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Prefeitura trabalha para 
melhorar a saúde

A Prefeitura de Conta-
gem, em parceria com o 
Governo Federal, através 
do Ministério da Saúde, e 
com o Governo do Esta-
do, realiza esforços para 
melhorar o atendimento à 
saúde da população. Me-
lhorar a saúde não é tarefa 
fácil e muitos são os desa-
fios enfrentados com fir-
meza e determinação pela 
Administração Municipal. 

São muitos investimen-

tos em obras de reforma, 
reconstrução e ampliação 
das unidades de saúde. 
Entre elas a duplicação do 
número de leitos do Hospi-
tal, o projeto da nova Ma-
ternidade, a reconstrução 
das unidades de urgência 
e emergência, a reabertura 
da Unidade 16 na Sede e  
o novo Centro de Controle 
de Zoonoses (CCZ). Nestas 
obras são investidos re-
cursos da ordem de R$ 35 

milhões, muitos dos quais 
já estão garantidos. 

A Prefeitura de Con-
tagem também investe 
em recursos humanos na 
área de saúde. Adotou o 
concurso público para a 
admissão de servidores, 
promove cursos e qualifi-
cação profissional e reajus-
ta anualmente os salários, 
evitando perdas salariais. 
Com isso busca ampliar e 
garantir o número de mé-

dicos no SUS Contagem.
Para melhorar o aten-

dimento ao público, a 
Prefeitura implantou o 
Acolhimento e a Classifica-
ção de Risco no Pronto So-
corro/GPV. A fila de espera 
para cirurgias também vai 
diminuir com a realização 
do Mutirão da Catarata, 
iniciado em maio, que vai 
realizar cirurgias em mais 
de mil pessoas que aguar-
dam na fila de espera. 
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Atualmente, a Rede Municipal de Saúde de Contagem tem 
5.168 servidores, dos quais 1.163 são médicos. Além disso, a 
Saúde emprega profissionais em outras áreas como enferma-
gem, técnicos de níveis superior e médio, agentes de saúde e 
endemias, servidores administrativos.

A Prefeitura de Contagem realiza um grande esforço de valori-
zação dos servidores da saúde. Adotou o concurso público como 
forma de admissão já que a maioria dos servidores até 2004 não 
eram concursados. Investiu em cursos, treinamentos de qualifica-
ção e reajustou os salários nos últimos quatro anos em 24,04%. 
Os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às 
endemias foram efetivados, conforme Emenda Constitucional 
51/2006. 

A Prefeitura também contratou médicos para o SUS Conta-
gem. No início deste ano foi realizado um concurso público para 
330 profissionais. Médicos aprovados no concurso de 2004 fo-
ram chamados e outro concurso foi feito em 2006. Além disso, 
nos últimos três anos foram realizados oito processos seletivos 
simplificados para médicos. A Prefeitura está melhorando as con-
dições de trabalho dos médicos para garantir que eles permane-
çam no SUS Contagem. 

Mais de 5 mil servidores 
garantem atendimento na saúde

Prefeitura adota políticas de valorização dos servidores

Dados dos procedimentos de saúde por ano:
►Hospital Municipal: 5 mil internações e 38 mil atendimentos;

►Maternidade Municipal: 6.500 internações, 4.200 partos e 960 
cirurgias ginecológicas e de mama;

►155 mil atendimentos no Pronto-Socorro GPV;

►190 mil atendimentos médicos nas Policlínicas (UAIs);

►134 mil consultas especializadas;

►27.800 atendimentos do Samu;

►600 mil consultas médicas básicas;

►300 mil consultas de enfermagem;

►220 mil procedimentos odontológicos;

►900 mil receitas atendidas nas Farmácias Distritais;

►1 milhão de visitas dos Agentes Comunitários de Saúde;

►875 mil visitas da Zoonoses;

►30 mil visitas da Vigilância Sanitária;

►1 milhão e 500 mil exames laboratoriais.

