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O SUS eStá de pOrtaS abertaS,
baSta entrar pela pOrta certa!

Secretaria Municipal de Saúde de cascavel
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PREZADO CIDADÃO CASCAVELENSE

A  Saúde representa uma das áreas de maior importância da nossa administração. Por 
isso, destinamos maior parte do nosso orçamento neste setor. Queremos que você tenha 
a atenção necessária, de forma acolhedora, resolutiva e humanizada. Por isso criamos 
esta cartilha que vai conduzi-lo a “Entrar Pela Porta Certa”. Esperamos com isso que 
você possa ser atendido com prontidão, eficiência e eficácia.

Edgar Bueno
Prefeito de Cascavel

   
Jadir de Mattos

Vice Prefeito de Cascavel

CARO USUÁRIO DO SUS

Nesta cartilha, você encontrará orientações importantes sobre qual o serviço e onde  
procurar, para ser atendido em suas necessidades de saúde preventiva e/ou curativa. 
Assim, se seu caso for de Atenção Básica, procure uma Unidade Básica de Saúde 
(UBS) ou uma Unidade de Saúde da Família (USF), mais próxima de sua residência. 
Se sua necessidade for de Urgência ou Emergência, procure uma Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA).

Desta forma, você receberá um atendimento de qualidade e contribuirá para o melhor 
funcionamento da Rede de Saúde do Município.

Desde já somos gratos.

Ildemar Marino Canto
 Secretário de Saúde

Cascavel, abril de 2011
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1 O QUE É ATENDIMENTO BÁSICO?

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) são consideradas a “PORTA DE ENTRADA” do 
Sistema Municipal de Saúde.

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 
região da cidade, chamada de área de abrangência. 

Todo planejamento das ações de saúde da unidade é voltado para esta comunidade, 
entendendo as situações sócio-econômicas e priorizando grupos de risco.

Todas as unidades têm um servidor (Coordenador) que tem a função de coordenar 
as atividades da unidade e tirar as dúvidas da população, caso tenham dificuldade de 
acesso ao atendimento.

2 UNIDADES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

A denominação Unidade de Saúde da Família (USF) é utilizada para todas as UBS que 
trabalham dentro da Estratégia Saúde da Família (conforme modelo proposto pelo 
Ministério da Saúde).

Tem como característica fundamental o foco nas ações programáticas em saúde 
voltadas para o atendimento integral do indivíduo, da família e da comunidade. 

Cascavel conta hoje com 11 equipes de saúde da família. Cada equipe é responsável 
pelo acompanhamento de cerca de 1.000 famílias, num território definido dentro da 
área de abrangência da Unidade de Saúde da Família a que pertence.

2.1 São Serviços de Atendimento Básico

a. Acompanhamento de crianças e gestantes;
b. Acompanhamento de pessoas com doenças crônicas como diabetes e hipertensão;
c. Aplicação de injeção, com a receita do SUS;
d. Atendimento odontológico, educação e promoção da saúde bucal;
e. Consulta clínica, pediátrica e ginecológica;
f. Consulta de enfermagem;
g. Consulta odontológica para gestante, bebê, criança e adulto;
h. Curativos e retiradas de pontos;
i. Encaminhamento para especialistas;
j. Fornecimento de medicação, com receita do SUS;
k. Grupos de apoio (alimentação, atividades físicas e saúde mental);
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l. Inalação;
m. Planejamento familiar;
n. Realização de exame preventivo do câncer de colo do útero e avaliação de mamas;
o. Teste do pezinho;
p. Vacinação;
q. Visita domiciliar para acamados e recém nascidos de risco.

2.2 Em que porta você vai entrar?

Qualquer cidadão residente em Cascavel, que necessitar de atendimento de saúde, 
deve procurar a unidade mais próxima de sua residência. As Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) e as Unidades de Saúde da Família (USF) são a “Porta de Entrada” para o Sistema 
Único de Saúde (SUS).

A Secretaria de Saúde conta com trinta e quatro Unidades de Saúde, sendo vinte 
e quatro Unidades Básicas (UBS) e dez Unidades de Saúde da Família (USF). Também 
temos na nossa rede trinta e uma Clínicas Odontológicas que desenvolvem ações de 
Prevenção e Promoção da Saúde Bucal. 

Para saber em qual delas você pode ser atendido, procure a Unidade de Saúde mais 
próxima. Informe-se!
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2.3 O que é o cartão SUS?

É o Cartão Nacional de Saúde (CNS), também conhecido por CARTÃO SUS. Foi instituído 
pelo Ministério da Saúde em 2001, como uma forma de organizar a rede de serviços 
de saúde em todo o país, e possui um número de identificação para cada usuário do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

Para fazer o Cartão SUS é preciso procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) ou 
a Unidade de Saúde da Família (USF) mais próxima de sua residência. É preciso levar 
todos os documentos pessoais de todos os integrantes da família (RG, CPF, certidão de 
nascimento ou casamento, título de eleitor, carteira de trabalho) e um comprovante de 
residência atualizado.

