Ata da 16ª Reunião do Conselho Gestor Intersetorial do
Teias-Escola Manguinhos
Rio de Janeiro, 22 de Fevereiro de 2013
Horário: 09h
Local: Clínica Victor Valla
TIPO DE REUNIÃO

PARTICIPANTES

Reunião do Conselho Gestor Intersetorial
Alex Simões de Mello – Suplente Gestão Teias
Denise Maria Alves da Costa –Suplente Gestão 3ªCRE
Alex da Costa Pessoa – Titular Trabalhadores CFVV
Manoel Fernando Rocha – Titular trabalhadores Clinica Vila Turismo
Maria Auxiliadora Lino Freire – Suplente Trabalhadores Clinica Vila Turismo
Monique de Carvalho Cruz- Suplente Segmento Assistência Social e Direitos Humanos
Michelle Santos de Oliveira – Titular Segmento Educação
Francisco de Assis Trajano de Oliveira – Titular Segmento Esporte
Ilza Pereira Silva – Suplente Segmento Esporte
Norma Maria de Souza – Titular Segmento Minorias
Marinalva Fernandes – Suplente Segmento Idosos
Darcília Alves – Titular Segmento Mulheres
Simone Pereira dos Anjos – Suplente Segmento Mulheres
Jaqueline de Paula – Titular Segmento Representações Comunitárias
Geralda da Paz Almeida – Titular Segmento Saúde e Ambiente
Nilson Nogueira Maria – Titular Segmento Religião
Elenice Pessoa Barbosa – Suplente Segmento Religião
Sidnei Francisco Martins – Titular Segmento Trabalho Cooperativo
Jane Maria da Silva- Moradora de Manguinhos
Patrícia Evangelista- Apoio Gestão Participativa Teias
Ernesto Gomes- Cooperação Social da Presidência da Fiocruz
Ariana Santos- Assessoria de Cooperação Social da Ensp
Sandra Martins- Assessoria de Cooperação Social da Ensp
Antonietta Santos e Silva Rocha- Ouvidoria
Maria Lucia Freitas dos Santos - Apoiadora Gestão Teias

Fluxo de laboratório e Sisreg; Criação de Grupos de Trabalho temáticos e escolha
DISCUSSÃO

de competências para priorizar na atuação dos conselheiros em 2013.

Mediador: Conselheira Cátia.
Alex apresenta a pauta de Fluxo de laboratório.
Jaqueline faz um agradecimento a Clínica da Família Victor Valla na representação do Alex, por ter se
esforçado em um atendimento prioritário a uma moradora do Mandela.

Alex diz que a avaliação do ano passado do conselho apontou que a saúde (Clínica Victor Valla, CSE
Manguinhos, Centro de Saúde e UPA) tinha uma dificuldade na devolutiva dos resultados dos exames aos
pacientes, a partir desta demanda, se o conselho propôs a apresentação de como essa dificuldade estava sendo
resolvida.
Diz que traz a organização somente da Victor Valla;
Esclarece o que é exame laboratorial e para que serve. ( vide apresentação em anexo)
O exame serve para verificar se o que o médico suspeita através da análise a olho nu ou através dos
sintomas do paciente, é verdadeiro. Exemplo: Um médico suspeita que um paciente esta com anemia por conta de
sua palidez, através da análise de um elemento correspondente a doença no exame de sangue ele poderá
comprovar sua suspeita.
Na medicina a clínica é soberana, isto é, a realização de exames não é prioritário para se verificar o que a
pessoa tem. Não é o exame que diz se o paciente tem ou não determinada coisa. Exemplo: a população das
Mandelas tem muita anemia, é algo que dá para ver pelo exame de sangue, mas, o exame só verificará essa
questão. A anemia pode ser resolvida com sulfato ferroso ou com a melhora da alimentação, mas a causa da
anemia podem ser inúmeras. Se por exemplo, a paciente com anemia estiver com uma hemorragia uterina, não
irá adiantar ela tomar sulfato ferroso enquanto a hemorragia não for diminuída. Isso é clínica. Outro exemplo são
os casos de crianças, elas chegam pálidas, mas muitas das vezes estão com verme, nesse sentido enquanto não se
resolver a questão do verme, não se conseguirá acabar com a anemia. Dessa forma, o exame não é tudo, é só
uma base, não é necessário fazer exames toda hora.
Na Victor Valla não tem laboratório, tem um posto de coleta, e quem realiza os exames é a FIP e o
Hospital Loreto. A FIP é um laboratório terceirizado contratado pela prefeitura para algumas unidades que
estavam afogadas com relação à realização de exames. Portanto, a clínica Victor Valla não utiliza o laboratório da
Fiocruz.
Alex diz que o CGI discutiu a demora das entregas, e o município estava entendendo que as unidades
estavam fazendo poucos exames. Acontecia de serem feitos pré-natais sem exames, pacientes crônicos sem
exames. A contratação da FIP foi decisão da prefeitura independentemente se o Teias estava gostando ou não do
laboratório da Fiocruz; mas, de fato o laboratório desta instituição não estava dando conta das duas unidades.
No laboratório da Fiocruz só eram disponibilizadas 25 vagas e os resultados demoravam muito.
Com a entrada da FIP ainda se continua com 25 vagas, só que com uma flexibilidade muito maior de
entrada e saída, e o retorno de 1 à 10 dias, dependendo do tipo de exame.
A coleta de exames do Centro de Saúde funciona de segunda a sexta (antes as quintas-feiras não
funcionava), no horário de 7h às 9h; exceto para, os testes de gravidez, pezinho e escarro que podem ser
realizados a qualquer hora, pois não precisam do laboratório, é só entregar.