►Investimentos anuais de 154 milhões de reais

Atendimento Médico

Ronaldo Leandro
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O Hospital Municipal de Contagem também está em obras. 
São R$ 2,8 milhões de investimentos destinados à ampliação do 
pronto-socorro, e da unidade de serviços de apoio do Hospital. 
Também serão implantados mais 110 leitos na internação e enfer-
maria. Com a conclusão das obras, o número de leitos vai subir de 
137 para 267. 

Entre 2005 e 2007, a Prefeitura de Contagem investiu R$ 4,5 
milhões no Hospital Municipal. Esses recursos foram revertidos 

na compra de equipamentos modernos, organização dos setores, 
instrumentais cirúrgicos, materiais de informática e mobiliário, 
incluindo cadeiras para acompanhantes. O Hospital hoje possui 
equipamentos de última geração para urgência e emergência. A 
Prefeitura investiu também na humanização do atendimento, com 
a intensificação e criação de vários programas.

O Hospital Municipal tem 760 servidores e realiza, anualmente,  
5 mil internações, 38 mil atendimentos e 2 mil e 900 cirurgias. 

Prefeitura dobra o número de 
leitos do Hospital Municipal 

Capacidade de internação sobe de 137 para 267

Ronaldo Leandro

As obras de ampliação vão aumentar
a capacidade de internação
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Contagem é um dos municípios do País que tem maior controle 
sobre a dengue. Isso se deve ao trabalho permanente da Prefeitura 
ao longo dos três últimos anos no combate ao Aedes aegypt, mos-
quito transmissor da doença. Enquanto em outras cidades os nú-
meros da doença avançam, em Contagem os casos confirmados de 
dengue foram reduzidos em quase 70% nos cinco primeiros meses 
de 2008 em comparação ao mesmo período do ano passado. Até a 
primeira quinzena de maio deste ano foram registrados 128 casos 
no município, contra 397 casos em igual período de 2007 e não 
aconteceu nenhuma morte. 

Esse trabalho contínuo da Prefeitura foi, inclusive, apontado 
como modelo pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em uma 
visita à cidade, para verificar resultados da aplicação dos recursos 
no controle ao vetor da dengue. Também merece destaque a cola-
boração da população para afastar os riscos de uma epidemia no 
município.

Contudo, o trabalho educativo e de vistoria de foco, realizado 
diariamente pela equipe de Zoonoses durante todo o ano, foi in-
tensificado. Também foram feitos mutirões de limpeza nos bairros 
com maior número de focos, bem como parcerias com associações 
de bairros, igrejas e escolas para a mobilização e conscientização 
da população, com distribuição de panfletos educativos. Somente 
nos cinco primeiros meses do ano, foram realizados 25 mutirões 
de limpeza, com mais de 50 toneladas de lixo recolhidas.  

Por avaliar que a dengue não deve ser tratada apenas como um 
problema de saúde pública, mas que necessita de um trabalho 
intersetorial envolvendo outras secretarias como Educação, Limpe-
za Urbana e Meio Ambiente, a Prefeitura tem investido em várias 
ações envolvendo várias áreas da administração. As ações educati-
vas nas escolas envolveram mais de 70 mil alunos da rede pública 
de ensino de Contagem.

Contagem é destaque no 
combate à dengue 

Número de casos da doença recuou 70% em 2008 na cidade

Agente de Zoonoses

Elias Ramos
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Cirurgias de catarata e exames de alto custo
Pacientes da rede pública de saúde de Contagem que precisam 

fazer cirurgias de catarata serão atendidos por um novo serviço 
da Prefeitura Municipal. O programa, lançado em maio, garante 
atendimento a cerca de 1.200 pessoas que esperam a cirurgia 
de catarata para recuperar ou melhorar a visão. Esse mutirão vai 
acabar com a fila de espera por cirurgias de catarata em Conta-
gem, além de devolver a visão e garantir mais qualidade de vida 
para essas pessoas.