2.4 O que levar quando for a uma Unidade de Saúde?

Toda vez que o cidadão procurar atendimento nas unidades de saúde deverá levar 
seus documentos pessoais (RG e CPF), Cartão SUS e comprovante de residência. Se for 
criança, a mãe deve levar a carteira de vacinação do seu filho ou filha, e as gestantes 
devem levar a carteira de pré-natal.    

2.5 Quem é o AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE?

É o profissional que faz parte da equipe da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ou 
da UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA e atua na própria comunidade em 
que reside.

Está em contato permanente com as famílias da sua microárea, na 
busca de informações que ajudem na vigilância e na promoção da saúde 

das pessoas. Mensalmente, ele irá “Bater na Porta” de sua residência. 
O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE é o vigilante da saúde de sua família. 

Receba-o bem!

C A R T Ã O  N A C I O N A L  D E  S A Ú D E

SUS
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Nome: CLEMENTE PLOSZAI
Data de Nacimento: 11 JAN 1990
Sexo:  M             Data de emissão:  30/08/08 09:03
Município de residência: Cascavel  

1 0 8   5 5 2 0  1 5 8 1  0 0 0 2

UF: PR
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3 O QUE É UMA UNIDADE OU SERVIÇO DE REFERÊNCIA?

É uma Unidade de Saúde para tratamentos especializados. Também denominada 
como ponto de atenção, onde os pacientes procuram tratamento para um problema de 
saúde específico. Esse atendimento não substitui o atendimento da UBS.

Para atendimento nessas Unidades de Referência, é obrigatório o encaminhamento 
pela UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) ou pela UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF).

 
3.1 Unidades ou Serviços de Referência do Município de Cascavel

I Centro Regional de Especialidades (CRE) - o município de Cascavel dispõe de um 
Centro Regional de Especialidades (CRE), que funciona como Consórcio Intermunicipal 
de Saúde do Oeste do Paraná (CISOP). O CRE atende aos 25 municípios que participam 
deste consórcio, através de cotas previamente estabelecidas. Cascavel possui 56,72% 
das consultas ofertadas, sendo que os 43,28% restantes são divididos entre os outros 24 
municípios.
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Observação importante quanto as ausências de pacientes: 

a. O consolidado das consultas agendadas pela Central de Marcação de Consultas 
e os relatórios do CISOP apontam a ausência de um número significativo de 
pacientes no quadro geral de consultas especializadas. 

b. Observamos  que  a ausência de pacientes é uma questão que afeta 
significativamente a disponibilidade de recursos, uma vez que esse paciente além 
de ocupar a vaga de outro que poderia ter acesso ao sistema, retorna ao serviço 
para nova marcação. 

II Laboratório Municipal - Participa do gerenciamento da oferta de serviços de apoio 
diagnóstico na área de análises clínicas e análise microbiológica de controle de qualidade 
de esterilização. 
Realiza a coleta de exames laboratoriais em sua sede e por meio de vinte e dois postos de 
coleta descentralizados nas Unidades Básicas de Saúde/Unidades de Saúde da Família, 
oportunizando o atendimento integral nos endereços:

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 859 esquina com a Souza Naves (anexo ao posto Central).
Telefone: (45) 3902-2646.
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III Centro Especializado de Atenção à Saúde do Neonato, Criança e Adolescente 
(CEACRI) - assume a responsabilidade pelo atendimento especializado de crianças 
e adolescentes por meio da oferta de atendimento ambulatorial nas diferentes 
especialidades (neuropediatria, fonoaudiologia, psicologia, enfermagem, serviço social, 
nutrição, fisioterapia e odontologia). Atende usuários com idade de 0 a 19 anos.
Endereço: Rua Cassiano J. Fernandes, 1363.
Telefone: (45) 3902-2668.

IV Centro Especializado de Doenças Infecto-Parasitárias (CEDIP) - tem a função de 
definir estratégias de ação para o enfrentamento das doenças sexualmente transmissíveis 
(DSTs), que abrangem prevenção, diagnóstico e tratamento. Atua no controle e tratamento 
das hepatites, leishmaniose, toxoplasmose, blastomicose, HIV/Aids e DSTs, redução de danos 
de álcool e drogas bem como distribuição de kits para usuários de drogas injetáveis. 
O CEDIP está credenciado também como hospital dia no tratamento de pacientes portadores 
do vírus HIV/Aids,  e é referência regional  no atendimento  de doenças infecto-parasitárias e 
no atendimento de violência sexual.
Endereço: Tancredo Neves, 2433 (anexo a UPA I).
Telefone: (45) 3902-5699.
Atendimento: das 7h às 19h.

