
CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAISCAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS

“Os fortes nos mares de Minas”“Os fortes nos mares de Minas”

CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIOCARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO
CFMG – SAÚDECFMG – SAÚDE

Belo Horizonte – MGBelo Horizonte – MG
20222022



Comandante da Marinha
Almirante de Esquadra
Almir Garnier Santos

Diretor-Geral do Pessoal da Marinha
Almirante de Esquadra

Claudio Henrique Mello de Almeida

Comandante do 1º Distrito Naval
Vice-Almirante

Eduardo Machado Vazquez

Diretor de Saúde da Marinha
Vice-Almirante(Md)

Humberto Giovanni Canfora Mies

Diretor do Hospital Naval Marcílio Dias
Contra-Almirante (Md) 

Oscar Artur De Oliveira Passos

2 de 14



ÍNDICE

 
  1- Apresentação…………………………………………………………….……….. 4

  2- Missão………………………………………………………………………………. 4

  3- Sistema de Saúde da Marinha (SSM) ………………………………………. 4

  4- Fundo de Saúde da Marinha (FUSMA)………………………………………. 6

  5- Condições de Atendimento …………………………………………………... 6

  6- Atendimento de Emergência………………………………………………….. 8

  7- Solicitação de GAU (Guia de Apresentação do Usuário)……………….. 10

  8- Serviço Integrado de Assistência Domiciliar (SIAD)…………………….. 11

  9- Informações Gerais………………………………………………………………. 11

10- Links úteis………………………………………………………………………….. 14

 

3 de 14



1- Apresentação

Regulamentada pelo Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017, que
revogou  o  Decreto  nº  6.932,  de  11  de  agosto  de  2009,  a  Carta  de
Serviços ao Usuário tem o propósito de informar os serviços prestados
pelos  órgãos  ou  entidades  da  Administração  Pública  Federal  direta,
indireta e funcional que atendem diretamente aos cidadãos, assim como
as formas de acesso a esses serviços e os respectivos compromissos e
padrões de qualidade de atendimento ao público.

Ao  divulgar  sua  Carta  de  Serviços,  a  CFMG  visa  aprimorar  o
atendimento aos usuários  dos serviços médicos e odontológicos,  bem
como  oferecer  as  informações  necessárias  desses  serviços  para  o
público-alvo.

Belo Horizonte-MG, 20 de março de 2022.

WASHINGTON LUIZ VIEIRA DE BARROS
Capitão de Mar e Guerra

Capitão dos Portos

2- Missão

Oferecer,  no  estado  de  Minas  Gerais,  assistência  médica  e
odontológica  ao  pessoal  militar,  seus  dependentes  legais  e  todos  os
beneficiários do Fundo de Saúde da Marinha (FUSMA), de baixa e média
complexidade, e coordenar o atendimento de alta complexidade junto ao
Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD) e às Organizações Civis de Saúde
(OCS).

3- Sistema de Saúde da Marinha (SSM) 

A  DSM  é  o  Órgão  Técnico  responsável  pelo  planejamento,
organização, coordenação e controle das atividades de saúde no âmbito
da  Marinha  do  Brasil.  Tais  atividades  são  organizadas  formando  um
conjunto  de  recursos  humanos,  financeiros,  tecnológicos,  físicos  e  de
informações  para  prover  o  desempenho  das  suas  atividades,  em
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cumprimento  à  Política  de  Saúde  e  Diretrizes  emanadas  pela  Alta
Administração  Naval.  Esse  conjunto  constitui  o  que  se  denomina
"SISTEMA DE SAÚDE DA MARINHA". Para atender as suas atividades, o
SSM é composto de três subsistemas:

- Subsistema Assistencial;
- Subsistema Médico-Pericial; e
- Subsistema de Medicina Operativa.