A Prefeitura também trabalha para acabar com as filas de es-
pera para uma série de exames especializados de alto custo, co-
mo ressonância magnética, cintilografia, duplex scan, ultrassom 
transretal, eletroneuromiografia e testes ergométricos, dentre ou-
tros. São mais R$ 1 milhão investidos para garantir um diagnósti-
co preciso e o tratamento adequado para aproximadamente 5 mil 
pacientes da rede pública de saúde.

Hemodiálise: Novo Centro de Terapia Renal 
Contagem vai ter um moderno Centro de Terapia Renal, clínica 

especializada que vai atender os moradores da cidade que hoje 
precisam se deslocar até outras cidades para se submeterem a 
sessões de hemodiálise.

Em parceria com o Hospital Evangélico, conveniado do SUS, 
serão investidos R$ 4 milhões no Centro de Terapia Renal. A obra 
será construída na Avenida João César de Oliveira, no Eldorado, 
próximo ao Hospital Municipal de Contagem. 

A previsão de conclusão das obras é de oito meses. Até o início 
de 2009 as pessoas que precisam fazer hemodiálise serão atendi-
das com mais conforto e comodidade, mais perto de casa. É mais 
um investimento da Prefeitura para garantir uma saúde melhor 
para todos.

Mais três boas notícias na 
saúde em Contagem 

Exames entregues em casa, Centro de Hemodiálise e cirurgias de catarata

A Saúde bate à sua porta
A Prefeitura de Contagem oferece à população um serviço pio-

neiro de entrega de exames laboratoriais em casa. O programa 
“A saúde bate à sua porta – Entrega de exames laboratoriais em 
casa”, implantado em abril, é uma iniciativa pioneira entre os 
municípios brasileiros.

O serviço da Prefeitura permite aos cidadãos de Contagem a 
comodidade de receber em casa, por meio de carta registrada, 
os resultados de exames laboratoriais feitos na rede própria e 
conveniada de laboratórios. Agora, o morador de Contagem não 
precisa sair para receber os resultados de exames. Com todo o 
conforto, segurança e confiabilidade dos Correios, os resultados 
são entregues em casa.

Em Contagem, são realizados mais de 1 milhão e 500 mil exa-
mes por ano pela rede pública de saúde. Os investimentos da Pre-
feitura com a prestação do serviço são de R$ 6,6 milhões anuais.

Prefeitura cria o programa de 
entrega de exames em casa

Ronaldo Leandro
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Com a nova Policlínica Vargem das Flores, também conhecida 
como UAI – Unidade de Atendimento Imediato, a Prefeitura de Con-
tagem entregará à população uma unidade de urgência e emergên-
cia com área de 2.500 metros quadrados. É uma área quatro vezes 
maior que a do prédio onde atualmente funciona a Policlínica. A 
construção da nova unidade foi garantida por um convênio da Admi-
nistração Municipal com o Ministério a Saúde e custa cerca de R$ 2,5 

milhões em investimentos.
A nova Policlínica Vargem das Flores terá dois pavimentos e conta-

rá com mais leitos, bem como instalações mais adequadas ao atendi-
mento de urgência e à observação dos pacientes. Na observação de 
adulto, o número de leitos sobe de oito para 22. Já na pediatria, de 
cinco para oito leitos. Além das melhorias físicas, estão sendo adqui-
ridos equipamentos mais modernos, e novo mobiliário.

Prefeitura constrói a nova 
Policlínica Vargem das Flores

Número de leitos passa de 13 para 30 com a construção do novo prédio

Prefeitura constrói a nova Policlínica (UAI) Vargem das Flores
Perspectiva da nova Policlínica (UAI) 
Vargem das Flores depois de pronta

Odilon Rocha Odilon Rocha
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Em breve a Prefeitura de Contagem 
entregará à população a nova Poli-
clínica da Região Ressaca / Nacional. 
Ela também é conhecida como Uni-
dade de Atendimento Imediato – UAI. 
Com investimentos superiores a R$ 1 
milhão, a Policlínica está sendo total-
mente reformada e ampliada. A área 
da unidade será ampliada dos atuais 
500 metros quadrados para 1.200 
metros quadrados. A entrada de am-
bulância ficará separada e o número 
de leitos passará de 14 para 23. O re-
dimensionamento do setor de obser-
vação modificará consultórios e salas 
de espera, central de enfermagem e 
banheiros, com separação dos espa-
ços para adultos e crianças.

