Ata da 472ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 29/09/2014. Hora 19:30 horas. Local: sala de Reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa.
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada com retificações no corpo da própria ata.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Dr. Gilberto informa que a Assessoria Jurídica comunicou que um Diretor Regional
solicitou defesa em processo na sua pessoa jurídica, o qual é referente a ato médico. Os Diretores presentes aprovam
o acompanhamento do processo pelo jurídico. Dr. Renato apresentou as artes que serão publicadas em outubro no
jornal Notícias do Dia. Os temas são sobre o Outubro Rosa, Eleições e Dia do Médico. Informou também que uma
faixa sobre o Dia do Médico está sendo preparada para ser fixada na entrada das pontes, em Florianópolis. Dr. Erial
relata que no dia 25/09 o Dr. Rodrigo Leal e a Drª. Vanessa (advogados) estiveram com o Dr. Delmo Dumke no
Hospital Santa Luiza para debater sobre a disponibilidade obstétrica. Estão analisando o assunto para depois trazer à
Diretoria Executiva. Informa também que esteve presente em Blumenau no dia 24/9, na Rádio Nereu Ramos,
concedendo entrevista. O assunto foi “O médico e a Política” e “O Código de Defesa do Consumidor”. A Drª.
Hélade esteve presente em reunião no município de Maravilha, no Hospital São José, presentes o assessor
jurídico da Federação dos Hospitais, o Secretario de Saúde Jonas Dall'Agnol, o Diretor Técnico Dr. Orlando e
médicos do Corpo Clínico. Também presentes as advogadas Drª. Samara e Drª. Andressa de São Miguel do
Oeste, que tem dado apoio ao escritório Lopes de Haro. Após longo debate acerca da falta de remuneração do
sobreaviso, ficou acordado que o Hospital irá pagar R$ 188,00 por chamado, independente de horário e origem
domiciliar do paciente. Será assinado um contrato com essa nova determinação, com correção pelo INPC e em
caso de finalização positiva acerca dos leitos de retaguarda será negociado novamente um valor fixo pelo
sobreaviso médico. Dr. Fabrizio comenta sobre a entrevista concedida pelo Dr César em debate na Rádio Guarujá,
ocorrido hoje e parabeniza o colega por ter falado brilhantemente sobre a posição do SIMESC quanto a atual
situação da saúde no Brasil. Dr. Cyro relata reunião do COSEMESC ocorrida em 24 de setembro, na sede do
SIMESC, tendo como principais pontos de pauta o baile do dia do médico, as eleições de outubro e a audiência com
o Governo do Estado (SES e Sec. Fazenda), ocorrida em setembro. A próxima reunião será na ACM durante a
semana do médico. A pedido dos Diretores Leopoldo e Vânio (ambos em viagem), informa que o COSEMESC foi
recebido em audiência pela Drª. Cristina Pires, Superintendente dos Hospitais Públicos da SES, no dia 23 de
setembro, ocasião em que foram debatidas questões ligadas ao Plano de Gestão da Saúde. O Pró Mutirão e o Pró
Gestão estão, de acordo com a Superintendente, com dificuldades para “deslanchar”. O Pró Atividade (leia-se a
remuneração por pró labore para os médicos) necessita de ajustes, que serão feitos através de novo decreto à ser
publicado em outubro. O SIMESC segue manifestando-se pela busca do equilíbrio nestes pagamentos, o que não
está acontecendo (poucos ganham muito; muitos ganham pouco), ainda que entenda que dificilmente acontecerá, já
que sua base é a “desequilibrada” tabela do SUS. Prosseguiremos atentos às negociações pela implantação do Piso
FENAM. O SIMESC recebeu convite para o Iº Encontro Catarinense de Anestesiologia, que será realizado no dia
11/10 na ACM e convite para os eventos do dia do médico e do dentista, que serão realizados pela ABM e SIMESC
Brusque nos dias 15, 16 e 18/10, em Brusque.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Flavio informa uma ligação de diretora regional. Dr. Marcelo Rogelin assume o
plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Recebemos ata de reunião realizada no dia 26/9 pela Diretoria Regional de Lages.
Ordem do Dia:
3.1. Repasses Financeiros às Diretorias Regionais – novo condicionante: Dr. Cyro reinicia debate sobre a
inclusão de novo condicionante ao repasse “auxílio sede”, que seria a efetiva realização de reuniões regulares das
diretorias regionais com sede e envio de ata para diretoria executiva, com uma freqüência mínima mensal. Este novo
condicionante foi aprovado pelos diretores presentes e será enviado ofício comunicando os diretores regionais. O
assunto será incluído na pauta da próxima Reunião de Diretoria Plena.
3.2. Cartilha SIMESC: Jornalista Camila apresentou a cartilha SIMESC. Os Diretores deram opiniões sobre as
fotos e sugeriram mudanças.
3.3. Classificação de Risco / HGCR – resoluções CFM 2077 e 2079/14: Dr. Cyro relata que o novo sistema
catarinense de classificação de risco será implantado neste mês de outubro no Hospital Governador Celso Ramos.
Dr. Fábio relatou que nas UPAs já existe a classificação de risco, onde a enfermeira faz a primeira triagem e isto não
tem se mostrado adequado. A posição do SIMESC é que a triagem deve ser feita pelo médico. O SIMESC vai
observar implantação do sistema e verificar se ocorrerão distorções ou não.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Residência Médica – Revista SIMESC e Assessoria Previdenciária
5. Assuntos informais: Nada relatado.
Florianópolis, 29 de setembro de 2014.
(Ata redigida por Jean Proencio, servidor do SIMESC)

