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1 - APRESENTAÇÃO

A Carta de Serviços ao Usuário é um documento com o objetivo de informar ao cidadão os serviços

prestados pelo órgão ou entidade,  das  formas  de  acesso  a  esses  serviços  e  dos  respectivos

compromissos, bem como padrões de qualidade de atendimento ao público.

Dentro do processo de aprimoramento das práticas de gestão estabelecido pela Alta

Administração Naval, onde o foco principal está na melhoria contínua da prestação de serviços ao

público, a Seção de Saúde da Capitania dos Portos do Piauí apresenta a sua Carta de Serviços ao

Usuário, acreditando que esse canal de comunicação ampliado com os seus usuários é de extrema

importância para a transparência e a visibilidade dos serviços que executa.

Esta Carta divulga todos os serviços que a Seção de Saúde oferece e orienta quanto aos seus

requisitos a serem tratados com seu público-alvo.

Por reconhecer o usuário como parceiro, a Carta de Serviços ao Usuário da CPPI também indica

como emitir sugestões ou enviar reclamações, assegurando a efetiva participação do usuário na

avaliação dos serviços prestados.

Ao divulgar os seus compromissos de atendimento, a CPPI mantém o seu objetivo estratégico na

direção da melhoria contínua de suas ações, visando sempre à busca da excelência no

atendimento aos Usuários do Sistema de Saúde da Marinha.

-  3 de 8 - 



2 - A SEÇÃO DE SAÚDE NA CPPI

A  Capitania  dos  Portos  do  Piauí  é  uma  ORGANIZAÇÃO  MILITAR  COM  FACILIDADES  MÉDICAS

(OMFM), que é qualquer OM da MB responsável pela administração da prestação de Atendimento

Médico Hospitalar (AMH) em sua respectiva área de abrangência, detentora de crédito em projeto

específico do Plano de Ação. 

A Seção de Saúde orienta sobre a assistência de saúde e realiza o encaminhamento dos usuários

aos locais de atendimento médico-odontológico à rede credenciada com esta CPPI. Encaminha e

orienta os usuários do Sistema de Saúde do Exército e Aeronáutica de acordo com a necessidade e

o  interesse  da  instituição,  num  tratado  de  reciprocidade  entre  as  Forças.  Em  trânsito  ou

necessitando de informações sobre assistência médica-odontológica, o usuário deve comunicar-se

com a OMH e OMFM responsável pelo atendimento na área. 

A Seção de Saúde não possui serviço de urgência/emergência.

3 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

No caso de uma emergência médica, procure uma OMH/OMFM da Marinha. Se não existir uma na

cidade  onde  ocorreu  a  urgência/emergência,  se  a  distância  ou  o  caráter  emergencial  não

permitirem  acessá-la,  dirija-se  prioritariamente  aos  hospitais  do  Exército  ou  da  Aeronáutica,

hospitais públicos ou, em caráter excepcional, a um hospital privado. Comunique-se com a OMH

ou OMFM mais próxima, no prazo máximo de 48 horas (24 horas em localidade sede de OMH).

4 - ATENDIMENTO NA SEÇÃO DE SÁUDE

O Serviço de Saúde da CPPI mantém o horário de atendimento ao público externo das 8h15 até as

11h, de segunda a sexta-feira;

Quaisquer documentos relativos a solicitação de consultas, exames ou procedimentos devem ser

entregues presencialmente, durante o atendimento; e

Apenas as cópias dos documentos devem ser deixadas e, orientamos aos usuários que mantenham

sob sua guarda os originais.

4.1 - Requisitos e documentos Necessários

-  Para qualquer atendimento, o paciente deverá ser usuário do Sistema de Saúde da Marinha

(SSM), conforme previsto no Capítulo 4 e 6, da publicação DGPM-401 – Rev. 3.

-É necessária a identificação através de documento oficial de identidade com foto, podendo ser:
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Carteira  de  Identidade  Militar  ou  Civil;  Carteira  Nacional  de  Habilitação  (CNH); Carteira de

Trabalho; Passaporte; Declaração de Dependentes (DD) atualizada e acompanhada de documento

de identificação; e, para os menores de oito anos de idade, a Certidão de Nascimento ou Cartão do

FUSMA (CHASM).

