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Em 21 de agosto de 2019.
SeDiMe – SETOR DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Quais os medicamentos poderei obter pelo SeDiMe?
Os medicamentos que são disponibilizados pelo SeDiMe são aqueles constantes na relação de
padronização disponibilizada pela Diretoria de Saúde da Marinha no site
https://www.marinha.mil.br/dsm/tabela-de-precos-sedime .
Como posso fazer se meu medicamento estiver na relação de padronização mas não estiver
disponível na EAMCE?
Caso seu medicamento esteja disponível na relação de Padronização, mas não estiver disponível no
posto, você deverá apresentar receituário médico contendo a medicação e informar diretamente no
posto do SeDiMe a sua necessidade. A sua necessidade será registrada e será solicitado a inclusão
do medicamento na demanda do posto.
Como é realizada a dispensação (“entrega”) do medicamento?
A dispensação é realizada mediante a apresentação da carteira de identidade emitido pelo
Serviço de Identificação da Marinha (SIM) e receituário médico.
Eu devo pagar pelo medicamento?
Os medicamentos disponibilizados pelo SeDiMe são indenizados mediante desconte em Bilhete
de Pagamento ou por meio de recolhimento em Guia de Recolhimento da União (GRU).
Os medicamentos constantes no Programa Saúde ao Seu Alcance (SSA) são disponibilizados
gratuitamente, devendo o usuário solicitar ao seu médico militar a inscrição e cadastro no Programa
no momento da Consulta. O SSA é um programa que tem o objetivo de realizar a prevenção de
doenças crônicas tais como Hipertensão Arterial e suas complicações decorrentes.
Caso eu necessite realizar atendimento com um Farmacêutico, o que devo fazer?
O Posto SeDiMe tem como responsável técnico um Oficial Farmacêutico. Caso você necessite,
basta informar ao atendente do posto no momento do atendimento.
Você também poderá agendar um atendimento no Programa de Atenção Farmacêutica, com a
vantagem que você será atendido em um horário previamente agendado, onde será realizado um
plano de avaliação e acompanhamento farmacoterapêutico.

