Ata da 7ª Reunião do Conselho Gestor Intersetorial
do Teias Escola Manguinhos
Rio de janeiro, 29 Junho de 2012
Horário: 9:00 horas às 12:00 horas
Sala: Auditório

Local: CRJ

TIPO DE
REUNIÃO

Reunião do Conselho Gestor Intersetorial

PARTICIPANTES

Elyne Montenegro Engstrom – Titular Gestão Teias Escola Manguinhos
Alex Simões de Mello – Suplente Gestão Teias Escola Manguinhos
Monique Touret Wassita – Titular Gestão UPA/Manguinhos
Inês Nascimento de Carvalho Reis – Titular Trabalhadores CSEGSF/Ensp/Fiocruz
Ana Cristina Ferreira Telles – Suplente Gestão 4ª CAS
Alex da Costa Pessoa – Titular Trabalhadores CFVV
Ed Francis Oliveira Andrade – Suplente Trabalhadores UPA/Manguinhos
Monique de Carvalho Cruz – Suplente Segmento Assist. Social e Direitos Humanos
Eloína Araujo dos Santos – Suplente Segmento Criança e Adolescente
Marcelo de Carvalho – Suplente 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
Nelson Carlos de Oliveira – Suplente 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
Abimael Raimundo Alves – Suplente Segmento Trabalho Cooperativo
Martha Maria Ribeiro de Paula – Secretária do CGI
Ariana Kelly dos Santos – Assessoria de Cooperação Social Ensp/Fiocruz
Ernesto Gomes Imbroisi – Cooperação Social Presidência/ Fiocruz
Jane Maria da Silva Camilo – moradora/Fórum Social de Manguinhos
Mirna B. Teixeira Programa Teias Escola Manguinhos/Ensp/Fiocruz
Patricia Evangelista da Silva – CMS Manguinhos
Claudia Carneiro da Cunha – IFF/Fiocruz/PDTSP/Teias
Christiana Moema Alves Sampaio –CFVV
Martha Cristina Neves - IFF/Fiocruz/PDTSP/Teias

DISCUSSÃO
Informes:
A reunião teve início com a Mirna - Apoiadora do Colegiado da Gestão do Programa Teias informando
sobre a necessidade de termos o CAPS Ad III que funciona 24 horas, e foi lido por ela o ofício enviado pelo
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presidente da Fiocruz Paulo Gadelha para o secretário de saúde do município do RJ Hans Dohmann solicitando a
construção do CAPS Ad (álcool e outras drogas)em Manguinhos. Foi dito também que já existe um CAPS no
Alemão, porém não existe nenhum CAPS ad de referência para a AP 3.1..
Pauta:
1.

Apresentação do Trabalho do Consultório na Rua para usuários de Álcool e Drogas
Foi apresentada a proposta de funcionamento do consultório na Rua pela Cristiane (psicóloga da equipe,

