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

IX ATA DE REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR PNAISP
Data/Horário

29/10/2019 das 14h as 15:30h

Local

Av. Treze de Maio 23, 13º andar – Centro – RJ.

Participantes

a.Secretaria Estadual de Saúde
1.Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade
(SAPV)– Karen Athie; Andrea Souza; Denise França, Fernanda Cruz; Marcos Martins, Regina Maria
Fidélis, Maria de Lourdes Fernandes, Helenilde Soares, Celso de Moraes Vergne, Julcinéia Nunes, Graziela
Barroso, Pedro
2.Superintendência de Assistencia Farmacêutica e Insumos Estratégicos – Suzete Henrique
3.Superintendência de Atenção Primária – Juliana Sobral
4. Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental – Paula Monteiro (IST/AIDS);
5. Subsecretaria Juridica - Mariana Viegas
b. Secretaria Estadual de Administração Penitenciaária
1. Subsecretario de Tratamento da SEAP - José Perrota de Carvalho
2. Coordenação de Gestão em Saúde do Sistema Penitenciário – Márcia Vieira Santos.
c. Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos – Rodrigo Bastos e Luci Martins
d. Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – Ranailla Lima Bandeira, Dra Marcia Lustosa
e. Defensor Publico – João
Municípios
Secretaria Municipal do Rio de Janeiro – Patricia Albuquerque, Patrícia Durovni
Secretaria Municipal de Resende – Denise Anjos, Cacia Mônica
Secretaria Municipal de Volta Redonda – Luiz Eduardo Bielinski Giamattey
Convidados – Ana Carolina Machado

