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ORDEM TÉCNICA Nº 13/DIRSA/2017, de 19 de Setembro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

1 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1- FINALIDADE 

Normatizar e padronizar os procedimentos a serem adotados pelas 

Organizações de Saúde da Aeronáutica (OSA) e Organizações Credenciantes (OC) quanto à 

emissão de Guias de Apresentação de Beneficiários (GAB) e Autorizações de Ressarcimento 

(ARE). 

  

1.2 - ÂMBITO 

A presente Ordem Técnica é de observância obrigatória nas OSA e OC. 

  

2 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.1 – CONCEITUAÇÕES  

 

2.1.1 - GUIA DE APRESENTAÇÃO DE BENEFICIÁRIO (GAB): 

 É o documento hábil para o encaminhamento de beneficiários do Fundo de 

Saúde (FUNSA) às entidades de saúde conveniadas, contratadas ou credenciadas pelo 

Comando da Aeronáutica para atendimento à saúde. Sua emissão é exclusiva para os 

beneficiários do FUNSA. 

 

2.1.2 - AUTORIZAÇÃO DE RESSARCIMENTO (ARE): 

 É o documento que formaliza a autorização para realização de procedimento 

por meio da modalidade de ressarcimento. Sua emissão é exclusiva para os beneficiários do 

FUNSA. 

 

2.1.3 - SISTEMA PARA A SAÚDE COMPLEMENTAR (SISAUC): 

 É o sistema informatizado criado com as finalidades de servir de ferramenta de 

gestão no processo de credenciamento de prestadores para a assistência complementar de 

 Emissão de Guia de Apresentação de Beneficiário e de Autorização 

de Ressarcimento. 
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saúde, realizado pelas Organizações Credenciantes (OC) e de ser o instrumento de controle de 

emissão das Guias de Atendimento de Beneficiário (GAB) e das Autorizações de 

Ressarcimento (ARE). 

 

2.1.4 - REDE COMPLEMENTAR DO SISTEMA DE SAÚDE DA AERONÁUTICA 

(SISAU):  

 São as organizações de saúde públicas, privadas ou pertencentes a outra Força 

Singular, contratadas, conveniadas ou credenciadas pelo Comando da Aeronáutica com a 

finalidade de prestar assistência à saúde complementar aos serviços prestados pelas OSA. 

 

2.2 – EMISSÃO DE GAB E ARE 

 

2.2.1 - As OSA e seus Destacamentos deverão ativar uma Seção do Fundo de Saúde 

(FUNSA), subordinada a Divisão/Seção Médica, para a confecção e controle das GAB e ARE 

emitidas. 

 

2.2.1.1 - A Seção FUNSA deverá ser localizada, preferencialmente, em área próxima ao Setor 

de Ambulatório da OSA. 

 

2.2.2 - O Chefe da Seção do Fundo de Saúde será, preferencialmente, Oficial Superior dos 

Quadros da Saúde, sendo designado como Supervisor Técnico do FUNSA da OSA. 

 

2.2.3 - Nos casos em que o beneficiário do FUNSA residir em localidade com OM, 

destacamento ou fração de OM que não sejam OSA, as solicitações de procedimento em 

saúde (oriundas de profissional de saúde não pertencente a OSA/Destacamento de Saúde) 

serão inseridas diretamente no SISAUC pela OM local. Para tanto, a OC responsável deverá 

disponibilizar a esta OM local o acesso ao Menu “Atendimento” do SISAUC, de modo a lhe 

permitir a inserção no sistema do pedido de GAB ou ARE. A solicitação será submetida a 

análise da auditoria prospectiva da OC responsável e, se autorizada,  será emitida pela OM 

local que inseriu o pedido no SISAUC.  

 

2.2.4 - Os profissionais de saúde de OSA, ao atenderem um paciente e verificarem a 

necessidade do encaminhamento do mesmo à rede complementar do SISAU, seja por meio de 

GAB ou por meio de ressarcimento das despesas, deverão anotar no respectivo prontuário, o 

exame ou procedimento solicitado e sua indicação fundamentada, preenchendo a Ficha de 

Solicitação de Encaminhamento à Rede Complementar do SISAU, conforme modelo do 

Anexo A desta Ordem Técnica.  

 

2.2.4.1 - As solicitações de procedimento em saúde oriundas de profissional de saúde não 

pertencente a OSA deverá ser homologada por profissional de saúde da OSA, o qual deverá 

anotar, no respectivo prontuário, o exame ou procedimento solicitado e sua indicação 

fundamentada, preenchendo a Ficha de Solicitação de Encaminhamento à Rede 

Complementar do SISAU, conforme modelo do Anexo A desta Ordem Técnica.  

