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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

III ATA DE REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR PNAISP
23/06/2020 - 10h às 11h30min

Local

Reunião Virtual – via plataforma Zoom

Participantes

a. Secretaria Estadual de Saúde
1. Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade
(SAPV)– Karen Athie, Graziella Barreto, Marcos Martins, Maria de Lourdes;
2. Superintendência de Atenção Primária – Juliana Sobral, Vivian Studart, Maria Damares;
3. Superintendência de Logística, Suprimentos e Patrimônio – Lara Bissonho.
b. Secretaria Estadual de Administração Penitenciária
1. Subsecretaria Adjunta de Tratamento Penitenciário – Fernando Silva;
2. Coordenação de Gestão em Saúde no Sistema Penitenciário – Eunice Cavalcante;
c. Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos – Rodrigo Bastos
d. Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – Márcia Lustosa e Madalena Junqueira;
e. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro – Luiz Fernando

Pauta

A reunião iniciou-se ressaltando a retomada das atividades do Grupo Condutor, explicitando a
realização de 2 encontros no início do ano com objetivo de organizar o processo de trabalho deste
grupo, visando um planejamento mais estratégico e político, considerando o avanço obtido e o
mapeamento das necessidades dos municípios no contexto da política. Tendo em vista o período da
pandemia COVID-19, a SES organizou um processo descentralizado, junto aos municípios, no que
tange aos fluxos de trabalho e encaminhamento; há um ponto primordial do ponto de vista de quais
recursos destinados e de que forma os parceiros poderão apoiar nessas propostas; estas intensas
discussões, também realizadas junto ao DEGASE, foi designada como Plano Colaborativo dos Privados
de Liberdade; este plano é dinâmico e pode ser trabalhado à medida que for se alterando a situação
da pandemia no ERJ e a proposta apresentada já vinha sendo discutida (municipalização do cuidado);
Este plano foi pactuado em CIB-RJ e houve apoio do COSEMS e CNJ e é considerado um plano
Conjunto. É informado sobre os novos componentes do Grupo Condutor, inserção do TJ e da
Superintendência de Patrimônio e Logística e também do trâmite de republicação da composição do
grupo. A representante da Superintendência de Patrimônio e Logística – Lara Bissonho sugere que
seja convidada a participar do grupo a área responsável por materiais médicos e hospitalares
(aquisição e liberação de material médico); Vivian Studart (SAPS) fala sobre o recebimento e
considerações relativas ao Plano Colaborativo e ressalta também os documentos elaborados aos
gestores e municípios no que tange à Atenção Primária no período do COVID-19; Eunice (SEAP) fala
sobre os trabalhos remotos feitos com os familiares e os grupos de trabalhos com a equipe de
psicologia; pede para verificar a inclusão de seu nome da composição do grupo, que havia sido
substituído por Cláudia Motta (será feita a verificação pelo Pedro), ela fala também sobre algumas
atividades realizadas no Conselho Penitenciário; Graziella (SAPV) fala sobre o trabalho realizado pela
equipe (apoio aos municípios, elaboração de Notas Técnicas, intensificação nos contatos com as
equipes EAGESP; análise dos planos de contingência municipais etc). Drª Márcia Lustosa (MPRJ) fala
sobre a impostância na retomada das atividades do Grupo Condutor, com intuito de planejar mais
algumas ações a serem desenvolvidas até o fim do ano e se coloca à disposição para apoiar nessa
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construção; em prosseguimento, a Drª Madalena Junqueira (MPRJ) expõe a necessidade de agendas
mais claras e bem definidas na retomada do grupo, e fala especificamente, sobre adesão do município
do Rio de Janeiro à PNAISP, e a necessidade de acompanhar este processo devido ao contexto do
município no sistema prisional do ERJ; ressalta ainda, que é de importante que a SES continue
assumindo o papel de executora de ações e serviços na Política, além de apoiar e incentivar a adesão
e habilitações dos municípios; Fernando (SEAP) expõe a extrema necessidade de prosseguir com as
atividades do grupo para apoiar aos municípios na condução da Política; Rodrigo Bastos (SDSDH)
relata o recebimento de casos relacionados ao COVID-19, em sua maioria voltada à liberação das
visitas nas unidades prisionais e fala sobre o que é e como funciona o trabalho dentro desta
secretaria. Karen fala sobre a proposta de trabalho em conjunto entre o Conselho de Psicologia (SEAP)
e a SDSDH, feita no último GC; o Drº Luiz Fernando (TJ-RJ) fala sobre pretensão de participação ativa
no grupo e fala sobre algumas atividades desenvolvidas em sua àrea de atuação, relacionadas às
pessoas privadas de liberdade.

Encaminhamentos Convite ao município do Rio de Janeiro para apresentação do seu Plano de Trabalho.

Próxima reunião A definir.
do GC
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