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VitOR pEnidO,
PREFEITO

dá um like!

Serviços parados, falta de medicamentos e 
insumos básicos, Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
precárias, obras inacabadas, além de uma fila de 
espera de mais de 10 mil exames de imagem. Esses 
foram alguns dos diversos problemas encontrados 
pela Administração Municipal que, desde setembro 
de 2016, iniciou uma verdadeira revolução na 
Saúde. 

Mesmo com a difícil situação pela qual o 
município passava, a Saúde sempre foi prioridade. 
Esse esforço esteve refletido, principalmente, no fim 
das filas de espera por diversos tipos de exames, 
com alguns pacientes aguardando há anos.

Mais de R$370 milhões estão sendo destinados 
à manutenção dos serviços e, principalmente,  
à ampliação dos atendimentos, na descentralização 

das atividades, no trabalho preventivo, além de 
melhorias nas unidades de saúde. O Governo 
também tem colocado à disposição da população 
projetos e atividades com foco na saúde mental e 
que incentivam a participação dos diversos grupos 
em práticas integrativas e atividades físicas. 

A informatização do agendamento de 
consultas e a digitalização do sistema de saúde 
municipal, o fim de filas de espera de exames de 
imagens, a otimização das consultas especializadas 
e a ampliação da oferta de procedimentos 
especializados e cirúrgicos, em parceria com 
instituições de saúde conveniadas, são alguns dos 
exemplos que comprovam que, agora, Nova Lima 
tem saúde. 

EDITORIAL

Saúde é 
prioridade  

em nova lima

A AdministrAção  
tem A trAnquilidAde  
de dizer que,  
AgorA, novA limA  
tem sAúde!

SAÚDE

agora tem Saúde 

Saiba em quaiS SituaçõeS 
procurar oS ServiçoS

Quando falamos em saúde, mais 
do que oferecer serviços básicos, de 
prevenção e cuidado, com agendamento 
rápido de exames e consultas e 
marcações de cirurgias, falamos 
também em qualidade de vida, bem-
estar, atividades que levam ao prazer,  
à convivência e à felicidade.

É essa a Saúde que a Administração 
Municipal tem promovido, em Nova 
Lima. A realidade que encontramos, 
no início do nosso mandato, era 
devastadora. Vários serviços, dos mais 
básicos, estavam paralisados ou eram 
oferecidos de forma precária, além 
da falta de medicamentos. Diversas 
obras, fundamentais para a oferta 
dos serviços, não foram finalizadas ou 
sequer começaram. 

Para construir a cidade que o 
nova-limense precisa e merece, uma 
verdadeira revolução foi feita na área. 
Estudamos a situação e revimos todos 
os processos. Uma das principais me-
lhorias foi a ampliação da capacidade 
de atendimento, ação que permitiu 
agilidade, redução e até o fim das filas, 
em vários casos.

Mesmo com todo o cenário de caos 
encontrado, sempre deixamos evidente 
qual era o nosso principal compromisso 
com a população: colocar a Saúde em 
ordem, que é o direito mais básico 
garantido ao cidadão. Com a expectativa 
de que, de 2017 até o final de 2019, 
sejam investidos mais de R$370 milhões 
na área e com todos os números que 
comprovam como esse compromisso 
está sendo cumprido, a Administração 
tem a tranquilidade de dizer que, agora, 
Nova Lima tem saúde!

Quando acionar o Samu
• Necessidade de atendimento imediato e transporte do 
paciente para uma unidade de urgência devido a traumas,
urgências clínicas, pediátricas, obstétricas e psiquiátricas

Quando Procurar a uBS
Quadros leves como:
• Sintomas de gripe
• Dor abdominal

• Aplicação de vacinas
• Consultas e acompanhamentos
• Tontura (com estado geral normal)

• Atenção básicA (nível primário): 
  Exemplos são as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) 

QuAndo procurAr A policlínicA
• Em caso de encaminhamento pelas UBS
• Demanda por vacinas
• Consultas e exames especializados

• Atenção de médiA complexidAde (nível secundário):    
  Exemplos são a Policlínica e a UPA

Quando Procurar a uPa
• Situações agudas e recentes
• Quadro de piora em doenças já diagnosticadas
• Dor forte, febre alta, desmaio e crise convulsiva

iMpORtantE: após a investigação diagnóstica inicial  é definida a necessidade 
ou não de encaminhamento aos serviços hospitalares de maior complexidade

• Atenção de AltA complexidAde (nível terciário): 
  Exemplos são os hospitais
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Vendas

1° Trim 2° Trim

O Governo Municipal tem traba-
lhado, desde setembro de 2016, para 
ampliar a assistência na área da saúde 
em todas as regiões de Nova Lima.

Em 2016, a cidade contava com 20 
Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e 19 
Equipes de Saúde da Família (ESFs), 
que atendiam 65.550 pessoas, 72,91% 
da população. Em 2019, 21 Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) comportam 
24 equipes, cinco a mais do que na 
administração anterior, que passaram 
a atender cerca de 82.800 pessoas, 
cobrindo 88,48% da população nova-
limense.

Esses dados mostram, ainda, que 
Nova Lima se destaca na ampliação 
da Atenção Básica em um contexto 
nacional de cortes de verbas para a 
saúde. Isso porque, no último ano,  
a cobertura de saúde da família no 
Brasil caiu de 64,45 para 63,5%, 
enquanto, em Nova Lima, esse número 
aumentou.

A melhoria do acesso da população nova-limense aos serviços 
de Atenção Básica pode ser observada, também, no aumento do 
número de atendimentos médicos ofertados mensalmente. 

A média de consultas médicas em Atenção Básica, que era de 
5.345 consultas por mês, em 2017, saltou para uma média mensal 
de 8.351, em 2019.

90% da populaçÃo atendida  
pela Saúde da família 

cobertura da Saúde  
da família

maiS de 8 mil  
conSultaS por mÊS;  
um aumento  
de 56% em apenaS  
2 anoS

média de atendimentoS por mÊS

ATEnçãO báSIcA

“Faço acompanhamento no posto do Bela 
Fama há muitos anos, pois uso vários 
medicamentos, e acho o serviço excelente. 
Além do atendimento médico, todos 
os funcionários são muito carinhosos 
e pacientes. Por isso, gosto de ir às 
consultas, quando preciso”

Ivane Reis, 82 anos,
moradora do Bairro Alto do Gaia

atendimento na UBS Bela fama

63,5% 
88,48% 
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ATEnçãO báSIcA

como atuam aS equipeS de Saúde  
na  atençÃo báSica

maiS de 80% daS ubS Já contam  
com o prontuário eletrÔnico 

Compostas por uma equipe multiprofissional 
com médicos, enfer-meiros, técnicos e auxiliares 
de enfermagem, agentes comunitários de saúde 
(ACS), gerentes, assistente administrativo, auxiliar 
de serviços gerais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, 
nutricionistas, dentistas, técnicos e auxiliares de 
saúde bucal, psicólogos, terapeutas ocupacionais, 
assistentes sociais e educadores físicos, as equipes 
ficam em contato permanente com as famílias, 

desenvolvendo ações educativas e de assistência 
que visam à promoção da saúde, à prevenção das 
doenças, além de diagnósticos precoces, tratamento, 
reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e 
práticas de vigilância em saúde. 

