MARINHA DO BRASIL
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARÁ
FORTALEZA, CE.
Em 21 de agosto de 2019.
SEÇÃO DE FISIOTERAPIA

1. O médico solicitou fisioterapia. Tem fisioterapia na Marinha?
Sim. A EAMCE conta com um setor de fisioterapia para atendimento aos militares da ativa, da
reserva, dependentes e pensionistas.
2. Como faço para agendar sessões de fisioterapia?
É necessário comparecer presencialmente no setor de fisioterapia para que o fisioterapeuta
avalie o caso e verifique a possibilidade de atendimento no setor de fisioterapia da EAMCE. Caso
seja possível realizar o tratamento na EAMCE o paciente será orientado a comparecer no setor de
marcação de consultas para agendar o início de seu tratamento.
3. E se não for possível realizar o tratamento na EAMCE, como proceder?
O profissional fisioterapeuta que atender e verificar a impossibilidade de atendimento na EAMCE
realizará a solicitação de autorização junto à Diretoria de Saúde da Marinha - DSM para
atendimento em clínica credenciada que realize o procedimento. O prazo para autorização é de 10
dias úteis.
4. Qual procedimento não é realizado na EAMCE?
Hidroterapia, Reeducação Postural Global – RPG, fisioterapia respiratória, fisioterapia em
ginecologia, reabilitação cardíaca, reabilitação neurológica.
5. O médico prescreveu atendimento domiciliar. A Marinha tem?
Sim. O Serviço de Integrado de Atendimento Domiciliar – SIAD oferece atendimentos de
fisioterapia, fonoterapia e terapia ocupacional para pacientes que sejam incapazes de comparecer à
clínica. Para solicitar o atendimento é necessário agendar visita domiciliar junto ao setor de
fisioterapia munido de identidade do paciente e solicitação médica por escrito. Uma equipe
multidisciplinar fará visita, no dia agendado, no domicílio do paciente para avaliar o caso e verificar
se o mesmo está dentro do perfil para atendimento domiciliar. Caso o paciente esteja dentro do
perfil para atendimento domiciliar, será encaminhada solicitação à Diretoria de Saúde da Marinha
para inclusão do paciente no SIAD.

O médico prescreveu dieta enteral. A Marinha fornece?
Sim. A solicitação para o fornecimento de dieta enteral deverá seguir o mesmo procedimento para
fornecimento de Medicamentos Especiais.

