
 

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 CORONEL XAVIER CHAVES 

Email: saude@coronelxavierchaves.mg.gov.br 

Rua Capitão Anselmo, Nº. 400, Vila Mendes. 

 

 
Secretaria Municipal de Saúde 

Endereço: Rua Capitão Anselmo, n° 400, Vila Mendes 

Telefone: 3357-1490 

Horário de atendimento: Segunda a Sexta de 07:30h às 16:30h 

Responsável: Claudiano Assunção – Secretário Municipal de Saúde 

 

Serviços ofertados: 

 Cadastramento do Cartão SUS, 

 Agendamento para realização de consultas especializadas, exames e cirurgias, 

 Agendamento de consultas e transportes para tratamento fora domicílio. 

 

 Documentos necessários para acesso aos serviços: Identidade ou documento com foto 

(Carteira de Trabalho e Carteira de motorista), CPF, em caso de menores Certidão de 

Nascimento, Cartão SUS e comprovante de residência. 

 Tempo para atendimento: O tempo varia entre as necessidades, alguns serviços são imediatos 

e outros dependem de agendamentos junto aos prestadores. 

 

VISA – Vigilância Sanitária 

Endereço: Rua Capitão Anselmo, n° 400, Vila Mendes 

Telefone: 3357-1490 

Horário de atendimento: Segunda a Sexta de 07:30h às 16:30h 

Responsável: Débora Beatriz da Silva – Fiscal Sanitário 

 

Serviços ofertados: 

 Atendimento de denuncias  

 Fiscalização em locais de produção, transporte e comercialização de alimentos, medicamentos 

e produtos de interesse em saúde, estabelecimentos de saúde públicos ou privados 

 Concessão/ renovação de licença Sanitária (Alvarás) 

 Controle e coleta de produtos sujeitos a fiscalização sanitária 

 Emissão de numeração para receituários controlados 

 Notificação de produtos que estejam em desacordo com a legislação 

 Cadastro no SISAGUA, controle da qualidade da água do município de da água da Copasa 

 Orientação e educação para a população e para os setores regulados pela VISA 

 

 Documentos necessários para acesso aos serviços: CNPJ, cópia do Contrato Social ou 

Declaração de Firma, cópia da Carteira de Identidade dos Proprietários, Requerimento e 

Termo de Responsabilidade, pedido de vistoria, Inscrição Estadual e certificado de 

dedetização. 

 Tempo para atendimento: O tempo é relativo a apresentação correta dos documentos 

necessários. 
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Vigilância Epidemiológica 

Endereço: Rua Capitão Anselmo, n° 400, Vila Mendes 

Telefone: 3357-1490 

Horário de atendimento: Segunda a Sexta de 07:30h às 16:30h 

Responsável: Lucas Tadeu de Resende – Supervisor de Epidemiologia e Vigilância 

Serviços ofertados: 

 Visita em residências, estabelecimentos, depósitos, terrenos baldios em busca de focos 

endêmicos  

 Aplicação de larvicidas e inseticidas 

 Vacinação contra raiva a cães e gatos 

 Coleta de água para avaliação da qualidade realizada pela SES/MG 

 Orientação e educação em saúde em prevenção a doenças e agravos epidemiológicos 

 

 Documentos necessários para acesso aos serviços: Não há necessidade de apresentação de 

documentos. 

 Tempo para atendimento: As ações de vigilância epidemiológica são realizadas por ciclos, e 

residências e estabelecimentos que não possuem focos recebem até duas visitas ano, pontos 

estratégicos são realizadas visitas quinzenais. Quanto a vacinação é de acordo com o 

calendário estadual. 

 

Bem Viver – Programa de Saúde Mental 

Endereço: Rua Capitão Anselmo, n° 400, Vila Mendes 

Telefone: 3357-1490 

Horário de atendimento: Segunda a Sexta de 07:30h às 16:30h 

Responsável: Sâmara Aparecida Chaim de Almeida – Psicóloga  

Serviços ofertados: 

 Atendimento psicológico agendado 

 Atendimento e oficinas em grupo com participação de terapeuta ocupacional 

 Atendimento de consulta com Neurologista 

 Atendimento de consulta com Psiquiatra 

 Casa de atendimento ao paciente com sofrimento mental 

 

 Documentos necessários para acesso aos serviços: 

Encaminhamento médico, identidade ou documento com foto (Carteira de Trabalho e Carteira 

de motorista), CPF, em caso de menores Certidão de Nascimento, Cartão SUS e comprovante 

de residência. 

 Tempo para atendimento: As consultas com psicólogo são diárias, sendo agendadas e dado 

prioridade à urgências, consultas com Neurologista e Psiquiatra são realizadas mensalmente, 

respeitando o critério de retorno definido pelos profissionais. Atendimento do terapeuta 

ocupacional quinzenal. 
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Posto de Saúde  

Endereço: Rua Joana Mendonça, S/N, Centro 

Telefone: 3357-1255 

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta de 07:30h às 16:30h 

Responsáveis: Maria Letícia do Carmo Resende Sousa – Diretora do Posto de Saúde 

Luiara Bartira Vanzelotti Vieira – Enfermeira 

 

Serviços ofertados: 

 Atendimento médico agendado (clínico geral, pediatra, ginecologista) 

 Atendimento/consulta de enfermagem 

 Coleta de preventivos 

 Realização de teste rápido para Sífilis 

 Aferição de pressão e de glicemia capilar 

 Realização de curativos e pequenas suturas 

 Realização de pequenas cirurgias (ambulatoriais) 

 Aplicação de medicações injetáveis 

 Serviço de inalação (nebulização) 

 Encaminhamento a especialistas 

 Teste do Pezinho – Triagem Neonatal 

 Puericultura 

 Realização de Eletrocardiogramas 

 Inserção de Diu 

 Ações de Planejamento Familiar 

 Consultas de pré-natal com o ginecologista 

 Acompanhamento e Consultas de pré-natal com as enfermeiras 

 Ações de apoio e incentivo ao aleitamento materno 

 Ações de promoção e prevenção à saúde, campanhas contra Diabetes, hipertensão, saúde 

reprodutiva, saúde da mulher, da criança e do idoso 

 

 Documentos necessários para acesso aos serviços: Cartão SUS atualizado e documento de 

identificação. 