As equipes atuam por meio de atendimentos 
individuais ou em grupo na UBS, no domicílio e 
também em espaços comunitários, realizando o 
acompanhamento integral da saúde de indivíduos, 

famílias e comunidade. Elas também realizam a 
busca ativa de gestantes, crianças, hipertensos, 
diabéticos e outros. Os dados coletados e os históricos 
dos pacientes são inseridos no sistema de informação 
em saúde, mantendo os profissionais informados, 
principalmente a respeito daqueles em situação de 
risco.

Cerca de 60 mil pessoas já possuem 
seus dados cadastrados no prontuário 
eletrônico. Das 24 Equipes de Saúde 
da Família (ESFs) de Nova Lima, 20 já 
contam com o Prontuário Eletrônico 
do Cidadão (PEC), sistema online que 
visa oferecer um atendimento mais 
ágil e eficiente aos usuários e que 
hoje informa ao Sistema Único de 
Saúde (SUS) todos os procedimentos 
realizados.  

Com o prontuário, será possível 
aproximar as UBSs do Centro de 
Especialidades (Policlínica), da Unidade 
de Pronto-Atendimento (UPA) e das 
farmácias municipais, sendo que a 
atenção secundária ainda passará pela 
implementação do PEC. 

Todos os profissionais da Atenção 
Básica receberam treinamentos para 
utilizar o prontuário.
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iSaBela oliveira (médica), daniel moreira de camargoS (enfermeiro) e ivone 
eleUtério (téc. enfermagem); parte da eqUipe de Saúde da família da UBS Santa rita

profiSSionaiS receBeram capacitação para o pec
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ubS do bairro 
criStaiS Será 
entregue ainda  
em 2019 

As obras de construção da 
Unidade Básica de Saúde (UBS) 
do Bairro Cristais serão concluídas 
ainda este ano. A nova UBS 
beneficiará cerca de 8 mil pessoas, 
além de abrigar duas Equipes 
de Saúde da Família (ESF), que 
também atenderão os moradores 
de outras regiões, como Rua Nova, 
Jardim das Américas, Bom Jardim, 
Chácara dos Cristais e Vila Lacerda, 
dentre outros. 

nova ubS para  
o cabeceiraS

Uma antiga reivindicação da 
comunidade, a reforma e ampliação 
da Unidade Básica de Saúde (UBS) 
do Bairro Cabeceiras ficarão prontas 
no início de 2020. Serão construídas 
salas mais adequadas para os 
serviços de vacinas, de acolhimento 
e de reuniões; também serão criadas 
salas para os agentes comunitários 
de saúde e de endemias. A sala de 
espera será ampliada para dar mais 
conforto aos pacientes e o número 
de consultórios será dobrado.

água limpa: 
moradoreS  
terÃo nova ubS

As obras de construção da 
Unidade Básica de Saúde (UBS) 
do Bairro Água Limpa estão em 
andamento. Trata-se de uma UBS 
tipo II e abrigará a Equipe de Saúde 
da Família (ESF). Serão construídos 
cinco consultórios médicos, um 
consultório odontológico, salas 
de vacinas, coletas, curativos, 
pequenos procedimentos, sala de 

novaS eStruturaS ampliam ServiçoS  
e melHoram a qualidade do atendimento 

compleXo de Saúde do 
Jardim canadá Já eStá 

em funcionamento
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A Prefeitura tem trabalhado para 
melhorar e ampliar os serviços de 
saúde da atenção básica, por meio 
da revitalização de imóveis, reforma e 
ampliação de algumas unidades, além 
da construção de novas estruturas. 

Até o final de 2020, a Administração 

Municipal entregará nove UBSs, que 
estão em reforma, ampliação ou 
construção. Além da ampliação do 
atendimento, a população poderá con-
tar com espaços mais confortáveis e 
adequados.

Após oito anos de espera, a 
Prefeitura entregou à comunidade 
do Jardim Canadá e região um 
novo Complexo de Saúde, composto 

por um Pronto Atendimento e 
uma Unidade Básica de Saúde.  
Essa obra foi iniciada em 2011, mas 
estava abandonada há anos.

reuniões, além das áreas de apoio 
necessárias para o bom atendimento 
e funcionamento da unidade.

nova ubS caic 
ampliará 
atendimento

A nova estrutura terá capacidade 
para abrigar três Equipes de Saúde 
da Família (ESF). Atualmente, duas 
equipes estão atuando na unidade 
existente e um segundo imóvel foi 
alugado para abrigar a terceira 
equipe, que passará a atender 
famílias do entorno que estavam 
descobertas, enquanto a nova UBS 
estiver em construção. As instalações 
contarão com oito consultórios, 
sendo dois odontológicos, salas 
de coleta, curativos, pequenos 
procedimentos, vacina, inalação, 
além das salas de apoio necessárias 
ao bom funcionamento da unidade.

ubS roSário vai 
para a policlínica

A Policlínica, que também será 
reformada, receberá a Unidade 
Básica de Saúde (UBS) do Rosário, 
que passará a funcionar no local, 
com capacidade para uma Equipe 
de Saúde da Família (ESF).

ampliaçÃo  
da ubS do galo 

Serão feitas reformas e 
melhorias em toda a unidade com a 
criação de dois novos consultórios, 
um escovário, onde serão realizadas 
ações educativas de prevenção 
à saúde bucal, e uma sala de 
curativos.

ampliaçÃo  
da ubS do mingu 

Serão criados dois novos 
consultórios e sala de curativos. 
Os serviços serão finalizados até o 
primeiro semestre de 2020.

retiro e Santa rita 
também ganHarÃo 
novaS ubSs 

Os projetos estão em fase de 
elaboração.

Pronto Atendimento e novA ubs do jArdim cAnAdá
No novo Pronto Atendimento, os usuários passam 

a contar com os serviços de laboratório, que já está 
em funcionamento, e raio-X, cuja sala passará por 
pequenas adequações para finalização da instalação 
do aparelho. O imóvel também possui dois consultórios 
e sala para classificação de risco, sala de emergência, 
curativos, inalação e leitos de observação.

Já a nova UBS é a segunda do bairro e conta com 
salas de coleta de exames, acolhimento, curativos, 
vacinas, serviços de enfermagem e farmácia, além 
dos atendimentos multidisciplinares do Nasf e da 
Saúde Mental. São cinco consultórios médicos e um 
odontológico.
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ATEnçãO báSIcA

À medida em que vamos 
envelhecendo, começamos a 
esquecer as coisas, isso é natural. 
Mas, se não exercitarmos a 
memória, esse envelhecimento 
acontece mais rápido. O grupo tem 
sido ótimo para nos ajudar nisso, 
pois fazemos muitas atividades e 
jogos, além do que nos divertimos”

Maria da Conceição Cardoso 
Leite, 77 anos,
moradora do Bairro Retiro, 
participante do grupo  
de estímulo cognitivo e memória

núcleo de apoio À Saúde  
da família (naSf) leva maiS qualidade  

de vida aoS nova-limenSeS

grupoS do naSf

como
 participar?

O Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família (Nasf) oferece atendimentos 
nas áreas de assistência social, 
fonoaudiologia, fisioterapia e nutrição. 
Em 2017, o Governo Municipal passou a 
oferecer mais dois tipos de atendimentos 
especializados em toda a cidade: 
terapia ocupacional e educação física. 
O Nasf está presente nas 21 Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) do município 
e suas ações são desenvolvidas após 

planejamento mensal integrado. 
Os profissionais do Nasf atuam na 

atenção básica, apoiando as equipes 
na prevenção e promoção da saúde. 
Por meio de ações conjuntas, são 
contemplados todos os ciclos de vida, 
em várias ações como atendimentos 
individuais, visitas domiciliares, além  
de práticas e ações educativas nos diver-
sos grupos populacionais específicos,  
como: gestantes, crianças,  

adolescentes, idosos, obesos, hiper-
tensos e diabéticos. Dentre os 
resultados alcançados, estão melhora da 
autoestima, aumento da socialização, 
diminuição de dores, perda de peso e 
redução do uso de medicamentos para 
hipertensão. Em 2019, os grupos do 
Nasf já somaram 3.500 participações.

Para receber o acompanhamento 
do Nasf, da ESF ou participar dos 
grupos, o usuário pode procurar 
a sua Unidade Básica de Saúde 
(UBS), onde são analisadas as 
demandas e necessidades.

1. Prática de atividades físicas e combate ao sedentarismo; 
2. Emagrecimento e alimentação saudável; 
3. Orientação e apoio às gestantes; 
4. Manejo da dor crônica; 
5. Bordado e artesanatos; 
6. Concentração e memória; 
7. Estímulo à autonomia para a realização das atividades de vida diária; 
8. Conhecimento das funções do corpo e proteção articular; 
9. Orientações para diabéticos e hipertensos; 
10. Estímulo da linguagem infantil e alimentação saudável para crianças; 
11. Planejamento familiar; 
12. Incontinência urinária;
13. Combate ao tabagismo;
14. Qualificação de cuidadores;
15. Grupo de convivência de idosos.
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grUpo de concentração e memória na UBS retiro
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levando Saúde até a eScola

melHor em caSa:  
cuidado que faZ a diferença

O Programa Saúde na Escola (PSE) 
é uma política de integração entre 
Saúde e Educação, que visa promover 
a educação integral e saúde dos alunos 
da educação pública. 

Nas escolas municipais de Nova 
Lima são desenvolvidas ações de 

combate ao mosquito Aedes aegypti; 
promoção das práticas corporais, da 
atividade física e do lazer; prevenção das 
violências e dos acidentes; promoção e 
avaliação de saúde bucal; verificação 
da situação vacinal; promoção da 
segurança alimentar e prevenção da 

obesidade infantil; dentre outras.  
As ações são planejadas pelo Grupo 

Intersetorial Municipal (composto por 
representantes de diversos setores 
importantes para o desenvolvimento 
da cidadania e da qualificação das 
políticas públicas brasileiras) e 

executadas por meio da parceria entre 
escola, unidades básicas de saúde e 
demais setores envolvidos. Todas as 
escolas da rede municipal de ensino 
recebem o atendimento do Programa 
Saúde na Escola.

O Melhor em Casa é um programa 
que possui um conjunto de ações de 
prevenção e tratamento de doenças, 
reabilitação e promoção à saúde, 
prestadas em domicílio, garantindo 
a continuidade de cuidados ao 
paciente. É indicado para pessoas que 
apresentam dificuldades temporárias 
ou permanentes de sair do espaço de 
casa para chegar até a unidade de 
saúde.

O atendimento é realizado por 
equipes multidiciplinares, formadas 
por médicos, enfermeiros, técnicos em 
enfermagem, fisioterapeutas, assisten-
te social, fonaudiólogos e  nutricionistas.  
Atualmente, o programa atende cerca 
de 60 pacientes por mês.
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atividade coletiva de eScovação SUrpeviSionada na eScola mUnicipal áUrea lima taveira (caic) 

a fiSioterapeUta karine rejane teixeira Silva em atendimento do 
melhor em caSa ao paciente doUglaS aSSiS marqUeS da conceição
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SAÚDE SEcUnDáRIA

O número de consultas especializadas ofertadas 
no Centro de Especialidades (Policlínica Municipal) 
saltou de uma média mensal de 4.263, em 2016, 

para 4.951, em 2019. O tempo de espera diminuiu 
e, para algumas especialidades, a consulta é 
marcada imediatamente.

Para ser encaminhado, o paciente precisa 
passar pela avaliação do médico da família, na sua 
Unidade Básica de Saúde (UBS).

As instalações da Policlínica 
serão totalmente reformadas e 
modernizadas. Serão mantidos no 
local o Centro de Especialidades, 
o setor de imunização, o Centro 
de Testagem e Aconselhamento 
(CTA), o laboratório de Zoonoses 

e o ambulatório de fonoaudio-
logia. Também serão mantidas a 
realização de exames de imagem 
e pequenas cirurgias . Com a 
reforma, a UBS Rosário passará 
para a Policlínica, em um espaço 
mais amplo e adequado.

Pneumologia
Dermatologia 
Nefrologia
Endocrinologia 
Reumatologia 
Cardiologia 
Angiologia
Infectologia
Ortopedia
Otorrinolaringologia
Oftalmologia
Gastroenterologia
Neurologia
Geriatria
Cirurgia Geral
Ginicologia 
(acompanhamento pré-natal 
de alto risco)

Salto no número de  
conSultaS eSpecialiZadaS 

SÃo oferecidaS 
conSultaS naS 

áreaS de:

policlínica Será 
totalmente revitaliZada  

e receberá novoS 
ServiçoS
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equipamentoS maiS modernoS

A Prefeitura tem sempre investido em equipamentos mais modernos para 
melhor assistir a população. O Centro de Especialidades (Policlínica) dispõe de 
raio-X, espirometria, eletroencelalograma, fibrolaringoscopia, mapa, holter, ecocar-
0diograma, eletrocardiograma, duplex e ultrassonografia .

atendimento feito com o aparelho de fiBrolaringoScopia

aparelho de fiBrolaringoScopia
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A Prefeitura tem buscado alternativas para 
solucionar e dar andamento à fila de espera por 
cirurgias eletivas. Para isso, a Secretaria Municipal 
de Saúde abriu um credenciamento visando a 
contratação de hospitais, onde esses procedi-
mentos poderão ser realizados.

