ATA DE REUNIÃO
III Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho Intersetorial Estadual (GTIE) da PNAISARI

Data: 14/12/2020
Local:
Sala virtual da plataforma Zoom,
sob
o
endereço
eletrônico
https://us02web.zoom.us/j/81459976474?pwd=OHBtdTVOSzBsSlZ3RHNaWWtVWVJCUT09.
Horário: das 9:00 às 12:00

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

1. Lista dos participantes
Em lista de presença anexa.

2. Discussões durante a reunião
Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de 2020,deu-se início ao terceiro encontro ordinário
do GTIE da PNAISARI. 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 partícipes. Foi realizada apresentação do diagnósitico dos adolescentes atendidos
pela área hospitalar realizada por meio de uma pesquisa apresentada pela Superintendência de
Unidades Próprias e Pré-Hospitalares da SES por meio de power point, em seguida foi aberto para
debate cujo desdobramento sobre os fluxos de atendimento dos adolescentes nos hospitais
estaduais, sobretudo sobre as altas, serão tratadas em reunião a ser marcada para a primeira
smana do mês de fevereiro de 2021. A Coordenação de Saude Mental que também ficou de
apresentar diagnóstico ainda não conseguiu consolidar os dados da pesquisa referente a 2019,
citando sobretudo o panoram político de desmonte da Rede de Atenção Psicossocial pelo Governo
Federal. A Superitendência de Atenção Primária em saúde realizou um diagnóstico, ainda
incompleto, mas que nos traz um bom panorama do suporte das unidasdes básicas da APS para
as unidades socioeducativas do DEGASE, informando sobretudo se as referências são aquelas
do georeferenciamento realizado pela Coordenação Estadual da PNAISARI da SES, além de
verifcar se as equipes estão completas, ativas e se tem suporte de NASF. Importante destacar que
a estratégia do NASF é importante para dar o suporte psicossocial para as unidades
socioeducativas. Informaram também que o momento é delicado por conta das eleições municipais
e das mudanças que ocorrerão no campo da gestão para 2021. A SAPS ficou de encaminhar a
planilha de apresentação para compartilhamento com o grupo. Foi feito também um questionário
com perguntas para os municípios sobre os atendimentos, monitoramento, identificação da gestão
junto ao sistema socioeducativo, poucos responderam, asism que obtiverem todas as respostas
apresentarão na próxima reunião do GTIE. Foi perguntado sobre os recursos do Ministério da
Saúde destinado aos municípios, e Christiane Zeitoune, coordenadora de sapude do DEGASE,
informa que todos os municípios habilitados recebem, mas os não habilitados é o desafio para
2021, Rio de Janeiro já está avançado no processo de habilitação ainda para este mês, faltando
apenas Nova Fiburgo e Nova Iguaçu como desafios para 2021. Dra. Thaísa da Defensoria Pública
do estado do RJ realizou apresntação de um diagnóstico no sistema socioeducativo em relatórios
referente ao ano de 2016, que precisa ser atualizado em um novo relatório conforme sugestão da
Dra. Juliana do TJRJ. Após as apresentações foi aberto para discussão, foi retomada a discussão
sobre as altas hospitalares dos adolescentes e verificou-se a necessidade de aprofundar a
construção de um fluxo para além dos hospitais muncipais, nos hospitais estaduais que ainda não
tem uma instrução normativa especifica, foi proposta então, uma reunião para o início do mês de
fevereiro com partes integrantes desse grupo para pensar no fluxo, que será identico ao dos
hospitais municipais, em um possível formato normativo. Representante do CEDCA do RJ trouxe

a questão da “medicalização do confinamento”, sobretudo o uso de medicamentos psiquiátricos
nas unidades socioeducativas, que necessita de maiores estudos e discussões sobre o assunto,
verificando sobretudo as ações de saúde mental no sistema socioeducativo, como ferramenta
necessária para a diminuição do uso desses medicamentos. Outra questão é verificar o
atendimento psicossocial do adolescnetes antes dele ingressar na unidade socioeducativa, para
evitar a internação na unidade de adolescentes com transtronos mentais graves. Por último, foi
apresentada a proposta de uma minuta de Cofinanciamento da PNAISARI (COFI-PNAISARI),
recurso importante para buscar garantir o direito à saúde dos adolescentes em conflito com a lei,
aumento a capacidade técnica e de gestão dos municípios por meio de incentivo financeiro enviado
fundo a fundo para o teto da Atenção Primária em Saúde, daqueles municípios com unidades
socioeducativas. Caso consigamos o recurso para 2021, o planejamento será elaborado no âmbito
dos GTI municipais e monitorado pelo GTIE, nesse sentido é condição reativar e normatizar os
GTI nos municípios com socioeducação. Essa estratégia de confinanciamento precisa de apoio
político dos integrantes do GTIE, podendo haver provocações de gestão importantes.

Encaminhamentos
1) Agendar reunião na primeira semana de fevereiro para pensar fluxos com a rede hospitalar
estadual, envolvendo a participação dos 5 municípios com unidades de internação e
internação provisória, a secretaria de segurança pública, a Secretaria de Assistência Social,
a Superintendência de Unidades Prórpias e Pré-Hospitalar da SES, o DEGASE e os
integrantes do GTIE da Justiça (DP, MP e TJ);
2) Agendar reunião com os Coordenadores de Saúde Mental para o início do ano que vem,
verificar a possibildiade para a última semana de janeiro; Discutir também a questão da
medicalização psiquiátrica no confinamento dos adolescentes;
3) Discutir sobre os medicamentos, insumos e materiais disponibilizados aos adolescentes do
DEGASE (compra pela SES, pelo DEGASE e a APS dos municípios), verificar a
possibilidade de reunião com a Superintendência de Assistência Farmacêutica,
Superintendência de Materiais, Almoxarifado do DEGASE e a Superintendência de Atenção
Primária em Saúde para a última semana de janeiro ou primeria semana de fevereiro;
4) Foi pactuado cronograma de reuniões ordinárias do GTIE para 2021, cuja quarta reunião
ordinária do GTIE ocorrerá no dia 08/02/2021, das 9h às 12h, em ambiente virtual que será
informado posteriormente.

