
Centrais de Testagem de Covid-19 
seguem em funcionamento na capital

Os dados epidemiológicos atuais mostram uma tendência de 
aumento de casos de covid-19 no município de Belo Hori-
zonte, assim como a existência de transmissão de outros vírus 
respiratórios tem contribuído para casos de síndrome gripal. 
 
Nesse cenário epidemiológico, o esquema completo de va-
cinação segundo as recomendações técnicas, a adoção das 
medidas não farmacológicas recomendadas para cada situação 
e a testagem são estratégias muito importantes. 

A SMSA segue ofertando exames gratuitos nas Centrais 
de Testagem para diagnóstico de Covid-19. De janei-
ro de 2022 até o fim de outubro, foram feitos mais de 82 
mil testes somente nestas unidades, que têm a capacida-
de de ofertar até 900 exames diários para a população. 
  
As testagens devem ser agendadas e podem ser feitas por pes-
soas assintomáticas ou com sintomas respiratórios leves. Após a  
marcação on-line , o cidadão deve comparecer à unidade no 
horário. É necessário realizar o cadastro no sistema. Na sequên-
cia, basta digitar o CPF e data de nascimento e clicar em “entrar”. 
  
Após esse processo será possível a escolha de uma data, 
horário e local para realização do exame. As opções são de 
acordo com a disponibilidade e o sistema para agendamen-
to é mais uma parceria com a Unimed-BH. Assim que hou-
ver a marcação, o usuário recebe a confirmação por e-mail. 
  
Confira os endereços e horários de funcionamento das Centrais 
de Testagem:

CENTRAIS ENDEREÇO HORÁRIO

Faminas-BH
Av. Cristiano Machado, 12.001
Vila Clóris 

8h às 17h

Faculdade 
Pitágoras

R. dos Aimorés, 1.300
Funcionários

8h às 17h

UniBH Buritis
R. Líbero Leoni, 259, Portaria 2
Buritis

8h às 16h30

Faculdade de 
Farmácia da 
UFMG – LINBIO

R. Prof. Moacir Gomes de Freitas
Pampulha

8h às 16h30

  
O resultado é repassado ao usuário cerca de 20 minutos após 
a coleta, pessoalmente, com as devidas orientações. Vale lem-
brar que, além das Centrais de Testagem, a Prefeitura também 
mantém a realização dos exames nos 152 centros de saúde e 
nas nove UPAs da capital, para as pessoas sintomáticas.

Novas autoclaves garantem  
mais segurança ao trabalho  
de esterilização da SMSA

Para qualificar os processos de esterilização dos instrumentais e 
materiais usados nos procedimentos de saúde, a SMSA, por meio 
da GCOSE e GATES, realizou a locação de autoclaves novas para 
atender às oito Centrais de Esterilização de Belo Horizonte, além 
de uma autoclave para atender a Zoonoses. Os equipamentos 
vão substituir ou complementar o trabalho realizado pelas 19 
autoclaves existentes nas CEST, responsáveis por esterilizar os 
instrumentos usados nas unidades de saúde, bem como dar 
suporte às atividades do laboratório de zoonoses e ao programa 
de manejo reprodutivo de cães e gatos.

A esterilização em equipamentos mais modernos incorpora 
novas tecnologias, contribuindo para a assistência mais segura 
aos pacientes. Além disso, a pandemia alterou protocolos as-
sistenciais e, com isso, o volume de esterilizações aumentou, 
sobrecarregando a rede.

Como os equipamentos dispostos são muito antigos, alguns 
com mais de 15 anos, e muitas vezes com fabricação descon-
tinuada, as autoclaves não atendem mais às atuais resoluções 
e não existem no mercado peças compatíveis. “Nenhuma das 
autoclaves funciona com suas características plenas e isso tem 
impactado consideravelmente o serviço de esterilização e, con-
sequentemente, todos os demais serviços que dependem da 
esterilização. A manutenção dos equipamentos tem um custo 
mensal alto. Por isso, a opção pela locação se mostra mais viável, 
tendo em vista a Centralização do Serviço de Esterilização, com 
a construção e fornecimento de todos os equipamentos por 
meio de Parceria Público-Privado, com previsão de início das 
operações em julho de 2024”, esclareceu o diretor de Logística, 
Ricardo Martins.

O custeio da locação foi realizado com recurso da Resolução 
Estadual, beneficiando os usuários dos centros de saúde, uni-
dades de pronto atendimento e serviços da rede especializada.

SMSA amplia soltura de 
Aedes aegypti com Wolbachia
 para combater doenças

A SMSA está em uma nova fase de expansão da soltura dos 
mosquitos Aedes aegypti com Wolbachia, bactéria que atua para 
reduzir a transmissão de dengue, zika e chikungunya. Ao longo 
de aproximadamente 20 semanas, os Agentes de Combate a 
Endemias (ACE) farão a distribuição em seis regionais da cidade: 
Barreiro, Centro-Sul, Oeste, Noroeste, Norte e Pampulha. 
 
