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APRESENTAÇÃO
Seja bem-vindo ao Guia Odontológico do Saúde Naval!
Nesse guia você encontrará informações essenciais sobre assistência
odontológica, especialidades e atendimento.
Além de conhecer o tipo de assistência oferecido em cada uma das das
nossas unidades e como proceder para realizar tratamentos e exames
de imagem.
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ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
O Serviço de Odontologia da Marinha presta assistência odontológica
aos usuários cadastrados no Fundo de Saúde da Marinha (FUSMA), por meio de
ações que promovem a prevenção e o tratamento das patologias bucais, bem
como a reabilitação funcional e estética do aparelho oro-facial. A Assistência
Odontológica está estruturada em três eixos de atenção:

Eixo de Prevenção e Promoção de Saúde
Consiste na prestação de serviços odontológicos coletivos ou
individuais, visando a promoção da saúde bucal, de modo a reduzir a
necessidade de atendimentos nos níveis de Atenção Básica e Especializada. São
exemplos de procedimentos de Prevenção e Promoção de Saúde: orientação
sobre prevenção e higiene oral (palestras, escovação dental supervisionada) e
procedimentos preventivos (bochechos fluorados, aplicação tópica de flúor,
controle da placa).

Eixo de Atenção Básica
Consiste no atendimento odontológico básico realizado pelo
Cirurgião-Dentista sem a necessidade de conhecimentos técnicos
especializados. São exemplos de procedimentos em nível de Atenção Básica:
restaurações em dentes que não tenham grande destruição dentária,
procedimentos em Odontopediatria que não requeiram atuação do
especialista, extrações dentárias simples, atendimentos das urgências
odontológicas, raspagens, alisamentos e polimentos dentários, bem como
recimentações de provisórios.
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Eixo de Prevenção e Promoção de Saúde e Atenção Básica

Sanatório Naval de Nova Friburgo (SNNF)

Avenida Governador Geremias de Mattos Fontes, s/nº – Centro - Nova Friburgo
Tel: (22) 2525-9517
Atendimento de 2ª à 6ª feira das 07h às 13h.
Agendamento de consultas presencialmente ou por contato telefônico pelo número:
(22) 2525-9517.

Unidade Integrada de Saúde Mental (UISM)

Rua Marechal Serejo, 539 - Pechincha - Jacarepaguá
Tel: (21) 3312-4941
O serviço odontológico da unidade atende a tripulação e pacientes internados.

Ambulatório Naval da Penha (ANP)

Av. Brasil, 10.946 - Penha
Tel: (21) 2126-6275
Atendimento de 2ª a 6ª feira das 08h às 12h e de 13 às 16h

Policlínica Naval de Campo Grande (PNCG)

Av. Brasil, 44.878 - Campo Grande
Tel: (21) 2394-2602
Realiza atendimento em Odontologia Integrada e Odontopediatria.
Funcionamento: de 2ª a 6ª feira das 07h30 às 12h e de 13 às 16h30
Agendamento de consultas presencial ou pelo telefone 2565-0096.

Policlínica Naval de Niterói (PNN)

Rua Barão de Jaceguai, s/nº - Ponta da Areia - Niterói
Tel: (21) 2189-3393 ou (21) 2189-3399
Realiza atendimento de 2ª à 6ª feira das 07h30 às 16h30.
Agendamento de consultas pelo telefone 2565-0096 para as Clínicas de Odontologia
Integrada e Odontopediatria; e presencialmente para a prevenção, exodontia simples e
endodontia (unirradicular).

Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória (PNNSG)

Rua Conde de Bonfim, 54 - Tijuca
Tel: (21) 2565-0096
Atendimento de 7 às 18h
Agendamento de consultas presencial ou pelos telefones: 2565-0096 (Serviço de
Marcação de Consultas) ou 2566-1321 e 2566-1329 (Recepção da Odontologia)
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Eixo de Atenção Especializada
Consiste nos atendimentos tecnicamente complexos realizados por
especialistas. Incluem-se neste eixo, os atendimentos realizados em ambiente
cirúrgico de unidade hospitalar ou em ambiente hospitalar no caso de pacientes
que requeiram cuidados de saúde durante o procedimento.
São consideradas ações em nível de Atenção Especializada: as cirurgias
orais que necessitem de enxertos ósseos e biópsias, atendimentos nos casos de
traumatismos dentoalveolares, extrações de dentes inclusos, procedimentos
clínicos cirúrgicos gengivais, clareamentos de dentes com tratamento de canal,
tratamentos ortodônticos e tratamentos odontopediátricos (incluindo
ortodontia preventiva).
Também são ações as restaurações plásticas que envolvam grande
perda de estrutura dentária,necessitando de pinos, cirurgias para instalação de
implantes dentários, atendimentos de pacientes portadores de patologias
especiais, cirurgias bucomaxilofaciais decorrentes dos traumatismos de face,
das lesões e anomalias congênitas e adquiridas do aparelho mastigatórios, de
anexos e estruturas crânio-faciais associadas, além das cirurgias realizadas sob
narcose com óxido nitroso (as cirurgias por narcose ocorrem na PNNSG).

