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 APRESENTAÇÃO

Esta Carta de Serviços ao Usuário vem atender as exigências da Lei nº 13.460/2017

e do Decreto n° 9.094/2017, que dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado ao

usuário.  Caracteriza-se  por  ser  um  instrumento  que define  as prioridades e expressa o

compromisso  da  Instituição  com  a  prestação  de  serviço  de  qualidade  ao  usuário.  Neste

documento  a  Unidade   Médica   da  Esquadra  (UMEsq),   criada  pela  Portaria  nº  256  do

Comandante da Marinha em 18 de junho de 2015, disponibiliza informações relevantes para

facilitar o acesso de seus usuários aos serviços prestados.

Nosso lema “Saúde em Terra, Eficiência no Mar” traduz o compromisso da UMEsq

em oferecer  aos  militares  da  Esquadra  todo  o  suporte  médico, odontológico e de apoio à

saúde necessários a manutenção da higidez,  tornando- os aptos para o cumprimento da sua

missão no mar, no mais alto nível de capacidade profissional.

Para contínua melhoria de  nossos  serviços,  é  fundamental  o  comprometimento dos

usuários e da tripulação, por meio de sugestões, críticas e elogios para garantir a continuidade

da excelência do serviço prestado por esta Unidade.

RAPHAEL CORDEIRO DA CRUZ
Capitão de Fragata (Md)

Diretor
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 MISSÃO

Contribuir para o atendimento médico e odontológico dos militares

do Complexo Naval de Mocanguê (CNM).

 ATENDIMENTO

Endereço: Ilha do Mocanguê, S/N – Centro – Niterói – RJ

Horário: Rotina normal: 7 às 18 h.

            SeDiMe – Rotina normal: 7 às 17 h.

SEP – Atendimento Médico Emergencial 24 horas, inclusive em rotina de 

domingo.

Telefones:  2189-1248 / 2189-4777
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 FALE CONOSCO

Setor Telefone/Ramais

Ouvidoria 1248

Junta Regular de Saúde (JRS) 1141

Médico Perito Isolado (MPI) 1143

Serviço de Arquivo Médico e 

Estatística (SAME)

1588

Odontologia 1142

Serviço de Estabilização de Pacientes (SEP) 4777

SeDiME 2056

Fisioterapia 1246

Fonoaudiologia 1248

Nutrição 1248

Psicologia 1248

Laboratório 1144

Farmácia 1417

Radiologia 1148

Cardiologia 1148

Ginecologia e Obstetrícia 1148

UMESQ (externo) 2189-1248
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 Ouvidoria:

e-mail : umesq.ouvidoria@marinha.mil.br

 Intranet:

Por meio da página http//www.umesq.mb, a UMEsq disponibiliza 

diversas informações e serviços de interesse.

 Pesquisa de Satisfação:

Permite  ao  usuário  avaliar  os  serviços  prestados   bem   como

apresentar  reclamações  e/ou  sugestões  visando  à  melhoria  contínua.

Mensalmente,  os  dados  coletados  são  computados  e  avaliados  quanto  aos

índices  de  satisfação  dos  usuários  no  que  se  referem ao  tempo  de  espera,

cordialidade,  satisfação  quanto  à  solução  do   problema,   conhecimento

técnico, conforto e limpeza das instalações.

 COMPROMISSOS

 Cortesia e Respeito no Atendimento ao Usuário

- Prestar um atendimento claro e objetivo,  pautado na ética e  no valor do

respeito  à  dignidade  da  pessoa  humana,  com  cordialidade  e  atenção

individualizada;

- Permitir o acesso das informações e procedimentos ao usuário em prol da

transparência dos serviços prestados;

- Responder  todas  as  reclamações,  críticas  e  sugestões  recebidas  pela

Ouvidoria ou demais meios de comunicação com o usuário.

mailto:umesq.ouvidoria@marinha.mil.br
http://www.umesq.mb/
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 Condições de limpeza e conforto

- A UMEsq dispõe de instalações climatizadas, sala de espera com  bebedouro

e televisor;

- Nossas  instalações  sanitárias  são  de  fácil  acesso,  sendo   mantidos   os

padrões  de  higiene  e  limpeza,  contando  com banheiro  para  portadores  de

necessidades especiais;

- Os  ambientes  de  trabalho  são  limpos  e  higienizados  de  acordo  com  os
padrões de saúde, gerando conforto e bem estar aos usuários.

