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MENSAGEM DO DIRETOR

O objetivo desta Carta de Serviços é divulgar aos
usuários do Sistema de Saúde da Marinha os serviços
oferecidos pelo Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD) e
reiterar o inequívoco compromisso do hospital com o
processo contínuo de melhoria da qualidade, levando a
nossa Família Naval o que existe de mais moderno nas
tecnologias aplicadas à saúde. Neste momento no qual
vivenciamos uma situação singular, marcada pela crise
sanitária que afeta o mundo, o Marcílio Dias ratifica sua
vocação para servir a quem à Pátria serve. 

 OSCAR ARTUR DE OLIVEIRA PASSOS
Contra-Almirante (Md)

Diretor



1 APRESENTAÇÃO

O Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD) tem buscado aprimorar, em sintonia com

o preconizado pelo Programa Netuno da Marinha do Brasil, os processos

administrativos e, consequentemente, proporcionar ao seu público-alvo

melhoria contínua dos serviços oferecidos.

A Carta de Serviços ao Usuário foi instituída pelo Decreto nº 9.094/2017 e tem

por objetivo informar aos usuários sobre os serviços prestados pelo órgão ou

entidade, as formas de acesso a esses serviços e os compromissos e padrões de

qualidade do atendimento ao público.

O HNMD apresenta a sexta edição de sua Carta de Serviços ao Usuário,

considerando-a como uma oportunidade valiosa para auxiliar a Direção na busca

contínua da excelência, no aperfeiçoamento dos seus processos e na divulgação

transparente dos serviços oferecidos.

Espera-se que os leitores encontrem nesta Carta informações úteis, claras e

precisas que atendam às suas expectativas, e que este documento funcione como

instrumento de aproximação entre a instituição e o usuário, fortalecendo os elos

entre estes.

 O usuário que queira apresentar sugestões de melhorias nos processos do

HNMD poderá fazê-las por meio do Serviço de Ouvidoria, localizado no 3º

andar, presencialmente, de segunda a quinta, das 7h às 15h, e sexta-feira, das

7h às 12h, ou pelo telefone (21) 2599-5553 ou, ainda, pelo e-mail

hnmd.ouvidoria@marinha.mil.br.
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1.1 MISSÃO DO HNMD

Contribuir para a eficácia do Sistema de Saúde da Marinha, prestando

atendimento médico-hospitalar de média e alta complexidade, especializando o

pessoal com a aplicação de cursos na sua área de competência e efetuando o

planejamento e a execução das atividades de pesquisa biomédica de interesse

para o País. 

1.2 VALORES DO HNMD

Disciplina e hierarquia;

Multidisciplinaridade;

Respeito e acolhimento integral ao ser humano;

Comprometimento;

Excelência na gestão;

Satisfação dos clientes;

Qualidade e segurança dos pacientes;

Ética;

Melhoria contínua;

Sustentabilidade; e

Transparência.

“Servindo quem à Pátria serve”
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2 INFORMAÇÕES GERAIS

2.1 LOCALIZAÇÃO

 Endereço: Rua Cesar Zama, 185 – Lins de Vasconcelos 

 Rio de Janeiro – RJ

 CEP: 20.725-090

2.2 LINHAS DE ÔNIBUS PARA ACESSO

 

 232 (Lins x Praça Quinze)

 606 (Rodoviária x Engenho de Dentro)

2.3 ATENDIMENTO

2.3.1 Público-alvo

Militares da Marinha do Brasil, seus dependentes e pensionistas.

2.3.2 Prioridade de atendimento
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Apresentação da Carteira de Identidade válida, emitida pelo Serviço de

Identificação da Marinha (SIM); e

Dados cadastrais atualizados e situação regularizada junto ao Fundo de

Saúde da Marinha (FUSMA).

Diretoria do Pessoal Militar da Marinha (DPMM) - controlador de pessoal

para militares da ativa, militares inativos, ex-combatentes militares e seus

dependentes;

Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPM) - controlador de

pessoal para pensionistas, ex-combatentes civis e seus dependentes;

Diretoria do Pessoal Civil da Marinha (DPCvM) - controlador de pessoal para

servidores civis em atividade e aposentados, pensionistas de servidores civis

e seus dependentes, definidos como usuários na norma supracitada;

Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais (CPesFN) - controlador de pessoal

do Corpo de Fuzileiros Navais para militares da ativa, militares inativos e

seus dependentes.