Obra da nova Policlínica da 
Ressaca está quase pronta 

Unidade está sendo reconstruída e passará de 500 para 1.200 metros quadrados 

Canteiro de obra da Policlínica Ressaca/Nacional

Perspectiva da Policlínica Ressaca/Nacional 
depois de pronta

Ronaldo Leandro
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Com investimentos de mais 
de R$ 500 mil, a Policlínica do 
Petrolândia também está sen-
do totalmente reformada e am-
pliada. A Policlínica é também 

Prefeitura reforma e amplia 
Policlínica do Petrolândia 

Com a reforma, número de leitos na Policlínica passa de 12 para 20 
conhecida como Unidade de 
Atendimento Imediato – UAI. 
A unidade terá a área pratica-
mente dobrada, passando dos 
atuais 500 metros quadrados 

para 914 metros quadrados. 
As obras incluem a melhoria 
da área física, que vão permitir 
mais conforto para trabalha-
dores e pacientes e o aumento 

do número de leitos de 12 para 
20. Com a ampliação, a popu-
lação de Contagem também 
ganha atendimento mais hu-
manizado.

Canteiro de obra da Policlínica Petrolândia Perspectiva da Policlínica Petrolândia, 
como ficará depois de pronta
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A Prefeitura de Contagem conclui em bre-
ve outra importante obra na área de Saúde: 
a reforma geral e a reabertura da Unidade 
16, na Sede, que passará a funcionar como 
uma Policlínica ou Unidade de Atendimento 
Imediato (UAI). Mais de R$ 200 mil estão 
sendo investidos nas obras dessa tradicional 
e importante unidade de saúde.

Referência para a comunidade da re-
gião, ela será reformada e ampliada, além 
de ganhar novos equipamentos, serviços e 
programas, como o de Residência Médica. A 
Unidade 16 passará a funcionar como Poli-
clínica ou Unidade de Atendimento Imediato 
(UAI), 24h por dia, em mais um esforço da 
Prefeitura de Contagem para melhorar a 
atenção à saúde da população. 

Unidade 16 na Sede será 
reformada para funcionar 24h

Região Sede ganhará uma Policlínica com novos equipamentos e serviços

Unidade 16 da saúde na Sede após reforma 
e ampliação será reaberta à população

Ronaldo Leandro
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A Prefeitura de Contagem 
está concluindo as obras de 
construção do primeiro Centro 
de Controle de Zoonoses (CCZ) 
do município. Com investimen-
tos de aproximadamente R$ 1 
milhão, a unidade foi construída 
em uma área de 1.600 metros 
quadrados, no Cinco, Distrito 
Sanitário Eldorado. Com o CCZ, 
toda a população será benefi-
ciada. 

A construção de um Centro 
de Controle de Zoonoses em 
Contagem é uma demanda anti-
ga e urgente para o desenvolvi-

Contagem ganhará seu primeiro 
Centro de Controle de Zoonoses
Unidade será responsável pelo controle de doenças transmitidas por animais

mento do trabalho de combate 
a endemias no município.

No CCZ, serão atendidas so-
licitações de exames para leish-
maniose, vacinação constante 
contra raiva, recolhimento de 
cães errantes, além do registro 
dos animais. O atendimento 
será feito pessoalmente ou por 
telefone. O Centro de Controle 
de Zoonoses é responsável pelo 
controle de doenças transmiti-
das por animais, como dengue, 
raiva, leishmaniose, leptospiro-
se, esquistossomose, febre ma-
culosa, entre outras.

