
PAPIC
Programa de Apoio ao Paciênte 

Internado e Convalescente

Orientações 
sobre solicitação 
de passagens 
de retorno para 
pacientes fora 
da sede
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Rua César Zama, No185
Lins de Vasconcelos - Rio de Janeiro - RJ 

CEP: 20725-090 
 Telefone: 2599-5599

MARINHA DO BRASIL

Hospital Naval
Marcílio Dias

Hospital Naval Marcílio Dias

Telefones úteis
Serviço de Assistência Social 
(Subsolo 1)
(21) 2599-5599 - Ramal 5321

Serviço de Taxi - Lins Taxi 
(Ponto em frente ao HNMD)
(21) 2596-3152

Aeroporto Santos Dummont
(21) 3814-7070
(21) 2524-0136

Aeroporto Internacional do Galeão
(21) 3398-5050

Azul Linhas Aéreas Brasileiras
0800-884-4040
3003-2985 | 4003-1118

Gol Linhas Aéreas
0300-115-2121
3398-3233 | 3398-4832

TAM
4002-5700

Trip Linhas Aéreas
0800-722-8747
0300-789-8747 | 3003-8747

Webjet Linhas Aéreas
0800-723-1234

Hotel de Trânsito para Oficiais
2259-5712

Hotel de Trânsito para Praças
2101-0982



Dinâmica de solicitação

Paciênte no leito
I - Por ocasião da alta hospitalar, o médico preenche a papeleta 
de solicitação de passagem e encaminha ao Serviço de 
Assistência Social;

2 - O Serviço de Assistência Social, assim que recebe a papeleta 
de solicitação de passagem, confecciona e encaminha a 
mensagem para o Distrito de origem do paciente e/ou 
acompanhante;

3 - Os Distritos Navais e/ou Organizações Militares, após 
efetuarem a compra da passagem de retorno, informam, 
por meio de mensagem ou contato telefônico, os dados para 
o Serviço de Assistência Social, que repassa a informação 
aos pacientes e/ou acompanhantes, assim que toma 
conhecimento.

Pacientes que aguardam passagem na 
residência de familiares

I - Por ocasião da alta hospitalar, o médico preenche a papeleta 
de solicitação de passagem;

2 - O paciente após liberar o leito, deixará os telefones de 
contato no Serviço de Assistencia Social e aguardará na casa 
de familiares;

3 - O Serviço de Assistência Social, assim que receber a papeleta 
de solicitação de passagem, confeccionará e encaminhará a 
mensagem para o Distrito de origem do paciente;

4 - Os Distritos Navais e/ou as Organizações Militares, após 
efetuarem a compra da passagem de retorno informam, por meio 
de mensagem ou contato telefônico, os dados para o Serviço de 
Assistência social, que entrará em contato com o paciente e/ou 
acompanhante para informar os dados da passagem de retorno.

OBS: Os militares da ativa que desejam aguardar a passagem 
fora do Hospital, só terão autorização para ausentar-se 
mediante ratificação de sua OM por meio de mensagem.

Importante

• A mensagem de solicitação de passagem só será LIbERADA 

após a confirmação da ALTA HOSPITALAR;

• Cabe ressaltar que a SuSPENSãO DA ALTA HOSPITALAR 

ou o RETORNO POR MEIOS PRóPRIOS geram uma nova 

mensagem solicitando o cancelamento do pedido da 

passagem;

• No momento da alta hospitalar, compete ao médico 

fornecer uma declaração de que o paciente está em 

condições de viajar em CAbINE PRESSuRIZADA (Exigência 

da Cia. Aérea);

• Compete ao médico, ao preencher a papeleta de solicitações 

de passagem, indicar ou não a necessidade de apoio de 

cadeira de rodas e/ou ambulância no trecho aeroporto x 

residência;

• O HNMD não executa a remoção de pacientes para sua 

residência e/ou aeroporto, no momento da alta hospitalar.

O Serviço de Assitência Social não dispõe de recursos 

financeiros ou viaturas administrativas para transportar 

pacientes do HNMD para rodoviária, aeroporto ou residência.

Orientações sobre solicitação 
de passagens

Os pacientes oriundos de outros Distritos Navais, no 
momento da alta, deverão aguardar a passagem de 
retorno no Hospital ou na casa de familiares, ate que seja 
providenciado, pelo Serviço de Assistência Social, junto à 
Organização Militar de origem do paciente, o retorno à 
sua cidade.

Tempo médio de espera
• No mínimo 48 horas após a liberação 
da mensagem.

• Sexta-feira e rotina de domingo: 
Altas após às 13:00h de sexta-feira 
e/ou rotina de domingo.
• A mensagem só será liberada a 
partir do 1o dia útil.


