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VII ATA DE REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR PNAISP
Data/Horário

28/08/2019 das 14h as 17h

Local

Rua México, 128 – 6º andar – Sala 608– Centro – RJ

Participantes

Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de
Vulnerabilidade (SAPV)– Karen Athie; Andrea Souza; Denise França, Fernanda Cruz;
Pedro Pereira; Marcos Martins, Daniel Elia; Miriam Alves, Regina Maria Fidélis, Maria de
Lourdes Fernandes (saúde privados de liberdade), Lilian Freitas (Assessoria de
Participação Social e Equidade - ATPSE).
Assessoria executiva da SES- Flavia Dantas Soares
Superintendência de Atenção Primária – Juliana Sobral
Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental –Denise Pires e Paula
Monteiro (IST/AIDS); Ana Alice Bevilaqua (Gerência de Tuberculose)
Superintendência de Assistência Farmacêutica – Suzete Henrique, Rafaela Peixoto
FIOCRUZ – Alexandra Sanchez
SEAP – Fernando Silva
Coordenação de Gestão em Saúde do Conselho Penitenciário – Flávio Augusto
Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos – Luci Martins e Thiago
Vieira;
Defensoria Pública ERJ – João Gustavo Dias
Ministério Público ERJ - Márcia Lustosa e Kimielle Cristina Silva
Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura – Alexandre Campbell
Secretaria Municipal de Saúde de Japeri – Wellington Silva; Andrea Cristina da Silva e
Josélio Abreu Rosa
Secretaria Municipal de Saúde Niterói – Jorge Vieira
Secretaria Municipal de Saúde Resende – Denise Anjos de Oliveira
Secretaria Municipal de Saúde Rio de Janeiro – Carla Patrícia de Souza, Patrícia
Albuquerque, Patrícia Durovini, Márcia

Pauta

No inicio da reunião foi feita uma rodada de apresentação e considerados os
pontos de pauta a serem trazidos para a discussão. O MCCT pediu informe sobre
a última reunião do grupo PNAISP.
Foi feito um breve resumo da última reunião, na qual SEAP fez a apresentação do
trabalho de como funciona atualmente a coordenação de saúde, além dos informes
sobre vacinação, Plano de Assistência Farmacêutica e fluxos para distribuição das
bolsas de colostomia.
Foi justificado ao grupo o cancelamento da reunião de julho. Os motivos foram a
sobreposição de atividades como: a equipe foi à Brasilia, a auditoria CGU sobre
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saúde prisional, além da Conferência Nacional; além disso algumas pessoas ligaram
informando que estariam de férias.
Informes PNAISP – Municípios
Denise Oliveira, representante do município de Resende – mestranda medicina
social UERJ, pesquisadora de saúde prisional, informou que estão aguardando
funcionários oriundos do concurso para a habilitação da equipe. Informou que o
NASF está dando suporte, pois os atendimentos de NASF possuem demanda
reduzida. Citou a dificuldade acerca dos equipamentos, geladeira para vacinas,
macas. Informou que estão elaborando uma ficha para acompanhar os
atendimentos. Fez uma apresentação para a equipe sobre a PNAISP, destacou que
um interno, que é técnico de enfermagem, está compondo a equipe de saúde,
auxiliando na triagem e facilitando o atendimento. Josélio, de Japeri, perguntou
qual é a população carcerária. Denise informou que são 430 internos. Josélio
informou que em Japeri são 6 mil, há inúmeros problemas de estrutura, e que a
Dra

Marcia

Lustosa

sempre

orientou

a

abertura

de

prontuários

e

acompanhamento em saúde, e que houve avanços em Japeri. Relatou a dificuldade
de lidar com 03 unidades prisionais e ter 2 mil pessoas em uma unidade.
Foi feita a contextualização para o grupo das atividades emergenciais realizadas
em Japeri, onde SEAP, SEMUS e SES construíram um plano de trabalho de uma
semana por unidade prisional e que vem se desdobrando em outros atendimentos
acompanhados continuamente pela equipe SEMUS.
Josélio falou das questões políticas no município e responsabilidade em implantar
a política em ano eleitoral, cabendo ao próximo gestor a continuidade do projeto.
Alexandre Campbell, do Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura, perguntou
como está a equipe em Resende. Denise informou que são 1 fisioterapeuta, 2
enfermeiras e 1 ACS.
Foi informado à Resende que este materiais devem ser solicitados à SEAP tem
recurso para a estrutura física, como geladeira e macas.
Fernando informou que o diretor da unidade em Resende já deveria ter notificado
para receber os equipamentos, pediu que fosse realizado o levantamento do que é
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necessário e enviar para a Coordenação de Saúde.
Denise informou que já vai confirmar se foi encaminhado, Fernando disse que não
recebeu, Denise ficou de verificar.
Alexandre perguntou sobre o programa de tuberculose e DST/AIDS.
Denise informou que já funcionavam antes esses atendimentos, faz a instrução,
colhe, o diretor leva o material

