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SECRETARIA DE SAÚDE
APRESENTAÇÃO
A Carta de Serviços é um documento importante para nortear a população sobre as
ações de saúde oferecidas pelo Município. Este documento configura-se como uma
estratégia para a coordenação do cuidado, comportando ações relacionadas à
organização das unidades e aos serviços oferecidos pelas mesmas.

MISSÃO
A função da Secretaria de Saúde está em dispor de condições para a proteção e
recuperação da saúde da população, no conceito ampliado de saúde, reduzindo as
enfermidades, controlando as doenças endêmicas e parasitárias e melhorando a
vigilância à saúde, por meio de redes de atenção resolutivas e gestão eficiente dos
recursos.

VISÃO
Estabelecer um processo de transformação sustentada nos princípios de:
participação e comprometimento; informação e transparência; aprendizagem e
participação do cidadão.

VALORES
Observância aos princípios e diretrizes que conferem legitimidade ao SUS: A
universalidade, garantia do direito à saúde para todos os brasileiros; a integralidade,
ações contínuas no sentido da promoção, da proteção, da cura e da reabilitação
pressupondo a articulação da saúde com outras políticas públicas, para assegurar
uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na
saúde e qualidade de vida dos indivíduo; a equidade, ações que garantam que os
mais vulneráveis recebam cuidados diferenciados, considerando que o direito à
saúde passa pelas diferenças sociais e deve atender a diversidade.

COMPROMISSO
A saúde é um direito de todos e cabe ao Estado assegurar este direito, sendo que o
acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas às pessoas,
independentemente de sexo, raça, ocupação, ou outras características sociais ou
pessoais. Ampliar o acesso do cidadão aos seus serviços e estimular sua participação
no monitoramento do setor público, induzindo-o ao controle social e promovendo a
melhoria da qualidade do atendimento prestado.
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RESPONSÁVEL
Marcelo Braune (Secretário)
Endereço: Av. Alberto Braune, 223 - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP: 28613-001
Telefone: (22) 2525-9163 / 2525-9221 / 2525-9228
Site: www.pmnf.rj.gov.br
E-mail: gabinetesaude.pmnf@gmail.com
Horário de atendimento: Segunda a Sexta, de 09 às 18h.

ORGANOGRAMA
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Subsecretaria de Atenção Básica
Quem somos
A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de promoção e proteção
da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e
manutenção da saúde da população.
Procura atuar o mais próximo possível da vida das pessoas, ou seja, onde estas
moram, estudam e trabalham. Deve ser o contato preferencial dos usuários, a
principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde.
Orienta-se pelos princípios do fortalecimento de vínculo com a comunidade, do
vínculo usuário/profissional, da continuidade do cuidado, da responsabilização, da
humanização e da participação social.

Contato
Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br
Telefones: (22) 2522-0661 - Ramal: 249
Endereço: Av. Alberto Braune, 224 - (2º andar) - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP:
28613-000
E-mail: subatencaobasica@gmail.com

Responsável:
Subsecretária: Ariádina Heringer
Endereço: Av. Alberto Braune, 224 - (2º andar) - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP:
28613-000
Telefone: 2522 0661 ramal 249
Site: www.pmnf.rj.gov.br
E-mail: subatencaobasica@gmail.com
Horário de atendimento: Segunda a sexta, de 09:00 as 17:00

Serviços oferecidos
Unidades de Estratégia de Saúde da Família
A Estratégia Saúde da Família (ESF) busca promover a qualidade de vida da
população brasileira e intervir nos fatores que colocam a saúde em risco, como falta
de atividade física, má alimentação e o uso de tabaco. Com atenção integral,
equânime e contínua, a ESF se fortalece como uma porta de entrada do Sistema
Único de Saúde (SUS).

mailto:subatencaobasica@gmail.com
mailto:subatencaobasica@gmail.com
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Serviços oferecidos - Equipe multiprofissional
A equipe é composta por: Médico, Dentista, Enfermeiro, Auxiliar de Enfermagem,
Agente Comunitário de Saúde, Auxiliar Administrativo e Auxiliar de Serviços Gerais.

As equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) são responsáveis pelo
acolhimento do usuário e realizam as ações dos diversos Programas:
 Saúde da Mulher;
 Planejamento Familiar;
 Pré-natal;
 Puericultura;
 Acompanhamento da criança e do adolescente;
 Atualização da Caderneta de Vacina com registro do crescimento,
desenvolvimento e das vacinas, dos condicionantes do bolsa-família;

 Saúde na Escola;
 Saúde Bucal;
 Saúde do Idoso;
 Saúde do Homem;
 Acompanhamento do Hipertenso e Diabético;
 Testes rápidos para Triagem de Sífilis, AIDS e Hepatites Virais;
 Atualização de calendário vacinal durante as campanhas; e
 Atendimento a demanda imediata, demanda agendada, visita domiciliar,
dispensação de medicamentos, realização de curativos e atividades educativas.

Território de Abrangência
A Estratégia de Saúde Família (ESF) trabalha com área geográfica definida e
população cadastrada de até 4.000 pessoas por equipe.

Todos os moradores de uma região de abrangência são de responsabilidade da
equipe de saúde da família definida para aquela área.

Em 2019 a Rede Municipal de Saúde de Nova Friburgo conta com 23 equipes
implantadas.



