Mobilização Social
07 de Março de 2019 , 10:20
Atualizado em 16 de Maio de 2019 , 12:31

Compartilhar sentimentos, conhecimentos e responsabilidades, a fim de promover a participação de
toda a sociedade civil em ações de prevenção e promoção da saúde. Com esse objetivo em mente, a
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) instituiu, em 22 de março de 2017, a Rede
Estadual de Mobilização Social em Saúde, pela Resolução SES/MG 5663.
É formada pelo Núcleo de Mobilização Social do Nível Central, por 28 Núcleos Regionais de
Mobilização Social, e com o desafio de estabelecer 853 Núcleos de Mobilização Social nos municípios
mineiros, a fim de ampliar a abrangência do processo de participação popular a todo o Estado.

Para mensurarmos o volume e a pertinência das ações de Mobilização Social desenvolvidas pelos
municípios, foi criado um Relatório de Ações de Mobilização Social padrão. O município deve
encaminhar para a Regional de Saúde a qual faz parte 1 (um) relatório mensal com todas as ações
realizadas neste período, e a Regional por sua vez encaminhará ao Nível Central. É importante anexar,
no mínimo, 1 (uma) foto comprobatória para cada ação, devidamente enumerada, constante no
relatório.
» Clique aqui e faça o download da ficha de Relatório de Ações de Mobilização Social

2019
Janeiro | Fevereiro

2018
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro |
Novembro | Dezembro

» Clique aqui e acesse os Relatórios de Mobilização Social de 2015 a 2017

O trabalho de Mobilização Social em Saúde visa ampliar o conhecimento das cidadãs e cidadãos, bem
como sua integração com os programas da SES-MG. A partir desse entendimento, espera-se que, por
intermédio da Rede de Mobilização Social em Saúde da SES-MG, a Unidade Regional de Saúde e o
Núcleo Municipal de Mobilização Social em Saúde de cada município busque e legitime parcerias*
com diversos setores da sociedade das áreas da educação, cultura, economia e da saúde e, para tal,
desenvolvemos as Oficinas de Capacitação e os Projetos Especiais.
●
●
●

Oficina de Capacitação em Mobilização Social
Oficina de Teatro como instrumento de Mobilização Social
Oficina de Reciclagem de Resíduos

O que é parceria?
Toda e qualquer relação em que duas ou mais partes envolvidas estabelecem uma relação de troca não necessariamente financeiras - a fim de alcançar um objetivo comum. Na Mobilização Social, o
estabelecimento de parcerias inicia-se com o mapeamento e a identificação de parceiros (pessoas
físicas ou jurídicas e/ou agrupamentos humanos formais ou informais; governamentais ou não),
segue-se com a sensibilização para a apropriação do discurso, e o estabelecimento de ações e
projetos junto ao público do parceiro.

Criado em março de 2007, o Grupo de Teatro Saúde em Cena é formado por trabalhadores
voluntários da SES-MG, que atuam em vários temas de saúde pública - enfrentamento ao Aedes
aegypti, saúde da mulher, saúde do homem - por meio da interação teatral. Em seus mais de 10 anos
de existência, o grupo já realizou diversas apresentações e intervenções em escolas, Organizações
Não Governamentais (Ongs), instituições públicas e privadas. As apresentações, que contam com
personagens coloridos e divertidos, de forma lúdica, trazem nos textos informações importantes
sobre prevenção e promoção da saúde.
Além das apresentações, o Saúde em Cena realiza oficinas de teatro como instrumento de
Mobilização Social para outros grupos, empresas, escolas, regionais e municípios que desejam utilizar
dessa estratégia. As oficinas têm a duração de 07 (sete) horas e, por meio das técnicas, os
participantes poderão ter o seu próprio grupo de teatro mobilizador ou ainda multiplicarem em as
técnicas apreendidas para formar novos grupos. Ao final do curso o aluno receberá um certificado de
participação da Oficina de Teatro.

O projeto #ParceirosDaSaúde é uma estratégia de mobilização por meio digital, que visa criar um
diálogo com blogueiros(as) e influenciadores digitais para a disseminação de informações sobre
saúde pública na internet. De maneira prévia e, contando, em algumas oportunidades, com material
exclusivo, o parceiro da saúde inscrito no projeto recebe informações, releases e peças digitais sobre
as ações e campanhas de saúde da SES-MG para compor a produção de conteúdo de seu canal. Para
se tornar um parceiro da saúde, envie um e-mail para: digital@saude.mg.gov.br com seu nome
completo, um breve resumo de seu trabalho e os endereços de site e redes sociais de seu canal.
» Ajude-nos na campanha de enfrentamento ao Aedes! Salve as imagens abaixo e
compartilhe com a sua rede!

Fevereiro
Campanha Sexo Seguro (Carnaval)
Febre Amarela

Março
Enfrentamento ao Aedes (reforço)
Mês de Enfrentamento à Tuberculose
Abril
Vida Saudável - em alusão ao Dia Mundial da Atividade Física (06/04) e Dia Mundial da Saúde (07/04)
Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe
Maio
Vida no Trânsito
Dia Sem Tabaco
Luta Antimanicomial
Saúde da Mulher
Uso Racional de Medicamentos
Junho
Prevenção à Gripe
Julho
Prevenção às Hepatites
Agosto
Enfrentamento do Tabagismo
Aleitamento Materno
Campanha Nacional de Multivacinação
Setembro
Doação de Órgãos
Outubro
Saúde da Mulher
Prevenção da Sífilis
Novembro
Saúde do Homem
Enfrentamento ao Aedes
Consciência Negra
Dezembro
Mês de Luta contra a Aids
» Clique aqui e conheça outras Datas Comemorativas da Saúde
Enviar para impressão