 Tempo para atendimento: O tempo varia entre as necessidades, alguns serviços são 

imediatos, outros agendados em períodos menores que 30 dias e alguns encaminhados à 

Secretaria Municipal de Saúde para complementariedade do cuidado. 

 

Estratégia Saúde da Família - PSF 

Endereço: Largo Gonçalves Lara, n° 15, Centro 

Telefone: 3357-1512 

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta de 07:30h às 16:30h 

Responsáveis: Marillac de Fátima Silva – Diretora do PSF 

Kely Aparecida Maximiano – Enfermeira 
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Serviços ofertados: 

 Atendimento médico clínico 

 Visita domiciliar para atendimento médico ou de enfermagem 

 Visita do Agente Comunitário de Saúde 

 Curativo domiciliar 

 Atendimento/consulta de enfermagem na Unidade 

 Coleta de preventivos 

 Realização de teste rápido para Sífilis 

 Aferição de pressão e de glicemia capilar 

 Realização de curativos e pequenas suturas 

 Aplicação de medicações injetáveis 

 Serviço de inalação (nebulização) 

 Encaminhamento a especialistas 

 Acompanhamento e Consultas de pré-natal com as enfermeiras 

 Atendimento odontológico 

 Realização de vacinas e campanhas de vacinação 

 Acompanhamento e cadastros de usuários por parte dos ACS 

 Notificações de agravos de saúde 

 Ações de promoção e prevenção à saúde, campanhas contra Diabetes, hipertensão, saúde 

reprodutiva, saúde da mulher, da criança e do idoso 

 

 Documentos necessários para acesso aos serviços: Cartão SUS atualizado, documento de 

identificação e cartão de vacina. 

 Tempo para atendimento: O tempo varia entre as necessidades, alguns serviços são 

imediatos, outros agendados em períodos menores que 30 dias e alguns encaminhados à 

Secretaria Municipal de Saúde para complementariedade do cuidado. 

 

Assistência Farmacêutica 

Endereço: Rua Dona Inhazinha, S/N, Centro 

Telefone: 3357-1348  

Horário de atendimento: Segunda a Sexta de 08:00h as 16:00h 

Responsável: Marcos Rogério Efrem Natividade - Farmacêutico 

 

Serviços ofertados: 

 Dispensação de medicamentos conforme a Relação Nacional de Medicamentos (RENAME) e 

relação Municipal (REMUME) 

 Dispensação de insumos necessários à diabetes; insulinas, seringas, aparelhos e fitas para 

controle da diabetes conforme regulamentação do Estado de Minas 

 Realização de processo administrativo para aquisição de medicamentos de alto custo 

 Promoção da saúde; Tabagismo e uso racional de medicamentos 
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 Documentos necessários para acesso aos serviços: Receita médica, identidade ou documento 

com foto (Carteira de Trabalho e Carteira de motorista), CPF, em caso de menores Certidão de 

Nascimento, Cartão SUS e comprovante de residência. 

 Tempo para atendimento: A partir do cadastramento do usuário, a medicação passa a ser 

planejada e dispensada conforme a orientação na receita. Em relação aos Processos para 

aquisição de Medicação de Alto Custo existe todo um trâmite definido pela SES/MG e a 

entrega adequada dos documentos, assim como cumprimento de todas as solicitações 

agilizam na conclusão do processo, não sendo o município quem defini o tal prazo. 

 

Centro Odontológico Coronel Xavier Chaves 

Endereço: Rua São Francisco de Assis, n° 231, Bairro Nossa Senhora da Conceição  

Telefone: 3357-1273 

Horário de Atendimento: Segundas às sextas feiras de 07:30 às 16:30h 

Responsável: Marillac de Fátima Silva – Diretora do PSF 

 

Serviços ofertados: 

 Atenção integral em saúde bucal (promoção, prevenção, assistência) individual e 

coletiva a toda população, a indivíduos e a grupos específicos, segundo programação 

e de acordo com suas competências técnicas e legais 

 Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo 

atendimento das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais 

 Realizar a atenção integral em saúde bucal (proteção da saúde, prevenção de agravos, 

diagnóstico, tratamento e manutenção da saúde) individual e coletiva, a todas as 

famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento local, com 

resolubilidade 

 Encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis  de assistência, 

mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o segmento do 

tratamento 

 Atenção à gestante, consulta programática no pré-natal assegurado 

 Escovação supervisionada 

 Remoção de Placas  

 Limpeza profilática com aplicação de flúor 

 

 Documentos necessários para acesso aos serviços: Cartão SUS atualizado, documento de 

identificação e cartão de vacina. 

 Tempo para atendimento: O tempo varia entre as necessidades, alguns serviços são imediatos 

outros agendados conforme a necessidade do cuidado. 


