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Exercendo a Cidadania

“Com a cidade nasce a cidadania, a política e a democracia.

É porque somos cidadãos e cidadãs, habitantes de uma cidade –

somos portadores de direitos e co-responsáveis pela história dessa cidade.”

Quando devemos  exercer a cidadania?

Quando você e eu começarmos a assumir uma conduta exemplar de CIDADANIA, 

que  não  se  limita  à  sua  particular  boa  conduta  de  cumprir  com seus  deveres,  mas 

sobretudo a de sensivelmente constranger o outro a agir  da mesma forma, com total 

respeito  aos direitos civis  coletivos e às leis,  você vai  perceber que está na verdade 

mudando o País,  o  Estado e a sua Cidade,  transformando toda uma cultura política, 

rompendo com velhos paradigmas de valores de nossa herança histórica.

Onde devo exercer a cidadania?

A cidadania se exerce desde criança no lugar onde você e eu vivemos. Neste lugar, 

você aprende a respeitar e valorizar as pessoas, a comunidade, o espaço público, as 

ruas, as praças, os parques, o meio ambiente, a saúde e a escola. Enfim, tudo aquilo que 

representa vida em nossa cidade.

Todos, em um determinado tempo, são participantes da vida pública e possuem o 

compromisso de discutir e se preocupar com o futuro do Estado e da Cidade, pois desta 

forma estaremos exercendo a cidadania.



                 Características Demográficas e Sócio-Econômicas do Município   

O município de Passo Fundo, localizado no planalto médio do Rio Grande do Sul, a 

328 km. da capital Porto Alegre, segundo o senso (IBGE) de 2004, possui uma população 

de 187.507 habitantes, sendo 20.625 idosos.

Passo  Fundo  é  hoje  referência  em  saúde,  educação,  cultura,  serviços  e  comércio.  

Atualmente, destaca-se como o maior pólo de saúde do interior do Estado, e o 

terceiro do Sul do País, contando com a Faculdade de Medicina, integrada à UPF, e cinco 

hospitais. Passo Fundo apresenta-se ainda como o maior centro educacional da região, 

com seis instituições de ensino superior, merecendo maior destaque a UPF, criada em 

1968.  A cidade  também  é  referência  nacional  e  internacional  na  cultura.  Aqui  são 

realizados  bienalmente  o  Festival  Internacional  de  Folclore  e  a  Jornada  Nacional  de 

Literatura, “eventos” que, por desdobrar-se em outras ações em favor da leitura, faz de 

Passo Fundo a Capital Nacional da Literatura. No que se refere à questão econômica, a 

cidade é pólo emergente da produção de software e tem, desde 2008, a maior indústria 

de biodiesel da América Latina. Para completar esse quadro de desenvolvimento, Passo 

Fundo  está  no  centro  da  maior  bacia  leiteira  do  Sul  do  País  (Italac)  e  é  sede  do 

Laboratório de Análise do Leite da UPF e da sexta maior empresa brasileira de laticínios 

do Brasil, dentre outros projetos de grande porte.

O Município  de Passo Fundo dispõe de 52.378 famílias,  sendo que,  em 2001, 

apurou-se que existem 11.906 crianças na faixa etária de 0 a 3 anos, 2.805 de 4 anos e 

6.045 na faixa etária dos 5 aos 6 anos. Tais dados tornam-se relevantes para pensarmos 

em planejar a oferta e a ampliação da rede pública de Educação Infantil, a qual se trata de 

uma  Política  Pública  de  Proteção  Social  e  de  Prevenção  dos  Agravos  à  infância  e 

juventude. Esta política vem sendo estruturada recentemente, carecendo de metas claras 

para  que  haja  uma  cobertura  total,  garantindo,  efetivamente,  este  direito  a  todas  as 

crianças.  



Quanto as políticas públicas para as pessoas idosas a partir dos 60 anos, tem-se no 

município  20.625  idosos,  sendo  que  há  necessidade  de  um maior  envolvimento  das 

famílias, das instituições e do Poder Público a fim de agirem como protagonistas para 

facilitar a inserção dos idosos no convívio social, em atividades culturais e de lazer, no 

estabelecimento de programas sociais, por meio dos quais os idosos possam compartilhar 

suas experiências com os mais jovens e as crianças. Também faz-se necessária a criação 

de um grupo gestor das políticas públicas para a 3ª idade, que poderá planejar a atenção 

das  demandas  específicas  desta  população,  quanto  aos  equipamentos  sociais  que 

promovam  a  saúde  e  qualidade  de  vida,  preparação  de  cuidadores  domiciliares  e 

institucionais,  inserção  no  mundo  do  trabalho.  Famílias  acolhedoras,  Centros  de 

Convivência municipal

  Também considera-se a necessidade de implantar políticas públicas efetivas para a 

Juventude de Passo Fundo, pois o Município possui 6.869 jovens na faixa etária dos 18 

aos 19 anos e 15.627,  com idade entre  20 e 24 anos.  Este segmento da população 

demandará políticas de aceleração da escolarização,  profissionalização e inserção no 

mundo do trabalho, além de demandas específicas para a área da saúde no Campo de 

tratamento  para  dependência  química  de  Álcool  e   Drogas,  acidentes,  entre  outros 

fenômenos contemporâneos.

