Ata da 8ª Reunião do Conselho Gestor Intersetorial
do Teias Escola Manguinhos
Rio de janeiro, 27 Julho de 2012
Horário: 9:00 horas às 12:00 horas
Sala: Auditório

Local: CRJ

TIPO DE
REUNIÃO

Reunião do Conselho Gestor Intersetorial

PARTICIPANTES

Roberta Mercadante –Suplente CAP 3.1
Monique Touret Wassita – Titular Gestão UPA/Manguinhos
Emilia Maria de Andrade Correia– Titular Gestão CSEGSF/Ensp/Fiocruz
Cíntia de Lacerda Sena- Titular Trabalhadores UPA/Manguinhos
Alex da Costa Pessoa – Titular Trabalhadores CFVV
Maicon de Jesus –Titular Segmento Criança e Adolescente
Eloína Araujo dos Santos – Suplente Segmento Criança e Adolescente
Cátia Cristina Santos do nascimento – Titular Segmento Cultura
Bruno Pessoa Lima – Suplente Segmento Cultura
Michelle Santos de Oliveira – Titular Segmento Educação
Marcelo de Carvalho – Suplente Segmento Educação
Francisco de Assis Trajano de Oliveira –Titular Segmento Esporte
Norma Maria de Souza – Titular Segmento Minorias
Maria de Fátima Ferreira Lourenço – Titular Segmento Idosos
Darcília Alves – Titular Segmento Mulheres
Jaqueline de Paula – Titular Segmento Representações Comunitárias
Nelson Carlos de Oliveira – Suplente Segmento Representações Comunitárias
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
Patricia Evangelista da Silva – CMS Manguinhos
Adriana Alves da Silva
Fernanda Espilar Alves
Ronaldo Travassos - EPSJV
Priscila Talita – EPSJV
Itamar de Souza Mello – CSE/Manguinhos
Julia de Almeida – moradora
Daniela Tarta do Nascimento – UPA/Manguinhos
Amanda Nascimento Cesar – 3ª CAS
Jane Lucia S. Silva Duarte – CREAS Janete Clair
Marina F. Lopes - moradora

DISCUSSÃO
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A reunião começou com 50 minutos de atraso pela falta de quórum mínimo.
Todos decidem iniciar pela pauta, passando a seção de informes para o fim.
Pautas
1. Apresentação dos procedimentos de atendimento da UPA Manguinhos;
2.

Apresentação dos serviços prestados no âmbito da 4º CAS em Manguinhos;

