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

Data/Horário

IX ATA DE REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR PNAISP
26/11/2019 das 14h as 15:30h

Local

Rua México, 128, sala 608 – Centro – RJ.

Participantes

a. Secretaria Estadual de Saúde
1. Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade
(SAPV)– Karen Athie; Alexandro Trino; Andrea Souza; Denise França, Fernanda Cruz, Marcos Martins,
Maria de Lourdes Fernandes, Graziella Barroso, Pedro Henrique, Zilda Santos.
2. Superintendência de Atenção Primária – Juliana Sobral;
3. Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental – Paula Monteiro (IST/AIDS);
Juliana dos Reis S. Coelho, Rayara Mozer Dias, Daniel Martim
b. Secretaria Estadual de Administração Penitenciária
1. Subsecretaria Adjunta de Tratamento Penitenciário – Samuel Chermont, Fernando Silva, Nice
Carvalho, Flavio Augusto;
2. Coordenação de Gestão em Saúde no Sistema Penitenciário – Márcia Vieira Santos, Janete
Dias Reis, Rosana Corrêa, Mônica Tostes, Luiz Eduardo dos S. Chagas;
c. Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos – Rodrigo Bastos
d. Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro –Dra Marcia Lustosa, Madalena Junqueira Ayres;
e. Defensoria Pública – Marlon Vinícius de Souza Barcellos
Municípios
Secretaria Municipal do Rio de Janeiro – Patricia Albuquerque, Carla Patricia de Souza
Secretaria Municipal de Resende – Cacia Mônica
Secretaria Municipal de Itaperuna- Diretor do presídio Diomedes V. Muniz, Igor Bicado João
Secretaria Municipal de Saúde de Magé- Claudia dos Santos Medeiros, Alexandra Ramos Pereira
Secretaria Municipal de Saúde de Niterói- Juliana Santos, Elizabeth Amorim, Joseli Santos da Costa,
Antonio Carlos Ramos, Odila Dias.
Secretaria Municipal Saúde de São Gonçalo- Maria Auxiliadora Rodrigues, Luiz Henrique T. Azevedo
Convidados – Flávia Dantas Soares, Olívia Marcolan Andrade, Fernanda Polo Louredo.

