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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Contato e Dados Gerais sobre a Secretaria
 

Natureza:
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

 
Endereço Completo:

Rua Benício Freire, nº 189, Centro, CEP 49.290-000 - Itabaianinha/SE
 
 

Telefone:
(79) 3544-2224

 
E-mail:

saude@itabaianinha.se.gov.br
 

Horário de Atendimento:
08h às 12h (Expediente Externo)
13h às 17h (Expediente Interno)

 



 
1.Serviços Prestados na sede da Secretaria de Saúde 

Descrição dos serviços:
Compete à Secretaria Municipal de Saúde, a política municipal de gestão na área de
saúde; 
A gestão do Sistema Único de Saúde; 
A execução das ações e serviços de saúde; 
A coordenação e, em caráter direto a execução de ações e serviços de vigilância:
epidemiológica e sanitária; a participação, junto com os órgãos afins, do controle dos
agravos do meio ambiente que tenham repercussão na saúde humana; 
A participação das ações de controle e avaliação das condições e dos ambientes de
trabalho; 
A coordenação do laboratório municipal de saúde; 
O acompanhamento, execução e monitoramento dos indicadores de morbidade e
mortalidade; 
O fornecimento gratuito de medicamentos básicos, através da rede pública de saúde. 

Atendimento para o agendamento dos Serviços:
Local: Rua Benício Freire, nº 189, Centro, CEP 49.290-000 - Itabaianinha/SE
Horário: 8h às 12h de 13h as 17h    
Telefone para contato: (79) 3544-2224
E-mail: saude@itabaianinha.se.gov.br

Documentação Necessária:
Comprovante de residência

 

 
2. Unidades Básica de Saúde(UBS) da Zona Rural

Descrição dos serviços:
As Unidades Básicas de Saúde (UBS) são a porta de entrada preferencial do Sistema
Único de Saúde (SUS). O objetivo desses postos é atender até 80% dos problemas de
saúde da população, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros
serviços, como emergências e hospitais.

Atendimento para o agendamento dos Serviços - Povoado Patu

UBS Elvira Francisca de Jesus, INE 174912
Dias de Atendimento e Horários: Segundas às Sextas de 8h às 12h e de 13h às 17h.
Descrição dos Serviços: Acolhimento, Acompanhamento de gestante e do bebê (pré-
natal e puericultura),consulta odontológica, curativo, dispensação de medicamento básico,
dispensação de preservativo e contraceptivos, consultas de enfermagem, exame
preventivo(câncer de colo de útero), atividade de educação em saúde, imunização,
consultas médicas, tratamento odontológico, oferta de planejamento familiar. 

Documentação Necessária 
Cartão do SUS e cópia o RG
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Atendimento para o agendamento dos Serviços - Povoado Dispensa

Clínica de Saúde da Família Berlange Ribeiro de Gois Junior, INE 174882
Dias de Atendimento e Horários: Segundas as Sextas de 8h às 12h e de 13h às 17h.
Descrição dos Serviços: Acolhimento, Acompanhamento de gestante e do bebê (pré-
natal e puericultura),consulta odontológica, curativo, dispensação de medicamento básico,
dispensação de preservativo e contraceptivos, consultas de enfermagem, exame
preventivo(câncer de colo de útero), atividade de educação em saúde, imunização,
consultas médicas, tratamento odontológico, oferta de planejamento familiar. 

Documentação Necessária 
Cartão do SUS e cópia o RG

Atendimento para o agendamento dos Serviços - Povoado Poxica

Clínica de Saúde da Família Hormônio de Freitas Lima, INE 174939
Dias de Atendimento e Horários: Segundas as Sextas de 8h às 12h e de 13h às 17h.
Descrição dos Serviços: Acolhimento, Acompanhamento de gestante e do bebê (pré-
natal e puericultura),consulta odontológica, curativo, dispensação de medicamento básico,
dispensação de preservativo e contraceptivos, consultas de enfermagem, exame
preventivo(câncer de colo de útero), atividade de educação em saúde, imunização,
consultas médicas, tratamento odontológico, oferta de planejamento familiar. 