No Hospital Nossa Senhora de Lourdes, por 

exemplo, são realizadas cirurgias ortopédicas, 
otorrinoloringológicas, cirurgias gerais, 
ginecológicas, pediátricas, urológicas, dentre 
outras. Somente no primeiro semestre de 2019, 
aproximadamente 800 cirurgias já foram reali-
zadas pelo Município, 80 a mais do que em todo o 
ano de 2016.

Os pacientes que foram chamados e que por 
algum motivo não deram andamento ao processo 
cirúrgico devem procurar a secretaria para rever 
sua solicitação.

 

A Prefeitura fechou uma impor-
tante parceria com o Hospital 
Evangélico, localizado em Belo 
Horizonte. Durante o mês de julho, a 
instituição realizará em torno de 100 
cirurgias ambulatoriais de catarata 

para cidadãos nova-limenses que 
estavam aguardando na fila.

Até o final do mês, o Governo vai 
zerar a demanda reprimida por esse 
serviço, sendo realizadas cirurgias 
nos dias 13, 20 e 27 de julho.

parceriaS ampliam a oferta  
de cirurgiaS aoS nova-limenSeS 

fila por cirurgiaS de catarata  
Será Zerada até o final de JulHo 

Há quatro anos aguardava para 
fazer uma cirurgia de quadril. 
Estava vivendo a base de remédios, 
por causa das dores. Até fiz um 
orçamento para fazer pelo particular, 
mas custava mais de R$ 14 mil. 
Finalmente, em maio e agosto 
de 2018, consegui fazer as duas 
cirurgias, no Hospital Nossa Senhora 
de Lourdes, e hoje estou mais 
tranquila, conseguindo trabalhar e 
costurar em casa, vivendo melhor”

Maria de Fátima Teixeira,  
58 anos, moradora do Bairro 
Chácara Bom Retiro

Descobri, em um exame de rotina, que eu 
precisaria passar pela cirurgia de catarata. 
Aguardei três meses, quando me ligaram 
para fazer a cirurgia no Hospital Evangélico. 
A experiência foi boa, pois esperei um 
tempo normal, e o atendimento no hospital 
foi muito bom”

Carlos de Oliveira Cirino,  
morador do Bairro Centro
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procedimento cirúrgico realizado no hoSpital noSSa Senhora de loUrdeS

exame oftalmológico
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ExAmES

menoS burocracia na realiZaçÃo  
de eXameS de laboratÓrio 

maiS inveStimentoS na oferta  
de eXameS de imagem

O atendimento geral da saúde 
melhorou bastante, em comparação 
à gestão passada. Fui à médica 
na sexta e consegui fazer meu 
exame de sangue na segunda-feira 
seguinte. Já em relação a outros 
exames, por exemplo, eu já precisei 
esperar quatro anos por uma 
endoscopia. Recentemente, fiz outro 
e a espera já caiu para seis meses”

Otoniel Silva Pimenta, 
morador do Bairro Mina D’água

Desde que assumiu a Prefeitura, a Administração 
Municipal tem trabalhado para aumentar a oferta e 
a agilidade na realização de exames laboratoriais. 
Com a aquisição de equipamentos modernos e de 
alta precisão, para oferta de exames de bioquímica 
e hematologia, os resultados são disponibilizados, em 

dois dias, no site da Prefeitura, e, em até sete dias, 
na Unidade Básica de Saúde (UBS), tempo menor, se 
comparado ao ano de 2016, quando o resultado do 
exame era liberado em quatro dias.

As cotas de exames foram extintas e, com isso, 
o processo de encaminhamento dos usuários pelas 

Unidades Básicas de Saúde até a realização dos 
exames passou a durar, em média, apenas dez dias.

Desde setembro de 2016, foram realizados 
cerca de 243 mil exames laboratoriais para atender 
aproximadamente 46.700 pacientes, um aumento de 
48%, quando comparado ao ano de 2016. 

Recentemente, a Prefeitura ad-
quiriu mais um aparelho de ultrassom 
e um sistema de imagem digital para 
raio-X, para o Centro de Especialidades. 
Além do investimento feito no próprio 
Município, para realização de exames 
de imagem, o Governo também tem 
contado com laboratórios parceiros, 
que realizam esses exames.

Em 2017, três parceiros realizaram 
1.991 exames. Já em 2018, o número 
de laboratórios parceiros aumentou, 
passando para oito, que realizaram 
6.318 exames. Neste ano, o Município 
conta com 12 parcerias, que ofertaram, 
até então, 11.336 exames. Essas 
parcerias auxiliam no aumento da 
oferta do serviço à população.

Para complementar a oferta do serviço, a Prefeitura fez parcerias 
com outros laboratórios, oferecendo à população exames hormonais e de 
imunologia, alguns deles não ofertados anteriormente. Anualmente, cerca 
de 200 biópsias e 4.500 exames para prevenção do câncer de útero e de 
mama são realizados por esses laboratórios.

laboratÓrioS parceiroS
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1. Saúde Mental  
na atenção BáSica 

Desenvolve ações de promoção de saúde 
mental, prevenção e cuidado dos transtornos 
mentais, casos leves e moderados estabilizados, 
ações de redução de danos e cuidado para pessoas 
com necessidades devido ao uso de crack, álcool e 
outras drogas, e seus familiares, compartilhadas, 
sempre que necessário, com os demais pontos 
da rede de assistência. Em Nova Lima, todas as 
unidades contam com Referências Técnicas de 
Saúde Mental (Psicólogas), que realizam esse apoio 
matricial às equipes dos PSFs.

2. aMBulatório  
de Saúde Mental, nível 
Secundário de atenção

Atende pacientes acima de 18 anos, estáveis, 
graves e que carecem da atenção especializada 
em psiquiatria e psicologia. Os atendimentos são, 
em sua maioria, agendados previamente, sendo 
realizados matriciamento (integração de duas ou 
mais equipes) dos casos com a Rede de Atenção 

Básica e articulação com os demais equipamentos 
da RAPS e de outros setores municipais. 

3. centroS de atenção 
PSicoSSocial 

Em Nova lima existem dois tipos de CAPSs:

centro de atenção  
PSicoSSocial (caPS ii): 

Responsável pelo atendimento à crise e 
emergências psiquiátricas. Atende pacientes 
maiores de 18 anos, com transtornos mentais 
graves. Atualmente, são realizados, em média, 850 
atendimentos por mês;

centro de atenção PSicoSSocial 
álcool e drogaS (caPSad):  

Responsável pelo atendimento a quadros 
agudos e emergências psiquiátricas. Atende 
pacientes maiores de 18 anos, com transtornos 
decorrentes do uso nocivo e dependência de álcool 
e outras drogas. Atualmente, são realizados, em 
média, 450 atendimentos por mês;

4. centro de  
referência da infância  
e adoleScência (cria) 

Presta assistência especializada a crianças 
e adolescentes, até 18 anos, que apresentam 
quadros graves de sofrimento mental e abuso de 
substâncias químicas. Atualmente, são realizados, 
em média, 250 atendimentos por mês. Em caso de 
necessidade de internação por crise ou emergências 
psiquiátricas, a referência para o município é 
o Centro Psíquico da Infância e Adolescência – 
Fhemig (CEPAI).

