Urgência e Emergência e Especialidades no Município do Rio de Janeiro

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
A rede de urgência e emergência do município é formada por três diferentes tipos de
unidades: UPA (Unidade de Pronto Atendimento), CER (Coordenação de Emergência
Regional) e hospitais para grande emergência. Cada uma tem um papel específico na rede
SUS, com diferentes perfis de atendimento. Essa segmentação é necessária para distribuir os
pacientes entre as unidades, conforme o grau de complexidade dos quadros, evitando assim
sobrecarga da rede, reduzindo o tempo de espera e permitindo que os hospitais possam se
dedicar aos casos de maior gravidade e traumas.
A rede de urgência e emergência da Secretaria Municipal de Saúde - que inclui UPAs,
CERs e hospitais de emergência ou pronto atendimento - trabalha com a política de
acolhimento e classificação de risco, e atende de acordo com a especificidade de cada perfil.
Na entrada de cada unidade, o paciente é avaliado por profissionais que analisam os casos,
individualmente. A gravidade do caso é o critério de atendimento, independentemente da
ordem de chegada.

Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24 Horas)
As UPAs são estruturas de complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de
Saúde e as portas de urgência e emergência hospitalares. Em conjunto com os CERs e os
hospitais, as unidades compõem uma rede organizada de Atenção às Urgências.
As UPAs trabalham com classificação de risco, avaliando todos os pacientes e
priorizando os atendimentos de urgência. O principal objetivo deste tipo de unidade é
concentrar o atendimento aos pacientes menos graves, e também alguns de maior gravidade,
para que os hospitais possam se dedicar àquelas situações em que haja risco iminente de
morte.
No total, o município do Rio conta com 14 UPAs, que atendem mais de três milhões
de pessoas. As unidades realizam, em média, cem mil atendimentos mensais. A listagem
desses serviços do município do Rio de Janeiro encontra-se em documento separado, neste
mapeamento. Nos demais municípios, orienta-se a busca no site específico.

Coordenação de Emergência Regional (CER)
As Coordenações de Emergência Regional (CER) são um novo modelo de
atendimento de urgência e emergência clínica que compõem uma rede organizada de atenção
ao carioca. Elas funcionam 24 horas, são instaladas sempre ao lado de um grande hospital de

emergência e absorvem o atendimento dos casos de menor complexidade, deixando a unidade
hospitalar liberada para se dedicar aos casos de traumas e daqueles que necessitam
intervenção cirúrgica, sua real vocação.
Essas unidades realizam o acolhimento e assistência aos pacientes com necessidades
de pronto atendimento clínico, referenciando-os, se for o caso, para a rede básica de atenção à
saúde, para a rede especializada ou para a internação, de acordo com a necessidade.
As CERs possuem um complexo sistema de regulação próprio, que permite o
controle, a distribuição dos leitos dos serviços da região, garantindo atendimento, internação
e acesso aos serviços de saúde. Permite atendimento integral para o paciente na área de
emergência, com a realização de toda a assistência médica e dos exames necessários.
O município do Rio conta, atualmente, com cinco CERs: Centro, Barra da Tijuca,
Leblon, Ilha do Governador e Santa Cruz.

Hospitais de Emergência e Pronto Atendimento
Na estratégia de atendimento do SUS, para cada tipo de enfermidade e grau de
complexidade, há um local de referência hierarquizado para o serviço. Os hospitais de
emergência e grande porte se dedicam às emergências mais graves, aos casos cirúrgicos e às
internações, salvando vidas em risco imediato.
A Secretaria Municipal de Saúde conta com oito hospitais de emergência nas
principais áreas de planejamento da cidade: Centro, Méier, Leblon, Barra da Tijuca, Santa
Cruz, Ilha do Governador, Realengo e Campo Grande. Outras duas unidades de pronto
atendimento, em Botafogo e em Irajá, completam a rede hospitalar de urgência e emergência.

