
Atendimento  à Saúde do Estudante

SUS – Sistema Único de Saúde
A Assistência à Saúde do Estudante da UNILA é
realizada  por  meio  do  Sistema  Único  de  Saúde
(SUS), que é um dos maiores sistemas públicos de
saúde  do  mundo.  Ele  abrange  desde  o  simples
atendimento  ambulatorial  até  o  transplante  de
órgãos,  garantindo  acesso  integral,  universal  e
gratuito para toda a população do país.

Como ter acesso ao SUS
Para ter acesso ao SUS os estudantes devem portar
o  Cartão  Nacional  de  Saúde  (Cartão  SUS).  Os
estudantes que ainda não o possuírem poderão fazê-
lo  na  Unidade  Básica  de  Saúde  ou  Saúde  da
Família  (UBS  ou  USF)  mais  próxima  de  sua
residência.  Para  os  estudantes  brasileiros,  é
necessário apresentar comprovante de matrícula
(emitido  pelo  SIGAA),  comprovante  de
residência, CPF e RG. Já para os não brasileiros,
é necessário apresentar comprovante de matrícula
(emitido  pelo  SIGAA),  comprovante  de
residência (validado pela PROINT ou recepção da
PRAE), CPF e RNE.

Onde buscar atendimento
O  atendimento  à  saúde  em  nossa  cidade  é
territorializado, ou seja, os estudantes são atendidos
na UBS ou USF mais próxima de sua residência.
Após estabelecer sua residência, é importante que
após  onde  morar  é  importante  descobrir  qual  a
unidade  de  saúde  mais  próxima.  Elas  funcionam
em  horários  diferentes  e  oferecem  uma  série  de
serviços de saúde. Informe-se sobre os horários e
quais serviços estão disponíveis em sua unidade.
Listamos  abaixo  as  UBS/USF  distribuídas  no

distrito Norte da cidade, próximo aos campus JU e PTI:
-  USF Porto  Belo:  Av.  Zacarias  Vitelino  da  Silva  s/n.
Bairro Porto Belo, das 07:00 às 15:00. Tel: 3524-9580.
- USFs ITAIPU C: Este bairro conta com duas USF, uma
delas na Rua A, s/n, que funciona das 7:30 às 11:30 e das
13:00 às 17:00. Tel: 3901-3416 / 3521-9829. A outra fica
na Rua O, s/n - ao lado Escola Padre Luigi e atende das
7:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00. Tel: 3901-3417 / 3521-
9582.
-  USF Cidade  Nova:  Rua  Antônio  Polini,  160.  Bairro
Cidade Nova, das 7:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00. Tel:
3521-9571 / 3575-8356.
-  CRF KLP: Rua Belo Horizonte, 100. Bairro KLP, das
7:00 às 18:00. Tel: 3901-3413.
UBS de referência para residentes no Centro da cidade:
-  UBS Jd  América:  Rua Di  Cavalcanti,  s/n.  Bairro  Jd.
América (em frente à Esc. Mun. Elenice Melhorança), das
7:00 às 19:00. Tel: 3901-3443 / 3901-3444.
Atenção:  Para atendimento nas UBS ou atendimento de
urgência e emergência sempre leve o Cartão SUS e seus
documentos pessoais.

Atendimento de Urgência e Emergência
Caso necessite de atendimento médico fora do horário da
UBS ou fins de semana e feriados dirija-se até a uma UPA
– Unidade Pronto Atendimento. Estas unidades funcionam
24  horas  por  dia  para  o  atendimento  de  urgências  e
emergências. Nestes locais, o atendimento não se dá por
ordem de chegada, mas sim por prioridade. Sendo assim, o
atendimento pode ser bem rápido (casos mais graves) ou
pode  exigir  que  você  aguarde  algum  tempo  até  ser
atendido. As UPAs se localizam nos seguintes endereços:
-  UPA Jardim das Palmeiras  (próximo à Vila  A):  Rua
Iacanga,  s/n  –  esquina  com  Avenida  Sílvio  Américo
Sasdelli. Telefone: 2105-8000. 
-  UPA  Morumbi:  Avenida  Mário  Filho,  s/n.  Bairro
Primeiro de Maio. Telefone: 2105-8050.

Em  casos  tais  como  desmaio,  convulsão,
queimaduras  graves,  ferimentos  com
sangramento  intenso,  mordedura  de  animais,
dores  fortes  (peito,  abdômen  e  coluna),
problemas cardíacos e respiratórios, trabalho de
parto,  suspeita  de  derrame,  intoxicações,
envenenamento etc; você deve acionar o Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no
telefone 192.
Importante:  Em caso de traumas (acidentes de
trânsito, quedas, afogamentos e fraturas) quem
deve ser acionado é o SIATE no telefone 193.

DEAS
A Pró-Reitoria  de  Assuntos  Estudantis  (PRAE)
através  do  DEAS  –  Departamento  de
Atendimento à Saúde, conta com uma equipe de
profissionais  que  desenvolvem  ações  de
prevenção,  promoção  e  atenção  à  saúde  dos
discentes, com ênfase na coletividade. Dentre as
ações desenvolvidas estão: atendimento médico e
de  enfermagem,  recebimento  e  conferência  de
atestados  protocolados  pelos  estudantes,
distribuição  de  preservativos  femininos  e
masculinos  e  de  materiais  informativos  /
educativos  em  saúde,  realização  de
procedimentos  tais  como  vacinas,  curativos  e
aferição  de  sinais  vitais,  bem como  orientação
quanto  ao  acesso  aos  serviços  de  saúde
disponíveis na rede SUS no município.

Horário: 08:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00hs.
Localização: PTI, Bloco 3, Espaço 2.
Telefone: 3529-2115 e 3529-2876
E-mail: saude.deas@unila.edu.br
Para informações sobre endereços e horários de
todas as UBS/USF, acesse: www.saudefoz.com.br
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