Desde 2018, o Centro Municipal 
de Atenção Integral à Saúde (Cemais) 
conta com mais três práticas 
integrativas complementares (PICs): 
auriculoterapia, dança circular e 
yoga. Além dessas, a população já 
tinha à disposição atendimento em 
homeopatia, acupuntura e em técnicas 
de relaxamento e meditação, reiki e 
terapia floral. Com a ampliação dessas 
ofertas, o número de atendimentos, 
que era de 4.963, em 2017, saltou para 
7.849, em 2018. Nos primeiros seis 
meses de 2019, 5.873 atendimentos já 
foram feitos.

As atividades são oferecidas no 
Cemais e em outros locais da cidade, 
como em algumas UBSs, nos centros 

de atividades culturais (Cabeceiras e 
Jardim Canadá), em associações de 
bairros, salão paroquial do Retiro, nas 
escolas municipais Cristiano Machado e 
Caic e em entidades filantrópicas e sem 
fins lucrativos. 

As práticas integrativas e 
complementares (PICS) contribuem 
para a inserção social dos participantes, 
redução do consumo de medicamentos, 
melhoria da autoestima e qualidade de 
vida dos usuários de todas as idades: 
crianças, jovens, adultos e pessoas 
idosas.

SAÚDE mEnTAL

cemaiS atendeu quaSe 3 mil peSSoaS a maiS,  
em 2018, com novaS práticaS integrativaS  

rede de atençÃo pSicoSSocial
A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) propõe um novo modelo de atenção em saúde mental,  
a partir do acesso e a promoção de direitos das pessoas, baseado na convivência em sociedade. 

Atualmente, Nova Lima conta com quatro pontos para diferentes demandas

novoS ambulatÓrioS deScentraliZam ServiçoS de Saúde mental

cemaiS terá  
Sede prÓpria 

Dois novos ambulatórios foram implantados, 
em 2017, nos Bairros Macacos e Nova Suíça, esse 
último que atende também os bairros Santa Rita 
e Honório Bicalho. Já em 2019 foi implantado 
o ambulatório no Bairro Nossa Senhora de 

Fátima. Dessa forma, o serviço que antes era 
oferecido somente na sede do município, foi 
descentralizado, permitindo que a população 
tenha o atendimento mais perto de casa.  
Com a medida, todas as comunidades passaram 

a contar com uma referência técnica da área 
nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) ou com 
o ambulatório.

Espaço, que está em fase de projeto, 
será construído ao lado da nova 
UBS Retiro
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retomada do atendimento odontolÓgico  
para peSSoaS com neceSSidadeS eSpeciaiS  

reeStruturaçÃo e melHoriaS  
doS ServiçoS odontolÓgicoS  

reabertura do conSultÓrio na  
e.m. emília de lima atende alunoS e comunidade

A rede de saúde bucal municipal, 
composta por 27 consultórios, 
localizados nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs), escolas, no Centro de 
Especialidades Odontológicas (CEO) e na 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA), 
passou por importantes reestrutu-
rações e melhorias do atendimento, ao 
longo de quase três anos. 

Nas UBSs e nos consultórios das 
escolas municipais são oferecidas 
limpeza, restaurações, extrações 
simples e orientações preventivas. 
Os atendimentos especializados, 
como tratamento de canal, cirurgias 
orais menores, biópsias, próteses 
odontológicas, tratamento periodon- 
tal e serviços de raio-X odontoló- 
gico são encaminhados para o Cen- 

Em 2017, a Administração Mu-
nicipal voltou a disponibilizar o aten-
dimento odontológico sob sedação 
em ambiente hospitalar, que foi 
interrompido em 2015, e é oferecido 

a pessoas com necessidades especiais. 
Desde que o serviço foi retomado já 
foram feitos 59 atendimentos, sendo 
ofertados de três a quatro, por mês. 
O serviço foi restabelecido graças 

a uma parceria entre a Prefeitura, 
que cede dois cirurgiões-dentistas e 
todos os materiais necessários para 
os atendimentos, e o Hospital Nossa 
Senhora de Lourdes, que oferece a 

sala de cirurgia e um anestesista. 
São realizadas extrações, limpezas, 
restaurações, dentre outros. 

A Administração Municipal reabriu, 
em 2018, o consultório odontológico 
da E.M. Emília de Lima, que estava  

fechado. Reformado e com novos 
equipamentos, o consultório atende 
alunos da escola e a comunidade 

ao redor. São ofertados tratamentos 
clínico e preventivo, restaurações, 
limpeza e atendimento de urgência. 

Desde que o atendimento foi retomado, 
foram realizados 5.616 procedimentos 
no consultório.

Aumento de 10% 
nos Atendimentos 
dentários dAs uBss  

Nos consultórios das Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) e escolas 
municipais, que são a porta de entrada 
para os atendimentos odontológicos 
ofertados na cidade, a ampliação 
também foi expressiva: de 46.998, 
em 2016, para 55.101, em 2018. 
O número representa um aumento 
de quase 10% nos atendimentos de 
limpezas dentárias, restaurações 
e extrações, dentre outros. Apenas 
nos primeiros cinco meses de 2019, 
33.466 procedimentos já foram 
feitos.

A Prefeitura retomou, também, o 
atendimento aos estudantes de 3 a 
12 anos nos consultórios das escolas 
e voltou a oferecer procedimento 
especializado no Hospital Nossa 
Senhora de Lourdes, de acordo com 
a complexidade do caso.

atendimento  
no ceo é ampliado 
em 33%  

O Governo Municipal ampliou, de 
maneira considerável, o número de 
atendimentos em toda a rede de Saúde 
Bucal nos últimos anos.  No Centro 
de Especialidades Odontológicas 
(CEO), por exemplo, os procedimentos 

Eu estava esperando, desde 2009, 
pela colocação do roach. No início 
de 2019, me ligaram do Centro de 
Especialidades Odontológicas e eu 
já estou em processo de colocação 
dessa prótese. Vai melhorar em 
muitos aspectos, como na facilidade 
de mastigação e até na aparência, 
que também é importante”

Carlos Antônio dos Reis, 
morador do bairro Olaria   

saltaram de 2.110, em 2016, para 
5.133, em 2018, 3.023 atendimentos 
a mais. Somente nos primeiros cinco 
meses de 2019, 4.406 atendimentos 
já foram feitos.

fim da fila de 
eSpera por 
prÓteSeS totaiS  
e fiXaS

No esforço de reduzir a demanda 
reprimida por serviços de saúde que 
estavam interrompidos, em Nova 
Lima, o Governo Municipal retomou o 
fornecimento de próteses dentárias, 
como dentaduras, peças metálicas e 

roach.  A Prefeitura conseguiu zerar 
a demanda reprimida por dentaduras 
(próteses totais) e por peças de 
dentes (prótese fixa). Hoje, como o 
atendimento é imediato, o usuário 
só precisa ir à unidade de saúde 
bucal mais próxima da sua casa para 
o acolhimento com o dentista da 
unidade. 