 SERVIÇOS

 Requisitos e documentos necessários para qualquer

atendimento:

- Estar uniformizado e ter direito a assistência médica hospitalar (AMH) do
Sistema de Saúde da Marinha (SSM).

- Portar  crachá  e  identidade  emitida  pelo  Serviço  de  Identificação  da
Marinha (SIM).

- Portar Prontuário Médico Individual (PMI) no caso de entrevista na JRS e
no MPI.

 Orientações sobre a marcação de consultas

- No momento da marcação, tenha sua identificação à mão;

- Para  melhor  comodidade  a  marcação  de  consulta  para  Fisioterapia  e
Fonoterapia  poderá  ser  realizada  presencialmente  no  próprio   setor   em
rotina normal.  O  agendamento da entrevista na JRS ocorrerá mediante
mensagem da Organização Militar (OM), Ofício ou Solicitação Eletrônica de
Inspeção de Saúde (SEIS);
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- Para a realização de exames laboratoriais (ambulatoriais e de inspeção de
saúde)  a  marcação  é  realizada  diariamente,  das  10  às  15h,  mediante
agendamento  presencial  prévio  com  a  apresentação   da   requisição   de
exames. São disponibilizadas 30 vagas  diárias.  No  dia  da  coleta previamente
agendada  o  militar  ao  chegar  à  Sala  de  Estado  receberá  uma  senha  de
atendimento e aguardará na recepção da UMEsq o chamado.

O  prazo  de  entrega  de  resultados  para  exames  de  rotina  realizados  na
UMEsq é de até 10  (dez)  dias.  Os  exames  de  urgência  solicitados  pelo
SEP serão coletados durante todo o  horário  de  funcionamento  e  o  resultado
será liberado em até 2 (duas) horas;

- Serviços  como  entrevista  no  MPI,  exames  radiológicos,
eletrocardiograma e Inspeção de Saúde na Odontologia  ocorrerão  por  ordem
de chegada com limite de senhas pré-estabelecidas;

- No Balcão de Atendimento ocorrerá a marcação  de  consultas  para  Clínica
Médica,  Cardiologia,  Ginecologia  e  Obstetrícia,  Odontologia,  Psicologia,
Otorrinolaringologia,  Ortopedia,  Cirurgia  (pequenos  procedimentos),
Audiometria e Nutrição;

- A remarcação ou cancelamento de consultas e exames  deverá  ser  realizada
apenas  presencialmente,  com  2  (dois)  dias  úteis   de antecedência.

 Dicas

- A UMEsq  não  se  responsabiliza  pelo  extravio  de  objetos  de  valor,  jóias,

dinheiro ou quaisquer outros tipos de pertences dos usuários;

- Os  usuários  devem  colaborar  com  os  procedimentos  que  garantam  a

segurança de todos, principalmente em áreas de circulação restrita;

- Não é permitida a entrada de usuários e visitantes do sexo masculino com
idade acima de  12  anos  trajando  shorts,  bermudas,  sandálias  “de dedo”
ou similares  e  camisas  sem manga;  e  do sexo  feminino  vestindo  shorts ou
vestidos,  bermudas  e  saias  muito  curtas,  transparentes  ou  que  afetem  a
sobriedade inerente ao ambiente hospitalar e militar.
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OBS: Será admitida exceção apenas em casos de emergência ou
necessidade médica.