Pauta

A reunião iniciou-se com informações sobre o GC anterior e a lembrança de seria o último grupo
condutor do ano. Foi também lembrado que no mês de dezembro aconteceria no dia dezoito de
dezembro o “Primeiro Encontro Estadual de Saúde Prisional no âmbito do SUS”. Solicitou a realização
das inscrições e reforçou a grande procura pelo mesmo.
Foi perguntado ao grupo se todos receberam o link para se inscrever e informou que divulgou que a
partir da divulgação que se deu na sexta feira a noite, na segunda pela manhã já tinham
aproximadamente 103 pessoas pré-inscritas, com a inscrição de muitos estudantes. Nesse sentido,
será feita uma avaliação da pré-inscrição para que estejam presentes gestores e os profissionais
diretamente envolvidos na discussão. No referido evento, espera-se apresentar o direcionamento que
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foi dado esse ano pelo co financiamento e pelo grupo condutor, buscando apresentar um pouco mais
do trabalho relacionado à municipalização e à discussão sobre organização de informação.
Outro informe foi a reunião realizada pela manhã com os municípios do Estado com unidades
prisionais sobre o cofinanciamento. Estavam presentes São Gonçalo, Itaperuna, Resende.
Três municípios estão em estágio avançado da adesão do co financiamento: Itaperuna, Resende e São
Gonçalo. Cada um com um movimento e quantitativo diferentes. Aguarda-se o movimento de Niterói
também tanto para a adesão nacional quanto para a adesão ao plano estadual. Também foi lembrado
que os municípios são convidados do grupo condutor e não membros.
Durante a apresentatação dos informes foi considerado que o grupo condutor avançou do ponto de
vista institucional. Houve momentos mais difíceis de integração, de dificuldade outras, mas nesse
momento, entende-se que para o próximo ano, o plano é fazer um cronograma que possa ser mais
operacional. Esta sendo planejada uma reunião interna do GC para definir o cronograma de 2020.
Também foi lembrada que neste ano, além de São Gonçalo outros municípios aderiram a PNAISP e
habilitaram equipes: Itaperuna, Resende, Rio de Janeiro e Volta Redonda. No início do ano apenas São
Gonçalo tinha equipe, a expectativa é que o cofi-pnaisp impulsione a adesão nacional e maior
integração entre os municípios e suas unidades prisionais.
No evento que será realizado, no dia dezoito, ficará evidenciada a importância da política. A Atenção
Primária tem muito a contribuir com essa discussão. Serão apresentadas as experiências dos
municípios que aderiram e habilitaram primeiro.
Foi falado da importância do grupo condutor, com relação aos municípios, nesse fim de ano, elaborar
uma carta de recomendações para os municípios no ano que vem. Surgiu a ideia de que a carta fosse
apresentada no próprio seminário. Essa é uma ideia que apareceu no grupo condutor.
Foi falado que na reunião da manhã, houve a presença de Itaperuna, São Gonçalo, Resende e
Campos. Algumas dúvidas surgiram sobre o co financiamento. Em relação à Campos, foi falado um
pouco mais da política. Eles estão em outro momento, mas estão com uma disposição maior de fazer
a adesão. Trouxeram um retorno de que a proposta do cofinanciamento foi decisiva, o momento é
novo e mais favorável à adesão do município. Troxeram a preocupação não só com a adesão do co
financiamento estadual, mas a preocupação em garantir a sustentabilidade de um processo de
adesão à política. Em relação aos processos junto aos municípios foi colocada a sensação do
município não estar solitário, e que o Estado através da construção de fluxos entre os Municipios e a
SEAP com apoio da SES tem sido importante
Foi questionado de como está para os outros municípios, vocês também sentiram assim?
O município de Resende informou que fez a adesão em 2017 e que teve muita dificuldade na gesto
anterior de conseguir informações sobre o plano de ação. A partir de 2019, quando entrou a nova
gestão, identifica melhores condições de trabalho e compreensão da política.
A representante da SMS de Itaperuna não pode comparecer pois teve uma substituição do prefeito,
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quem informa é o diretor da Unidade Prisional do Municipio que também estará no evento do dia 18.
O mesmo informou que conversou bastante na reunião anterior, colocando que é novo na gestão,
mas em Itaperuna. O diretor observa que Itaperuna tem esse projeto já a algum tempo,
aproximadamente a dois anos. Por isso, entende que o processo de adaptação, será mais célere
porque já tem toda a equipe formada, bastando apenas a formalização do PNAISP.
Foi colocado que trata-se de uma região que já estava habilitada, mas mesmo antes de ser habilitada,
já funcionava e dava suporte para a unidade e que por ser mais distante fica bem mais difícil para dar
suporte. Acrescentou a importância da integração com a Prefeitura, com a PNAISP e sobre a
necessidade de acrescentar e dar o suporte para a Prefeitura.
O GC trouxe que esse retorno é importante para o Estado ter conhecimento, uma vez que esse ano foi
de muito debate e encontros para poder entender como funcionavam os pares e poder apoiá-los. As
questões dos municípios, da SEAP, SES, promotoria e defensoria foram fundamentais na contrução do
cofinanciamento. Karen considera que, embora o mesmo tenha consolidado pela SES, ele é um
consolidado também do GC. Ressaltou que é um trabalho complexo e coletivo. Espera-se que para o
ano que vem, que se possa também construir um cronograma para pensar em indicadores.
Foi trazido que ao longo do processo, foi-se entendendo que somente a Saúde e SEAP juntas não
compõem essa discussão, mas são necessárias muitas outras forças ligadas à Promotoria, à parte de
fiscalização, à Defensoria, sendo o Tribunal de Justiça, outro parceiro importante. Foi discutido que a
Saúde não controla a própria saída do sistema, que não é essa sua atribuição, mas sim, cuidar do
grupo, enquanto SES e SEAP, mas não possui governabilidade entre quem e porque entra sai, por isso
é importante todos estarem alinhados.
Drª Madalena Junqueira apresentou uma proposta de acordo ( Em anexo) com o que ela fez tanto aos
secretários da SEAP, SES e município do Rio de Janeiro. Sua sugestão é em direção da clareza dos
papeis exercidos, bem como os avanços do cuidado em saúde, conforme orienta o relatório sobre a
mortalidade nos presídios realizado pela FIOCRUZ. Karen destacou a importância do grupo saber que
essa é uma decisão dos secretários e que terão uma reunião no dia 16, e que esse é um pedaço do
processo que a grupo depende da decisão que será tomada por eles.
Ressaltou-se a presença de Magé na reunião do grupo condutor, por ser sua primeira vez. E foi
destacada também a presença de São Gonçalo e Niterói.
Outras questões que foram destacadas, dizem respeito não somente o município do Rio, mas para
todos os outros. Foi solicitado que cada município presente pudesse falar como é a sua proposta
junto à unidade prisional e de como pode funcionar, pensando quais são as ações que cada um tem
que promover dentro do seu território, com a presença do estado e do município atuando
conjuntamente, uma vez que essas articulações vão precisar serem feitas.
O município de São Gonçalo questionou sobre a questão assistencial colocada por Drª Madalena. É
referida a importância da construção dos fluxos que vem sendo feita entre SES, SEAP e município. Foi
dado o exemplo se que se vai ser elaborado um plano de enfrentamento à tuberculose, e não se tem