Já em relação à prótese 
móvel (roach), em seis meses, o 
atendimento reduziu quase 48% da 
demanda reprimida de quatro anos. 
Em 2016, o gargalo era de pacientes 
aguardando desde 2008. Agora o 
atendimento já alcançou pacientes 
de 2011, que estão sendo chamados. 

tro de Especialidades Odontológicas, 
enquanto as urgências e emergências 

são atendidas na UPA, todos os dias da 
semana, das 7h30 às 18h.
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fARmácIA

SERvIçOS DE URgÊncIA 

unidade de pronto atendimento (upa) 
Nova Lima conta com uma 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 
que funciona 24 horas, em todos os 
dias da semana, incluídos feriados 
e pontos facultativos. A UPA é um 
serviço denominado “porta-aberta”, 
ou seja, atende demanda espontânea 
ou encaminhamentos advindos da 
população de Nova Lima, também 
através das unidades Básicas de 
Saúde, Melhor em Casa, CAPS, CEO 
(atendimento odontológico),  Sistema 
Prisional e de municípios da Região 
como Raposos e Rio Acima.

A UPA Nova Lima conta com 
consultórios para atendimento 
de clínica médica adulto, raio-X, 
eletrocardiografia, laboratório de exa-
mes, sala de medicação, nebulização, 
sala de emergência (para estabilizar 
os pacientes mais graves até serem 
levados a uma unidade hospitalar) 
e leitos de observação. Os usuários 
que procuram a UPA passam pela 
Classificação de Risco, segundo o 
Protocolo de Manchester, onde os 

Samu
192 

Pelo telefone 192, o Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU) presta socorro 
à população em casos que 
necessitam de atendimento 
imediato. A Central de Regula-
ção, localizada em Belo Horizonte, 
identifica a emergência e, 
imediatamente, transfere o tele-
fonema para o médico regulador.

Esse profissional faz o 
diagnóstico da situação e inicia o 
atendimento no mesmo instante, 
orientando sobre as primeiras 
ações. De acordo com a gravidade, 
orienta a pessoa a procurar 
um posto de saúde, envia uma 
ambulância de suporte básico de 
vida (com técnico de enferma-
gem e condutor socorrista) ou 
uma ambulância de suporte 
avançado de vida (com médico e 
enfermeiro).
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oito farmáciaS municipaiS diStribuem  
maiS de 3 milHõeS de medicamentoS por mÊS  

O Governo Municipal retomou a 
distribuição gratuita de medicamentos, 
que eram fornecidos pelo Programa 
Farmácia Popular, do governo federal, 
a preços populares. Nova Lima conta, 
hoje, com oito farmácias municipais 
que, juntas, distribuem cerca de três 
milhões de unidades de medicamentos, 
em média, por mês. No primeiro 
semestre de 2019, foram distribuídos 
mais de 20,5 milhões de medicamentos.

A melhoria na prestação desse 
serviço foi possível graças aos 
investimentos feitos pelo Governo 
Municipal como, por exemplo, a 
inauguração, em 2017, da farmácia 
em Honório Bicalho e as melhorias 
na estrutura da farmácia do Jardim 
Canadá, permitindo um atendimento 
mais ágil, humanizado e com mais 
conforto aos usuários. 

Outra conquista é a ampliação do 
funcionamento da Farmácia Central, 
que oferece também atendimento das 
7h às 13h, todos os sábados. Além 
disso, todas as unidades passaram, 
ainda, a contar com a presença 
integral de farmacêuticos. Localizadas 
nos bairros Centro, Cruzeiro, Honório 
Bicalho, Jardim Canadá, José de 
Almeida, Santa Rita, São Sebastião 
das Águas Claras (Macacos) e Água 
Limpa, as unidades disponibilizam 
cerca de 200 tipos de medicamentos 
básicos, como anti-hipertensivos, anti-
diabéticos, analgésicos, cardiovas-
culares, antibióticos, contraceptivos, 
antiasmáticos, psicotrópicos, dentre 
outros.
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claSSificaçÃo  
de riSco 

protocolo de  
mancHeSter 

emergência
Necessitam de atendimento imediato

emergência
Necessitam de atendimento praticamente imediato

emergência
Necessitam de atendimento rápido, mas podem aguardar

Pouco urgente 
Podem aguardar atendimento ou ser encaminhados 
para outros serviços de saúde

não urgente 
Podem aguardar atendimento ou ser encaminhados 
para outros serviços de saúde

atendimentos são priorizados de acordo 
com a gravidade do caso. 

A UPA tem como característica o 
atendimento pré-hospitalar de urgên-
cia, ou seja, atendimento imediato 
para os quadros que apresentam maior 
gravidade e risco clínico. O objetivo 

é concentrar os atendimentos de  
saúde de complexidade intermediária, 
compondo uma rede organizada 
em conjunto com a atenção básica, 
atenção hospitalar, atenção domiciliar 
e o Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU 192).
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Por meio de cursos, treinamentos, 
ações de educação permanente e 
elaboração de protocolos assisten-
ciais, a Secretaria Municipal de Saúde 
tem proporcionado a qualificação de 
seus profissionais. Diversas temáticas 
são abordadas, tanto relacionadas a 
condutas clínico-assistenciais quanto à 
organização dos processos de trabalho.

Em 2017, foram ofertadas 
322 ações educativas, com 3.668 
participações. Já em 2018 foram 
4.405 participações nas 296 ações 
realizadas. Alguns dos cursos ofertados 
são: Seminário de Atenção Básica; 
Seminário de Imunização; Treinamento 
de Manejo clínico da Dengue e outras 
arboviroses; Treinamento de teste do 
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vIgILâncIA Em SAÚDE

cApAcITAçãO

nova lima em 
conStante 
eStado de 

alerta contra 
a dengue 

índice de cobertura vacinal 
 aumentou noS últimoS trÊS anoS 

Como parte das diversas 
campanhas de conscientização 
e combate ao mosquito Aedes 
aegypti, a Prefeitura realiza 
bota-fora, ao longo do ano, em 
todos os bairros da cidade.

Em dezembro de 2016, 
foram recolhidos 58.118 kg 
de entulhos; Em 2017, o 
Governo organizou dois bota-
fora, sendo um em junho, com 

76.180Kg de entulhos recolhidos,  
e outro em outubro, totalizando  
66.330 Kg. Em 2018, acon-
teceram três bota-fora, em 
janeiro (13.560 kg), fevereiro 
(60.090 kg) e novembro (51.780 
Kg). Neste ano, em maio, foram 
recolhidos 87.281 kg de entulhos 
e o próximo está previsto para 
novembro.

Nova Lima tem acompanhando os 
índices de coberturas vacinais de Minas 
Gerais e do Brasil e, nos últimos três anos, 
apresentou um aumento considerável 
de aplicações. Prova disso é que, em 
2016, foram aplicadas 70.483 doses de 
vacinas na cidade. Em 2019, apenas nos 
primeiros seis meses, 88% desse número 
já foi alcançado, sendo aplicadas 62.230 
doses. 