 Recomendações para o dia da consulta

- Chegar com antecedência de 15 minutos para confirmar a consulta;
- Apresentar-se no setor com crachá, identificação do SIM

e uniforme do dia.

Serviços Médicos

 Médico Perito Isolado (MPI)

A abertura  da  inspeção  deverá  ocorrer  apenas  presencialmente  em
rotina normal e a entrevista ocorrerá por ordem de chegada nos turnos da
manhã e tarde.

 Junta Regular de Saúde (JRS)

O  militar  deverá  dirigir-se  à  JRS  para  proceder  à  abertura  de  sua
Inspeção  de  Saúde  após  apresentação   por   documento   pertinente
(Mensagem, Ofício ou SEIS).

 Serviço de Estabilização de Pacientes (SEP)

Oferece  pronto-atendimento  aos  usuários  durante  24  horas,  com
capacidade  resolutiva  para  casos  de  baixa  complexidade.  Inicialmente  o
usuário passa por uma triagem da Enfermagem e depois é encaminhado ao
atendimento médico.

O serviço  é  apoiado  por  exames  de  Raio-X e  exames  laboratoriais,
de segunda a sexta-feira, das 7 às 18h em dias de rotina normal.

Realiza  procedimentos  básicos  como  curativos,  nebulização  e
administração de medicamentos. Os casos e procedimentos mais complexos  ou
que   exijam    avaliação    especializada/exames    complementares  são
encaminhados ao Hospital Naval  Marcílio  Dias  (HNMD) ou outra Unidade
Médica de maior complexidade.
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  Radiologia

Realiza  exames  de  imagem,  por ordem de  chegada,  do  crânio;  face;
coluna vertebral; tórax;  abdômen;  membros  superiores;  bacia  e  membros
inferiores.

 Ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia

Realiza  consulta  ambulatorial  e  pré-natal,  além  de  coleta  de  exame
preventivo,  às  sextas-feiras,  nos  turnos  da  manhã  e  tarde,  mediante
agendamento prévio no Balcão de Atendimento.

 Ambulatório de Cirurgia

Realiza pequenas cirurgias por meio de agendamento prévio de consulta
para avaliação pormenorizada, às sextas-feiras, das 7:30h às 11:30h.

 Ambulatório de Otorrinolaringologia

Realiza consultas e pequenos procedimentos de baixa complexidade por
meio de agendamento prévio no Balcão de Atendimento. As consultas serão às
segundas-feiras, das 13 às 18h.

 Ambulatório de Cardiologia

Realiza  consultas  às  segundas-feiras,  no  turnos  da  manhã,  mediante
encaminhamento   médico   e   agendamento   prévio   no   Balcão   de
Atendimento.

 Ambulatório de Endocrinologia
Realiza consultas às segundas-feiras, no turnos da tarde,  mediante

  agendamento  prévio  no  Balcão  de Atendimento.

 Exame de Eletrocardiograma

O exame é realizado às 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feiras, em dias de rotina normal,
mediante distribuição de senhas.
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 Ortopedia 

Oferece atendimento ambulatorial às segundas-feiras das 13:00 às 15:00h,
mediante agendamento prévio no balcão de atendimento .

 Teste Ergométrico

O  teste  é  realizado  às  segundas-feiras,  das  07  às  13h,  por  meio  de
agendamento  prévio  presencial  no  balcão  de  atendimento  e  mediante
solicitação médica.

Serviço Odontológico

Oferece atendimentos de prevenção, promoção de saúde, atenção básica
ambulatorial  (restaurações,  tratamento  endodôntico,  cirurgia  oral  simples,
dentre  outros),  atenção  pericial,  além  de  realizar  radiografia  panorâmica.
Presta    ainda,    em    rotina    normal,    no    período    das    07 às 18h
atendimento  emergencial.  A  atenção  especializada  será  prestada  quando
houver  pessoal  especializado,  material   disponível   e/ou   se   a   demanda
consolidada em agenda de atendimento o assim permitir.