Martha comunica que a 4º CAS comunicou que não poderia estar presente na reunião e ressaltou que eles não
faziam trabalho na região.
Abimael questiona essa resposta, afirmando que a 4ª CAS atende os moradores que moram no Mandela.
Patricia ratifica que a 4ª CAS na reunião anterior do conselho havia informado que não existia trabalho na região
sendo realizado com relação às drogas, mas que elas poderiam apresentar o trabalho que está sendo feito
independente de ser relacionado a dependência química.
Ariana relembra que já tinha ficado definido que eles apresentariam o trabalho realizado pela assistência no
território independente de ser relacionado a dependência química.
Patricia sugere que seja enviado um documento a 4ª CAS solicitando esta apresentação.
Apresentação dos procedimentos de atendimento da UPA
Cintia apresenta documento com dados numéricos sobre os atendimentos da unidade, e assume a
responsabilidade de enviar tal documento por email para os conselheiros.
Com relação a médicos a mesma diz que existem diariamente 4 médicos na unidade, 5 com o que fica
especificamente para a sala amarela para os casos mais graves e 7 médicos quando tem os de pediatra.
Daniela – Assessora do Subsecretário Municipal de Saúde Daniel Soranz, diz que atualmente a UPA de
Manguinhos tem pediatra só duas vezes na semana, devido à dificuldade de contratação para o território por
violência.
Esclarece que o Vigilante é proibido de dar qualquer informação sobre a unidade na portaria. Só o profissional de
saúde pode dar informação; esclarece que será realizado até setembro capacitação dos profissionais de
acolhimento.
Monique Touret, comunica que após a reunião anterior do conselho conversou com o chefe da segurança e
atualmente é proibido o guarda ficar na porta da unidade.
Se relacionando ao caso da Dona Bezonilha, diz que tem uma comissão de óbito na unidade, e que a técnica
Valéria Moll que atendeu a Dona Bezonilha não pode estar presente para explicar o caso, mas que se quiserem a
mesma pode vir na próxima reunião.
Patrícia coloca que a Bezonilha é um exemplo de como vem sendo atendida a população de Manguinhos na
unidade, mas não se quer estudar o caso dela, como o dela, ocorreu inúmeros outros casos, e cita o caso de uma
jovem de 26 anos que havia realizado um aborto, foi a UPA com dor abdominal, o médico a medicou com remédio
para dor no estômago e a liberou. Sendo que a jovem estava grávida e morreu em casa após ir a UPA. O que está
se reivindicando é isso, é como estão sendo feito esses atendimentos? pois se você for em um CopaDor da vida, o
médico vai te olhar dos pés a cabeça para saber de fato o que se tem, e não sair medicando, ai chega em
Manguinhos o mesmo médico que atende no CopaDor atende aqui, e por que aqui ele faz isso e lá não?
questiona. Além disso Patrícia solicita que sejam apresentados os dados de Manguinhos com relação o
atendimento da UPA, pois sabemos que a UPA atende qualquer território, então os dados apresentados no início
tem uma defasagem, já que nem todos os usuários atendidos foram de Manguinhos.
Daniela diz que a maioria dos atendimentos da UPA são pessoas de Benfica e Manguinhos fica em 2º lugar.
Daniela diz que os aparelhos de odontologia da UPA estão cedidos para a clínica Victor Valla realizar
atendimento.
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Amanda da 3º CAS- pede desculpas, pois terá que se ausentar da reunião, e explica que não foi preparada com
dados mais concisos referente à Manguinhos, pois ela não estava ciente do que era e de como funcionava o
conselho, mas que se dispõe a vir apresentar tais dados em um outro momento.
Michele pede a mesma que possa já levar as demandas tiradas por alguns conselheiros em reunião referente à
assistência para que quando retornasse possa ter respostas relacionadas a tal assunto.
Abimael lê os questionamentos:
1- Como vem sendo o atendimento para os casos das casas rachadas em Manguinhos?
2- Solicitamos que as comunidades do Complexo de Manguinhos que atualmente são atendidas pela 4ª
CAS, no CRAS que hoje fica situado no morro do Alemão, passem a ser atendidas pela 3ª CAS no CRAS
Caio Fernando Abreu.
Amanda solicita que seja enviada por email tais questionamentos. Martha fica responsável de enviar.
Marina (moradora de Manguinhos) cita como exemplo um caso que presenciou na UPA, onde o médico não
atendeu uma criança que estava com falta de ar alegando que ele não era pediatra.
Cintia diz que atualmente com a implantação de um novo procedimento quando uma criança chegar com falta de
ar ela poderá fazer a nebulização com uma técnica de enfermagem.
Patrícia ressalta para os profissionais da UPA que as criticas são para construir, resolver e acertar.
Darcília diz que quer entender o sistema sisreg, e solicita explicação. A mesma também solicita a especialização
de pediatra para a clínica da família.
Cintia responde dizendo que a UPA é local de pronto atendimento, que o procedimento é, chegar, caso necessário
ser medicada e aguardar a melhora para ser liberada(o) mais se for um exemplo de infarto, os dados do paciente
vai para um sistema(sisreg) onde solicita vaga específica para o setor que ele necessita. E eles ficam aguardando
em qualquer hospital surgir á vaga, e quando surge o paciente é encaminhado.
A UPA acaba sendo vitima de um sistema que esta sobrecarregado e o paciente acaba ficando um tempo muito
longo na unidade quando deveria ficar só 48h.
O sistema de sisreg é algo do Estado e não está na alçada da UPA resolvê-lo.
Nelson coloca que as criticas não são para denegrir a UPA e sim para construir.
Turia (moradora de Manguinhos) fala sobre os médicos dormindo no horário do plantão.
Cintia explica que com relação a esses casos deve-se entregar na administração as reclamações com nome do
médico e o horário que isso ocorreu.
Priscila da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio fala sobre o curso de conselheiros, que terá aula
inaugural no dia 6 de agosto, na escola.
E que de acordo com a demanda solicitada pelos conselheiros, o curso será aos sábados, das 9h ás 13h, com
término em dezembro, e quando necessitar terá aula as quintas-feiras (dia também proposto pela maioria dos
conselheiros). Esclarece que o objetivo do curso não é ficar o professor passando conhecimento e sim construir um
conhecimento compartilhado entre aluno e professor.
Cátia informa que os conselheiros estão se reunindo na terça-feira antes da reunião do CGI para discutirem as
pautas propostas pelo conselho, e que em ultima reunião eles tiraram algumas sugestões de pautas e que
gostaria de apresentá-las para verificar se todos concordam:
31/ Agosto
 A situação das moradias da beira rio; (As remoções arbitrárias na beira rio e na linha férrea(parque João
Goulart)
 Ampliação e substituição do quadro de médicos para casos de férias.
( Ocorrência de sobrecarga de trabalho nos médicos)
 Demora na entrega dos resultados de exames ginecológicos;


A situação do lixo em Manguinhos;
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Sugestão de Pautas para as próximas reuniões:






Construção do Caps Ad em Manguinhos;
Fomentar fórum local de saúde;
Apresentação do Plano de Gestão Participativa do Teias;
Melhorar os Atendimentos aos idosos;
Implementar tratamento dentário nas Estratégias de Saúde da Família

Daniela agradece pela participação, e passou aos conselheiros seu telefone 9676.5108 para que posam entrar
em contato todas as vezes que julgarem necessário.
Pauta próxima reunião:
A próxima reunião terá como pauta a apresentação do funcionamento e procedimentos de atendimento das
clinicas da família Victor Valla e CMS Manguinhos, onde os conselheiros poderão colocar os questionamentos
apontados referentes á estratégia de saúde da família.
Encaminhamentos:
A Secretaria do conselho deverá providenciar até a próxima reunião:
1- Enviar um documento a 4ªCAS solicitando a apresentação dos serviços que estão sendo executados para
a população de Manguinhos;
2- Solicitar o documento prometido pela UPA tanto com dados gerais como com dados específicos da
população de Manguinhos;
3- Enviar material informativo sobre o conselho para Amanda da 3º CAS, solicitando novamente uma
pessoa representante para o conselho; ressaltar a solicitação dos conselheiros- a apresentação dos
serviços prestados na área de assistência no território de Manguinhos no âmbito da 3º CAS-; e enviar por
email os questionamentos dos conselheiros apresentados na reunião referentes a assistência social.

A próxima reunião será no dia 31/08 às 9h, no CRJ.

REGISTRO POR

Martha M. R. de Paula
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