V Ambulatório de Gestação de Alto Risco - disponibiliza atendimento à gestante 
com risco gestacional e também é referência para exames de ecografia ginecológica, 
obstétrica e de mamas para todas as pacientes atendidas nas Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF).
Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 859 - esquina com a Souza Naves (anexo ao posto Central).
Telefone: (45) 3902-2646.

VI Programa de Assistência e Internação Domiciliar (PAID) - oferece serviços de saúde 
no âmbito domiciliar, realizados por uma equipe interdisciplinar qualificada, buscando 
educar familiares e pacientes para o fortalecimento do autocuidado, diminuindo assim 
o uso da rede hospitalar e aumentando significativamente a qualidade de vida dos 
pacientes vinculados ao programa no município de Cascavel. 
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 Wenceslau Brás, 429 - esquina com Padre Anchieta. 
Telefone: (45) 3902-1890.

VII Oxigenoterapia Domiciliar Permanente (ODP) - serviço para  pacientes portadores 
de problemas respiratórios, usuários de oxigênio no domicílio de forma contínua ou 
intermitente que necessitam do acompanhamento interdisciplinar.
Endereço:   Rua Wenceslau Brás, 429 esquina com Padre Anchieta (anexo ao PAID).
Telefone: (45) 3902-1890.
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VIII Ambulatório de Feridas - serviço prestado por uma equipe multidisciplinar cuja 
finalidade é realizar o tratamento nos pacientes que possuem feridas, e apresentam 
dificuldade de cicatrização das lesões. 
Endereço: Rua Wenceslau Brás, 429 esquina com Padre Anchieta (anexo ao PAID).
Telefone: (45) 3902-1890.

IX Assistência Farmacêutica - possui uma rede composta por duas Farmácias Básicas, 
duas Farmácias Populares, uma Unidade Dispensadora de Medicamentos (UDM/CEDIP) e 
Dispensários em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidade de Saúde da Família 
(USF).

Farmácia Básica Endereço: Rua Pernambuco, 1735 Telefone: (45) 3902-2663.
Farmácia Básica II Endereço: Rua Europa, 2774 Telefone: (45) 3902-2664.
Farmácia Popular I Endereço: AV. Assunção, 708 Telefone: (45) 3902-1732.
Farmácia Popular II Endereço: Rua Mato Grosso, 901 Telefone: (45) 3902-1775.

X Centro de Atenção em Saúde Mental (CASM) - é um serviço Ambulatorial, para 
atendimento de indivíduos adultos de Cascavel, que apresentam sofrimento psíquico, 
problemas de comportamento e/ou dependência de álcool e outras drogas.
Horário de Atendimento: 7h30 às 18h30.
Endereço: Rua Souza Naves, 3108, Centro.
Telefones: (45) 3902-1744 e 3902- 2651.

XI Centro de Atenção Psicossocial (CAPS III) - é um serviço ambulatorial de atenção 
contínua, presta assistência a pessoas adultas de Cascavel com transtornos mentais ou 
de comportamento e/ou transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias 
psicoativas. Oferece atividades terapêuticas e preventivas, proporcionando tratamento, 
habilitação e ressocialização junto à família e comunidade.
Horário de Atendimento: 24 horas, incluindo sábados, domingos e feriados.
Endereço: Rua Cuiabá, 4294.
Telefones: (45) 3902-2658 e (45) 3902-2660.

XII Centro de Atenção Psicossocial Infância e Adolescência (CAPSi) - atende crianças 
e adolescentes na faixa de 0 a 21 anos com diagnóstico de transtorno mental.
Oferece atividades terapêuticas e preventivas, proporcionando tratamento, habilitação 
e ressocialização junto à família e comunidade.
Horário de Atendimento: 7h às 17h.
Endereço: Rua José de Sá Cavalcante, 552, Bairro Claudete.
Telefones: (45) 3902-2655 e 3902-2657.
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XIII Centro de Atenção Psicossocial - Álcool e Drogas (CAPS ad) - oferece atendimento 
a crianças e adolescentes do Município de Cascavel, usuários de álcool e outras drogas. 
Realiza atividades terapêuticas e preventivas, proporcionando tratamento, habilitação e 
ressocialização junto à família e comunidade.
Faixa etária atendida: até 18 anos incompletos.
Endereço: Rua Lagoa Marapende, 1449, Bairro Lago Azul.
Em breve estará funcionando na Rua Santa Catarina, 107 esquina c/ Rua 25 de Agosto, Centro.
Telefones: (45) 3902-1898 e (45) 3902-1899.

OBS: Para utilizar esses serviços, entrar em contato com a Unidade Básica de Saúde (UBS) 
ou a Unidade de Saúde da Família (USF) do seu bairro.