Urgência e Emergência – Lista de Unidades

Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24 Horas)
• UPA Rocinha
Estrada da Gávea, 520 (curva do S) – Rocinha
Tel.: 3322-7190 / 3322-7039 / 3322-7839
• UPA Alemão
Estrada Itararé, 951 – Ramos
Tel.: 2260-0891

• UPA Manguinhos
Av. Dom Helder Câmara, 1.390 – Manguinhos
Tel.: 2332-2405 / 2332-2408
• UPA Engenho de Dentro
Rua Bernardo, s/nº – Engenho de Dentro
Tel.: 2595-1594 / 2592-0502
• UPA Madureira
Praça dos Lavradores, s/nº – Campinho
Tel.: 3358-2994
• UPA Costa Barros
Estrada Botafogo, s/nº – Costa Barros
Tel.: 2508-6990
• UPA Rocha Miranda
Estrada do Barro Vermelho, s/nº – Rocha Miranda
Tel.: 3015-6259
• UPA Cidade de Deus
Rua Edgar Werneck, s/nº – Cidade de Deus
Tel.: 2232-3173
• UPA Vila Kennedy
Praça Dolomitas, s/nº – Vila Kennedy
Tel.: 2405-0303 / 2405-0381
• UPA Senador Camará
Av. Santa Cruz, 6.486 – Senador Camará
Tel.: 3839-3688
• UPA Magalhães Bastos
Estrada Manoel Nogueira de Sá c/ Rua Professor José Rodrigues, s/nº – Magalhães Bastos
Tel.: 3550-7080
• UPA Sepetiba
Rua José Fernandes, s/nº – Alagados – Sepetiba
Tel.: 3404-7250
• UPA Santa Cruz
Avenida João XXIII, s/nº (em frente ao CIEP Papa João XXIII) – Santa Cruz
Tel.: 2416-5719

• UPA Paciência
Estrada Santa Eugênia, s/n° – Jardim 7 de Abril – Paciência
Tel.: 3406-7697 / 3426-4410

Coordenação Regional de Emergência (CER)
• CER Centro (Souza Aguiar)
Rua Frei Caneca, s/nº (ao lado do nº 52) – Centro
Tel.: 2507-1311
• CER Leblon (Miguel Couto)
Rua Mário Ribeiro, 1.080 – Leblon
Tel.: 3114-8480
• CER Barra da Tijuca (Lourenço Jorge)
Av. Ayrton Senna, 2.000 – Barra da Tijuca
Tel. 3870-3716
• CER Ilha do Governador (Evandro Freire)
Estrada do Galeão, 2.920 – Ilha do Governador
Tel.: 3353-6179
• CER Pedro II (Pedro II)
Rua do Prado, 325 – Santa Cruz
Tel.: 3365-5201
• CER Realengo (Albert Schweitzer)
Rua Nilópolis, 239 – Realengo
Tels.: 2134-2500 / 2134-2501

• CER Campo Grande (Rocha Faria)
Av. Cesário de Melo nº 3215 – Campo Grande
Tels.: 2233-6791 / 2233-6789 / 2233-6797

Hospitais de Emergência e Pronto Atendimento

Hospitais de Emergência

• Hospital Municipal Souza Aguiar
Praça da República, 111 – Centro
Tel.: 3111-2611
• Hospital Municipal Salgado Filho
Rua Arquias Cordeiro, 370 – Méier
Tel.: 3111-4113
• Hospital Municipal Miguel Couto
Rua Mário Ribeiro, 117 – Leblon
Tel.: 3111-3720
• Hospital Municipal Lourenço Jorge
Avenida Ayrton Senna, 2.000 – Barra da Tijuca
Tel.: 3111-4603
• Hospital Municipal Pedro II
Rua do Prado, 325 – Santa Cruz
Tel.: 3365-0300 / 3313-2554 e 2419-4782.
• Hospital Municipal Evandro Freire
Estrada do Galeão, 2.920 – Ilha do Governador
Tel.: 3353-6179
• Hospital Municipal Albert Schweitzer
Rua Nilópolis, 239 – Realengo
Tels.: 2134-2500 / 2134-2501
• Hospital Municipal Rocha Faria
Av. Cesário de Melo nº 3215 – Campo Grande
Tels.: 2233-6791 / 2233-6789 / 2233-6797

Hospitais de Pronto Atendimento
• Hospital Municipal Rocha Maia
Rua General Severiano, 91 – Botafogo
Tel.: 2295-2295
• Hospital Municipal Francisco da Silva Telles
Av. Ubirajara, 25 – Irajá
Tel.: 3111-2011

HOSPITAIS ESPECIALIZADOS
Além de oito hospitais de emergência e dois de pronto atendimento, a rede hospitalar
municipal do Rio conta, também, com seis hospitais especializados e de menor porte, além de
quatro unidades psiquiátricas. Completam a rede dois hospitais pediátricos e um de
geriatria. Os pacientes são referenciados para essas unidades a partir da atenção primária
(Clínicas da Família ou Centros Municipais de Saúde), conforme a necessidade de cada
patologia a ser tratada.