Apresentação

Este documento se valida na necessidade de se ter um instrumento informativo 

que  seja  acessível  à  população  em  geral  os  mais  diferentes  serviços  da  rede  de 

atendimento  de  que  o  Município  de  Passo  Fundo dispõe.  Dessa forma,  este  manual 

informativo  tem como objetivo  a  socialização  dos  serviços  e  a  viabilização  desses  à 

população,  possibilitando  que  a  comunidade  reconheça  melhor  seus  direitos  e  tenha 

acesso aos serviços oferecidos. Neste instrumento, não só é divulgada a Rede Cidadão 

de Atendimento, mas também se  apresenta à sociedade a possibilidade de ir além da 

informação.

Deseja-se despertar, no usuário deste manual, uma postura reflexiva sensível 

para  a  contribuição  de  possíveis  mudanças  nos  elementos  formadores  das  políticas 

públicas sociais,  pois elas é que permitem o acesso à igualdade e inclusão social  de 

todos, sejam cidadãos, crianças, adolescentes, população adulta, idosos e portadores de 

necessidades especiais.

Tecer a Rede de Proteção Social de forma efetiva, no Município, torna-se um 



desafio, pois conclama a sociedade civil como um todo no sentido de que, a partir do 

conhecimento,  se  poderá  despertar  maior  envolvimento  das  pessoas  nos  processos 

dinâmicos de transformação do ser humano no seu interior,  para que se tornem mais 

solidários nas relações sociais das quais toda pessoa deseja fazer parte, de pertencer a 

uma sociedade em um determinado tempo, pois só assim poderemos promover a todos 

como sujeitos de direitos, rumo à construção de sua própria história.



Rede de Saúde Municipal

   

Lei que cria o SUS

Lei  8.080,  de  19  de  setembro  de  1990,  que  concretiza  o  SUS,  traçando  seus 

princípios e diretrizes, apresenta como determinantes de saúde: 

ARTIGO DA LEI

Dispõe  sobre  as  condições  para  a  promoção,  proteção  e  recuperação  da 
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências.  

Artigo 1º: Esta lei regula, em todo o território nacional,  as ações e serviços de 

saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, 

por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado.

Artigo 2º: A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o estado 

prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.



§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de 

políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 

outros  agravos  e  no  estabelecimento  de  condições  que  assegurem  acesso 

universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da 

sociedade.  

Artigo 3º: a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes entre outros, 

a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a 

renda,  a  educação,  o  transporte,  o  lazer  e  o  acesso  aos  bens  e  serviços 

essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e 

econômica do país.

Parágrafo Único: dizem respeito também à saúde as ações que, por força do 
disposto  no  artigo  anterior,  se  destinam  a  garantir  as  pessoas  e  à 
coletividade condições de bem-estar físico,  mental  e social.  (COLETÂNEA 
DE LEIS – CRESS, 1999-2002, p. 112). 

O  Município  de  Passo  Fundo  dispõe  de  74  estabelecimentos  de  saúde,  sendo  59 

estabelecimentos de saúde prestadores de serviço ao SUS. Os Hospitais cadastrados no 

SUS são:

Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) – 436 leitos do SUS 

Hospital da Cidade (HC)– 158 leitos do SUS

Hospital Beneficente Dr. César Santos (HBC)– 85 leitos do SUS

Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes – 50 leitos do SUS



Secretaria Municipal da Saúde

Endereço: Paissandu,1052
Fone: (54) 3316 1000

E-mail: sms@pmpf.rs.gov.br

“Esta estrada onde moro, entre duas voltas do 

caminho,

Interessa mais que uma avenida urbana

Nas cidades todas pessoas se parecem

Todo mundo é igual. Todo mundo é toda gente

Aqui, não: sente-se bem que cada um traz a sua alma

Cada criatura é única.”

(Estrada – Manuel Bandeira)

mailto:sms@pmpf.rs.gov.br


Programas, Serviços e Atendimentos

Coordenadoria de Promoção à Saúde

Estratégia Saúde de Família

Local de Atendimento: Secretaria Municipal da Saúde 

Horário: das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h

Objetivo: 

A Secretaria  possui  um setor  responsável  pela  coordenação,  o  qual  está  situado  na 

Secretaria Municipal de Saúde e subordinada à Coordenadoria de Promoção à Saúde. 

Tem como eixo central  a promoção da saúde, através da atuação na comunidade. As 

Unidades de Saúde da Família possuem estrutura física adequada, equipe profissional 

composta  de  Médico,  Enfermeiro,  Técnicos  de  Enfermagem,  Sanificadora  e  Agentes 

Comunitários de Saúde. A Saúde da Família é a principal reguladora do sistema de saúde 

da atenção básica, tendo sua atuação abrangendo uma população entre 2.500 e 4.000 

pessoas, tendo delimitação a partir do mapeamento nas áreas de maior vulnerabilidade. 

Oferece  visitas  domiciliares,  formação  de  grupos  específicos,  como  Hipertensos, 

Diabéticos,  Gestantes,  Idosos,  Jovens  e  outros,  bem  como  atendimento  médico 

ambulatorial  de  assistência  básica,  efetuando  encaminhamentos  para  especialidades 

conforme a necessidade. A estratégia de Saúde da Família está composta por 20 USF – 

Unidades de Saúde da Família, localizadas em 20 bairros diferentes, conforme relação 

em anexo.