Serviços de Apoio

 Serviço de Enfermagem

Realiza  triagem  e  atendimento  dos  usuários  no  SEP;  organiza   e
ministra  palestras  educativas  sobre  Atenção  à  Saúde,  além  de  distribuir
material  informativo relacionado à   Saúde  Pública.   Promove  Ações   de
Saúde junto às OM do CNM e meios operativos da Esquadra.

O  serviço  também  atua   junto   à   tripulação   e   aos   usuários,
promovendo   atividades   como:   Censo   de   Hipertensão    e    Diabetes
Mellitus,  palestras   de   Sala   de   Espera   com  temas   atuais   (Diabetes
Mellitus,  Hipertensão  Arterial,  Saúde   Bucal,   Dependência   Química, DST,
Tuberculose, Tabagismo e Doação de Sangue). Além disso, realiza cadastro de
pacientes hipertensos no  Programa  Saúde  ao  Seu  Alcance,  para aquisição
de medicamentos de forma gratuita.



 UMEsq– Carta de Serviços 

 Serviço de Fisioterapia

Oferece  tratamento  fisioterapêutico  traumato-ortopédico  e
reumatológico  para  militares  lotados  no  Complexo  Naval  do  Mocanguê.  A
avaliação fisioterapêutica  é  realizada por meio  de agendamento,  desde que
apresentado o encaminhamento médico.

 Serviço de Nutrição e Dietética

Oferece  consultas  ambulatoriais,  previamente  agendadas,  para
diagnóstico  nutricional  a  partir  de  avaliação  antropométrica  e  de  exames
laboratoriais.   Na   consulta   inicial,   são   fornecidas    orientações
dietoterápicas  e  plano  alimentar,  que  são  acompanhados  em  consultas  de
retorno a fim de monitorar os resultados do tratamento proposto.

 Serviço de Fonoaudiologia

Oferece atendimento a consultas ambulatoriais,  previamente  agendadas,
para avaliação, diagnóstico e tratamento fonoaudiológico, nas especialidades de
motricidade oral, voz, fala e linguagem. Realiza avaliação audiológica clínica e
ocupacional, sendo necessária apresentação de requisição médica ou da Junta
Regular de Saúde.

 Serviço de Psicologia

Realiza acompanhamento psicoterápico individual para adultos,  por
meio de psicoterapia,  após avaliação em entrevista de triagem.

 Serviço de Análises Clínicas

O serviço de laboratório da UMEsq realiza coleta de sangue para inspeção de
saúde  e  exames  laboratoriais.  Os  exames,  que  o  laboratório  não  tem
capacidade de realizar, são encaminhados para o Hospital Central da Marinha
(HCM)  ou  HNMD.  Os  pacientes  devem  comparecer  ao  laboratório  para
receber as  orientações  de  preparo para a  realização da coleta.  Para maior
flexibilidade e conforto o usuário  tem  a  opção  de  acessar  e  imprimir seus
resultados em sua residência, por meio do site Saúde Naval, utilizando a chave
e  a  senha  recebidos  no  momento  do cadastro; ou no Laboratório,  de
segunda a sexta-feira, das 10 às 15h.
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Serviços Especiais

 Serviço de Ouvidoria

Atua  como  instrumento  de  comunicação   entre   o   usuário   e   a
Direção.  Tem  como  finalidade  receber  sugestões,  reclamações  e  elogios,
referentes ao desempenho dos serviços oferecidos, em busca de melhoria da
qualidade   e   do   aprimoramento   do   atendimento    prestado    e    a
consequente elevação do nível de satisfação do usuário.