Listagem dos Hospitais Especializados
• Hospital Municipal Barata Ribeiro
Rua Visconde de Niterói, 1.450 – Mangueira
Tel.: 2234-4783
• Hospital Municipal Paulino Werneck
Estrada da Cacuia, 745 – Ilha do Governador
Tel.: 3111-7717
• Hospital Municipal da Piedade
Rua da Capela, 96 – Piedade
Tel.: 3111-6540
• Hospital Municipal Ronaldo Gazolla
Avenida Pastor Martin Luther King, 10.976 – Acari
Tel.: 3373-8067
• Hospital Municipal Raphael de Paula Souza
Estrada de Curicica, 2.000 – Jacarepaguá
Tel.: 2441-1814
• Hospital Municipal Álvaro Ramos
Avenida Adalto Botelho, s/nº – Taquara, Jacarepaguá
Tel.: 2427-3156

Hospitais Pediátricos
• Hospital Municipal Jesus
Rua Oito de Dezembro, 717 – Vila Isabel
Tel.: 2234-9822

• Hospital Nossa Senhora do Loreto
Estrada do Caricó, 28 – Galeão, Ilha do Governador
Tel.: 3393-0062

Hospital Geriátrico
• Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro
Avenida 28 de Setembro, 109 (fundos) – Vila Isabel
Tel.: 3111-6803

Hospitais Psiquiátricos
• Hospital Jurandyr Manfredini
Rua Sampaio Correia, s/nº – Taquara, Jacarepaguá
Tel.: 3412-8315
• Hospital Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira
Estrada Rodrigues Caldas, 3400 – Taquara, Jacarepaguá
Tel.: 3432-2394
• Instituto Municipal Philippe Pinel
Avenida Venceslau Brás, 65 – Botafogo
Tel: 2542-3049
• Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira
Rua Ramiro Magalhães, 521 – Engenho de Dentro
Tel.: 3111-7006

INSTITUTOS
Unidade de Medicina Veterinária Jorge Vaitsman
A Unidade de Medicina Veterinária Jorge Vaitsman, localizado na Mangueira, presta
serviços gratuitos de veterinária e atendimentos especializados para animais de estimação a
baixo custo tais como: cirurgias, consultas, exames laboratoriais e de imagem, sepultamentos
e até cremações. Entre os serviços oferecidos gratuitamente estão castrações, diagnóstico de
zoonoses e vacinação antirrábica. O centro também promove a adoção de bichos de
estimação.

Para o atendimento, são distribuídas senhas no início dos horários e as cirurgias são
feitas com hora marcada, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h, exceto em
feriados e pontos facultativos.
Os enterros e as cremações são realizados todos os dias, inclusive, feriados e pontos
facultativos, de segunda a sexta-feira das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30, e sábados e
domingos das 8h às 11h30 e das 13h às 15h30.
As adoções acontecem no horário das 9h30 às 11h30 e das 14h às 16h, exceto feriados
e pontos facultativos.
Endereço: Avenida Bartolomeu de Gusmão, 1.120 – Mangueira

Instituto de Nutrição Annes Dias
O Instituto de Nutrição Annes Dias (Inad) é o órgão do município responsável pela
regulação e normatização de ações de alimentação e nutrição realizadas na cidade. Sua
missão é conceber, implementar, acompanhar e avaliar, junto a outros órgãos reguladores, a
Política de Alimentação e Nutrição do Rio de Janeiro, que considera a alimentação como
direito humano, e a Segurança Alimentar e Nutricional como requisito básico para a
afirmação plena do potencial de desenvolvimento físico, mental e social de todo ser humano.
Entre as ações desenvolvidas pelo instituto estão a supervisão, a avaliação dos
serviços de nutrição dos hospitais e das unidades básicas de saúde, a participação no
Programa de Alimentação Escolar e no Programa de Alimentação ao Trabalhador. O Inad
também realiza pesquisas epidemiológicas, avaliação de intervenções nutricionais ocorridas
no município, e promove atividades de educação continuada dirigidas a profissionais
envolvidos em ações de alimentação e nutrição. Além disso, realiza, junto à Vigilância
Sanitária, inspeções nas empresas interessadas em participar de processos licitatórios para o
fornecimento de produtos alimentícios para a Prefeitura.
Por ser um órgão de gestão o Inad não realiza consultas, mas oferece atendimento aos
fornecedores de produtos alimentícios da Prefeitura, para a análise de mercadorias, e aos
estudantes que estejam realizando pesquisas na área. O horário de atendimento é de segunda
a sexta, das 9h às 17h, com agendamento prévio.
Endereço: Av. Pasteur, 44 – Botafogo.
E-mail: inad@rio.rj.gov.br