Público Alvo: População em geral

Atividades Desenvolvidas:

−Atendimento  individual  e  coletivo,  extrapolando  os  limites  da  Unidade  de  Saúde, 

interagindo com a população adscrita,  assumindo um papel  importante nas condições 

sanitárias daquela comunidade.

−As equipes realizam acompanhamento de grupos de hipertensos, diabéticos, gestantes, 

entre outros. Destacam-se as atividades de visitas domiciliares oferecendo orientações 

tanto para práticas que valorizem a autonomia e o protagonismo com responsabilidade de 

todos os sujeitos envolvidos;

−O trabalho das Equipes de Saúde da Família é realizado na comunidade, buscando a 

aproximação e a integralidade nos serviços e não ações em saúde. 

Relação de Unidades de Saúde da Família de Passo Fundo 

PSF Adolfo Groth Av. Dona Sirlei S/N Prof. Schisler 3314-2837

PSF CAIC Dalila Mello, 160 Cohab II 3314-3516

PSF 1º Centenário Carazinho 299 1º Centenário 3315-7870

PSF Hípica Tapejara, 1101 Hípica 3581-4238

PSF Jaboticabal Alvorada, S/N Jaboticabal 3314-1388

PSF Lava Pés Lava Pés, 3050 Operária 3314-1269

PSF Mattos Felipe Muliterno, S/N Mattos 3315-7668

PSF NSª Aparecida Nicolau Ribeiro, 100 NSª Aparecida 3314-2453

PSF Nenê Graeff Girassol, 28 Nenê Graeff 3314-1622

PSF Planaltina Delmar Citoni, 385 Planaltina 3315-7669

PSF Ricci Camilo Ribeiro, 975 Ricci 3315-7666

PSF Santa Marta Nova Palma, 21 Santa Marta 3314-3753

PSF São Cristóvão João Pessoa,364 São Cristóvão 3315-7667

PSF Valinhos Trav. Brás Cubas,190 Valinhos 33124944



PSF Zácchia Argemiro Ferreira, 70 Zácchia 3581-1953

PSF Jardim América Ernesto Bertoldo, S/N Jardim América 3315-5130

PSF Menino Deus Antonio Grespan,49 Menino Deus 3315-5888

PSF Donária Setembrino Vieira de Souza 

SN

Donária 3317-2148

PSF Ivo Ferreira Brigada Militar, 740 Bom Jesus 3315-6433

PSF P. Farroupilha Av. Sinimbú, 663 P. Farroupilha 3313-0812

Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Local de Atendimento: Secretaria Municipal da Saúde 

Horário: das 8h às 11h30 min e das 13h30min às 17h

Objetivos Estratégicos:

Produzir  saúde através da inserção do Agente Comunitário  de Saúde,  profissional  de 

saúde  que reside na área em que atua e, conjuntamente com os profissionais da Unidade 

de Saúde à qual está vinculado, promove interação com a comunidade a partir das suas 

realidades.  Buscando  melhor  qualidade  de  vida  para  a  população,  o  ACS  está  em 

constante  aperfeiçoamento  e  apto  para  interagir  com o  território  definido  de  modo  a 

aprimorar a cultura do cuidado e da responsabilização coletiva. Entre as ações destacam-

se as visitas domiciliares com o manejo em medidas de prevenção de doenças e agravos.

Os agentes comunitários são supervisionados pela enfermagem das unidades de saúde, 

bem como pelo núcleo de ações básicas / PACS da SMS.

Saúde da Mulher:

Funciona junto à Secretaria de Saúde, oferecendo acompanhamento integral a 

este grupo. Realiza palestras específicas, divulgação, distribuição e orientação quanto ao 

uso de métodos contraceptivos diversos, de acordo com a necessidade individual. Tem 

um  núcleo  de  Planejamento  Familiar  que  inclui  métodos  contraceptivos  cirúrgicos 

(vasectomia e laqueadura tubária), onde pacientes e familiares passam por um processo 

de viabilização de tais procedimentos. O referido Programa também é responsável por 

registrar e controlar os exames Citopatológicos e consultas de Pré-Natal realizados na 

rede pública de saúde de Passo Fundo em todas as unidades de saúde 



Objetivo: Melhorar a qualidade de vida das mulheres e de seus filhos, desenvolvendo 

ações que possibilitem a análise de sua saúde. 

Local e Horário de atendimento: das 8h às 11h30 min e das 13h30min às 17h
Público Alvo: Mulheres e seus filhos

Atividades Desenvolvidas:
– Prevenção do câncer de mama e do câncer do colo do útero

– Planejamento familiar

– Pré-natal e puerpério

– Trabalhos elaborados para proteger a mulher contra a violência doméstica e social

– Prevenção de DST

– Realização de coleta de material para exames

 

Planejamento Familiar

Local de Atendimento: Secretaria Municipal de Saúde

Horário: das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h

Objetivo do Programa: Atende mulheres em idade fértil e gestantes. Tem como objetivo 

a  redução  de  gravidez  indesejada  e  redução  de  gestação  de  risco  de  adolescentes. 

Realiza  a  entrega  de  preservativos  e  anticoncepcional  e  orientações  em relação  aos 

métodos.