Atualmente, são disponibilizados à 
população 16 imunobiológicos, que estão 
presentes no Programa Nacional de 
Imunização (PNI). O município também 
fornece vacina antirrábica humana para 
as vítimas de agressões por animais 
transmissores do vírus da raiva, e a 
vacina contra Influenza.

SalaS de vacinação volante  
ampliam o atendimento na Região  
do vila da SeRRa  e no BaiRRo Água limpa 

Visando melhorar a cobertura vacinal do município, foi ampliada a atividade 
de vacinação extramuro com a abertura de duas salas volantes, sendo uma na 
Região do Vila da Serra e uma no bairro Água Limpa. No período de fevereiro até 
meados de julho deste ano já foram aplicadas 2.680 doses de vacinas, na Região 
do Vila da Serra, e 593 doses, no período de abril a junho deste ano, em Água 
Limpa.

populaçÃo do cabeceiraS conta  
com Sala de vacinaçÃo na aSSociaçÃo 
do bairro; maiS de 2 mil doSeS Já foram 
aplicadaS eSSe ano 

Com as obras de construção da nova UBS Cabeceiras, o município interrompeu, 
no final de 2018, o serviço de imunização na localidade. Em parceria com a 
Associação do bairro Cabeceiras (ASCOBAC) foi possível implantar, no mês de 
março deste ano, uma sala de Vacinação temporária na região, retomando as 
atividades de imunização dessa população. No período de março a junho de 2019, 
a Sala de Vacinas temporária da UBS Cabeceiras aplicou 2.135 doses, comprovando 
a importância desse serviço na região.

profiSSionaiS qualificadoS para  
um atendimento de qualidade

Mais de 8 mil participações em treinamentos

pezinho; Treinamento do manual dos 
ACS; Treinamento hepatites virais; 

Curso de capacitação compreendendo 
para agir: todos pela prevenção do 

suicídio; dentre outros.

capacitação doS fUncionárioS da Saúde
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em doiS anoS, faenol ampliou em 34%  
o número de pacienteS atendidoS  

A Fundação de Atendimento 
Especializado de Nova Lima (Faenol), 
instituição sem fins lucrativos que é 
mantida exclusivamente com recursos 
da Prefeitura, ampliou sua capacidade 
de atendimento, que era de 450 
pacientes, em 2017, para 690, em 
2019. A instituição oferece serviços 
de reabilitação para a população e é 
especialista no atendimento a pessoas 
com deficiência, e faz uma média de 4 
mil atendimentos, por mês, nas diversas 
especialidades, como fonoaudiologia, 
odontologia, fisioterapia, psicologia, 
terapia ocupacional, psiquiatria, 
neurologia e assistência social.

Esse aumento expressivo se 
deu a partir da reorganização da 
instituição, pela atual diretoria, e com 
a implantação, em 2018, do serviço de 
fisioterapia para reabilitação ortopédica, 
que antes era realizado apenas no 
Hospital Nossa Senhora de Lourdes. 
São atendidos 109 pacientes nessa 
especialidade. Além disso, em 2019, 
foi implantado o Núcleo de Tratamento 
Complementar, um espaço diferenciado, 

Fo
to

:  
Lí

vi
a 

Ba
st

os

pARcERIAS

r$ 44 milHõeS em recurSoS para  
o HoSpital noSSa SenHora de lourdeS 

Em 2017, além da subvenção 
inicial de R$ 10,8 milhões e da verba 
extra de R$ 900 mil, que totalizaram 
R$ 11,7 milhões (10% maior em 
relação ao repasse efetuado em 2016), 
o Governo Municipal, por meio de uma 
contratualização, também repassou 
valores diretos do Sistema Único 
de Saúde (SUS) ao Hospital Nossa 
Senhora de Lourdes. Também foi feito 
um contrato de credenciamento da 
instituição, com o objetivo de acabar 
com cirurgias eletivas que estavam em 
fila de espera há mais de três anos, na 
época.

Em 2018, o repasse de verba para o 
hospital foi ampliado novamente. Pela 
Lei Orçamentária Anual (LOA/2018),  
foi aprovada uma subvenção no valor  
de R$ 16 milhões, mesmo valor que  
será repassado até o final de 2019.  
Além disso, com os recursos da 
Prefeitura, o hospital adquiriu mais 
sete máquinas de hemodiálise e quatro 
leitos de CTI.

Fo
to

s:
  

Lí
vi

a 
Ba

st
os

com atendimento específico voltado 
a pacientes com deficiências física 
e intelectual crônicas. Ao todo, são 
123 pacientes em atendimento de 
fisioterapia, terapia ocupacional, 
psicologia e fonoaudiologia, além de 
arteterapia, dança e musicoterapia.

Também em 2019, em parceria 
com os Governos Federal e Estadual, 
a Faenol foi habilitada como Cen-
tro Especializado em Reabilitação  
(CER III) e passará a obter recursos do 
Ministério da Saúde para ampliar o 
acesso e a qualidade dos serviços para 

a microrregião de Nova Lima, Raposos, 
Rio Acima e Belo Vale, prestando 
serviços de reabilitação auditiva 
e, futuramente, com fornecimento 
gratuito de aparelhos auditivos aos 
pacientes, segundo a cota estabelecida 
pelo Governo do Estado de Minas Gerais.

atendimento de fiSioterapia realizado na faenol
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UnIDADES DE SAÚDE

Centro MuniCipal de atenção 
integral à Saúde (CeMaiS)
Rua Aldo Zanini, 92 - Quintas
E-mail: cemaisnl@yahoo.com.br

departaMento de odontologia
Rua Chalmers, 91 - Centro
E-mail: saudebucalnl@gmail.com
Telefone: (31) 3542-5077

departaMento de atenção BáSiCa
Rua Chalmers, 91 - Centro
E-mail: dabnovalima@gmail.com
Telefone: (31) 3542-2731

Centro de eSpeCialidadeS 
odontológiCaS
Rua Bias Fortes, 242 - Centro
E-mail: correioceo@gmail.com
Telefone: (31) 3541-5096

Serviço de urgênCia  
odontológiCa (upa)
Rua Jose Agostinho, s/n - Oswaldo
Barbosa Pena
E-mail: saudebucalnl@gmail.com
Telefone: (31) 3541-4823

ConSultório odontológiCo 
CriStiano MaChado
Rua Madre Tereza, 391 - Centro
Telefone: (31) 3542-5588

ConSultório odontológiCo 
antonieta diaS Souza
Rua Curitiba, 23 - Cristais
Telefone: (31) 3542-5762

ConSultório odontológiCo  
JoSé BraSil diaS
Rua Emanuel, 145 - Vale da Esperança
Telefone: (31) 3541-6930

ConSultório odontológiCo  
george ChalMerS
Rua Rosa Tofanelli Othero, S/N - Retiro
Telefone: (31) 3541-7080

departaMento de Saúde Mental
Rua Chalmers, 91 - Centro
E-mail: saudementalnl@yahoo.com.br
Telefone: (31) 3542-2687