3.1 – Subsistema Assistencial:

O SSM promove Atendimento Médico Hospitalar (AMH) aos usuários
em  todo  território  nacional  seguindo  um  modelo  de  autogestão  e
valendo-se  de  uma  rede  própria  composta  de  Organizações  Militares
Hospitalares (OMH) e de Organizações Militares com Facilidades Médicas
(OMFM). O SSM se vale também do apoio das estruturas de saúde do
Exército e Aeronáutica, de acordo com a necessidade e o interesse da
Instituição e dos usuários, quando encaminhados por OMH/OMFM da área
de abrangência, exceto nos casos de emergência.

3.2 – Subsistema Médico-Pericial:

O  Subsistema  Médico-Pericial  abrange  ações  necessárias  para
verificação e controle do estado de higidez do pessoal em serviço ativo,
inativo e a ser selecionado para ingresso na MB. As  ações  de
planejamento,  coordenação,  controle  e  execução  das  atividades  do
Subsistema  Médico-Pericial  são  norteadas  pelo  Centro  de  Perícias
Médicas da Marinha (CPMM).

3.3 – Subsistema de Medicina Operativa:

O Subsistema de Medicina Operativa abrange ações para prever e
prover recursos de saúde às atividades de Operações Navais, Aeronavais
e de Fuzileiros Navais, empregados pela Marinha em tempo de paz e em
situações de conflito e, ainda, nas medidas preventivas, sanitárias e de
adestramento  necessárias  à  manutenção  da  higidez  do  pessoal  e  da
recuperação  das  baixas.  Complementarmente,  atua  em  situações  de
crise e calamidade pública, quando assim determinado por autoridade
competente, e em ações cívico-sociais (ACISO). 

As atividades de Medicina Operativa da Marinha são coordenadas
pelo Centro de Medicina Operativa da Marinha (CMOpM).

5 de 14



4- Fundo de Saúde da Marinha (FUSMA)

O  Fundo  de  Saúde  da  Marinha  (FUSMA)  é  um  dos  recursos
financeiros oriundos de contribuições mensais obrigatórias dos militares,
da ativa e na inatividade, e dos pensionistas dos militares, para custeio
da assistência médico-hospitalar (AMH) fornecida pela MB, previsto na
Medida  Provisória  nº  2.215/2001,  art.  15,  II  e  III,  e  25  e  Decreto  nº
92.512/86, art. 11, 13 e 24.

O FUSMA é uma contribuição social (art. 149, caput, Constituição
Federal),  tida  como um tributo,  direcionado  a  sustentar  a  assistência
médica com base no princípio da solidariedade, em prol da coletividade e
não se traduz em uma contraprestação pela contratação de um plano de
saúde individual.

O Sistema de Saúde da Marinha (SSM) é um sistema peculiar de
prestação  de  assistência  à  saúde  dos  militares  e  respectivos
dependentes, sob a modalidade de autogestão especial, disciplinada por
legislação  específica  sujeita-se  à  legislação  específica  (Decreto  nº
92.512/86  e  as  Normas  para  Assistência  Médico-Hospitalar  na  MB  -
DGPM-401), a qual delineia as condições de atendimento, os direitos e as
obrigações dos respectivos beneficiários.

Por essa razão, o SSM não é considerado um plano de saúde e não
se enquadra no conceito de operadora de plano ou seguro de saúde,
conforme Lei nº 9.656/98, não estando, portanto, sujeito às regras desta
lei.

5- Condições de Atendimento

5.1 - Atendimentos nas Organizações Militares de Saúde

O  usuário  deverá  ser  atendido  na  Área  de  Abrangência  das
OMH/OMFM responsáveis pelo apoio na cidade em que reside, conforme
estabelecido no Anexo B, da DGPM-401, disponível na internet/intranet
na página da Diretoria de Saúde da Marinha, exceto quando se tratar de
comprovada situação de emergência. 

5.2  -  Atendimento  nas  Organizações  de  Saúde  Extra-MB
Credenciadas

O  procedimento  e  o  exame  médico  de  pequena  e  média
complexidade que serão realizados em Organizações de Saúde Extra-MB
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(OSE) credenciada, deverão ser submetidos à análise do Departamento
de Auditoria em Saúde da DSM, por meio do Sistema de Regulação da
CFMG, a partir da emissão, pela OMH/OMFM, da Guia de Apresentação do
Usuário (GAU).

