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

II ATA DE REUNIÃO DO
GRUPO CONDUTOR
PNAISP
Data/Horário

24/02/2021 – 14h às 17h

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;
2. Superintendência de Assistência Farmacêutica e Insumos
Estratégicos – Yasmin Ribeiro e Carolina Lazzarotto;
1.

b. Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos – Márcio

Participantes

Santos;
c. Secretaria Estadual de Administração Penitenciária – Rosângela,

Sônia e Eunice;
d. Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – Madalena

Junqueira;
e. Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro – João Gustavo;
f. Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de

Janeiro – Alexandre Campbell;
g. Convidados:

•
•
•
•

Carlos Alberto, Charles e Marcela – município de Itaperuna;
Igor Carvalho – município de Niterói;
Jussara – município de Volta Redonda;
Luis Henrique e Roseli – município de São Gonçalo;

Realizada uma rodada de apresentações dos participantes (integrantes
e convidados).
A Equipe SAPV/SES, antes de elencar as pautas, informa sobre o
processo de atualização dos componentes do Grupo Condutor para que
haja republicação; outros informes:
•
Visita técnica realizada em 23 de fevereiro (turno da manhã) a 4
unidades prisionais do complexo de Gericinó (Penitenciária Alfredo
Trajan, Penitenciária Talavera Bruce – UMI, Instituto Penal Plácido de
Sá Carvalho e Presídio Evaristo de Moraes), juntamente com o
município do Rio de Janeiro e SEAP; vale ressaltar que esta visita a
princípio foi feito somente no território da AP 5.1 como contato inicial; no
turno da tarde teve uma reunião de alinhamento entre SES e SEAP para
tratar algumas questões da Tuberculose, especificamente;
•
Existe um acompanhamento sendo realizado em parceria com as
EAGESP’s municipais para construção fluxos de trabalho, considerando
a particularidade de cada território e a implantação das novas equipes
de saúde prisional municipais;

Pauta

•
Cursos EAD: Gestão em Saúde no Sistema Prisional e
Socioeducativo – ressalta-se a importância das temáticas no contexto
de gestão e a necessidade de incentivar que o máximo de profissionais
de saúde envolvidos não só no sistema prisional realizem esta
qualificação; o curso foi liberado a partir de 22 de fevereiro de 2021;
•
Visita Técnica a duas unidades do município de Niterói (Instituto
Penal Ismael Pereira Sirieiro e Penitenciária Coronel PM Francisco
Spargoli Rocha), com acompanhamento da Priscila (EAGESP), para
apoiar na construção do Plano de Ação da PNAISP; foi feito um relatório
com alguns encaminhamentos para a SEAP, para posterior publicização
ao Grupo Condutor.
•
Após os informes, o coordenador da PNAISP no município de São
Gonçalo (Luis Henrique) dá início a sua apresentação, onde mostrará
todo o trabalho desenvolvido no ano anterior e suas projeções para o
ano corrente; apresenta-se: estrutura básica das equipes, dados
cadastrais das equipes de saúde prisional alocadas nas unidades
prisionais e o resumo do perfil epidemiológio; ações de promoção,
proteção e recuperação da saúde; ações em 2020; ações de vigilância
sanitária e epidemiológica; protocolos; sistema de regulação; desafios e
dificuldades; indicadores trabalhados. Lourdes (SAPV/SES) agradece a
apresentação do município de São Gonçalo, destaca os pontos positivos
identificados no momento da visita técnica ao município, no que diz
respeito a relação entre a gestão municipal com a gestão de saúde
prisional; logo após é aberto o espaço para perguntas. Márcio
(SEDSODH) e Drª. Madalena (MPRJ) perguntam sobre a realização dos
testes de COVID-19 (tipo e protocolos adotados); Drª. Madalena (MPRJ)
e Alexandre Campbell questionam sobre o fluxo de atendimentos (busca
ativa, demanda espontânea, triagem, programas específicos e formas
de registro); a Equipe SAPV/SES parabeniza a apresentação do
município e a qualificação do processo dentro do sistema prisional,

podendo ser um referencial para outros municípios na condução da
política pública; fala-se também sobre o estigma dentro do sistema
prisional e as melhores maneiras de tratar essas questões a nível
municipal e estadual; ressalta-se a colocação da equipe de São Gonçalo
referente a importância da integração do policial penal com as equipes
de saúde prisional, sendo uma das propostas para 2021, a elaboração
de atividades conjuntas entre saúde e segurança; Márcio (SEDSODH)
também parabeniza o trabalho do município de São Gonçalo e até
propõe a integração com outros municípios para apresentar o formato
desse plano de trabalho adotado, que tem sido exitoso; nesta questão,
Lourdes (SAPV/SES) informa que esta atividade de integraão já ocorre,
através de reuniões regulares e trocas de experiências; outro
levantamento relacionou-se ao protocolo de imunização dentro do
sistema prisional (privados de liberdade e profissionais); Luis Henrique
ressalta que as doses vacinais para o sistema prisional de São Gonçalo
serão ofertadas pela SMS e não pela SEAP; Drª. Madalena (MPRJ)
levanta o questionamento junto ao município de São Gonçalo a
possibilidade de organizar um fluxo com a imunização municipal para
priorizar os idosos e pessoas com comorbidades para aplicação da
vacinação; esta colocação sera passada para a Maria Auxiliadora e
Rafael (SG); a Rosângela (SEAP) faz alguns esclarecimentos e
colocações quanto as questões de vacinação,e a Drª. Madalena fala
sobre sua intervenção junto com a SEAP neste fluxo; é importante que
nesta condução, a SEAP faça essa devolutiva através do SEI para que
a Secretaria de Estado de Saúde também acompanhe o processo; Igor
Carvalho (Niterói) ressalta a apresentação e notifica que o município
servirá como “espelho” para iniciação da implementação da política no
município de Niterói; uma colocação destacada também se referem as
atividades
desempenhadas
para
o
acompanhamento
psicólogico/emocional dos profissionais que atuam na saúde prisional;
Luis/Roseli falam sobre as atividades de educação permanente e outras
ações nesse sentido (metodologia de escala, folgas extras, folgas de
compensação etc), principalmente da necessidade de aproximação com
cada prossional de saúde, para entender a carga emocional e de
trabalho. Charles (Itaperuna) parabeniza a equipe de São Gonçalo e
solicita um momento para uma reunião entre eles para trocar
experiências quanto a conducação da PNAISP, no intuito de contribuir
com o processo que está sendo desenvolvido em Itaperuna.
•
A última colocação da equipe SAPV/SES foi relacionada ao
processo de aprovação do cofinanciamento estadual da PNAISP no ano
de 2021 e sobre o processo vacinal no município do Rio de Janeiro,
principalmente com o levantamento dos idosos dentro do sistema
prisional.
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião.

Encaminhamentos

Próxima reunião do
GC
Relator

1. Definição do próximo município que fará a apresentação
no Grupo Condutor.

31/03/2021 - (quarta-feira) às 14h
Andréa de Oliveira Souza.