Centro de referênCia  
da infânCia e adoleSCênCia (Cria)
Rua Vila Maria, 73 - Retiro
E-mail: criasaudementalnl@gmail.com
Telefone: (31) 3542-0457

Centro de atenção  
pSiCoSSoCial (CapSii)
Rua Augusto Magalhães, 101 - Centro
E-mail: caps2nl@gmail.com
Telefone: (31) 3541-3863

Centro de atenção pSiCoSSoCial 
álCool e outraS drogaS (CapS ad)
Rua Abrão Lincoln, 46 - Cabeceiras
E-mail: capsnl.ad@gmail.com
Telefone: (31) 3547-8490

aMBulatório Central
Rua Vila Maria, 73 - Retiro
E-mail: ambulatoriosmentalnl@gmail.
com
Telefone: (31) 3542-7241

farMáCia MuniCipal
Avenida Rio Branco, 353 - Centro
E-mail: gerenciafarmacia@pnl.mg.gov.br
Telefone: (31) 3541-2057

farMáCia de honório BiCalho 
Rua Natalício de Jesus Carsalade, 178A 
– H. Bicaho
Telefone: (31) 3542-9748

farMáCia do Cruzeiro (h. BiCalho)
Rua João Aurélio Salgado, s/nº
Telefone: (31) 3541-5797

farMáCia do JardiM Canadá
Rua Vancourver, 225 - Jardim Canadá

farMáCia de São SeBaStião  
daS águaS ClaraS
Rua Dona Maria da Glória, s/n
Telefone: (31) 3547-7377

farMáCia de água liMpa
Avenida dos Diplomatas, 40
Telefone: (31) 98511-2017

farMáCia do JoSé de alMeida
Rua Dr. Lunds, 200
Telefone: (31) 3581-7831

farMáCia de Santa rita
Rua Sete, 35
Telefone: (31) 3542-8780

orteSe e próteSe
Telefone: (31) 3541-8820

laBoratório MuniCipal
Rua Jose Agostinho, s/n – Oswaldo 
Barbosa Pena
Telefone: (31) 3541-4419

Centro de eSpeCialidadeS 
(poliClíniCa MuniCipal)
Rua Augusto Magalhães, 45 - Centro
E-mail: policlinicanovalima@yahoo.com.
br
Telefone: (31) 3541-4418

pa JardiM Canadá
Rua Vancourver, 225 - Jardim Canadá
E-mail: pajardimcanada@gmail.com

unidade de pronto  
atendiMento (upa)
Rua Jose Agostinho, s/n - Oswaldo
Barbosa Pena
E-mail: upanovalima@gmail.com
Telefone: (31) 3542-5559

prograMa Melhor eM CaSa
Rua Jose Agostinho, s/n - Oswaldo
Barbosa Pena
Telefone: (31) 3542-5967

vigilânCia eM Saúde
Rua Domingos Rodrigues, 185 - Centro
E-mail:vigilanciaemsaude@pnl.mg.gov.br
Telefone: (31) 3541-4641

vigilânCia aMBiental
Rua Domingos Rodrigues, 185 - Centro
E-mail: vigilanciaambientalnl@gmail
Telefone: (31) 3581-8422

vigilânCia epideMiológiCa
Rua Domingos Rodrigues, 185 - Centro
E-mail: epidenguenl@gmail.com
Telefone: (31) 3541-5017

vigilânCia Sanitária
Rua Domingos Rodrigues, 185 - Centro
E-mail: vigilanciasanitaria@pnl.mg.gov.br
Telefone: (31) 3541-4359

zoonoSeS
Rua Domingos Rodrigues, 185 - Centro
E-mail: mtzoonoses@yahoo.com.br
Telefone: (31) 3541-3299

Centro de teStageM e 
aConSelhaMento (Cta-Sae)
Rua Domingos Rodrigues, 185 - Centro
E-mail: saectanovalima@gmail.com
Telefone: (31) 3541-4414

uBS água liMpa
Avenida dos Diplomatas, 40
Telefone: (31) 98511-2017

uBS Bela faMa
Rua José de Oliveira, 1320
Telefone: (31) 3581-8446

uBS Cabeceiras
Rua Tamandaré 689
Telefone: (31) 3542-4440

uBS CaiC
Rua José Agostinho, 2.335
Telefone: (31) 3581-8448

uBS CaSCalho
Avenida José Bernardo de Barros, 905
Telefone: (31) 3542-3770

uBS Cristais
Rua Paraná, 277
Telefone: (31) 3541-7401

uBS Cruzeiro
Avenida Esmeraldas, 59
Telefone: (31) 3542-1783

uBS galo
Rodovia MG-437, s/nº
Telefone: (31) 3583-1144

uBS honório BiCalho
Rua João Aurélio Salgado, s/nº
Telefone: (31) 3541-5797

uBS JardiM Canadá
Rua Dresden, 70
Telefone: (31) 3581-3174

uBS Jardim Canadá 2
Rua Vancouver 225

uBS JoSé de alMeida
Rua Dr. Lunds, 200
Telefone: (31) 3581-7831

unidade de apoio Miguelão
Avenida Azaleia s/nº (em frente à Escola 
do Miguelão)
Telefone: (31) 3541-4154

uBS Mingu
Rua José do Carmo, 80
Telefone: (31) 3542-8181

uBS noSSa Senhora de fátiMa
Rua Uberaba, 322
Telefone: (31) 3542-3707

uBS nova Suíça
Rua Rio Grande do Sul, 805
Telefone: (31) 3541-6362

uBS retiro
Travessa Santo Antônio, 121
Telefone: (31) 3541-4539

uBS roSário
Rua Bonserá Santa Cruz, nº 80
Telefone: (31) 3547-8990

uBS Santa rita
Rua Sete, 35
Telefone: (31) 3542-8780

uBS São SeBaStião  
daS águaS ClaraS
Rua Dona Maria da Glória, s/n
Telefone: (31) 3547-7377

unidade de apoio vale do Sol
Avenida Terra, nº 28
Telefone: (31) 3547-7315

zoonoSeS unidade JardiM Canadá
Rua Milton, 82 - Jardim Canadá
E-mail: zoonosesjardimcanada@yahoo.
com
Telefone: (31) 3547-4449

vigilânCia eM Saúde  
do traBalhador
Rua Domingos Rodrigues, 185 - Centro
E-mail: visatnovalima@yahoo.com.br
Telefone: (31) 3541-4835

iMunização
Rua Augusto Magalhães, 45 - Centro
Telefone: (31) 3547-5205

unidade de pronto atendiMento 
(upa)/ reCepção
Rua Jose Agostinho, s/n - Oswaldo
Barbosa Pena
Telefone: (31) 3542-5559 

confira oS endereçoS  
e contatoS daS unidadeS de Saúde

Em breve, o Centro Ideal passará por 
reformas para sediar as Secretarias de 
Saúde e de Desenvolvimento Social e 
Políticas Públicas


