
 

Fevereiro/2019 

HIPERPROLACTINEMIA 
Portaria SAS/MS n° 1160 – 20/11/2015  

 
 

Para aquisição de medicamentos do CEAF, Bromocriptina 2,5 mg (comprimido) e Cabergolina 0,5 mg 

(comprimido) o paciente deverá montar processo composto por: 

 

 

DOCUMENTOS PESSOAIS QUE O PACIENTE DEVE ANEXAR: 
 CÓPIA: Comprovante de residência; (VALIDADE 3 MESES);  

 CÓPIA: Carteira de identidade; 

 CÓPIA: CPF;  

 CÓPIA: CNS (Cartão Nacional de Saúde – SUS);  

 Quando o paciente for considerado incapaz, o responsável deverá apresentar também cópia do seu RG e CPF. 

 

DOCUMENTOS QUE O MÉDICO DEVE PREENCHER: 
 NOVAS SOLICITAÇÕES E ADEQUAÇÕES: ENDOCRINOLOGISTA. 

 LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS DO CEAF; (VALIDADE 2 MESES);  

 RECEITUÁRIO MÉDICO; (VALIDADE DE 2 MESES); 

 TERMO DE CONSENTIMENTO - lido e assinado (VALIDADE DE 2 MESES);  

 

 

EXAMES: 
 CÓPIA: Creatinina; (Validade de 3 meses) 

 CÓPIA: Ureia; (Validade de 3 meses) 

 CÓPIA: ALT (TGP); (Validade de 3 meses) 

 CÓPIA: AST (TGO); (Validade de 3 meses) 

 CÓPIA: Prolactina; (Validade de 3 meses) 
 

 CÓPIA: ß-HCG para mulheres em idade fértil (mulheres <55 
anos – validade 3 meses) 

 CÓPIA: Tomografia Computadorizada OU Ressonância 
Magnética de hipófise (Validade de 12 meses).  

 Anexar relato médico com sintomatologia e medicamentos 
usados pelo paciente. 
 
 

O exame de Macroprolactina por quimioluminiscência deve ser anexado nos seguintes casos:  

✓ hiperprolactinemias assintomática;  

✓ se exame de imagem da hipófise estiver normal;  

✓ gravidez ou amamentação;  

✓ pacientes que utilizam medicamentos que alteram a concentração de prolactina.  

 

CID AUTORIZADO:  
E 22.1 – Hiperprolactinemia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: Após providenciar toda documentação, agendar a abertura do processo pessoalmente ou entrar em contato pelo TELEFONE (47) 3433-2575 OU e-mail 
faejoinville@gmail.com. 
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