e busca resultados, através do programa do

município.
Fernando informou que a unidade em Resende é menos acessível, seria melhor, ao
aderir à PNAISP, fazer diretamente. A SEAP faz para Niterói e outras unidades
mais próximas, o Sanatório Penal fica como unidade de referência quando são
casos multirresistentes, mas a maioria dos casos, pela distância em Resende,
ficaria mais complicado.
Dra Alexandra, da FIOCRUZ, informou que o município trata, mas é importante
repassar a informação para a SEAP, para acompanhar esse paciente, ter o
controle dos casos identificados, abandono, incidência de casos. Ressaltou que, ao
municipalizar, é preciso analisar o fluxo, criar um sistema, ou cópia da ficha de
notificação, por e-mail, para atualizar o banco de dados SEAP.
Dra Ana Alice Bevilaqua, da Gerência de Tuberculose SES, informou que em
Campos também é o pessoal do programa no município que faz atendimento, e que,
há algum tempo foi conversado com Sanatório penal para fazer o link e alimentar
o programa.
Foi lembrado que o coordenador do programa de tuberculose na SEAP é o Samuel,
e orienta que seja feito o contato entre Resende e a SEAP para definir esse
fluxo.
Alexandre perguntou pelo fluxo de encaminhamento dos pacientes.
Denise informou que a referência é o Hospital de Resende, casos urgentes,
quando é para a UPA Gericinó, agenda o carro do SOE para buscarem o paciente.
Denise Pires, da Gerência de IST/AIDS SES, perguntou sobre fluxo de
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atendimento e construção de protocolos, não há dados por município e só Unidade
SEAP, falou sobre a importância de criar bases municipais.
Foi informado que que Volta Redonda em sua reunião com a SES apresenta
questões sobre esse fluxo, pois já o realiza.
Dra Alexandra informou que poderia ser visto atender além da demanda passiva,
faz parte o interno buscar a atenção, mas para o impacto no controle de doenças,
seguir programas de doenças crônicas, diabetes,