O procedimento e o exame médico eletivos de alta complexidade
deverão  ser  submetidos  à  análise  técnica  da  clínica  especializada  do
HNMD, e encaminhados para apreciação e ratificação do Departamento
de Auditoria em Saúde e decisão da DSM. 

Atenção:  Para  o  atendimento  em  OSE  credenciada  é
necessária  a  apresentação  da  GAU (Guia  de  Apresentação  do
Usuário) fornecida pela CFMG, em sua área de abrangência.

5.3 - Informações Complementares

I  -  É  proibido  o  ingresso  nas  Organizações  Médico-Hospitalares  de
pacientes  e  acompanhantes  trajando  bermuda,  short,  camiseta  sem
manga,  traje  de  banho,  chinelo,  ressalvadas  as  situações  de
urgência/emergência.

II  - Os  militares  da  ativa,  quando  uniformizados,  terão  atendimento
prioritário  nas OMH/OMFM, especialmente os que servem embarcados
nas OM operativas, assim como os encaminhados por Junta de Saúde ou
Organizações  de  Saúde  para  emissão  de  parecer  ou  realização  de
consulta especializada e exame complementar.

III - As situações de urgência/emergência, bem como o atendimento de
pessoas portadoras de deficiência, os idosos, as gestantes, as lactantes e
as pessoas acompanhadas por crianças de colo, conforme previsto no
artigo 1º da Lei nº 10.048, de 08 de novembro de 2000, terão prioridade
de atendimento em relação às situações listadas no item II.

IV - Na definição do tipo de acomodação destinada ao paciente observar-
se-á o seguinte:

a)  os militares na inatividade,  pensionistas e seus dependentes terão
acomodações  correspondentes  ao  posto/graduação  que  o  militar
ocupava na data de sua transferência para reserva remunerada, reforma
ou do seu falecimento;

b) o militar beneficiado com proventos de grau hierárquico superior terá
acomodações correspondentes ao posto/graduação que ocupava na data
de sua transferência para reserva remunerada, conforme Parecer nº 6,
de 15 de julho de2009, aprovado pelo Comandante da Marinha; 
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c) o ex-combatente civil que recebe pensão especial pela MB, usuário do
SSM, terá acomodações correspondentes à graduação de 2° Sargento; e

d)  o  servidor  civil,  contribuinte  do  FUSMA,  terá  acomodações
correspondentes à sua assemelhação.

V - Qualquer  Organização  Militar,  quando  procurada  por  um usuário,
deverá encaminhá-lo à OMH/OMFM de sua área de abrangência, que se
responsabilizará pela prestação da AMH.

VI - O Serviço de Saúde da Marinha não se responsabilizará por despesas
decorrentes de:

a) qualquer procedimento diagnóstico ou terapêutico que não tenha sido
previamente  autorizado  pela  CFMG,  exceto  os  casos  de  comprovada
urgência, quando cumpridas as instruções estabelecidas na DGPM-401;

b) telefonemas, refeições extras, jornais, aparelhos de televisão, acesso
à  internet,  bem como nível  de  hotelaria  distinto  do  ciclo  hierárquico
especificado  e  consequentes  serviços  ou  honorários,  por  ocasião  de
internação;

c) exames de saúde destinados a outro fim que não se enquadrarem no
perfil da AMH prevista na DGPM-401; e

d) procedimentos e serviços não cobertos pelos acordos administrativos.

VII - O recém-nato, cujo parto tenha ocorrido em OMH/OSE credenciada
e que necessite permanecer internado, poderá ser amparado pelo SSM
por  até  30  dias.  Neste  período,  o  militar  deve  providenciar  a
regularização  da  situação  de  dependência  junto  à  DPMM,  para  a
continuidade  da  AMH.  Após  a  alta  hospitalar,  a  AMH  somente  será
prestada mediante a apresentação da Declaração de Dependente.