2.3.3 Requisitos e Documentos

O HNMD não cadastra usuários no Sistema de Saúde de Marinha (SSM). Os

controladores de pessoal são os responsáveis por tal cadastro. Segue abaixo a

relação de controladores de pessoal:
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Prover atendimento de alta qualidade com ética e respeito, procurando

sempre elevar o nível de satisfação dos seus usuários;

Fornecer atendimento (médico e administrativo) preferencial e prioritário a

idosos com idade igual ou superior a 60 anos, pessoas portadoras de

deficiência, gestantes e lactantes (Lei nº 10.048/2000);

Adotar todas as medidas cabíveis para cumprir os prazos estabelecidos para

o agendamento das consultas e serviços;

Garantir acesso facilitado às informações e procedimentos, em prol da

transparência dos serviços prestados;

Manter nos setores as condições de conforto, os padrões de limpeza e as

condições sanitárias determinadas pelos órgãos competentes; e

Responder todas as solicitações recebidas pela Ouvidoria.

2.4 ABSENTEÍSMO

Caso o paciente não possa comparecer a uma consulta ou exame agendado, ele

deverá entrar em contato com a Clínica ou Serviço, preferencialmente, com

antecedência mínima de 48 horas para solicitar a desmarcação, evitando o

absenteísmo e possibilitando que outro paciente seja atendido.

A falta à consulta ou exame agendado (absenteísmo) implica na ociosidade de

um horário que poderia ser utilizado por outro paciente, aumentando a fila de

espera para atendimento de todos os usuários.

3 COMPROMISSOS E PADRÕES DE QUALIDADE

O HNMD tem o compromisso de capacitar e valorizar os Recursos Humanos,

propiciar o desenvolvimento de técnicas e de produtos e aprimorar os processos

gerenciais, buscando:
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3.1 PRAZO DE CUMPRIMENTO DOS SERVIÇOS

Sempre que possível, para a realização de consultas, exames e procedimentos,

serão observados os prazos de até 60 dias para as clínicas cirúrgicas e de até 45

dias para as clínicas ambulatoriais.

Contudo, o tempo de espera será determinado pela complexidade do caso, pela

demanda existente e pela assiduidade do paciente ao longo do seu

acompanhamento.

Atualmente, em virtude das condições decorrentes da pandemia de COVID-19, os

atendimentos pelas clínicas de Traumato-ortopedia, Oftalmologia, Cirurgia

Geral, Ginecologia, Neurocirurgia, Otorrinolaringologia e Hematologia  não

obedecerão aos prazos acima estipulados.

4 COMUNICAÇÃO COM OS USUÁRIOS

4.1 TELEFONE

Central telefônica: (21) 2599-5599

Atendimento para informações gerais ao usuário

 

4.2 SITE

 www.marinha.mil.br/hnmd

Disponibiliza informações e serviços de interesse, dentre eles o “Manual do

Paciente Internado”, que complementa as informações contidas neste

documento.
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Relatórios Médicos; 

Cópias de Pareceres;

Atestados Médicos;

Atestados de Internação; e 

Requerimentos Gerais para as seguintes finalidades: laudos e segundas vias

de exames diversos, medicamentos especiais e de alto custo, próteses e/ou

órteses de alto custo, Pareceres do Conselho Técnico e Cópias de

Prontuários Médicos.

4.3 SECRETARIA DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DA

MARINHA

Localizada no 4º andar, a Secretaria é responsável pelo protocolo e tramitação

de requerimentos aos setores responsáveis pela produção, tratamento e custódia

de informações relativas aos pacientes e seus dependentes. 

A Secretaria recebe solicitações sobre: 

O horário de atendimento é de segunda a quinta-feira, das 7:30h às 15h, e

sexta-feira, das 7:30h às 11:30h. O telefone para contato é (21) 2599-5464.