acompanhar casos que se

complicam com HIV, é importante verificar essa informação pelos profissionais
de saúde. Há difícil acesso ao serviço de saúde, impedido pelo agente carcerário,
mas também pelos próprios presos, é importante identificar o profissional que vai
fazer esse link de informação, se essa pessoa é um preso, não está sobre regras
da unidade de saúde, mas sofre pressões, pois quando um preso assume uma
função na unidade, é uma faca de dois gumes, ele tem que responder ao chefe da
cadeia, pode ser que ele informe não o que acontece, mas o que o líder quer que
seja informado. Expos que o ideal para triagem é que os profissionais façam
avaliações pelo perfil dos pacientes, independente se eles buscam o atendimento,
pois muitos nem se reconhecem doentes e muitas vezes, principalmente os que
possuem problema mental, morrem quando tem crise e os profissionais de saúde
não conseguem fazer essa triagem e planejamento para tentar diminuir esses
agravos.
Josélio informou que, além das questões corriqueiras de saúde, há as
especificidades de cada facção. Há facção em Japeri que não aceita a
distribuição de preservativos, alegando que não há homossexuais entre eles.
Andrea, representante da Atenção primária em Japeri – informou que o município
fez um projeto para melhorar o atendimento aos pacientes, mas após prisão do
Prefeito, mudança de secretário, buscaram apoio novamente do MP e pediram
ação emergencial.
Josélio relatou as dificuldades nas unidades prisionais e problemas da escassez
de recursos humanos.
Denise Pires informou que nenhum município vai dar conta, sobre a questão de
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recursos humanos, o nível estadual também está com o mínimo de servidores, a lei
de responsabilidade fiscal deveria ser respeitada, algumas áreas como saúde e
educação deveriam ter o tratamento diferenciado, pois os profissionais das áreas
se aposentam e não há reposição de pessoal, além da questão referente a
escassez de recursos humanos é lembrado que o fluxo SEAP e sanatórios
precisam estar bem definidos para orientar os municípios e áreas técnicas SES.
Fernando informou que o diálogo SEAP, unidades e municípios já tem sido feito,
está sendo realizado o acompanhamento em São Gonçalo, e que possui as equipes
implantadas, sendo registrado nas fichas.
Denise Pires informou que a transferência de uma unidade para outra também
precisa ser compartilhada entre os profissionais de saúde que trabalham nas
unidades e na SES de forma mais rápida, pois impacta no envio de medicação.
Foi informado que o município de São Gonçalo também vive isso e que é
importante e urgente esclarecer esse fluxo de de entrada e saída de pacientesprivados de liberdade para dar continuidade ao tratamento. A coordenação de
saúde concorda que precisa melhorar.
Fernando citou Resende, foi implantado, há dificuldades na equipe, citou que sabia
que Resende estaria complementando a documentação, mas que já estava sendo
implantada equipe em Resende e não foi informado para a SEAP.
Karen expos que essa informação seguiu por ata, é importante a SEAP fazer o
acompanhamento das atas do Grupo Condutor. Declarou que a subsecretária em
São Gonçalo informou que está difícil entrar na unidade e também obter as
informações.
Fernando disse que solicitou para São Gonçalo que se reunissem para montar os
fluxos, o contato que possuem é apenas com Luiz, ressaltou a importância de
aproveitar a experiência em São Gonçalo, por já ter equipe implantada.
Denise Pires informou que o Estado precisa de registro também da saída de
pacientes, para fazer a continuidade de tratamento.
Citou o Previna, projeto para prevenção das DST/AIDS, ligado a diversos setores
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e ONGs, com processos educativos, que funcionava e não tinha problema com
preservativo, não havia problemas com presos, havia resistências das instituições,
mas que funcionava bem.
Ana Alice informou sobre o fluxo construído pelo Estado, com os recursos e
unidades abarrotadas, e que está sendo feito um trabalho paliativo, está sendo
pego o mais grave, os piores, e quem está começando, que deveria ser
acompanhado para evitar contaminar os outros presos, não está sendo feito, não
há busca ativa, é preciso ir nos municípios para conversar, é o único caminho.
Expos que é fundamental implantar as equipes, os municípios sozinhos não
conseguem resolver. De 2015 até agora dobraram o número de notificação,
quando aumenta o desemprego, aumenta o número de casos, vários municípios
estão contactando pois aumentou a carga de pessoas saindo dos presídios sem
nunca terem sido atendidas, não foi feito diagnóstico, é mais um fator para
aumentar a tuberculose. A situação é ainda mais grave com HIV. É preciso
parceria SEAP, SES e municípios.
Karen pediu ao Fernando para levar esses pedidos da pactuação dos fluxos SEAP,
SES e municípios.
Fernando informou que vai conversar com a coordenação SEAP.
Suzete Henrique, da Superintendência de Assistência Farmacêutica SES,
informou, sobre a fala de Japeri sobre precariedade de insumos e pessoal, lei de
responsabilidade fiscal, que não é entrave para adesão à PNAISP, quem já está lá
dentro já tem disponibilidade de medicamentos, isso vem sendo feito, não está
vinculada a adesão e implantação das equipes, claro que a implantação é essencial,
mas o cadastro pode ser feito depois, para que os recursos sejam liberados.
O repasse do componente da assistência farmacêutica da atenção básica às
unidades prisionais pela PNAISP é um valor a mais referente ao repasse que já é
feito à APS.
Alexandre sugeriu uma mesa SEAP, SES e São Gonçalo, informou que é
inadmissível que profissionais de saúde do estado serem barrados e impedidos de
entrar em uma unidade prisional. Sugeriu mesas com cada município, e não reunir
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todos os municípios para falar apenas uma vez ao mês no grupo condutor.
Destacou a importância de tirar proposições concretas, em São Gonçalo há uma
equipe, mas não se sabe exatamente o que está acontecendo nas unidades.
Dra Alexandra informou que as ações emergenciais são avaliadas pelo maior
motivo de mortalidade, são dados importantes e produzir essas informações é
essencial para planejar e executar ações de mudança. Informou que haverá
evento na ENSP, vai encaminhar convite, 25/9,

