IV ATA DE REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR PNAISP

Data/Horário
Local

07/07/2020 - 10h às 12h

Participantes

a. Secretaria Estadual de Saúde

Reunião Virtual – via plataforma Zoom

1. Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de

Vulnerabilidade (SAPV)– Karen Athie, Gabriella Freitas, Graziella Barreto, Maria de
Lourdes, Marcos Martins; Zilda Santos;
2.
Superintendência de Atenção Primária – Juliana Sobral, Vivian Studart, Maria
Damares;
3.
Superintendência de Logística, Suprimentos e Patrimônio – Lara Bissonho;
4.
Superintendência de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos – Suzete
Henrique e Rafaela Peixoto;
5.
Superintedência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental – Denise Pires
b.
c.
d.

e.

Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos – Márcio Santos e
Rodrigo Bastos;
Secretaria Estadual de Administração Penitenciária – Mônica Tostes
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – Márcia Lustosa e Madalena
Junqueira;
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro – Luiz Fernando

Convidados:
Ministério da Saúde: Jéssica Rodrigues e Raquel Oliveira
Assessoria Executiva de Assuntos Estratégicos/SES: Flávia Dantas
Município do Rio de Janeiro: Adriana Nunes, Carla, Cristiane Lemos, Patrícia Albuquerque.

Pauta

A reunião foi iniciada com uma rodada de apresentações dos componentes que
participavam e logo após uma síntese da pauta, que está voltada à apresentação que
será realizada pelo munícipio do Rio de Janeiro referente ao Plano de Execução e ainda
ressaltou-se a participação das representantes do Ministério da Saúde (Coordenação
de Saúde no Sistema Prisional); a equipe técnica do município do Rio de Janeiro
representada pela Secretaria Municipal de Saúde inicia sua apresentação expondo uma
linha do tempo, que envolve o contexto da Política do Sistema Prisional em nível
federal até alcançar todo o processo do município e seus desdobramentos; alguns
pontos citados foram sobre o credenciamento de equipes pelo Ministério da Saúde, a
proposta de mudança do modelo de parametrização no sistema prisional, reuniões e
visitas realizadas e outras atividades voltadas à população privada de liberdade no
período da pandemia; quanto às questões elaboradas pelo grupo informa-se que o
Plano Municipal foi elaborado com participação ativa da coordenação de saúde da
SEAP, onde o planejamento para a criação de 5 equipes está mantido, no entanto, será
necessária a observância de pontos cruciais que poderão ser tratadas junto ao Grupo
Condutor; fala-se sobre o cenário atual dos pedidos de credenciamento, ressaltando
ainda a possibilidade do Grupo Condutor apoiar na criação de uma possível carta,
documento, termo ou plano que impulsione uma lista de prioridades de pedidos
quando for aprovado o novo modelo de parametrização. Citou-se sobre a necessidade
do Plano Estadual de Atenção à Saúde Prisional; falou-se sobre o planejamento de
trabalho para o mês de julho: grupo condutor, editais, termo de gestão do trabalho e
outros trabalhos em paralelo; o município ressalta que não aderiu ao Cofinanciamento
Estadual (COFI-PNAISP), considerando que a contrapartida do Estado não condiz com a
realidade e necessidade do sistema prisional que possuem; o município também fala
sobre a organização da assistência farmacêutica para atender o sistema prisional, e
ressalta o trabalho conjunto com SES e SEAP, solicitando a este último, o consumo
médio mensal de medicamentos e saneantes por unidade prisional e perceberam que a
necessidade seria muito maior que o valor recebido para atender as demandas; a partir
disso tem sido feitas reuniões para organizar fluxos visando adequação da lista
recebida com o orçamento disponibilizado; a única pendência nesse processo é a visita
técnica no almoxarifado da SEAP; ao concluir esta etapa estes fluxos serão desenhados.
Jéssica (representante do MS) fala sobre a área responsável pela análise do
credenciamento e funcionamento, e ainda cita-se sobre a disponibilidade orçamentária
para pedidos que estão aguardando liberação; independentemente da parametrização
o novo fluxo seguirá a portaria 99 relacionada ao CNES (portaria geral voltada à
atenção primária); Suzete (SAFIE) fala sobre o acompanhamento do processo de
trabalho voltada à assitência farmacêutica junto ao município do Rio de Janeiro e
também sobre o processo de aquisição de medicamento dentro do ERJ, principalmente
no que tange à aquisição para o sistema prisional no município RJ; Drª Márcia Lustosa
(MPRJ) sugere a elaboração de um Termo de Cooperação Técnica, onde cada esfera
elenque de forma simplificada, o que entende serem suas atribuições dentro do
contexto da Política. Suzete fala sobre a versão final de termo de cooperação técnica

SES/SEAP. Drª Madalena pede informações relativas à elaboração do Plano Estadual de
Saúde Prisional; ressalta-se que este contexto envolve as mudanças de gestão na pasta
da Saúde, pois anteriormente estavam sendo elaboradas propostas pela via da
municipalização (inclusive para o Plano Colaborativo dos Privados de Liberdade), no
entanto, toda esta organização deverá ser apresentada ao novo secretário. O município
do RJ informa que a elaboração do Termo de Cooperação Técnica elaborado pela SES
não teve participação do município, e solicitam receber este documento, fala-se sobre
o plano de municipalização e esclarece a proposta citada sobre a criação de um grupo
condutor municipal. A equipe técnica SES enfatiza o contexto sobre a pauta da
municipalização, que descentraliza a discussão sobre o sistema prisional da SES para o
território e também da proposta técnica de forma mais clara para apoio aos
municípios. Karen fala sobre a reunião que a equipe participará junto à Corte dos
Direitos Humanos. O municipio propõe que os municipios façam parte da composição
do Grupo Condutor. Jéssica (MS) explica como recebe as demandas oriundas do
sistema prisional do Estado Brasileiro a partir da Corte Interamericana dos Direitos
Humanos. Denise Pires (IST/AIDS) fala sobre o fluxo de aquisição de insumos para o
sistema.

Encaminhamento
s

Próxima reunião
do GC

Relator

Estruturar para reuniões futuras o Termo de Cooperação técnica, onde cada esfera
descreva suas atribuições dentro da Política. (será discutido pelo grupo no próximo
encontro)
A definir
Andréa de Oliveira Souza.

