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Programa de atendimento às vítimas de Violência
Sexual
Sendo a violência uma realidade que não pode ser ignorada e considerando ser
este um momento difícil na vida de uma pessoa agredida, faz-se necessário que
lhe seja dispensado um atendimento digno e respeitoso, da melhor forma técnica,
de maneira a amenizar seu sofrimento.
Com esse intuito foi criado o PROTOCOLO DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS
VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL, que propicia à vítima, um atendimento
integral nas áreas da Saúde, Segurança e Apoio psicológico, jurídico e social.
Em Florianópolis o PROTOCOLO está implantado e possui três unidades
hospitalares de referência:

1. Hospital Infantil Joana de Gusmão - atende vítimas até 15 anos de idade;
2. Maternidade Carmela Dutra - atende vítimas mulheres maiores de 15 anos;
3. Hospital Universitário - atende vítimas de qualquer sexo e idade.

O atendimento hospitalar através do PROTOCOLO assegura, por utilização de
um KIT medi-camentoso, a prevenção contra as doenças sexualmente
transmissíveis, AIDS, Hepatite B, Gravidez in-desejada, além de evitar o processo
de revitimização do agredido. O paciente recebe ajuda psi-cológica e poderá fazer
a denúncia ao agressor, se assim o desejar, no próprio hospital de atendimento.
Nesses casos, a polícia solicita a presença do médico legista para o exame de
corpo delito.
A nós, médicos, cabe o papel de trabalhar pela implantação do PROTOCOLO em
unidades hospitalares, para referência; divulgar a existência dos serviços já em
funcionamento e acima de tudo, estarmos inteirados sobre o funcionamento do
PROTOCOLO, para que possamos dar ao nosso paciente aquilo que ele espera
de nós: um atendimento de qualidade.
1- Reunião dos Médicos de Joaçaba
Diretores do SIMESC estiveram reunidos, no dia 15, com os médicos de Joaçaba
que atuam no Hospital Santa Terezinha, onde lutam pelo pagamento do
sobreaviso, desde o ano de 2004. Com o impasse que se criou nas negociações,
o Sindicato foi chamado para dar o encaminhamento devido a esta questão.
Os médicos do Corpo Clínico do Hospital haviam paralisado o atendimento de
sobreaviso, porém, a Justiça determinou que eles retornassem às atividades
normais. Essa situação deixou a categoria revoltada, especialmente pelo fato de
que nada foi exigido do hospital.
Para tentar reverter a situação, o Departamento Jurídico do SIMESC entrou com
recurso no Tribunal de Justiça do Estado, e agora aguarda o resultado. Enquanto

isso, o Sindicato orienta os médicos a manterem abertas as negociações.
Estiveram presentes na reunião, em Joaçaba, os Drs. Cyro Soncini, João Pedro
Carreirão Neto e Zulma Carpes.
2 - Fórum dos Médicos de Joinville
Os médicos de Joinville realizaram, no dia 08, o 1º Fórum Regional pela
Qualidade na Medicina. O evento foi organizado pela Sociedade Joinvilense de
Medicina e pela Diretoria Regional do SIMESC, e contou com a participação de
representantes das três entidades médicas do Estado de Santa Catarina SIMESC (Sindicato dos Médicos), CREMESC (Conselho Regional de Medicina) e
ACM (Associação Catarinense de Medicina). O Presidente da AMB (Associação
Médica Brasileira), Dr. Eleuses Vieira de Paiva, participou do evento.
Representando o SIMESC, estava o Dr. Cyro Soncini, Presidente da entidade.
3 - Capital Criança
A Diretora do SIMESC, Dra. Anamar Brancher, participou, no dia 21, de reunião
na Secretaria Municipal da Criança, Adolescente, Idoso, Família e
Desenvolvimento Social, de Florianópolis, sobre o Programa Capital Criança.
Segundo ela, a Prefeitura Municipal de Florianópolis, que havia inter-rompido o
Programa por seis meses, decidiu trazê-lo de volta, assim como a Caderneta da
Criança, com pequenas modificações. Estiveram presentes na reunião, além da
Secretária da pasta, Rosemeri Berger, e o Prefeito Dário Berger, o Secretário da
Saúde, Dr. Walter da Luz, entre outras autoridades na área da Saúde, entidades
médicas, hospitais, maternidades, Ministério Público e Conselho Tutelar. A
maioria dos presentes reafirmou parceria com a Prefeitura no Programa Capital
Criança, com representantes no Comitê de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal,
que deverá acompanhar o desem-penho do município em relação aos óbitos
entre crianças menores de um ano, avaliar as causas e planejar ações de
prevenção. São parceiros do Programa Capital Criança, além do SIMESC, o
CREMESC, a ACM, a Sociedade Catarinense de Pediatria, a Sociedade
Catarinense de Ginecologia e Obstetrícia, a Unimed, o Ministério da Saúde, a
Secretaria de Estado da Saúde, a UFSC, e a Unicef.
4 - FENAM tem novo Presidente
Dr. Héder Murari Borba é o novo Presidente da FENAM (Federação Nacional dos
Médicos). Ele assumiu o cargo ocupado durante um ano pelo Dr. Waldir Cardoso,
para dar cumprimento à resolução do Congresso Nacional realizado em 2004, em
Goiás, quando ocorreu a unificação da FENAM com a CMB (Confederação
Médica Brasileira). A resolução previa o revezamento da presidência entre os Drs.
Waldir e Héder, sendo que cada um deveria assumir o cargo durante um ano. A
posse oficial será realizada no mês de agosto.

Assembléia Geral Extraordinária
A Assembléia Geral Extraordinária e a Reunião da Diretoria Plena do SIMESC,
inicialmente marcadas para os dias 19 e 20 de agosto, foram transferidas para os
dias 26 e 27 do mesmo mês. A Assembléia será no dia 26, sexta-feira, a partir
das 20 horas, na Associação Médica da Serra, em Lages. Os assuntos em pauta
serão: alterações estatutárias, criação de novas Diretorias Regio-nais e
nomeação de diretores em substituição aos que renunciaram ao cargo. Também
deve-rão ser aprovadas as criações das Diretorias de São Bento do Sul (Rio
Negrinho e Campo Alegre) e do Centro Oeste (Curitibanos, Campos Novos, entre
outros municípios).
No sábado, dia 27, pela manhã, será realizada a Reunião da Diretoria Plena. A
Diretoria Regional de Lages já está encaminhando a organização do evento.
Todos os médicos da região do Planalto estão convidados a participar.

