
 

NAIS do 26º BPM 12ª GERENICA REGIONAL DE SAÚDE  
comemora seu quarto aniversário 

 “Deus quer, o homem sonha, a obra nasce...”. 
Fernando Pessoa 

 
 

  O Núcleo de Atenção Integral à Saúde do 26º BPM, localizado na cidade de Itabira A Rua 
Sergio Eisemberg nr 250 bairro Fenix CEP 35900471 Tel:  31 38341900 e, considerado como 

porta de entrada para o Sistema de Saúde da PMMG/CBMMG/IPSM, comemora, dia 22 de abril de 2012, seu 
quarto ano de criação. 
 
  Um breve histórico de sua formação: 
  A área de saúde da Unidade iniciou suas atividades no dia 01/03/1991, há 21 anos, com a 
implantação da SAS, Seção de Assistência à Saúde, numa pequena área da 83ª Cia Especial, composta de 

sala de espera, banheiros, consultório médico e odontológico. Naquela época, a 2ª Ten QOS Dentista Andréa 
Imaculada C. Oliveira, hoje Maj Chefe do NAIS do 18ºBPM, foi a Oficial responsável pela implantação e chefia da 
SAS da Unidade pelo período de 1 ano. 
  No ano de 1992, com a transferência da Ten Andréa para Contagem, a chefia da SAS foi 
repassada para a 2ª Ten QOS Dentista Denise Andrade Coelho Dias, atualmente Maj QOS Chefe do NAIS do 
26ºBPM. 
  Nos anos seguintes a SAS recebeu os seguintes Oficiais: 2º Ten QOS Médico Damon Lázaro de 
Sena, hoje militar da reserva, e a 2º Ten QOS Dentista Eliane Cristina de Sá Duarte Santos, atual Cap Eliane.   
  Em 1997, com a implantação do 26º BPM e mudança para o Bairro Fênix, a antiga SAS 
funcionou em local maior, com expansão de consultório psicológico, salas administrativas, arquivo, e farmácia. 
Neste ano e nos anos seguintes, a SAS recebeu os seguintes Oficiais: 2º Ten QOS Psicóloga Naira Meline 
Rodrigues Gonçalves, atual Cap Naira, e a 2ª Ten QOS Médica Ana Rita Aureliano Pereira, depois transferida para 
a Academia em Belo Horizonte. No seu lugar foi designado o 2º Ten QOS Médico Marcelo Carvalho Simon, depois 
transferido para o Hospital Militar. 
  Em janeiro de 2002, o Conselho Gestor de Saúde PMMG/CBMMG/IPSM implantou o Plano 
Diretor de Reformulação do Sistema de Saúde, tendo como uma das etapas, a criação dos Núcleos de Atenção 
Integral à Saúde nos Batalhões da PMMG. Nesta época, iniciou-se, no 26ºBPM, um estudo para viabilizar este 
projeto para esta Unidade. Reuniu-se um grupo de Policiais Militares que sonharam com o bem estar da família 
policial e bombeiro militar de Itabira e região, tendo em vista que a saúde é amplamente reconhecida como o maior 
e o melhor recurso para o desenvolvimento social, econômico e pessoal, assim como uma das mais importantes 
dimensões da qualidade de vida. 
  Dentre os principais elaboradores do projeto, naquela época, destacaram-se: Sr Ten Cel Aleixo, 
Maj Humberto, Cap Denise, Ten Eliane, Ten Naira, Ten Simon, Cb Gorino e Cb Ângelo. 
 
