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Sábado de prevenção à saúde
No último sábado, 1/12, a SMSA apoiou a iniciativa da Sociedade Brasileira de Dermatologia 
na Campanha de Prevenção ao Câncer de Pele, realizada em todo o país. Em Belo Horizonte, 
as Clínicas Dermatológicas da Santa Casa e do Hospital das Clínicas/UFMG realizaram ações 
de promoção à saúde no Centro de Especialidades Médicas (CEM) e no Ambulatório de 
Dermatologia do HC. Quem passou pelas unidades, pôde realizar o diagnóstico e o tratamento 
de lesões de câncer de pele e receber informações sobre a doença. O sábado, 1/12, foi também 
de luta contra a Aids. Na Santa Casa e em vários Centros de Saúde da capital, foram oferecidos 
testes para detecção do HIV, sífilis, hepatites B e C, além de outras atividades para a população.

Foram feitos cerca de 800 testes para detecção das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).  
“Todos os nossos centros de saúde oferecem o teste rápido para o HIV,  sífilis e hepatite, além 
do acompanhamento sistemático. O diagnóstico precoce e o início imediato do tratamento são 
muito importantes para o cuidado assistencial”, afirma a secretária municipal adjunta de Saúde, 
Taciana Malheiros.
 
Além desses exames, quem passou pelo CEM também recebeu orientações sobre o câncer 
de pele. Em uma palestra, os médicos mostraram as lesões e os tipos de manchas que 
merecem atenção. Foram atendidas 936 pessoas nos dois locais (CEM e HC/UFMG) e feitas 141 
intervenções cirúrgicas.   

Ações nas Regionais

Centros de Saúde e Academias da Cidade também se mobilizaram no sábado, para realizar ações 
de prevenção às doenças e promover a saúde, estimulando o autocuidado e a prática de ativi-
dades físicas. No total, 63 Centros de Saúde abriram suas portas para a população e realizaram, 
aproximadamente, 4.100 testes rápidos de HIV, Sífilis, hepatites B e C.  Em algumas unidades 
também houve palestras, avaliações de saúde bucal, medição de glicemia e pressão arterial, 
orientações para a saúde do homem e dos idosos, informações sobre combate ao Aedes aegypti 
e vacinas. Outras unidades ofereceram corte de cabelo, massagem, avaliação nutricional, rodas 
de conversa, jogos, dentre outras atividades. Academias da Cidade também realizaram aulões 
para divulgar informações sobre saúde e prevenção. 

No Centro de Saúde Goiânia, Regional Nordeste, foram realizados cerca de 250 atendimentos, 
entre testes rápidos , aferição de pressão e glicose, além de consultas direcionadas à saúde do 
homem. Segundo Tiago Martins, gerente da unidade, eventos como esse são importantes para 
mobilizar a atenção sobre os cuidados de maneira global, por ofertar serviços de promoção da 
saúde, prevenção de doenças e agravos. “A abertura da unidade no sábado também é um atra-
tivo importante, pois facilita o acesso à saúde sem comprometer a rotina de quem não pode 
comparecer à unidade durante a semana”, afirmou o gerente. A secretária municipal de Saúde, 
Taciana Malheiros, participou ativamente do sábado de prevenção e visitou os Centros de Saúde 
Goiânia, na Regional Nordeste, Paraúna e Mantiqueira, na Regional Venda Nova. 

 


