
 

 

 

 
PROPOSTAS ORIUNDAS DOS GRUPOS DE TRABALHO 

PARA A PLENÁRIA FINAL 
 

EIXO 2 – SUBEIXO 3: CONSTRUÇÃO DA EQUIDADE NO SUS 

Nº PROPOSTAS DE ÂMBITO MUNICIPAL 

01 Realizar capacitações específicas, problematizar em todo processo de Educação 

Permanente em Serviço e constituir apoio técnico permanente (apoio matricial) e 

supervisão, para todas as categorias profissionais da saúde, com objetivo de:  

1.1. Sensibilizar os trabalhadores para o atendimento com equidade; 

1.2. Superar preconceito, discriminação e racismo institucional; 

1.3. Promover a inclusão no SUS e na sociedade; 

1.4. Atender demandas específicas; 

1.5. Construir projetos de cuidado de caráter intersetorial e fortalecer os projetos já 

existentes  para os grupos: população negra; população LGBT; população vivendo com o 

vírus HIV; população em situação de rua; pessoas com deficiências; população cigana; 

população indígena; população imigrante e refugiados; população carcerária; população 

circense; idosos; remanescentes de quilombos; pessoas com doença e/ou sofrimento 

mental; mulheres em situação de vulnerabilidade; profissionais do sexo; vítimas de 

violência; crianças e adolescentes com vulnerabilidade social; dependentes químicos e 

pessoas com doenças raras. 

02 A Secretaria de Saúde deve se articular com os órgãos do governo municipal para facilitar 

e ampliar as possibilidades dos distritos e serviços, atuarem com os grupos populacionais 

mais vulneráveis, construindo projetos de cuidado e apoiando reinvindicações específicas, 

assegurando a participação da Vigilância em Saúde, Movimentos Sociais e Controle Social.  

Entre esses órgãos destacamos: Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão 

Social, Secretaria Municipal de Pessoas com Deficiência, Secretaria Municipal de 

Educação, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, 

Secretaria de Transporte entre outras. 

03 Instituir coleta de informação (cadastros, dados em prontuário, investimento no SISNOV e 

outros) necessária para instrumentalizar as políticas para a população negra, população 

LGBT, pessoas com deficiência, idosos, população em situação de rua, pessoas vivendo 
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com HIV, população cigana, população imigrante e refugiados, mulheres em situação de 

vulnerabilidade, crianças e adolescentes vulneráveis, pessoas com doença e/ou sofrimento 

mental, população carcerária, população indígena, usuários de substâncias psicoativas e 

profissionais do sexo.  Que as informações contribuam para direcionar a distribuição de 

recursos, assim como para estimular a formação de Comitês Técnicos e órgãos 

representativos baseados na política dos grupos que lutam por equidade no SUS. 

04 Implantar, para os grupos especificados abaixo, as ações que atendem reinvindicações de 

seus movimentos sociais organizados bem como de seus cuidadores: 

4.1. População Negra: coleta de dados étnicos em prontuário; garantir o acesso do 

cuidador espiritual de todas as religiões, sem discriminar as religiões de matrizes afro-

brasileiras (os Pais e Mães de Santo devem ter o direito de se credenciarem nos 

serviços de capelania) como direito individual e mantendo o caráter laico do serviço 

público; promoção de reconhecimento dos saberes e práticas populares de saúde, 

incluindo aqueles preservados às religiões afro-brasileiras como espaços de cuidado 

em saúde integrativa; efetivação da Política Integral de Saúde da População Negra, 

bem como do Comitê Técnico de Saúde da População Negra e de suas produções e 

divulgação das patologias mais prevalentes na população negra. 

4.2. População LGBT: coleta de dados de orientação sexual em prontuário; divulgação 

e garantia do uso do nome social na rede de saúde; garantia de acesso às ações 

integrais de saúde (que incluem cirurgias de transsexualidade, hormonoterapias e 

colocação de implantes, entre outros procedimentos); respeito à identidade de gênero 

nas internações hospitalares, garantindo a implementação da Política Nacional de 

Saúde da População LGBT. 

4.3. Pessoas com Deficiência: garantia de acessibilidade em serviços de saúde; 

implantação de centros de reabilitação em todos os distritos e efetivo acesso ao 

atendimento em reabilitação e Curso de Interpretação de Língua Brasileira de Sinais.  

4.4. Pessoas com sofrimento mental: garantia de acesso, acolhimento e 

acompanhamento compartilhado e integral nos serviços da rede básica e atenção 

especializada. 

4.5. Idosos: garantia de cuidado integral ao idoso em todas as suas necessidades, em 

conformidade com a Política Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso para formação de 

uma rede de cuidado da qual participem equipamentos da Saúde e outras políticas 

públicas do mesmo segmento. Implantação de ILPIs Públicas, criação de Centro Dia 

Público e Residências  Geriátricas públicas (instituição para pacientes idosos, em 

regime de internato, com necessidades de serviços médicos, de enfermagem e demais 

serviços de apoio terapêutico – conforme Resolução SS 123/2001). 
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4.6. População em situação de rua: investir em ações intersetoriais para a realização 

de um censo da população em situação de rua visando a ampliação e descentralização 

dos Consultórios na Rua, com a inclusão de consultório odontológico móvel e garantia 

de retaguarda especializada e hospitalar. Criação de Comitê Técnico de Saúde para a 

População em Situação de Rua.  

4.7. Criança e adolescente: a SMS, através dos Distritos de Saúde, deve efetivar em 

todas as regiões da cidade a constituição de comissões intersetoriais, para desenvolver 

e monitorar projetos para abordagem de crianças e adolescentes, garantindo seus 

direitos através de ações de saúde integral (cuidado, promoção e prevenção à saúde; 

novas formas de relacionamento afetivo e sexual e questões relativas à violência, à 

exploração sexual e de promoção da cultura de paz), respeitando o ECA (Estatuto da 

Criança e do Adolescente), os princípios do SUS e as portarias do Ministério da Saúde. 

4.8. População Cigana e população circense: a SMS deve estabelecer que os 

serviços contemplem as necessidades dessas populações, flexibilizando as normas, 

particularmente, no que diz respeito às exigências de comprovante de residência e 

formas de registro do seu atendimento. Realizar estudo da necessidade de implantação 

de Comitê Técnico de Saúde da População Cigana.  

4.9. Profissionais do Sexo: Coleta de dados qualificado, garantia de acesso, oferta de 

insumos para a saúde sexual e reprodutiva (EPI). Realizar estudo da necessidade de 

implantação de comitê tecnico de saúde de profissionais do sexo.  

4.10. Pessoas com doenças raras/negligenciadas: Considerar o campo das doenças 

raras, levando em conta o alto custo, buscando assegurar o atendimento e o tratamento 

adequado, reduzindo a burocracia para a garantia de direito e agilização do acesso a 

medicamentos desses usuários, sem necessidade de recurso à Justiça. Realizar estudo da 

necessidade de implantação de comitê tecnico de saúde. 

05 Efetivação de direitos das pessoas vítimas de violência: 

5.1. Constituir comissões distritais intersetoriais baseadas nas portarias do Ministério da 

Saúde, estatutos de direitos dos diversos segmentos (criança/adolescente, idosos, 

mulheres, trabalhadores da saúde, entre outros) para o enfrentamento e ordenamento do 

fluxo de atendimento de situações de violência e vulnerabilidade, na promoção da cultura 

de paz.  

5.2. Implantar no município Centro de Referência Intersetorial para apoio às vítimas de 

violência por discriminação (racismo, homofobia, violência de gênero, intergeracional e 

intolerância religiosa). 

 