Documentação Necessária 
Cartão do SUS e cópia o RG

Atendimento para o agendamento dos Serviços - Povoado Arruda

Posto de Saúde Francisco Domingos, INE 174882
Dias de Atendimento e Horários: Segundas as Sextas de 8h às 12h e de 13h às 17h.
Descrição dos Serviços: Acolhimento, consulta de enfermagem, consulta médica.,
curativos. Acolhimento, consulta de enfermagem, consulta médica, curativos. 

Documentação Necessária 
Cartão do SUS e cópia o RG

Atendimento para o agendamento dos Serviços - Povoado Vermelho

Posto de Saúde José Nelito Soares, INE 174939
Dias de Atendimento e Horários: Segundas as Sextas de 8h às 12h e de 13h às 17h.
Descrição dos Serviços: Acolhimento, consulta de enfermagem, consulta médica.,
curativos. Acolhimento, consulta de enfermagem, consulta médica, curativos. 

Documentação Necessária 
Cartão do SUS e cópia o RG
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Atendimento para o agendamento dos Serviços - Povoado Jardim

UBS Bernardino Nepomuceno, INE 174890
Dias de Atendimento e Horários: Segundas as Sextas de 8h às 12h e de 13h às 17h.
Descrição dos Serviços: Acolhimento, Acompanhamento de gestante e do bebê (pré-
natal e puericultura),consulta odontológica, curativo, dispensação de medicamento básico,
dispensação de preservativo e contraceptivos, consultas de enfermagem, exame
preventivo(câncer de colo de útero), atividade de educação em saúde, imunização,
consultas médicas, tratamento odontológico, oferta de planejamento familiar. 

Documentação Necessária 
Cartão do SUS e cópia o RG

Atendimento para o agendamento dos Serviços - Povoado Ilha
Unidade de Saúde Ana de Freitas Muniz, INE 174904
Dias de Atendimento e Horários: Segundas as Sextas de 8h às 12h e de 13h às 17h.
Descrição dos Serviços: Acolhimento, Acompanhamento de gestante e do bebê (pré-
natal e puericultura),consulta odontológica, curativo, dispensação de medicamento básico,
dispensação de preservativo e contraceptivos, consultas de enfermagem, exame
preventivo(câncer de colo de útero), atividade de educação em saúde, imunização,
consultas médicas, tratamento odontológico, oferta de planejamento familiar. 

Documentação Necessária 
Cartão do SUS e cópia o RG

Atendimento para o agendamento dos Serviços - Povoado Alto

Unidade Básica de Saúde do Povoado Alto, INE 1630318
Dias de Atendimento e Horários: Segundas as Sextas de 8h às 12h e de 13h às 17h.
Descrição dos Serviços: Acolhimento, Acompanhamento de gestante e do bebê (pré-
natal e puericultura),consulta odontológica, curativo, dispensação de medicamento básico,
dispensação de preservativo e contraceptivos, consultas de enfermagem, exame
preventivo(câncer de colo de útero), atividade de educação em saúde, imunização,
consultas médicas, tratamento odontológico, oferta de planejamento familiar.

Documentação Necessária 
Cartão do SUS e cópia o RG
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2. Unidades Básica de Saúde (UBS) da Zona Urbana

Atendimento para o agendamento dos Serviços - Bairro Guilherme Campos

Clínica de S. da Família Maria Francisca de Santana, INE 1532839,174955 e 174971
Endereço: Travessa Francisco Severo, s/n, Bairro Guilherme Campos, Itabaianinha/SE
Dias de Atendimento e Horários: Segundas as Sextas de 8h às 12h e de 13h às 17h.
Descrição dos Serviços: Acolhimento, Acompanhamento de gestante e do bebê (pré-
natal e puericultura),consulta odontológica, curativo, dispensação de medicamento básico,
dispensação de preservativo e contraceptivos, consultas de enfermagem, exame
preventivo(câncer de colo de útero), atividade de educação em saúde, imunização,
consultas médicas, tratamento odontológico, oferta de planejamento familiar,
atendimentos com equipe multidisciplinar E-NASF (Fonoaudiólogo, nutricionista,
psicólogo, fisioterapeuta, ginecologista, pediatra, assistente social).