5

Unidades (ESF)
Unidade: Amparo
CNES nº: 2271737
Endereço: Rua Rivail Gripp, s/nº
Telefone: (22) 2541-1499
Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª, de 08h às 17h

Unidade: Campo do Coelho
CNES nº: 2271729
Endereço: Rua Jones Muniz, s/nº.
Telefone: (22) 2543-1267
Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª feira – 8h às 17h

Unidade: Centenário
CNES nº: 2271702
Endereço: Rua João Cabral Sobrinho, s/nº. Conquista
Telefone: (22) 2523-9869
Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª feira – 8h às 17h

Unidade: Cordoeira
CNES nº: 9006001
Endereço: Rua Darcília dos Santos, s/nº
Telefone:
Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª feira – 8h às 17h

Unidade: Conquista
CNES nº: 9007172
Endereço: Estrada Albino de Sá Martins, s/nº
Telefone:
Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª feira – 8h às 17h

Unidade: Lumiar
CNES nº: 2289008
Endereço: Rua Guilherme Eugênio Spitz, s/nº
Telefone: 2542-4266
Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª feira – 8h às 17h
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Unidade: Mury
CNES nº: 2271745
Endereço: Avenida Hamburgo, s/nº.
Telefone: (22) 2542-1045
Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª feira – 8h às 17h

Unidade: Nova Suiça
CNES nº: 3275728
Endereço: Rua Moisés Moraes Filho, s/nº.
Telefone: (22) 2521-7569
Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª feira – 8h às 17h

Unidade: Olaria I
CNES nº: 5085292
Endereço: Rua Xingu, nº. 2 - Alto de Olaria
Telefone: (22) 2528-0438
Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª feira – 8h às 17h

Unidade: Olaria II
CNES nº: 5098270
Endereço: Rua Espírito Santo, nº. 9
Telefone: (22) 2522-8302
Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª feira – 8h às 17h

Unidade: Olaria III
CNES nº: 5171474
Endereço: Rua Augusto Nicolau Rodrigues, nº. 59
Telefone: (22) 2522-9103
Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª feira – 8h às 17h

Unidade: Riograndina
CNES nº: 2271788
Endereço: Praça Nª. Srª. do Rosário, s/nº
Telefone: (22) 2540-1251
Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª feira – 8h às 17h
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Unidade: Rio Bonito
CNES nº: 5085039
Endereço: Rio Bonito da Praça, s/nº - Lumiar
Telefone: (22) 2542-5156
Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª feira – 8h às 17h

Unidade: Subunidade de Salinas - São Lourenço
CNES nº: .
Endereço: Estrada de Salinas, s/nº - Centenário
Telefone: .
Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª feira – 8h às 17h

Unidade: São Geraldo
CNES nº: 3861465
Endereço: Rua Antônio Augusto Reis, s/n
Telefone: (22) 2519-6091
Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª feira – 8h às 17h

Unidade: São Lourenço
CNES nº: 2271710
Endereço: Estrada São Lourenço, s/nº. - Bairro: Conquista
Telefone: .
Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª feira – 8h às 17h

Unidade: São Pedro da Serra
CNES nº: 2271761
Endereço: Rua Rodrigues Alves, s/nº
Telefone: (22) 2542-3515
Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª feira – 8h às 17h

Unidade: Stucky
CNES nº: 2271796
Endereço: Estrada do Stucky, s/nº
Telefone: (22) 2519-4602
Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª feira – 8h às 17h
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Unidade: Terra Nova
CNES nº: 9763341
Endereço: Rua Eugênia de Almeida Maia, 110, área F-2 Loja
Telefone: .
Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª feira – 8h às 17h

Unidade: Vargem Alta
CNES nº: 2271753
Endereço: Estrada João Heringer, s/nº
Telefone: (22) 2519-1147 (telefone público)
Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª feira – 8h às 17h

Unidade: Varginha
CNES nº: 5124433
Endereço: Rua Francisco Lopes, nº. 178
Telefone: (22) 2522-6552
Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª feira – 8h às 17h
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Postos de Saúde
Unidade: Tunney Kassuga
CNES nº: 2271850
Endereço: Rua Vicente Sobrinho, s/nº - Bairro: Olaria
Telefone: (22) 2543-6281
Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª, 7h às 17h
Serviços oferecidos:  Imunização

 Eletrocardiograma
 Planejamento Familiar
 Acompanhamento dos Hipertensos e Diabéticos
 Grupo de idosos
 Controle do Tabagismo
 Curativos
 Farmácia
 Clínica Geral
 Pediatria
 Obstetrícia (Pré-natal)
 Ginecologia
 Odontologia
 Fonoaudiologia
 Dermatologia
 Nutrição
 Preventivo do câncer de colo de útero
 Psicologia
 Fisioterapia
 Nefrologia
 Consulta de Enfermagem
 Distribuição de Insumos para Diabéticos.
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Unidades Básicas de Saúde
Unidade: José Copertino Nogueira
CNES nº: 3861465
Endereço: Rua Antônio Augusto Reis, s/nº - São Geraldo
Telefone: (22) 2519-6091
Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª feira – 8h às 17h
Serviços oferecidos:  Eletrocardiograma

 Preventivo do câncer de colo de útero
 Pré-natal
 Controle do Tabagismo
 Grupo de Gestantes
 Clínica Geral
 Odontologia:
 Nutrição
 Psicologia
 Dermatologia Consulta de Enfermagem
 Distribuição de Insumos para Diabéticos

Unidade: Ariosto Bento de Mello
CNES nº: 2271842
Endereço: Rua Darcília dos Santos, s/nº. - Bairro: Cordoeira
Telefone: (22) 2522-2448
Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª, 7h às 17h
Serviços oferecidos:  Imunização

 Nebulização
 ECG
 Curativo
 Clínica Geral
 Pediatria
 Pré-Natal
 Ginecologia
 Preventivo
 Odontologia
 Nutrição
 Ortopedia
 Fonoaudiologia
 Psicologia
 Fisioterapia
 Endocrinologia
 Consulta de Enfermagem
 Distribuição de Insumos para Diabéticos.
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Policlínica
Unidade: Dr. Sílvio Henrique Braune
CNES nº: 2271787
Endereço: Rua Plínio Casado, s/nº. - Centro
Telefone: (22) 2522-6416 ou 2522-8316
Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª feira – 8h às 17h
Serviços oferecidos:  Imunização

 Grupo de Incentivo à Amamentação
 Programa IST/AIDS e Hepatites virais
 Programa de Tuberculose e Hanseníase
 Controle do Tabagismo
 Clínica Geral
 Pediatria
 Odontologia
 Ginecologia
 Pediatria (Pneumopediatra)
 Pediatria (Cardiopediatria)
 Pneumologia
 Oftalmologia
 Dermatologia
 Mastologia
 Endocrinologia
 Urologia
 Gastroenterologista
 Nutrição
 Psiquiatria
 Fisioterapia
 Psicologia
 Fonoaudiologia
 Consulta de Enfermagem
 Distribuição de Insumos para Diabéticos
 Obstetrícia
 Eletrocardiograma
 Ambulatório especializado em Odontologia:
Endodontia, Cirurgia e Patologia Oral.
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Áreas Técnicas e Programas da Atenção Básica
Saúde da Mulher
 Planejamento Familiar:
O Centro de Referência em Planejamento Familiar funciona no Posto de Saúde
Tunney Kassuga.
A porta de entrada ao Programa se dá pela participação no Grupo de Planejamento
Familiar.