A Prevenção e Promoção de Saúde e a Atenção Básica são realizadas nas
Policlínicas Navais e no Ambulatório Naval da Penha. Já a Atenção
Especializada é oferecida na Odontoclínica Central da Marinha e no Hospital
Naval Marcílio Dias.
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Eixo de Atenção Especializada

Odontoclínica Central da Marinha (OCM)
Praça Barão de Ladário, s/nº - Centro - Rio de Janeiro
Tel: (21) 2104-6614
Atendimento:
Rotina: 2ª a 6ª feira das 07 às 19h;
Serviço de Pronto Atendimento de Urgências: Todos os dias, 24 horas por dia.
Agendamento de consultas:
O primeiro atendimento é presencial, mediante apresentação da Guia de Encaminhamento e,
conforme o caso, da respectiva radiografia do elemento dentário.
Para maiores informações, estão disponibilizados abaixo os telefones das Clínicas e Serviços:
Serviço de Estomatologia e Patologia Bucal (21) 2104-6614;
Serviço de Radiologia e Imaginologia (21) 2197-7342;
Serviço de Odontologia Preventiva (21) 2104-6598;
Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais (21) 2104-6612;
Dentística (21) 2104-6592;
Disfunção Têmporo-Mandibular e Dor Orofacial (21) 2104-6607;
Endodontia (21) 2104-6595;
Implantodontia (21) 2104-6612;
Odontogeriatria (21) 2104-5037;
Odontologia Integrada (21) 2104-6605;
Ortodontia (21) 2566-1272.

Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD)
Rua César Zama, 185 Subsolo 1 - Lins de Vasconcelos
Tel: (21) 2599-5599 ramal 5213
Realiza o atendimento aos pacientes que necessitam de atenção especializada na área de
Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial decorrentes dos traumatismos de face, das lesões e
anomalias congênitas e adquiridas do aparelho mastigatório e anexos, e estruturas crânio-facial
associadas, cirurgias orais, além dos atendimentos odontológicos que devam ser realizados em
ambiente cirúrgico de unidade hospitalar ou em ambiente hospitalar, com necessidade de
internação ou não.
O primeiro atendimento será efetuado por livre demanda, de 2ª à 5ª feira de 7 às 15h e 6ª feira
das 07 às 12h, mediante apresentação da Guia de Encaminhamento e dos exames radiológicos.
Cirurgias, consultas ambulatoriais subsequentes e demais procedimentos serão agendados
pelos profissionais da clínica.
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ATENDIMENTO E TRATAMENTOS
Como proceder para iniciar um tratamento?
Os militares da ativa, quando servirem em OM onde existe Cirurgião-Dentista lotado,
devem procurar ser atendidos nos Departamentos ou Divisões de Saúde de suas respectivas
Organizações Militares. Após avaliação desse Cirurgião-Dentista, caso se faça necessário
atendimento no eixo de Atenção Especializada, o Militar será encaminhado à OCM por meio
de Guia de Encaminhamento Odontológico específico. Para os casos de assistência pericial,
as inspeções de saúde serão realizadas no Hospital Central da Marinha.
Os militares inativos, dependentes, pensionistas e demais contribuintes do FUSMA
deverão agendar consulta no Ambulatório Naval da Penha ou na Policlínica mais próxima de
sua residência. Na data agendada, deverão comparecer ao local portando documento de
identidade com foto. Caso ainda esteja em processo de inclusão no FUSMA, o usuário deverá
apresentar, além do documento de identidade, a cópia da Declaração de Dependentes (DD)
que será considerada como válida pelo período de 90 dias a partir da sua assinatura,
conforme estabelecido na DGPM-303, Rev.4.
Os atendimentos às crianças de 3 a 12 anos e aos portadores de necessidades
especiais serão sempre realizados na Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória (PNNSG), pelo
agendamento de consultas presencial ou pelo telefone: 2166-1200.
Os pacientes acima de 60 anos poderão receber atendimento de Atenção Básica nas
Policlínicas, no Ambulatório Naval da Penha ou na Clínica de Odontogeriatria da Odontoclínica
Central da Marinha.
Os casos de urgência não necessitam de agendamento. O usuário deve se dirigir
para a unidade mais próxima de sua residência, dentro do horário de funcionamento. São
considerados atendimentos de urgência: dor, abcesso, hemorragias e outros processos de
evolução aguda, como fraturas dentárias e protéticas. Após o horário de funcionamento, nos
feriados, rotinas de domingo e finais de semana, as urgências serão atendidas na
Odontoclínica Central da Marinha (OCM), que mantém um Serviço de Pronto Atendimento
(SPA) que funciona 24 horas.
Já os atendimentos de emergência na área de Traumatologia Bucomaxilofacial serão
realizados no Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD), onde os pacientes são atendidos no
Serviço de Emergência por profissionais da especialidade que atendem em regime de
sobreaviso, 24 horas por dia.
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EXAMES DE IMAGEM
Os exames de imagem simples (radiografias periapicais e interproximais), necessários ao
tratamento serão realizados nos locais em que o paciente estiver sendo atendido.
Os demais exames deverão ser realizados no Serviço de Radiologia Odontológica e
Imaginologia da Odontoclínica Central da Marinha, de acordo com a seguinte rotina:
a) Por ordem de chegada, diariamente de segunda à sexta-feira, das 7h às 18h40, mediante
apresentação do documento de identidade com foto e da requisição do exame.
Tomada Oclusal;
Panorâmica;
ATM;
Cefalométrica;
Punho
b) Por agendamento que pode ser realizado presencialmente ou pelo telefone 2197-7342, de
segunda à sexta-feira, das 07h às 18h30. Na data agendada para o exame, o usuário deverá portar
o documento de identidade com foto e a requisição do exame.
Periapical completa
Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico
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