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CENTRO DE MEDICINA NAVAL

NASCEU Há 15 ANOS

O Centro de Medicina Naval é um órgão de execução de servi-
ços na dependência da Direção do Serviço de Saúde da Marinha 
(DSS) criado pelo despacho do CEMA nº 54 de 1999 e comple-
mentado posteriormente pelo despacho do SSP nº 1 de 2001, 
que estabelecem as suas competências: “coordenação dos cui-
dados de saúde primários, da saúde ocupacional e da medicina 
preventiva, incluindo o aprontamento de unidades navais e a 
coordenação dos serviços de saúde das unidades”. 

Mais recentemente as missões do CMN passam a estar en-
quadradas numa Unidade de Saúde do Tipo III, dependente da 
DSS, através do Despacho nº 16 de 2014 do MDN.

Edificado nas antigas instalações do serviço de saúde da Base Naval 
de Lisboa, que se encontravam desajustadas e envelhecidas, o Centro 
tem sido objeto de um processo de requalificação, apetrechamento e 
adaptação dos espaços, tendo em vista otimizar o seu funcionamento. 

Assim, o CMN tem sofrido várias obras de beneficiação, das 
quais se destacam a remodelação do 1º piso e parte da cave, há 
cerca de 5 anos, a pintura exterior e a substituição do telhado, no 

ano passado, e, mais recentemente, a remodelação da Unidade 
de Radiologia. Atualmente aguarda-se a remodelação do 2º piso, 
onde já funciona a área da direção e secretarias, estando lá pre-
visto nascer um auditório.

DEPARTAMENTO DE CUIDADOS DE SAúDE PRIMáRIOS

À semelhança do mundo civil, dispõe de um SAP (Serviço 
de Atendimento Permanente), disponível durante 24 horas – 
médico das 8 às 16 horas e enfermeiro permanente – e pos-
sui uma ambulância medicalizada (com sistemas de supor-
te avançado de vida) para transporte dos casos mais graves 
para o HFAR, ou para o Hospital Garcia D’Orta, em Almada. 
Outro setor é o das consultas de cuidados de saúde primá-
rios, que constituem o atendimento em clínica geral a que 
todos os militares têm acesso. Finalmente, o setor de saúde 
oral, também recentemente equipado, com um papel impor-
tante na saúde preventiva e no aprontamento dos militares 
para as missões.

DEPARTAMENTO DE SAúDE OCUPACIONAL

Procede à avaliação da Aptidão Física e Psíquica e ao apron-
tamento médico-sanitário dos militares e militarizados. O CMN 
tem atualmente capacidade para efetuar os exames complemen-
tares de diagnóstico que são necessários nos Exames Periódicos 
ou nos Exames Médicos Anuais. Estes abrangem as análises labo-
ratoriais, a radiografia de tórax e o eletrocardiograma. Este de-
partamento conta com o apoio das consultas de saúde oral, bem 
como de pareceres nas áreas de neurologia, oftalmologia, otorri-
nolaringologia e urologia.

O Centro de Medicina Naval (CMN) detém hoje uma relação de complementaridade com o Hospital das Forças Armadas (HFAR), à 
semelhança do que já se passava com o ex-Hospital da Marinha sendo, na sua essência, um centro de saúde operacional, virado para 
uma ação preventiva e de proximidade com as unidades navais.
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