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 Centro de Testagem e 
Aconselhamento começa a 
funcionar em novo endereço 

Os serviços do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) 
passaram a ser ofertados no Shopping Caetés, no centro da 
capital, desde essa terça, dia 30. Além do CTA, o programa 
BH de Mãos Dadas Contra a Aids também será sediado no 
local. Os dois serviços funcionavam no Shopping UAI. 

O CTA destina-se à realização de exames para detecção 
de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e atende por 
demanda espontânea, sem a necessidade de agendamento. 
O local oferece testes rápidos para diagnóstico de HIV, sífilis 
e hepatites virais, aconselhamento pós-teste sobre saúde 
sexual, prevenção de IST e redução de danos, oferta de 
vacinas contra hepatite B, difteria e tétano.

Já o Programa BH de Mãos dadas Contra a Aids realiza 
atividades preventivas diariamente nas cenas de uso de 
álcool e outras drogas, nos locais de acesso da população em 
situação de rua, nas saunas, hotéis e casas de prostituição, em 
todas as regionais da cidade. O objetivo é abordar as pessoas 
em situação de vulnerabilidade com foco na prevenção 
do HIV e outras IST. São realizadas as seguintes ações 
como a distribuição de preservativos, oferta de testagem, 
acompanhamento em consultas e exames, orientações para 
redução de danos.

O horário de funcionamento é das 9h às 18h, de segunda a 
sexta-feira.

Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA Caetés)
Shopping Caetés: Rua Caetés, 466 - Piso Caetés - Centro.
3277-7007

 Tablets aprimoram o trabalho 
das equipes de zoonoses em 
Belo Horizonte 

Os agentes de combate a endemias (ACE) do Centro de Saúde 
Salgado Filho, na Regional Oeste, contam com uma nova 
ferramenta para auxiliar no trabalho prevenção e controle de 
vetores e zoonoses. Na última semana, a equipe da unidade 
recebeu 11 tablets para aprimorar o sistema de registro das 
atividades operacionais de campo. 

Para trabalhar com o equipamento, os agentes passaram 
por uma capacitação promovida por profissionais da ASTIS 
e pela Diretoria de Zoonoses. 

Este foi o piloto da implementação dos tablets para os 
ACEs. Outras duas equipes, uma em Venda Nova e outra na 
Regional Noroeste, também vão passar por treinamentos 
para compor o grupo de testes. 

“O uso do tablet é uma importante ferramenta para 
modernizar o escopo de trabalho das equipes de zoonoses 
locais, pois facilita a inserção dos dados das atividades 
realizadas. O processo de análise de dados pelas referências 
técnicas ganha mais celeridade, aumentando a vigilância e 
gestão do território, além de reduzir o uso de formulários 
impressos e integrar os diferentes setores de atuação da 
PBH”, explicou o diretor de Zoonoses, Eduardo Viana. 

A expectativa é que todos os ACEs passem a utilizar a 
ferramenta ainda este ano. 

 SMSA implanta SIGRAH 
 na regulação 

Como parte das inovações e avanços trazidos pelo SIGRAH, 
nesta semana a SMSA está atuando na substituição do 
SISREG. O sistema é responsável pela marcação de consultas 
especializadas na rede SUS-BH para cerca de 180 cidades do 
Estado, além de Belo Horizonte.

Devido à complexidade da operação, existe a possibilidade 
de ocorrerem inconsistências e instabilidade no sistema.

É uma fase de transição que, após execução, vai garantir 
mais agilidade e autonomia para os trabalhadores da Saúde 
e assistência em tempo oportuno a quem depende do SUS. 

 29/8 - Dia Nacional de 
 Combate ao Fumo

Em comemoração ao Dia Nacional de Combate ao Fumo, 
a SMSA realizou no domingo, dia 28, na Avenida Silva Lobo, 
na Regional Oeste, ações de conscientização, sensibilização 
e mobilização da população para os danos sociais, políticos, 
econômicos e ambientais causados pelo tabaco. 

Em parceria com o Programa “A Rua é nossa”, a programação 
contou com aula de Ginástica Terapêutica Lian Gong em 18 
Terapias, com cerca de 30 participantes, sob o comando da 
instrutora Karoline Cecílio. 

Também foram ofertadas aulas da Academia da Cidade, 
pela professora Luana Oliveira. Após a atividade, os presen-
tes participaram de um quis com o tema tabagismo e foram 
conscientizados pela psicóloga Juliana do Carmo Reis sobre 
a dependência física e psicológica, malefícios dos diferentes 
tipos de cigarro (convencional, de palha, eletrônico, narguilé, 
etc), e o tratamento oferecido pela rede SUS-BH.