Saúde da Criança

 Objetivo:  Funciona junto à Secretaria de Saúde, oferecendo acompanhamento pré e 

neo-natal, sistemático e contínuo, até durante o primeiro ano de vida. 

 

Local de Atendimento: Secretaria Municipal de Saúde

Horário: das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h

Público Alvo: Crianças e seus cuidadores

 Núcleo de Saúde Mental

Objetivo:  A  Saúde  Mental  no  município  funciona  de  forma  descentralizada,  com 

atendimento  psicológico  nos  cinco  CAIS  e  também no  PAM.  O  saúde  mental  presta 



serviços  e  desenvolve  ações  tanto  no  âmbito  individual  como  no  coletivo.  As  ações 

buscam integrar os usuários do serviço à sua rede social de forma integral, prevenindo, 

promovendo  e  recuperando  a  saúde  da  população.  A saúde  mental  conta  com  dois 

serviços especializados: os CAPS.

Local de Atendimento: Descentralizado 

Horário: das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h

Público Alvo: População em Geral

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II

Local de Atendimento: Rua Paissandú, 2131 - Centro

Horário: segunda a sexta, das 8h às 17h

Telefone: (54) 3314-5276

Objetivo:  Atendimento  integral  à  saúde  mental  com  vistas  a  prevenir  internação 

psiquiátrica, buscar inserção na sociedade e promover autonomia aos sujeitos. 

Público Alvo: Pessoas com sofrimento psíquico, depressão grave, psicose. 

Atividades Desenvolvidas:

Atendimento Individual Atendimento de Grupo Atendimento Familiar

Plantão de Acolhimento Oficinas Terapêuticas Alimentação 

Atendimento  ao  paciente  com  sofrimento  psíquico  grave,  nas  modalidades  intensivo 

superior a 5  turnos, semi-intensivo (até 4 turnos), e não-intensivo (1 turno).

É um serviço especializado e regulador do fluxo de internações psiquiátricas. 

Incentivo do Ministério da Saúde, portaria nº 336/GM de 19 de fevereiro de 2002.

Observação: Encaminhamentos devem ser realizados por escrito com orientação para o 

acolhimento pelo serviço.

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS AD

Local de Atendimento: Rua Capitão Eleutério, 309 - Centro

Horário: de segunda a sexta, das 8h às 17h

Telefone: (54) 3314-7721

Objetivo:  Atendimento integral à saúde mental, aos usuários de álcool e outras drogas. 



Busca prevenir internação psiquiátrica e inserção na sociedade, promovendo a autonomia 

aos sujeitos. 

Público Alvo: Pessoas em situação de uso de álcool e/ou outras drogas, bem como seus 

familiares.

Atividades Desenvolvidas:

Atendimento Individual Atendimento de Grupo Atendimento Familiar

Plantão de Acolhimento Oficinas Terapêuticas Alimentação 

Atendimento  ao  paciente  com  sofrimento  psíquico  grave,  nas  modalidades  intensivo 

superior a 5  turnos, semi-intensivo (até 4 turnos), e não-intensivo (1 turno).

É um serviço especializado e regulador do fluxo de internações.  

 Núcleo de Saúde do Idoso:

Endereço: Funciona junto ao PAM, na Avenida Presidente Vargas, 107

Horário: das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h

Público Alvo: Idosos 

Objetivo: Oferece acompanhamento sistemático aos idosos com especialidades, como: 

Geriatria, Cardiologia e Odontologia. Promove grupos de Hipertensos e Diabéticos, com 

palestras e materiais  explicativos.  Todos os serviços de saúde da Rede Municipal  de 

Saúde prestam atendimento prioritário aos idosos.

 Assistência Farmacêutica

A Assistência Farmacêutica é um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e 

recuperação da saúde, que tem como um dos eixos de atuação a promoção do acesso 

aos medicamentos essenciais básicos para a comunidade de Passo Fundo. A Assistência 

Farmacêutica do município é descentralizada, com atendimento no PAM e nos 05 CAIS 

da Rede. 



Coordenadoria de Recuperação da Saúde

Local de Atendimento: Secretaria Municipal da Saúde 

Horário: das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h

Recuperar  o  paciente  que  já  está  acometido  da  doença;  coordenar  o 

atendimento  hospitalar,  providenciando e  autorizando as  internações nos hospitais  de 

Passo Fundo, através do Núcleo Hospitalar. Coordenar todas as unidades Básicas de 

Saúde  responsáveis  pelos  atendimentos  médicos  e  de  enfermagem,  exames  e 

dispensação de medicamentos, Unidade de Pronto Atendimento Pediátrico 24 Horas. É 

responsável  também pela escala dos profissionais que realizam atendimento na rede. 

Orientar e auxiliar os respectivos núcleos na execução de suas competências. Coordenar 

o setor de autorização de exames nas solicitações de alta complexidade autorizadas pela 

6ª Coordenadoria Regional de Saúde.

Núcleo  Hospitalar:  Autorização  e  emissão  das  Autorizações  Hospitalares,  controle  e 

distribuição  da  cota  fornecida  pela  6ª  CRS.  Controle  dos  procedimentos  eletivos 

realizados  no  município  e  dos  procedimentos  de  urgência/  emergência,  emissão  de 

relatórios referentes a AIH.    É  responsável  pelo  gerenciamento  das  internações 

hospitalares  através  de  controle,  avaliação  e  distribuição  das  AIHs  para  os 

hospitais conveniados e público do município de Passo Fundo.