Pauta

O grupo se inicia com uma rodada de apresentações. Em seguida é feito um retrospecto do processo de
retomada e continuidade do Grupo Condutor até a construção do Cofinanciamento estadual. É lembrado
que nesse processo foi feita auditoria da CGU. Essa discussão culmina com as equipes SES e SEAP
lembrando os desafios durantes o ano de 2019 para o alinhamento institucional. A discussão sobre a
evolução do grupo e suas diferenças se devensolveu durante o ano e hoje, junto aos municípios, a
integração SES e SEAP passa a ser considerada como um importante passo para a melhoria da discussão
da saúde dos privados de liberdade no âmbito do Sistema Único de Saúde. Também é lembrado que no
inicio de 2019 apenas São Gonçalo tinha aderido e habilitado equipes. E que na presente data mais 4 dos 9
municipios estão aderidos ou aguardando a publicação do MS de adesão já aprovada, entre eles Itaperuna,
Resende, Volta Redonda e Rio de Janeiro. A municipalização, que inclui o território onde se situam as
unidades prisionais, e a garantia de um sistema tripartite é compreendido como um passo fundamental para
a saúde prisional que garanta a continuidade do cuidado nas Redes Atenção à Saúde.
Em seguida foram apresentadas as estratégias de cofinanciamento contruídas a partir da aprendizagem
deste ano junto ao grupo condutor, municípios, orientações do Ministério Público, Defensoria e áreas
técnicas da SES e SEAP para impulsionar a participação de todos os municípios com unidades prisionais,
incluindo os que ainda não aderiram a política nacional:
MODALIDADE 1, a proposta de Equipe EAGESP – Equipe de Apoio à Gestão da Saúde Prisional, de
ligação entre O Município e a Gestão Estadual e todos os Municípios com Unidades Prisionais podem
aderir.
MODALIDE 2, há o repasse de recursos para Assistência Farmacêutica, mesmo sem o município aderir à
política nacional, totalizando R$ 2.832.786,00. O cálculo foi feito por preso por unidade prisional, segundo
geopresidios e é para todos os municípios. Essa modalidade foi criada considerando a lacuna do repasse
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federal entre a adesão nacional e a chegada do dinheiro para a assistência farmacêutica. Também foi
considerado que seria importante incluir insumos já que os mesmos não estão previstos na PNAISP. Além
disso, a partir das conversas com os municípios essas assistência já acontece embora sem o apoio estadual
ou federal até o momento.
Na MODALIDADE 3 – esta é uma modalidade que visa impulsionar a cobertura da saúde prisional. Ela
também considera a cobertura do período no qual o município arca sozinho com os custos da equipe até a
chegada do repasse federal. Ela é destinada aos municípios que já aderiram ou aguarda suas publicações de
adesão.
Na MODALIDADE 4 – esta é a modalidade de custeio de 20% do total do recurso federal calculado em
cota única e referente ao ano de 2019.
É informado que foi construído um KIT COFI-PNAISP e que será enviado a todos também por e-mail.
Sobre a contrução do cofinanciamento também é lembrado que a pedido do COSEMS foi construída
estratégia que favoreça a a ligação com os municípios de origem dos internos para que quando estes saírem
da vida prisional possam ser cuidados em seu território de origem, neste caso a equipe EAGESP.
A SEAP ressalta que deve haver cobrança e responsabilidade, estabelecendo um sinergismo na direção do
cuidado em uma direção única.
Cácia do município de Resende pergunta se será necessária a contratação e profissionais extras, além das
equipes que já atuam. É informado que podem ser aproveitados os profissionais já atuantes, mas há prazos
que devem ser cumpridos, e os municípios tem 30 dias para enviar os nomes para que estes possam passar
por um treinamento.
É solicitado aos representantes do Grupo que coloquem suas considerações sobre o cofinanciamento.
Marcia da SEAP aponta que o estado foi além do previsto e que é um grande impulso, até para os
municípios menores.
O defensor público destaca que o SUS precisa “assumir isso”, o convencimento com dinheiro,
desonerando despesas... “É importante, mas depois precisa evoluir para a cobrança” – concluiu. Ele
menciona sua preocupação em o estado estar sendo muito generoso com os municípios.
É informado que no âmbito do SUS, onde a política deve ser tripartite essa orientação permite a ampliação
da garantia de direito pela lógica da Saúde. Pode parecer estranho porque é novo para o Estado do Rio que
até bem pouco tempo não havia ainda assumido a afirmação dessa necessidade de avanço. O
monitoramento pela saúde e todos os órgãos deverá ser feito para garantir essa construção.
Dra Márcia do Ministério Público afirma que o Estado está assumindo o que é responsabilidade dele, e
“isso é muito importante”. Também foi lembrado o movimento feito em São Gonçalo no seu processo,
onde teve que ser assinado um TAC para a assistência farmacêutica. A SES considera que se o direito a
saúde da PPL for ficalizado e garantido esse tipo de situação que judicializa a saúde não precisa mais
acontecer. Dra Marcia Lustosa concorda e lembra que naquele momento foi necessário, mas que hoje esse
TAC perde o seu objeto.
A representação dos Direitos Humanos, Luci, destaca que o cofinanciamento é um um avanço, pois, os
direitos estão sendo garantidos.
A representante da coordenação de saúde da SEAP, Márcia, preocupada com a situação atual, questiona
sobre a questão dos medicamentos: “Estamos em zero em medicação e insumos.
É explicado que o cofinanciamento trará uma resposta breve na medida em que os municípios assinem a
adesão, mas não é imediata. Trata-se de um novo acordo político que prevê que os Planos de Adesão à
PNAISP têm de ser enviados e aprovados nos Conselhos de Saúde e nas CIR. Também lembra que são 30
dias para a nomeação das equipes EAGESP. Na circunstâncias atuais a superintendência que trata da
aquisição de medicamentos vem desde o início do ano negociando com os representantes de assistência
farmacêutica para a aquisição dos mesmos e que devido ao histórico da gestão anterior elas estão
demorando mais do que o esperado. A municipalização é uma estratégia para reduzir este problema nos
anos subsequentes.
A pedidos a próxima reunião foi agendada para o dia 26 de novembro.
A representante do município deo Rio pergunta sobre a participação dos municípios na discussão sobre os
indicadores. A SES destaca que a equipe EAGESP quando formada participará da reunião de indicadores
com SEAP e SES, e solicita que os municípios já aderidos a PNAISP (São Gonçalo, Resende, Itaperuna,
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Rio de Janeiro e Volta Redonda) junto ao MS enviem os planos elaborados para adesão à PNAISP com a
maior brevidade ao email pnaisprj@gmail.com. Não havendo novas questões a reunião é encerrada
excepcionalmente às 15;30 h.
Pauta

Pauta definida para a próxima reunião: 26 de novembro de 2019.
Haverá a retomada dos diálogos sobre a adesão às modalidades de cofinanciamento.
Dúvidas não surgidas na reunião.
Ações para 2020.

Próxima
reunião do GC

- 26/11, às 14h, com local a confirmar.

Relator

Celso de Moraes Vergne

Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade
Rua México, 128 –4º andar – sala 426 – Centro - RJ
Telefone: 2333-3808

