
Formulário para Solicitação de Guia de Apresentação do Usuário (GAU) do 
FUSMA na área de Goiânia e Adjacências

 
Preencha os campos corretamente e encaminhe para o e-mail: cfgo.guias@marinha.mil.br com 
“Assunto: SOLICITAÇÃO DE GAU - (nome do paciente)” e com os anexos correspondentes a cada 
caso, conforme o item OBSERVAÇÕES. 

O Paciente é: (  ) Titular (   ) Dependente (   ) Pensionista 

Nome Completo: 

NIP: 

Data de Nascimento: Idade: 

Telefone(s): (   ) (   ) (   ) 

Tipo de atendimento  (  ) Consulta (  ) Exames Laboratoriais(  ) Procedimento Cirúrgico 

   (  ) Outros Exames (Qual(is)?________________________________________________) 

Local do Atendimento: 

Credenciada para a qual deverá ser emitida a guia: 

Especialidade: 

Nome do Médico: 

Data pretendida para a consulta/exame: _____ / _____ / _________.

OBSERVAÇÕES:

1) Caso a solicitação seja para Exames Complementares (ex: exames de sangue, exames 

oftalmológicos, ultrassonografias, radiografias, tomografias, ressonância magnética, etc.) o usuário 

deverá encaminhar este formulário preenchido e o pedido do médico com a justificativa da 

indicação do exame devidamente datado, assinado, carimbado e o CID-10 especificado.

2) Caso a solicitação seja para Procedimentos Cirúrgicos, encaminhar, além do formulário acima 

preenchido, os seguintes documentos:

• Pedido médico com a justificativa da indicação de realização do procedimento solicitado 

devidamente datado, assinado, carimbado e com CID-10 especificado;

• Resultados de exames complementares que justifiquem a realização do procedimento (se 

forem de imagens, encaminhar o exame e os laudos digitalizados); e,

• Em casos de procedimentos oftalmológicos, encaminhar o formulário específico de 

Solicitação de Procedimentos Oftalmológicos da DSM, devidamente preenchido pelo 

oftalmologista. 



• Caso o procedimento necessite de OPME (Órteses, Próteses ou Materiais Especiais) é 

necessário encaminhar 03 (três) orçamentos de fornecedores diferentes, contendo: 

◦ Nome e discriminação dos OPME;

◦ Quantidade;

◦ Código da ANVISA;

◦ Marca; e, 

◦ Valor Unitário e Total. 

Os  mesmos  poderão  ser  obtidos  junto  ao  Hospital/Clínica  conveniada  que  realizará  o

procedimento,  ou  junto  à  equipe  médica  assistente.  

3) Para a emissão de guias, a situação de beneficiário do FUSMA deverá estar atualizada. Nos casos

de noivas, inclusões ou suspensões administrativas temporárias, encaminhar a cópia da Declaração

de Dependente (DD)  válida ou Certidão de Nascimento (no caso de Recém Nascidos de até 28

dias).  

4) Os agendamentos de consultas deverão ser efetuados preferencialmente após o recebimento da

Guia.  As  solicitações  de  guias  deverão  ser  encaminhadas  para  o  e-mail

cfgo.guias@marinha.mil.br, respeitando  os  seguintes  prazos  de  antecedência  da  data

pretendida:  

•  Consultas:  7  dias  úteis  após  a  solicitação  da  guia;  

•  Exames  de  baixo  custo  (ex:  ultrassonografas,  laboratório,  etc):  7  dias  úteis  após  a

solicitação da guia;  

• Exames complementares de alto custo (ex: tomografas, ressonâncias, etc): 20 dias; e 

• Procedimentos cirúrgicos: sugerimos aguardar a autorização para realização do 

agendamento. 

5) Os documentos encaminhados como anexos devem estar preferencialmente ESCANEADOS, 
pois no modo foto a imagem poderá apresentar-se ilegível e inadequada para os devidos trâmites 
administrativos. 

6) As guias para atendimento de EMERGÊNCIA, fora dos dias e horários de expediente, deverão 
ser solicitadas ao Oficial de Serviço do HNBra pelos dos telefones (61) 3445-7303, (61) 3445-7313 
ou (61) 9914-75527. 