Com relação ao teste do pezinho é solicitado que a mãe leve a criança após as 10h, pois se necessita de
um local bastante limpo para sua realização, não podendo ser dentro do consultório. Ele é realizado na sala de
coleta, após faxina.
O escarro serve só para diagnosticar tuberculose, e o horário de entrega é combinado com a equipe.
O conselheiro Nilson, diz que foi realizar exame de sangue na clínica Victor Valla, que já estava marcado,
chegando as 8h10 min, e não foi atendido com a justificativa do profissional de que a realização era até às 8h,
sendo que o que está sendo apresentado pelo Alex é que o horário é até às 9h.
Alex diz que às 9h o carro passa para pegar os exames, então se o paciente chegar às 9h não conseguirá
realizá-lo. Mas que no caso específico do Sr. Nilson, o funcionário agiu errado, pois, ele estava marcado, então a
vaga dele já estava garantida.
Alex diz que acordará o horário máximo de chegada dos pacientes para exames laboratoriais, que o teto
será 8h45min.
A coleta e a entrega de material para realização de exames são marcadas anteriormente.
O número de vagas para realização de exames fica distribuído pelas equipes da seguinte forma: 04 por
equipe para qualquer coisa (pessoas sem muita urgência, pré natal e encaixes), no total de 24 vagas; Pré-natal
não é agendado, é livre demanda.
Nilson diz que após a negativa do atendimento, o mesmo se posicionou enquanto conselheiro e disse que
se não fosse atendido iria “meter o pau nela no conselho”.
Alex disse que isso se chama assédio moral, é crime, é o uso da autoridade para benefício próprio. E que
se ele soubesse teria barrado o mesmo.
Alguns conselheiros se remetem ao regimento, dizendo que está proibido o uso de poder enquanto
conselheiro para se valer de benefícios para si.
Alex diz que o mesmo, pode realizar uma queixa formal, para a ouvidoria e para outros espaços, e assim
será ouvido, mas não usar de seu poder de conselheiro para coibir um profissional.
A clínica da família Victor Valla tem acordo com a UPA Manguinhos para a utilização do laboratório em
casos de urgência.

ROTINA DOS RESULTADOS
Todo exame passava pelo serviço de vigilância sobre exame antes de chegar a equipe, e esse trâmite era
muito demorado, após a queixa no CGI com relação a essa demora, os exames estão indo direto para a equipe, a
mesma olha o exame, e caso exista alguma alteração já fará contato com o paciente.
Atualmente a média da chegada dos resultados está sendo de três dias; assim que o exame chega na
clínica o administrativo entrega para a equipe responsável.

A dinâmica da entrega dos exames fica a cargo da equipe, sendo que com algumas regras. São elas:
menores de 18 anos não estão autorizados a pegar exames; resultado de exame de gravidez só é entregue a
própria paciente; Em casos muito específicos e que exista uma vulnerabilidade essas regras não são cumpridas;
exemplo: gestante menor de idade; adolescentes que já tem relação sexual e que se colocaram em situação de
risco para doenças sexualmente transmissíveis.
Alex disse que já está sendo viabilizado para a clínica o teste de HIV rápido, que é diagnóstico, mas não
será para todos os pacientes e sim para os casos de risco, exemplo: pessoas que foram violentadas, usuários de
drogas, gestante que está perto de ter o filho e não fez o teste.
Monique pergunta qual a justificativa de não usar o laboratório do centro de saúde.
Alex diz que o Teias não paga nada ao laboratório privado, sua contratação é feita pela prefeitura e o
Teias só presta conta pelo uso. Diz que os relatórios entregues a prefeitura com relação a realização de exames,
mostraram que a quantidade de exames realizados não estavam sendo suficientes, pois mostravam a incidência
de muitas doenças que podem ser prevenidas com exames laboratoriais, exemplo disto é a sífilis congênita.
Tal doença diz respeito a crianças que nascem com sífilis; em Manguinhos a taxa dessa doença é alta, e
isso significa primariamente baixa qualidade no pré-natal. Com a existência de tal diagnóstico, as causas foram
investigadas e se detectou que as mulheres não estavam conseguindo fazer os exames devidos no pré-natal; não
conseguiam fazer todas as sorologias no laboratório do Centro de Saúde.
A quantidade de recursos humanos do laboratório do centro de saúde era muito pequena em vista da
quantidade da demanda que precisava ser suprida, e por conta disso o próprio centro de saúde pedia para que
outros laboratórios fizessem os exames.
Monique pergunta então se o problema do laboratório do Centro de Saúde é só falta de recursos
humanos ou de estrutura do laboratório.
Alex responde que são os dois, mesmo que colocasse mais pessoas era necessário colocar mais
maquinário.
Monique pergunta aonde pode conseguir os contratos da prefeitura com esses laboratórios privados.
Alex diz que na própria prefeitura.
Encaminhamentos:
04 de março, às 14h, na Ensp- Reunião do GT de revisão do regimento e reunião do GT relação
comunidade-escola.
Pauta da reunião de março: Revisão do regimento.
REGISTRO POR

Ariana Santos/Martha de Paula.