14 as 17h, será apresentado

resultado de pesquisa sobre saúde prisional.
Denise perguntou se alguns relatórios específicos desse banco de dados da
pesquisa poderiam ser socializados.
Dra Alexandra informou que ia socializar, informou que o estudo foi feito em
parceria com SEAP e MP.
Solange justificou ausência nas ultimas reuniões devido à Conferencia Nacional.
Informou que o modo de a SEAP cuidar fere muitos aspectos da PNAISP, quando
há recurso SUS sob controle da Secretaria, esta é fiscalizada pela União,
Tribunal de Contas. Informou que entrou duas vezes em Gericinó e há dificuldade
de acesso, mesmo mandando Ofício antes. Informou que foi apurar denúncia por
solicitação do MP, exigindo que o Conselho Estadual de Saúde (CES) se
pronunciasse, sendo para isso indispensável que o CES visitasse as unidades.
Destacou que é preciso acompanhar de perto nos municípios, se mantiver a lógica
de depender da politica, sempre há trocas de Secretários Municipais de Saúde,
Prefeitos, é preciso estabelecer fluxos levando em conta a realidade dos
territórios. É preciso, também, cativar a SEAP na participação e construção dos
fluxos e acompanhamentos em conjunto. Sugeriu atividades nas regiões com as
áreas envolvidas.
Karen informou que há proposta de Fórum com a SEAP e Equipe privados de
liberdade nos municípios.
Ana Alice informou que é preciso conversar primeiro com os municípios sobre
fluxos para depois ampliar no Fórum.
Jorge, Represente de Niterói, concordou com Ana Alice. Ressaltou que precisa
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montar a equipe e um ponto essencial que ouviu na reunião é a necessidade de
definir as atribuições de cada um.
Karen informou que durante o evento do DEPEN nos dias 21, 21 e 22 em Belo
Horizonte, a representante do Município do Rio na atividade informou que o Rio
de Janeiro vem fazendo aproximações com a defensoria, equipe da ONG Amor
que Cura e SEAP. Eles fizeram uma capacitação e outras já estão sendo
planejadas junto ao Amor que cura. Nesse sentido foi solicitado ao Município que
compartilhasse como essas experiências vem sendo contruídas e sua relação com
a adesão à PNAISP.
Dra Márcia Lustosa, Representante do Ministério Público, informou que o objetivo
do grupo é implantar a PNAISP, tem uma parte padronizada, dos trâmites para
adesão. As questões de realidade de cada município e definição dos fluxos pode
ser adequada com o município ao longo da adesão.
Marcos informou que após a adesão do Estado há muito o que avançar ainda, o
grupo condutor foi criado para a coordenação desse processo, o Estado faz o
acompanhamento da PNAISP, ressaltou que a reunião com todos no grupo
condutor é importante.
Patrícia Albuquerque considera que o grupo condutor é macropolítico, há
equívocos de compreensão do processo de adesão, não é apenas processo
burocrático, só após 5 anos da adesão do Estado é que foi criado o grupo
condutor, isso tudo impacta. Todos os municípios estão fazendo ações,
independente da PNAISP, mas o objetivo do grupo é para a implantação da
PNAISP. Uma forma de facilitar é sentar junto para fazer cada processo e
aprender juntos. A PNAISP tem que dar certo e é preciso organização prévia
para isso. Relatou o processo no município do Rio. Buscou com SEAP o máximo de
informação, refere que no caso do Rio de Janeiro e o tamanho da população
privada de liberdade o preenchimento do formSUS é difícil. Ela informa que vem
trabalhando o plano do Rio considerando dois grandes eixos, o que precisa de
medida de segurança, o que não precisa, o estabelecimento das linhas de cuidado,
o que é preenchido pelo SINAM, o que é notificado pelo Sanatório Penal. Em
reuniões conjuntas para preenchimento,

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Subsecretaria de Gestão da Atenção Integral à Saúde
Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade

