
 

 

 

 

 

 

Convênio com a Rede DASA aumenta locais de atendimento no Rio, e inclui São Paulo e Brasília.  

O programa Linha de Cuidado da Real Grandeza está 

com um novo convênio para atendimento aos 

participantes dos planos de saúde da Fundação. A 

Rede DASA, que tem várias unidades nas cidades do 

Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. 

No Rio de Janeiro, as clínicas de atendimento 

facilitam o atendimento aos usuários que moram nas 

zonas Norte e Oeste da cidade.  

NA BARRA DA TIJUCA, fica na Av. das Américas, 3443, 

nas instalações do CDPI, a cinco minutos a pé do BRT 

Parque das Rosas. É de fácil acesso para quem mora 

na Barra, Jacarepaguá, Ilha do Governador, Santa 

Cruz e bairros ligados pela Transolímpica.  

NO MÉIER, a clínica é na Rua Dias de Cruz, 320, nas 

instalações do Laboratório Bronstein . Neste trecho 

da rua, há 12 linhas de ônibus para diversos bairros 

da Zona Norte, Centro e até São Gonçalo. E a estação 

da Supervia fica a pouco mais de dez minutos a pé. 

Da mesma forma que nas clínicas de Copacabana e 

Passos-MG, os participantes do Linha de Cuidado inscritos nas clínicas DASA contam com médicos 

generalistas e especialistas, nutricionistas e psicólogos, sem coparticipação . Os exames laboratoriais 

também não têm coparticipação, desde que prescritos pelos médicos d as próprias clínicas . 

MAS É IMPORTANTE DESTACAR QUE: este convênio não tem vínculo com as clínicas Valsa , 

em Copacabana e Passos-MG. Quem se inscreve no Valsa não  será  atendido no DASA. 

Quem se inscreve no DASA não será  atendido no Valsa. 

Informações mais detalhadas sobre o programa Linha de Cuidado da Fundação Real Grandeza  e sobre 

estas novas clínicas – inclusive com os endereços em São Paulo e Brasília – você encontra na página 

https://bit.ly/FRG_DASA, no seu computador ou no celular. 

Ficou curioso ou com alguma dúvida?  
Escreva para o nosso e-mail aposfurnas@aposfurnas.org.br, que a gente entra em contato para esclarecer. 
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Linha de Cuidado da FRG tem novas clínicas  
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