As solicitações serão recebidas do próprio interessado ou de seu representante

legal, devendo conter: o nome do requerente; original e cópia da carteira de

identidade válida; especificação clara e precisa da informação requerida (não

serão aceitos pedidos genéricos); endereço físico (ou eletrônico); e telefone do

requerente, para comunicações futuras. 

O prazo de resposta para as solicitações protocoladas na Secretaria será de 20

dias úteis, contados a partir da data de recebimento do pedido, podendo ser

prorrogável por mais 10 dias, exceto para a solicitação de Prontuário Médico.

 

Prazo para solicitação de Prontuário Médico:
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O Requerimento de Aparelho Auditivo e CPAP (Aparelho de Pressão Positiva

Contínua nas Vias Aéreas) deverá ser acompanhado na Clínica de

Otorrinolaringologia.

Os documentos solicitados só poderão ser retirados pelo requerente ou

representante legal.

Telefone: (21) 2599-5553

E-mail: hnmd.ouvidoria@marinha.mil.br

Carta: Serviço de Ouvidoria do HNMD - Rua César Zama, nº 185, Lins de

Vasconcelos, Rio de Janeiro, RJ - CEP 20725-090.

Presencial: de segunda a quinta-feira, das 7h às 15h, e sexta-feira, das

7h às 12h.

Quinze (15) dias após ter sido realizada a solicitação de cópia de Prontuário

Médico, o requerente deverá ligar para consultar se a Guia de Recolhimento da

União (GRU) foi gerada. Caso afirmativo, a GRU deverá ser retirada na Secretaria-

Geral. Após o pagamento da mesma, o solicitante deverá devolvê-la na

Secretaria-Geral e aguardar o prazo de mais 20 dias úteis para o recebimento do

documento. 

4.4 SERVIÇO DE OUVIDORIA 

Localizado no 3º andar, o Serviço de Ouvidoria é oferecido aos usuários do

Sistema de Saúde da Marinha (SSM) para receber as demandas, encaminhá-las

aos setores pertinentes, respondendo às sugestões, reclamações, solicitações,

denúncias e elogios referentes ao atendimento do Hospital, nas suas diversas

clínicas e serviços, resultando, com este trabalho, no aprimoramento dos

serviços prestados.
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4.5 DIVISÃO DE INDENIZAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR (IMH)

Situada no piso térreo, próximo à entrada principal do Bloco B e da Sala de

Estado. Compete à Divisão de Indenização Médico-Hospitalar administrar as

tarefas referentes à implementação das Indenizações Médico-Hospitalares (IMH)

nos Bilhetes de Pagamento (BP) dos Militares / Pensionistas Titulares e

supervisionar as atividades relativas ao cadastramento de usuários do Sistema

de Saúde da Marinha (SSM) nos sistemas informatizados desta Organização

Médica Hospitalar (OMH), como Prontuário Informatizado Naval (PIN) e Sistema

de Faturamento Médico Hospitalar (FMH).

De acordo com o art. 33 do Decreto nº. 92.512/1986, e com o Inciso 8.6.1 da

DGPM-401 (REV. 3 MOD. 6), as IMH são consideradas dívidas com a Fazenda

Nacional, estando sujeitas ao desconto obrigatório em BP do titular do Fundo de

Saúde da Marinha (FUSMA), respeitando-se o limite mensal de 5% do valor do

soldo/vencimento base ou cota-parte recebida.

O horário de atendimento é de segunda a quinta-feira, das 7h às 11:30h e das

13h às 16h; e sexta-feira, das 7h às 12h. O telefone para contato é 2599-5579.

5. ATENDIMENTO MÉDICO INICIAL

O usuário que necessitar de atendimento médico deverá procurar, inicialmente,

o Serviço de Medicina Integral (SMI). O SMI foi planejado para atender a Família

Naval de uma maneira mais ampla, estando disponível no Ambulatório Naval da

Penha (ANP), na Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória (PNNSG), Policlínica

Naval de Campo Grande (PNCG) e Policlínica Naval de Niterói (PNN). O usuário

do SSM será atendido por um médico capacitado a resolver a maioria dos

problemas de saúde; caso seja necessário, este fará um encaminhamento através

de Guia de Apresentação do Usuário (GAU) para um especialista, continuando a

acompanhar o caso por referência e contrarreferência.
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Setor de Distribuição de Medicamentos (SeDiMe);

Seção de Medicamentos Gratuitos; e

Seção de Medicamentos Especiais.

