Ata da 22ª Reunião do Conselho Gestor Intersetorial do
Teias-Escola Manguinhos
Rio de Janeiro, 06 de setembro de 2013
Horário: 09:00h as 12:00 horas
Local: Sala M do CSEGSF
TIPO DE REUNIÃO Reunião do Conselho Gestor Intersetorial
Monique Touret Wassita – Conselheira Titular Saúde Gestão UPA/Manguinhos
Emília Maria de Andrade Correia – Conselheira Titular Saúde Gestão CSEGSF/ENSP/Fiocruz
Ed Francis Oliveira Andrade – Conselheiro Suplente Saúde Trabalhadores UPA/Manguinhos
Inês Nascimento de Carvalho Reis – Conselheira Titular Saúde Trabalhadores CSEGSF/ENSP/Fiocruz

Jaqueline Marques – Conselheira Titular Educação Trabalhadores/ 4ª CRE
Roberto Eduardo Albino Brandão – Conselheiro Subs. Titular Educação Trabalhadores/ 4ª CRE

Alex da Costa Pessoa – Conselheiro Titular Saúde Trabalhadores CFVV
Marcelo de Carvalho – Conselheiro Suplente Moradores Segmento Educação
Norma Maria de Souza – Conselheira Titular Moradores Segmento Minorias
Maria de Fátima Ferreira Lourenço – Conselheiro Titular Moradores Segmentos Idosos
Darcília Alves – Conselheira Titular Moradores Segmento Mulheres
Elenice Pessoa Barbosa – Conselheira Suplente Segmento Religião
Denise Maria Alves da Costa – Conselheira Suplente Segmento Educação Gestão/4ª CRE
Noêmia da Silva Lopes Pessoa – Conselheira Suplente Saúde Trabalhadores CSEGSF/ ENSP/ Fiocruz
Edna Enedina Silva dos Santos –Conselheira Titular Segmento Assistência Social e Direitos Humanos
Monique de Carvalho Cruz - Conselheira Suplente Segmento Assistência Social e Direitos Humanos

PARTICIPANTES

DISCUSSÃO

Abimael Raimundo Alves –Conselheiro Suplente Segmento Trabalho Cooperativo
Joyce Enzler - Jornalista Teias
Maria Lucia Freitas dos Santos – Teias/Manguinhos
Marcus Besserman Viana – ENSP/Fiocruz
Daniela Tarta SMS/UPA-Manguinhos
Patrícia Evangelista da Silva – Apoio da Gestão Participativa
Erika Arente – CFVV
Claudia Costa – CSE Manguinhos
Ana Carolina Menezes – Residente Nova Vila Turismo
Viviane dos Anjos Moresi – Residente Nova Vila Turismo
Fátima Pivetta – LTM/ ENSP
Maria das Graças Vargas – Moradora Amorim e Conselheira do segmento mulheres do
Conselho Gestor CSEGSF/ENSP/Fiocruz
Daniela Tarta – SMS/ UPA Manguinhos
Fernanda Espilar Alves – Moradora do Parque João Goulart
Fernando Espilar – Morador do Parque João Goulart
Túlia de Souza – Moradora de Vila Turismo
Cleyton Espilar Alves – Morador do Parque João Goulart

Maria Lúcia iniciou a reunião colocando para os participantes a pauta do dia, que seria a
seguinte ordem:


Informes



Apresentação SISREG



PSE/CGI



Prestação de contas Teias
Foi sugerido pela conselheira Monique Cruz que a reunião começasse com a apresentação do

SISREG e que os informes ficassem por último, sendo aceita pelos demais.
A enfermeira Luciana Ribeiro, iniciou a apresentação sobre SISREG – quais as regras de
funcionamento. Explica que algumas coisas são externas e outras dependem de uma instancia maior.
Luciana abordou sobre a logística do serviço/oferta de vagas/procedimento e a logística do
sistema/demanda de acesso/ necessidade/atenção integral e cuidado.
Falou também que a regulação de vagas a partir de dezembro de 2011, era feito apenas pelo coordenador da
CAP 3.1 o Dr. Hugo, esta forma permaneceu por 12 meses. Após este período mudou todo o processo, sendo
realizada por cada equipamento de saúde. Regulamentado pela portaria GM/MS nº 1559/2008 que institui a
Politica Nacional de Regulação no SUS.
Luciana avalia que estamos bem afrente com a implantação interna do NIR (Núcleo Interno de Regulação) onde a
demanda tem sido resolvida com um pouco mais de agilidade.
Apresenta um panorama gráfico com o formato de como conseguir marcar as solicitação do exame, horários e
datas específicas, afirma que para determinada solicitação é mais ágil outras não.
Após esta apresentação, foi aberto para as perguntas e debate, onde surgiram algumas propostas:
Marcos e Inês propõe que haja uma mobilização do CGI com uma carta de sensibilização para o
regulador quanto ao horário disponibilizado para as marcações.
Roberto propõe que o sistema se adeque a demanda do usuário, semelhante ao modelo do
sistema de transplante, onde o sistema é alimentado a qualquer hora com lista de demanda. E que o governo
publicise as vagas.
Marcos sugere que os profissionais identifiquem melhor os gargalos e as especialidades de
exames.
A conselheira Inês, Monique Cruz e Elenice se disponibilizaram a fazer um esboço da carta e
passar para o Marcos e Emília antes de encaminha-la.
Marcos pergunta a quem vai encaminhar a carta, os conselheiros sugerem que seja encaminhado ao secretário
municipal de saúde.