O método é uma estratégia complementar às ações de controle 
e prevenção dessas doenças. A Wolbachia é um microrganismo 
intracelular (bactéria) e não pode ser transmitida para humanos 
ou animais. Os mosquitos que carregam essa bactéria foram 
produzidos na biofábrica do município sem nenhuma modifi-
cação genética.
 
O projeto é uma parceria entre a Prefeitura de Belo Horizonte, 
a World Mosquito Program (WMP), a Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) e o Ministério da Saúde.

Central de Regulação do SAMU 
passa a operar no COP-BH

A Central de Regulação Unificada do SAMU-BH começou a 
funcionar no Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte 
(COP-BH). A equipe de 24 profissionais entre médicos, enfermei-
ros e atendentes tem agora uma estrutura mais ampla, além de 
maior suporte tecnológico, o que vai possibilitar maior rapidez 
no atendimento ao cidadão.
 
A mudança traz um ganho significativo para a logística do ser-
viço, já que o local reúne 13 instituições onde os esforços são 
direcionados para fazer de Belo Horizonte uma cidade mais 
segura para a população. “O nosso tempo de resposta tende 
a ser otimizado, pois estaremos em contato direto com outros 
diversos serviços que nos auxiliarão na prestação de socorro, 
seja desviando o trânsito ou na segurança para acessar o local 
de um acidente, por exemplo”, destacou a secretária municipal 
de Saúde, Cláudia Navarro.
 
A Central de Regulação funciona 24 horas, sete dias por semana e 
é responsável por direcionar as ações, desde o contato telefônico 
do usuário, passando pelas orientações médicas, até o envio da 
ambulância. A equipe também coordena o atendimento de toda 
a frota e realiza o encaminhamento para os serviços de saúde. 
No local são gerenciadas as vagas das urgências das Unidades 
de Pronto Atendimento (UPAs) e hospitais do município, dando 
às vítimas das ocorrências a destinação mais assertiva, de acordo 
com o caso clínico.
 
Atualmente, o SAMU faz a regulação de outros sete municípios. 
A expectativa é que, com a mudança e os ganhos estruturais e 
tecnológicos, o serviço passe a atuar em mais cidades da região 
metropolitana. Cabe ressaltar que a sede do SAMU continua no 
bairro Coração Eucarístico. No local, permanecerão a parte ad-
ministrativa, a farmácia, o almoxarifado, a regulação do transporte 
sanitário, a reposição de insumos e a base para duas ambulâncias.

PSE promove ação de prevenção  
ao tabagismo no Barreiro

A equipe de Saúde Bucal do Centro de Saúde Lisandra Angélica, 
na Regional Barreiro, e estagiários de odontologia da PUC Minas 
realizaram uma intervenção educativa sobre os riscos do tabaco. 
A ação, promovida na Escola Municipal Antônio Salles Barbosa, 
contou com a participação de 250 adolescente, de 12 a 15 anos.

A referência técnica do Tabagismo, Maria Inês, reforçou com os 
alunos as inúmeras consequências para a saúde acarretadas pelo 
cigarro e alertou sobre o número cada vez maior de jovens fazendo 
o uso do tabaco sem compreender os riscos que estão correndo.

Durante a palestra foram abordados os efeitos das substâncias 
contidas no tabaco para o corpo, com foco na saúde bucal e 
mental de adolescentes, as consequências do uso de drogas, 
licitas e ilícitas, de modo a buscar a conscientização dos jovens 
e ofertar programas e medidas para a cessação do tabagismo, 
bem como estimular o cuidado integral, a partir dos programas 
disponíveis nos Centros de Saúde da regional. 

As atividades envolveram rodas de conversa e brincadeiras que 
pudessem favorecer a interação dos jovens, criando uma ambiência 
amistosa e lúdica para sensibilizá-los para os conteúdos abordados. 

Também foi realizado um quis sobre o tema. A dinâmica permitiu 
que as equipes identificassem a necessidade de outras aborda-
gens com este público para realizar mais ações de parceria entre 
Saúde e Educação.

Cadastro é tema de reunião com 
profissionais da recepção

A GEAPS e a ASTIS realizaram quatro reuniões técnicas online 
para profissionais da recepção dos Centros de Saúde, entre os 
dias 25 e 27 de outubro. A temática da reunião foi a Nota Técnica 
Conjunta nº 004/2022 - Orientações de atualização de cadastro 
para o Programa Previne Brasil. As reuniões contaram com a 
participação de 817 gestores e profissionais.

O objetivo foi esclarecer a importância do cadastro atualizado 
para a assistência ao usuário e o bom desempenho nos indica-
dores do Programa Previne Brasil. Em continuidade às reuniões 
de alinhamento técnico sobre os indicadores, estão previstas 
até o final do ano novos encontros voltados para profissionais 
enfermeiros e médicos.
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