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        A Política Nacional de Assistência Farmacêutica do Sistema Único de Saúde 

(SUS) tem por objetivo disponibilizar medicamentos de custo elevado para 

tratamento de diversas patologias, entre elas, os casos de uso crônico ou 

prolongado. Esse serviço atende a todos os cidadãos brasileiros, gratuitamente, o 

que contribuirá para a redução de gastos dos beneficiários do FUSEX, que buscarem 

o SUS com essa finalidade. Conheça a Port nº 2577 de 27 Out 06, do Gab Min da 

Saúde, e procure a Secretaria de Saúde do seu Estado. 

        É sempre bom lembrar que a solicitação e a aquisição dos medicamentos em 

questão se mantêm reguladas e garantidas aos beneficiários do FUSEX, conforme 

orientações da Port nº 281-DGP, de 12 Dez 07 (IR 30-56). Exemplo de implantação 

para o desconto de medicamentos de custo elevado pode ser visto na página da 

http://dap.dgp.eb.mil.br. 

Reduza seus gastos na aquisição de medicamentos de alto custo 

Prestação de Contas do FUSEx 

            Já se encontram na página da DAP http://dap.dgp.eb.mil.br, no link Contas 

FUSEx, as prestações de contas mensais deste ano. Essa medida visa dar 

transparência à gestão dos recursos do Fundo, conforme sugestão de muitos dos 

nossos usuários. 

Acentos – os hiatos “OO” e “EE” não são mais acentuados. Portanto, verbos com  
Ler, Ver, Crer, conjugados na 3ª pessoa do plural do Presente do Indicativo, passam  
a ser grafados da seguinte forma:   Exemplos: Eles leem, eles veem, eles creem  



 

 
        

     

        Evacuação Médica é o benefício 

concedido a militares ativos, inativos, 

pensionistas e servidores civis que 

aderiram a PASS, bem como seus 

dependentes. Esse benefício custeia as 

despesas com o transporte, em razão de 

prescrição médica, para localidade  

 

 

da organização de saúde de destino, bem 

como os gastos com o retorno para a 

localidade de origem, desde que 

autorizados. No ano de 2008, a DAP 

realizou, por intermédio das Regiões 

Militares, 11.552 evacuações médicas, 

totalizando R$3.544.210,12. 

 

Que no período compreendido entre Julho e Dezembro de 

2008, a PASS descentralizou R$ 14.351.891,00 para atendimentos 

aos seus beneficiários, entre eles: a) 1.906 internações em Organização Civil de Saúde 

(OCS), totalizando R$ 4.221.246,07; b) 11.544 consultas em  OCS  ou  com  Prestador  

de  Serviço  Autônomo  (PSA)  chegando  a  quantia  de  

R$ 377.776,83; c) perdoou o total de R$ 112.139,64, correspondente às indenizações 

de despesas de beneficiários titulares falecidos; d) processou 57 restituições, 

totalizando o valor de R$ 15.551,91 pagos aos usuários requerentes. 

                            Que URGÊNCIA é a situação de surgimento imprevisto, como 

manifestação de enfermidade ou traumatismo, sem risco de vida iminente, que obriga 

o tratamento em curto prazo. 

                              Que EMERGÊNCIA é a situação crítica ou perigosa, de 

surgimento imprevisto e súbito, como manifestação de enfermidade ou traumatismo, 

com risco de perder a vida, que obriga o tratamento imediato. 
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Concessão de Benefícios 

 
Você  

Sabia? 
 

Aconteceu, de 14 a 17 de abril de 2009, o VII Simpósio de Saúde e 

Assistência ao Pessoal, com a participação dos Diretores de OMS, 

Chefes Seção de Assistência Social e FUSEx/RM. 