 Pré-Natal:
O acompanhamento é feito com consultas compartilhadas entre o médico e/ou
enfermeiro, nas Unidades Básicas/ESF.

 Pré-Natal de Alto-Risco:
É realizado no Hospital Maternidade Mário Dutra de Castro com encaminhamento
da Unidade Básica e das ESF, através do formulário Referência e Contrarreferência.

 Puerpério:
É o período até 42 dias após o parto. O agendamento para a consulta de puerpério
(por volta de 30 dias após o parto) é realizado no dia da alta no Hospital
Maternidade Mario Dutra de Castro, para as puérperas que residem distantes de
UBS e fora da abrangência das ESF.
Para as mulheres que são cadastradas na ESF o agendamento para a consulta do
puerpério é feita na Unidade Básica/ESF, através da visita domiciliar ou por
demanda imediata na unidade.

 Prevenção do Câncer de Colo de Útero:
A coleta do preventivo é realizada pelo profissional de saúde Médico ou Enfermeiro
da UBS/ESF e no Hospital Maternidade de Nova Friburgo.
Nas UBS, o agendamento é feito na recepção e nas ESF a mulher fará seu
agendamento na recepção ou pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS).

 Prevenção do Câncer de Mama:
A mamografia é feita mediante solicitação Médica ou da Enfermagem.

 Tratamento para o Câncer de Mama:
Ambulatório de Mastologia na Policlínica Sylvio Henrique Braune e em casos
confirmados serão encaminhados para os convênios fora de domicílio.

 Tratamento para Patologias Cervicais:
Ambulatório de Patologia Cervical do Hospital Raul Sertã
com agendamento no próprio local.
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Saúde da Criança, Adolescente e Aleitamento Materno
O Programa tem como objetivos elaborar as diretrizes políticas e técnicas para a
atenção integral à saúde da criança e do adolescente e apoiar a sua implementação
nos estados e municípios.
As ações de promoção à saúde, prevenção de agravos e de assistência à criança
pressupõem o compromisso de prover qualidade de vida para que a criança possa
crescer e desenvolver todo o seu potencial.

Ações desenvolvidas:
 Atenção à Saúde do Recém-Nascido;
 Incentivo e qualificação do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento;
 Promoção, Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno;
 Vigilância da mortalidade infantil e fetal;
 Prevenção de Violências e Promoção da Cultura de Paz.

A Área Técnica de Saúde da Criança, Adolescente e Aleitamento Materno é um
Programa extenso e de grande relevância que está inserido em várias linhas de
cuidado que é um conjunto de diretrizes e ações específicas de várias políticas
universais de saúde, reunidas em uma única estratégia que visa ao alcance da
atenção integral ou a integralidade do cuidado atuação induz à integração das várias
ações desenvolvidas na rede de serviços e corresponsabiliza os gestores e os
profissionais envolvidos desde a atenção básica até o mais complexo nível de
atenção, exigindo ainda a articulação com os demais sistemas públicos, visando à
promoção, à proteção e à defesa dos direitos de crianças e adolescentes tendo
como garantia o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Programa Saúde na Escola – PSE
O Programa Saúde na Escola visa a integração e articulação permanente das
Secretarias de Educação e Saúde tendo como objetivo contribuir para a formação
integral dos escolares por meio de ações de promoção e atenção à saúde, com vistas
ao enfrentamento de vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento
de crianças e jovens da rede municipal de ensino, Avaliação da saúde bucal,
escovação, fluoretação, tratamento e rodas de conversa sobre temas diversos.
No ciclo 2019/2021 estão pactuadas quarenta e seis unidades escolares trabalhando
em parceria com 19 Estratégias de Saúde da Família.

12 ações que podem nortear este trabalho Saúde e Educação, a seguir:
 Ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti;
 Promoção de práticas corporais, da

atividade física e do lazer nas escolas;



14

 Prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas;
 Promoção da cultura da paz, cidadania e direitos humanos;
 Prevenção das violências e dos acidentes;
 Identificação dos educandos com possíveis sinais de agravos de doenças em
eliminação;

 Promoção e avaliação da saúde bucal com aplicação tópica de flúor.
 Verificação e atualização da situação vacinal;
 Promoção da alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil;
 Promoção da saúde auditiva e ocular com identificação de educandos com
possíveis sinais de alteração;

 Direito sexual e reprodutivo e prevenção das IST/AIDS.

Programa de Doenças Crônicas não Transmissíveis
Diabetes, Hipertensão, Doenças Respiratórias, AVC (Acidente Vascular Cerebral),
entre outras. Nas Unidades da Estratégia de Saúde da Família esta população é
cadastrada, acompanhada e recebe orientações educativas pela equipe da
unidade.Os pacientes com Diabetes e Hipertensão são cadastrados no programa
Doenças crônicas não transmissíveis e recebem os insumos necessários para o
controle da doença mensalmente nas UBS e nas ESF.

Programa Saúde do Idoso
É um programa que apoia e orienta aos profissionais da rede de saúde quanto ao
atendimento a população idosa. Desenvolve ações Educativas em Saúde, realizadas
por equipe multiprofissional nas UBS e ESF, com abordagem e temas sobre
promoção da saúde, prevenção de doenças e enfoque no desenvolvimento do
envelhecimento ativo e saudável. O Programa disponibiliza a Caderneta de Saúde da
Pessoa Idosa, instrumento onde serão registradas informações sobre as condições
da saúde do idoso, contribuindo para o melhor acompanhamento e resolutividade
das ações de saúde da pessoa idosa.