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

raio X, que é o que a gente estava discutindo no último encontro, então o estado vai se propor a
contribuir com o raio- X, o filme e a questão assistencial será de responsabilidade do município.
Drª Madalena explica que a norteadora é a PNAISP e a assistência do município está relacionada à
atenção básica, referindo-se a como a SES vai operacionalizar para que aja acesso aos demais
serviços, como a regulação, por exemplo.
O município de São Gonçalo ainda acrescenta que esse é um contexto básico, no caso da tuberculose,
onde se precisaria de um raio- X até para complementar um diagnóstico e iniciar um tratamento e
mais a frente fazer um novo raio-X, mas dentro do presídio. Foi questionado então se essa questão
seria de resolubilidade da SEAP, uma vez que as atribuições e necessidades se entrelaçam.
Foi explicado que pela política, os equipamentos cabem à SEAP. O ideal é que o levantamento fosse
realizado durante a construção do plano, caso isso não tenha sido possível caberia a verificação se
tem algum raio-X de um modo que atenda ou se tem alguma unidade próximo ao local onde isso
possa ser feito, ressaltando-se a importância dessas articulações.
Karen destacou a importância dos municípios também falarem de suas experiências e dúvidas,
destacando a presença de Magé e trazendo a realização da visita ao município, na semana passada,
bem como à Japeri para explicar o Programa Estadual COFI-PNAISP.
Cláudia, do município de Magé, apresentou-se e informou estar trabalhando no planejamento, sendo
a coordenadora, a Alexandra Pereira.
Alexandra apresentou-se em seguida, informando que está atualmente no planejamento, que tinha
afastado-se por conta de outras questões e que retomou o planejamento recentemente e que estava
presente na reunião para conhecer. Trouxe também que no dia da reunião, não pude estar mas que
estão vendo, de que forma poderá aderir ou não, de que forma também o município vai conseguir
fazê-lo, pois não adianta também a adesão ser efetivada sem as devidas condições de execução. E
que então estavam indo à reunião para conhecer e tomar essa decisão de adesão ou não.
Karen explica que uma das coisas que foi entendida no processo de construção de adesão do
cofinanciamento é que são duas adesões diferentes, uma é o cofinanciamento estadual e outra é o
federal. Na construção do COFI-PNAISP foi levado em conta o trabalho que todos os municípios com
unidades prisionais já desenvolvem mesmo se ter aderido a política nacional. Nesse sentido, foi
entendido que era importante fazer um fomento aos municípios com unidade prisional localizada no
território e de responsabilidade sanitária dos municípios. Ressaltou a questão da assistência
farmacêutica como um ponto importante e referiu que também foi considerado que os municípios de
formas diferenciadas já abastecem suas unidades, além disso os muninicipios também estão
envolvidos nos na construção de fluxo para tratamento de TB, e que a equipe que está na vigilância
acompanha todos os municípios bem de perto. Destaca a importância dos municípios presentes
poderem trazer um pouco para o grupo de como está o processo para cada um e de como a SES pode
ajudar também. Infomou que o município de Niterói, presente na reunião, também não aderiu e que
também estão no processo de como se aproximar e que a equipe da SES tem ido ao município para
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poder conversar e auxiliar.
Foi perguntado como está o processo no município de Magé, pela primeira vez no GC. Seus
representantes respondem que ainda não existe um fluxo definido e que fazem o atendimento dos
privados de liberdade por livre demanda. Seja através do SAMU, que é muito solicitada por eles e a
equipe vai até a unidade e presta o atendimento, ou vão para uma unidade nossa, que é a unidade do
hospital municipal de Magé e realiza esse atendimento e retorna. Pontuou a dificuldade para a
escolta e que a equipe fica muito presa na unidade sem conseguir sair, pela falta dela. Falou também
sobre a dificuldade com relação à vacina quando é solicitada através de ofício estadual.
É aproveitada a ocasião para colocar a equipe da SEAP, representada pela Dra. Nice, Samuel, Marcia e
outros com a equipe de saúde municipa de Magé.
É lembrado que o COFI-PNAISP inova dando apoio financeiro e técnico a todos os municípios com
unidade prisional através da criação da equipe EAGESP. Essa equipe de gestão municipal deverá se
estar em articulação com a SEAP e construir dentro do território a forma que seja mais adequada, de
acordo com a rede, com o tempo dos processos locais. Destacou as diferenciações dos territórios,
onde cada um vai se constituir de uma maneira diferente e pode ser mais ou menos complexa.
Samuel da SEAP apresentou-se falando da ajuda que prestou ao Rio, na construção de um perfil
epidemiológico, e colocou-se à disposição para que se procurasse a coordenação de saúde, na medida
em que se precisasse dessas informações, que as mesmas seriam disponibilizadas.
O município de Magé destaca que essas informações, lhes auxiliará para elaboração do plano de ação
de saúde. Samuel, é enfermeiro, da Divisão de Programa de Projetos Especiais, seu contato é:
tpgssaude@gmail.com, e basta solicitar as informações através do mesmo.
Niterói informou que está nessa fase de adesão e de conhecimento da política, dizendo estar bem
assim no início, e que o encontro do grupo condutor para o memso está sendo muito esclarecedor,
para o início desse processo. Foi informado que na cartilha do PNAISP tem a planilha para
preenchimento. Foi informado também que a SEAP fica no prédio da Central do Brasil, no quinto
andar, que atende a todos os municípios do estado e todas as unidades prisionais.
Karen informa que o cofinanciamento precisa que no plano contenha essa informação e destaca que
os municípios precisarão das informações, de qualquer forma.
O município de São Gonçalo disse estar preocupado, por conta da exigência que consta no item 2 que
diz respeito à apresentação da equipe de gestão, destacando a questão do prazo de 30 dias depois da
adesão e o de 60 dias, quando se é necessário ter um plano de ação aprovado pelo conselho e CIR. A
preocupação se dá por conta de estarmos no mês dezembro e existe a dificuldade para que o trâmite
fimde-se, somente em janeiro.
Karen orientou irá ver essa questão juntamento com o município.
Para a construção da memoria desse processo, foi soliciatado aos municípios que enviem seus planos

