SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA GERAL
ASSESSORIA TÉCNICA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA
SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Ata de Reunião
Comitê Técnico Saúde da População Negra
29.11.2012

Pauta: Avaliação do IV Seminário Estadual de Saúde da População Negra (07.11).
Presentes: Aline Fernandes, Bárbara Salvaterra, Carina Pacheco, Celia Regina
Pereira, Danielle Cristine, Ivone Bernardo, João Carlos Araújo, Laura Jane
Gonçalves, Solange Ventura, Sonia Pimenta, Suzane Gattass eTomaz Pinheiro.
A reunião inicia com a pergunta: “Alcançamos o objetivo de sensibilizar os
profissionais acerca das temáticas?” Ressalta que esse é um ponto para se refletir.
Os presentes foram convidados a avaliar o Seminário. Foi utilizada a Matriz Fofa
para identificar as Fortalezas, as Fraquezas, as Oportunidades e as Ameaças em
relação ao Evento.
Foi informado que o relatório do Seminário está em fase de conclusão e que será
encaminhado em breve e disponibilizado na página da Gestão Participativa na
Internet (site da SES).
Fortalezas apontadas:
Quantitativo de presentes e participação. Evento planejado para 160 pessoas
e compareceram 158 das mais de 230 inscritas.
Debate qualificado, com parcela significativa dos participantes que não
evadiram na parte da tarde.
Material didático “rico”. Destaque para o conteúdo do CD, materiais na pasta,
Publicação que agregou textos dos palestrantes.
Divulgação- Cartazes nas UPAS e Hospitais da SES, folder virtual para os
municípios e apoio da ASCOM.
Comparecimento de grande quantidade de profissionais de saúde.
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Oportunidades apontadas:
Trabalhar na perspectiva da intersetorialidade com políticas de inclusão
social- Programa Bolsa Família, Educação, Transporte, Moradia, Assistência
Social e Direitos Humanos.
Participantes dos grupos formarem uma rede.
Eixos temáticos para trabalhos em 2013, a partir das principais discussões
dos grupos.
Valorizar mais profissionais “da casa”.
Elaborar documento para ser apresentado a novos gestores municipais, com
justificativa da necessidade de promoção da SPN e competências municipais.
Formar grupo elaborador da proposta de documento e grupo que fará
visitações aos gestores municipais.
Elaborar proposta de capacitação de profissionais de saúde, para ser incluído
em currículo de faculdades de biomédicas. Para tal, deve ser feita parceria
interna com GT de Enfrentamento a Violências da SES e Coordenação de
Educação, e parceria intersetorial com Secretaria de Estado de Ciência e
Tecnologia e Ministérios da Saúde e Educação.

Fraquezas apontadas:
Estrutura física e localização do Evento não muito adequadas- Destaque:
ausência de sala para debates causando dispersão e “ruídos” entre os
grupos.
Tempo mal distribuído para debates.
Divulgação interna (SES) e externa não satisfatória.
Parca atuação do Comitê na divulgação para seus gestores.
Portal tem item de menu- “Eventos de Saúde” para divulgação- não foi
utilizado.
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Os dados trazidos eram de São Paulo e não apontavam a realidade do nosso
próprio estado.
Não apresentamos nossas experiências, ações e Comitê.
Os palestrantes não corresponderam as expectativas de boa parte da plateia,
talvez por falta de habilidade de persuasão, talvez pela metodologia aplicada
na apresentação que pareceu dialogar pouco com o público do profissionais
do RJ.
Ameaças apontadas:
A ausência da Atenção Básica dos Municípios no Seminário.
Mudança de Gestão Municipal o que impacta na continuidade das ações.
Descontinuidade das discussões iniciadas no Seminário
desdobramento em ações efetivas para o ano de 2013.

e

não

Encaminhamentos/ Propostas:
Ação intergrada com a Coordenação de Educação em Saúde, Humanização e
Unidades próprias- capacitação e contratualização de novos profissionaisFinanciado por OSS E FUNDAÇÕES (SPN).
Mudanças de Gestão que reflete na continuidade do atendimento qualificado
e perda de vínculo com usuários. Como Comitê pode pensar isso?
Comitê- Elaborar documento para novos prefeitos e SMS apresentando
diretrizes para trabalhar SPN nos municípios (CIR, pactuar em CIB).
Gestão Participativa fazer Seminário integrado com a SAB para trabalhar
SPN.
Instrumentalizar o usuário quanto aos seus direitos nos serviços de saúde.
Oficina permanente com grupos diferentes.

Última reunião do ano: 11 de dezembro de 2012, às 14h, na Rua México 128,
auditório do 11º andar. Pauta: TABNET.