Programa Saúde Mental
A Política Nacional de Saúde Mental compreende as estratégias e diretrizes
adotadas pelo país com o objetivo de organizar a assistência às pessoas com
necessidades de tratamento e cuidados específicos em Saúde Mental. Abrange a
atenção a pessoas com necessidades relacionadas a transtornos mentais como
depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, transtorno
obsessivo-compulsivo, incluindo aquelas com quadro de uso nocivo e dependência
de substâncias psicoativas (álcool, cocaína, crack e outras drogas).
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Unidade: CAPS I
A quem atende Crianças e adolescentes até 18 anos
Endereço: Rua Marquês de Maricá, nº. 137 - Parque São

Clemente
Telefone: (22) 2523 1370
Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª feira – 8h às 17h

Acolhimento nos horários de funcionamento da
unidade

Unidade: CAPS II
A quem atende Usuários acima de 18 anos
Endereço: Av. Comte. Bittencourt, nº. 142 - Centro
Telefone: (22) 2523-4206
Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª feira – 8h às 17h

Acolhimento: 4ª feira às 14h

Unidade: CAPS AD
A quem atende Usuários em abuso e uso de álcool e outras

drogas
Endereço: Rua Professor Frezze, nº. 84 - Village
Telefone: (22) 2519-2641
Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª feira – 8h às 17h

Acolhimento:
 Manhã: 2ª, 3ª, 5ª e 6ª feira.
 Tarde: todos os dias de funcionamento da unidade

Unidade: Ambulatório de Psicologia
A quem atende: Crianças, adolescentes e adultos
Vias de acesso: Agendamento via SISREG
Locais de atendimento: Unidades Básicas de Saúde

Unidade: Ambulatório de Psiquiatria
A quem atende: Adultos
Vias de acesso: Agendamento via SISREG
Locais de atendimento: Unidade Sylvio Henrique Braune
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Unidade: Enfermaria de Saúde Mental do HMRS
A quem atende Casos de crise (emergência)
Endereço: Hospital Municipal Raul Sertã
Telefone: (22)
Horário de Funcionamento: 24 horas

Unidade: Pacientes Internados do HMRS
A quem atende Pacientes internados nas demais enfermarias

com demanda para atendimento psicológico e
psiquiátrico.

Endereço: Hospital Municipal Raul Sertã
Telefone: (22)
Horário de Funcionamento: 24 horas

Programa Saúde Bucal
Atendimento integral: promoção da saúde bucal, atendimento clínico e
especialidades odontológicas.

Área Técnica de Educação Permanente
A área de Educação Permanente visa contribuir para a reflexão sobre o processo de
trabalho, objetivando a melhoria da qualidade dos serviços no cuidado, qualificado
ao enfrentamento das necessidades e dificuldades na prática cotidiana,
implementando uma organização e resolutividade da atenção das linhas de
cuidados, construindo novos pactos de convivência e práticas, que aproximem o SUS
da atenção integral à saúde.

Programa Melhor em Casa
O Melhor em casa é um serviço que promove atendimento em domicílio através de
uma equipe multiprofissional composta de: Médico, Enfermeiro, Técnico de
Enfermagem, Fisioterapeuta, Assistente Social, Nutricionista, Psicólogo, Terapeuta
Ocupacional e Farmacêutico. Serviço este prestado aos usuários acamados ou com
grande dificuldade de locomoção que possuem alto grau de dependência funcional
e são portadores de patologias crônicas, Crônicas agudizadas, Doenças Neoplásicas
avançadas, sequelas motoras e/ou neurológicas graves dando suporte quase
integral e diminuindo a hospitalização além de orientação continuada aos
cuidadores / familiares. Para ingresso do programa é necessário encaminhamento
das UBS, ESF, UPA e Hospital Municipal Raul Sertã.
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Oxigênioterapia domiciliar prolongada:
Programa que visa atender pacientes portadores com Doença Pulmonar Obstrutiva
Crônica (DPOC), neoplasias, doenças cardiopulmonares, deformidades torácicas,
apnéia e hipopnéias obstrutivas do sono (SAHOS), doenças neuromusculares entre
outras que cursem com Hipoxemia, necessitando do suporte de oxigênio, demais
equipamentos e acessórios no âmbito domiciliar e o ingresso ao programa se dá
através de encaminhamento pela Atenção básica ou Hospital Municipal Raul Sertã.

Horário de atendimento
De acordo com as tabelas acima.

O que é este serviço?
A atenção básica ou atenção primária em saúde é conhecida como a "porta de
entrada" dos usuários nos sistemas de saúde.

Quem pode utilizar este serviço?
De acordo com as tabelas acima.

Documentos necessários
Cartão do SUS.

Prazo máximo para o atendimento e/ou cumprimento
dos serviços
De acordo com a demanda.

Canais de acesso a este serviço
Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br
Telefones: (22) 2522-0661 - Ramal: 249
Endereço: Av. Alberto Braune, 224 - (2º andar) - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP:
28613-000
E-mail: subatencaobasica@gmail.com

Canais de comunicação ao usuário
Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br
Telefones: (22) 2522-0661 - Ramal: 249
Endereço: Av. Alberto Braune, 224 - (2º andar) - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP:
28613-000
E-mail: subatencaobasica@gmail.com

mailto:subatencaobasica@gmail.com
mailto:subatencaobasica@gmail.com
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Canais para apresentação de manifestação dos usuários
sobre a prestação de serviço
Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br /
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/RJ/NovaFriburgo/Manifestacao/Registrar
Manifestacao
Telefones:
 Secretaria: (22) 2522-0661 - Ramal: 249
 Ouvidoria: (22) 2525-9244
Endereço: Av. Alberto Braune, 223 – Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP: 28613-001
E-mail: ouvidoria@pmnf.rj.gov.br

Compromisso de atendimento
De acordo com as diretrizes do SUS.

Legislação
 Lei Complementar nº 079/2013;
 Lei nº 10.216/2001;
 Decreto nº 7.508/2011;
 Lei nº 8.080/1990.

