Data/Horário

V ATA DE REUNIÃO DO GRUPO
CONDUTOR PNAISP
19/08/2020 – 14h às 16h

Local

Reunião Virtual – via plataforma Zoom
a. Secretaria Estadual de Saúde
Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em
Situação de Vulnerabilidade (SAPV) – Karen Athié, Andréa Oliveira,
Graziella Barreto, Marden Filho, Maria de Lourdes;
2. Superintendência de Atenção Primária – Aline Cunha, Juliana Sobral;
3. Superintendência de Assistência Farmacêutica e Insumos
Estratégicos –Rafaela Peixoto;
4. Conselho Estadual de Saúde – Solange Belchior;
5. Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio
de Janeiro – Aparecida Barbosa
1.

b. Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos – Márcio

Santos e Rodrigo Bastos;
c. Secretaria Estadual de Administração Penitenciária – Fernando

Silva, Mônica Tostes;
Participantes

d. Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – Márcia Lustosa e

Madalena Junqueira;
e. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro – Luiz Fernando;
f. Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro – João Gustavo;

Convidados:
• Assessoria Executiva de Assuntos Estratégicos/SES: Flávia
Dantas;
• Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio
de Janeiro: Alexandre Campbell, Natalia Damázio;
• Município de São Gonçalo: Luis Henrique;
• Município de Itaperuna: Elisabete Teixeira;

Ao iniciar, a Drª Márcia Lustosa (MPRJ) enfatiza a necessidade de
inclusão na pauta da próxima reunião o espaço para que cada integrante
apresente a percepção e entendimento quanto às suas atribuições
dentro do contexto da PNAISP, com intuito de contribuir com a
construção do Termo de Cooperação Técnica; dito isto informa a
necessidade de sair da reunião, em virtude de outra agenda. Em
continuidade foi realizada uma rodada de apresentações dos
participantes (integrantes e convidados).
Após esta etapa a Equipe SAPV/SES expõe os informes e pautas
importantes:
•
O cofinanciamento estadual da PNAISP para 2020 direcionado
aos municípios com unidades prisionais – em processo de
construção/aprovação;
•
Projeto de Qualificação da Rede de Atenção Psicossocial junto às
Populações Vulneráveis no Estado do Rio de Janeiro desenvolvimento de produtos e realização de atividades que envolvam
às populações vulneráveis que integram o escopo da SAPV (População
Negra, Quilombolas, Imigrantes e Refugiados, Privados de liberdade e
adolescentes em medidas sócioeducativas e outros);
Pauta

•
Composição do Grupo Condutor - é levado ao grupo a solicitação
oriunda do município do Rio de Janeiro de inclusão do mesmo como
componente do Grupo Condutor, considerando todas as suas
características e peculiaridades; os representantes do COSEMS, CES,
MPRJ, SEAP e TJ fazem suas colocações e posicionamentos
pertinentes a esse ponto e reforça-se a questão de participação
igualitária de todos os municípios e sustentação institucional,
respeitando-se o príncipio da isonomia nesse processo; foram ouvidas
propostas de alguns participantes para esta atualização: inclusão
apenas do município do RJ, inclusão de todos os municípios ou apenas
inserir os municípios como convidados no grupo. Tendo em vista a
importância desta decisão ficou pactuado a análise mais criteriosa sobre
o assunto e retorno dessa pauta no próximo encontro do GC. Ainda
sobre esta questão, Fernando SEAP faz uma proposta: que as pautas
do grupo sejam liberadas com antecedência e caso algum município
queira levar suas questões para discussão, faça isto por intermédio do
COSEMS, até que fique definida a composição. Alexandre Campbell fala
sobre a problemática da inclusão do RJ na composição do grupo, e
também uma ressalva sobre a não adesão do município ao COFIPNAISP 2019.
•
Curso de Educação à Distância – qualificação voltada aos
profissionais de saúde e segurança ligados aos sistema prisional, que

terá direcionamento para a história da Política Nacional e fluxos e linhas
de cuidado no sistema; o curso será desenvolvido em parceria com a
SEAP. Solange Belchior (CES) faz uma colocação sobre a forma de
abordagem do curso e outros componentes comentam e expõem suas
preocupações sobre essa proposta; a Equipe SES propõe que os
participantes deêm sugestões para elaboração da EAD e possam trazêlas no próximo encontro;
•
Serviço de Avaliação e Acompanhamento de Medidas
Terapêuticas Aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental em Conflito
com a Lei (EAP) – Marden (SAPV/SES) realizou uma fala sobre esta
atividade discursando sobre a série histórica da Política de Saúde
Prisional, Portarias de Consolidação (94 e 95/2014) e a importância da
EAP nesse contexto e os profissionais necessários na composição;
Mônica Tostes (SEAP) ressalta a existência de uma equipe
multiprofissional no Heitor Carrilho e fala um pouco do trabalho
desenvolvido; após todas as colocações dessa pauta é proposta a
criação de uma comissão interna no GC para tratar especificamente da
EAP (incluindo a construção da Resolução Específica e representantes
que deverão ser incluídos).

Encaminhamentos

Próxima reunião do
GC
Relator

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião.
1. Espaço para Leitura das Portarias de Consolidação EAP e
compartilhamento de documentos importantes;
2. Construção da Comissão para EAP;
3. Inclusão dos municípios da composição do GC;
4. Apresentação sobre a percepção e entendimento de cada ente
quanto às suas atribuições dentro do contexto da PNAISP.
16/09/2020 - (quarta-feira) às 14h
Andréa de Oliveira Souza.