Núcleo  Ambulatorial:  Compreende  os  Cais,  e,  além  dos  procedimentos  básicos, 

atendimento  de  enfermagem,  odontologia  e  médico,  realiza  dispensação  de 

medicamentos,  autorização  e  realização  de  exames  de  laboratório.  Possui  sala  de 

observação com monitoramento cardíaco e oximetria.

O horário de atendimento é das 07:00 às 20:00 de segunda a sexta-feira, e das 07:00 às 

12:00 aos sábados. 

Compreende,  também,   os  Ambulatórios  menores  com  procedimentos  básicos, 

atendimento de enfermagem, odontologia e médico. O  Pronto Atendimento Pediátrico 24 

Horas localiza-se no centro, antigo posto de saúde. Realiza atendimento de crianças que 

requerem  atendimento  de  urgência,  suporte  para  as  unidades  básicas  de  saúde  e 

desafoga as emergências dos hospitais.

Setor de Exames: Autorização de exames de baixa, média e alta complexidade, esta com 

autorização prévia  da  6ª  CRS.  Autoriza  R-X,  exames de  laboratório,  ultrassonografia, 



mamografia, fisioterapia, eletrocardiograma,  eletroencefalograma. Encaminha os exames 

de alta  complexidade para a  autorização da 6ª CRS, como Ressonância Magnética, 

Tomografia, ecocardiograma, eletroneuromiografia. Organização e dispensação de fichas 

para  atendimento  médico  com  especialista  disponibilizado  pela  SMS  e  pela  6ª  CRS 

através do SISREG.

Relação das Unidades coordenadas pela recuperação à Saúde, com 

seus respectivos endereços.

CAIS Fragomeni- Dr Luiz Fragomeni

Endereço: Scarpelini Ghezzi, 55

Telefone: (54) 3335-1949

CAIS Petrópolis- Dr Cyrio Nácul

Endereço: Av.  Brasil, 1580

Telefone: (54) 3327-2829  

CAIS Hípica- Dr Erwin Crusius

Endereço: Trav. Osvaldo Motta Fortes, 30

Telefone: (54) 3313-9018

CAIS Boqueirão- Dr Luiz Augusto Hexsel

Endereço: Rua Cel. Pitanga, 11

Telefone: (54) 3314-3060

CAIS Luiza- Dr Antônio M. Albuquerque

Endereço: Rua Gervásio Annes, 303

Telefone: (54) 3312-9322

Ambulatório Victor Issler

Endereço: Rua Olivério Trindade, 247

Telefone: (54) 3314-8797

Ambulatório Moacir da Mota Fortes

Endereço: Rua Uruguaiana, s/nº

Telefone: (54) 3311-8358

Ambulatório Entre Rios



Endereço: Rua Rodrigues Alves, 915

Telefone: (54) 3327-272

Ambulatório Vila Nova

Endereço: Rua Manoel Beckman, 430

Telefone: (54) 3335-2587

Ambulatório Santa Maria

Endereço: Rua Aspirante Genner, s/nº

Telefone: (54) 3313-6022

Ambulatório Operária

Endereço: Rua Rua das Andradas

Telefone: (54) 3317-4142

Ambulatório Lelis Mader

Endereço: Av. Brasil,78

Telefone: (54) 3316-7236

Ambulatório Especialidades

Endereço: Rua C. Kramer, 12

Telefone: (54) 3581-0412

Ambulatório São José

Endereço: Rua P. AntônioVieira, 535

Telefone: (54) 3311-1964

Ambulatório São Luiz Gonzaga

Endereço: Rua Cascavel, 535

Telefone: (54) 3311-1502

Ambulatório Santa Rita
Endereço: Edson Bertão, 504

Telefone: (54) 3311-8530



Ambulatório DST/AIDS 
Endereço: Alcides Moura, 100 Centro

Telefone:  (54) 3311 7236

Ambulatório Bela Vista
Endereço: Interior

Telefone: (54) 9971-7223

Ambulatório Pulador
Endereço: Interior 

Telefone (54) 9989-8113

Ambulatório Capinzal
Endereço: Interior

Telefone (54) 9133-7982

Ambulatório Sede Independência 
Endereço: Interior

Telefone (54) 9101-3185

Ambulatório Bom Recreio 
Endereço: Interior 

Telefone: (54) 9968-7684

Ambulatório São Valentim
Endereço:Interior

Telefone: (54) 9905-6138

Pronto Atendimento 24 Horas

Endereço: Rua Paissandu – Centro

Telefone: (54) 3311-6494

Pronto Atendimento Zácchia
Endereço:Argemiro Ferreira Zácchia, 70

Telefone: 3581-1953 



Pronto Atendimento 24 Horas

Endereço: Rua Paissandú – Centro

Telefone: (54) 3311-6494

Odontologia; Sala de vacinação; Teste do pezinho; Teste da orelinha

HOSPITAIS CADASTRADOS NO SUS

-HOSPITAL BENEFICENTE DR. CÉSAR SANTOS

Endereço: Rua Alcides Moura, 100

Telefone: (54) 3311-6000/3311-4759

Horário: 24 horas

Objetivo:  Desenvolver  soluções  que  levem  à  saúde  e  ao  bem-estar, 

estabelecendo  um  elo  entre  o  paciente  e  o  médico;  solucionar  problemas  na 

área da saúde, orientando-se pelas necessidades dos pacientes e qualidade de 

vida  do  ser  humano  e  do  meio  ambiente,  visando  a  qualificar  a  vida  da 

população.