Outras informações
Não há.

https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/RJ/NovaFriburgo/Manifestacao/RegistrarManifestacao
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/RJ/NovaFriburgo/Manifestacao/RegistrarManifestacao
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Subsecretaria de Vigilância em Saúde
Quem somos
A Vigilância em Saúde deve subsidiar o planejamento da atenção à saúde
articulando as diversas áreas, interferindo no processo saúde-doença e colaborando
na melhoria da qualidade de vida da população, através da definição, coordenação e
acompanhamento da execução das políticas que envolvam a Subsecretaria de
Vigilância em Saúde no âmbito municipal. Como também, supervisionar os
processos de trabalho de suas áreas subordinadas: Vigilância Epidemiológica,
Sanitária, Saúde Ambiental, Promoção da Saúde, IST/AIDS e hepatites virais,
Tuberculose e Hanseníase, Saúde Trabalhador, Imunização e CEREST.

Contato
Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br
Telefones: (22) 2523 1958
Endereço: Rua Augusto Cardoso n 62, Centro - Nova Friburgo - RJ
E-mail: visanf@pmnf.rj.gov.br

Responsável:
Subsecretária: Fabíola Braz Penna
Endereço: Rua Augusto Cardoso n 62, Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP: 28613-000
Telefones: (22) 2523 1958
Site: www.pmnf.rj.gov.br
E-mail: visanf@pmnf.rj.gov.br
Horário de atendimento: Segunda a sexta, de 09:00 as 17:00

Serviços oferecidos
Vigilância Ambiental
A Vigilância Ambiental compreende o conjunto de informação e ações que
proporcionam o conhecimento, a detecção e prevenção em fatores determinantes e
condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com finalidade
de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças e agravos.

 Contato: (22) 2543-6293
 Horário de funcionamento: Segunda a sexta, de 07h às 17h.
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Vigilância Epidemiológica
Coordenar, investigar e divulgar informações do processo saúde-doença visando
subsidiar o planejamento, tomada de decisão, monitoramento e avaliação das ações
de prevenção e controle de doenças e agravos nesse nível de atenção.
 Contato: (22) 2523-1614
 Horário de funcionamento: Segunda a sexta, de 07h às 17h.

Vigilância Sanitária
Fortalecer as ações de Vigilância e Fiscalização Sanitária com a finalidade de reduzir
os riscos à saúde individual e coletiva, intervindo nos problemas sanitários
decorrentes do meio ambiente, da produção, da circulação de bens e da prestação
de serviços de interesse da saúde.
 Contato: (22) 2523-1958
 Horário de funcionamento: Segunda a sexta, de 07h às 17h.

Promoção da Saúde
Implementar a Política Nacional de Promoção da Saúde em consonância com as
diretrizes definidas no âmbito nacional e as realidades locais. As formas de atuação
previstas são: o estímulo à adesão aos hábitos de vida saudáveis e o apoio,
facilitando as opções saudáveis em todos os ciclos de vida. As ações de Promoção da
Saúde são desenvolvidas através dos Programas:
 Contato: (22) 2523-1374
 Horário de funcionamento: Segunda a sexta, de 07h às 17h.

Programas

Programa: Nutrição / Bolsa Família
Objetivo: Promoção da alimentação saudável da população.

Endereço:
Programa Bolsa Família - CRAS Centro
Rua Mac Níven, 4 – Centro (próximo à Igreja de São
Bento)

Telefone: (22) 2522-5278
Horário de
Funcionamento: Segunda a sexta, de 07h às 17h.
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Programa: Saúde Auditiva

Objetivo:
Promover a saúde auditiva e a reinserção do indivíduo
com perda auditiva no seu meio social através da
indicação de aparelhos de amplificação sonora

Endereço: Rua Augusto Cardoso, 62 – Centro
Telefone: (22) 2523-1374
Horário de
Funcionamento: Segunda a sexta, de 07h às 17h.

Programa: Controle do Tabagismo

Objetivo:
Atender os indivíduos fumantes que queiram abandonar
o uso do cigarro e conscientizar a população para os
riscos do tabagismo.

Endereço: Rua Augusto Cardoso, 62 - Centro
Telefone: (22) 2523-1374
Horário de
Funcionamento: Segunda a sexta, de 07h às 17h.

Unidades que oferecem
o tratamento para o
fumante:

 Posto de Saúde Dr. Waldir Costa
 Policlínica Dr. Silvio Henrique Braune
 Unidade Básica de São Geraldo
 Posto de Saúde Tunney Kassuga
 Estratégia de Saúde da Família de Riograndina
 Estratégia de Saúde da Família de Nova Suíça
 Estratégia de Saúde da Família do Cordoeira
 Estratégia de Saúde da Família do Stucky
 Estratégia de Saúde da Família Olaria II
 Estratégia de Saúde da Família Olaria III
 Estratégia de Saúde da Família Campo do Coelho
 Estratégia de Saúde da Família Lumiar
 Estratégia de Saúde da Família São Pedro da Serra
 Estratégia de Saúde da Família Amparo
 Estratégia de Saúde da Família Centenário
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Programa: Saúde do Trabalhador / CEREST (Centro Regional de
Saúde do Trabalhador)

Objetivo:

Promover a saúde dos trabalhadores urbanos e rurais,
independentemente do vínculo empregatício, buscando
um tratamento com mais equidade, maior resolutividade
aos casos relacionados à saúde do trabalhador,
assumindo a função de suporte técnico e científico deste
campo do conhecimento, considerando as diretrizes da
Rede Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador
(RENAST).

Telefone: (22) 2523-1889
Horário de
Funcionamento: Segunda a sexta, de 07h às 17h.

Programa: IST / AIDS

Objetivo:

Objetiva programar as diretrizes da Política de
prevenção/controle das infecções sexualmente
transmissíveis, HIV/AIDS/HV em consonância com as
diretrizes definidas no âmbito nacional e as realidades
locais.
Testagem rápida para HIV, Sífilis, Hepatite B e C.
Ambulatório / Equipe multidisciplinar

Endereço: Policlínica Dr. Silvio Henrique Braune:
Rua Plínio Casado, s/nº - Centro

Telefone: (22) 2522-6416, 2522-8316
Horário de
Funcionamento: Segunda a sexta, de 07h às 17h.
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Programa: Tuberculose e Hanseníase

Objetivo:

Fortalecer, monitorar e ampliar o acesso e tratamento
dos casos de tuberculose e hanseníase.
Os pacientes com encaminhamento deverão se dirigir ao
Programa para orientação, medicação e atendimento
médico.