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

de ação.
Foi dito que mesmo que os planos inicialmente enviados sejam mais simples do que a necessidade
atual é importante que os mesmos seja enviados, pois compõem uma memoria do processo.
Nas perguntas sobre os fluxos de TB, doenças crônicas e medicação foi considerado que a atenção
Básica é do município e que o Estado apoia.
Um representande da assistência farmacêutica do município do Rio informou que está em processo
de construção junto com a SEAP. Foi colocado que o município do Rio tem REUNI. Comunicou
também que estão vendo quais são os medicamentos que são consumidos pra se chegar num
consenso, porque já possuem um preço de medicamento do município do Rio de Janeiro, da Atenção
Básica. Ressaltou a importância de se contemplar tudo, ou não e que estão vereificando e
conversando a respeito. Disseram ainda não possuir toda a grade. A SES inclusive já solicitou algumas
adesões ao nosso RP enquanto todo esse trâmite acontece, e pode ser demorado. Tem-se conversado
com o Flávio, Eduardo e a Suzete que é da superintendência de assistência farmacêutica.
Niterói informou que está, no mesmo caminho. Também foi informado que Rose está sendo feito um
trabalho conjunto om a equipe e a SEAP.

Pauta

Pauta definida para a próxima reunião: cronograma 2019

Próxima
reunião do GC

6 de janeiro com local a confirmar.

