
CÓPIA

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA FLUVIAL DO TIETÊ-PARANÁ

O HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO na SEÇÃO DE
SAÚDE DA CFTP é das 09h30 às 11h30.

As EMERGÊNCIAS serão atendidas em qualquer horário.

O Atendimento Médico  ELETIVO deve ser  SOLICITADO PREVIAMENTE,  apenas via e-mail e
deverá conter os seguintes dados:

E-MAIL: cftp.saude@marinha.mil.br;

ASSUNTO: Emitir guia UNIMED – consulta ou exames (conforme o caso);

CORPO DO E-MAIL: 

NA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO
PARA  CONSULTA ELETIVA:

NA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO
PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES:

Nome completo do paciente; e, Nome completo do paciente; e

Nome completo do médico e cidade da realização
da consulta;

Pedido médico de exames scaneado. 

COMUNICADO IMPORTANTE SOBRE O 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.
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