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

VIII ATA DE REUNIÃO DO
GRUPO CONDUTOR
PNAISP
Data/Horário

18/11/2020 – 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,
Maria de Lourdes, Graziela Barreto;
2. Superintendência de Atenção Primária – Juliana Sobral, Vivian
Studart;
1.

3. Conselho Estadual de Saúde – Solange Belchior;

Participantes

b. Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos – Márcio
Santos;
c. Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – Madalena
Junqueira e Márcia Lustosa;

A Equipe SAPV/SES abre espaço aos participantes para colocação de
informes e pautas para a reunião:
•
O representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social e Direitos Humanos (Márcio Santos) fala sobre a publicação de
um Decreto Estadual que versará sobre a possibilidade dos familiares
realizarem contato com as pessoas privadas de liberdade através de
Video conferência, considerando a situação sanitária em decorrência da
pandemia do novo coronavírus; equipe solicita que o decreto seja
encaminhado ao grupo para ciência; outro informe se relaciona ao
encaminhamento da reunião anterior, no que tange à demanda da PGR
relacionada à Corte Internacional de Direitos Humanos; foi exposto pelo
Márcio que ficou definido (informado através de contato com a PGR)
que o cronograma dessa agenda será elaborado pela SES e SEAP, e a
SEDSODH acompanhará e dará o suporte necessário; no entanto esta
questão deverá ser melhor definida e realinhada formalmente, pois a
SES não foi notificada quanto à condução dessa demanda (será
novamente discutida);
•
Cursos EAD Gestão em Saúde nos Sistema Prisional e
Socioeducativo – Lourdes (SAPV/SES) fala sobre prazos, público-alvo,
base conceitual etc;
Pauta

•
Informações sobre a Visita Técnica realizada pela equipe
SAPV/SES às duas unidades prisionais do município de São Gonçalo,
ressaltando à organização do município quanto à PNAISP, que possui
2 equipes habilitadas pelo MS e 2 habilitadas através do recurso do
COFI-PNAISP 2019; a Drª Madalena Junqueira faz alguns
questionamentos sobre o funcionamento do fluxo de regulação nas
unidades prisionais e a responsável da equipe explica a condução,
ressaltando que as emergências ainda são direcionadas ao Pronto
Socorro Geral Hamilton Agostinho e também falando sobre outras ações
desenvolvidas pelo município;
•
Informações sobre a finalização do treinamento da equipe de
saúde prisional do município de Volta Redonda (virtual) e sua previsão
de início (contatos feitos com a SEAP para estas informações);
•
Informações sobre a reunião com as EAGESP’s municipais para
tratativas das atividades desenvolvidas e desdobramentos vinculados
ao cofinanciamento estadual;
•
Equipes de Atenção Básica de Prisional – ressaltou-se sobre a
consolidação das informações pertinentes às equipes, que irão compor
uma das modalidades do cofinanciamento estadual (COFI-PNAISP) que
está em fase final de construção, para posterior publicação; Drª.
Madalena Junqueira questiona sobre a forma de utilização dos recursos
transferidos aos municípios, e é feito o esclarecimento desse processo;
•
Confirmou-se a realização do Seminário, com apresentações dos
planos de ação dos municípios (ações realizadas em 2020 e ações
propostas para 2021), para o dia de 16 de dezembro de 2020 no turno
da tarde;

•
Fala-se sobre o município de Niterói que encaminhou ao
Ministério da Saúde a documentação exigida para adesão à Política
Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de
Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) e também sobre a
necessidade de aproximação de outros municípios para que o processo
possa avançar. Sugere-se ainda pela equipe SAPV/SES a realização de
um possível encontro entre as equipes de atenção básica prisional
implantadas através do cofinanciamento com os componentes do Grupo
Condutor para discutir sobre a política e a importância da condução no
contexto municipal;
•
Fala-se sobre as atividades desenvolvidas em parceria SES e
SEAP relacionadas ao Outubro Rosa, que estenderam-se até o mês de
novembro;
•
A Drª Madalena Junqueira fala sobre o Termo de Cooperação
Técnica e a necessidade de avançar na construção deste documento,
no entanto, será necessária a discussão posterior devido à ausência das
instituições envolvidas nesse processo na reunião do grupo condutor; a
Equipe SAPV/SES fala sobre algumas reuniões que estão sendo
realizadas com o município com este objetivo;
•
A Drª. Solange Belchior fala sobre a estruturação de uma
comissão voltada para as discussões sobre as pessoas privadas de
liberdade dentro do CES e fala também sobre a lotação de servidores
estatutários da Secretaria de Estado de Saúde na SEAP, sendo um
ponto prioritário para ser tratado pelo conselho; haverá uma reunião com
á area de Recursos Humanos da SES, SEAP e outros atores envolvidos
no contexto do sistema prisional para discussão das questões destes
trabalhadores.
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião.

Encaminhamentos
Próxima reunião do
GC
Relator

Reunião que será realizada na semana seguinte com a
Rosângela (SEAP) para alinhar a participação da SEAP no
Seminários Estadual.

16/12/2020 - (quarta-feira) às 14h
Andréa de Oliveira Souza.