6- Atendimento de Emergência

O  usuário  deve  ser  atendido  na  área  de  abrangência  da
Organização Militar Hospitalar (OMH)/Organização Militar de Facilidades
Médicas (OMFM) responsável pelo apoio à cidade na qual reside, exceto
nos  casos  de  comprovada  emergência  ou  indicação  da  sua  própria
OMH/OMFM (DGPM-401). A OMH ou a OMFM da área responsabilizar-se-á
pelo  encaminhamento  do  usuário  para  prestação  da  AMH,  devendo
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obedecer à ordem de prioridade abaixo, ressalvadas razões especiais,
técnicas ou administrativas, e situações de emergência (DGPM-401):

- Organizações de Saúde de outra Força Armada ou Forças Auxiliares;
- Organizações de Saúde públicas (Federal, Estadual e Municipal); e
- Organizações de Saúde Extra-Marinha (OSE), credenciados por 
OMH/OMFM.

Nos  casos  de  urgência,  em  que  o  usuário  for  atendido  porNos  casos  de  urgência,  em  que  o  usuário  for  atendido  por
Organizações  Civis  de  Saúde  (Organizações  Civis  de  Saúde  (OCS)  não  credenciada  pela  MB,  queOCS)  não  credenciada  pela  MB,  que
exijam internação, o paciente ou seu responsável legal ou autorizadoexijam internação, o paciente ou seu responsável legal ou autorizado
deve comunicar o fato à OMH/OMFM da área, dentro das primeiras 48deve comunicar o fato à OMH/OMFM da área, dentro das primeiras 48
horas quando a urgência ocorrer nas cidades-sede dos Hospitais Navaishoras quando a urgência ocorrer nas cidades-sede dos Hospitais Navais
e em 72 horas, nas demais localidades; e em 72 horas, nas demais localidades; 

Nos casos de urgência, em que o usuário for atendido por OCS nãoNos casos de urgência, em que o usuário for atendido por OCS não
credenciada pela MB, que não exijam internação, devem ser adotadascredenciada pela MB, que não exijam internação, devem ser adotadas
as  seguintes  providências:  O  paciente  ou  seu  responsável  legal  ouas  seguintes  providências:  O  paciente  ou  seu  responsável  legal  ou
autorizado deve comunicar o fato à OMH ou à OMFM da área, dentro dasautorizado deve comunicar o fato à OMH ou à OMFM da área, dentro das
primeiras 48 horas, independente da área onde a urgência acontecer.primeiras 48 horas, independente da área onde a urgência acontecer.

O  paciente  ou  responsável  legal  ou  autorizado  deve  efetuar  o
pagamento  devido  à  OCS;  e  para  o  ressarcimento  do  pagamento
efetuado, o paciente ou responsável, deve apresentar à OMH ou OMFM,
dentro  de  10  dias,  os  seguintes  documentos  como  apensos  do
requerimento:

1) Fatura emitida pela OCS em nome e CPF do paciente ou responsável
corretamente  preenchida,  contendo  detalhamento  dos  procedimentos,
materiais e medicamentos, sem emendas ou rasuras e com a data de
emissão; e

2)  Relatório  de  avaliação  da  urgência  que  motivou  o  atendimento,
assinado por médico, responsável técnico da OCS.
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O  ressarcimento  deve  ser  feito  com  base  no  valor  de
mercado,  de  acordo  com  as  especificações  constantes  dos
contratos firmados com as OCS credenciadas. Dessa forma, os
valores excedentes ficarão a cargo dos usuários.

Atenção: Não se esqueça de comunicar a ocorrência de emergências
nos prazos estabelecidos na DGPM-401. Garantindo assim, seus direitos!

7- Solicitação de GAU (Guia de Apresentação do Usuário)

O usuário poderá solicitar a GAU de duas formas:

- Presencialmente na unidade de Saúde da CFMG, nos dias e horários
informados na página da internet da CFMG (aba Saúde); e

- Encaminhar as informações da solicitações para o e-mail do Setor de
Saúde - cfmg.saude@marinha.mil.br.

