
MAIS SAÚDE
A Prefeitura de Contagem investe como nunca para me-
lhorar a saúde. Para 2015, serão investidos 27% do que 
é arrecado pelo município na saúde, 12% a mais do que 
é determinado pelo Ministério da Saúde. As obras de 
construção da nova Maternidade Municipal e do novo 
Pronto-Socorro do JK estão em fase de conclusão, com 
previsão do término para o primeiro semestre deste ano. 
E já estão em processo de construção 18 novas UBS´s .
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Contagem reduz em 96% os casos de dengue
Ações de limpeza e conscientização da população contribuíram para o resultado

Novos uniformes para os agentes 
de saúde
A prefeitura entregou novos uniformes  
para os  Agentes de Combate à Endemias. 
O kit contém  bota, camisa, calça, colete 
e boné. Com isso, os agentes estarão bem 
identificados para visitarem as residências 
e realizarem o trabalho de conscientização 
da população.

Saúde informatizada
A Saúde moderniza as ações de combate à 
dengue e a febre chikungunya com a aquisi-
ção de 600 dispositivos eletrônicos móveis 
que auxiliarão nos trabalhos do agente da 
dengue. O monitoramento será em tempo 
real. A partir da coleta de dados, serão fei-
tos relatórios para ajudarem nas estratégias 
de eliminação do mosquito da dengue em 
locais de grande infestação.

Em 2014, a Prefeitura de Contagem realizou várias ações para o combate e prevenção à dengue. 
A cidade mantém 216 Agentes de Combate a Endemias ( ACE´s) trabalhando, diariamente, 
em visitas às comunidades. No ano passado, eles estiveram em mais de 130 mil imóveis. E os 
números comprovam a qualidade do trabalho. O município teve uma queda de 96% nos casos 
de dengue em relação à 2013. A Prefeitura faz a parte dela. Você faz a sua. Juntos, vamos acabar 
com a dengue.
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Mais investimentos e melhor estrutura para o atendimento

Maternidade Municipal e Pronto-Socorro 
do JK com obras na reta final
As obras da nova Maternidade Municipal entraram em fase de conclusão. Com mais de 75% das intervenções 
já realizadas, o Centro Materno Infantil será entregue à população ainda no primeiro semestre deste ano. A 
maternidade  terá 168 leitos, incluindo os 40 de UTI Neonatal e 10 de UTI Pediátrica. Os partos serão am-
pliados, passando de  250  para 600 partos/mês. Um centro moderno e bem equipado que vai revolucionar 
o atendimento de assistência à saúde da criança e da mulher. As crianças terão um local para atendimentos 
pediátricos 24 horas e as mulheres uma urgência ginecológica.

Pronto-Socorro do JK com 80% das 
obras concluídas
As obras do novo Pronto-Socorro do JK foram retomadas e seguem 
em ritmo acelerado. Com quase 80% das intervenções já finalizadas, 
a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) está prevista para ser entre-
gue ainda no primeiro semestre deste ano. As paredes e contrapisos já 
estão em fase de acabamento.

A unidade está sendo projetada para oferecer atendimento de quali-
dade ao usuário do SUS, seguindo as políticas de humanização da saú-
de pública. Contará com 40 leitos de observação e sala de emergência, 
com seis leitos e oito consultórios. O pronto-socorro também terá sua 
capacidade de atendimento ampliada para cerca de 400 pessoas/ dia.



Hospital Municipal realiza cirurgias ortopédicas em suas dependências

Desde a inauguração, 
essa é a primeira vez que 
a unidade realiza o proce-
dimento

Desde o mês de setembro, o 
Hospital Municipal de Conta-
gem realiza cirurgias ortopédi-
cas de urgência e emergência 
em suas próprias dependências. 
Esta é a primeira vez que a uni-
dade faz o procedimento, desde 
a sua inauguração. Antes, os 
pacientes tinham que aguardar 
liberação de leitos em hospitais 
de outras cidades da Região 
Metropolitana de Belo Hori-
zonte. Agora, a ortopedia do 

HMC também recebe pacientes das cidades de Sarzedo e Ibirité. Além disso, o convênio de 
ortopedia com o Hospital Santa Rita continua sendo mantido.
Está em andamento, um amplo trabalho de reestruturação do HMC para a redução do 
tempo de permanência do paciente no Hospital.

Novo Centro de Consultas 
Especializadas
Cumprindo compromissos com a população, 
a prefeitura inaugurou o segundo Centro de 
Consultas Especializadas de Contagem, na 
região da Ressaca. Com a descentralização 
do atendimento do Iria Diniz, os transtor-
nos causados pelas grandes distâncias estão 
sendo eliminados. A unidade oferece oito es-
pecialidades em cardiologia, urologia, mas-
tologia, dermatologia, gastroenterologia, 
pré-natal de alto-risco, geriatria e ginecolo-
gia, além de exames de média complexidade 
como: 

São realizadas em torno de 2 mil consultas 
por mês, beneficiando 200 mil pessoas das 
regiões da Ressaca e do Nacional.
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Contagem terá faculdade de medicina
Contagem foi autorizada a ofertar o curso de medicina, 
graças aos esforços permanentes da Prefeitura de Conta-
gem. O processo de implantação da faculdade já está em 
andamento. No fim do ano passado, o governo federal 
lançou uma consulta pública para que sejam apresenta-
das críticas e sugestões relativas à efetivação da faculda-
de. Em breve, será publicado o edital para a seleção da 
faculdade e implantação do curso.

Fique por 
Dentro:

O CTI do Hospital Municipal foi reformado e ganhou 
nove leitos para o atendimento da população.
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Mais médicos nos postos de saúde e atendimento 
humanizado, é a boa receita de Contagem

Agora, Contagem tem um médico para atender em 
cada equipe do Programa Saúde da Família. A pre-
feitura atendeu as solicitações da população e con-
tratou mais de 120 médicos por meio dos programas 
“Mais Médicos”, “Revalida” e “Provab”, do governo 
federal, atingindo assim, 100% do atendimento na 
atenção básica. Outros 575 profissionais da área 
médica foram contratados no início de 2013, dentre 
eles 175 médicos em diversas especialidades.  A pre-
feitura sabe que ainda há muito a ser realizado, mas 
está fazendo a parte dela para ampliar a quantidade 
de médicos nos postos de saúde e garantir melhor 
atendimento às pessoas.
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18 novas UBS´s
A prefeitura também está investindo na me-
lhoria da infraestrura das unidades de saú-
de. Para isso, desde 2013, já reformou duas, 
entregou quatro novas unidades de saúde e 
está construindo outras cinco. No total, se-
rão construídas 18 novas UBS´s por toda a 
cidade, oferecendo um ambiente mais con-
fortável e com melhor estrutura para o tra-
balho dos profissionais e a assistência dos 
contagenses.

Comunidade aprova 
atendimento
O atendimento humanizado da unidade 
de saúde da Vila Jardim Eldorado (anti-
ga Vila Marimbondo) tem superado as 
expectativas dos moradores da região. As 
pessoas só têm elogios para o trabalho 
que é realizado pelo posto, que conta com 
duas equipes do Programa Saúde da Fa-
mília (PSF).

“O ambiente no posto é agradável, sou muito bem atendida 
e fiz novos amigos. Aqui eu recebo orientações de saúde, ali-
mentação, fazemos passeios e não vejo o tempo passar”.

Enedina da Silva, moradora do bairro há 30 anos.