Carteira de Identidade válida, emitida pelo Serviço de Identificação da

Marinha (SIM); e

Receituário médico carimbado e assinado, dentro da validade.

6.1 SERVIÇO DE FARMÁCIA AMBULATORIAL (SFA) 

O SFA é composto pelos seguintes setores:

As informações sobre cada setor estão descritas a seguir.

6.1.1 Setor de Distribuição de Medicamentos (SeDiMe)

O SeDiMe/HNMD é um dos 25 postos distribuídos no país responsáveis pela

dispensação dos medicamentos pertencentes à lista do Sistema de Distribuição

de Medicamentos (SisDiMe). São medicamentos destinados ao tratamento de

doenças crônicas (como hipertensão, diabetes, etc.) e outros de menor duração

(como antimicrobianos, analgésicos e anti-inflamatórios).

Requisitos necessários para atendimento:

O atendimento é realizado, exclusivamente, conforme o prescrito no receituário

médico e nas quantidades estabelecidas para atender até sessenta (60) dias de

tratamento. As receitas contendo medicamentos de uso contínuo têm validade

de cento e vinte (120) dias, receitas de controle especial têm validade de trinta

(30) dias e receitas de antibióticos têm validade de até dez (10) dias.
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Receituário específico;

Carteira de identidade; e

Protocolo de agendamento.

Desde novembro de 2012, o SeDiMe dispensa gratuitamente os medicamentos

do Projeto Saúde ao Seu Alcance (SSA) para os usuários cadastrados no

Programa de Controle de Hipertensão Arterial. As receitas contendo

medicamentos do SSA têm validade de cento e oitenta (180) dias. 

A dispensação é realizada mediante desconto no Bilhete do Pagamento do

usuário. Caso o usuário não tenha margem consignável, é emitida uma Guia de

Recolhimento à União (GRU) e, após comprovação do pagamento, os

medicamentos são dispensados.

A tabela de preços e as listas de medicamentos, disponíveis no SeDiMe e no

programa Saúde ao Seu Alcance, podem ser consultadas no sítio

www.marinha.mil.br/saudenavalno campo “SeDiMe”, da página principal.

6.1.2 Seção de Medicamentos Gratuitos

A Seção de Medicamentos Gratuitos realiza a dispensação de alguns

medicamentos pertencentes aos Programas do Ministério da Saúde, tais como:

HIV/AIDS, Tuberculose e Mieloma Múltiplo. 

Para receberem os medicamentos, os usuários deverão estar de posse de:

A Seção de Medicamentos Gratuitos possui também o Programa de Atenção

Farmacêutica, realizando o acompanhamento farmacoterapêutico, esclarecendo

dúvidas sobre o tratamento e fornecendo orientações sobre o uso correto dos

medicamentos. No momento, o serviço é oferecido aos usuários do SSM que

fazem tratamento para HIV, mediante agendamento prévio. 
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Cópia da Carteira de Identidade válida, emitida pelo Serviço de Identificação

da Marinha (SIM) do requerente (titular) e do dependente se for o caso;

Receituário emitido pelo HNMD; e

Último bilhete de pagamento, se possível.

Carteira de Identidade válida, emitida pelo Serviço de Identificação da

Marinha (SIM);

Protocolo emitido pela Secretaria Geral; e 

Uma via da receita original do PIN atualizada, carimbada e assinada por

médico do HNMD.

6.1.3 Seção de Medicamentos Especiais

Este setor é responsável pela distribuição de medicamentos pertencentes à lista

de Medicamentos Especiais da Diretoria de Saúde da Marinha (DSM), mais

conhecidos como “medicamentos de alto custo”. 

No caso do recebimento dos medicamentos de “alto custo” pelos usuários

ambulatoriais e em regime de hospital-dia, é necessária a prévia avaliação e

aprovação em Conselho Técnico. 