Dra Marcia Lustosa perguntou se os dados da SEAP iniciais foram enviados.
Patrícia informou que os dados chegaram uma semana após a reunião do GC, foi
feita reunião conjunta com Samuel, os dados que a SEAP tinha foram repassados,
o que faltou foi complementado pelo que havia de preenchimento no SINAN. A
PNAISP pede meta, indicador, a informação precisa ser mais próxima possível,
para medida de segurança são 133 pessoas, se pensar na cobertura da RAPS é um
retrato, se pensar pela população prisional, é outro. O primeiro eixo é sobre quem
tem problema mental, identificar as ações relacionadas ao sofrimento penal
produzidas pelo cárcere. As metas para cobertura vacinal estão sendo
construídas.
A Portaria orienta sobre medicamentos especializados, foi realizada reuniões com
Suzete para definição. Essa é uma etapa, é preciso discutir com conselhos
distritais, a SEAP é uma instituição de segurança, é preciso envolver, pois não
adianta desenhar o fluxo sem a instituição entender a importância e
funcionamento.
Ficou definido acolher os fluxos e protocolos MS, ainda que seja importante
definir com cada setor.
As ações formativas serão organizadas por áreas, fez ações com equipe do
sanatório penal, treinamentos de testagem rápida, hepatite, HIV I, HIV II.
Foi perguntado ao Municipio do Rio sobre sua participação nos mutirões do Amor
que cura. No mês de agosto foi realizado um mutirão no Jonas Lopes e orientado
que o município participasse como forma de aproximação, já que está em processo
de adesão. A equipe da SES recebeu potes de coleta de escarro na porta da
Unidade oferecidos por representates da 5.1, que não particiraram da atividade.
Patricia Albuquerque disse que não pode parar de falar sobre o detalhamento
técnico do processo de adesão para falar sobre o mutirão, que no GC a prioridade
é falar sobre a PNAISP. Relatou que fechando o plano de ação, se reunindo com
SEAP na semana que vem, será enviado o plano. Na quarta etapa o munic contrata
equipe, na quinta solicitará habilitação, na sexta publica ou não.
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Karen perguntou quando estaria prevista a adesão em vista dos passos já dados
Patrícia informou que se reuniu com superintendente de atenção primaria, com
todos, a publicação da Portaria vai sair, na próxima reunião do grupo condutor
será informado. Destacou que a responsabilidade é tripartite, em município de
pequeno porte pode ser realizado dessam maneira, mas na dimensão do município
do Rio é tripartite e a responsabilidade sanitária não se atém à PNAISP. Esse
processo tem ensinado para a equipe, através das análises, que é preciso ampliar
e pensar para além da PNAISP. Há planejamento da Vigilancia Sanitária e
calendário de inspeção, caminhando junto ao processo de adesão. Destacou a
importância da regionalização, trabalhar também na organização do sistema e
saúde do interno, fazendo os encontros nas regiões.
Patricia ressaltou o imenso esforço para as equipes definirem os processos de
trabalho, levantarem e analisarem as informações, e que isso precisa ser levado
em consideração. Expos que alguns pedidos de participação de equipes do
município vieram em cima da hora, o que dificultou a participação no mutirão.
Também foi destacado pelas áreas técnicas SES a dificuldade de agendamento
com os municípios.
Marcia Lustosa informou que já foi agendado por e-mail e representantes não
participaram.
Ana Alice ressaltou que na SES o complicador é que se pode fazse faz convite e
não convocação.
Marcia Lustosa informou que esse é mais um motivo para contato mais estreito
para tentar essa aproximação.
Flávia Dantas sugeriu agendamento com responsáveis nos municípios que não têm
participado do GC, ligar e estreitar contato.
Ao final foi feito um resumo dos encaminhamentos que foram:
- aproximação da SES com secretários municipais de saúde.
- a integração do Municipio do Rio e SEAP para os fluxos que vem sendo
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construídos pela coordenação envolvendo TB.

Pauta

Pauta definida para a próxima reunião:
-Informes sobre a situação PNAISP nos municípios
- Definição dos Fluxos com cada município sobre as ações de saúde, sistemas e programas
tuberculose/AIDS.

Próxima
reunião do GC

- 25/09, às 14h, na Rua México, 128 – 6º andar – Sala 608 (à confirmar),

Relatora

Lilian Freitas (ATSE).
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