Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Subsecretaria Geral

Rio de janeiro, 13 de janeiro de 2015.
Resumo de reunião GT CFA
Presentes: Andrea Gomes, Carla Alessandra, Celso Vergne, Danielle Cristina, Graciela
Pagliaro, Maria Gilda, Isis Botelho e Welik dos Santos e Silva.
Iniciamos a reunião trazendo ao grupo a proposta de transformação do GTCFA em
Comitê para darmos mais visibilidade às questões discutidas pelo grupo e nos
alinharmos ao que preconiza a portaria do Ministério da Saúde sobre a criação dos
Comitês. O grupo entendeu que essa mudança deve ocorre de forma gradual em
paralelo ao trabalho do grupo- prazo até o fim de março.
Para formação do comitê precisamos da participação dos movimentos sociais,
universidade, controle social. Portanto, ficamos de identificar os atores importantes
para construir esta articulação. Isis propôs o MST; Danielle, propôs Acquilerj. Welik
lembrou do Fórum Voz aos Povos, na qual Graciela ficou de verificar como está a
coordenação do grupo após a provável saída de quem coordenava.
O grupo chega a um consenso da importância da estruturação do GT para dentro da
SES, com participação das varias áreas técnicas para formação do comitê, identificando
as pessoas mais sensíveis a temática.
Danielle sugere que a atuação do GT seja feita de forma itinerante, no território, mais
próximo das comunidades, com visita aos municípios e às comunidades pelo menos
uma vez ao mês.
Maria Gilda retoma as questões elencadas no planejamento de 2014, e convida o
grupo a se autoanalisar uma vez que as atividades previstas não aconteceram e haviam
sido planejadas.
Foi ressaltado a necessidade da participação do apoio regional nesta discussão haja
vista, que as maiores necessidades de serviços de saúde para estas populações são
oferecidos pela Atenção Básica, como ordenadora do cuidado e porta de acesso as
mesmas.
Andrea traz relatos das oficinas ocorridas em Brasília sobre plantas fitoterápicas e de
práticas integrativas ocorridos no ano de 2014.

O grupo pactua nova data de reunião para revisão do planejamento, no dia
05/02/2015 ás 13:00 h, com a ressalva que quem não estiver presente não poderá
interferir no que ficar definido nesta data para fecharmos o mesmo.

Elaborada por Welik dos santos e Silva.