Público Alvo: População em geral

Atividades Desenvolvidas:

Enfermagem Berçário Radiologia Mamografia

Ultrassonografia Eletroencefalografia Centro Cirúrgico

-HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO

Local de Atendimento: Rua Tiradentes, 295 – Centro

Horário: 24 horas

Telefone: (54) 3316-3333 

Objetivo: Proporcionar  atendimento  integral  e  humanizado  à  saúde  da 

comunidade,  através  de  um  gerenciamento  eficaz  que  mantenha  o  equilíbrio 

financeiro,  incentive  a  educação  e  invista,  constantemente,  na  qualificação 

profissional  técnico-científica,  contribuindo, assim, para uma melhor  qualidade 

de vida.

Público Alvo: Pacientes, familiares, funcionários

Programas/Projetos:



Projeto para atendimento domiciliar aos pacientes do SUS

Setor Oncologia Terapêutico 

Política Nacional de Humanização PNH Cineminha HC

Observação: Para ter acesso aos projetos é necessário que esteja internado no 

Hospital da Cidade ou envolvido na área da saúde. 

-HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO

Local de Atendimento: Rua Teixeira Soares, 808 – Centro 

Horário: 24 horas

Telefone: (54) 3316-4000

Objetivo:  Receber  e  tratar  gratuitamente  pessoas  com  problemas  de  saúde, 

sem  distinção  de  raça,  credo,  nacionalidade  ou  qualquer  espécie,  podendo 

criar e manter casas de amparo à infância, à velhice. Proporcionar atendimento 

em  saúde  de  média  e  alta  complexidade  (atendimento  ambulatorial  e 

internações)

Público Alvo: Pessoas enfermas 

Programas/Projetos:

Projeto  Nascer:  orientação  e  encaminhamento  para  o  Hospital  -  Dia  de  mães 

de soro positivo para receberem leite para seus filhos.

Projeto  Registre  seu  Filho: orientação  aos  pais  da  importância  do  registro  de 

nascimento.

Projeto Rastreamento Neonatal: orientação aos pais referente à importância da 

realização  do  teste  do  pezinho,  este  é  encaminhado  ao  Centro  de  Saúde  e 

Promotoria. 

Atividades Desenvolvidas:

Atividades assistenciais: serviços funerários e cemitérios. 

Atividades  educacionais: na  área  da  saúde,  no  campo  religioso,  escolas, 

centros  de  estudos  e  cursos,  oportunizando  a  quem  de  direito  os  procurar, 

podendo inclusive conceder bolsas de estudos.

Observação: Para ter acesso aos projetos é necessário que esteja internado no 

Hospital São Vicente de Paulo.



-HOSPITAL PSIQUIÁTRICO BEZERRA DE MENEZES

A instituição atende principalmente na área da saúde mental com uma 

grande  abrangência  que  faz  parte  da  6ª  coordenadoria  Regional  de  Saúde 

(CRS),  a  qual   compreende  58  municípios  da  região,  atendendo  inclusive  a 

outros Estados.

Endereço: Rua Ouro Preto, 240 – Dona Elisa 

Telefone: (54) 33134455 / 33138138

Horário: 24 horas

Objetivo:  Alcançar, através da utilização de recursos terapêuticos disponíveis, 

a  recuperação  do  indivíduo  na  crise  psicótica;  resgatar  e  preservar  a  saúde 

mental;  engajar  a  família  no  processo  de  atendimento  do  paciente,  visando  à 

desestigmatização  no  âmbito  da  comunidade  local  e  social;  oportunizar  o 

retorno  do  indivíduo  às  suas  atividades  ocupacionais  ou  buscar  trabalhar  em 

suas  novas  aptidões  e  habilidades  laborativas;  proporcionar  a  educação 

nutricional, através do acompanhamento ambulatorial;

Público Alvo: Portadores de sofrimentos psíquicos, maiores de dezoito anos.

-HOSPITAL DE OLHOS
Endereço: Campus I da UPF – Prédio II – Quadra K – São José

Horário de Atendimento: das 7h30min às 19h

Telefone: (54) 3311.0777

Objetivo: Combate à cegueira por prevenção ou recuperação.

Programas/Projetos:

Feiras de Saúde

Objetivo:  Atendimentos a pessoas, na sua maioria, carentes, trabalhadores do 

campo  e  da  cidade,  crianças  e  idosos  e  demais  pessoas  que  tenham  a 

oportunidade de resolver problemas de visão e diabetes.

Humaniza SUS
Objetivo: Oferecer aos pacientes atendimento amplo e humanizado, através de 

informações  e  esclarecimentos,  pretendendo  fazer  com  que  as  horas 

estressantes  de  espera  tornem-se  um  momento  de  conhecimento,  atenção, 

prevenção e acolhimento.



Atividades Desenvolvidas:

Participação em Feiras de Saúde.

