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SMS / VISA - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
CADASTRO DE PRESCRITOR DE NOTIFICAÇÃO DE
RECEITA B (PSICOTRÓPICOS), B2 (ANFETAMINAS/SIBUTRAMINA) E
NOTIFICAÇÃO DE RECEITA ESPECIAL (LISTAS C2-RETINÓICAS DE
USO SISTÊMICO)
1- Requerimento;
2 - Documentos do Profissional Liberal ou Responsável Técnico (pessoa jurídica) – cópia e
original:
- Carteira do Conselho de Classe (Medicina, Medicina Veterinária ou Odontologia);
- Comprovante de pagamento da anuidade atualizado do Conselho de Classe;
- RG e CPF (se o número desses documentos não constarem na carteira do conselho de classe);
3 - Comprovante de endereço residencial do Profissional Liberal ou Responsável Técnico ( pessoa
jurídica ) (cópia)
4 – Comprovante de endereço comercial do Profissional Liberal (cópia).
5 - Alvará de Saúde atualizado (pessoa jurídica);
6 - Ofício solicitando o quantitativo de numeração para receituário B, B2 e/ou C2;
7 - DAM emitido pela SMS – quitado em qualquer agência da rede bancária ou casa lotérica –
original e cópia.
Observação:
1. Após cadastramento o profissional receberá uma requisição de Notificação de Receita, com uma
numeração a ser impressa no talonário que deverá ser confeccionado sob sua responsabilidade, de
acordo com a Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998.
2. O profissional poderá requerer receituário através de procuração com firma reconhecida em
cartório tanto no “Cartão de Assinatura” quanto no Requerimento de Notificação de Receita
(modelo abaixo) para as solicitações posteriores, identificando a pessoa responsável, o tipo de
receita e o quantitativo.
3. O quantitativo requisitado deverá ser baseado na média de consumo anual, sendo o mínimo de
requisitado de 100 unidades.
Modelo
REQUERIMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA
Salvador, (data)
À Subcoordenação de VISA Salvador
Solicito a liberação do quantitativo abaixo relacionado de receitas, conforme modelo:
B = _______receitas
B2 = ______receitas
C2 = ______receitas
Autorizo o (a) Senhor (a)_____________________________________, RG______________,
Data de Expedição___________________ a retirar a Notificação de Receita.

_________________________________________________
(Assinatura e Carimbo do Profissional ou Responsável Técnico
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