Relator

Camila Rodrigues Estrela

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

2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Capital
Av. Nilo Peçanha, nº 151, 9º andar, Centro, Rio de Janeiro, CEP 20020-100
saudecapital2@mprj.mp.br | (21) 2224-2349

MINUTA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE DO RIO DE JANEIRO (SES-RJ),
A SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO RIO DE JANEIRO (SEAP- RJ) E
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS- RJ),
NA FORMA ABAIXO: (VERSÃO 18.11.2019)
A Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro, doravante denominada SES, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 42.498.717/0001-55 , com sede na Rua México, nº 128, 5º andar,
Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP nº 20031-142, neste ato representada pelo Secretário
de Saúde, Dr. Edmar José Alves dos Santos, a Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária do Rio de Janeiro, doravante denominada SEAP, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº05.482.345/0001-42, com sede na Praça Cristiano Ottoni, s/nº, Ed. D. Pedro II, 5º
andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP nº 20221-250, neste ato representada pelo
Secretário de Estado de Assistência Penitenciária, Dr. Alexandre Azevedo de Jesus, e a
Secretaria Municipal de Saúde, doravante denominada SMS, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 29.468.055/0001-02, com sede na Rua Afonso Cavalcanti, nº 455, 6º andar, Cidade
Nova, Rio de Janeiro- RJ, CEP nº 20211-110, neste ato representada pela Secretária
Municipal de Saúde Ana Beatriz Busch Araújo, RESOLVEM celebrar o presente Acordo
de Cooperação Técnica regido pelo art. 116 da Lei 8666/93, Lei nº 7.210 de 1984, Lei
nº 8.080 de 1990, Lei nº 10.216 de 2001, Portaria nº 4.279/GM/MS, de 30 de
dezembro de 2010, Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, Portaria
Interministerial nº 1/MS/MJ, de 2 de janeiro de 2014, Resolução nº 9, de 18 de
novembro de 2011 e Resolução nº 4 de 18 de julho de 2014, do Conselho Nacional de
Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), Portaria Interministerial nº 2.765/GM/MS de
12 de dezembro de 2014, Portaria de Consolidação nº 02 GM/MS , Anexo XVIII, de 28
de setembro de 2017, Portaria MS/GM n. 482/2014, Art. 116 , incisos I, II, III, IV e VI da
Lei nº 8.666 de 1993 e pelo Parecer 15/2013 da Advocacia Geral da União.
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CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO:
O presente Acordo de Cooperação Técnica tem por objeto definir, a partir das normas
e princípios que regulamentam o SUS e da Política Nacional de Atenção Integral à
Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, as responsabilidades
entre a Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Rio de Janeiro e a Secretaria Municipal de Saúde para o
oferecimento de serviços de atenção básica, média e alta complexidade em saúde para
a população privada de liberdade no território do Município do RJ, a partir da adesão
municipal à PNAISP.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
I-

