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- Unidade Básica de Saúde Rural Pau Rosa
Endereço: Ramal do Pau-Rosa, s/n, entrada do Km 21, Assentamento Tarumã-Mirim
Horário de atendimento ao público: Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h
Acesso aos serviços: por agendamento, feito diretamente na unidade; e por meio de
equipes inerantes
Serviços
Consulta médica em clínica geral;
Consulta de enfermagem;
Consulta de odontologia;
Planejamento reproduvo;
Pré-natal da gestante e do parceiro;
Atenção à saúde da criança, adolescente, adulto e idoso;
Imunização;
Controle e acompanhamento da hipertensão e diabetes;
Dispensação de medicamentos;
Ambulatório de tratamento de fumantes;
Programa da Tuberculose;
Programa da Hanseníase;
Acompanhamento das condicionalidades de saúde dos Programas Sociais.
Exames: Prevenvo do câncer do colo do útero, teste do pezinho, testes rápidos para
diagnósco de sífi lis, HIV e hepates, e teste de gravidez.

- Unidade Básica de Saúde Rural Conselheira Ada Rodrigues Viana
Endereço: Rua Nova Canaã, BR 174, R-10
Horário de atendimento ao público: Segunda a sexta-feira das 8h às 16h
Acesso aos serviços: por agendamento, feito diretamente na unidade; e por meio de
equipes inerantes
Serviços
Consulta médica em clínica geral;
Consulta de enfermagem;
Planejamento reproduvo;
Pré-natal da gestante e do parceiro;
Atenção à saúde da criança, adolescente, adulto e idoso;
Imunização;
Controle e acompanhamento da hipertensão e diabetes;
Dispensação de medicamentos;
Programa da Tuberculose;
Programa da Hanseníase;
Acompanhamento das condicionalidades de saúde dos Programas Sociais.
Exames: Prevenvo do câncer do colo do útero, teste do pezinho, testes rápidos para
diagnósco de sífi lis, HIV e hepates, e teste de gravidez.

- Unidade Básica de Saúde da Rural Ephigênio Salles
Endereço: Ramal Água Branca, Km 45, Rodovia AM-010
Horário de atendimento ao público: Segunda a sexta-feira das 8h às 16h
Acesso aos serviços: por agendamento, feito diretamente na unidade; e por meio de
equipes inerantes
Serviços
Consulta médica em clínica geral;



Consulta de enfermagem;
Planejamento reproduvo;
Pré-natal da gestante e do parceiro;
Atenção à saúde da criança, adolescente, adulto e idoso;
Imunização;
Controle e acompanhamento da hipertensão e diabetes;
Dispensação de medicamentos;
Ambulatório de tratamento de fumantes;
Programa da Tuberculose;
Programa da Hanseníase;
Acompanhamento das condicionalidades de saúde dos Programas Sociais.
Exames: Prevenvo do câncer do colo do útero, teste do pezinho, testes rápidos para
diagnósco de sífi lis, HIV e hepates, e teste de gravidez.

- Unidade Básica de Saúde Rural Nossa Senhora Auxiliadora
Endereço: Comunidade Nossa Sra. Auxiliadora – Tarumã, Rio Negro
Horário de atendimento ao público: Segunda a sexta-feira das 8h às 16h
Acesso aos serviços: por agendamento, feito diretamente na unidade; e por meio de
equipes inerantes
Serviços
Consulta médica em clínica geral;
Consulta de enfermagem;
Planejamento reproduvo;
Pré-natal da gestante e do parceiro;
Atenção à saúde da criança, adolescente, adulto e idoso;
Imunização;
Controle e acompanhamento da hipertensão e diabetes;
Dispensação de medicamentos;
Programa da Tuberculose;
Programa da Hanseníase;
Acompanhamento das condicionalidades de saúde dos Programas Sociais.
Exames: Prevenvo do câncer do colo do útero, teste do pezinho, testes rápidos para
diagnósco de sífi lis, HIV e hepates, e teste de gravidez.

- Unidade Básica de Saúde Rural Nossa Senhora de Fáma
Endereço: Comunidade Nossa Sra. de Fáma – Rio Negro
Horário de atendimento ao público: Segunda a sexta-feira das 8h às 16h
Acesso aos serviços: por agendamento, feito diretamente na unidade; e por meio de
equipes inerantes
Serviços
Consulta médica em clínica geral;
Consulta de enfermagem;
Consulta de odontologia;
Planejamento reproduvo;
Pré-natal da gestante e do parceiro;
Atenção à saúde da criança, adolescente, adulto e idoso;
Imunização;
Controle e acompanhamento da hipertensão e diabetes;
Dispensação de medicamentos;
Programa da Tuberculose;
Programa da Hanseníase;
Acompanhamento das condicionalidades de saúde dos Programas Sociais.
Exames: Prevenvo do câncer do colo do útero, teste do pezinho, testes rápidos para



diagnósco de sífi lis, HIV e hepate, e teste de gravidez.

- Unidade Básica de Saúde Rural Nossa Senhora do Livramento
Endereço: Comunidade Livramento - Zona Rural
Horário de atendimento ao público: Segunda a sexta-feira das 8h às 16h
Acesso aos serviços: por agendamento, feito diretamente na unidade; e por meio de
equipes inerantes
Serviços
Consulta médica em clínica geral;
Consulta de enfermagem;
Consulta de odontologia;
Planejamento reproduvo;
Pré-natal da gestante e do parceiro;
Atenção à saúde da criança, adolescente, adulto e idoso;
Imunização;
Controle e acompanhamento da hipertensão e diabetes;
Dispensação de medicamentos
Programa da Tuberculose;
Programa da Hanseníase;
Acompanhamento das condicionalidades de saúde dos Programas Sociais.
Exames: Prevenvo do câncer do colo do útero, teste do pezinho, testes rápidos para
diagnósco de sífi lis, HIV e hepate, e teste de gravidez.

- Unidade Básica de Saúde Rural São Pedro
Endereço: Avenida Torquato Tapajós, 4048 - Novo Israel
Horário de atendimento ao público: Segunda a sexta-feira das 8h às 16h
Acesso aos serviços: por agendamento, feito diretamente na unidade; e por meio de
equipes inerantes
Serviços
Consulta médica em clínica geral;
Consulta de enfermagem;
Consulta de odontologia;
Planejamento reproduvo;
Pré-natal da gestante e do parceiro;
Atenção à saúde da criança, adolescente, adulto e idoso;
Imunização;
Controle e acompanhamento da hipertensão e diabetes;
Dispensação de medicamentos (inclusive anbiócos e medicamentos controlados);
Ambulatório de tratamento de fumantes;
Programa da Tuberculose;
Programa da Hanseníase;
Acompanhamento das condicionalidades de saúde dos Programas Sociais.
Exames: Prevenvo do câncer do colo do útero, teste do pezinho, testes rápidos para
diagnósco de sífi lis, HIV e hepate, e teste de gravidez.