 Setor de Distribuição de Medicamentos (SeDiMe)

Facilita,  aos  usuários,  o  acesso  e  manutenção  ao  tratamento
farmacoterapêutico  prescrito,  disponibilizando,  a  baixo  custo,  uma  relação
de  medicamentos  padronizada,  na  qual  incluem-se  antibióticos,
antinflamatórios, analgésicos, antialérgicos, antidiabéticos, entre outros.
A  aquisição  só  pode  ser  realizada  mediante  apresentação  da  prescrição
médica,  documento   que   comprove   o   direito   à   assistência   médica
hospitalar do SSM, Número de Identificação  Pessoal  (NIP)  e  CPF  do  titular
fim viabilizar consignação em  Bilhete  de  Pagamento  (BP)  ou  emissão de
GRU para pagamento  em  qualquer  agência  do  Banco  do  Brasil.

  Serviço de Secretaria

Oferece  atendimento  para  requisições  de  cópias  de  prontuário  de
atendimento  ao  SEP,  cópia  do  Registro  de  Atendimento  ao  Usuário  na
Ouvidoria  e  laudos  médicos.  Para  emissão  de  tais  documentos,  faz-se
necessário  o  preenchimento  de  requerimento  em  formulário  próprio  e  a
autorização do Sr. Diretor.
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 Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME)

Destinado  ao  armazenamento  da  documentação  médico-científica  do
usuário, que abrange todos  os  registros  médicos  e  dos  demais  profissionais.
Tem por objetivo gerar informação estatística  dos  atendimentos da UMEsq e
garantir o sigilo das informações nele contido.

Direitos e Deveres dos usuários

 São Direitos dos usuários:

- Receber  atendimento  digno,  atencioso,  independente  do  seu  posto  ou

graduação, raça, credo,  cor,  idade,  sexo,  orientação  sexual  ou  qualquer

forma de preconceito;

- Ser identificado pelo seu nome e sobrenome e não pelo nome de  sua  doença,

número, código ou qualquer outra forma de identificação;

- Poder identificar por meio  de  nome  e  função  os  profissionais  envolvidos

em seu cuidado;

- Receber informações, em  linguagem  clara  e  compreensível,  acerca  de  seu

diagnóstico, opções terapêuticas e riscos envolvidos;

- Ter acesso ao seu prontuário de acordo com as normas da Instituição;

- Ter resguardada a confidencialidade de toda e qualquer informação pessoal,

por meio da manutenção do sigilo profissional, desde que não  acarrete risco a

terceiros ou à saúde pública; e
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- Receber as receitas com o nome genérico do medicamento. As receitas devem

ser digitadas ou ter a caligrafia legível, além de assinatura e carimbo  contendo

o número do respectivo Conselho de Registro.

 São Deveres dos usuários:

- Dar informações completas e precisas sobre seu histórico de  saúde,  doenças

prévias, procedimentos médicos anteriores e outros problemas relacionados à

sua saúde;

- Conhecer e respeitar as normas da UMEsq, por meio deste Manual;

- Zelar e responsabilizar-se pelas instalações e equipamentos colocados à sua

disposição pela UMEsq;

- Respeitar os direitos dos demais usuários e militares da UMEsq, tratando-os

com civilidade e cortesia; e

- Identificar-se ao entrar na UMEsq, apresentando a Carteira de

Identidade ao militar de serviço na Sala de Estado.
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ANEXO 1: Horários durante a pandemia

Especialidades Horário de funcionamento
 ( ROTINA NORMAL)

Marcação da consulta

MÉDICO PERITO ISOLADO 
(MPI)

Entrevista:     
2ª a 6ª feira: 07 às 13 h

Lançamento de Exames/ Abertura de
Inspeção:  

2ª a 6ª feira: 07 às 15 h

Abertura da Inspeção:
Presencial

Entrevista:
Atendimento por ordem de chegada

JUNTA REGULAR DE SAÚDE
(JRS)

2a, a 5a feira: 07 às 15 h
Agendamento prévio no Setor da JRS,
mediante mensagem da OM, SEIS ou

Ofício.