Ensino e Pesquisa com os acadêmicos da UPF.

Coordenadoria de Vigilância em Saúde
A Coordenadoria  de  Vigilância  em  Saúde  é  responsável,  no  organograma  da 

Secretaria  Municipal  de  Saúde (SMS),  por  todas as  ações dos núcleos de:  vigilância 

ambiental,  vigilância  em  saúde  do  trabalhador,  vigilância  sanitária  e  vigilância 

epidemiológica. 

O  objeto  das  ações  são  os  agravos,  os  riscos  e  os  fatores  determinantes  e 

condicionantes  da  saúde.  Um  dos  pilares  de  sustentação  do  princípio  da 

INTEGRALIDADE em saúde.

A Estrutura  organizacional  da  Vigilância  em Saúde em Passo Fundo foi  criada 

através da Lei Complementar nº 165 de 25/09/2006, alterada por Lei Complementar nº 

179 de 08/01/2007.

 

Local de Atendimento: Secretaria Municipal de Saúde

Horário: das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h

Ações de Vigilância em Saúde

• Integração entre as vigilâncias

•Análise da situação de saúde de grupos populacionais

•Identificação e gerenciamento dos riscos de ambientes do convívio humano

•Planejamento em saúde com enfoque estratégico-situacional

•Organização  tecnológica  do  trabalho  em  saúde  em  espaços  institucionalizados  dos 

serviços  de  saúde,  e  setores e  órgãos de ação governamental  e  não-governamental, 

envolvendo entidades representativas de diversos grupos sociais



Objetivos prioritários

Identificar, detectar, monitorar e controlar fatores determinantes e condicionantes 

da saúde individual e coletiva, os riscos e os agravos à saúde.

Adotar e recomendar medidas de prevenção, controle e eliminação ou erradicação 

de doenças, riscos e agravos à saúde.

Intervir  nos problemas sanitários decorrentes do contato com o meio ambiente, 

com o ambiente e processos de trabalho, ou produtos e substâncias da produção ao 

consumo, e com a prestação de serviço.

 Vigilância Ambiental em Saúde

Conjunto  de  ações  que  proporcionam o  conhecimento,  a  detecção  ou  prevenção  de 

qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que 

interferem na  saúde  humana,  com a  finalidade  de  recomendar  e  adotar  medidas  de 

prevenção e controle dos fatores de riscos e das doenças ou agravos, em especial as 

relativas a vetores, reservatórios e hospedeiros, animais peçonhentos, qualidade da água 

destinada ao consumo humano, qualidade do ar,  contaminantes ambientais, desastres 

naturais e acidentes com produtos perigosos.

Indicadores Prioritários:

•Prevenção e controle da Dengue.

•Realizar visitas domiciliares.

•Realizar inspeções nos pontos estratégicos (cemitérios, borracharias, ferro velho, etc.)

•Realizar inspeções em armadilhas instaladas no município.

• Atender as denúncias em relação à Dengue.

• Realizar ações educativas, visando à prevenção da Dengue.

•Promover parcerias e apoio dos meios de comunicação.

•Vigilância e controle da qualidade da água para consumo humano no município.

•Vigilância da raiva humana no município.

•Vigilância de doenças como chagas, leptospirose, hantavirose, etc.

•Implantação do programa de controle de infestação do Simulideo (Borrachudo).

 



Vigilância em Saúde do Trabalhador

Conjunto  de  atividades  que  se  destina,  através  das  ações  de  vigilância 

epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, 

assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos 

aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.

Indicadores Prioritários:

• Implantar a notificação de agravos à saúde relacionados ao trabalho.

•Promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos 

a agravos advindos das condições de trabalho.

•Garantir o fluxo de atendimento do acidente e doenças ocupacionais aos trabalhadores.

• Assistência ao trabalhador vítima de acidentes e doenças profissionais ou do trabalho.

•Inspecionar os ambientes de trabalho para controle das condições de trabalho e 

identificação de riscos e agravos à saúde.

•Realizar ações educativas e promover parcerias visando à saúde do trabalhador.

Vigilância Sanitária
 Conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir 

nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de 

bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

Indicadores Prioritários:

•Vistoriar e licenciar estabelecimentos de saúde.

•Vistoriar e licenciar estabelecimentos de interesse à saúde.

•Vistoriar e licenciar estabelecimentos de alimentos.

•Vistoriar  e  licenciar  estabelecimentos  como:  hotéis,  motéis,  academias  de  ginástica, 

institutos de beleza, estabelecimentos de ensino (Escolinhas), veículos para transporte de 

alimentos, câmeras de bronzeamento, consultórios e hospitais veterinários, empresas de 

desratização,detetização,  veículos  de  transporte  de  medicamentos,  distribuidoras  de 

cosméticos e saneantes, etc.

•Realizar ações educativas e de vigilância visando à qualidade dos bens, produtos e 

serviços consumidos pela população do nosso município.



 Vigilância Epidemiológica 

     Um conjunto de ações que proporciona 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. 

Indicadores Prioritários:

•Prevenção e recuperação das DSTs e Aids.

•Busca ativa e cura dos casos de tuberculose e hanseniase.

•Realizar diagnóstico laboratorial de doenças exantemáticas: Sarampo e Rubéola.