- Os serviços deverão ser solicitados pelo requerente, representante legal, tutor ou curador.

-  Documentos necessários: Identidade militar ou civil na validade e que comprove o direito à

Assistência Médica Hospitalar (AMH) do Sistema de Saúde da Marinha (SSM).

4.2 - NIP irregular e/ou bloqueado:

- Todas as marcações de consultas e exames necessitam do Número de Identificação Pessoal (NIP)

para  agendamento  de  consultas  médicas  e/ou  odontológicas. Se o NIP estiver  irregular ou

bloqueado, não será possível realizar a marcação;

-  Se  o  usuário  for  militar  da  ativa,  deve  realizar  o  procedimento  de  regularização dos  seus

dependentes junto ao Setor de Pessoal da sua Organização Militar (OM);

-  Se  o  usuário  for  militar  veterano  ou  pensionista,  deve  procurar  o  Serviço  de Veteranos  e

Pensionistas da Marinha (SVPM), para que seja regularizada a sua situação cadastral ou de seus

dependentes; e

-  Caso  não  possa  comparecer  à  consulta  agendada,  entre  em  contato  para  desmarcar  com

antecedência, para que a vaga fique disponível para outro usuário.

5 - PRAZOS PARA AUTORIZAÇÕES DE EXAMES/PROCEDIMENTO EXTRA-MB

-  Para os exames diagnósticos e procedimento com valores até R$ 300,00 (trezentos reais),  as

autorizações estarão disponíveis em até 3 dias úteis na recepção da Seção de Saúde.;

-  Para  exames  diagnósticos  e  procedimentos  não  invasivos  com  custo  superior  a  R$  300,00

(trezentos reais) e inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais),  será emitida Guia de atendimento ao

usuário (GAU), e esta será analisada pela Divisão de Regulação da DSM, com prazo de 10 dias úteis

para autorização; e

-  Procedimentos  acima  de  R$  8.000,00  (oito  mil  reais),  procedimentos  que  necessitem  de

internação hospitalar em UTI e/ou do emprego de OPME de qualquer valor, deverão ter avaliação

técnica do Hospital Naval Marcílio Dias e posterior autorização da Diretoria de Saúde da Marinha

(DSM).
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6 - PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

Permite ao usuário avaliar os serviços prestados bem como apresentar reclamações/sugestões

visando à melhoria contínua. O formulário para preenchimento está disponível  nos balcões de

recepção da Seção de Saúde. Depois de preenchido pode ser depositado nas caixas de sugestões,

localizadas no mesmo local.

6.1 - Cortesia e Respeito no Atendimento ao Usuário:

Tendo a excelência na assistência aos usuários como maior objetivo, nosso compromisso é

prestar um atendimento claro e objetivo, pautado na ética e no valor do respeito à dignidade da

pessoa humana, com cordialidade e atenção individualizada.

O acesso às informações e procedimentos será facilitado ao usuário, em prol da transparência dos

serviços prestados. 

6.2 - Prioridades no atendimento:

Os  militares,  quando  uniformizados,  terão  atendimento  prioritário  nos  OMH  e  nas  OMFM.  A

prioridade  estabelecida  para  os  militares  da  ativa  não  precede  as  situações  de

urgência/emergência e, da mesma forma, as pessoas portadoras de deficiência, os idosos com

idade superior a sessenta (60) anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por

crianças de colo e autistas, conforme normas previstas em Lei. 

Todas  as  reclamações,  críticas  e  sugestões  recebidas  pela  Ouvidoria  ou  demais meios de

comunicação com o usuário serão respondidas.