Seguindo a lista de inscritos, Abimael que havia se inscrito para falar, mas abriu mão de sua fala
durante a discussão desta pauta, para fazer uso dela posteriormente, fala sobre o acontecido entre ele e a sua
medica Fernanda. Sua colocação foi feita em prol de esclarecimento de uma má interpretação de uma fala que
ele fez, onde ele relata que nunca houve de sua parte, nenhuma ameaça física em relação à médica.
Ficou decidido que se fará uma carta conjunta do Abimael e Fernanda (medica da equipe Parque João Goulart TEIAS) e será encaminhada à comunidade.
Em seguida, foi dada a palavra a Emília para fazer a apresentação da prestação de contas das
TEIAS.
Execução de dezembro a julho de 2013 - em que uma cópia será anexada à ata.
Emília faz a descrição dos itens orçamentários, com ênfase ao período de responsabilidade da
nova gestão CSEGSF.
Exemplifica os processos de contratação de serviços, prestação de serviços, compras de materiais e
equipamentos sobre o monitoramento e acompanhamento do TEIAS - Gestão de contratos.
Fala sobre a manutenção predial (manutenção container da CFVV)
Durante o item contratação de serviços, Emília sugere que, seja feita uma apresentação sobre
NASF e o impacto do trabalho sobre a resolutividade de trabalho de cada profissional nas equipes de saúde. E
que nesta apresentação seja avaliado se a equipe do NASF que existe é a equipe que queremos e precisamos.
Marcos sugere que haja uma ampla discussão com a participação do CGI – CSEGSF sobre o NASF e que este não
seja apenas técnico.
Emília conclui falando que, estamos em processo de replanejamento, que partindo da análise
qualitativa das áreas de maiores necessidades, podemos elaborar uma nova proposta de projeto. E sugere que
esta apresentação seja feita na reunião do CGI do mês de Outubro.
Com o avançar da hora, Roberto sugere que a apresentação sobre PSE/CGI, fique para a próxima reunião, e que
passássemos direto para os informes.
A proposta foi acatada por todos por presentes.

Informes:
A conselheira Fatima convida a todos para a apresentação do projeto LAIS de informática, que
será feita pelos moradores de Manguinhos matriculados no curso. A apresentação será feita no dia 12/09/2013
às 14h, no salão internacional da ENSP.
A conselheira Monique Cruz convida a todos para o Fórum do Movimento Social de Manguinhos
que acontece toda terça-feira, a partir das 18h na Praça Américo Jr. Em Vila Turismo.
Convida também para a entrega da Medalha Carelli, no dia 12/09/2013 a partir das 16h na
ASFOC, juntamente com a Medalha Sergio Arouca.
Monique informa ainda que, está programada a comemoração da Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia, onde estão previstas uma semana de atividades no Museu da Vida, e algumas das atividades
acontecerão no Parque de Madureira e na Quinta da Boa Vista.

Marcos fala sobre a reunião que o CSEGSF fez com o Sub Secretário de Saúde Daniel Soranz,
onde foi colocada a oportunidade para analisar e reformular uma nova proposta de trabalho para o TEIAS. E que
foi informado nesta reunião sobre a proposta de apresentar até o mês de outubro uma proposta de linhas de
pesquisas. Com este prazo muito apertado decidiu-se que para este ano não será apresentado nenhuma
proposta, e sugere que, a nova proposta de pesquisas para o próximo ano seja apresentadas anteriormente no
espaço do CGI.
Roberto ressalta a fala do Marcos e informa sobre a reunião no ultimo sábado sobre a proposta
do LTM, as mudanças de Manguinhos a partir das obras do PAC. Ele se sente indignado com as pessoas
completamente abatidas e desrespeitadas.
Michelle informa sobre o evento da Marcha do Grito dos Excluídos, que acontecerá no dia
07/09/2013, e que haverá um ônibus as 8h, na quadra da escola de samba Unidos de Manguinhos.
Ressalta também a importância do movimento deste CGI na conquista do sinal enfrente a entrada da FIOCRUZ e
que esta conquista merece uma faixa parabenizando a participação de todos. Ficou acordado que o CGI
providenciará esta faixa.
Patrícia informa sobre a Ação Social programada para o próximo dia 19/10/2013, em que o
objetivo é atualizar o cadastro dos usuários e mobilizar aqueles que não têm que providencie o mais rápido
possível. Esta organização está sendo em conjunto com as equipes de saúde da família e a gestão. Aproveita a
oportunidade para convidar todos os conselheiros para colaborarem nesta divulgação.
Abimael fala que disponibilizou uma parede na frente da sua residência, para divulgação sobre
os serviços de saúde.
Túlia fala sobre a reorganização do atendimento do UPA, a nova forma de arrumação não
atende a necessidade dos usuários e, além disso, não garante a ordem de atendimento.
Darcilia aproveita para falar das imensas filas que se formam do lado de fora da CFVV, em que
as pessoas ficam expostas ao sol e a chuva, até a hora de abertura da clinica e ressalta que antes do horário
estendido isto não acontecia, pois a coleta de sangue começava às 7h e os demais atendimentos somente a
partir das 8h. Após um debate sobre este assunto, foi sugerido que um grupo de pessoas fosse criado para
discutir sobre o fluxo da CFVV.
O grupo teve a seguinte composição:
Noêmia, Darcília, Erika, um membro da gestão do CSEGSF e um membro do laboratório.
O grupo não deixou nenhuma da agendada, mas tem o compromisso de marcar a reunião o mais breve possível.
Norma informa que no próximo dia 14/09/2013, de 8h às 17h acontecerá o primeiro baile gay
no (Samora Machel) Mandela dois e convida a todos a participarem.
Próxima reunião dia 27/09 apresentação do PSE/CGI.
REGISTRO POR

Patrícia Evangelista/Martha Maria

