
           5 - FARMÁCIA DE USUÁRIOS CRÔNICOS 

 

 Medicamentos de Uso Continuado 

 

 A Farmácia de Usuários Crônicos é a seção do Centro Farmacêutico, 

responsável por planejar, adquirir e disponibilizar os medicamentos de uso 

continuado para o Segurado do Sistema de Saúde da Polícia Militar e Corpo de 

Bombeiros Militar de Minas Gerais, assim como Medicamentos Excepcionais 

de Alto Custo, DIU-T de Cobre e DIU-Mirena®. Além disso, é responsável pelo 

fornecimento de todos os medicamentos e Material Médico Hospitalar para os 

pacientes amparados em Atestado de Origem (AO). Tudo isto, conforme 

previsto na Resolução Conjunta Nº 041/2007 PMMG-CBMMG-IPSM.     

Atualmente, a relação padronizada de medicamentos de uso continuado 

é composta por 178 itens, dentre eles, Antihipertensivos, Antiarrítimicos, 

Antidiabéticos, Antineoplásicos, Psicotrópicos, Diuréticos, Colírios Especiais, 

Hormônios Tireoidianos, Broncodilatadores, Antianêmicos, Vitaminas, e outros. 

Para usufruir o direito, o Policial Militar ou Bombeiro Militar, da Ativa ou Inativo, 

deverá fazer seu cadastro na SAS ou NAIS da Unidade PM ou BM mais 

próxima de sua residência, apresentando o relatório circunstanciado de seu 

médico, juntamente com a prescrição médica, constando “USO CONTÍNUO”.  

 

Medicamentos excepcionais de Alto Custo 

 

Em caso de necessidade de aquisição de Medicamentos Excepcionais 

de Alto Custo, tanto o Público Logístico, quanto o Previdenciário podem ter 

acesso, mediante ofício ao IPSM, juntamente com a prescrição médica e 

relatório médico circunstanciado. Após análise da equipe de Farmacêuticos 

daquele instituto, se aprovado, o processo será encaminhado ao C Farm, com 

a devida autorização de aquisição e fornecimento ao Usuário. Para o militar da 

Ativa ou Inativo, não há custo algum. Já para o público previdenciário 

(dependentes), há um custo de 25% do valor total do medicamento, onde o 

restante 75% é custeado pelo IPSM. 

 

 



 

Amparados em AO 

 

 O segurado (Militar) amparado em Atestado de Origem será atendido 

pela Farmácia de Usuários Crônicos do C Farm, com medicamentos e 

materiais médicos, sem ônus. O atendimento ocorrerá no período de 2 em 2 

meses e, para que seja atendido,  o  segurado deverá encaminhar para o         

C Farm. a Cópia do BI, no qual consta que o militar foi amparado; o anexo II 

Laudo Descritivo da Lesão que consta na Resolução N º 3524 PMMG, de 

12/01/2000; apêndice “A”- Croqui de Lesão Corporal; receita médica com o 

carimbo Amparado em AO. 

De posse da receita carimbada com a descrição “Amparado em AO”, o 

segurado poderá também adquirir os medicamentos em qualquer farmácia 

conveniada, desde que, sejam seguidos os critérios estabelecidos na 

Resolução Conjunta Nr 07/95 PMMG – IPSM;  Art.28 da Instrução de Saúde 

Conjunta nr 03/95 DS/PMMG  e DAB/IPSM. 

 

Medicação separada para NAIS                            Cap Jammal e Cb Bruno      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