XIV Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental - são residências localizadas 
na comunidade com equipe multidisciplinar, destinadas a cuidar de pessoas adultas 
com transtornos mentais e com graves dependências institucionais, que não tenham 
possibilidade de desfrutar de inteira autonomia social e não possuam vínculos familiares. 
Este serviço atua como suporte, promovendo a reinserção gradual destes indivíduos à 
vida comunitária.
Horário de Atendimento: 24h/dia.

3.2 Saúde Bucal

A Secretaria de Saúde conta com trinta e uma Clínicas Odontológicas, que desenvolvem 
ações do Programa de Saúde Bucal. 

Visa promover a saúde bucal da população, dando ênfase à odontologia preventiva.
O atendimento é realizado nas clínicas odontológicas das UBS e USF de Cascavel para 

bebês, crianças, adultos e gestantes.

3.3 Programas Desenvolvidos pela Saúde Bucal

a. Programa Bochecho com Flúor e escovação dental nas Escolas e CMEIS;
b. Atendimento para as especialidades de média complexidade no Centro de 

Especialidades Odontológicas, (CEO) em várias áreas (Endodontia, Periodontia, 
Cirurgia, Estomatologia, Pacientes Especiais);

c. Laboratório de prótese dentária (Prótese Total);
d. Atendimento odontológico no Programa de Atendimento e Internação Domiciliar (PAID);
e. Projeto NINAR: com orientações técnicas para as mamães;
f. Apofilab (Clínica para atendimento de crianças com fissura lábio-palatal);
g. Atendimento odontológico na APAE;
h. Atendimento odontológico na 15º Delegacia de Polícia.
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3.4 Rede de Urgência e Emergência 

Em relação à linha de Atenção às Urgências, a Secretaria de Saúde passa por uma 
reestruturação da rede assistencial, articulando a Rede Pré-hospitalar Móvel (SAMU e 
SIATE) com as Unidades Pré-hospitalares Fixas (UPAs) e a Rede Hospitalar.

3.5 Unidades de Pronto Atendimento Continuado (UPA I e II)

Atendem pacientes que apresentam risco iminente de morte, ou seja, urgência e 
emergência.

As Unidades de Pronto Atendimento (UPA I e UPA II) prestam atendimento médico-
assistencial de imediato a pacientes residentes no Município de Cascavel. 

Oferecem atendimento em clínica médica e clínica pediátrica, em situações de 
sofrimento. Prestam ainda apoio diagnóstico (laboratorial e radiológico), aos pacientes 
em situações de urgência, bem como prestam atendimento aos pacientes referendados 
por toda a rede pública de saúde.  

OBS: A UPA I e a UPA II não realizam acompanhamento dos usuários após a alta do serviço.

Em que porta você vai entrar?
Nas unidades de Pronto Atendimento 24h.
UPA I - Avenida Tancredo Neves, 2433 - Telefone: (45) 3322-2675.
UPA II - Rua Europa, 2650 - Telefone:  (45) 3902-2682.
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3.6 O que é Urgência?

É um agravamento da saúde que se não tratado em tempo, pode levar a uma situação 
de risco iminente de morte, (emergência).

a. Cólicas renais e abdominais;
b. Crises convulsivas, como ataques epiléticos e outros;
c. Desmaios súbitos;
d. Dores intensas no peito, de início súbito, que pioram com o esforço físico;
e. Elevação da pressão arterial, acompanhada de sintomas como mal estar geral, dor 

de cabeça, falta de ar, etc.;
f. Febre alta;
g. Intensa falta de ar;
h. Intoxicação por medicamentos, alimentos, etc.;
i. Quadros de diarréia, que levam a desidratação rápida, principalmente em crianças.
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3.7 O que é Emergência? 

É uma situação em que há risco iminente de morte, exigindo intervenção médica 
imediata. 

a. Afogamentos;
b. AVC (acidente vascular cerebral), também conhecido como derrames;
c. Desmaios provocados por descargas elétricas;
d. Hemorragias provocadas por ferimentos com armas de fogo ou instrumentos 

pontiagudos (facas, facões, canivetes, etc.);
e. Politraumatismos provocados por acidentes de trânsito, quedas acidentais, etc.

4  QUANDO AS GESTANTES DEVEM BUSCAR O SERVIÇO DE EMERGÊNCIA?

a. Ausência de movimentos fetais por mais de 6 horas (o bebê não se mexe);
b. Dores de cabeça ou visão turva, acompanhados de alteração da pressão arterial;
c. Trabalho de parto (duas contrações a cada 10 minutos);
d. Perda de sangue ou liquido pela vagina;
e. Inchaço no rosto ou no corpo.

Em que porta você vai entrar?
Hospital Universitário (HUOP) de Cascavel PR.
Endereço: Av Pres. Tancredo Neves, nº 3224.
Telefone: (45) 3321-5151.
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4.1 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 192

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) é um serviço direcionado ao 
pronto atendimento às urgências clínicas, obstétricas e psiquiátricas que necessitam de 
atendimento pré-hospitalar móvel especializado.