7 - DIREITOS E DEVERES:

7.1 - São DIREITOS dos usuários:

-  Receber atendimento digno, atencioso, independente do seu posto ou graduação, sua raça,

credo, cor, idade, sexo, orientação sexual sem qualquer forma de preconceito;

- Ser identificado pelo seu nome e sobrenome, e não por outra forma de identificação que inclua o

nome de sua doença, número ou código;

- Poder identificar por meio de nome e função os profissionais envolvidos em seu cuidado;

- Receber informações, em linguagem clara e compreensível, acerca de seu diagnóstico, opções

terapêuticas e riscos envolvidos;

-  Receber o máximo de informações necessárias sobre o seu tratamento ou procedimento;Ter
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acesso ao seu prontuário de acordo com as normas da Instituição;

-  Ter  resguardada  a  confidencialidade  de  toda  e  qualquer  informação  pessoal,  por  meio  da

manutenção do sigilo profissional, desde que não acarrete risco a terceiros ou à saúde pública; e

- Receber receitas com o nome genérico do medicamento. As receitas devem ser digitadas ou ter a

caligrafia legível,  além de assinatura e carimbo contendo o número do respectivo Conselho de

Registro.

7.2 - São deveres dos usuários:

- Conhecer e respeitar as normas de atendimento na Seção de Saúde da CPPI, por meio desta Carta

de Serviços;

- Respeitar os direitos dos demais usuários, funcionários e prestadores de serviço da ,  tratando-os

com civilidade e cortesia;

-  Identificar-se  ao  entrar  no  Prédio  da  Seção  de  Saúde  da  CPPI,  apresentando  a  Carteira  de

Identidade ao funcionário ou militar atendente;

- Dar informações completas e precisas sobre sua identificação, idade e histórico de saúde, doenças

prévias, procedimentos médicos anteriores e outros problemas relacionados à saúde;

-  Zelar e responsabilizar-se pelas instalações e equipamentos colocados à sua disposição pela Seção  de

Saúde da  CPPI; e

- Colaborar com os procedimentos que garantam a segurança de todos, principalmente, em áreas

de circulação restrita.

8 - SERVIÇO SOCIAL

A Assistência Social da Marinha deve ser compreendida como um instrumento de gestão do pessoal,

a fim de melhorar as condições de vida e elevação da motivação do pessoal  da Instituição.  A

atenção  e  o  cuidado  com  os  militares/servidores  civis  e  seus  dependentes  são  de  suma

importância para o bom funcionamento das atividades e a realização do trabalho com excelência. O

Serviço Social na jurusdição desta CPPI Serviço de Assistência Social (SASM) Comando do 4º Distrito Naval,

tendo a Capitania dos Portos do Piauí, na Seção de Saúde, um militar responsável pelo contato em

casos de necessidades de atendimento.

9 - PROGRAMAS DE SAÚDE:

A Seção de Saúde realiza diversas palestras, no auditório local, voltadas para a prevenção e promoção
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da  saúde  através  da  aplicação  dos  Programas  de  Saúde:  Higienização  das  mãos,  Imunização,

Hipertensão Arterial, Diabetes  Mellitus, DST/AIDS, Dermatologia Sanitária, Pneumologia Sanitária,

Saúde Bucal, Saúde Mental, Reabilitação, Atenção às Doenças Profissionais, Saúde do Idoso,

Atenção Integral à Saúde da Criança e do Adolescente, Saúde do Homem, Saúde da Mulher e

Atenção Farmacêutica.

O material elaborado é  divulgado nas salas de espera da Seção de Saúde.

10 - INFORMAÇÕES ÚTEIS:

Endereço: Av. das Nações Unidas, 530 – Bairro do Carmo – Parnaíba – Piauí – Brasil,  CEP 64.200-040.

Horário de atendimento:  de segunda a sexta-feira, das 8h15 às 11h horas para atendimento ao

público.

Telefones: 

Sala de Estado: (86) 3321-2770/2872

Marcação de Consultas médicas e odontológicas: (86) 3321-1816.

Endereço eletrônico:

 Internet: www.marinha.mil.br/  cppi   

 Intranet: www.cppi.mb

Parnaíba-PI, em 22 de julho de 2021.

MAXWELL DENIGRES
Capitão de Fragata
Capitão dos Portos
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