esta equipe atende onde não há o domicílio, vai até o usuário (pessoas em situação de rua), ofertando saúde
(porta de entrada), que moram nas ruas de Manguinhos; e buscam estabelecer um vínculo e atendimento a
saúde, quando residem em Manguinhos, encaminham à ESF responsável pelo território, inclusive com o objetivo
de inserção familiar, sendo isto mais difícil quando a família reside fora do bairro, mas estão buscando este
acesso.
Cristiane diz que atualmente a equipe tem feito um mapeamento das instituições ou pessoas que realizam
algum trabalho nesta área de álcool e drogas para poder tentar realizar articulações e formar uma rede para
assistência a esses usuários e dar suporte ao trabalho da saúde que eles vem realizando.
Atualmente existem 3 clínicas de internação de tratamento, que tem como porta de entrada o CEAD, mas
existe uma triagem forte, com atendimento somente aqueles que demonstram vontade de fazer o tratamento.
Foi exposta a dificuldade em resolver o problema na comunidade com a falta de acesso para os usuários
de drogas. Temos necessidade do CAPS ad. No Alemão já possuem um CAPS III que não é AD.
Foi apresentada a dificuldade de uma moradora com problemas neurológicos no sentido de ajudar na
alimentação e no tratamento, internação.
Inês sugeriu um treinamento para o acolhimento ao morador de rua.
Elyne disse que os conselheiros podem encaminhar os usuários e os familiares para a equipe de saúde da
família.
Nilson comunicou que existe o Semente que Semeia com 2 casas de recuperação para dependentes
químicos, e que faltam roupa e alimentos, pediu doação, disse para enviar para Ministério Adonai, Tel
94273673. Foi sugerido que o pessoal da Consultório na Rua da CFVV visite os locais para identificar as
experiências.
Monique propôs ciclos de debates, palestras com os profissionais para os moradores de rua.
Geralda informou que a Paróquia Santa Bernadete faz trabalho de rua em Manguinhos 1 vez por semana.
Cristiane levantou a importância de um local para acolhimento desses moradores de rua.
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Mirna informou sobre o Seminário que acontecerá na Escola Politécnica na Fiocruz, de 19 a 21 de setembro
corrente, sobre Consultório na Rua, crack e outras drogas. Elyne convidou o CGI e sugeriu que a comunidade se
organize para participar com os equipamentos locais, pois só um CAPS ad não será o suficiente para resolver o
problema. Os presentes sugeriram um ato público para entrega do abaixo assinado a Secretaria.
Representantes de segmentos de Manguinhos informaram sobre campanha de doação de sangue,
apoiada pelo CSEGSF e pediram apoio do CGI e CVV.
Abimael comunicou o despreparo na abordagem de profissionais com os dependentes químicos,
principalmente de Recepção/Vigilância do Upa, que afastam ao invés de acolher o cidadão que chega a Unidade
de Saúde e sugeriu um treinamento para estes profissionais de ponta que atendem os usuários.
Foi dito também sobre a demora no acesso aos resultados de exames laboratoriais, inclusive com
dificuldade de obter cópia dos próprios resultados; a falta de clareza nos atendimentos; o óbito de líder
comunitária após duas horas da saída da Upa; a falta de clareza da função da Clínica de Saúde da Família,
sugerindo que a televisão seja utilizada para informes locais, dentre outros aspectos; a desarticulação entre a
Clínica de Saúde da Família e o CSEGSF, destacando que se ambos não articularem a gestão, a população
pressionará para isto.
A Coordenação do Programa Teias informa que a Fiocruz irá promover um encontro nas datas possíveis, de
1 e 2 de agosto corrente, que tem como uma das pautas integrar suas unidades assistenciais. Solicita, ainda, que
os representantes da Ação Social e da Upa apresentem, na próxima reunião do CGI, suas atribuições,
equipamentos locais e, a Upa também esclareça seus atendimentos, buscando elucidar os casos denunciados na
reunião.
Alex Simões explicou sobre a reestruturação da clínica para melhor atendimento.
A apresentação da CVT ficará, então, para a reunião de setembro.
Monique sugere proposta de pauta para próxima reunião do CGI, discutir a relação do Teias com o Centro
de Saúde.
Tem que se falar sobre a coleta de sangue, a forma como o Teias tem usado o laboratório do Centro de
saúde; a entrega dos exames, onde os usuários são impossibilitados de pegar, além dos sumiços dos exames.
Sugeriu que invés de ficar passando novela nas TVS das clinicas que passassem informações, pois isso pode ajudar
a melhorar a comunicação.
Patricia Sugere se discutir os emperramentos que existem na rede para se ter um atendimento de saúde de
qualidade.
Como funciona o Programa Teias, o CSEGSF, a Ação Social e o UPA.
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Houve o questionamento sobre a falta de atendimento na UPA em algumas vezes e esclarecido pela
Monique da UPA que isso acontece por falta de água, luz. Foi perguntado também sobre a falta de médico
plantonista

Pauta próxima reunião:
Apresentação do trabalho da assistência social na área de Álcool e Drogas no território de Manguinhos.

Ana Telles disse que não existe trabalho realizado pela 4º CAS nessa área, que pode apresentar as ações da
4º CAS, mas que com relação a essa área não existe trabalho sendo realizado. Sugeriu que convidássemos a 3ª
CAS.
Apresentação dos procedimentos de atendimento e os emperramentos para um atendimento de qualidade
na UPA Manguinhos.

A próxima reunião será no dia 27/07 às 9h, no CRJ.

REGISTRO POR

Martha M. R. de Paula
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