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NAIS - Núcleo de Atenção Integral à Saúde 

 
 
 Fundada em 6 de novembro de 1872, Poços de Caldas encontra-se 

localizada na Serra da Mantiqueira, sendo o principal município da região 

Sul/Sudoeste de MG. O município tem fácil acesso aos grandes centros do 

país: 497 KM de Belo Horizonte, 496 KM do Rio de Janeiro e 271 KM de São 

Paulo. Possui clima ameno e temperatura média em torno dos 18º C. Sua 

população atual, conforme contagem populacional fixa de 2010, é de 152.496 

habitantes, sendo o município mais populoso do sul de Minas Gerais. A cidade 

fica situada em uma região vulcânica já extinta, no sopé da Serra de São 

Domingos, sendo famosa pela águas termais e sulfurosas, fato que atrai 

grande número de turistas.  A cidade tem a maior expectativa de vida (78,2 

anos) do Estado, a segunda maior renda per capita do país (R$ 834 mensais), 

sendo classificada como a melhor cidade em qualidade de vida, através do 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (0,841), calculado pela 

Fundação João Pinheiro. Além disso, a cidade encontra-se entre as 100 

cidades com menor índice de desigualdade social, ficando em 69º no ranking 

de Minas Gerais. 

 A história da Polícia Militar em Poços de Caldas inicia-se o mês de abril 

de 1965, com a instalação de um contingente policial. A elevação à categoria 

de Batalhão foi concretizada em 29 de março de 1996, sendo a Unidade 

atualmente responsável pelo policiamento de 11 cidades da região, com um 

área de 6. 341, 04 quilômetros quadrados e uma população estimada de 

347.000 habitantes. 

 As instalações do atual Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) do 

29º BPM foram inauguradas no mês de novembro de 2005, sendo que o setor  

localiza-se na própria sede do 29º BPM, sito à Rua Amâncio Mazaroppi, nº 195, 

bairro Estância São José, em Poços de Caldas. O telefones de contato são: 

(35) 3066 – 6000 (29º BPM), (35) 3066-6022 (NAIS 29º BPM) e (35) 3066-6036 
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(11ª GRS). 

 O NAIS conta atualmente com equipe composta por 01 Oficial QOS 

cirurgião-dentista, 02 Oficiais QOS médicos e 01 oficial QOS psicóloga, além 

de 01 graduada do QPE auxiliar de saúde 02 militares do QPPM auxiliares 

administrativos. 

 Além dos atendimentos médicos, odontológicos e psicológicos, de 

natureza assistencial, realizados pelos profissionais do QOS e calcados no 

paradigma de promoção de saúde, destacam-se os Programas de Prevenção e 

Cessação do Tabagismo e Ganhe Leveza, além dos atendimentos relacionados 

à medicina do trabalho, tais como perícias pra homologação de licenças  e 

dispensas motivadas por problemas de saúde, atuação em processos de 

Atestados de Origem, exames de controle Fisiológico para diversos fins, e o 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). O 

acompanhamento sistemático dos Índices de Gravidade (IG), Taxas de 

Frequência e patologias prevalentes embasa a atuação preventiva dos 

profissionais de saúde com vistas a promover a saúde dos militares da ativa. 

 São também viabilizadas pelo NAIS as assistências diagnóstica, 

fonoaudiológica e fisioterapêutica, através da análise e autorização de 

procedimentos de saúde a serem realizadas junto à rede contratada, em apoio 

ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares (IPSM). Cumpre-nos 

também ressaltar a atuação do NAIS na assistência farmacêutica e 

imunológica, principalmente através do acompanhamento médico dos usuários 

crônicos de medicamentos e implementação de programas de vacinação, 

conforme as diretrizes da Diretoria de Saúde da PMMG. 

 Destaca- se na Unidade a efetiva realização do Programa de Ginástica 

Laboral para os militares componentes do Posto de Comando de Serviço 

(PCS) da sede da Unidade, tendo sido o projeto embasado em dados de 

absenteísmo por doenças, os quais indicaram a presença de afastamentos 

motivados por distúrbios musculares e esqueléticos, devidos às condições 

ergonômicas desfavoráveis próprias ao trabalho administrativo. 

 É também desenvolvido na Unidade, através da coordenação direta da 

oficial QOS psicóloga do 29º BPM,  o projeto denominado Plantão Psicológico, 

que viabiliza, através de parceria junto á Pontifícia Universidade Católica (PUC) 

de Poços de Caldas, a presença de alunos do curso de graduação de 



psicologia nas sede das Companhias, devidamente acompanhados e 

monitorados, a fim de realizarem o acolhimento e atendimento psicológico de 

militares diretamente em seus locais de trabalho. 

 Ressalta-se a recém implementação da 11ª Gerência Regional de Saúde 

(11ª GRS) e da Coordenadoria do IPSM no 29º BPM,  importante avanço que 

permitirá que o NAIS da Unidade se desonere paulatinamente de funções 

típicas do IPSM, muitas vezes diversas da assistência à saúde propriamente 

dita, tais como a administração de benefícios previdenciários diversos, além da 

atuação em contas e contratos de saúde, permitindo que o núcleo concentre 

seus esforços nos atendimentos diretos em saúde, em conformidade com as 

diretrizes do Plano Diretor de Assistência de Saúde PMMG – CBMMG – IPSM. 

 

Poços de Caldas  março de 2012. 

 

ESTRUTURA de Saúde do NAIS do 29º BPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NAIS 29º BPM  

 

 

 

 

D     S    -   SUA SAÚDE, NOSSA RESPONSABILIDADE     


