
 
RESOLUÇÃO CMS/BH 125/ 04 

 
O plenário do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, realizada no dia 
08/01/2004, no cumprimento de suas atribuições legais; 
 
Considerando a solicitação da Coordenação de DST/ AIDS para que o Conselho 
Municipal de Saúde de Belo Horizonte apreciasse a readequação do Plano de Ações e 
Metas/ 2003 do Programa DST/ AIDS da Secretaria Municipal de Saúde, aprovado 
anteriormente pelo plenário do Conselho em sua reunião extraordinária realizada no dia 
22/05/2003, Resolução CMS/ BH – 111/03, com objetivo de readequar recursos, 
facilitando o aproveitamento dos mesmos, de maneira que a população possa ser 
contemplada em suas necessidades. 
 
Resolve: 
 
Aprovar as seguintes modificações no Plano de Ações e Metas/ 2003 do Programa de 
DST/ AIDS da Secretaria Municipal de Saúde: 
 
1. Pág. 105 – meta 1 – item C. 
 
2. Onde se lê: Adquirir 27 TVs e 27 vídeos – Leia-se: Adquirir material permanente para 

os serviços de prevenção da PBH; 
 
3. Pág. 106 – meta 02 – item C: Este item passa para a meta 3 – item C e toma a 

redação de capacitações em geral, dentro das necessidades do Programa e em 
obediência à Carta de Belo Horizonte. Todos os outros itens de capacitação em 
prevenção foram colocados neste item, como o recurso destinados a eles: 
Treinamento de empresas, Treinamento do Projeto Nascer. O recurso passa a ser R$ 
64.084,60. Este item recebeu também recursos de R$ 7.188,00 do item H, meta 1, 
Área Temática Diagnóstico e Acompanhamento ambulatorial, pág. 118; 

 
4. A outra parte do recurso previsto no item anteriormente relacionado (Área temática 

Diagnóstico e Acompanhamento Ambulatorial – meta 1 – item H de R$ 35.000,00) foi 
remanejada para uma nova meta e nova atividade que ficou assim constituída: Área 
de atuação: Desenvolvimento Institucional e gestão Área Temática: Gerenciamento de 
Projetos e Gerenciamento e Estabelecimento de Parcerias; Meta: Levantamento do 
nível de informação sobre DST/ AIDS e de aspectos relacionados ao comportamento 
sexual da população de Belo Horizonte para melhor definição das estratégias de 
prevenção; Ação: Aplicação de Questionário em uma amostra representativa da 
população em geral para levantamento de informações sobre conhecimento em DST/ 
AIDS e comportamentos sexuais. Aplicação de questionários qualitativos e grupos 
focais; 
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5. Pág.114 – Área temática Promoção de Direitos Humanos, pág. 113, meta 1 – item 1 

passa a integrar o item A, meta 3, área temática IEC que passa a ter a seguinte 
redação: Confeccionar material informativo/ educativo de prevenção e de combate ao 
preconceito de maneira eficaz e efetiva para toda a comunidade de Belo Horizonte e 
os recursos passam a ser R$ 59.628,48. 

 
6. Pág. 111 – Área temática: Redução de Transmissão Materno Infantil, meta 1, item 2 

passa para o item B, meta 3, Área temática IEC, cujo recurso passa a ser R$ 
50.000,00 para todas as campanhas de prevenção em data específica ou não; 

 
7. Pág. 108 Área temática: IEC, meta 6, ação 1 passa a ter a seguinte redação: Parceria 

com o Programa Afetivo Sexual do Estado (PEAS) e com a Secretaria Municipal de 
Educação, integrando um Programa Afetivo Sexual nas Escolas de ensino 
fundamental e médio; 

 
8. Pág. 115, Área temática: Atenção aos portadores de HIV, meta 1, item 4. Passa a 

receber os itens 1, pág. 114 – Aparelhar serviços de atenção à mulher para atenção 
adequada à gestante HIV (R$ 9.000,00) e o item 3, pág. 117 – Aparelhar o Centro de 
Referência em DST para melhoria da qualidade da assistência (R$ 11.000,00) e passa 
a ter a seguinte redação: Aparelhar com material permanente e de consumo os 
Serviços de Atenção à Saúde para atendimento dos pacientes de portadores de 
DST/HIV/AIDS. Os recursos passam de R$ 35.000,00 para R$ 55.000,00. 

 
9. Pág. 117 – Área temática: Atenção aos portadores de DST, meta 2, item 1 

(Treinamento de profissionais da rede para abordagem sindrômica) passa a integrar o 
item 1, meta 2, Área temática Atenção ao Portador de HIV/ AIDS – pág. 115, que 
passa a ter R$ 14.560,00 d recurso e passa a ter a seguinte redação: Treinar os 
profissionais do PSF para a atenção primária ao portador de HIV/ AIDS e para a 
abordagem sindrômica de DST de acordo com a proposta feita pela CM de DST/AIDS; 

 
10. Pág. 118 – Área temática: Diagnóstico e acompanhamento laboratorial;, Meta 1, itens 

2, 3 e 9 juntados num item só (compra de testes Elisa, Confirmatório de PPD); 
 
11. Pág. 118 – Área temática: Diagnóstico e acompanhamento laboratorial;, meta 1, itens 

5 e 6 juntados num item só (compra de vidraria e material de biossegurança); 
 
12. Pág. 125 – Área temática: Treinamento de RH, meta 2, itens 1 e 2 juntados num só 

(facilitar a participação de profissionais dos serviços e da Coordenação em simpósios, 
congressos etc.). 

 
Belo Horizonte, 08 de janeiro de 2004. 
 
 
CLÉBER DAS DORES DE JESUS 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde 
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