Para  solicitações  no  e-mail  é  necessário  enviar  as  seguintes
informações:

1- Nome completo do paciente;
2- NIP do paciente;
3- Descrição da consulta ou do exame médico (Ginecologista, 
Cardiologista, RX, Tomografia, etc);
4- Local onde será realizado (Hospital Belo Horizonte, Clínica Vital, 
Laboratório Cortes Villela, etc); e
5- Cópia ou foto do Pedido médico em Anexo.
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 IMPORTANTE 

PARA EVITARMOS COBRANÇAS INDEVIDAS E FACILITAR O AJUSTE
DE CRÉDITO, É NECESSÁRIO QUE AS GUIAS SOLICITADAS E NÃO

UTILIZADAS SEJAM DEVOLVIDAS PARA CANCELAMENTO.

8- Serviço Integrado de Assistência Domiciliar (SIAD)

É  o  Serviço  destinado  ao  atendimento  de  pacientes  que,  por
impossibilidade temporária ou definitiva de locomoção, limitação 

funcional ou problema de saúde, não podem manter acompanhamento
em  regime  ambulatorial.  Corresponde  a  ações  preventivas  e/ou
assistenciais  programadas  ou  atenção  em  tempo  parcial,  de  caráter
ambulatorial, prestadas em domicílio. 

Em Minas Gerais, o SIAD é disponibilizado pela CFMG e deverá ter
autorização prévia da DSM. A assistência domiciliar estará condicionada
à disponibilidade de prestador do serviço para a localidade.

Caso  o  paciente  tenha  indicação  para  acompanhamento,  será
cadastrado no Serviço e receberá visitas realizadas pelos profissionais do
SIAD  e  das  Empresas  especializadas  em  atendimento  domiciliar.  As
visitas  serão  agendadas  de  acordo  com  o  grau  de  complexidade  do
cuidado e o plano de atenção domiciliar definido pela equipe de saúde
multiprofissional.

9- Informações Gerais

9.1- Diretoria de Saúde da Marinha (DSM)
Endereço: Praça Barão de Ladário S/N – Centro - Rio de Janeiro – RJ – CEP:
20.091-000 
Telefone: (21) 2104-5621
Página eletrônica: https://www.marinha.mil.br/dsm/
Ouvidoria: dsm.ouvidoria@marinha.mil.br
Telefone: (21) 2197-7387

9.2- Capitania Fluvial de Minas Gerais (CFMG)
Av.  Raja  Gabaglia,  303 -  Cidade Jardim -  Belo  Horizonte -  MG –  CEP:
30.380-103 
Telefone: (31) 3567-0729 / (31) 98312-5589 
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Página eletrônica: https://www.marinha.mil.br/cfmg/
Ouvidoria: cfmg.ouvidoria@marinha.mil.br
Telefone: (31) 3567-0729

9.3- Unidades de Saúde na área do 1º Distrito Naval

1) Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD)
Endereço: Rua Cesar Zama, Nº 185 - Lins de Vasconcelos - Rio de Janeiro
- RJ – CEP: 20.725-090
Telefone: (21) 2599-5599
Página eletrônica: https://www.marinha.mil.br/hnmd/
Ouvidoria: hnmd.ouvidoria@marinha.mil.br
Telefone: (21) 2599-5553

9.4- Unidades de Saúde nos demais Distritos Navais

a- Hospital Naval de Salvador 
Av. da França, Nº 1400 – Comércio – Salvador - BA CEP: 40.010-000 
Telefone: (71)3415-2400
Página eletrônica: https://www.marinha.mil.br/hnsa/hospital
Ouvidoria: hnsa.ouvidoria@marinha.mil.br
Telefone: (71) 3415-2439

b- Hospital Naval de Natal 
Rua Silvio Pélico, S/N° - Alecrim – Natal - RN CEP: 59.040-150
Telefone:(84) 3216-3420
Página eletrônica: https://www.marinha.mil.br/hnna/
Ouvidoria: hnna.ouvidoria@marinha.mil.br 
Telefone: (84) 3216-3358

c- Hospital Naval de Recife 
Av. Cruz Cabugá, Nº 1200 - Santo Amaro – Recife - PE CEP: 50.040-000
Telefone: (81) 3036-9001
Ouvidoria: hnre.ouvidoria@marinha.mil.br 
Telefone: (81) 3036-9067