 

2.2.4.2 - Uma vez preenchido o Formulário de Solicitação de Encaminhamento à Rede 

Complementar do SISAU, o paciente ou o seu responsável será encaminhado à Seção do 

Fundo de Saúde onde deverá ser orientado sobre os procedimentos relativos à emissão da 

GAB ou ARE e, também, onde lhe será esclarecido que a solicitação da GAB/ARE será 
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processada e submetida a auditoria prospectiva somente após parecer favorável da 

Divisão/Seção Médica. 

 

2.2.4.3 - Deverá ser dada atenção especial à orientação de que não pode ser realizado o 

procedimento/exame antes de que seja emitida a Autorização de Ressarcimento (ARE) ou a 

Guia de Apresentação de Beneficiário (GAB), exceto nos casos de emergência comprovada, 

quando deverão ser seguidos os procedimentos previstos na legislação em vigor. 

 

2.2.5 - A Seção do FUNSA da OC, além de prestar as devidas orientações gerais ao 

beneficiário sobre a emissão de GAB ou ARE, deverá informar os prazos máximos de 

atendimento às solicitações, período após o qual deverá ser feito novo contato com o FUNSA 

para emissão da GAB/ARE ou justificativa da sua não autorização. 

 

2.2.5.1 - A Seção do FUNSA da OC deverá respeitar os seguintes prazos máximos (em dias 

úteis) para solucionar os pedidos de encaminhamento à rede complementar do SISAU, seja 

por meio da emissão de GAB/ARE ou por meio de fundamentação de sua não autorização: 

 

Serviços 
Prazo máximo de atendimento 

(dias úteis) 

Consulta em Pediatria, Clínica Médica, Cirurgia Geral, 

Ginecologia e Obstetrícia 
03 (três) 

Consulta nas demais especialidades médicas 07 (sete) 

Consulta/ sessão em Fisioterapia, Fonoaudiologia, 

Nutrição, Psicologia e Terapia Ocupacional 
07 (sete) 

Consultas e procedimentos realizados em consultório/ 

clínica com cirurgião-dentista 
07 (sete) 

Procedimentos de alta complexidade 14 (quatorze) 

Serviços de diagnóstico por laboratório de análises 

clínicas em regime ambulatorial 
03 (três) 

Demais serviços de diagnóstico e terapia em regime 

ambulatorial 
07 (sete) 

Atendimento em regime de hospital-dia 07 (sete) 

Atendimento em regime de internação eletiva 07 (sete) 

Urgência e emergência Imediato 

 

2.2.6 - O prontuário do paciente e a Ficha de Solicitação de Encaminhamento à Rede 

Complementar do SISAU serão encaminhados pelo Setor de Arquivo Médico e Estatístico 

(SAME) à Divisão/Seção Médica, que, após avaliar a solicitação e a indicação do profissional 

de saúde atendente, autorizará ou não o encaminhamento da solicitação à Seção do Fundo de 

Saúde para os devidos procedimentos de inserção e auditoria prospectiva da GAB/ARE no 

SISAUC.  

 

2.2.6.1 - Caso necessário, o Chefe da Divisão/Seção Médica poderá convocar o profissional 

de saúde atendente para maiores esclarecimentos. 

 

2.2.7 - Após autorização da Divisão/Seção Médica, a Ficha de Solicitação de 

Encaminhamento à Rede Complementar do SISAU será encaminhada à Seção do Fundo de 

Saúde para ser inserida no SISAUC e o prontuário do paciente será restituído ao SAME. 
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2.2.8 - As GAB e ARE serão emitidas via SISAUC, devendo ser observadas as seguintes 

etapas: 

 

2.2.8.1 - Inserção no SISAUC da solicitação do procedimento a ser realizado por meio de 

GAB ou ARE; 

 

2.2.8.2 - Auditoria prospectiva (regulação) da solicitação do procedimento inserida, levando 

em conta a cobertura para o atendimento, a pertinência clínica do procedimento, se o 

beneficiário já realizou recentemente o evento solicitado, a verificação de códigos e demais 

aspectos previstos nas legislações específicas em vigor; e 

 

2.2.8.3 - Emissão da GAB ou ARE autorizada pela auditoria prospectiva, que deverá ser 

assinada pelo Diretor da OSA ou por Oficial a quem seja delegada competência para sua 

assinatura. 

