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A Divisão de Atenção à Saúde do Estudante (DIASE) compõe a Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e 

Estudantis, voltando-se para a ampliação das condições de permanência de estudantes na educação 

superior pública federal, promovendo saúde e evitando agravos junto à comunidade discente. Assim, 

tem-se na DIASE o objetivo principal de promover/qualificar a permanência e fomentar o bem-estar 

discente no ambiente universitário.

Para atender seus objetivos, a DIASE realiza promoção de saúde e prevenção de agravos, por meio da 

realização de ações que buscam estimular o autocuidado e fomentar hábitos salutares. Assim, a 

atuação da DIASE é pautada, principalmente, na educação em saúde, buscando realizar acolhimento 

dos estudantes e promovendo atividades que possibilitem a construção de saberes a fim de estimular 

a realização de práticas e rotinas que resultem em melhoria da qualidade de vida. 

Contando atualmente com equipe multiprofissional composta por (duas) enfermeiras, (uma) técnica 

de enfermagem, (um) médico, (dois) psicólogos e (um) educador físico, a DIASE oferece ao estudante 

suporte quanto ao acesso aos cuidados em saúde e orientações referentes a �luxos pertinentes e a 

políticas públicas em saúde, objetivando potencializar o processo de autocuidado e autonomia estu-

dantil. São exemplos de ações, serviços ofertados e programas desenvolvidos pela equipe da DIASE: 

Programa +Saúde Universidade, Observatório epidemiológico, elaboração de materiais educativos 

em saúde, acolhimento com escuta ativa, consultas de enfermagem, consultas médicas, atendimen-

tos psicológicos de curta duração e atividades na academia universitária.

A DIASE também realiza avaliação de processos de regime especial e trancamento especial por moti-

vos de saúde, atuando junto às coordenações de cursos e à Coordenação de Registro e Controle 

Acadêmico para esses processos. 

Horário de Funcionamento da DIASE:

08h às 12h e 13h às 17h, entre segunda e sexta-feira, contando com 

serviços ofertados na modalidade presencial e remota.



A atenção oferecida pela DIASE não constitui 

um serviço de atendimento clínico em saúde, 

no modelo ofertado pelas Unidades Básicas 

de Saúde (UBS), postos de saúde ou Unidades 

de Pronto-Atendimento (UPAS), não estando 

vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS) 

Horário de Funcionamento da DIASE:

08h às 12h e 13h às 17h, entre segunda e sexta-feira, contando com 

serviços ofertados na modalidade presencial e remota.

nem ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Assim, propõe-se a acolher estu-

dantes e orientá-los, se necessário, quanto aos �luxos de acesso aos serviços de saúde do SUS nos 

municípios, a fim de que possam se inserir na rede de assistência e ter acesso aos programas da 

atenção básica, como a Estratégia Saúde da Família e a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).

OBSERVAÇÃO: A DIASE não possui in�luência ou controle sobre 
encaminhamentos de estudantes a serviços de especialidades, ciru-
rgias ou  atendimentos realizados fora da universidade, seja pelo 
SUS ou por  instituições de saúde privadas. Assim, ações como agen-
damento de  consultas externas, acompanhamento em fila de 
espera, realização e marcações de exames, por exemplo, são de 
responsabilidade do estudante.  A DIASE permanece à disposição 
para oferecer orientações e dirimir dúvidas sobre os �luxos.

Abaixo, você pode acessar mais informações sobre o SUS.
 

Rede de assistência em saúde - acesso ao SUS:

O Sistema Único de Saúde (SUS) é universal e gratuito, estando, assim, disponível para toda a popu-

lação residente no Brasil - incluindo brasileiros natos e internacionais. O SUS dispõe de serviços de 

saúde que ofertam cuidados de saúde em vários níveis de complexidade. No âmbito da assistência à 

saúde, os serviços incluem atendimentos em Unidades Básicas de Saúde (Postos de saúde), Centros 

de Atenção Psicossocial (CAPS), ambulatórios, clínicas especializadas, hospitais e centros de reabili-

tação.



Horário de Funcionamento da DIASE:

08h às 12h e 13h às 17h, entre segunda e sexta-feira, contando com 

serviços ofertados na modalidade presencial e remota.

Para ter acesso ao SUS, os estudantes devem portar o Cartão 

Nacional de Saúde (Cartão SUS). Estudantes brasileiros e 

internacionais que ainda não o possuam podem fazê-lo na 

Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua 

residência ou na secretaria municipal de saúde (SMS) do 

município em que residam, apresentando documentos como CPF, ou passaporte, e comprovante de 

residência.

