
Comissão da Câmara cobra funcionamento da Maternidade  

Gestora diz que unidade foi entregue sem as condições de funcionamento 

 
Comissão. Vereadores vão fazer um relatório dos problemas e reunir com secretário de 

Saúde 
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Dando prosseguimento ao seu trabalho de fiscalização das unidades de Saúde de 

Contagem, a Comissão de Saúde da Câmara Municipal esteve, nesta segunda-feira (24), 

no Centro Materno Infantil Juventina Paula de Jesus. A visita foi motivada 

principalmente por uma série de denúncias recebidas pelos vereadores, de que não 

haveria água quente nessa unidade hospitalar. 

Os membros da Comissão – Dr. Wellington Ortopedista (PDT), Xexéu (PTB), Vinícius 

Faria (PCdoB) e Jair Tropical (PCdoB) – acompanhados do vereador Daniel do Irineu 

(PP), se reuniram com a gestora do Centro Materno Infantil, Cristiane Rosalina de 

Oliveira, para entender a situação da unidade, e percorreram os corredores da 

maternidade e do Hospital Municipal. 

Além do problema de aquecimento de água, que foi confirmado na visita, e da 

dificuldade de abastecimento de medicamentos, os vereadores relataram que o mais 

preocupante é que o terceiro andar da maternidade continua fechado, mantendo inativos 

mais de 60 leitos que poderiam estar atendendo as crianças do município. Está previsto 

que essa ala receberá enfermaria pediátrica, unidade de cuidados intensivos (UCI) 

pediátrica e neonatal e UTI neonatal, mas ainda não há previsão de quando começará a 

funcionar. 



A maternidade faz uma média de 280 partos por mês, sendo procurada por muitas mães 

de outras cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Mas, sem o terceiro 

andar funcionando, os neonatos que precisam de mais cuidados precisam ser 

encaminhados para o Hospital Municipal. Além disso, duas das quatro salas do bloco 

cirúrgico, localizadas no primeiro andar, estão fechadas por falta de aparelhos, 

inviabilizando o atendimento de mais gestantes. Cristiane de Oliveira falou das 

dificuldades que encontrou na gestão do Centro Materno Infantil, desde que assumiu em 

janeiro deste ano, e as ações realizadas desde então. Entre as principais questões, contou 

dos problemas estruturais do prédio – incluindo o grande vazamento de água que 

ocorreu nas primeiras semanas de 2017, e as dificuldades na parte elétrica, nas 

instalações de ar condicionado e de oxigênio e na montagem das salas de UTI -, falou 

dos problemas no contrato de manutenção e na contratação de recursos humanos. 

Em relação ao sistema de aquecimento, a gestora relatou que a água vinha chegando 

“apenas morna ou quase fria” ao primeiro e ao quarto andar da unidade – onde se 

localizam o centro obstétrico e a internação –, mas que o problema não havia sido 

plenamente percebido por causa do clima quente do início do ano. De forma paliativa, a 

administração havia tentado instalar chuveiros nas enfermarias, mas o sistema elétrico 

não comportaria a carga e, por isso, apenas quatro aparelhos foram instalados, para uso 

coletivo. Cristiane explicou que a empresa que trata da manutenção do prédio está 

mexendo do gerador desde a última semana, e a expectativa é que, nos próximos dias, 

seja sanado esse problema de aquecimento de água em todos os andares do Centro 

Materno Infantil. Sobre a inatividade do terceiro andar, Cristiane ressaltou que a gestão 

anterior inaugurou o prédio sem as devidas condições. 

 