 

2.2.9 - A GAB ou ARE emitida e assinada será entregue ao paciente ou ao seu responsável, 

com a orientação dos procedimentos a serem adotados pelo mesmo para a realização do 

procedimento no prestador de serviços em saúde e para a solicitação de ressarcimento (nos 

casos de ARE). 

 

2.2.10 - Caso a realização do procedimento em saúde dependa da autorização prévia da 

SARAM, esta deverá ser solicitada pela OC por meio de canal de comunicação formalmente 

divulgado pela SARAM, aguardando-se a autorização para serem adotados os procedimentos 

para a emissão da GAB ou ARE, se for o caso. 

 

2.2.11 - Caso não seja autorizada a emissão da GAB ou ARE (pela Divisão Médica, auditoria 

prospectiva da OC ou SARAM), o motivo da não autorização deverá ser explicado ao 

paciente ou seu responsável.   

 

2.2.11.1 - A orientação ao paciente ou seu responsável será feita pelo Chefe ou Encarregado 

da Seção do Fundo de Saúde, que deverá receber treinamento para tal tarefa. 

 

2.2.12 - As GABs terão validade por um período de 30 (trinta) dias, a contar da sua emissão 

(impressão). Caso não seja utilizada dentro deste prazo, a mesma perderá a validade, devendo 

ser cancelada e, caso necessário, solicitada e gerada nova GAB. 

 

2.2.13 - No caso de tratamentos continuados e/ou prolongados, tanto em regime hospitalar 

quanto ambulatorial, deverá ser emitida uma GAB para cada período, não superior a 30 dias. 

 

3 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

3.1 - Esta Ordem Técnica foi elaborada pela Divisão Técnica da SARAM (DTEC/SARAM). 

    

3.2 - Esta Ordem Técnica revoga a Ordem Técnica nº 001/DIRSA/2000, de 12/07/2000. 

 

3.3 - Os casos não previstos nesta Ordem Técnica serão resolvidos pelo Diretor de Saúde. 

 

3.4 - A presente publicação entrará em vigor após sua publicação no Boletim do Comando da 

Aeronáutica (BCA). 
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Maj. Brig. Med. ARMANDO CELENTE SOARES 

Diretor de Saúde 

 

 

 

(Publicado no BCA Nº      , de      /     /2017)
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ANEXO A 
  

COMANDO DA AERONÁUTICA 

DIRETORIA DE SAÚDE DA AERONÁUTICA 
(Nome da OSA/OC) 

SEÇÃO DO FUNSA 

 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO À REDE COMPLEMENTAR DO SISAU 

1)  Deve ser preenchido apenas para beneficiários do FUNSA 
2) O Oficial solicitante deverá encaminhar o beneficiário à Seção de FUNSA, para que possa ser devidamente orientado. 

NOME DO BENEFICIÁRIO:                                                                                                                   IDADE:  

GRAU DE DEP: SARAM: UNIDADE:                                              

NOME DO TITULAR: 

POSTO/GRADUAÇÃO: (     ) ATIVA          (     ) INATIVA 

EXAME SOLICITADOS: 

DADOS CLÍNICOS: 

 

 

H. DIAGNÓSTICA (CID): 

RESULTADOS DE EXAMES REALIZADOS QUE CORROBORAM A SOLICITAÇÃO: 

 

 

 

JÁ REALIZOU ESTE EXAME ANTES?  (    )  SIM  (   ) NÃO                     QUANDO? 

JUSTIFICATIVA DA NOVA REALIZAÇÃO:                                                                                           

 

 

            

(     ) URGÊNCIA                                                                                                     (     ) INTERNAÇÃO 

 

__________________________________                          _______________ 

MÉDICO SOLICITANTE                                                                                        DATA 

DIVISÃO / SEÇÃO MÉDICA 

(     ) AUTORIZADO GAB   (     ) AUTORIZADO ARE   (     ) NÃO AUTORIZADO (DEVOLVER AO MÉDICO SOLICITANTE) 

JUSTIFICATIVA DA NÃO AUTORIZAÇÃO: 

 

 

 

    ________________________________              ____________________ 

 CHEFE DO FUNSA/DIVISÃO MÉDICA                                                                          DATA  

 

PREENCHIMENTO PELO PACIENTE/ RESPONSÁVEL (EM CASO DE GAB)  

 

OPÇÃO DE PRESTADOR: _________________________________________________________ 

ASS PACIENTE/ RESPONSÁVEL: ___________________________________________________DATA: _________ 

 


