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Introdução: No estado de Minas Gerais, em 2016, a frequência de casos de sífilis 
adquirida foi de 7.556 diagnósticos, número considerado alarmante¹. Torna-se então 
evidente o desenvolvimento de ações para tratamento, prevenção e promoção da saúde 
dos indivíduos. Objetivo: Realizar ações de Educação em Saúde para os moradores 
de bairro da Zona Leste de Belo Horizonte, em parceria com um projeto desenvolvido 
por profissionais de saúde do Centro de Saúde (CS) desta região. Métodos:  As 
atividades foram desenvolvidas durante a Prática Clínica da disciplina Educação para 
Saúde, por meio da utilização de folders explicativos e a abordagem individual para a 
realização da testagem rápida de Sífilis, Hepatite B, Hepatite C e HIV, bem como a 
conscientização destes sujeitos em relação as Infecções Sexualmente Transmissíveis 
(IST’s). Resultados: A intervenção aconteceu em uma ONG da comunidade e contou 
com o auxílio de uma enfermeira do CS e um agente comunitário de saúde para 
captação dos sujeitos. Os discentes foram divididos em duplas para a realização da 
abordagem pré-teste, realização dos testes rápidos e abordagem pós-teste. Nestes três 
momentos os indivíduos foram orientados sobre a importância da prevenção das IST’s 
e adesão ao tratamento, caso necessário. Obteve-se boa interação dos moradores, com 
a presença de 17 indivíduos de ambos os sexos, jovens e adultos e com identificação 
de 04 casos confirmados para Sífilis. Após realização dos testes os indivíduos foram 
orientados a comparecerem ao CS de referência para receberem o resultado das 
testagens e orientações para tratamento, caso pertinente. Apenas 01 dos indivíduos 
testados procurou o CS para seu resultado. Conclusão: É de grande importância o 
desenvolvimento de projetos e ações in loco para identificação das IST's e realização 
de atividades de educação em saúde para que as populações tenham mais acesso às 
possibilidades de tratamento, prevenção e ações de promoção da saúde. 
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