
   
ORIENTAÇÕES AO USUÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE 

QUEM PODE UTILIZAR?
Militares, Dependentes e Pensionistas vinculados ao Comando do 8° DN.

QUAIS  AS CLÍNICAS E  HOSPITAIS  DE SAÚDE CREDENCIADAS  A ESTE
COMANDO?
A relação das clínicas e hospitais credenciados estão disponíveis para consulta em: site
do Comando do 8º Distrito Naval - “Saúde” - “Órgãos de saúde credenciados”

POSSO ESCOLHER AS CLÍNICAS E HOSPITAIS PARA SER ATENDIDO?
O direcionamento dos usuários  será  feito  pela  Sistema de Regulação  deste  comando
levando em consideração o caso apresentado. 

ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS MILITARES:
Para garantir o vínculo do usuário com os Hospitais Militares faz-se necessário o Oficio
de Apresentação, emitido e renovado anualmente na 1° semana de Janeiro por este
comando com a solicitação prévia do usuário, que deverá apresentá-lo na recepção dos
hospitais  militares  respectivos  e  manter  uma  cópia  dos  mesmos  para  quando  for
solicitado.

QUAIS  DOCUMENTOS  PRECISO  PARA  SER  ATENDIDO  NAS
CREDENCIADAS?
O usuário deverá levar a carteira de identidade militar atualizada, as Guias de autorização
e o pedido médico.

COMO  PROCEDER  PARA  SOLICITAÇÃO  DE  GUIA  DE  CONSULTA  OU
EXAMES?
O usuário deverá comparecer ao Departamento de Saúde deste  Comando portando o
pedido médico (externo ou interno) e se apresentar ao Setor de Atendimento.  Após a
solicitação da guia pelo usuário, o pedido será encaminhado à DSM (Diretoria de Saúde 

da Marinha), que emitirá a resposta de “guia autorizada” ou “não autorizada” no
prazo de 05 a 10 dias. Esse período de espera é independente da quantidade de
solicitações (em nível nacional) que foram encaminhadas à DSM. ATENÇÃO: É
de responsabilidade do usuário solicitar as guias no Comando do 8° DN e retirá-
las para o agendamento das consultas e procedimentos.

Para usuários fora da capital e de outros Estados que pertencem a Jurisdição do
COM8ºDN,  as  guias  deverão  ser  solicitadas  pelo  e-mail
oitdis.atendimentoaopublico@marinha.mil.br, devendo estar em anexo o pedido
médico,  seja  para  avaliação  médica  por  especialidade  ou  para  exames  e/ou
procedimentos, com prazo máximo de 3 meses da data da solicitação.

Os  usuários  são  responsáveis  pelo  agendamento  de  consultas  e  exames  e/ou
procedimentos  nos  Hospitais  ou  Clínicas  Credenciadas.  O  Hospital  não  é
responsável pela solicitação de guias junto ao Com8DN.

E QUANTO AOS PROCEDIMENTOS DE ALTO CUSTO? 
Para  procedimentos  cirúrgicos  e  de  alto  custo  solicitados  por  médicos  das
unidades  credenciadas  deverá  ser  apresentado  o relatório  médico  com
justificativa para o pedido.  Trazer toda documentação para análise dos médicos
do Departamento de Saúde do COM8ºDN para posterior validação da DSM, que
emitirá seu parecer. 

ONDE IR EM CASO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA?
O usuário deverá procurar os hospitais militares: Hospital de Força Aérea de São
Paulo  (HFASP)  ou  Hospital  Militar  de  Área  de  São  Paulo  (HMASP)  em
prioridade,  unidades  hospitalares  credenciadas  e  em  caso  de  impossibilidade,
poderá utilizar o atendimento público (SUS) ou outro convênio se obtiver. 

De acordo com a gravidade do caso há a necessidade do usuário e/ou Hospital
comunicar  o Comando do 8º Distrito Naval no prazo de até 48hs,  via  e-mail
oitdis.atendimentoaopublico@marinha.mil.br ou por telefone. De Segunda-feira a
Sexta-feira de 08 as 16hs o telefone de contato é (11) 5080-4775 e fax (11) 5080-
4808. Aos Sábados, Domingos, Feriados e fora do horário de expediente será o
(11) 5080 4708 ou (11) 5080-4709 (Oficial de Serviço) e Fax (11) 5080-4739.
Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.
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