O usuário ou seu responsável deve dar entrada na Secretaria Geral, situada no 4º

andar do bloco B, portando os seguintes documentos: 

 

Após a aprovação em Conselho Técnico, o usuário poderá agendar seu

atendimento por telefone ou na Farmácia Ambulatorial, no térreo do bloco B. Na

data agendada, o paciente deverá comparecer à Farmácia portando os seguintes

documentos:
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De acordo com o tipo de medicamento, a administração será feita no próprio

HNMD (em regime hospital-dia, para quimioterapia e alguns injetáveis, por

exemplo) ou o usuário retirará os medicamentos para fazer uso domiciliar. 

 O valor cobrado pelo medicamento será descontado em bilhete de pagamento e

dependerá de vários fatores, tais como o posto/graduação do titular ou o valor

do item, conforme previsto no capítulo 19.7 da DGPM-401 (REV. 3 MOD. 6),

transcrito abaixo:

“19.7.1 - A indenização do medicamento especial, com base no justo valor de

aquisição do Medicamento fornecido para o período de 1 (um) mês, não deverá

exceder 5% do soldo ou provento básico do contribuinte do FUSMA e o saldo

será complementado pelo SSM;

19.7.2 - O usuário do SSM indenizará o medicamento especial fornecido, de

forma integral, quando o valor deste for inferior ao percentual estipulado no

inciso 19.7.1. O medicamento adquirido no exterior terá seu valor convertido

para moeda nacional, no câmbio oficial da data de aquisição do medicamento

pelo SSM; e

19.7.3 - A indenização será realizada mensalmente ou sempre que ocorrer

dispensação do Medicamento solicitado. O valor devido deverá ser consignado

em BP ou recolhido por GRU, na rubrica “INHOS”.”

Ressalta-se que a aprovação em Conselho Técnico não garante, de imediato, a

disponibilização dos medicamentos. A obtenção dos mesmos está condicionada

à disponibilidade no mercado e aos trâmites administrativos que norteiam tais

aquisições. 
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Carteira de Identidade válida, emitida pelo Serviço de Identificação da

Marinha (SIM); e

Pedido médico carimbado e assinado, com validade de 3 meses.

6.2 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (LABORATÓRIO)

 

O laboratório está localizado no 3º andar do bloco B, próximo às escadas

rolantes e aos elevadores. O horário de funcionamento para coleta de sangue é

das 7h às 9h.

Requisitos necessários para atendimento:

 Os exames de curva glicêmica, curva glicoinsulínica, curva de lactose, curva

com estimulação medicamentosa, curva de agregação plaquetária,

espermograma e exame micológico necessitam ser agendados previamente. A

marcação pode ser realizada pelo telefone (21) 2599-5529, à exceção da curva

de agregação plaquetária, curva com estimulação medicamentosa e

espermograma, que somente podem ser agendados de forma presencial.

Os resultados dos exames devem ser obtidos por meio do sítio

www.marinha.mil.br/saudenaval/resultados, usando a chave e a senha

fornecidas no momento do cadastro.

O atendimento é por livre demanda,  respeitando-se

a ordem de chegada.  É realizada a distribuição de

senhas até às 9h, com atendimento prioritário aos

casos  previstos em lei. 
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Ter entre 18 e 69 anos (jovens com 16 e 17 anos somente com autorização

do responsável);

Apresentar documento de identidade com foto;

Pesar 50 quilos ou mais;

Sentir-se bem e com saúde;

Não ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação;

Não ser usuário de drogas; e

Ter feito repouso mínimo de 6 horas.

6.3 DOAÇÃO DE SANGUE

 

O banco de sangue localiza-se no 4º andar do bloco B. As coletas de sangue de

doadores são realizadas de segunda a quinta-feira, das 7h às 13h, e sexta-feira,

das 7h às 12h. 

Pré-requisitos para doação:

6.4 SERVIÇO SOCIAL

Localizado no subsolo 1 (SS1) do bloco B, realiza atendimento individual e em

grupo. Estes atendimentos contemplam pacientes internados, ambulatoriais e

seus familiares.