As unidades básicas de saúde são a principal porta de entrada para atendimento e serviços do SUS, 

por meio das políticas de Atenção Básica. O atendimento nos postos de saúde ou UBS é realizado por 

territórios (territorializado), e os horários de atendimento nos postos de saúde podem variar 

conforme o município. Assim, orienta-se que o estudante busque conhecer o posto de saúde mais 

próximo da sua residência e os principais serviços ofertados.

Principais Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de Redenção:

• Francisco Pereira Torres – Guassi

• Monsenhor Tabosa – Barra Nova

• José Moreira Holanda

• Dilberto Prata Mota – Centro de Saúde

• João de Góis Nogueira – Olho d’água dos constantinos

• Joana Régis de Carvalho – Antônio Diogo

 

Principais Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de Acarape:
 
• Posto de saúde Canta Galo - Endereço: Canta Galo, s/n, Distrito Canta Galo.

• Posto Saúde de Acarape - Endereço: Rua chico vieira , s/n – centro.

• Posto de Saúde do São Benedito - Endereço: Rua Fco Raimundo Campos, sn. São Benedito.

• Posto de Saúde do São Francisco - Endereço: Rua josé guilherme , sn – São Francisco.

• Centro De Reabilitação - Ce 60, centro, Acarape

• Centro De Especialidades Medicas - Rua chico vieira , sn – centro.



Horário de Funcionamento da DIASE:

08h às 12h e 13h às 17h, entre segunda e sexta-feira, contando com 

serviços ofertados na modalidade presencial e remota.

Centro de Atenção Psicossocial - CAPS

Os Centros de Atenção Psicossocial - CAPS nas suas diferentes modalidades são pontos de atenção 

estratégicos da RAPS: rede de saúde de caráter aberto e comunitário constituído por equipe multi-

profissional e que atua sobre a ótica interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às 

pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do 

uso de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de 

reabilitação psicossocial e são substitutivos ao modelo asilar.

CAPS - município de Redenção (CAPS I Maria Celsa Teixeira de Araújo):
 Endereço:  Rua Santa Rita, Nº 473

Horário de funcionamento: de segunda à quinta de 8h às 16h e sexta de 8h às 14h. 

 

 CAPS - município de Acarape:
 Endereço:  Rua Francisco Leite S/N

Horário de funcionamento: de segunda a sexta.

 no período noturno ou aos finais de semana, por exemplo, o estudante deverá se dirigir a uma UPA 

ou a serviços de emergência do município em que estiver.

Esses serviços de emergência funcionam 24 horas por dia. Neles, o atendimento costuma ser realiza-

do por estado de gravidade ou classificação de risco; assim, pessoas em situação de adoecimento 

mais grave terão prioridade, de modo que poderá haver tempo de espera para o atendimento de 

usuários com quadros leves ou menos graves.

 

Unidades de Pronto-Atendimento (UPA) e 
serviços de Emergência

Nos casos em que houver necessidade de atendi-

mento fora do horário de funcionamento dos postos 



Horário de Funcionamento da DIASE:

08h às 12h e 13h às 17h, entre segunda e sexta-feira, contando com 

serviços ofertados na modalidade presencial e remota.

A Rede de atendimento às urgências e emergências do município também conta com o Serviço de 

Transporte Móvel de Urgência (SAMU), que pode iniciar o atendimento às demandas de saúde 

consideradas de risco à vida, no local, com direcionamento à instituição de saúde de referência para 

cada caso.

A equipe do SAMU é referência para casos de desmaio, convulsões, queimaduras graves, ferimentos 

com sangramento intenso, dores fortes (peito, abdômen e coluna), problemas cardíacos e respi-

ratórios,por exemplo; e pode ser acionada por meio do telefone 192

Atenção: qualquer pessoa pode acionar o SAMU, não é necessário ser 
um profissional de saúde para solicitar ajuda. É importante que a 
pessoa que faça a ligação esteja também no local de socorro, próxi-
mo a pessoa a ser socorrida.
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Urgência e Emergência – Onde encontrar:

REDENÇÃO – CE

Hospital e Maternidade Paulo Sarasate

Endereço: Pc Ten Edilson, 48 – centro, Redenção – CE, 62790-000

Horário de Funcionamento: Aberto 24 horas

Telefone: (85) 3332-2228

 

ACARAPE-CE

Unidade Mista de Saúde J Oliveira (Doutorzão)

Horário de Funcionamento: Aberto 24 horas

Telefone: (85) 98415-8400

 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU): Ligue 192

Centro de Valorização da Vida (CVV): Ligue 188 (www.cvv.org.br)


