
 

 

 

 

 

 

Desde 12 de setembro, a Clínica FRG Saúde  de Copacabana, Rio de Janeiro, está funcionando em novas e mais 

amplas instalações. Anote na sua agenda:  

Av. Nossa Senhora de Copacabana, 500, sobreloja (entre as ruas 

Hilário de Gouveia e Paula Freitas).  

Fica a três esquinas do metrô Siqueira Campos, acessível de 

qualquer parte do Rio e Grande Rio. Os telefones de contato 

continuam os mesmos: (21) 3936-5910 ou 97194-3580 

(WhatsApp). O e-mail també m continua sendo o 

linhadecuidado@frg.com.br. 

Com mais espaço e mais consultórios, sua capacidade de 

atendimento aumentou. Agora, a Clínica FRG Saúde  atende todos 

os dias úteis, das 7h às 18h. A especialidade Clínica Médica tem 

pronto atendimento e, com hora marcada, você conta também 

com Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia, 

acompanhamento nutricional e psicológico.  

No local, você ainda fazer exames laboratoriais básicos 

(hemograma, colesterol, ureia, urina e fezes, entre outros), 

eletrocardiograma e alguns procedimentos de enfermagem, 

como curativos de baixa complexidade. 

Tudo sem coparticipação , para quem participa do Programa Linha de Cuidado. 

A novidade pouco aproveitada pelos usuários dos planos de saúde da Rea l Grandeza é o TeleRealSaude, uma 

plataforma de atendimento online que você acessa pelo site da Fundação  ( clique para saber mais), ou pelo 

app Linha de Cuidado, que você encontra  nas lojas Google Play e App Store. Com este serviço, até mesmo as 

pessoas que moram distante das Clínicas FRG do Rio e de Passos -MG poderão ter orientação médica online 

24 horas por dia, 7 dias por semana. 

      

A Clínica FRG Saúde  é um espaço de acolhimento, que conta com uma equipe multidisciplinar composta por 

médicos generalistas e especialistas, enfermeiros, nutricionista e psicólogo, para proporcionar um Cuidado 

Integral aos beneficiários da Real Grandeza, a partir de 14 anos, com isenção de coparticipação para aqueles 

que estiverem inscritos no   

O programa ainda prevê atendimento no domicílio do paciente  que esteja com limitações de locomoção e 

residam na área de atuação das clínicas.  

Aproveite este benefício exclusivo de quem tem Planos de Saúde da Real Grandeza. 
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Clínica FRG Saúde tem novo endereço no Rio 

Av. N. Sra. de Copacabana, logo após a Pça. Serzedelo Correia, 

em frente ao supermercado Pão de Açúcar.  

mailto:linhadecuidado@frg.com.br
https://www.frg.com.br/novidades-e-destaques/telerealsaude-frg-lanca-atendimento-de-saude-a-distancia-5956.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.medicinia.valsa&hl=pt_BR&gl=US
https://apps.apple.com/br/app/linha-de-cuidado/id1566951101