Endereço: Policlínica Dr. Silvio Henrique Braune:
Rua Plínio Casado, s/nº - Centro

Telefone: (22) 2522-6416, 2522-8316
Horário de
Funcionamento: Segunda a sexta, de 07h às 17h.

Programa: Imunização

Objetivo:

Coordenar e promover as ações de imunização que são
realizadas nas unidades de saúde do município.
Fortalecer as ações de imunização como preconizado
pelo Ministério da Saúde

Telefone: (22) 2523-8316
Horário de
Funcionamento: Segunda a sexta, de 07h às 17h.

Horário de atendimento
De acordo com as tabelas acima.

O que é este serviço?
Descrito nas tabelas acima.

Quem pode utilizar este serviço?
Todo cidadão que precisar dos serviços.

Documentos necessários
 Cartão do SUS ;
 Documento de identificação com foto
 Certidão de nascimento e Caderneta de Vacinação (crianças).

Prazo máximo para o atendimento e/ou cumprimento
dos serviços
De acordo com o serviço.
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Canais de acesso a este serviço
Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br
Telefones: (22) 2523 1958
Endereço: Rua Augusto Cardoso n 62, Centro - Nova Friburgo - RJ
E-mail: visanf@pmnf.rj.gov.br

Canais de comunicação ao usuário
Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br
Telefones: (22) 2523 1958
Endereço: Rua Augusto Cardoso n 62, Centro - Nova Friburgo - RJ
E-mail: visanf@pmnf.rj.gov.br

Canais para apresentação de manifestação dos usuários
sobre a prestação de serviço
Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br /
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/RJ/NovaFriburgo/Manifestacao/Registrar
Manifestacao
Telefones:
 Ouvidoria: (22) 2525-9244
Endereço: Av. Alberto Braune, 223 – Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP: 28613-001
E-mail: ouvidoria@pmnf.rj.gov.br

Compromisso de atendimento
De acordo com as diretrizes do SUS

Legislação
 Lei Complementar nº 079/2013;
 Lei Municipal Nº 4.637/18 - Lei Orgânica do Município de Nova Friburgo;
 Lei Complementar Nº 069, de 20/12/2012 - Código Sanitário de Nova Friburgo.

Outras informações
Não há.

https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/RJ/NovaFriburgo/Manifestacao/RegistrarManifestacao
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/RJ/NovaFriburgo/Manifestacao/RegistrarManifestacao
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Subsecretaria de Atenção Hospitalar
Quem somos
A assistência hospitalar no Sistema Único de Saúde (SUS) é organizada a partir das
necessidades da população, a fim de garantir o atendimento aos usuários, com
apoio de uma equipe multiprofissional, que atua no cuidado e na regulação do
acesso, na qualidade da assistência prestada e na segurança do paciente.

Contato
Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br
Telefone: (22) 2522-0661
Endereço: Av. Alberto Braune, 224 - (2º andar) - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP:
28613-000
E-mail: gabinetesaude.pmnf@gmail.com

Responsável:
Subsecretário: Eder Carpi
Endereço: Av. Alberto Braune, 224 - (2º andar) - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP:
28613-000
Telefone: (22) 2522-0661
Site: www.pmnf.rj.gov.br
E-mail: gabinetesaude.pmnf@gmail.com
Horário de atendimento: Segunda a sexta, de 09h as 18h.

Serviços oferecidos
Atendimentos de emergência e urgência, bem como procedimentos clínicos e
cirúrgicos de acordo com as unidades hospitalares do município.

Horário de atendimento
Horário de atendimento: Segunda a sexta, de 09h as 18h.
Unidades: 24 horas

O que é este serviço?
Gestão das unidades hospitalares.

Quem pode utilizar este serviço?
Todo cidadão que necessitar de serviços de saúde prestados pelas unidades.

Documentos necessários
 Cartão SUS.
-> Caso não esteja com tal documento ou não tenha;
identidade ou CPF.

mailto:subatencaobasica@gmail.com
mailto:subatencaobasica@gmail.com
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Prazo máximo para o atendimento e/ou cumprimento
dos serviços
De acordo com as necessidades de atendimentos de emergência, urgência e
cirurgias eletivas.

Canais de acesso a este serviço
Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br
Telefone: (22) 2522-0661
Endereço: Av. Alberto Braune, 224 - (2º andar) - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP:
28613-000
E-mail: gabinetesaude.pmnf@gmail.com

Canais de comunicação ao usuário
Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br
Telefone: (22) 2522-0661
Endereço: Av. Alberto Braune, 224 - (2º andar) - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP:
28613-000
E-mail: gabinetesaude.pmnf@gmail.com

Canais para apresentação de manifestação dos usuários
sobre a prestação de serviço
Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br /
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/RJ/NovaFriburgo/Manifestacao/Registrar
Manifestacao
Telefones:
 Secretaria: (22) 2522-0661
 Ouvidoria: (22) 2525-9244
Endereço: Av. Alberto Braune, 223 – Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP: 28613-001
E-mail: ouvidoria@pmnf.rj.gov.br

Compromisso de atendimento
De acordo com as diretrizes do SUS.

Legislação
 Lei Complementar nº 079/2013.

Outras informações
Não há.

mailto:subatencaobasica@gmail.com
mailto:subatencaobasica@gmail.com
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/RJ/NovaFriburgo/Manifestacao/RegistrarManifestacao
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/RJ/NovaFriburgo/Manifestacao/RegistrarManifestacao
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Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro
Quem somos
Somos um Hospital que atende não somente ao município de Nova Friburgo como
também a nove municípios vizinhos. A maternidade é um hospital de referência que
completará no dia 17 de Outubro de 2019, 72 ANOS. Temos um trabalho de
humanização, todas as pacientes internadas têm direito a presença de um
acompanhante de sua livre escolha, inclusive durante o parto.
Desde de Outubro de 2001 temos o título de Hospital Amigo da Criança.

