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PREFEITURA INAUGURA NOVA 
MATERNIDADE MUNICIPAL
Mais segurança e qualidade no atendimento

A              Prefeitura de Contagem entrega, no dia 21 de maio,                      

a nova Maternidade Municipal Juventina Paula de 

Jesus, uma das maiores da Rede Cegonha construída em 

Minas Gerais. Com capacidade para realizar 600 partos 

por mês, o novo Centro Materno-Infantil mais que dobrará 

a quantidade de atendimentos no município. A maternidade 

também tem a capacidade para 171 leitos, que vão garantir 

mais segurança e qualidade no atendimento. Uma conquista 

para a população de Contagem, que vai revolucionar o aten-

dimento às mães e crianças da cidade.

INSTALAÇÕES MODERNAS

S ão 10 mil m² de área construída e cinco andares. A nova ma-

ternidade foi construída ao lado do Hospital Municipal de Con-

tagem, na avenida João César de Oliveira, nº 4.495, Eldorado. As 

instalações são modernas e arrojadas e os equipamentos de última 

geração. Todo o prédio foi projetado com um sistema de proteção 

elétrica, chamado de IT Médico, e um correio pneumático, onde a 

dispensação de medicamentos é feita por um sistema a vácuo, ga-

rantindo mais agilidade e segurança. Todo o piso é de vinílico, que 

permite a facilidade na limpeza e durabilidade.  O novo prédio também 

foi construído seguindo os padrões de acessibilidade e sustentabilidade. 

A unidade conta com quatro elevadores, barra de segurança, piso anti-

derrapante e banheiros adaptados para cadeirantes. Além disso, toda a 

água é reutilizada.

MAIS LEITOS PARA A POPULAÇÃO
•	 30 leitos de UCI (Unidade de Cuidados Intermediários);

•	 20 leitos de UTI Neonatal (Unidade de Terapia Intensiva);

•	 8 leitos de Enfermaria Mãe Canguru;

•	 10 leitos de UTI Pediátrica;

•	 34 leitos de Enfermaria Pediátrica;

•	 59 leitos de internação de alojamento conjunto e ginecologia;

•	 10 leitos de Centro de Parto Normal, sendo 4 de pré-parto.
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AssIsTÊNCIA hUMANIZADA 
PARA MÃEs E CRIANÇAs
Referência no atendimento à mulher e criança

A assistência humanizada será um diferencial da nova Materni-
dade Municipal, que possui em sua infraestrutura um Centro 

de Parto Normal para a realização do parto na banheira. Além dis-
so, disponibiliza para as gestantes o acompanhamento de doulas no 
momento do nascimento dos bebês. Serão 14 voluntárias que utili-
zam técnicas, sem uso de remédios, para aliviar a dor, ansiedade e 
tensões das futuras mamães. A maternidade também integra a Rede 
Cegonha, que assegura atenção humanizada à gravidez, ao parto e 
ao puerpério. E às crianças, o direito ao nascimento seguro, cresci-
mento e desenvolvimento saudáveis. O centro infantil conta ainda com 
Enfermaria Mãe Canguru, posto de coleta de leite humano e será um 
local de referência para os atendimentos ginecológicos de urgência 
e obstétrica 24 horas, além do atendimento para a mulher vítima de 
violência sexual.

HOSPITAL AMIGO DA
CRIANÇA

A nova Maternidade de Contagem já possui o títu-
lo de Hospital Amigo da Criança, concedido pela 

Unicef. O reconhecimento se deve à excelência no tra-
balho e a qualidade do programa de apoio ao alei-
tamento materno que é desenvolvido no município.
Uma Comissão de Incentivo ao Aleitamento Materno, forma-
da por uma equipe de profissionais multidisciplinar, trabalha 
na promoção e proteção ao aleitamento. 

VEJA MAIS:
•	 600 profissionais, sendo 100 médicos, 80 enfermeiros, 350 

técnicos de enfermagem, além de assistentes sociais, psicólo-

gos, farmacêuticos, administrativos, dentre outros;

•	 Pronto-socorro ginecológico e obstétrico 24h;

•	 Capacidade para 600 partos/mês;

•	 Capacidade para 171 leitos;

•	 Enfermaria Mãe Canguru;

•	 Banco de coleta de leite humano;

•	 Parto humanizado;

•	 Atendimento à mulher vítima de violência sexual.
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COM A NOVA MATERNIDADE,
O hOsPITAL sERÁ AMPLIADO

HOMENAGEM ÀS PARTEIRAS

Ao assumir o mandato, em 2013, a atual gestão da Prefeitura de Con-

tagem encontrou as obras da maternidade com oito meses de atraso e 

erros nos projetos e na execução das obras. O projeto original apresen-

tava várias irregularidades que precisavam ser corrigidas, como a central 

de ar-condicionado, que estava instalada em cima da área destinada ao 

CTI Neonatal. O prédio também não tinha acessibilidade para pessoas 

com deficiência. O atual governo teve que corrigir os erros nos projetos, 

buscar novos recursos para a continuidade e término das obras e garan-

tir verbas para a manutenção do Centro Materno-Infantil.

