MEMÓRIA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA

Data: 22 de março de 2016

Local: Rua México, 128, 11º andar, auditório da CIB- Centro, Rio de Janeiro
INSTITUIÇÕES REPRESENTADAS:

Assessoria Técnica de Participação Social e Equidade
GTSPN do HUCFF
UPA Botafogo
UERJ
SES/Ouvidoria
SES/Hemorio
SES/IUGUH
SES/ATPIC
SES/Humanização
UERJ/
Proafro
Pastoral de Combate ao Racismo

A reunião realizada teve por objetivo discutir a proposta de organização das oficinas e
do seminário estadual de saúde da população negra.

Principais discussões realizadas:
A reunião seguiu com a explicação acerca da escolha dessas regiões. O que
conseguimos alcançar pela questão econômica e de transporte.
Foi debatido a respeito do levantamento da necessidade do preenchimento do quesito
raça/cor nos atendimentos de saúde por conta da importância de se colher os dados
desses formulários para a posterior organização de ações para a população negra.
Surgiu a ideia de se buscar apoio junto à Secretaria de Educação para começarmos as
discussões na base (com as crianças).

Foi falado também da dificuldade de se responder ao preenchimento do quesito raça/cor
nas unidades de saúde, uma vez que no atendimento, a pessoa está numa situação de
vulnerabilidade, o que é diferente quando se declara a raça/cor no censo, por exemplo
Márcia Lopes representante da Ouvidoria Estadual de Saúde comentou sobre a busca
por melhoria dos indicadores no que diz respeito à saúde da população negra.
Houve um resgate das oficinas realizadas nas UPAs, com relação ao quesito raça/cor.
Celso Vergne, assessor chefe da Assessoria Técnica de Participação Social e Equidade,
explicou como as mesmas aconteceram, apresentando um panorama das dificuldades
encontradas juntos aos profissionais que tinham um conhecimento restrito sobre o tema.
Foi discutida a importância e o papel do Comitê de Saúde da população Negra enquanto
implementador da Política Nacional Integral de Saúde da população Negra.
Proposições:
Com relação às oficinas regionais ficou estabelecido que as mesmas organizar-se-ão da
seguinte forma:
Dia 21/06/2016- região Noroeste, onde o professor Rolf da Universidade Federal
Fluminense da unidade de Santo Antonio de Pádua será a pessoa referência desta região.
É preciso consultar o mesmo acerca de sua disponibilidade
No dia 19/07- região Metropolitana II
No dia 30/08- região Metropolitana I (após as Olimpíadas)
Dia 22/11- Seminário de Saúde da População Negra
Foi montada a estrutura dos Objetivos das Oficinas Regionais:
A Sônia, do Hemorio, colocou-se à disposição para levar a discussão sobre a doença
falciforme para as regiões, uma vez que possui várias ações nesse âmbito.
Ana, representante do Pro Afro, sugeriu que o desenvolvimento das oficinas nas regiões
se desse principalmente pelo viés da temática do racismo institucional.
As oficinas terão como público alvo: gestores, população e movimentos sociais.
Sendo assim, o objetivo das oficinas regionais elaborado pelo grupo no Comitê foi:
discussão do racismo perpassando pela Política Nacional de Saúde Integral da
população Negra.
As pessoas que se dispuseram a ficar como referência de cada região foram: Sônia (do
setor de Humanização da Secretaria de Estado de Saúde) pela região Metropolitana II.
Ana (representando do Conselho Regional de Serviço Social) pela região Metropolitana
I. É preciso verificar junto ao Rolf sua disponibilidade ou não para ser a referência pra a
Região Noroeste.

Com relação à estrutura das Oficinas (metodologia) ficou acordado que haverá
debatedores. Foi sugerida a utilização de vídeos sobre Racimo, da UNASUS, para o
fomento do debate. E a tarde serão realizadas rodas separadas por regiões.
Informes:
A próxima reunião do Comitê será realizada no dia 27/04/2016 às 14:00h.
Encaminhamentos:
Uma das tarefas que ficou para o grupo foi o levantamento dos movimentos sociais de
cada região para ser apresentada na próxima reunião do Comitê de Saúde da população
negra.