Contato
Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br
Telefones: (22) 2522-0514 / 2522-9345
Endereço: Travessa Antonio Fernandes Moreira, 12 - Centro - Nova Friburgo - RJ -
CEP: 28610-410
E-mail: maternidade@pmnf.rj.gov.br
Responsáveis:
Diretora Geral e Técnica: Dra. Rosane Queiroz
Diretora Administrativa: Tânia Maria Costa
Endereço: Travessa Antonio Fernandes Moreira, 12 - Centro - Nova Friburgo - RJ -
CEP: 28610-410
Telefones: (22) 2522-0514 / 2522-9345
Site: www.pmnf.rj.gov.br
E-mail: maternidade@pmnf.rj.gov.br
Horário de atendimento: Segunda a Sexta-feira, de 9h às 18h

Serviços oferecidos
 Urgência e Emergência Obstétrica;
 Atendimento NEO NATAL até 28 dias de idade;
 Pré Natal:
- Adolescentes e gestantes de alto risco mediante o encaminhamento;

 Banco de leite humano:
- Sala de apoio a amamentação a mulher trabalhadora que amamenta;
- Coleta de leite humano doado a domicilio;
- Promoção e incentivo ao aleitamento materno.

Horário de atendimento
 Urgência e Emergência Obstétrica: 24 horas.
 Pré Natal: Segunda a Sexta-feira, de 7h às 17h
 Banco de Leite: Segunda a Sexta-feira, de 8h as 16h.
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O que é este serviço?
Serviço especializado em cuidar de mulheres durante a gravidez e o parto. Também
presta assistência a recém-nascidos.

Quem pode utilizar este serviço?
Todas as gestantes, puérperas, mulheres lactantes e recém natos até 28 dias.

Documentos necessários
RG, CPF e cartão do SUS.

Prazo máximo para o atendimento e/ou cumprimento
dos serviços
De acordo com o serviço necessitado.

Canais de acesso a este serviço
Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br
Telefones: (22) 2522-0514 / 2522-9345
Endereço: Travessa Antonio Fernandes Moreira, 12 - Centro - Nova Friburgo - RJ -
CEP: 28610-410
E-mail: maternidade@pmnf.rj.gov.br

Canais de comunicação ao usuário
Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br
Telefones: (22) 2522-0514 / 2522-9345
Endereço: Travessa Antonio Fernandes Moreira, 12 - Centro - Nova Friburgo - RJ -
CEP: 28610-410
E-mail: maternidade@pmnf.rj.gov.br

Canais para apresentação de manifestação dos usuários
sobre a prestação de serviço
Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br /
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/RJ/NovaFriburgo/Manifestacao/Registrar
Manifestacao
Telefones:
 Secretaria: (22) 2525-9245
 Ouvidoria: (22) 2525-9244
Endereço: Av. Alberto Braune, 223 – Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP: 28613-001
E-mail: ouvidoria@pmnf.rj.gov.br

Compromisso de atendimento
De acordo com as diretrizes do SUS.

https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/RJ/NovaFriburgo/Manifestacao/RegistrarManifestacao
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/RJ/NovaFriburgo/Manifestacao/RegistrarManifestacao
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Legislação
 Lei nº 11.634 de 2007;
 Lei nº 6.202/1975;
 Decreto-Lei nº 1.044/1969;
 Decreto-Lei nº 5.452/1943.

Outras informações
Não há

http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11634.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1970-1979/L6202.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del1044.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%205.452-1943?OpenDocument
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Hospital Municipal Raul Sertã
Quem somos
O Hospital Municipal Raul Sertã (HMRS) é um hospital de médio porte, com quase
100 anos de existência, com classificação de complexidade nível III, apresentando-se
como um dos polos da Região Serrana, atendendo diretamente e indiretamente 14
(doze) municípios, além de manter padrão “porta aberta” emergencial com alta
demanda diária sem distinção regional e/ou de outra natureza.

Contato
Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br
Telefones: (22) 2524-2300
Endereço: Rua General Osório, 324 - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP 28625-630
E-mail: hmrs.direcao@hotmail.com
Responsáveis:
Diretor Geral: Geilson Alves Chinaide
Diretor Administrativo: Paulo Adolfo Beauclair
Diretor Médico: José Cláudio Alonso
Endereço: Rua General Osório, 324 - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP 28625-630
Telefones: (22) 2524-2300
Site: www.pmnf.rj.gov.br
E-mail: hmrs.direcao@hotmail.com
Horário de atendimento: Segunda a Sexta-feira, de 9h às 17h.

Serviços oferecidos
Atualmente, o HMRS possui 221 leitos de internação, dentre eles destaca-se a nível
estrutural: CTI adulto, Unidade Coronariana, Centro Cirúrgico, Central de Material
de Esterilização (CME), Central de Tratamento de Urgência, além de Clínicas de
Pediatria, Médica, Cardiologia, Cirúrgica e Ortopedia, assegurando a continuidade
do tratamento de forma multidisciplinar.

Horário de atendimento
 CTU: 24 horas.
 Setores Administrativos: Segunda a Sexta-feira, de 9h às 17h

O que é este serviço?
Emergia e urgência hospitalar, bem como cirurgias eletivas.

Quem pode utilizar este serviço?
Todo cidadão que necessitar dos serviços hospitalar.

Documentos necessários
Cartão do SUS.
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Prazo máximo para o atendimento e/ou cumprimento
dos serviços
De acordo com a demanda.

Canais de acesso a este serviço
Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br
Telefones: (22) 2524-2300
Endereço: Rua General Osório, 324 - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP 28625-630
E-mail: hmrs.direcao@hotmail.com

Canais de comunicação ao usuário
Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br
Telefones: (22) 2524-2300
Endereço: Rua General Osório, 324 - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP 28625-630
E-mail: hmrs.direcao@hotmail.com

Canais para apresentação de manifestação dos usuários
sobre a prestação de serviço
Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br /
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/RJ/NovaFriburgo/Manifestacao/Registrar
Manifestacao
Telefones:
 Secretaria: (22) 2524-2300
 Ouvidoria: (22) 2525-9244
Endereço: Av. Alberto Braune, 223 – Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP: 28613-001
E-mail: ouvidoria@pmnf.rj.gov.br

Compromisso de atendimento
De acordo com as diretrizes do SUS.