Compete à SES:
A) Apresentar Plano de Ação Estadual para Atenção à Saúde da Pessoa
Privada de Liberdade, considerando a adesão do Município do Rio de
Janeiro, previsto na Portaria Interministerial nº 01/14, bem como
submetê-lo à apreciação e aprovação em CIB, dentro do prazo de 60
dias:
B) Coordenar a implantação da PNAISP no território do Município do RJ,
fomentando a ampliação da cobertura dos serviços de atenção básica
prisional a serem desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde;
C) Promover o apoio técnico, institucional e financeiro, este último através
do cofinanciamento estadual, já previsto para Resolução SES n.
1921/2019 ou por outros atos normativos posteriores sobre o tema,
para permitir a implantação de equipes de atenção básica prisional nos
ambulatórios das unidades prisionais situadas no território do Município
do RJ;
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D) Estruturar-se internamente para assumir, conforme plano de trabalho
em anexo, a gestão da atenção em saúde da população privada de
liberdade no âmbito do Estado do RJ (conforme as equipes de saúde
prisional forem sendo implantadas pela SMS);
E) Enquanto não implementadas integralmente as equipes de saúde para a
oferta do atendimento básico de saúde pelo Município do RJ, a SES
assume inteiramente a responsabilidade pela gestão da saúde no
sistema prisional, ficando responsável pela gestão dos profissionais da
SEAP que ainda estejam lotados nas unidades de saúde prisionais ou na
Coordenação de Saúde da SEAP, de forma a poder remanejá-los de
acordo com a necessidade da demanda assistencial para as diferentes
unidades de saúde prisional.
F) Após a implementação das equipes de saúde para a oferta do
atendimento básico de saúde pelo Município do RJ, a SES ficará
responsável pela supervisão, monitoramento e avaliação dos serviços
de saúde desempenhados pelas equipes implantadas pela Secretaria
Municipal de Saúde;
G) Promover as pactuações necessárias e desenvolver mecanismos,
protocolos e fluxos de encaminhamentos a serem adotados pela
Secretaria Municipal de Saúde para o funcionamento dos ambulatórios
das unidades prisionais como pontos de atenção de saúde que devem
estar integrados com os serviços de saúde intra e extramuros, na lógica
das redes de atenção à saúde;
H) Construir fluxo de trabalho pactuado entre as equipes de saúde
prisional, a equipe de profissionais de saúde da SEAP, a equipe de
perícia psiquiátrica da SEAP para definição e alinhamento de
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competências, incluindo, avaliação multiprofissional e psiquiátrica dos
casos, diagnóstico quanto ao tipo de transtorno mental, definição de
projeto terapêutico singular e tratamento, encaminhamentos para
dispositivos/serviços terapêuticos adequados para o caso;
I) Definir metas, diretrizes e indicadores para o atendimento em saúde, a
serem adotados pelas equipes de saúde prisional;
J) Instituir como indicador de qualidade da assistência o de mortalidade
da população privada de liberdade;
K) Responsabilizar-se, através dos serviços de regulação já existentes,
otimizando tais recursos, pela regulação assistencial ou de acesso do
preso aos serviços tanto dentro do sistema como fora dele, abrangendo
os casos de urgência e emergência (vaga zero), o atendimento
ambulatorial (consultas, exames e tratamento eletivos) e os serviços de
média e alta complexidade da rede pública SUS;
L) Promover a supervisão, o monitoramento e a avaliação das ações
realizadas pelas equipes de saúde prisional relativas aos programas do
Ministério da Saúde, tais como, Tuberculose, DST/AIDS, hanseníase e
demais doenças infectocontagiosas, saúde da mulher, diabetes,
hipertensão arterial; e discutir periodicamente com a Secretaria
Municipal de Saúde medidas para aprimoramento da assistência;
M) Responsabilizar-se pela vigilância em saúde (sanitária e epidemiológica)
do sistema prisional;
N) Padronizar protocolos clínicos para diagnóstico, tratamento dos agravos
mais frequentes e emergências, inclusive para pacientes com distúrbios
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mentais em situação de crise a serem adotados pelas equipes da
Secretaria Municipal de Saúde;
O) Padronizar protocolo clínico para classificação de risco da situação de
saúde do preso que deverá servir de parâmetro à atuação dos
profissionais de saúde e segurança, sobretudo em situações de urgência
e emergência;
P) Responsabilizar-se pelo monitoramento e supervisão do estoque de
medicamentos do componente básico adquiridos pela SMS, para
garantia do regular abastecimento nos ambulatórios das unidades
prisionais;
Q) Promover medidas para garantir a implantação nos ambulatórios das
unidades prisionais de sistema informatizado eficaz de controle de
estoque, cálculo do consumo médio mensal, prazos de validade e
distribuição dos medicamentos para as unidades de saúde do sistema
prisional;
R) Promover ações para treinamento e capacitação dos profissionais de
saúde integrantes das equipes de saúde básica prisional implantadas
pela Secretaria Municipal de Saúde;
S) Fornecer o transporte sanitário, definindo o quantitativo e tipo de
ambulâncias necessário para atendimento em saúde interno e externo;
(quando houver a necessidade de escolta, tal obrigação caberá à SEAP,
alínea C, do item II abaixo)
T) Organizar e regular o acesso ao serviço de transporte sanitário que deve
ser feito com escolta de responsabilidade da SEAP;
U) Implantar ferramentas virtuais e físicas necessárias, bem como
procedimentos e rotinas de trabalho que permitam o
compartilhamento de informações médicas entre as unidades de saúde
dentro do sistema prisional e a garantia da continuidade do cuidado;
V) Criar fluxo de trabalho com o IML para verificação e lançamento de
dados periódicos no SIPEN, em tempo real, sobre a causa básica do
óbito, a partir das informações contidas na Declaração de Óbito (DO)
emitida pelo IML;
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W) Aprimorar os procedimentos para identificação do morto, seja no que
se refere à identificação civil ou localização/comunicação aos familiares
para reconhecimento do corpo;
X) Promover junto ao Ministério da Saúde a abertura de campo para
Inclusão no SIM de informação sobre a identificação dos óbitos
ocorridos durante o encarceramento, mesmo que tenha acontecido em
unidades extramuros;

II-

Compete à SEAP:

