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NÚCLEO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE - NAIS/DAL 

 

Inaugurado em 19 de abril de 2011, o Núcleo de Atenção 
Integral à Saúde da Diretoria de Apoio Logístico (NAIS DAL) vem com a 
proposta de conhecer  os militares da ativa, inativos, dependentes e 
pensionistas pertencentes à área de abrangência desta Unidade. Nossa 
missão é conhecer você, sua família e seus problemas, acompanhando-
os em todas as fases da vida, promover a saúde por meio de mudanças 
nos hábitos de vida, prevenir e tratar doenças e facilitar o acesso a 
outros serviços (HPM, CLIPPS, C ODONT, rede conveniada...). 

A equipe do NAIS DAL é composta por oficiais médicos, 
dentistas, psicólogos, enfermeiros, praças auxiliares de saúde e 
recepcionistas que buscam a qualidade no atendimento ao paciente, o 
estabelecimento de vínculo com o beneficiário, além de orientar, informar 
e educar.  

Importante salientar que nosso serviço difere dos locais que 
prestam atendimento às urgências e emergências (Pronto Atendimento), 
pois trabalhamos prioritariamente com consultas agendadas e 
eventualmente com urgências/emergências que possam vir a surgir. 

O NAIS DAL tem a lhe oferecer consultas e perícias 
odontológicas para adultos, consultas médicas agendadas para 
especialidades básicas (clinica geral, ginecologia e pediatria), 
acompanhamento psicológico, tratamento de feridas, vacinas em época 
de campanha (ex.: antigripal), distribuição de medicamentos para 
militares inscritos no “Programa de Medicamentos de Uso Contínuo” e 
visitas domiciliares. 

Além disso, também oferecemos tratamento e 
acompanhamento àqueles que desejam emagrecer e cessar com o uso 
de álcool e/ou tabaco. 

Primamos pelo atendimento humanizado que se constitui 
pelo carinho, respeito, cuidado, atenção e exercício da cidadania. 

  Estamos disponíveis para sempre melhor atendê-los! Venha 
conhecer nossa Unidade. 
Telefones:  Administração: 2123.1182 - Enfermagem:    2123.1089 

Odontologia:      2123.1079 

MARCAÇÃO DE CONSULTAS:   2123.1087 

 

 

D  S  -   SUA SAÚDE, NOSSA RESPONSABILIDADE   

 