A Prefeitura de Contagem inaugurou as novas instalações 
do Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador 
(Cerest), no bairro Santa Cruz, no Distrito Sanitário Eldorado. 
O Cerest Contagem, que recebeu investimentos de R$ 530 
mil, é referência também para outros municípios como Ibirité 
e Sarzedo. No local, os trabalhadores, inclusive os do setor 
informal, têm acesso a uma série de serviços e profissionais, 
como médicos, psicólogos, engenheiro de segurança do tra-
balho e terapeuta ocupacional, entre outros. 

Novas instalações do Cerest

O Centro de Controle de Zoonoses fará o controle 
das doenças transmitidas por animais

Ronaldo Leandro
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A Prefeitura de Contagem negocia com os governos Federal e Esta-
dual parcerias para a construção da nova Maternidade de Contagem, 
que será referência na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Com 
custo estimado de R$ 16 milhões, a obra foi escolhida pela população 
no Orçamento Participativo - OP Cidade, consulta popular realizada 
pela internet. Do total de recursos necessários à execução da obra, 
Contagem já garantiu R$ 6 milhões, por meio de emendas da banca-
da mineira na Câmara Federal.

A nova Maternidade será construída na área do Hospital Municipal, 
o que garantirá para o município um arrojado e moderno complexo 
hospitalar.

A Maternidade Municipal de Contagem é referência no trabalho 
voltado à mulher e ao recém-nascido. Essa melhora progressiva da 
assistência pode ser medida pela produção e projetos implantados na 
unidade, que ganhou 20 novos leitos de Cuidados Progressivos, sendo 
10 de UTI Neonatal e 10 Berçários de Cuidados Intermediários. O nú-
mero de partos na Maternidade subiu de 150 para 350 por mês.

Prefeitura busca recursos 
para a nova Maternidade

Maternidade e Hospital formarão o complexo hospitalar de Contagem 

Prédio atual da Maternidade

Novo complexo hospitalar de Contagem 
com o hospital ampliado e o prédio da 
nova maternidade

Ronaldo Leandro
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A Prefeitura de Contagem, através de parceria com o Mi-
nistério da Saúde, lançou um programa de reconstrução das 
unidades básicas – Unidades de Saúde da Família e Postos de 
Saúde. Já foram assinados convênios com o Ministério da Saú-
de no valor de R$ 4 milhões para a construção de sete unidades 
dentro de um padrão compatível com as exigências de saúde 
da população. Cada uma, com um custo estimado de R$ 550 
mil, terá área construída de 600 metros quadrados, oferecendo 
mais conforto aos usuários e trabalhadores da saúde. Depois 
de prontas, elas passarão a funcionar com três equipes de Saú-
de da Família, cada uma composta por médico, enfermeiro, au-

xiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde.
Além das novas unidades, a Prefeitura investe mais R$ 2 mi-

lhões na reforma e ampliação de cinco unidades de saúde da 
família. Na região de Nova Contagem foram reformadas as uni-
dades básicas Retiro, São Judas Tadeu e Icaivera. Na região do 
Petrolândia estão sendo reformadas e ampliadas as unidades 
de saúde da família do São Luís, Campo Alto / Sapucaias.

Essas obras nas unidades de saúde vão melhorar sensivel-
mente as condições de trabalho da Atenção Básica, especial-
mente na infra-estrutura das unidades e na organização da 
rotina.

Prefeitura vai reconstruir as 
unidades básicas de saúde

Novas instalações serão mais amplas e terão mais infra-estrutura

Novo padrão arquitetônico das sete unidades do 
PSF que serão construídas pela Prefeitura

PSF Campo Alto / Sapucaias

PSF Retiro

PSF São Luiz PSF Icaivera

PSF São Judas Tadeu

Ronaldo Leandro

Elias RamosRonaldo Leandro

Odilon Rocha

Elias Ramos
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A Prefeitura de Contagem 
entregou à população o pri-
meiro Centro de Especialida-
des Odontológicas (CEO) do 
município. Localizado na rua 
Francisco Miguel, 185, no Cen-
tro, a unidade funciona como 
clínica especializada e oferece 
atendimentos que vão desde 
o diagnóstico, com ênfase na 
prevenção, combate ao câncer 
de boca, tratamento de canal, 
cirurgias, obturações, apli-
cação de flúor em crianças e 
adolescentes até ações educa-
tivas e preventivas.