d- Hospital Naval de Belém 
Rua do Arsenal, Nº 200 - Cidade Velha - Belém - PA CEP: 66.023-110
Telefone: (91) 3216-4127
Página eletrônica: https://www.marinha.mil.br/hnbe/
Ouvidoria: hnbe.ouvidoria@marinha.mil.br
Telefone: (91) 3216-4093
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e- Policlínica Naval de Rio Grande 
Rua Almirante Garnier, 84, Vila Militar - Rio Grande - RS CEP: 96.201-230
Telefone: (53) 3233-6336
Ouvidoria: pnrg.ouvidoria.@marinha.mil.br

f- Hospital Naval de Ladário 
Av. 14 de Março, S/Nº, Centro – Ladário – MS CEP 79.370-000 
Telefone: (67) 3234-1211
Ouvidoria: hnla.ouvidoria@marinha.mil.brg

g- Hospital Naval de Brasília 
EQS 711/911 - S/N° - Asa Sul - Brasília - DF CEP: 70.390-115 Telefone:
(61) 3445-7364
Página eletrônica: https://www.marinha.mil.br/hnbra/
Ouvidoria: hnbra.ouvidoria@marinha.mil.br
Telefone: (61) 3445-7364

h- Policlínica Naval de Manaus 
Rua Rio Itaqui, S/N° - Vila Buriti – Manaus - AM CEP: 69.072-080 
Telefone: (92) 2123-4666
Ouvidoria: pnma.ouvidoria@marinha.mil.br

9.5- Definições:

ASSISTÊNCIA  MÉDICO-HOSPITALAR  (AMH): é  o  conjunto  de
atividades  relacionadas  com  a  prevenção  de  doenças,  com  a
conservação  ou  recuperação  da  saúde  e  com  a  reabilitação  dos
pacientes,  abrangendo  os  serviços  dos  profissionais  de  saúde,  o
fornecimento  e  a  aplicação  de  meios,  os  cuidados  e  os  demais  atos
médicos e paramédicos necessários.

EMERGÊNCIA: situação crítica ou perigosa, de surgimento imprevisto e
súbito, como manifestação de enfermidade ou traumatismo, que obriga
ao atendimento de urgência. 

ORGANIZAÇÃO MILITAR HOSPITALAR (OMH): é a Organização Militar
de Saúde responsável pela Execução da AMH prestada em determinada
área,  aparelhada  de  pessoal  e  material  com a  finalidade  de  receber
pacientes  para  diagnóstico  e/ou  tratamento,  seja  em  regime  de
internação ou ambulatorial. As OMH estão classificadas em unidades de
saúde com ou sem área de abrangência administrativa, para prestação
da AMH.
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ORGANIZAÇÃO MILITAR COM FACILIDADES MÉDICAS (OMFM): é
qualquer  OM da  MB responsável  pela  administração  da  prestação  de
AMH em sua respectiva área de abrangência, detentora de crédito em
projeto específico do Plano de Ação.

ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE EXTRA-MARINHA (OSE): toda e qualquer
Organização de Saúde não pertencente ao Sistema de Saúde da Marinha.

URGÊNCIA: é  o  atendimento  que  se  deve  fazer  imediatamente,  por
imperiosa  necessidade,  para  que  se  evitem  males  ou  perdas
consequentes de maiores delongas ou protelações. 

10- Links úteis

https://www.marinha.mil.br/cfmg/

https://www.marinha.mil.br/cfmg/node/4083

https://www.marinha.mil.br/dsm/dgpm-publicacoes

https://www.marinha.mil.br/content/fusma

https://www.marinha.mil.br/dsm/

https://www.marinha.mil.br/hnmd/hospital-naval-marcilio-dias

https://www.marinha.mil.br/svpm/

https://hgejf.eb.mil.br/ 

https://hgejf.eb.mil.br/index.php/clinicas-e-servicos

https://hgejf.eb.mil.br/index.php/abas

https://hgejf.eb.mil.br/index.php/exames-laboratoriais
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