Seap e Diretoria da Atenção à Saúde do município firmam
parceria em prol da saúde no sistema prisional
Capacitação
11/09/2017
A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, através da Diretoria de
Acompanhamento Biopsicossocial ao Interno, firma parceria com a Diretoria da Atenção à
Saúde, do município de Salvador, visando a qualificação dos profissionais de saúde do sistema
prisional sobre atenção integral à saúde do homem, população negra, população LGBT e
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), esta última com foco no controle do tabagismo.
A ação foi proposta pela Coordenadoria da Atenção Primária à Saúde, através dos Campo
Temáticos Saúde do Homem, Saúde da População Negra, Saúde da População LGBT e
Doenças Crônicas Não Transmissíveis.
A atividade tem como objetivo apresentar as políticas públicas de saúde referentes às
populações e agravos supracitados, possibilitando o debate e a reflexão destes no contexto
prisional. O público alvo são os profissionais de saúde da instituições prisionais, que inclui
assistentes sociais, auxiliares/técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, nutricionistas,
odontólogos e psicólogos.
O curo será realizado em duas turmas, de forma a contemplar a totalidade dos profissionais de
saúde do sistema prisional, com carga horária total de 16h. A carga horária será distribuída em
módulos, de forma a contemplar as temáticas programadas, sendo 04h para cada temática.
Para que todos possam participar da referida atividade sem que haja prejuízo das atividades,
os mesmos deverão ser distribuídos em duas turmas, conforme programação abaixo:

CONTEÚDOS:
DCNT
Apresentação do Programa Municipal de Controle do Tabagismo;
Legislação Federal do Programa Nacional de Controle do Tabaco,
Lei 12.546/2011;
Como funciona o programa nas Unidades de Saúde; o Doenças Tabaco-relacionadasDCNT.
POPULAÇÃO NEGRA
Política Nacional de Saúde Integral da População Negra - PNSIPN o Programa de
Combate ao Racismo Institucional – PCRI

SAÚDE DO HOMEM
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem o
Eixo 1: Acesso e Acolhimento
Eixo 2: Saúde Sexual e Reprodutiva
Eixo 3: Paternidade e Cuidado
Eixo 4: Agravos e condições crônicas na População Masculina
Eixo 5: Prevenção de Violências e Acidente
SAÚDE LGBT
Apresentação das diretrizes da Política de Saúde Integral LGBT;
Conceitos sobre Diversidade sexual e identidade de gênero;
Reflexão sobre vulnerabilidades de saúde das pessoas LGBT privadas de liberdade.

PROGRAMAÇÃO:
Turma A – 02 e 09/10/2017
02/10/2017: DCNT (Manhã) e População Negra (Tarde)
09/10/2017: Saúde do homem (Manhã) e LGBT (Tarde)

Turma B – 03 e 10/10/2017
03/10/2017: DCNT (Manhã) e População Negra (Tarde)
10/10/2017: Saúde do homem (Manhã) e LGBT (Tarde)
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