Implantado em parce-
ria com o Governo Federal, 
através do programa "Brasil 

Sorridente", o CEO possui 
equipamentos de última gera-
ção, modernos e sofisticados 
consultórios odontológicos e 
profissionais, entre dentistas, 
auxiliares e técnicos em higie-
ne dental. 

Com investimentos supe-
riores a R$ 200 mil, a obra faz 
parte do programa de expan-
são dos serviços odontológicos 
do município. Novos equipa-
mentos odontológicos estão 
sendo colocados em funcio-
namento. Outra iniciativa da 
Prefeitura é a criação de um 
laboratório de prótese dentá-
ria para confecção de próteses 
totais ou parciais removíveis.

Contagem ganha Centro de 
Especialidades Odontológicas

Laboratório vai garantir confecção de próteses dentárias

Prefeitura amplia serviços de fisioterapia
A Prefeitura ampliou os serviços 

de fisioterapia no município. O aten-
dimento, que antes se concentrava 
apenas no Eldorado e no Industrial, 
foi estendido às regionais do Nacional 
e Vargem das Flores, isso favoreceu o 
deslocamento periódico dos pacientes 
até o local, reduziu o índice de faltas e 
o tempo de espera para as sessões de 
fisioterapia. 

Até o final deste ano, a Prefeitura 
vai instalar mais cinco unidades de fi-
sioterapia nos Núcleos de Apoio à Saú-
de da Família, além de dois Centros de 
Reabilitação, nas regionais Nacional e 
Vargem das Flores. No inicio do segun-
do semestre, está prevista a instalação 
de uma unidade no Industrial. 

Em abril deste ano, a Prefeitura 
firmou parceria com o Centro Univer-
sitário Newton Paiva, o que garantiu 
a ampliação da oferta dos serviços de 
fisioterapia. O município passou a re-
ceber estagiários do curso de Fisiotera-
pia, que auxiliam no desenvolvimento 

das atividades nas unidades descentra-
lizadas.

O objetivo central do projeto de am-
pliação dos serviços é aproximar ainda 
mais a fisioterapia dos cidadãos e dos 
profissionais da saúde que atuam nas 
equipes de saúde da família.

Prefeitura entrega a população o novo Centro de 
Especialidades Odontológicas (CEO)

Ronaldo Leandro
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Fisioterapia é ampliada em Contagem
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Pronto-Socorro atende 
8 mil pacientes por mês

Prefeitura investirá mais de  R$ 1 milhão no Pronto-Socorro nos próximos meses

Ricardo Lima

A primeira grande obra da Prefeitu-
ra na área de saúde foi a reforma das 
instalações do Pronto-Socorro GPV, no 
bairro JK, concluída no final de 2006. As 
obras na unidade, que exigiram investi-
mentos da ordem de R$ 600 mil, contri-
buíram sensivelmente para a melhoria e 
humanização do atendimento. 

Além da reforma da estrutura física, 
a Prefeitura investiu também no atendi-
mento da unidade, com a implantação 
do Acolhimento e da Classificação de 
Risco. Todo usuário que chega ao Pronto 
Socorro é acolhido e sua demanda enca-
minhada. A prioridade no atendimento 
é feita com base na gravidade do caso, 
mas todos os usuários são atendidos. 
Composta por enfermeiras e assistentes 
sociais, a equipe do acolhimento enca-
minha a outras unidades os casos que 
não podem ser atendidos no Pronto-
Socorro. 