Documentação Necessária 
Cartão do SUS e cópia o RG



 
Atendimento para o agendamento dos Serviços - Centro (SESP)

Centro de Saúde Jose Nailson Moura (SESP), INE 1532928 e 174920
Endereço: R Jose Maria Costa, nº 208, Centro, Itabaianinha/SE
Dias de Atendimento e Horários: Segundas as Sextas de 8h às 12h e de 13h às 17h.
Descrição dos Serviços: Acolhimento, Acompanhamento de gestante e do bebê (pré-
natal e puericultura),consulta odontológica, curativo, dispensação de medicamento básico,
dispensação de preservativo e contraceptivos, consultas de enfermagem, exame
preventivo(câncer de colo de útero), atividade de educação em saúde, imunização,
consultas médicas, tratamento odontológico, oferta de planejamento familiar. 

Documentação Necessária 
Cartão do SUS e cópia do RG

Atendimento para o agendamento dos Serviços - Conjunto Leonor Franco

Unidade de Saúde da Família Carlos Roberto Carvalho Silva, INE 174947
Dias de Atendimento e Horários: Segundas as Sextas de 8h às 12h e de 13h às 17h.
Descrição dos Serviços: Acolhimento, Acompanhamento de gestante e do bebê (pré-
natal e puericultura),consulta odontológica, curativo, dispensação de medicamento básico,
dispensação de preservativo e contraceptivos, consultas de enfermagem, exame
preventivo(câncer de colo de útero), atividade de educação em saúde, imunização,
consultas médicas, tratamento odontológico, oferta de planejamento familiar. 

Documentação Necessária 
Cartão do SUS e cópia o RG
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4. Laboratório Municipal 

Descrição dos serviços:
Dentro da estrutura de saúde, são relevantes os serviços que possibilitam o conhecimento
e a análise dos conjuntos de dados laboratoriais em suporte às ações de vigilância
epidemiológica e de vigilância sanitária, campos de atuação da saúde pública. O
Laboratório de Saúde Pública é uma unidade de prestação de serviços que têm como
atividade básica a execução de exames laboratoriais para identificação de agentes
etiológicos de determinados quadros nosológicos, o monitoramento de ações de controle
sanitário e a participação em inquéritos epidemiológicos. Outras atividades de importância
são a padronização de métodos e técnicas de diagnóstico e a supervisão e treinamento
de recursos humanos.

Atendimento para o agendamento dos Serviços - 
Local: Anexo da Unidade de Saúde José Nailson Moura (SESP)
Rua Jose Maria Costa, 208, centro, CEP: 49.290-000
Horário de funcionamento: 8h às 12h/13 às 17h
Telefone para contato: 3544-2224/79-99993-5850
E-mail: lab.municipal.inn@outlook.com

Documentação Necessária 
Cartão do SUS, cópia o RG e comprovante de residência.
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5. Vigilância em Saúde  

Descrição dos serviços:
Planejar, executar, gerenciar e monitorar as ações de prevenção e controle de doenças e
agravos disponibilizando informações sobre riscos à saúde, assim como sobre seus
fatores condicionantes e determinantes, promovendo a adoção de medidas eficazes e
efetivas para a melhoria da qualidade de vida da população. 

Atendimento para o agendamento dos Serviços - 
Local: Secretaria Municipal de Saúde/ Sala própria.
Rua Benício de Freire, 189, centro, CEP: 49.290-000
Horário de funcionamento: 8h às 12h/13 às 17h
Telefone para contato: (79) 3544-2224
E-mail: vigilanciaepidemiologicainn@outlook.com

Documentação Necessária 
Comprovante de residência.