6.5 SERVIÇO DE EMERGÊNCIA

O Serviço de Emergência localiza-se no térreo e possui acesso pelo bloco A

(rampa da emergência) e pela portaria do bloco B. Funciona 24 horas por dia,

sete dias por semana, sob a forma de livre demanda (porta aberta). O setor está

localizado próximo às escadas e aos elevadores, suas instalações são adaptadas

ao atendimento de pacientes cadeirantes, os ambientes são climatizados e são

disponibilizados aos usuários bebedouros e salas de espera com televisores. 
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 Carteira de Identidade válida, emitida pelo Serviço de Identificação da

Marinha (SIM) ou Declaração de Dependente Válida; e

 Dados cadastrais atualizados e situação regularizada junto ao Fundo de

Saúde da Marinha (FUSMA).

São oferecidos serviços de atendimento adulto e pediátrico. Requisitos

necessários:

O Serviço de Emergência deste Hospital organiza o seu atendimento tendo como

referência um critério de hierarquização dos pacientes pelo risco de suas

patologias. Esta divisão é materializada nas definições de cores dadas a cada

situação clínica, e a ordem dos atendimentos segue, prioritariamente, desde os

que necessitam de uma avaliação mais imediata até os que podem aguardar um

pouco mais.Este critério é universal, aplicado a todos os pacientes e não é

exclusivo da nossa instituição.

Cabe enfatizar que, de acordo com a gravidade do caso, quem chegou depois

poderá ser atendido antes e, em função da demanda existente, os tempos para

atendimento, podem variar.

Infelizmente existem momentos de pico, nos quais um grande número de

pacientes nos procura ao mesmo tempo, suplantando momentaneamente a

capacidade de atendimento em tempo confortável para aqueles que não são

classificados como mais graves.

É permitida a presença de um acompanhante a idosos, crianças, deficientes

físicos e/ou pacientes especiais.
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A forma de comunicação com o solicitante do serviço é presencial.

No caso do prontuário informatizado se encontrar indisponível, os atendimentos

serão registrados em Boletim de Atendimento Médico em impresso próprio.

Não é oferecida a modalidade de marcação de consulta. 

OBS 1 - O Hospital Naval Marcílio Dias não oferece serviço de remoção

domiciliar. O translado do paciente da sua casa para o hospital é de

responsabilidade do próprio ou de terceiros. Em caso de emergência, o usuário

deverá procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência, de forma a

receber os primeiros socorros, e requerer ao núcleo de regulação da referida

unidade de saúde que solicite a remoção ao Hospital Naval.

OBS 2 – Observar o preconizado na Ordem Interna 23-13A, Item 2.5 a, no que

tange o ao uso dos trajes no ambiente hospitalar:

Usar trajes não condizentes com o ambiente militar, tais como: shorts, saia

acima dos joelhos, minissaia, miniblusas, blusas transparentes, trajes de banho,

quimonos, chinelos de dedo, calçados com dedos aparentes; é proibido, ainda,

usar roupas brancas, semelhantes ao uniforme dos profissionais de saúde,

evitando ser confundido com a equipe de trabalho do Hospital.

O telefone de contato do serviço de Emergência é 2599-5517.
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6.6 CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Exames de Ressonância Magnética 

A marcação do exame de Ressonância Magnética é realizada de segunda a

quinta-feira, das 7h às 15h, e sexta-feira, das 7h às 12h, apenas de forma

presencial.

O exame é realizado de acordo com a hora marcada. Após a realização do

mesmo, o paciente recebe um protocolo com o número do registro do exame e a

data prevista para a entrega do resultado. 

A entrega do resultado é realizada no Arquivo do Raio-X, 3º andar do prédio

principal, de segunda a quinta-feira, das 7h às 15h, e sexta-feira, das 7h às 12h,

e faz-se necessária a apresentação do protocolo do exame e da Carteira de

Identidade.

Exames de Ultrassonografia Geral e Vascular Doppler Colorido

A marcação dos exames de Ultrassonografia Geral e Doppler Colorido é realizada

de segunda a quinta-feira, das 7h às 15h, e sexta-feira, das 7h às 12h. A

marcação pode ser realizada de forma presencial ou pelo site:

https://senpe.dsm.mar.mil.br.  No caso de marcação pelo site, é necessário anexar

a cópia do pedido médico e da Carteira de Identidade.