O Pronto-Socorro possui duas en-
fermarias com oito leitos cada, sendo 
uma feminina e outra masculina. Uma 
enfermaria pediátrica com 12 leitos e 
uma sala de observação para a clínica 
médica. Com quase 400 funcionários, o 
Pronto-Socorro funciona também como 
policlínica, oferecendo consultas médi-
cas previamente agendadas. Hoje, quase 
90% de todos os casos que dão entrada 
no Pronto-Socorro são solucionados na 
própria unidade. Em média, são mais de 
8 mil atendimentos por mês em pedia-
tria, clínica médica, ortopedia e clínica 
cirúrgica. 

A Prefeitura de Contagem, em par-
ceria com o Ministério da Saúde, vai 
investir R$ 1 milhão em nova ampliação 
da unidade e em outras melhorias para 
beneficiar toda a população que recorre 
diariamente aos serviços do Pronto-
Socorro GPV.

Prefeitura fará nova ampliação 
no Pronto-Socorro GPV
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Em maio, a Prefeitura de Con-
tagem entregou à população mais 
uma Farmácia Distrital. A 13ª uni-
dade de distribuição de medica-
mentos do município funciona no 
bairro Darcy Ribeiro, em Vargem 
das Flores, beneficiando uma po-
pulação de 8 mil pessoas da co-
munidade local. A Administração 
Municipal implantou também a Far-
mácia Distrital Nacional. A implan-
tação das duas novas Farmácias 
Distritais integra um grande projeto 
da Prefeitura de Contagem de rees-
truturação e expansão das unida-
des farmacêuticas do muni-cípio.

Também em maio, a Prefeitura 
entregou à população da Sede 
as novas instalações da Farmácia 
Distrital da regional. Em abril des-
te ano, a Prefeitura inaugurou a 
nova sede da farmácia distrital do 
Eldorado. Com área de 140 metros 
quadrados, a nova unidade ofere-
ce mais conforto aos usuários e aos 
profissionais da Saúde. 

A Prefeitura de Contagem in-
veste mais de R$ 400 mil mensais 
na compra de medicamentos. São 
mais de 75 mil receitas atendidas 
por mês nas 13 Farmácias Distritais 
do município. 

Farmácias distritais atendem 
900 mil receitas por ano

O atendimento é prestado em 13 farmácias distritais

Farmácia Distrital Sede

Farmácia Distrital Eldorado Farmácia Distrital Nacional

Farmácia Distrital Darcy Ribeiro

Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro

Odilon Rocha

dskjfakljfas
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A Lei Orgânica da Saúde, de forma correta, faz uma clara 
correlação entre saúde e o bem estar da população: "A saúde 
tem como fatores determinantes e condicionantes, entre ou-
tros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 
ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o la-
zer, e o acesso aos bens e serviços essenciais".

A Prefeitura de Contagem, além do trabalho que realiza na 
saúde para melhorar o atendimento da população, aposta 
também na melhoria da qualidade de vida na cidade. Na área 
de segurança alimentar são exemplos a melhoria na merenda 
escolar, a implantação de projetos como as Cozinhas Comu-

Prefeitura promove ações que 
garantem saúde à população

Investimentos garantem mais qualidade de vida
nitárias e o Banco de Alimentos. Mais de 2 mil famílias serão 
removidas das beiras dos córregos e de áreas de risco para 
conjuntos habitacionais. Em parceria com a Copasa e com o 
governo Federal, a Prefeitura implementa o maior programa de 
saneamento básico da história de Contagem. As alternativas de 
lazer estão aumentando com a reforma das praças e parques. 
Os gargalos no trânsito estão sendo enfrentados para que as 
pessoas gastem menos tempo nos deslocamentos e tenham 
mais tempo para a família e o descanso. A grande geração de 
empregos e da renda em Contagem garante dignidade para 
milhares de pessoas. 

Cozinha comunitária

Avenida Alterosas no Ressaca, 
antes e agora Merenda escolar
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