ODONTOLOGIA
Não há mais serviço de urgência de
odontologia em rotina de domingo e

após 18 h em rotina normal

Atendimento Clínico:
2ª a 6ª feira: 07 às 15h 

Agendamento prévio presencial no balcão
de atendimento no 1º e no 15º dia útil de

cada mês.

Urgência:
2ª a 6ª feira: 07 às 15 h

Atendimento por ordem de chegada.

Inspeção de Saúde:
2ª a 6ª feira: 07 às 12 h

Distribuição de 20 senhas a partir das 07 h
de 2a a 6a feira, com atendimento por ordem

de chegada.

LABORATÓRIO

Coleta (sangue/urina):       
2a a 6a feira: 07 às 9 h

 

Agendamento prévio presencial no
Laboratório da UMEsq, disponibilizando
30 agendamentos diários de 2a a 6a feira,
com atendimento por ordem de chegada.

Marcação / Entrega de resultados:
2a a 6a feira: 10 às 15 h Atendimento por ordem de chegada.

FISIOTERAPIA
 2a a 6a feira: 07 às 15 h

Agendamento prévio presencial na Seção
de Fisioterapia da UMEsq, mediante

encaminhamento médico.

PSICOLOGIA 2a a 6a feira: 07 às 15 h
Agendamento prévio presencial no balcão

de atendimento da UMEsq.

FONOAUDIOLOGIA
2a, 4a e 5a feira: 07 às 15 h

3a e 6a feira: 07 às 15 h

Audiometria: Agendamento prévio
presencial no balcão de atendimento da

UMEsq.

Fonoterapia: Agendamento prévio
presencial na Seção de Fonoaudiologia da

UMEsq.

NUTRIÇÃO
2ª a 5ª feira: 07 às 15 h

6ª feira: 13 às 15 h
Agendamento prévio presencial no balcão

de atendimento da UMEsq.

SEDIME 
Exceto primeiro ou último dia útil do

mês destinado ao balanço de paiol

2ª a 6ª feira: 07 às 15 h
Atendimento por ordem de chegada.

RADIOLOGIA Exame: Atendimento por ordem de chegada.
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2a a 6 a feira: 07 às 15 h

Entrega de resultados:
2ª a 6ª feira: 10 às 15 h

OUVIDORIA 2ª a 6ª feira: 07 às 15 h Atendimento por ordem de chegada.

Especialidades Horário de funcionamento
 ( ROTINA NORMAL)

Marcação da consulta

SECOM
2ª a 6ª feira: 9:30 às 11:30 h e 

13:30 às 15:00 h 
Atendimento presencial

(solicitação de cópia de prontuário ou
parecer) Devolução no prazo de 15 dias.

GINECOLOGIA E
OBSTETRÍCIA

3ª feira: 07 às 13 h
Agendamento prévio presencial no balcão

de atendimento da UMEsq.

OTORRINOLARINGOLOGIA 2ª feira: 13  às 15 h
Agendamento prévio presencial no balcão

de atendimento da UMEsq.

ENDOCRINOLOGIA 5ª feira: 13 às 15 h
Agendamento prévio presencial no balcão

de atendimento da UMEsq.

ELETROCARDIOGRAMA

Realização de Exame: 
3ª, 4ª, 5ª e 6 a feira: A partir das 07 h

Entrega de resultados:
2ª a 6ª feira: 10 às 13 h

Retirada de senha no balcão de atendimento
da UMEsq.

Retirada dos ECG laudados.

AMBULATÓRIO MÉDICO 2ª a 6ª feira: 07 às 18 h
Agendamento prévio presencial no balcão

de atendimento da UMEsq.

ORTOPEDIA 2ª feira: 13 às 15 h
Agendamento prévio presencial no balcão

de atendimento da UMEsq.

SERVIÇO DE ESTABILIZAÇÃO
DE PACIENTES (SEP)

24 h Atendimento para casos de emergências.



 UMEsq– Carta de Serviços 

“Saúde em Terra, Eficiência no Mar”
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