
INFORMAÇÕES DO CCG SAÚDE 
 
ATENDIMENTO CLÍNICO E PEDIÁTRICO 
Oferece exames de imagem e serviços odontológicos e laboratoriais para atendimento integral. A 
Unidade Zona Sul CCG (Av. Juca Batista, 4425) atende de segunda-feira a do-mingo e oferece 
exames de eco-grafia, eletrocardiograma e Raio-X, atendimento odontológico e coleta de exames 
laboratoriais. 
 
OFTALMOLÓGICO 
Não é mais necessária a emissão de guias de autorização para consultas, exames e cirurgias 
eletivas. Em Cachoeirinha, Canoas, Gravataí, Guaíba, Montenegro, Porto Alegre (somente na 
Clínica Zona Sul), São Leopoldo e Viamão, o atendimento será em clínicas próprias. As urgências 
oftalmológicas seguem o fluxo de sempre. Para agendamentos, ligue (51) 4042.7744. 
 
AGENDAMENTO DE CONSULTAS 
Pelo app, site, totens de autoatendimento e pela Central de Marcações (51) 2312.1505. 
 
CANCELAMENTO DE ATENDIMENTO 
Desde o dia 4 de fevereiro a Fundação Universitária de Cardiologia/Hospital de Viamão não atende 
mais os usuários do CCG. Este serviço será substituído pelo Hospital da PUC (Av. Ipiranga, 6690 - 
Jardim Botânico, Porto Alegre), para casos eletivos. 
 
URGÊNCIAS/EMERGÊNCIAS 
Os beneficiários devem buscar atendimento nas Unidades Próprias do CCG 
(www.centroclinicogaucho.com.br). 
 
CCG NO LITORAL 
Para urgência e emergência, o CCG tem atendimento no Litoral, o ano inteiro. Confira os 
convênios:  na VIDAMED - Atendimento adulto e pediátrico; Laboratório Fontana Alpha Sidi 
(Capão da Canoa) para  diagnóstico por Imagem; Hospital Beneficente São Vicente de Paulo, para 
atendimento adulto, pediátrico e traumatologia; Laboratório Fontana; Clínica Essencial Saúde, 
para atendimento adulto, pediátrico e traumatologia; Laboratório Fontana (Tramandaí); 
ProntoMed Serviços Médicos (Tramandaí); Sidi Tramandaí; Urgemed Serviços Médicos 
(Tramandaí).  
 
CLÍNICA PRÓPRIA 
O CCG está criando uma clínica própria para atendimento no antigo Centro de Convenções do 
Hotel Plaza São Rafael (Av. Alberto Bins, 509, POA) para oferecer soluções completas, com 
consultas e exames no mesmo local.  
Serão mais de 20 especialidades médicas e capacidade para cerca de 20 mil consultas/mês. A 
estrutura permitirá aos clientes do CCG pronto-atendimento adulto, pediátrico e traumatológico, 
exames laboratoriais e de imagem, eletrocardiograma e eletroencefalograma, entre outros. 
 

http://www.centroclinicogaucho.com.br/