A) A estruturação e adequação dos ambulatórios das unidades prisionais com
todos os recursos necessários (mobiliários, equipamentos de saúde,
equipamentos de informática, material de escritório, etc) e estrutura física,
garantindo a salubridade do ambiente, de acordo com as normas sanitárias
vigentes;
B) Considerar estratégias de humanização que atendam aos determinantes da
saúde na construção e na adequação dos espaços das unidades prisionais;
C) Criação de serviço de escolta específico para o atendimento das demandas
de saúde, organizando o serviço para atendimento das solicitações tanto
em unidades internas como externas ao sistema prisional;
D) Garantir que os profissionais da escolta sejam treinados para atendimento
humanizado dos presos que necessitam de serviços de saúde, com
observância dos protocolos clínicos da SES definidores da classificação de
risco do estado de saúde do preso;
E) Garantir a segurança de profissionais das equipes de saúde prisional bem
como o acesso às unidades prisionais e ambulatórios de profissionais,
agentes públicos e de entidades responsáveis pela realização de auditorias,
pesquisas e outras formas de verificação das unidades prisionais;
F) Fornecer treinamento aos profissionais de saúde e de segurança sobre o
funcionamento e normas internas das unidades prisionais;
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G) Garantir que a população privada de liberdade seja encaminhada aos
ambulatórios das unidades prisionais para o atendimento regular
necessário pela equipe de saúde prisional, de acordo com a necessidade
que se apresente;
H) Identificar profissionais de segurança nas unidades prisionais que ficarão
responsáveis por dar ciência, comunicar e buscar orientações das ações
necessárias a serem tomadas em caso de urgências, emergências ou
demandas que surjam fora do horário de funcionamento das equipes de
saúde prisional eventuais;
I) Implementar mecanismo eficaz de controle de entrada e saída dos
profissionais de saúde no sistema prisional (dentro das unidades prisionais
e também nas unidades de saúde do sistema prisional), com o cadastro
inicial de todos os profissionais informados pela SMS;
J) Permitir o ingresso dos profissionais devidamente cadastrados para
ingresso no sistema prisional sem imposição de barreiras burocráticas;

III-

Compete à SMS:

A)
Executar todas as ações necessárias para o fornecimento integral do
serviço de atenção básica nos ambulatórios das unidades prisionais por meio
das equipes de saúde prisional;
B)
Promover a seleção, contratação e qualificação de profissionais para
integrarem as equipes de saúde prisional previstas na PNAISP, conforme
planejamento e cronograma que segue anexo (os cooperantes deverão
apresentar o plano para implantação das equipes), documento que passa a
integrar o presente acordo;

C)
Implantar prontuário eletrônico nos ambulatórios através de sistema
informatizado que possa ser compartilhado com a SES e com os profissionais
de saúde da SEAP;
D) Alimentar devidamente os sistemas de informação do SUS, identificando
em cada unidade os profissionais responsáveis por tais ações;
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E)
Organizar e manter toda a documentação médica que já esteja no
ambulatório da unidade prisional, garantindo a guarda e conservação devida
de tal documentação;

F)
Adotar a mortalidade como indicador de qualidade da assistência à
saúde prestada às pessoas privadas de liberdade.
G) Desenvolver as ações relativas aos programas do Ministério da Saúde,
tais como, Tuberculose, DST/AIDS, hipertensão/diabetes, doenças crônicas,
saúde da mulher, etc;
H) Desenvolver mecanismos para operacionalizar a busca ativa de presos
doentes a ser efetivada pelas equipes de saúde prisional nas unidades
prisionais;
I)
Garantir a prestação de atendimento à mulher desde o seu ingresso no
sistema penitenciário, quando será realizada, além da consulta clínica,
também a consulta ginecológica, incluindo as ações programáticas de
planejamento familiar e prevenção das infecções de transmissão sexual,
prevenção do câncer cérvico-uterino e de mama, obedecendo,
posteriormente, à periodicidade determinada pelo SUS;
J)
Garantir a atenção à saúde das gestantes, parturientes, nutrizes e dos
seus filhos nos moldes do SUS, segundo as diretrizes e os protocolos da
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, à Política Nacional
de Atenção Integral à Saúde da Criança e da Rede Cegonha.
K)
Garantir o fornecimento de todos os exames necessários para o
atendimento básico a ser realizado;
L)
Responsável pela promoção da saúde bucal, contemplando, além das
ações da atenção básica, a inclusão de procedimentos mais complexos, o
aumento da resolutividade no pronto atendimento, e a prevenção e
diagnóstico do câncer bucal, segundo as diretrizes da Política Nacional de
Saúde Bucal.
M) Responsabilizar-se pela promoção de ações de saúde mental, as quais
deverão considerar as necessidades da população privada de liberdade para
8
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prevenção, promoção e tratamento de agravos psicossociais, decorrentes ou
não do confinamento e do uso abusivo de álcool e outras drogas.
N) Promover medidas de articulação do cuidado com a Rede de Atenção
Psicossocial para garantir a manutenção e continuidade do cuidado do preso
por sua unidade de saúde mental de referência;
O) Promover medidas de articulação com a Assessoria Técnica de
Desinstitucionalização do Município do RJ, da SES e de outros municípios para
o acompanhamento dos privados de liberdade que estejam cumprindo
medida de segurança;
P)
Garantir a guarda e conservação dos equipamentos e mobiliário dos
ambulatórios, reconhecendo-os como patrimônio da SEAP pertencente àquela
unidade prisional;
Q) Planejar e implantar as ações de vacinação nos estabelecimentos
prisionais do território do MRJ, em consonância com o Plano Nacional de
Imunizações;

