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UBS/USF
• Desenvolvem atividades assistenciais e de 

prevenção em seu território de 
abrangência. Acumulam a 
responsabilidade pela operacionalização 
das políticas de saúde em todos os níveis 
de atendimento, incluindo-se o 
atendimento ambulatorial programado nas 
diferentes áreas: medicina, enfermagem, 
odontologia e serviço social bem como as 
ações básicas de vigilância epidemiológica, 
sanitária e ambiental. Cada Unidade é 
responsável pela saúde de todos os 
habitantes de uma determinada área de 
abrangência.

•  18 UBS
•  18 USF



CEACRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE 
ATENÇÃO À SAÚDE DO NEONATO, CRIANÇA E 

ADOLESCENTE
• Presta atendimento especializado 

para neonatos, crianças e 
adolescentes (0 a 18 anos) por 
meio da oferta de atendimento 
ambulatorial.

• Atendimento médico 
oftalmológico, de enfermagem, 
nutricional, odontológico, 
fonodiaulógico e de psicologia.

• Endereço: Rua Cassiano J. 
Fernandes, 1363 – Parque São 
Paulo. Tel.: 3902-2668



PROGRAMA NINAR/CEACRI

•  Presta atendimento hospitalar 
ao recém nascido e 
puérperas , com a aplicação de 
vacinas e orientações sobre o 
cuidado com o RN.  

• Anexo ao CEACRI



CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -  
CAPS III

• Oferecer atendimento à população 
de sua área de abrangência, 
realizando o acompanhamento 
clínico e a reinserção social dos 
usuários pelo acesso ao trabalho, 
lazer, exercício dos direitos civis e 
fortalecimento dos laços familiares e 
comunitários, garantindo assistência 
à pessoa adulta com transtorno 
mental ou comportamental e/ou com 
transtornos decorrentes do uso e 
dependência de álcool e outras 
drogas. 

Endereço: Rua  Cuiabá, 4294 Pioneiros
Catarinenses. Tel.:  3902.2660 



CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL 
E DROGA  - CAPSad

• Atende a crianças e adolescentes 
do municipio de Cascavel, usuárias 
de álcool e outras drogas. 
Oferecendo atividades terapêuticas 
e preventivas,proporcionando-lhe 
tratamento, habilitação e 
ressocialização junto a família e 
comunidade.

Endereço: Rua Santa Catarina,
107, Centro. Tel.: 3902 1898 



CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL À 
INFÂNCIA – CAPSi

• Atendimento multiprofissional 
de crianças e adolescentes de 0 
(zero) à 21 ( vinte e um ) anos 
incompletos, com  
psicopatologias decorrentes da 
infância e adolescência, 
transtornos mentais moderados, 
severos e persistentes (graves).

Endereço: Rua José de Sá 
Cavalcante, 552. Claudete. 

Tel.: 3902 2655



CENTRO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE 
MENTAL – CASM

• Oferece atendimento psicológico e 
psiquiátrico a pessoas adultas que 
apresentam transtornos mentais 
e/ou de comportamento e 
dependentes de substâncias 
psicoativas do município de 
Cascavel.

Endereço: Rua Souza Naves,
3108 Centro. Tel.: 3902.1744



UNIDADE  DE PRONTO ATENDIMENTO
UPA TANCREDO - UPA BRASILIA

• O atendimento é porta aberta ao público, 24 horas 
para atendimentos de urgência e emergência. São 
estruturas de complexidade intermediária entre as 
Unidades Básicas de Saúde e as portas de urgência 
hospitalares onde em conjunto com estas compõe 
uma rede organizada de Atenção às Urgências. 