Outras informações
Não há.

https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/RJ/NovaFriburgo/Manifestacao/RegistrarManifestacao
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/RJ/NovaFriburgo/Manifestacao/RegistrarManifestacao
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Central de Regulação
Quem somos
Nosso objetivo é garantir o acesso às ações e serviços do Sistema Único de Saúde de
Nova Friburgo de forma adequada, com equidade e garantindo ainda, a
integralidade do cuidado em saúde para a população. Através de mecanismos como
protocolos de acesso e classificação de riscos e prioridades, sistemas de auditorias e
avaliação, buscamos propor meios para garantir a oferta adequada dos serviços em
saúde no Município de Nova Friburgo ou ainda fora do domicílio, garantindo o
acesso da população de Nova Friburgo a serviços na rede regionalizada de
referência nas altas complexidades.

Contato
Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br
Telefone: (22) 2543-1465
Endereço: Rua General Osório, 324 - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP 28625-630
E-mail: regulacaoambnf@gmail.com

Responsáveis:
Gerente de Regulação, Controle e Avaliação: Marcelo Gustavo R. Moreira Franco
Coordenação de Regulação: Rômulo Debossan Correa
Coordenação de Controle e Avaliação: Thatyana Marqui da Silva G. dos Santos
Coordenação de Tratamento Fora do Domicílio: Juliana de Azevedo Siqueira
Endereço: Rua General Osório, 324 - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP 28625-630
Telefone: (22) 2543-1465
Site: www.pmnf.rj.gov.br
E-mail: regulacaoambnf@gmail.com
Horário de atendimento: Segunda a Sexta-feira, de 8h às 17h

Serviços oferecidos
 Autorização de exames e consultas em especialidades;
 Solicitações para tratamento fora do domicílio;
 Transporte rodoviário para tratamento fora do domicílio;
 Reembolso de deslocamento, alimentação e hospedagem para tratamento fora do
domicílio.

Horário de atendimento
Segunda a Sexta-feira, de 8h às 17h
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O que é este serviço?
O Sistema de Regulação é um sistema on-line, criado para o gerenciamento de todo
complexo regulatório, indo da rede básica à internação hospitalar, visando à
humanização dos serviços, maior controle do fluxo e otimização na utilização dos
recursos.

Quem pode utilizar este serviço?
Todo cidadão que necessitar dos serviços.

Documentos necessários
 Autorização de exames e consultas em especialidades:
Para a utilização do serviço, o interessado deverá procurar a Unidade Básica de
Saúde mais próxima de sua casa, levando consigo:
- Cartão Nacional do SUS;
- Pedido médico do SUS;
- Documentos pessoais.

 Solicitação para tratamento fora do domicílio (TFD):
Para solicitar tratamento fora do domicílio, o interessado deverá procurar o Setor de
TFD, levando consigo:
- Cartão Nacional do SUS;
- Pedido médico do SUS;
- Laudo para TFD expedido por médico do SUS;
- Documentos pessoais.

 Transporte Rodoviário para tratamento fora do domicílio:
O Município conta com transporte rodoviário por meio de Vans e Microônibus, para
os municípios de Teresópolis, Petrópolis, Paraíba do Sul, Niterói e Rio de Janeiro.
Para utilizar o serviço, o interessado deverá:
- Em se tratando de primeira consulta do tratamento fora do domicílio:

 O próprio Setor de TFD irá reservar assentos no veículo para o dia da consulta,
confirmando o interesse no transporte via telefone, no ato da comunicação do
agendamento da consulta;

- No caso de tratamento em andamento (retorno, cirurgias, exames e outros),
comparecer ao Setor de TFD, portando:
 Cartão Nacional do SUS;
 Documentos pessoais;
 Agendamento;
 Solicitação médica para acompanhante (se necessário).
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 Reembolso de deslocamento, alimentação e hospedagem para tratamento fora
do domicílio:

O pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido
quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município, na rede
pública ou conveniada/contratada do SUS, para descolamento superior a 50km de
distância. O reembolso das despesas com transporte rodoviário só é permitido, em
caso de descolamento para municípios que não sejam destinos do serviço de
transporte próprio para tratamento fora do domicílio ou ainda quando esgotadas as
vagas do serviço próprio. Serão reembolsados as despesas do paciente e
acompanhante (este desde que comprovadamente necessário), sendo reembolso
integral dos gastos com deslocamento e hospedagem (estas quando o paciente
necessitar pernoitar para tratamento) e para alimentação no valor de R$15,00
(quinze reais), para paciente mais R$15,00 (quinze reais) para acompanhante
comprovadamente necessário.

Para obter o reembolso, o interessado deverá procurar o Setor de TFD, levando:
 Comprovante de Comparecimento no serviço fora do domicílio, com referência
de data e hora,

 Documentos Pessoais,
 Cartão SUS,
 Notas fiscais das despesas,
 Relatório médico justificando a necessidade de acompanhante (se houver).

Prazo máximo para o atendimento e/ou cumprimento
dos serviços
De acordo com a demanda.

Canais de acesso a este serviço
Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br
Telefone: (22) 2543-1465
Endereço: Rua General Osório, 324 - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP 28625-630
E-mail: regulacaoambnf@gmail.com

Canais de comunicação ao usuário
Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br
Telefone: (22) 2543-1465
Endereço: Rua General Osório, 324 - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP 28625-630
E-mail: regulacaoambnf@gmail.com
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Canais para apresentação de manifestação dos usuários
sobre a prestação de serviço
Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br /
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/RJ/NovaFriburgo/Manifestacao/Registrar
Manifestacao
Telefones:
 Secretaria: (22) 2543-1465
 Ouvidoria: (22) 2525-9244
Endereço: Av. Alberto Braune, 223 – Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP: 28613-001
E-mail: ouvidoria@pmnf.rj.gov.br

Compromisso de atendimento
De acordo com as diretrizes do SUS.

Legislação
Portaria GM/MS nº 1.559/2008.

Outras informações
Não há
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