Quando você ligar para o SAMU 192, procure sempre manter a calma e passar para 
o atendente todos os dados solicitados. Informe o endereço correto e os pontos de 
referência, para facilitar a localização e programação do trajeto e/ou chegada. Após, 
a ligação será encaminhada a um médico regulador, que pode até mesmo orientar 
a realização dos primeiros socorros. É o mesmo que passa todas as informações do 
paciente para a ambulância atendê-lo no local ou determina o hospital mais indicado 
para aquele tipo de emergência.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), não serve apenas para 
transportar o paciente, mas também para prestar os primeiros cuidados, pois os veículos 
possuem equipamentos de suporte à vida, e com profissionais especializados para 
quem precisa do atendimento com urgência, evitando consequências mais graves e até 
a morte.

4.2 Quando ligar para o SAMU?

Devemos ligar para o número 192 em caso de urgência quando estivermos com alguém 
que está passando mal e não tem condições de falar ao telefone.

A ligação pode ser feita de qualquer telefone. Porém, é recomendado que a ligação seja 
feita no local em que o paciente se encontra. Assim, o médico que atender ao telefone 
poderá orientar quem fez a ligação a fazer os primeiros atendimentos no paciente.

Nunca ligue para o SAMU “192”, caso a situação não seja de emergência médica.
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“Não ligue para o SAMU, para passar trote. Enquanto os profissionais deslocam-se 
para atender uma falsa urgência, poderá deixar de atender uma situação de emergência 
e deixar um paciente perder a vida por causa de uma brincadeira. Assuma essa 
responsabilidade e chame seus colegas para ajudar o SAMU a salvar vidas, e não colocá-
las em risco passando trote”.

SAMU BASE I,  Endereço: Rua Cristovão Colombo, 900 Telefone: (45)  3321-9120.
SAMU BASE II, Endereço: Rua Europa, 2650 Telefone: (45) 3902-2688.

4.3 Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência 
(SIATE) 193

O SIATE presta socorro em casos de emergência a vítimas de traumas (acidentes de 
trânsito, quedas e atos de violência), ocorridos em logradouros públicos e em ambientes 
profissionais ou domiciliares, garantindo o suporte básico de vida, e o transporte  para 
os hospitais integrados ao sistema, evitando o agravamento das lesões e melhorando as 
condições clínicas das vítimas.
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4.4 Em que situações deve-se Chamar o SIATE?

a. Acidentes  com vítimas;
b. Acidentes com produtos perigosos;
c. Acidentes com arma de fogo ou pontiagudos;
d. Afogamento;                   
e. Choque elétrico; 
f. Intoxicação;
g. Trauma ou queimadura.   

O Serviço está instalado junto ao Corpo de Bombeiros, conta com ambulâncias 
(Unidades de Suporte Básico e Avançado). É operacionalizado por Bombeiros Socorristas 
e Médicos da Secretaria Municipal de Saúde.
Endereço: Rua General Osório, nº 2791, (Anexo ao Corpo de Bombeiros).
Telefone: 193, discagem gratuita.

5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

A administração municipal assume gradativamente a responsabilidade de organizar 
e desenvolver as ações preventivas e curativas de saúde, que caracterizam a Atenção 
Básica.

Tem como objetivo melhorar e definir as responsabilidades com a Atenção Básica, 
promovendo o acompanhamento e a descentralização das ações.

É um órgão administrativo de gestão da política municipal de saúde. Coordena 
a administração direta e indireta nas ações de promoção, prevenção, proteção e 
recuperação da saúde, bem como dos serviços e procedimentos coletivos, ambulatoriais 
e hospitalares em Cascavel. Também executa ações voltadas para a humanização do 
atendimento disponibilizado aos munícipes. 
Endereço: Avenida Brasil, 7482.
Telefone: (45) 3321-2144.
Horário de Atendimento: Das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.

5.1 Prevenção e Promoção da Saúde

Um dos principais objetivos das Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da 
Família  é de  estabelecer procedimentos preventivos e de promoção à saúde e, portanto, 
verificar se há uma boa relação entre os benefícios alcançados na prevenção da doença 
e os custos envolvidos (não apenas financeiros). 

Podemos falar em vários níveis diferentes de prevenção, na prática do trabalho 
profissional, desenvolvida nos serviços de saúde. 
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A prevenção primária refere-se a medidas para reduzir ou evitar a exposição a 
fatores de risco que são associados com doenças. Inclui modificações de hábitos de vida 
diretamente ligados com as principais causas de mortalidade cardiovascular, oncológica 
e inclui uma alimentação saudável e balanceada. A prática regular de atividade física 
evita o consumo excessivo de álcool e de fumo.

A prevenção secundária refere-se à detecção precoce de doenças em programas 
de rastreamento, por exemplo, a realização de: mamografia anual, visando à detecção 
do câncer de mama em mulheres acima dos 40 anos; a colpocitologia (ou exame de 
Papanicolaou) para detecção precoce do câncer de colo do útero ou de suas lesões 
precursoras. 