Os exames de Ultrassonografia Geral e Vascular com Doppler Colorido são

realizados de acordo com a ordem de chegada dos pacientes e, após o término

do exame, o laudo é lançado no Prontuário Informatizado e/ou entregue

impresso ao paciente. 
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O Centro de Diagnóstico por Imagem fica localizado no 3º andar

do prédio principal. O Centro de Diagnóstico por Imagem abrange

os serviços de Ressonância Magnética, Ultrassonografia Geral e

Vascular Doppler Colorido. 



Carteira de Identidade válida, emitida pelo Serviço de Identificação da

Marinha (SIM);

Dados cadastrais atualizados e situação regularizada junto ao Fundo de

Saúde da Marinha (FUSMA); e

Pedido médico carimbado e assinado.

6.7 SETOR DE MAMOGRAFIA

O Setor de Mamografia está localizado no 3º andar do prédio principal. No Setor

de Mamografia, são realizados os exames de mamografia, coreobiópsia e

estereotaxia.

 Requisitos para atendimento: 

A marcação dos exames é realizada no Serviço de Radiodiagnóstico, localizado

no 3º andar do prédio principal, de segunda a quinta-feira, das 7h às 15h, e

sexta-feira, das 7h às 12h, de forma presencial.

O exame é realizado de acordo com a ordem de chegada dos pacientes. Após a

realização do mesmo, o paciente recebe um protocolo com o número do registro

do exame e a data prevista para a entrega do resultado. 

A entrega do resultado é realizada no Arquivo do Raio-X, localizado no 3º andar

do prédio principal, de segunda a quinta-feira, das 7h às 15h, e sexta-feira, de

7h às 12h, e faz-se necessária a apresentação do protocolo do exame e da

Carteira de Identidade.

6.8 SETOR DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL
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O Setor de Radiologia Convencional está localizado no

3º andar do prédio principal do HNMD. O Setor dispõe

de exames de radiologia convencional (Raio-X).



Carteira de Identidade válida, emitida pelo Serviço de Identificação da

Marinha (SIM);

Dados cadastrais atualizados e situação regularizada junto ao Fundo de

Saúde da Marinha (FUSMA); e

Pedido médico carimbado e assinado.

Carteira de Identidade válida, emitida pelo Serviço de Identificação da

Marinha (SIM);

Dados cadastrais atualizados e situação regularizada junto ao Fundo de

Saúde da Marinha (FUSMA); e

Pedido médico carimbado e assinado.

 Requisitos para atendimento: 

A marcação dos exames é realizada no Serviço de Raio-X, localizado no 3º andar

do prédio principal, de segunda a quinta-feira, das 7h às 15h, e sexta-feira, das

7h às 12h, de forma presencial.

O exame é realizado de acordo com a ordem de chegada dos pacientes. Após a

realização do mesmo, o paciente recebe um protocolo com o número do registro

do exame e a data prevista para a entrega do resultado. 

A entrega do resultado é realizada no Arquivo do Raio-X, localizado no subsolo

1, de segunda a quinta-feira, das 7h às 15h, e sexta-feira, das 7h às 12h, e faz-se

necessária a apresentação do protocolo do exame e da Carteira de Identidade.

6.9 SETOR DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

O Setor de Tomografia Computadorizada está localizado no 3º andar do prédio

principal. O Setor dispõe de exames de Tomografia Computadorizada (TC).

 Requisitos para atendimento: 
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A marcação do exame de Tomografia é realizada na recepção do Setor de

Tomografia de segunda a quinta-feira, das 7h às 15h, e sexta-feira, das 7h às

12h. A marcação pode ser realizada de forma presencial ou pelo site:

https://senpe.dsm.mar.mil.br. No caso de marcação pelo site, é necessário anexar

a cópia do pedido médico e da Carteira de Identidade.

O exame é realizado de acordo com a ordem de chegada dos pacientes. Após a

realização do mesmo, o paciente recebe um protocolo com o número do registro

do exame e a data prevista para a entrega do resultado. 

