
Ata da Segunda Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Assistência a Saúde do COREN-SE

Aos vinte e nove dias do dias do mês outubro de 2015, as  oito horas em auditório do
COREN aconteceu a segunda  reunião ordinária da  Câmara Técnica de Assistência à Saúde, do
COREN-SE  com  a  participação  das  enfermeiras  Cristiana  Ludmila  Mendes  Sousa  Borges,
Izabelita Alves de Araujo e Rita Maria Viana Rêgo, tendo como pauta, elaboração do Plano de
Ação da Câmara Técnica  Saúde da Mulher - COREN /SE para o ano de 2016. Foi analisado
o  que  foi  possível  realizar  neste  ano  de  2015  e  definidas  as  metas;  as  atividades  para
cumprimento  das  metas;  os  responsáveis  por  cada  atividade  planejada  e  o  cronograma
conforme anexo. Ficou definido ainda que as reuniões ordinárias serão mensais, na ultima quinta
feira de cada mês, na sede do COREN. Foi sugerido trabalhar em 2016 temas como sinais de
trabalho de parto com as equipes de saúde da família, com vista ao repasse para as mulheres
atendidas  no  Estado  de  Sergipe.  Observa-se  no  cotidiano,  rotineiramente,  mulheres,  que  a
buscam as maternidade no início de trabalho de parto, que por desconhecimento, acreditam  na
evidência imediata do nascimento do filho. Ainda referente aos temas houve a preocupação de
direcioná-lo para as datas alusivas a saúde e pré estabelecidas pelo Ministério da Saúde.  Dia
Mundial  do  Hanseniano;  24/jan;  08.03  Dia  Internacional  da  Mulher;07.04  Dia  Mundial  da
Saúde; 26.04  Dia  Nacional  de  Prevenção  e  Combate  a  a  Hipertensão  Arterial;  18.05  Dia
Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. 28.05 Dia
Internacional de Luta pela Saúde da Mulher e Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna;
31.05 Dia Mundial  Sem Fumo; 09.06 Dia da Imunização; 27.07 Dia Nacional de Prevenção de
Acidentes de Trabalho; Dia da Amamentação - Semana Mundial da Amamentação de 01 a 07 de
agosto ; 01.10 Dia do Idoso; Dia da Criança;Semana Nacional de Prevenção da Violência na 
Primeira Infância de 12 a 18;25.11 Dia Internacional de luta contra a violência a mulher;01.12
Dia  Mundial  de  Luta  contra  a  AIDS.  Foi  elaborado  um projeto  para  iniciar  diálogo  com as
autoridade  competentes  e  sociedade  civil  organizada  para  operacionalização  do  serviço  de
transporte das gestante seguro das gestante para as maternidades.  

Nada mais tendo a ser tratado a reunião foi encerrada e para constar lavrei a presente
ata que será lida em reunião subsequente para aprovação.

Aracaju, 29 de outubro de 2015

 


