ATA DE REUNIÃO
Grupo de Trabalho Intersetorial Estadual (GTIE) da PNAISARI

Data: 16/11/2020
Local:
Sala virtual da plataforma Zoom,
sob
o
endereço
eletrônico
https://us02web.zoom.us/j/81486064245?pwd=M0I4UGRrSjdLVW9ocW85MUNGRWJ2UT09.
Horário: das 9:00 às 12:00

Contexto da reunião
Realização da segunda reunião do Grupo de Trabalho Intersetorial Estadual (GTIE) da PNAISARI

1. Lista dos participantes
Em lista de presença anexa.

2. Discussões durante a reunião
Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de 2020,deu-se início ao segundo encontro
ordinário do GTIE. A reunião iniciou com as boas vindas do coordenador da PNAISARI da SES e
da coordenadora de saúde do DEGASE, seguindo com as apresentações dos representantes.
Christiane, Coordenadora de Saúde do DEGASE, ressalta a importância de ampliar o quadro de
profissionais de saúde do DEGASE e informa que não há enfermaria para prestar assistência
aos adolescentes que chegam, por exemplo, com ferimentos por projéteis de arma de fogo
(PAF). Dra Vanessa informa que há um aumento do número de adolescentes praticando crime
com arma de fogo, que antes eram rendidos mais facilmente, mas nos últimos dois anos e meio
a situação vem se agravando. Diante disso, há necessidade de discutir e criar fluxos de alta e
ingresso ou reingresso no sistema socioeducativo. A superintendente Adriana sugere incluir
representação do serviço social da PM em discussão com o DEGASE a a SES e Katia,
representante da Saúde Mental, sugere que o adolescentes só deve receber alta hospitalar em
condição de cumprir medida socioeducativa. Marde, Coordenador da PNAISARI, sugere
trabalhar fluxos pra rede hospitalar e atenção primária, caso a caso. Daiane, técnica do
DEGASE, sugere construir coletivamente atribuições do GTIE para a próxima reunião ordinária.
Dra. Angélica, representante da DP, sugere contratação ou projeto para cessão de enfermeiros
para o DEGASE. Christiane informa que há mais de um ano vem sendo tentado junto ao
DEGASE e não há perspectiva e existe processo no SEI aberto para isso. Marden sugere que,
quando for autorizado o recurso de cofinanciemanto da PNAISARI pelo estado do Rio de
Janeiro, poderá ser utilizado pelos municípios para contratação de profissionais de saúde para o
DEGASE, mas tudo será feito no âmbito dos GTI municipais, e segue sugerindo a construção de
uma agenda que intensifique a institucionalização dos GTI municipais, implicando junto aos
municípios que os formalize. Juliana, representante da SAPS, realizará levantamento do
diagnóstico dos adolescentes em conflito com a lei na rede de APS para a próxima reunião do
GTIE. Sobre a reunião de monitoramento da SES, DEGASE e Municípios, houve esvaziamento
por conta do período eleitoral e possíveis mudanças que haverão nas secretarias municipais de
saúde. Sobre o diagnóstico de atendimentos na rede de saúde mental, Katia traz a construção
junto aos gestores municipais da RAPS, por meio de 38 CAPSI no ERJ, a ideia que seja
articulada uma rede intersetorial para pensar o cuidado dos adolescentes em conflito com a lei,
dados de uma pesquisa realizada em 2018, contendo informações de 103 adolescentes
acompanhados pelos CAPSI, na próxima reunião do GTIE, serão apresentados os dados de
2019. Existe um cadastro dos coordenadores de SM dos municípios, sempre compartilhado com
o DEGASE. Sugere uma meta de 100% dos adolescentes que saem do degase estarem em
acompanhamento em saúde mental, realizando acompanhamento em conjunto com o DEGASE.
Marden sugere reunião com a Saúde Mental da SES e o SUAS para pensar garantir essa
atenção no eixo da saúde mental da Portaria 1082/2014, organizando fluxos de cuidado entre

instituições e equipamentos de saúde. Christiane informa que já existe um fluxo parecido com o
município do Rio de Janeiro. Paula Jardim, convidada do CNJ, traz a importância da confluência
dos serviços municipais na gestão da PNAISARI e traz também discussão sobre a UPA Gericinó
que apresenta problemas estruturais, numa lógica que não é da Saúde, mas prisional. Ainda
sobre os diagnóstico institucionais, Jaqueline Lopes, representante titular do SUAS, sobre a
semiliberdade e meio aberto, foram realizados assessoramentos com os 92 municípios, tendo a
intersetorialidade como pauta principal. Os CREAS atuaram de diversas maneiras, atualmente
com atendimento remoto e a articulação com a saúde foi construída. Esse diálogo precisa ser
fortalecido pensando no meio aberto. Aline, representante da APS, informa e enviará resolução
que amplia a realização dos testes, foi feito um levantamento pela vigilância para garantir a
realização do PCR por municípios e possibilidade de distribuição direta dos testes rápidos para o
DEGASE.

Encaminhamentos
• Discutir com o DEGASE, APS, Regulação e Hospitalar os fluxos dos adolescentes que estão em
internação e receberão alta hospitalar. Também há necessidade de se realizar reunião com o
serviço social da PM, demanda a ser encaminhada pela coordenadora de saúde do DEGASE.
Apresentar resultados na próxima reunião do GTIE.
• Discutir a atenção psicossocial no socioeducativo na interface CAPS/CREAS e pensar em
fluxos, incluindo a participação da Secretaria de Assistência Social. Apresentar na próxima
reunião.
• A Atenção Hospitalar, a Atenção Primária, e a Assistência Social trarão os diagnósticos
pactuados em uma primeira reunião do GTIE, além de apresentação de relatório da Defensoria
Pública.
• Verificar a viabilidade junto a SES da construção de uma nota técnica sobre a utilização dos
recursos
de custeio da PNAISARI, que será necessária quando por ventura sair o
cofinanciamento.
• Apresentar proposta de cronograma de reuniões do GTIE para 2021 na última reunião do ano.
• Apresentar proposta de cronograma de reuniões dos GTI municipais para 2021, também na
última reunião do ano.
• Foi acordado, no âmbito deste GTIE, a inviabilidade de nos reunirmos às terceiras
segundas-feiras de cada mês, ficando definido todas as segundas segundas-feiras de cada mês.
• A terceira reunião ordinária do GTIE ocorrerá no dia 14/12/2020, das 9h às 12h, em ambiente
virtual que será informado posteriormente.

