
 A Secretaria de Estado da Saúde por meio da Superintendência de Atenção Integral à Saúde

em  parceria  com  o  Núcleo  de  Estudos  e  Pesquisas  Qualitativas  em  Saúde  e  Enfermagem  da

Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás,  informa sobre a realização do evento

de   “Lançamento  do  Guia  Orientador  da  Rede  Intersetorial  de  Atenção  às  Pessoas  em

Situação de Violências -  2019”  a ser realizado no dia 28 de maio (terça-feira), no auditório da

Superintendência de Educação e Trabalho para o SUS – SEST-SUS, situada Rua 26, 521 – Jardim

Santo Antônio – Vila Legionários, Goiânia – GO, 74853-070. 

O material foi produzido pelo Grupo Condutor da Rede de Atenção às Pessoas em Situação

de Violências do Estado de Goiás com o intuito de orientar gestores e profissionais na estruturação,

implementação, manutenção desta rede e apresentação dos pontos de atenção contidos na linha de

cuidado da atenção às pessoas que vivenciam violências. Ademais estabelece modelos de fluxos e

encaminhamentos de forma a evitar a revitimização e qualificar a atenção às vítimas, além de trazer

a temática violência mais próximo das atuações de todos os setores e fortalecer a discussão sobre o

fenômeno.

O público-alvo  deste  evento  são  os  gestores  estaduais  e  municipais  que  atuam em

atividades relacionadas aos temas, envolvendo as áreas de saúde, educação, assistência social,

segurança pública, conselhos tutelares e judiciário.

Para a implementação deste material em todo o Estado organizamos uma programação para

discussão da temática:

Programação:

Início 08:00: recepção dos participantes

➢ Abertura (café de recepção);

➢ 08:30 Mesa de abertura (representantes: Secretaria de Estado da Saúde; Ministério Público

do  Estado;  Secretaria  de  Estado  da  Educação;  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social;

Segurança Pública do Estado; Defensoria Pública do Estado).
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➢ 09:00 Palestra  de  abertura:  “Vulnerabilidades  sociais  e  violências”  –  Prof.  Drº  Marcelo

Medeiros (Enfermeiro, Mestre e Doutor em Enfermagem pela Escola de Enfermagem de

Ribeirão Preto – USP; especialista  em Saúde Pública; Professor titular da Faculdade de

Enfermagem  da  Universidade  Federal  de  Goiás;  coordenador  do  Grupo  de  Estudos

Qualitativos em Saúde e Enfermagem - com ênfase em estudos com grupos socialmente

vulneráveis, vinculado à Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás);

➢ 10:00  Apresentação do Guia – Paula dos Santos Pereira (Psicóloga, Mestre em Ciências

da Saúde pela UFG, subcoordenadora de Atenção à Pessoas em Situação de Violências da

Gerência de  Saúde da Mulher, Criança e Adolescente – SPAIS/SES).

➢ 10:45 “Estratégias de atenção às pessoas em situação de violência” - Ana Laura Lobato

(Assessora técnica na Coordenação Geral de Saúde de Adolescentes e Jovens do Ministério

da Saúde. Antropóloga, Doutoranda em Ciências Sociais pela UNICAMP. Tem experiência

na área de Gênero, Sexualidade, Juventude e Políticas Públicas. 

12:00 – 13:30 Almoço

➢ 13:30 “Indicadores Epidemiológicos de Mobimortalidade de Violências em Goiás”  (Equipe

do Programa de Vigilância em Violências e Acidentes da Superintendência de Vigilância em

Saúde/SES-GO).

➢ 14:30 “Prevenção das violências entre os adolescentes: Projeto “Tá Ligado?” e Caderneta do

Adolescente” – Ana Maria Soares (Enfermeira; Coordenadora de Saúde do Adolescente e

Pessoas em Situação de Violências da Gerência de Saúde da Mulher, Criança e Adolescente

– SPAIS/SES).

➢ 15:00 Estratégias de ação para enfrentamento das violências no Estado - Paula dos Santos

Pereira (Psicóloga, Mestre em Ciências da Saúde pela UFG, subcoordenadora de Atenção à

Pessoas em Situação de Violências da Gerência de  Saúde da Mulher, Criança e Adolescente

– SPAIS/SES).

Encerramento às 16 horas.

Local: Auditório da SEST-SUS (Rua 26, 521 - Jardim Santo Antônio, Goiânia – GO).

Diante  de  dúvidas  e  para  mais  informações  entrar  em  contato  pelo:  asv-

gesmca.saude@goias.gov.br ou telefone: (62) 3201-7000/7893.
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