No local havia uma exposição de peças artesanais construí-
das pelas participantes do Programa para Elas, da Regional 
Oeste. O programa é uma parceria entre a SMSA e a UFMG 
que atende mulheres, homens e crianças vulneráveis. Uma 
das premissas do programa é o reconhecimento da violên-
cia, formas de superação e o fim das agressões. 

O evento contou com o apoio do Conselho Distrital de Saú-
de Oeste.

 Pessoas com alto grau de imu-
nossupressão são convocadas 
para nova dose contra Covid 

A SMSA começou a vacinar as pessoas com alto grau de imu-
nossupressão de 12 a 17 anos com a quarta dose da vacina 
contra a Covid-19. Já o público de 18 anos e mais recebe a 
quinta dose. Para que esses grupos possam receber a nova 
dose adicional é necessário ter tomado a última vacina de 
reforço há, pelo menos, 4 meses.

Os locais e horários para a vacinação, por faixa etária, estão 
disponibilizados no portal da Prefeitura da seguinte forma:

- Quarta dose: 17 a 12 anos;
- Quinta dose: 18 anos e mais.

Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, podem re-
ceber a imunização, as pessoas nas condições abaixo:

- Imunodeficiência primária grave;
- Quimioterapia para câncer;
- Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hema-
topoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras;
- Pessoas vivendo com HIV/Aids;
- Uso de corticoides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, 
ou equivalente, por ≥14 dias;
- Uso de drogas modificadoras da resposta imune, como Me-
totrexato, Leflunomida, Micofenolato de mofetila, Azatiprina, 
Ciclofosfamida, Ciclosporina, Tacrolimus, 6-mercaptopurina, 
Biológicos em geral (infliximabe, etanercept, humira, adali-
mumabe, tocilizumabe, Canakinumabe, golimumabe, certo-
lizumabe, abatacepte, Secukinumabe, ustekinumabe) Inibi-
dores da JAK (Tofacitinibe, baracitinibe e Upadacitinibe).
- Auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias;
- Pacientes em hemodiálise;
- Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.

As ações de repescagem seguem em andamento diaria-
mente para grupos prioritários e faixas etárias já convocadas. 
Caso a pessoa não esteja com a situação vacinal em dia, bas-
ta comparecer a um dos pontos de imunização, de acordo 
com o público. 

 DRES Barreiro promove vaci-
nação contra pólio em parque 

No sábado, dia 27, a Diretoria Regional de Saúde Barreiro 
realizou uma ação de imunização contra Poliomielite no 
Parque das Águas, durante o evento da SMSAC - Circuitos 
de SAN - Ações de segurança alimentar e nutricional na 
cidade. O objetivo da ação foi sensibilizar pais e responsáveis 
sobre importância da imunização para proteção das crianças 
contra o vírus da Poliomielite. “É preciso reafirmar o nosso 
compromisso de manter nosso país livre dessa doença, 
principalmente nesse momento de baixa cobertura vacinal 
em que é alto o risco de reintrodução do vírus no Brasil”, disse 
a diretora da DRES Barreiro, Maiari Silvério.

Foram vacinadas 28 crianças de 1 a 4 anos contra a doença, 
e realizada a conferência do cartão vacinal. Além da ação de 
vacinação, a Saúde participou com stand de orientações sobre 
a importância do aleitamento materno nos primeiros anos de 
vida, aulão da Academia da Cidade e prática de Lian Gong.

 Ação intersetorial realiza levan-
tamento das necessidades em 
saúde bucal no Complexo da 
Lagoinha 

Para ampliar o acesso aos serviços de saúde com resolutivi-
dade, segurança e qualidade assistencial, o Centro de Saúde 
São Cristóvão, na Regional Noroeste, está participando de 
uma ação conjunta para avaliar a situação bucal da popula-
ção em situação de rua da região. Uma equipe multidiscipli-
nar, composta por profissionais das equipes de odontologia, 
serviço social e Consultório na Rua, tem percorrido locais, 
como os viadutos Nanssem Araújo, Angola, Congo, além das 
ruas do entorno do Complexo da Lagoinha e Praça do Peixe, 
para realizar o levantamento.

Durante a abordagem a equipe busca ampliar a vinculação 
da população, apresentando os serviços de saúde e avalia, 
inicialmente, as necessidades de saúde bucal com a oferta 
da continuidade dos cuidados nas unidades básicas de saú-
de do território.

A ação de levantamento faz parte do escopo dos projetos 
estratégicos de várias secretarias da Prefeitura de Belo Hori-
zonte, envolvendo diferentes políticas de governo.

“A oferta dos serviços é realizada respeitando toda a singu-
laridade do cidadão em situação de rua e as especificidades 
dos territórios. É preciso entende-lo como um sujeito de di-
reito, com acesso ampliado a toda rede de serviços assisten-
ciais e em saúde”, explicou a gerente do Centro de Saúde 
São Cristóvão, Cristina Maria Alves.

Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email: 
comunicasaude@pbh.gov.br
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