MARINHA DO BRASIL
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARÁ
FORTALEZA, CE.
Em 21 de agosto de 2019.
DIVISÃO DE MEDICINA
Qual o horário de funcionamento?
Segunda-feira a sexta-feira 08:00 as 11:00 e 14:00 as 17:00;
O que a Divisão de Medicina faz?
Solicitação de autorização de cirurgias, exames oftalmológicos, quimioterapia, radioterapia,
consultas em especialidades médicas NÃO credenciadas e solicitação de órteses, próteses e
materiais especiais – OPME, como aparelho auditivo, CPAP, entre outros tipos;
Como fazer para solicitar autorização de cirurgia, exames oftalmológicos e OPME?
Primeiramente deve-se comparecer a EAMCE para MARCAR HORÁRIO CIRÚRGICO. Ao
chegar na Escola pegar a Senha MARCAÇÃO CONSULTA e assim será agendado DATA E HORA
para o posterior comparecimento. No dia agendado comparecer à Escola para dar entrada na
solicitação da Cirurgia OU exame OU OPME (aparelho auditivo, CPAP, entre outros).
Quais documentos são necessários para solicitar cirurgia?
- Identidade militar (paciente) ou DD;
- Solicitação do procedimento (cirurgia/exame oftalmológio/ quimioterapia ou radioterapia) pelo
médico com justificativa, códigos, OPME e Hospital onde será realizado o procedimento;
- Exames que justifiquem a necessidade do procedimento;
Como saber se o meu procedimento foi autorizado?
Basta ligar para o telefone (85) 3288-4751 de segunda-feira a sexta-feira 08:00 as 11:00 e 14:00 as
17:00 OU comparecer à EAMCE munido de identidade militar do paciente para o qual foi
solicitado o procedimento e pegar a senha para DIVISÃO DE MEDICINA;
A Divisão de Medicina realiza autorização de procedimentos de Urgência/Emergência?
Não! A Divisão de Medicina realiza solicitações de procedimentos ELETIVOS, os quais são
encaminhados à Diretoria de Saúde no Rio de Janeiro. Procedimentos eletivos são aqueles que
podem aguardar autorização.
Quanto tempo em média leva para autorizar um procedimento?
Os procedimentos oftalmológicos demoram 15 dias úteis em média e os procedimentos mais
complexos demoram em média 20 dias úteis.
Para as autorizações de OPME, que são encaminhadas ao Conselho Técnico do Hospital Naval de
Natal para aprovação, o período esperado para autorização são de aproximadamente 4 meses. Após
o período de aprovação é realizada a compra do Aparelho solicitado e entregue ao paciente.

