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GESTÃO DA QUALIDADE

Rodrigo Costa Pereira

quinta edição da Oficina
Técnica Nacional NAT
reuniu especialistas e co-
laboradores do Instituto
de Tecnologia em Imuno-

biológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz) e
representantes dos 14 hemocentros do
Brasil, em outubro, no Rio de Janeiro.
Quase um ano após a incorporação do
vírus da hepatite B (HBV) como último
alvo do kit de diagnóstico NAT, o en-
contro foi válido para, além de fortale-
cer a hemorrede, trocar experiências e
relatos sobre o aprimoramento do tes-
te. Logo na abertura, o diretor de Bio-
Manguinhos, Artur Couto, reforçou essa
tese. “A Oficina NAT é uma oportuni-
dade que temos de ouvir os hemocen-
tros e, nesta edição, especificamente,
queremos saber das experiências de
vocês na inclusão do HBV”, afirmou.

Diante das mudanças no Ministé-
rio da Saúde, Couto tranquilizou os par-

Malária será novo alvo
de kit de diagnóstico
Quinta edição de oficina nacional reúne representantes de 14 hemocentros brasileiros

ticipantes, afirmando que o serviço NAT
já é uma política de Estado, não mais
de governos. “Continuaremos traba-
lhando para a continuidade do serviço
e o controle do sangue no Brasil. Não
faltarão esforços pra isso, nosso e do
ministério”. A responsável pela Asses-
soria Técnica em Hemoterapia da Co-
ordenação Geral de Sangue e Hemo-
derivados, Bárbara Simões, destacou a
importância do encontro. “É uma opor-
tunidade de discutirmos o desenvolvi-
mento e consolidação do NAT. Um
momento importante que Bio-Mangui-
nhos proporciona, de trocarmos expe-
riências e relatos com os sítios testado-
res”, disse.

Além das trocas de experiências,
a oficina permitiu atualização e aces-
so a novas informações. Na primeira
apresentação, Marcelo Addas, consul-
tor do Ministério da Saúde, abordou a
gestão de risco como ferramenta de
melhoria de processos. Para ele, o ge-
renciamento de riscos é uma atividade

que precisa ser contínua, sendo um
processo cíclico com as seguintes eta-
pas: identificar, analisar, avaliar, tratar,
monitorar, analisar criticamente. Addas
trouxe também a nova versão da nor-
ma ISO 9001, publicada em agosto, e
as mudanças nos princípios da gestão
da qualidade. “A nova norma dá mai-
or ênfase à avaliação dos riscos e mai-
or envolvimento da alta direção, além
de solicitar que as organizações levem
em consideração o feedback de todas
as partes interessadas, e não apenas
dos seus clientes”, destacou.

A decisão por incluir a malária como
quarto alvo do kit de diagnóstico NAT
teve embasamento na apresentação do
pesquisador da Fundação de Medicina
Tropical, Wuelton Monteiro, que pales-
trou sobre a Malária no Brasil e no mun-
do e o risco da transmissão transfusio-
nal. Para o pesquisador, o risco da
malária urbana – característica das pe-
riferias dos grandes centros – ameaça
pessoas que têm acesso aos bancos de
sangue, o que aumenta a chance de
transmissão. Na Amazônia, a malária
assintomática, em que os indivíduos não
sentem os sintomas da doença, pode
alcançar 85% da população. Para agra-
var o quadro, a malária transfusional tem
um alto índice de letalidade. “Há um
retardo no diagnóstico da malária trans-
fusional, que é muito mais severa do
que a contraída por meio vetorial (mos-
quitos)”, explicou.

No encerramento, o vice-diretor de
Produção, Antonio Barbosa, reforçou a
importância da realização da oficina.
“Essa oficina é prioritária para a dire-
toria de Bio-Manguinhos. É muito im-
portante ter o feedback dos hemocen-
tros, saber das suas experiências com
esse produto. Isso nos traz insumos para
a melhoria da prestação do serviço, o
que é benéfico para todos”, encerrou.
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