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LuizSeu

       de Oncologia

       
e o Programa 
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COMPROMISSOS DO PARTICIPANTE
• Cumprir rigorosamente o tratamento proposto pelo seu médico assistente.
• Entrar em contato com a Fachesf para esclarecimento de todas as dúvidas 

relacionadas ao Programa.
• Comparecer à Central de Relacionamento ou Agência da Fachesf para retirar a 

autorização antes de realizar qualquer exame ou procedimento.
• Assinar termo de adesão e cumprir com as obrigações constantes no documento.
• Solicitar a aquisição de medicamento à Central de Relacionamento sempre com 

antecedência de, aproximadamente, uma semana antes do término do mesmo.
• Devolver à Fachesf a medicação porventura alterada ou encerrada.
• Informar à Fachesf (Central de Relacionamento) quando da alteração ou 

conclusão do tratamento.
• Renovar receita médica junto ao Médico Assistente, a cada 180 dias.
• Manter-se em dia com a mensalidade do Plano.

DIFERENCIAIS DO PROGRAMA
• Oferece cobertura mais ampla que a exigida pela Agência Nacional de Saúde 

(ANS).
• Promove a saúde e a qualidade de vida de seus beneficiários.
• Adquire medicamentos quimioterápicos e adjuvantes genéricos via oral 

diretamente com os fornecedores, possibilitando a entrega dos mesmos sem custo 
aos beneficiários do Programa.

• Monitora todo o tratamento para que seja feito com sucesso e no tempo correto.
• Oferece cobertura de exames e procedimentos ambulatoriais condizentes com a 

patologia cadastrada.

PARA MAIS INFORMAÇÕES

Renovar receita médica junto ao Médico Assistente, a cada 180 dias.

0800 281 7533
629-7533 (Hicon/Chesf)
4020-7533 (ligações de celular)
 
Rua do Paissandu, 58
Boa Vista | Recife | PE 
CEP 50070-200
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Sim, só que o 
Fachesf-Saúde 
ajudou muito.

O pior já passou.  
Fiz cirurgia, quimio.
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Além de bancar os custos  
da minha cirurgia, o  

Fachesf-Saúde também  
fornece os medicamentos 

relacionados ao  
Câncer?
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Ele entregou à Central de 
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Bom dia! Soube que a 
Fachesf-Saúde fornece 

remédios e exames de graça 
para tratamento

de câncer.

.

.

.

.
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Mas agora meu
médico receitou um remédio muito 
caro e um amigo me disse que o 

Fachesf-Saúde poderia me dar esse 
medicamento e alguns exames.

Isso é verdade?

.
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o LAUDO RECENTE DO MÉDICO  
ONCOLOGISTA E O DOCUMENTO DE 

IDENTIFICAÇÃO, para que sejam  
submetidos à análise de nossos   

médicos do programa.
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Chegando aqui com eles, 
recebemos a documentação 

e encaminhamos para a 
Gerência de Regulação,  
que fica aqui mesmo,  

na Fachesf.
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Lembrando que o Senhor  
precisa trazer todos os documentos:  

o LAUDO, o HISTOPATOLÓGICO,  
o DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO  

e a RECEITA MÉDICA.

O Sr.
também.

Muito bem, os  
documentos estão todos aqui.  

O LAUDO MÉDICO DO ONCOLOGISTA,  
o HISTOPATOLÓGICO e o  

DOCUMENTO DE  
IDENTIFICAÇÃO.

Obrigado
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Queria que o Fachesf-saúde pudesse 
liberar este remédio para mim. Uma caixa 

custa em torno de mil reais. 

... e a RECEITA MÉDICA 
do Casodex

Senhor Luiz, 
a substância deste 

seu medicamento é a 
bicalutamida, 

a Fachesf adquire de 
acordo com a substância e 

não pelo nome comercial 
do medicamento, 

compreendeu?

Entendi sim. 
O efeito do remédio 

é o mesmo. 

O que 
me interessa é 
que ele trate a 
minha doença.

17

.

,

.

,

E essas caixas que 
já comprei serão 
reembolsadas?

Iremos inserir no 
Sistema e encaminhar ao Setor 

responsável para validar. 

Por nada, 
disponha, Sr.Luiz. 

Até breve.

Ok, então. 
Fico aguardando. 

Obrigado.