UPA I – AV. Presidente Tancredo Neves, 2433. Tel.:
3902–2675
UPA II – Rua Europa, 2650 , Brasília II. Tel.: 39022682



UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO
UPA PEDIÁTRICA

Endereço: Rua Dante Destro, s/n (antigo Hospital Santa Catarina).  Tel.: 3902-1148



CEDIP – CENTRO ESPECIALIZADO EM 
DOENÇAS INFECTO PARASITÁRIAS

• Atende população em geral. 
• A função principal é definir e 

implementar diretrizes, estratégias e 
linhas de ação para garantir que as 
pessoas portadoras de doenças 
infecciosas e parasitárias tenham 
acesso a procedimentos de diagnóstico 
e tratamento de qualidade na rede 
pública de saúde.

Endereço: Rua Tancredo Neves,
2433, anexo a UPA I. Tel.: 3902-
2699



AMBULATÓRIO DE GESTAÇÃO DE ALTO 
RISCO

presta atendimento a gestante com 
risco gestacional e, também é 
referência para exames de 
Ecografias Ginecológicas e 
Obstétricas para todas as pacientes 
atendidas nas UBS/USF.

Endereço: Rua Rio Grande do 
Sul/Souza Naves, 859, Centro. 
Tel.: 3902-2646 



CISOP

•  Consorcio formado pelos 25 
municípios da 10ª Regional de 
Saúde. Tem como 
funcionalidade oferecer 
consultas especializadas. 
Cascavel possui 56% das cotas.

•   



LABORATÓRIO MUNICIPAL

• Ofertar serviços de apoio 
diagnóstico na área de análises 
clínicas e análise microbiológica 
de controle de qualidade de 
esterilização. 

Endereço: Rua Uruguai 696 -
Alto Alegre. Tel.: 3902-2673



PAID – PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E 
INTERNAÇÃO DOMICILIAR

• Oferece serviços de saúde no 
âmbito domiciliar, realizados por 
uma equipe interdisciplinar.

• É destinado a pacientes com 
doenças crônicas, acamados que 
tem dificuldades de acesso aos 
serviços ambulatoriais e apresentam 
um quadro agudo da doença.

Endereço: Rua Tancredo  Neves,
777 – Alto Alegre. Tel.: 3902
1890



ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

• Realiza atendimento à 
população fornecendo 
medicamentos do protocolo 
municipal.

• Possui uma rede composta por 
duas Farmácias Básicas, uma 
Farmácia Popular, uma Unidade 
Dispensadora de Medicamentos 
(UDM/CEDIP) e Dispensários em 
todas as Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) e Unidades Saúde 
da Família (USF).



SAMU – SERVIÇO DE ATENDIMENTO 
MÓVEL DE URGÊNCIA

• Presta serviço de pronto 
atendimento às urgências 
clínicas, obstétricas e 
psiquiátricas que necessitam 
de atendimento pré-hospitalar 
móvel especializado.

• Através de chamada telefônica 
pelo número 192, com socorro 
prestado no próprio local.

•  
• Tel.:  192



SIATE – SERVIÇO INTEGRADO DE 
ATENDIMENTO  AO TRAUMA EM 

EMERGÊNCIA

• Prestar tratamento imediato e provisório a 
vítimas de traumas provenientes de acidente 
de trânsito, quedas e atos de violência.

Endereço: Rua General Osório, 2791.  Tel.3220-
6600/3225-5477. 



PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS

• Desenvolve campanhas de informação e 
mobilização social, de maneira a se criar o 
envolvimento da sociedade na manutenção do 
ambiente livre de potenciais criadouros do 
vetor; Inspeção dos imóveis e eliminação de 
criadouros evitando a proliferação do 
mosquito aeds egipyti.



ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 

• Dentro de uma proposta de reestruturação da 
Assistência Odontológica à população, a Secretaria 
da Saúde, no atual organograma, contempla a 
odontologia com amplo projeto de reorganização, 
ficando a Divisão de Saúde Bucal responsável pelas 
ações de planejamento, implantação e 
desenvolvimento deste processo.

• 32 Clínicas e 2 Centro Especializado de Odontologia.  
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