
médica e odontológica, ações preventivas, 
HGT, curativos e atendimento ambulatorial de 
clínicas básicas.
Telefone: (55) 3744-4911

8) UBS Osvaldo Cruz 
Endereço: BR 386 em Osvaldo Cruz
Atividades:  consulta médica, odontológica e 
de enfermagem.
Telefone: (55) 99908 5713 

9) UBS  Dr. Ayres (em frente ao Correio)
Endereço: Rua do Comércio, Nº 251 Bairro: 
Centro
Atividades: consulta médica, odontológica e de 
enfermagem.
Telefone: (55) 3744 2665

Cuidado em Saúde Mental, Álcool e 
outras drogas:
1 -  Centro de ApoioPsicossocial � CAPS I
Endereço: Rua Tranquilo Damo, nº 72 
Atividades: Tratamento e reabilitação de 
pessoas com transtornos mentais severos e 
persistentes e usuários de álcool e outras 
drogas.
Telefone: (55) 37441290

2 - Fazenda Terapêutica Senhor Jesus 
Cristo Rei
Endereço: RS 150, s/n, km 5
Atividade: Centro de recuperação Psicossocial 
masculino. Possui programas de Recuperação 
Terapêutico-educativos para dependentes 
químicos e etílicos.
Telefone:  (55) 3744-1161

Serviços
 de Saúde

NAS

Frederico Westphalen

3 -  Comunidade Terapêutica Bárbara Max
Endereço: Est Linha Encruzilhada, Sn, Interior 
Atividade: Centro de recuperação Psicossocial 
feminino; Programas de Recuperação 
Terapêutico- Educativos para dependentes 
químicos e etílicos.
Telefone: (55) 3744-3600 

Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU)
Endereço: Rua 21 de Abril, nº 152, Centro
Indicações: atende pacientes na residência, no 
local de trabalho, na via pública, ou seja, 
através do telefone 192 o atendimento chega 
ao usuário onde quer que ele esteja. Somente 
para urgência e emergência.
Telefone: 192

Fontes: 
Plano Municipal de Saúde do Município de 
Frederico Westphalen (2014-2017)
http://www.saude.rs.gov.br/conteudo/393/?Qu
ando_chamar_o_SAMU%3F
http://www.fredericowestphalen-
rs.com.br/novo-remapeamento-de-areas-de-
abrangencia-das-ubs-e-realizado-no-
municipio/



Prezados estudantes:

 O objetivo deste material é informar 
sobre os serviços de saúde do município de 
Frederico Westphalen. Com essas 
informações, torna-se mais fácil conhecer e 
acessar a Rede de Saúde do Município. 
 A Universidade Federal de Santa 
Maria, atendendo às determinações da 
Política Nacional de Assistência Estudantil 
(PNAES), conta com o serviço de enfermagem, 
nutricão, psicologia e assistência social, com 
vistas a apoiar a permanência dos estudantes 
de baixa renda matriculados em cursos de 
graduação presencial. Para mais informações 
sobre o serviço de psicologia e a assistência 
social, entre em contato com o Núcleo de 
Apoio Pedagógico (NAP), pelo e-mail: 
napfw@ufsm.br. Telefone: (55) 3744 0606. 
 O Núcleo de Apoio à Saúde (NAS) é 
composto por dois pro�ssionais: enfermeira e 
nutricionista. A enfermeira desempenha 
atividades de avaliação do risco individual e 
coletivo para doenças; consulta de 
enfermagem; palestras e ações de prevenção 
e promoção da saúde. A nutricionista realiza a 
�scalização do Restaurante Universitário (RU) 
e atividades de educação em saúde. O NAS 
está localizado no prédio da mecanização, 
sala 6, telefone: (55) 3744 0744. E-mail: 
nasfw@ufsm.br. 
 No caso de doenças ou agravos à 
saúde, o aluno da UFSM/FW deve comparecer 
ao NAS. Lá, ele será avaliado pela enfermeira 
e, se houver necessidade, o aluno será 
encaminhado à Unidade de Saúde ou ao 
Hospital do Município. No entanto, o aluno 

também poderá ir direto à Unidade de Saúde 
mais próxima de sua residência ou ao Hospital 
para realizar a avaliação médica. Assim, 
trazemos alguns dados relevantes sobre os 
serviços de saúde do município que atendem 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS):

1) Hospital Divina Providência: 
Endereço: R. Sete de Setembro, 90 � Centro 
Atividades: Atendimento 24h. Para casos 
urgentes.
Telefone: (55) 3744-4888 

2) Posto Central � Secretaria Municipal 
de Saúde (ao lado do SAMU):
Endereço: R. Miguel Couto, 123 - Sala 2 - 
Centro 
Atividades: prevenção e promoção da saúde, 
consultas médicas e de enfermagem, vacinas, 
visitas domiciliares, curativos, farmácia 
popular, agendamento de transporte para 
atendimento de especialidades, agendamento 
de atendimentos pelo consórcio municipal de 
saúde e agendamento de exames diversos 
pelo SUS; Serviço de Atendimento 
Especializado (SAE) para o atendimento de 
pacientes com HIV, AIDS, DST, Hepatites 
Virais, Tuberculose e Hanseníase.
Telefone: (55) 3744-4911 

3) UBS São Francisco de Paula:
Endereço: Rua 14, nº 1, Bairro São Francisco de 
Paula
Atividades: Atividades de prevenção e 
promoção da saúde, consultas médicas, 
odontológicas e de enfermagem, vacinas, 

visitas domiciliares, curativos, entre outros.  
Telefone:(55) 3744-7118

4) UBS Jardim Primavera:
Endereço: Rua Alísio Bossoni, nº 321,  Bairro 
Jardim Primavera
Atividades: Atividades de prevenção e 
promoção da saúde, consultas médicas, 
odontológicas e de enfermagem, vacinas, 
visitas domiciliares, curativos, entre outros. 
Telefone: (55) 3744-4603

5) UBS Aparecida:
Endereço: Av. São Paulo Lote nº15, Quadra nº 
199 s/n, Bairro Aparecida
Atividades: Atividades de prevenção e 
promoção da saúde, consultas médicas, 
odontológicas e de enfermagem, vacinas, 
visitas domiciliares, curativos, Grupo de 
Controle ao Tabagismo entre outros. 
Telefone: (55) 3744-2240

6) UBS Santo Antônio:
Endereço: Rua Monte Belo nº34, Bairro Santo 
Antônio.
Atividades: Atividades de prevenção e 
promoção da saúde, consultas médicas, 
odontológicas e de enfermagem, vacinas, 
visitas domiciliares, curativos, entre outros. 
Telefone: (55) 3744-2830

7) UBS Distrito Castelinho:
Endereço: Vila Castelinho, n° 1, Interior 
Atividades: Realiza suas atividades uma vez 
por semana sendo estes agendados com a 
atendente da unidade, entre elas consulta 