A entrega do resultado é realizada no Arquivo do Raio-X, localizado no subsolo

1, de segunda a quinta-feira, das 7h às 15h, e sexta-feira, das 7h às 12h, e faz-se

necessária a apresentação do protocolo do exame e da Carteira de Identidade.

7 FACILIDADES

7.1 CANTINAS E MÁQUINAS DE LANCHES

7.1.1 Cantina

Localizada no térreo, próximo à entrada do hospital. Funciona de segunda a

quinta-feira, de 8h às 16h e sexta-feira das 8h às 12h.

7.1.2 Cantina SS2

 

Localizada no subsolo 2, próximo ao hall dos elevadores de visitantes. Funciona

de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.
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1º andar do Pavilhão Carlos Frederico (PCF) – próximo ao Setor de

hemodiálise;

Térreo – próximo à Clínica de Traumato-ortopedia;

Entrada da Emergência;

2º andar – próximo aos elevadores de pacientes;

3º andar – próximo ao Setor de Radiologia; e

5º andar – próximo ao Centro Obstétrico.

3ª-feiras - 11h na Capela do Pavilhão Carlos Frederico;

4ª-feiras - 12h na Capela do Térreo; e

Domingos - 17h na Capela do Térreo.

3ª-feiras - 12h na Capela do Térreo.

 2ª e 5ª-feiras - 12h na Capela do Térreo.

7.1.3 Máquinas de Café

 

 

 

7.2 CAPELANIA

7.2.1 Missa

 

7.2.2 Reunião Espírita

7.2.3 Culto Evangélico
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Térreo – próximo à Clínica de Traumato-ortopedia;
Entrada da Emergência;
3º andar – próximo ao Setor de Radiologia; e
5º andar – próximo ao Centro Obstétrico

7.1.4 Máquinas de Lanches



7.3 POSTO DE ATENDIMENTO AVANÇADO DO SERVIÇO DE VETERANOS E

PENSIONISTAS DA MARINHA (SVPM)

Localizado no 2º andar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h,

mediante retirada de  senha.

7.4 POSTO DO SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DA MARINHA (SIM)

Localizado no térreo, próximo à entrada do hospital. Atendimento das 8h às 15h,

de segunda a quinta-feira, e sexta-feira, das 8h às 12h.

7.5 POSTO DO BANCO SANTANDER

Localizado no térreo. Funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h30.

7.6 FRALDÁRIO

 Localizado no segundo andar do Bloco B. Funciona de segunda a quinta-feira,

das 7h às 15h, e sexta-feira, das 7h às 12h.

7.7 COOPERATIVA TÁXI - LINS

7.8 ESTACIONAMENTO

São disponibilizadas 230 vagas de estacionamento por ordem de chegada, sendo

que, destas, 34 são exclusivas para idosos e 13 exclusivas para portadores de

necessidades especiais/deficientes.
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Atende de segunda a quinta-feira, das 7h às 17h, e sexta-

feira, das 7h às 16h, com ponto de embarque em frente à

Sala de Estado. Fora desses horários, o atendimento pode

ser solicitado pelo telefone 2596-3152.



O Estatuto do Idoso, em se artigo 41, determina que devem ser asseguradas aos

idosos 5% das vagas nos estacionamentos públicos ou privados. Também devem

ser reservadas 2% das vagas para uso exclusivo de veículos que transportem

pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção.

7.9 ALUGUEL DE CADEIRA DE RODAS, ANDADORES E MULETAS

É disponibilizado no setor das Voluntárias Cisne Branco, localizado no quarto

andar do Bloco B, e funciona de segunda a quinta-feira, das 8h às 15h, e sexta-

feira, das 8h às 12h.

8 PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

Participe respondendo a Pesquisa de Satisfação do Usuário no endereço

eletrônico www.saudenaval.mar.mil.br/pesquisa-satisfacao ou pelo Saúde Naval

app. Escolha a unidade Hospital Naval Marcílio Dias. 

Críticas, sugestões e elogios são recebidos como uma forma de contribuição

para o processo de melhoria e para o aperfeiçoamento do atendimento prestado

pelo HNMD.
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Lembre-se: “Este hospital também é seu!”

https://www.marinha.mil.br/saudenaval/pesquisa-satisfacao
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