
Caminhada, palestras, mensagens de apoio e muitas ações de prevenção e promoção à saúde marcaram 
as comemorações do Dia Internacional da Mulher nas regionais de Belo Horizonte. Iniciativas realizadas nos 
centros de saúde e comunidades que demonstram o envolvimento dos profissionais e pacientes do SUS-BH 
neste dia de homenagem e reflexão.

O Centro de Saúde Novo Aarão Reis, na Regional Norte, realizou uma caminhada pelas ruas do bairro para 
comemorar o Dia Internacional da Mulher e sensibilizar a população na luta contra o feminicídio, na sexta, 
8/3. Cerca de 80 pessoas, entre funcionários da unidade, gerentes de outros centros de saúde e a comunidade 
local abraçaram a iniciativa e percorreram a região com cartazes, palavras de incentivo e distribuíram rosas 
brancas às mulheres.

A ação foi promovida após duas mulheres da área de abrangência da unidade terem sido assassinadas pelos 
seus companheiros. Os dois casos ocorreram no mês de fevereiro. Para Camila Vieira, gerente da unidade, o 
papel da Saúde no território vai além do atendimento de rotina dos usuários. Segundo ela, o serviço precisa 
exercer uma atuação no território, sendo um instrumento de vigilância da saúde das pessoas. “A violência con-
tra a mulher não vem isolada. Ela traz outras doenças associadas a esse sofrimento. Por isso, é importante que 
as equipes de saúde busquem permanentemente proporcionar um ambiente favorável para a mulher, para 
as crianças que estão envolvidas no contexto familiar de violência e para toda comunidade”, reforçou Camila.

No Centro de Saúde Novo Aarão Reis há um Grupo Operativo voltado para mulheres em situação de vulne-
rabilidade. Durante as reuniões elas compartilham suas experiências, criando entre elas uma rede de apoio. A 
unidade oferece às participantes orientações sobre serviços sociais, delegacia da mulher, atendimento médi-
co, de enfermagem e suporte psicológico.

A equipe de enfermagem do Centro de Saúde 1º de Maio, também na Norte, realizou uma ação especial 
para 30 mulheres da área de abrangência, no salão do Abrigo São Paulo, na sexta, 8/3. As enfermeiras da uni-
dade falaram sobre a importância do autocuidado e da higiene pessoal e deram orientações sobre prevenção 
do câncer de útero e testes rápidos. Em um estande, a equipe de saúde bucal, junto com alunos da UFMG, 
demonstrou a forma correta de escovação. A educadora física do Nasf, Luana Reginato, falou sobre a impor-
tância das atividades físicas para a promoção da saúde. As mulheres conheceram os benefícios do Lian Gong 
e puderam se alongar na aula oferecida pela fisioterapeuta, Juliana Moreira. O encontro foi encerrado com 
uma confraternização entre a equipe do Centro de Saúde 1º de Maio e as mulheres participantes.

No Barreiro, os Centros de Saúde Santa Cecília e Mangueiras homenagearam usuárias e trabalhadoras no dia 8/3. 
No Santa Cecília, a equipe preparou uma confraternização com café da manhã para as servidoras para celebrar a 
data. As mulheres que passaram pela unidade Mangueiras receberam lixas de unha e uma mensagem de carinho.

Na Regional Leste, o Centro de Saúde Novo Horizonte abriu as portas no sábado, 9/3, especialmente para as 
mulheres. Na sala de espera, a assistente social da unidade, Maria do Carmo Barbosa, fez uma palestra sobre 
planejamento familiar e métodos contraceptivos. Foram realizados testes-rápidos para HIV, sífilis e hepatites 
B e C, além de coletas de papanicolau para prevenção do câncer de colo de útero. Cerca de 60 pessoas, entre 
usuárias e trabalhadores, participaram da ação.

No Centro de Saúde Alto Vera Cruz, a ACS, Patrícia Marcelino, homenageou as mulheres com a canção “Ma-
ria, Maria”, de Milton Nascimento. Enquanto ela cantava, as mulheres recebiam bombons e uma palavra de 
afeto da gerente, Maria Tereza Nogueira.  A equipe do NASF da unidade promoveu um encontro para celebrar 
o Dia da Mulher no CRAS Alto Vera Cruz, na segunda, 11/3. Foram realizadas oficina vocal, apresentação artís-
tica com a cantora Bárbara Lobo, relaxamento corporal e dança com a educadora física, Andressa Corradi. O 
encontro, uma parceria entre os centros de saúde Alto Vera Cruz, Taquaril e CRAS Alto Vera Cruz, foi encerrado 
com um lanche coletivo.
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