Se a solicitação 
e a NF estiverem dentro 
do prazo de 60 dias o 

setor responsável 
fará todas as 

análises. 

Mas o ideal é não fazer 
a aquisição direta na farmácia, 

porque compramos por 
um preço bem menor.

Dentro de 
sete dias úteis 

ligaremos para o 
Senhor

com o retorno sobre a 
sua inclusão no Programa de Oncologia, 

e lhe devolveremos a sua via do 
termo de adesão, ok?

Bem, 
senhor Luiz, a sua 

documentação está 
correta. Preciso que o 
Sr. assine este termo 

de adesão em 
duas vias.
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Vim entender melhor  
como posso utilizar esse  

Programa e pegar minha via do  
termo de adesão. .

19
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Quer dizer que além de 
comprar o remédio mais 

barato, sendo melhor 
para o Fachesf-Saúde, 
é ainda melhor para a 

gente, beneficiário, porque 
tomamos a medicação em 

casa, não é?
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neste momento o médico 
renovará a receita, solicitando o mesmo 

medicamento ou prescrever outro, 
de acordo com os resultados dos 

exames e da avaliação clínica 
que fez no senhor.

Ou até mesmo dizer 
que estou curado, não é? 
Não deixo de ir ao médico, 

quero fi car bom.

É importante a ida ao 
médico a cada 180 dias para 

acompanhamento da evolução 
da doença, 
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quando tiver faltando 
cinco dias para terminar a 
caixa, para dar tempo dela 

adquirir antes que o Sr. 
fi que sem remédio. 

O tele atendimento 
repassará a informação 
à nossa farmacêutica 
e o Sr. será avisado 

quando o medicamento 
estiver disponível 
outra vez. E assim 

o Sr. sempre 
fará, ok?

E para que a 
Farmacêutica possa renovar 
a compra do medicamento, 

o Sr. vai ligar para o 
0800-2817533 

Com certeza, 
nem se preocupe. 

É minha saúde, não 
vou esquecer de ligar 

para avisar que o 
medicamento está 

acabando.

Ah que ótimo! Trago 
a documentação, 

pode deixar! 
Obrigadão!
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AUTORIZÁ-LOS.

Você sabe quais são 
os exames?

É imprescindível um  
acompanhamento rigoroso  

da patologia, para o seu bem. 
O seu médico deve ter lhe 

dito, não?
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Aqui está a sua cópia  
do termo de adesão ao Programa, 

que foi deferido pela área  
gestora, a Gerência  

de Regulação.

Obrigado, mais uma vez!  
Aproveitando, eu tenho um amigo 

da Chesf que não reside aqui, 
como ele deve proceder?

Ele pode ligar para a nossa  
Central de Relacionamento  

0800 2817533  
ou se dirigir a Agência da Fachesf  
mais próxima para onde receberá 

todas as informações 
necessárias de como  

proceder.
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QUEM PODE 
PARTICIPAR 
Beneficiário dos planos Fachesf-
Saúde, fora de carência, em dia 
com as mensalidades do Plano      
e portador de CA.

DOCUMENTOS PARA 
PARTICIPAÇÃO/ADESÃO
• Laudo atualizado do médico 

oncologista contendo nome do 
beneficiário, data, diagnóstico, 
assinatura do médico responsável, 
carimbo com CRM e especialidade.

• Resultado do exame laboratorial que 
identificou a patologia oncológica 
(biópsia).

• Receita médica atualizada para 
os casos de administração de 
quimioterapia oral, datada, assinada 
e carimbada pelo médico oncologista.

• Assinatura do termo de adesão.
• Documento de Identificação.

Serviço assistencial oferecido aos beneficiários do plano Fachesf-Saúde 
que desenvolvem a patologia de câncer.

PROGRAMA DE ONCOLOGIA

COMO PARTICIPAR
Comparecer à Central de 
Relacionamento ou a uma Agência 
da Fachesf, tendo em mãos           
os documentos necessários.

COBERTURA
• Exames e procedimentos relacionados diretamente ao tipo de câncer 

cadastrado na adesão, desde que solicitados e analisados pelo médico          
do Programa, conforme protocolo interno da Fachesf.

• Medicamentos quimioterápicos e adjuvantes genéricos via oral, de acordo com 
a indicação e solicitação do médico assistente.
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