A parteira Juventina Paula de Jesus, da Comunidade dos Arturos, foi escolhida para dar nome à nova Mater-
nidade Municipal. Uma homenagem à cultura da cidade e as mulheres e mães do município. Filha de Arthur 
Camilo Silvério, o patriarca da Comunidade dos Arturos, é reconhecida na comunidade e na cidade por seu 
trabalho de parteira, exercido durante anos, ajudando mulheres a trazerem seus filhos à vida. Faleceu em 
2005, aos 80 anos, deixando duas filhas e três filhos.

ANDAMENTO DAS OBRAS

Mais 60 leitos para o hospital, um ganho para a saúde

C om a inauguração do novo Cen-
tro Materno-Infantil, a atual ma-

ternidade, que funciona nas mesmas 
dependências do Hospital Municipal de 
Contagem, será totalmente transferida 
para a nova unidade. Com isso, o Hos-
pital Municipal ganhará mais 60 leitos 
para internação e atendimento à popu-
lação. Assim, a nova maternidade tam-
bém representa um ganho para toda a 
Rede Pública de Saúde da cidade.
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NOVA UPA JK AUMENTOU O 
NÚMERO DE ATENDIMENTOs
A unidade atende cerca de 600 pacientes por dia

M esmo com capacidade para atender 400 pessoas por 

dia e 12 mil por mês, a nova UPA JK superou as ex-

pectativas e está atendendo cerca de 600 pessoas. Hoje, não 

faltam médicos na nova unidade, que conta com um quadro 

de 100 profissionais por dia, preparados para a assistência 

de urgência e emergência aos contagenses. A nova UPA JK 

também atende moradores de outras cidades da Região Me-

tropolitana de Belo Horizonte, como Betim, Ibirité, Sarzedo, 

dentre outros municípios.

VEJA O QUE A NOVA UPA JK OFERECE:
•	 Atendimento odontológico de urgência (de 19h às 7h, de segunda a sexta-feira, e 24 horas nos fins de semana e feriados);

•	 Exames de urgência como raio-X, eletrocardiograma e laboratoriais;

•	 42 leitos, 8 consultórios, salas de gesso, sutura, medicamentos, vacinação, farmácia e serviço social;

•	 Clínica médica, pediátrica e urgência;

•	 Acessibilidade e sustentabilidade.

“É com muita satisfação que venho elogiar a equipe da UPA JK, onde levei a minha 
filha Emanuelle de 10 anos com fortes dores. Estava muito apavorada, eles deram 
todo o suporte, a técnica em enfermagem, Mara Regina Oliveira Dias, foi maravi- 
lhosa me acalmando. Os pediatras muito atenciosos, o cirurgião também. A técnica 
em enfermagem Valéria Martins estava na pediatria atendendo várias crianças que 
estavam em observação. Nunca vi uma enfermeira ser tão amorosa, paciente, aten-
ta e ágil em seus afazeres. Queria agradecer toda a equipe que estava de plantão 
naquele domingo. Deixo aqui o meu muito obrigada e que continuem sendo esses 
profissionais acolhedores e, acima de tudo, competentes”.

Juliana Elioteiro Soares
Mãe de Emanuelle Elioteiro Santos atendida na UPA JK

População aprova nova UPA JK
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NOVAs UNIDADEs DE sAÚDE 
MELhORAM A ATENÇÃO BÁsICA
Desde 2013, a prefeitura já entregou oito novas UBSs
A lém da nova Maternidade Municipal e da nova UPA JK, a Prefeitura de Contagem já entregou oito unidades de saúde aos contagenses, 

reformou quatro e está construindo outras quatro unidades com entrega prevista para este ano.