 
5.1. Vigilância Epidemiológica

Descrição dos serviços:
Realizar a vigilância das doenças e agravos endêmicos no município;
Monitorar e avaliar o comportamento epidemiológico para o desenvolvimento de ações de
prevenção; 
Acompanhar e promover a avaliação dos processos de trabalho da vigilância
Epidemiológica; 
Articular ações e estabelecer normas, junto com os diversos setores da Secretaria, no
combate ao controle de endemias e epidemias

Atendimento para o agendamento dos Serviços - 
Local: Secretaria Municipal de Saúde/Sala Própria 
Horário de funcionamento: 8h às 12h/13 às 17h
Rua Benício de Freire, 189, centro, CEP: 49.290-000
Telefone para contato: (79) 3544-2224
E-mail: vigilanciaepidemiologiainn@outlook.com

Documentação Necessária 
Não cabe a situação, os trabalhos são realizados em conformidade ao plano de metas e
as demandas levantadas pelo departamento, no entanto, a população pode contactar a
equipe através do telefone (79) 3544-2224 para obter informações.
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5.2. Vigilância Sanitária  

Descrição dos serviços:
Proteger e Promover a saúde da população, garantindo a qualidade e segurança sanitária
de produtos e serviços; Ser agente de fortalecimento do Sistema de Vigilância Sanitária,
como reguladora e promotora da saúde, promovendo à descentralização das ações,
legitimada pelo controle social. 

Atendimento para o agendamento dos Serviços - 
Local: Anexo da Unidade de Saúde José Nailson Moura (SESP)
Rua Jose Maria Costa, 208, centro, CEP: 49.290-000
Horário de funcionamento: 8h às 12h/13 às 17h
Telefone para contato: 79- 3544-2224
Coordenador da Vigilância Sanitária (79) 99857-5997
E-mail: vigilanciasanitariainn@outllok.com

Documentação Necessária 
A população pode contactar a equipe através do telefone (79) 3544-2224 para obter
informações ou fazer alguma denúncia.

 
6. Gerência de Controle as Endemias

Descrição dos serviços:
Visitas a residências, depósitos, terrenos baldios e estabelecimentos comerciais para
buscar focos endêmicos. Inspeção cuidadosa de caixas d’água, calhas e telhados.
Aplicação de larvicidas e inseticidas. Orientações quanto à prevenção e tratamento de
doenças infecciosas. Recenseamento de animais. Essas atividades são fundamentais
para prevenir e controlar doenças como dengue, chikungunya, zika, chagas,
leishmaniose, esquistossomose que fazem parte das atribuições do agente de combate
às endemias.

Atendimento para o agendamento dos Serviços - 
Local: Anexo da Unidade de Saúde José Nailson Moura (SESP)
Rua Jose Maria Costa, 208, centro, CEP: 49.290-000
Horário de funcionamento: 8h às 12h/13 às 17h
Telefone para contato:3544-1224/79-99118-8511 (Contato de Sérgio Coordenador)
E-mail: vigilanciasanitariainn@outllok.com

Documentação Necessária 
A população pode contactar a equipe através do telefone (79) 3544-2224 para obter
informações ou fazer alguma denúncia.
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7. Serviços de Imunização  

Descrição dos serviços:
O setor de imunização tem por objetivo operacionalizar o processo de vacinação de rotina
e campanhas, acompanhar as notificações de eventos adversos pós-vacinação, controle
de imunobiológicos especiais, organizar capacitações, monitoramento de coberturas
vacinais, distribuição de imunobiológicos e insumos para as Unidades Básicas de Saúde
do município, dentre outras atividades pertinentes a área da imunização.

Atendimento para o agendamento dos Serviços - 
Local: Unidade de Saúde José Nailson Moura (SESP)
Rua Jose Maria Costa, 208, centro, CEP: 49.290-000
Horário de funcionamento: 8h às 12h/13 às 21h
Telefone para contato: (79)-3544-2369
E-mail: vigilanciaepidemiologicainn@outlook.com

Documentação Necessária 

Cartão do SUS, cópia o RG e comprovante de residência.