Na prevenção terciária temos medidas que visam prevenir complicações durante 
o tratamento de doenças,  apesar de muitas vezes ser difícil distingui-la do próprio 
tratamento. 

SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAUDE
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5.2 Serviços que Funcionam no Prédio da Secretaria Municipal de 
Saúde

a. Assessoria de Gestão Estratégica;
b. Central de Transportes;
c. Conselho Municipal de Saúde;
d. Departamento Administrativo;
e. Departamento de Atenção à Saúde;
f. Departamento de Vigilância em Saúde;
g. Divisão de Atenção Básica;
h. Divisão de Atenção Especializada;
i. Divisão de Assistência Farmacêutica;
j. Divisão de Controle e Avaliação;
k. Divisão de Gestão de Insumos;
l. Divisão de Gestão de Pessoas;
m. Divisão de Gestão Financeira;
n. Divisão de Informação em Saúde (DIS);
o. Setor de Informática;
p. Divisão de Saúde Bucal;
q. Divisão de Serviço de Apoio;
r. Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental;
s. Divisão de Vigilância Epidemiológica;
t. Divisão de Vigilância Sanitária.
u. Gabinete do Secretário;
v. Setor de Comunicação;

6 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

A Vigilância em Saúde tem como objetivo a análise permanente da situação de saúde 
da população, articulando-se num conjunto de ações que se destinam a controlar 
determinantes, riscos e danos a saúde de populações que vivem em determinados 
territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem 
individual como coletiva dos problemas de saúde.

Endereço: Avenida Brasil, 7482 (Anexo a Secretaria de Saúde). 
Fone: 3321-2144.
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6.1 Vigilância Ambiental em Saúde

Compreende um conjunto de ações e serviços, visando o conhecimento,  a detecção,  
prevenção e  controle dos fatores determinantes do meio ambiente que apresentam 
riscos à saúde humana, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção 
de riscos relacionados às doenças e outros agravos à saúde, tais como:

a. Controle da água para consumo humano; 
b. Controle de possíveis contaminações do solo;
c. Fatores de contaminantes ambientais;
d. Acidentes com produtos perigosos.
e. Controle de Endemias (animais peçonhentos, 

reservatórios e hospedeiros).
 
6.2 Controle de Endemias 

Os Agentes  de Controle de Endemias, são 
responsáveis pela execução das atividades de 
combate ao vetor realizado nos imóveis, bem 
como: 

a. Atualizar o cadastro de imóveis, por 
intermédio do reconhecimento geográfico, 
cadastro de pontos estratégicos; 

b. Realizar a pesquisa larvária em imóveis, para levantamento 
de índices e descobrimento de focos; 

c. Identificar criadouros contendo formas imaturas 
do mosquito;

d. Orientar moradores e responsáveis para a eliminação 
e/ou proteção contra  possíveis criadouros;

e. Executar a aplicação focal e residual, quando indicado, 
como medida complementar ao controle mecânico, 
aplicando os larvicidas indicados, conforme orientação técnica;

f. Encaminhar os casos suspeitos de dengue à Unidade  Básica   de 
Saúde, de acordo com as orientações da Secretaria Municipal de Saúde;

g. Atuar junto aos domicílios, informando aos seus moradores sobre a doença, seus 
sintomas e riscos, o agente transmissor e as medidas de prevenção;

h. Promover reuniões com a comunidade com o objetivo de mobilizá-la para as ações 
de prevenção e controle da dengue.

Endereço: Avenida Brasil, 7482 (Anexo a Secretaria de Saúde). 
Fone: 3321-2144.
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6.3 Vigilância Sanitária 

 A vigilância sanitária  trabalha focada em ações preventivas que visam diminuir os 
riscos de danos à saúde da população. O trabalho é realizado através de inspeções 
sanitárias, normas técnicas, orientações aos profissionais de diversos segmentos, bem 
como para a população em geral.  Exerce medidas de fiscalização e controle que se 
aplicam nas seguintes áreas de atuação.

a. Área de Alimentos;
b. Área de Produtos;
c. Área de Medicamentos;
d. Serviços de Saúde;
e. Engenharia;
f. Habites para Edificações;
g. Engenharia Sanitária.

6.4 Vigilância em Saúde do Trabalhador 

a. Fiscalização nas empresas de fabricação e prestação de serviços à população;  
b. Orientação sobre o uso de equipamentos, EPIs, EPCs; 
c. Orientação sobre as condições de trabalho (ambiente, instalações, água, ventilação, 

iluminação, banheiros); 
d. Acompanhamento de exames de saúde dos trabalhadores; 
e. Investigação de acidentes: óbitos e amputações. 