•Realizar testes para sífilis (VDRL) nas gestantes.

•Imunizações (vacinas) contra poliomielite em crianças.

•Vacinar idosos na faixa etária (60 anos) na campanha anual contra a Influenza.

•Vacinar contra Rubéola a população de 20 a 39 anos.

•Vacinar a população de 1 ano de idade contra sarampo, Rubéola e caxumba (vacina 

tríplice viral)

•Vacinar a população de 1 a 19 anos com a vacina contra Hepatite B.

• Alimentar e acompanhar os diversos sistemas de informação. SIM-SINAN-SINASC-API.

•Implementar as ações de prevenção à violência.

AMBULATÓRIO SANITÁRIO DST/AIDS

Local de atendimento: Rua Alcides Moura

Telefone: (54) 3311-7236

Horário: das 8h às 12h e das 13h às 17h

Objetivo: A redução da transmissão do HIV e tratamento das DST. A redução do estigma 

e descriminação aos portadores de HIV/AIDS e também a melhoria da qualidade dos 

serviços  oferecidos  às  pessoas  portadoras  destas  e  outras  infecções  sexualmente 

transmissíveis.

Público Alvo: População em geral, portadores do HIV e pacientes com AIDS, portadores 

de DST’s, pessoas que vêm a saber resultados de testes de HIV, sífilis e hepatite B e C.



Atividades Desenvolvidas:

O Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA –  proporciona: 

Atendimento psicológico gratuito para familiares de HIV soro positivo. 

Aconselhamento pré-testes, realização do teste anti-HIV de forma gratuita e anônima, 

sem  necessidade  de  encaminhamento,  nas  terças  e  quartas-feiras  (para  gestantes), 

quintas-feiras  (para  a  população  em  geral)  às  13h45min  no  Laboratório  da  6ª 

Coordenadoria, em parceira com o Estado. 

Distribuição de Preservativos femininos e masculinos. 

Aconselhamento pós-teste, retirada do resultado do teste HIV somente pela pessoa que o 

fez. 

Serviço de Assistência Especializada – SAE
Quando o resultado do paciente for  positivo,  é  encaminhado automaticamente para o 

SAE, onde ele passa a ser acompanhado por médicos, psicólogos e cirurgião dentista. 

Distribuição gratuita de medicamentos antirretrovirais.  O usuário é encaminhado pelos 

médicos do ambulatório para a realização de procedimentos ambulatórias no Hospital Dia.

Programa Bolsa Alimentação

Local de Atendimento: Secretaria Municipal da Saúde 

Horário: de  segunda  a  sexta-feira,  das  8h  às  11h30  min  e  das  13h30min  às 

17h

Objetivo  do  Programa: Reduzir  os  casos  de  mortalidade  e  desnutrição  em 

crianças menores de 6 anos e 6 meses de idade.

Público Alvo: Crianças e gestantes

Atividades Desenvolvidas:

–  Orientar  gestantes  e  nutrizes  sobre  a  importância  do  aleitamento  materno 

exclusivo nos primeiros 6 meses de vida e os principais cuidados com o bebê, 

bem como a importância do  aleitamento artificial quando o materno for contra-

indicado.  

–Orientar as mães quanto à importância de introdução de alimentos nos primeiros meses 

de vida.



     Coordenadoria de Atenção a Pessoas com Necessidades 

Especiais-CAPNE

-Solicitação de Prótese e Órtese

Documentos necessários:

– Atestado médico com código (CID) em formulário específico

– Carteira de Identidade e CPF do portador de deficiência e, se houver, do responsável 

(Xérox)

–Comprovante de residência (conta de luz ou água),

–Cartão do Sus

-Projeto de Empréstimo e Doações de Cadeiras de Rodas

– Convênio Estado e Município, UPF, ORTOBRAS 

Parceria: 6ª Coordenadoria Regional da Saúde

-Fisioterapia

A Prefeitura Municipal de Passo Fundo tem um convênio com a Universidade de 
Passo Fundo – UPF.

Endereço: Rua Teixeira Soares, 625

Horário: das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h

Telefone: (54) 3312-3699 – Ramal 245

Objetivo: Proporcionar atendimento gratuito a pacientes carentes na área Reumatológica 

e Neurológica.

Público Alvo: Pacientes carentes que necessitam de atendimentos relacionados a essas 

áreas.

Atividades  Desenvolvidas: Atendimento  aos  pacientes  que  possuem  problemas 

neurológicos: AVC derrame; Paralisia Cerebral; Lesão Molecular, entre outras.

Atendimento aos pacientes que possuem problemas reumatológicos: Artrite Reumatóide; 

Artrose; Fibromialgia; Osteoporose, entre outras.

São realizados atendimentos domiciliares nos PSF dos Bairros.

Observação: Para ter acesso aos atendimentos é necessário o encaminhamento do 
Sistema Único de Saúde – SUS.



Passe Livre Interestadual e Intermunicipal 

Documentos necessários:

-Atestado da deficiência com o CID, em formulário padrão

-Documento com foto do requerente e do representante legal

-Comprovante de renda (contracheque e/ou extrato aposentadoria com cartão magnético 

ou declaração)

-Comprovante de residência

OBS:  Caso  Necessite  de  acompanhante,  este  deverá  apresentar  os  documentos  de 

identificação.