Novas unidades de saúde em construção:

80% DAS OBRAS CONCLUÍDAS 55% DAS OBRAS CONCLUÍDAS 55% DAS OBRAS CONCLUÍDAS 40% DAS OBRAS CONCLUÍDAS

Unidades de saúde reformadas:

INAUGURADA EM 13/4/13

UBS JOAQUIM MURTINHO

INAUGURADA EM 7/12/13

UBS ÁGUA BRANCA

INAUGURADA EM 11/10/13

UBS COLORADO

INAUGURADA EM 24/8/13

UBS OITIS

UBS BANDEIRANTES

INAUGURADA EM 5/3/16

UBS SÃO JUDAS TADEU

INAUGURADA EM 24/10/15 INAUGURADA EM 19/3/216

UBS MORADA NOVA

INAUGURADA EM 30/4/16

UBS MARIA DA CONCEIÇÃO

UBS SÃO MATEUS UBS FRED UBS SÃO JOAQUIM UBS JOÃO EVANGELISTA

ENTREGUE EM 1/11/14 

AMAZONAS I

REFORMADA

ENTREGUE EM 25/7/15 

NOVO RIACHO

REFORMADA

ENTREGUE EM 27/6/15 

JD. ELDORADO

REFORMADA

ENTREGUE EM 7/12/13 

MONTE CASTELO

REFORMADA

EM CONSTRUÇÃO
EM CONSTRUÇÃO

EM CONSTRUÇÃO
EM CONSTRUÇÃO

ENTREGUE
ENTREGUE

ENTREGUE
ENTREGUE

ENTREGUE
ENTREGUE

ENTREGUE
ENTREGUE



A Prefeitura de Contagem entregou outros equipamentos de saúde que já estão melhorando o atendimento às pessoas e fortalecendo 
a Rede Municipal de Saúde. Conheça abaixo as demais unidades entregues desde 2013.

MAIs INVEsTIMENTOs PARA 
MELhORAR A VIDA DAs PEssOAs
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Contagem ampliou a rede de assistência à saúde

Centro de Consultas 
Especializadas da Ressaca Central de Imunização CAPS III Eldorado

CAPS III Sede CAPS AD 24 horas Nova sede do CAPSi

COMBATE À DENGUE
C om o Programa Brigada da Limpeza, a prefeitura realizou 

várias ações de combate ao mosquito transmissor da den-
gue, chikungunya e zika vírus. Uma força-tarefa está percorren-
do todas as regiões da cidade para combater o Aedes aegypti. 
O mutirão conta com a presença dos agentes de endemias e 
de saúde, da Defesa Civil, Guarda Municipal, representantes da 
prefeitura e da comunidade. Além disso, a Secretaria de Saúde 
montou quatro centros de hidratação para o atendimento aos 
pacientes com dengue.

MAIS MÉDICOS
A tendendo solicitações da população, a Prefeitura de Con-

tagem contratou, desde 2013, 688 médicos, em diversas 
especialidades, para atender nas unidades de saúde, UPAs, cen-
tros de consultas, Hospital Municipal e Maternidade. Hoje, a cida-
de conta com mais de mil médicos. Com a adesão ao Programa 
“Mais Médicos”, do governo federal, Contagem atingiu 100% de 
cobertura médica no Programa de Saúde da Família, ou seja, 
agora a cidade conta com um médico para atender cada Equipe 
de Saúde da Família, o que antes não tinha.

ENTREGUE
ENTREGUE

ENTREGUE

REFORMADO
ENTREGUE

ENTREGUE

INAUGURADO EM 26/2/14 INAUGURADO EM 30/9/14 INAUGURADO EM 20/7/13

INAUGURADO EM 27/2/14 INAUGURADA EM 27/2/14 INAUGURADO EM 18/5/13



CONTAGEM FAZ OBRAs EM TODAs As ÁREAs 
E POR TODA A CIDADE
Todas as regiões Industrial, Petrolândia, Vargem das Flores, Ressaca, Riacho, Eldorado, Nacional 
e Sede recebem investimentos em políticas públicas que estão melhorando a vida das pessoas.

Conheça abaixo as principais realizações desde 2013

TRINCHEIRA DO ITAÚ

ENTREGA EM AGOSTO

NOVA MATERNIDADE

JÁ ENTREGUE

37 CEMEIS EM
FUNCIONAMENTO 

NOVAS UNIDADES 
DE SAÚDE

598 NOVAS MORADIAS

807 CÂMERAS DE 
VIDEOMONITORAMENTO

TRÊS RESTAURANTES 
POPULARES

NOVAS AVENIDAS 
SANITÁRIAS

NOVA UPA JK REABERTURA 
DA FUNEC

TRÊS NOVOS VIADUTOS

1.350 novas vagas

JÁ ENTREGUE 14 UNIDADES EM FUNCIONAMENTO

8 JÁ ENTREGUES

2 JÁ ENTREGUES

Petrolândia, Américas e Teleférico

4 em construção e 4 reformadas 360 em construção

238 JÁ ENTREGUES

Nacional, Alterosa, Dois e Imbiruçu1 em construção (Nova Contagem)
685 nas escolas

e 122 nas principais vias

9 ENTREGUES DESDE 2013


