
 

 

 

Deliberação nº 22, de 08 de novembro de 2013. 
 

Deliberação do Conselho Diretor sobre a 
cobertura de medicamentos antineoplásicos 
orais para uso domiciliar. 

 
Considerando que a ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a 
Resolução Normativa nº 338, de 21.10.2013, concedendo cobertura de 
medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar; 
 
Considerando que a norma passará a vigorar em 02.01.2014; 
 
Considerando a necessidade de a CAMARJ normatizar a forma como será 
concedido o benefício aos associados para cumprir cada vez melhor seus 
objetivos; 

 
Considerando a necessidade de existir um cadastro para maior transparência, 
acompanhamento da evolução das doenças e do controle financeiro. 
 

  
O Conselho Diretor da CAMARJ resolve: 
 
Art. 1º. O associado para obter os 
medicamentos constantes na Resolução 
Normativa nº 338, sem ônus, obrigatoriamente 
deverá fazer seu cadastramento fornecendo o 
endereço completo para a entrega, 
apresentando a seguinte documentação: 
 
I – laudo de médico oncologista especificando 
com diagnóstico da doença; 
 
II – prescrição médica com data inferior a 30 
dias com a informação da substância 
(medicamento), dosagem, posologia, bem 
como a programação terapêutica (por quanto 
tempo) 
 
 
Art. 2º. Para receber a primeira remessa do 
medicamento, o associado deverá se cadastrar 
com, no mínimo, dez dias úteis de 
antecedência.  
 
Art. 3º. Os associados que não se cadastrarem 
serão reembolsados até o valor que a CAMARJ 
paga ao seu fornecedor contratado, 
apresentando toda a documentação solicitada 
no artigo 1º, ressalvado o disposto na 
Deliberação sobre medicamentos de alto custo. 



 

 

 
Art. 4º No caso de alteração do tratamento, a 
mesma deverá ser comprovada através de 
laudo do médico oncologista, prescrição da 
nova substância e posologia, com antecedência 
mínima de 10 dias úteis ao início da nova 
terapêutica. 
 
Art. 5º. Os casos omissos serão apreciados 
pela Auditoria Médica com decisão da 
Presidência. 

 
Art. 6º. Esta deliberação entra em vigor a partir 
de 02.01.2014. 
 
 

Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2013. 
Thais Moya 

Presidente do Conselho Diretor 
 

 