  Sem pular etapas, elaboraram-se projetos, buscou-se o apoio dos Comandos e Diretorias e, com 
um trabalho de muita dedicação, conquistou-se a reforma do antigo prédio da 83ªCia Especial, aquisição de 
móveis, equipamentos e, em 22 de abril de 2008, inaugurou-se o NAIS. 
  As obras foram executadas em parceria com a Diretoria da Saúde da PMMG (DS), com o 
Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais (IPSM), com a Diretoria de Apoio Logístico (DAL) 
e inaugurada com a presença de diversas autoridades que se destacam: Sr Cel Hélio dos Santos Júnior, 
Comandante Geral da PMMG, Sr Cel Elói Lopes Filho, Diretor de Saúde, Sra Cel Maria de Lourdes Faria Ferraz, 
Presidenta da JCS, Sr Cel Gilberto Cabral Costa, Comandante da 12ª RPM, Sr Cel QOR José Barroso Resende 
Filho, Diretor Geral do IPSM e Sr Cel José Vitoriano Filho, Gerente Regional de Saúde da 12ªRPM. 
  Em 29 de julho de 2009 o NAIS recebeu 02 (dois) Oficiais Médicos que concluíram o Estágio de 
Adaptação de Oficiais (EADO) sendo os 2º Ten QOS Ricardo de Oliveira Abrantes e 2º Ten QOS Gustavo Martins 
de Carvalho. 
  Militares que já prestaram serviço na SAS e no NAIS durante os 21 anos  de existência: Cb Jorge 
Márcio, Cb Rogério Lage, Sd Marques, Cb Gorino, Cb Ceni, Sgt Oliveira, Sgt Regiano, Cd Benevides, Cb Ceni, Cb 
Ángelo, Cb Cláudia, Sd Randow, Cb Carlos Roberto, Cb Clenilson, dentre outros. 
  Atualmente o NAIS conta com uma qualificada equipe de profissionais composta de 16 
(dezesseis) servidores militares e civis, sendo: Maj QOS Denise / Chefe do NAIS/ Dentista, Cap QOS 
Eliane/Dentista, Cap QOS Naira/ Psicóloga, 2º Ten QOS Ricardo /Médico, 2º Ten QOS Gustavo/Médico, Cb PM 
Braz e Sd BM Anaína/ Revisores de Contas, Cb QPE Cristiane/ Auxiliar de Enfermagem, Cb PM Eleis e Sd PM 
Jairo/Auxiliares Administrativos e Odontológicos, Sd Fernando/Recepcionistas, Sra Nilma e Luísa/ Auxiliares de 
limpeza, Irma/ Analista de Contas, Sumaya/ Digitadora/ Funcionárias civis, recém-contratadas pelo IPSM, e apoio 
do Cb Eleotério para manutenção do prédio e área do NAIS.  
  Além das recentes contratações de funcionárias civis pelo IPSM, o 26ºBPM recebeu da Diretoria 
de Saúde/ IPSM uma nova ambulância, de maior porte, para atender aos militares e dependentes, com maior 
comodidade, principalmente para os deslocamentos para a Capital.  



   Comemorar o Aniversário do NAIS não é apenas lembrar-se de um dia importante, é, acima de 
tudo, celebrar e agradecer pelo serviço de todos que lutaram e ainda lutam pelo seu crescimento. É valorizar o 
trabalho de cada um com equidade. As realizações do NAIS dependem da união de esforços de cada membro e 
da  boa relação interpessoal. Não é de graça. É preciso esforço, persistência, criatividade, concentração naquilo 
que se busca, trabalhar pedaço por pedaço, gostar daquilo que se faz e valorizar cada conquista para obter o 
objetivo final. 
  O NAIS não está acabado. É o começo de uma história a ser construída, fruto de um processo 
demorado, mas que geram mudanças saudáveis. Sucesso não é uma questão de ter tudo. Isso é impossível e, 
ainda que fosse possível, não traria a felicidade que se imagina. Sucesso é conseguir aquilo que se precisa, tendo 
como foco principal a saúde dos militares, dependentes e pensionistas da área do 26ºBPM. As coisas mais 
importantes levam anos para serem conquistadas. É preciso ter estímulo para prosseguir, sabendo que ainda tem 
muito caminho pela frente, com perspectivas mais amplas, porém com consciência e honestidade. 
  A área de saúde do 26ºBPM cresceu em estrutura física, material e, aos poucos, vai crescendo 
em recursos humanos com a vinda de mais profissionais. As novas metas são baseadas no crescimento 
profissional de cada integrante e na constante implementação de medidas de promoção e assistência à saúde aos 
usuários do Sistema de saúde, para que no final, tenhamos o militar apto para a atividade operacional e tranqüilo 
com a saúde de seus familiares. 
  A equipe do NAIS agradece a todos que contribuíram para a realização desse sonho que se 
tornou realidade. 
 
  Para os integrantes do NAIS deixo o meu pedido: 
  Valorizem o trabalho. Ele pode durar para sempre. Sintam-se donos do que fazem e sejam 
otimistas. Não tenham medo de aprender coisas novas, tenham coragem de perguntar, propor idéias. Preparem-se 
para o futuro e sejam honestos. 
  No trabalho, deixem de lado os interesses pessoais e trabalhem como um time. Manter certa 
discrição sobre estilo de vida, crenças e opiniões não significa abrir mão deles na vida pessoal. 
  Tenha humor positivo, o que alegra o ambiente, alivia a tensão e relaxa. Contribui para o trabalho 
e para a vida em geral. 
  Não existe a menor dúvida: ser feliz é o desejo de todo o ser humano. Que o NAIS seja, portanto, 
também um local de encontro de felicidade. 
  Agradeço a todos pelo apoio ao NAIS e, humildemente, peço a Deus que continue nos 
abençoando. 
 
  
 
                                                       Denise Andrade Coelho Dias, Maj QOS  
                                                            Chefe do NAIS/26º BPM            

 
Fonte : NAIS 26 BPM  
 
 

D    S     -   SUA SAÚDE, NOSSA RESPONSABILIDADE  
 