 
8. Conselho Municipal de Saúde 

Descrição dos serviços:
O Conselho Municipal de Saúde (CMS) é uma instância colegiada, deliberativa e
permanente do Sistema Único de Saúde (SUS), integrante da estrutura organizacional da
Secretaria Municipal de Saúde. Criado pela Lei nº 85 de 20 de 12 de 2021, sua missão é
fiscalizar, acompanhar e monitorar as políticas públicas de saúde nas suas mais
diferentes áreas, levando as demandas da população ao poder público, por isso é
chamado de controle social na saúde. As atribuições atuais do CMS estão
regulamentadas pela Lei n° 8.142/1990.

Atendimento para o agendamento dos Serviços - 
Local: Secretaria Municipal de Saúde/Sala Própria
Rua Benício de Freire, 189, centro, CEP: 49.290-000
Horário de funcionamento: 8h às 12h/13 às 17h
Telefone para contato: (79) 3544-2224
E-mail: conselhosaudeinn@gmail.com

Documentação Necessária 
Contato por telefone ou e-mail, ambos informados acima.
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9. Ouvidoria 

Descrição dos serviços:
Facilitar o acesso do cidadão ao sistema de ouvidoria; Receber, examinar e registrar no
sistema integrado de gestão de ouvidoria as manifestações, sugestões, reclamações,
denúncias, e pedidos de acesso à informação, referentes aos procedimentos e ações de
agentes e setores do respectivo órgão ou entidade; Resguardar o sigilo das informações
recebidas com esse caráter; Articular-se, sistematicamente, com a Ouvidoria Geral do
Estado, fornecendo respostas às questões apresentadas e participando de reuniões
técnicas, sempre que convocado.

Atendimento para o agendamento dos Serviços - 
Local: Secretaria Municipal de Saúde/ Sala própria 
Rua Benício de Freire, 189, centro, CEP: 49.290-000
Horário de funcionamento: 8h às 12h/13 às 17h
Telefone para contato: (79) 99952-3436
E-mail: ouvidoriainn@gmail.com

Documentação Necessária 
Contato por telefone ou e-mail, ambos informados acima.

 
10. Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 

Descrição dos serviços:
O Centros de Atenção Psicossocial - CAPS nas suas diferentes modalidades são pontos
de atenção estratégicos da RAPS: serviços de saúde de caráter aberto e comunitário
constituído por equipe multiprofissional 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.

Atendimento para o agendamento dos Serviços - 
Local: Sede CAPS I Hildebrando Dias da Costa- Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)
Horário de funcionamento: 8h às 12h/13 às 17h
Rua Benício de Freire, 14, centro, CEP: 49.290-000
Telefone para contato: (79)3544-2338
E-mail:capshdc@hotmail.com

Documentação Necessária 
RG e Comprovante de residência 
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11. Núcleo de Atendimento Especializado Municipal 

Descrição dos serviços:
O Núcleo de Atendimento Especializado–NUA, prestar serviços especializados de
assistência à saúde visando à integralidade de atenção, tendo como finalidade a
assistência ambulatorial especializada e o desenvolvimento de ações de prevenção
através de programas de atenção especializada; 

Promover assistência especializada por meio de equipe multiprofissional, nos aspectos
médicos, psicológicos, sociais, nutricionais e de atenção à saúde funcional, integrando-os
aos dispositivos da rede municipal de saúde; 

Acompanhar, monitorar e supervisionar o desenvolvimento das ações de programas de
saúde, exames especializados e especialidades médicas, dentre outras, definidas nas
linhas de cuidados, visando à integralidade da atenção à saúde; 

Oferecer exames complementares especializados diversos: como colposcopia e
eletrocardiograma; 

Prestar atendimento multiprofissional a pacientes portadores de hanseníase; 

Conta com consultas médicas para pacientes encaminhados por clínicos gerais das UBS
que necessitam de especialistas, em: cardiologia, ortopedia, endocrinóloga,
otorrinolaringolia, neurologia, dermatologia.

Atendimento para o agendamento dos Serviços - 
Local: Sede Núcleo de Atendimento Especializado Municipal
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, s/n, centro, CEP: 49.290-000
Horário de funcionamento: 8h às 12h/13 às 17h
Telefone para contato: (79)3544-2338
E-mail:saude@itabaianinha.se.gov.br

Documentação Necessária 
 RG e comprovante de residência.