CLÁUSULA QUINTA- DA REPRESENTAÇÃO DAS PARTES:
O detalhamento e a implementação do objeto deste Acordo será conduzido por
representantes designados pelas partes no plano (documento Anexo), com as
seguintes atribuições: acompanhar as tarefas, fiscalizar e auxiliar na execução do
objeto do pacto formalizado no presente instrumento.
CLÁUSULA SEXTA- DAS RESPONSABILIDADES:
Para a execução das atividades de que trata o presente Acordo de Cooperação, as
partes designarão e fornecerão seus próprios recursos humanos e materiais.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO CONSENSUAL DO ACORDO DE COOPERAÇÃO

9

2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Capital
Av. Nilo Peçanha, nº 151, 9º andar, Centro, Rio de Janeiro, CEP 20020-100
saudecapital2@mprj.mp.br | (21) 2224-2349

Fica estipulado que o presente Acordo de Cooperação poderá ser consensualmente
alterado por solicitação de quaisquer dos COOPERANTES, a qualquer tempo, por meio
de Termos Aditivos, desde que tal alteração não seja relativa ao objeto e que todas as
partes estejam de acordo.
CLÁUSULA OITAVA- DA RESCISÃO E DENÚNCIA:
O presente Acordo poderá ser rescindido, a qualquer momento, por consentimento
mútuo, de pleno direito, independentemente de prazo, de interpelação judicial ou
extrajudicial, pelo descumprimento de quaisquer das obrigações ou condições
estabelecidas, pela superveniência de norma legal ou fato administrativo que o torne
formal ou materialmente inexequível, ou ainda, denunciado a qualquer momento
pelos cooperantes mediante manifestação expressa e com antecedência mínima de 30
(trinta) dias.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Em quaisquer das situações do caput serão imputadas aos
Cooperantes as responsabilidades pelas obrigações decorrentes, no prazo em que
tenham vigido, bem como convalidados os direitos adquiridos neste mesmo período.
CLÁUSULA NONA- DOS CASOS OMISSOS:
Os casos omissos e as dúvidas que porventura surgirem em decorrência da
operacionalização deste Acordo serão resolvidos de comum acordo pelas partes
através da celebração de termos aditivos.
CLÁUSULA DÉCIMA- VIGÊNCIA e PRORROGAÇÃO
O presente Acordo entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e terá a vigência
inicial de 5 (cinco) anos, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado
por igual período.
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10.1 – A prorrogação do prazo de vigência deste Acordo será admitida quando
demonstrado o atendimento às obrigações pactuadas neste ajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO:
A publicação do presente Acordo de Cooperação deverá ocorrer por extrato no Diário
Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no prazo de até 20 (vinte) dias a contar de sua
assinatura, atendendo ao princípio da publicidade e tornando público o presente
Acordo de Cooperação. Os encargos decorrentes da publicação ficam a cargo da
Secretaria Estadual de Saúde, devendo esta encaminhar cópia autenticada deste ao
Tribunal de Contas do Estado, até o quinto dia útil subsequente à data de publicação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO:
Fica estabelecido o Foro da Cidade do Rio de Janeiro - Comarca da Capital para dirimir
eventuais controvérsias de ordem judicial decorrentes da execução deste Acordo de
Cooperação que não possam ser resolvidas amigavelmente, com expressa renúncia a
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Rio de Janeiro, XX de xxxxxxx

de 2019.

----------------------------------------------------------------------------SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO DE JANEIRO (SES-RJ)

----------------------------------------------------------------------------------SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO RIO DE JANEIRO (SEAP-RJ)
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-------------------------------------------------------------------SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS- RJ)
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