6.5 Vigilância Epidemiológica 

É o conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção 
de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual 
ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e 
controle das doenças ou agravos. Tem como propósito fornecer orientação técnica 
permanente para os profissionais de saúde, que tem a responsabilidade de decidir sobre 
a execução de ações de controle de doenças e agravos. Tem como função a coleta e 
processamento de dados, análise e interpretação dos dados processados, divulgação 
das informações, investigação epidemiológica de casos e surtos, análise dos resultados 
obtidos e recomendações e promoção das medidas de controle indicadas.
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Serviços Oferecidos

a. Notificação, investigação, controle, orientação técnica de doenças e agravos 
transmissíveis e não transmissíveis;

b. Notificação e investigação de agravos inusitados;
c. Monitoramento de doenças respiratórias agudas, doenças diarréicas agudas e 

infecções hospitalares;
d. Coordenação do Programa Nacional de Imunização (vacinas): distribuição, controle 

e orientação técnica; realização de campanhas;
e. Investigação de óbitos;
f. Coordenação do Comitê de Investigação da Mortalidade Materna e Infantil;
g. Coordenação do Projeto de Redução de Mortalidade por Acidente de Trânsito. 

Endereço:  Av.  Brasil, 7482 (Anexo a Secretaria de Saúde).
Fone: (45) 3321-2144.

6.6 Divisão de Informação em Saúde (DIS)

a. Possui a função de sintetizar as informações recebidas das UBS/USF,  através dos 
relatórios enviados de todos os atendimentos realizados nas mesmas.

b. Os relatórios enviados pelas UBS/USF possuem a função de prestar contas  para a 
esfera municipal, estadual e federal de todas as ações desenvolvidas pelo município, 
bem como oferece subsídio para o planejamento de ações da Secretaria de Saúde.

Endereço: Av. Brasil, 7482 (Anexo a Secretaria de Saúde).
Telefone : (45) 3321-2144.

 6.7 Central de Transporte Eletivo

É um serviço disponibilizado aos munícipes da cidade de Cascavel Paraná, que usam o 
Sistema Único de Saúde (SUS).

O serviço de transporte é a soluções logística para garantir fluxos e contra  fluxos de 
pessoas nas redes de atenção à saúde, o qual destina-se às pessoas que se encontram 
enfermas e impedidas de deslocarem-se por meios ordinários de transporte. 

Como ter acesso ao serviço

O usuário deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) de sua área de abrangência 
para fazer o agendamento. 
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6.8 OUVIDORIA (em Fase de Implantação)

É um serviço da Secretária Municipal de Saúde de Cascavel em parceria com o 
departamento de Ouvidoria Geral do SUS/Ministério da Saúde com o objetivo de 
informar e ouvir suas sugestões, reclamações, denúncias e elogios referentes aos 
serviços públicos na área de saúde.

O objetivo deste serviço é estabelecer a comunicação entre a Secretaria Municipal de 
Saúde e o usuário de saúde, para que os problemas sejam identificados e solucionados.

 
Como ter Acesso a Ouvidoria?

Por e-mail: ouvidoriasus@cascavel.pr.gov.br
Site: www.cascavel.pr.gov.br 
Discagem gratuita: telefone 156.

7 DIVISÃO DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA

Desenvolve ações permanentes, através de um conjunto de procedimentos técnicos 
e administrativos, com o propósito de avaliar a quantidade bem como a qualidade dos 
serviços médicos assistenciais oferecidos para a população.

A Divisão de Controle e Avaliação tem em sua estrutura administrativa os seguintes 
serviços:

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES): que possibilita efetuar o 
cadastramento de todos os estabelecimentos de saúde e dos profissionais prestadores 
de serviço ao sistema Único de Saúde (SUS), bem como dos serviços privados.

Central de Regulação Ambulatorial Ofereçe:

a. Autorização de exames e procedimentos;
b. Pré Autorização de cirurgias eletivas;
c. Viabilização de transporte para tratamento fora domicilio – TFD. 

Endereço: Rua Carlos de Carvalho, 4236 (Centro). 
Fone: (45) 3902-2634.

ouvidoria do sistema municipal de saúde

ALÔ 
SAÚDE
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8 CONSELHO  MUNICIPAL DE SAÚDE   

É um  órgão permanente e deliberativo com representantes do Governo, dos 
prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. 

Atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, 
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. 

Horário de Atendimento: 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.
Endereço: Avenida Brasil, 7482 (Anexo a Secretaria de Saúde). 
Fone:  (45) 3321-2142.

