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NOTA SOBRE SOLICITAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA - NR 

 

O arquivo deverá ser enviado somente no FORMATO WORD; 

A assinatura se dará presencialmente; 

Os profissionais médicos, médicos veterinários e cirurgiões dentistas que 

solicitarem NR, devem procurar a autoridade sanitária estadual para 

recebimento da autorização munido dos seguintes documentos: 

 

a) Carteira do Conselho Regional de Medicina (CRM), Conselho Regional 

de Medicina Veterinária (CRMV) ou Conselho Regional de Odontologia (CRO); 

b) Comprovante de endereço residencial e do estabelecimento; 

 

Para recebimento da NR “A” 

Para o recebimento do talonário, o profissional ou o portador deverá estar 
munido do respectivo carimbo, que será aposto na presença da Autoridade 
Sanitária, em todas as folhas do talonário no campo "Identificação do 
Emitente". 

O carimbo deverá conter os seguintes dados obrigatórios:  

 Nome do profissional com sua inscrição no Conselho Regional com a 
sigla da respectiva Unidade da Federação ou nome da instituição; 

 Endereço completo do estabelecimento; 
 Telefone do estabelecimento. 
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Dimensões aproximadas do campo do emitente no talonário de NR “A”: 

 

 

 

 

OBS. O carimbo poderá ser confeccionado com as dimensões menores do que 

a especificada, desde que contenha os dados obrigatórios. 

 

O requerente será informado por e-mail sobre o deferimento ou indeferimento 

do pedido: 

 Caso deferido dirigir-se à COVISA para o recebimento da autorização 

portando os documentos de identificação ou procuração, no caso de 

preposto. 

 Caso indeferido, ler atentamente as orientações necessárias para o 
deferimento. 
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