C A S C A V E L



8.1 Endereços 

Nome Endereço Telefone

Central Regulação Ambulatorial Carlos de Carvalho, nº 4236 (45) 3902-2635

Centro de Atendimento à Saúde Mental (CASM) Souza Naves 3108 (45) 3902-2651

Centro de Atendimento Psicossocial Álcool e Drogas 
(CAPS-ad) Lagoa Marapende 1449 (45) 3902-1898

Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS III) Cuiabá 4294 (45) 3902-2660

Centro de Atendimento Psicossocial Infantil (CAPSi) José de Sá Cavalcante, 552 (45) 3902-2655

Centro Especializado de Atenção à Saúde da Criança e 
Adolescente (CEACRI) Cassiano J. Fernandes 1363 (45) 3902-2668

Centro Especializado de Doenças Infecto-Parasitaria 
(CEDIP) Tancredo Neves 2433 (45) 3902-2699

Clinica do Bebe – Clínica Odontológica Tito Mufatto 2581 (45) 3902-2666

Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapia - 
Laboratório Municipal Rio Grande do Sul, 859 esq. Souza Naves (45) 3902-2673

Endemias General Osório, 2848 (45) 3902-1343

Farmácia Básica I Pernambuco, 1735 (45) 3902-2661

Farmácia Básica II Europa, 2774 (45) 3902-2664

Farmácia Popular I Assunção 708 (45) 3902-1447

Farmácia Popular II Mato Grosso 901 (45) 3902-1770

Posto Central Rio Grande do Sul, 859 esq. Souza Naves (45) 3902-2646

Programa de Assistência e internação domiciliar (PAID) Wenceslau Brás,429 esq c/ P. Anchieta (45) 3902-1890

Secretaria de Saúde (SESAU) Brasil, 7482 (45) 3321-2144

Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) Cristóvão Colombo, 900 192

Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em 
Emergência (SIATE) General Osório 2791 193

UBS Aclimação Antônio Elias com Recife, s/n (45) 3902-1426

UBS Brasmadeira Bocaiúva do Sul c/ Poente do Sol, 700 (45) 3902-1432

UBS Cancelli Marechal Cândido Rondon, 3534 (45) 3902-1434

UBS Cascavel Velho França com Estocolmo, s/n (45) 3902-1777

UBS Cataratas Arcelino de Almeida c/ Pres. G. Vargas, s/n (45) 3902-1429

UBS Claudete Helio Richards c/ Rua Jorge Lacerda, s/n (45) 3902-2647

UBS Colméia Horácio dos Reis , s/n (45) 3902-1436

UBS Faculdade Universitária, s/n (45) 3902-1870

UBS Floresta Dos Papagaios c/ Rua Siriema, s/n (45) 3902-2638

UBS Guarujá das Orquídeas, 540 c/ Rua das Gardênias (45) 3902-1878

UBS Interlagos Interlagos, 615 (45) 3902-1424
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UBS Los Angeles Dalva de Oliveira c/ Rua Vinícius de Moraes, 
s/n (45) 3902-1875

UBS Pacaembu Corbélia, s/n (45) 3902-2617

UBS Palmeiras João Arcelau Soares c/ Rua Estanislau Cidral, 
s/n (45) 3902-1438

UBS Parque São Paulo Celso Esperança esq c/ Francisco Schelle (45) 3902-1884

UBS Parque Verde Acácia s/n (45) 3902-1873

UBS Periollo Leblon, 400 (45) 3902-2641

UBS Santa Cruz Xavantes, 729 (45) 3902-1887

UBS Santa Felicidade Benedito Capitão Lopes Bragança, 561 (45) 3902-2620

UBS Santos Dumont Aduíno Machado, 307 (45) 3902-1143

UBS São Cristóvão Rua Cartola esq. com Catro e Ermelindo de 
Leão, s/n (45) 3902-2665

UBS Vila Tolentino (Neva) Salgado Filho, 253 c/ Rua 1º de Maio (45) 3902-1894

UBS XIV de Novembro Francisco Guaraná de Menezes, s/n (45) 3902-2626

Unidade de Pronto Atendimento (UPA I) Tancredo Neves 2433 (45) 3902-2675

Unidade de Pronto Atendimento (UPA II) Europa 2.650 (45) 3902-2683

USF Espigão Azul PR 486 KM 14 (45) 3036-6931

USF Juvinópolis Três Meninas, s/n (45) 3239-1170

USF Morumbi São Roque, 1119  (45) 3902-2610
(45) 3902-2613

USF Navegantes Rio da Paz - km 09 (45) 3220-6723

USF Rio do Salto Flores, s/n (45) 3352-1022

USF Santa Bárbara BR 277 Km 565 (45) 3220-6710

USF São Francisco BR 369 / Km 15 (45) 3036-6926 
(45) 3036-6927

USF São João das Palmeiras, s/n (45) 3220-6716
(45) 3220-6746

USF São Salvador Distrito São Salvador, s/n (45) 3220-6754 
(45) 3220-6753

USF Sede Alvorada  Antonio José Scherer s/n (45) 3271-1204
(45) 3271-1237

   
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: Avenida Brasil, 7482.
Telefone: (45) 3321-2144.
Horário de Atendimento: das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30.
1ª edição, maio de 2011.
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