Ata da 478ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 10/11/2014. 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. César informa que juntamente com o Dr. Cyro participou hoje de reunião com a
SPDM, buscando construir uma proposta para ser apresentada na assembléia do dia 12/11. Concedeu entrevista à
rádio CBN Diário sobre a assembléia do SAMU. Dr. Renato comunica que recebemos do jornal Notícias do Dia
a revista especial de saúde contendo anúncio do SIMESC. Informa ainda que alguns contratos de divulgação do
“Momento SIMESC” estão vencendo e está sendo feito levantamento dos custos para as devidas renovações. Dr.
Vânio informa que foram enviados e-mails aos médicos desligáveis. Comenta que até o momento recebemos
apenas a prestação de contas da DR Médio Vale e que o prazo se encerra na sexta-feira. A partir de quarta-feira
serão feitos contatos com os tesoureiros regionais e já está em elaboração a previsão orçamentária de 2015 e a
prestação de contas de 2014. Dr. Rodrigo Leal, informa que estamos contando novamente com os trabalhos da
Drª. Thayanne de Campos. Informa ainda que no dia 03/11 o juiz de Correia Pinto confirmou a sentença liminar
anteriormente deferida e cancelou a contratação irregular de médicos por meio de pregão presencial. Aquela
prefeitura já está se organizando para contratar médicos por concurso público. Dr. Cyro relata reunião do
COSEMESC com o Governo do Estado (SES / SEC FAZ) no dia 5, tendo como assunto principal a remuneração
dos médicos / SES pelo piso FENAM. Percebe-se, pelo teor da conversa, que o Sistema de Subsídio ora
implantado na Polícia Militar não será adotado para a saúde. Refere reunião com a Secretária da Saúde e a
FAHECE no dia 6, tratando-se do acordo coletivo em favor dos médicos que trabalham no HEMOSC e CEPON.
Juntamente com Dr. César, Dr. Rodrigo Leal (advogado), jornalista Camila S. Pereira e a Coordenadora
Terezinha Koerich, esteve em reunião com os médicos de Curitibanos (dia 6) e de Caçador (dia 7), tratando de
assuntos relacionados com o exercício profissional naquelas regiões. Os diretores Gilmar Kruker, Auredy Aguiar
e Marcos Antônio de Farias (Centro Oeste) e Maria Lucia Macedo Bertolini, Cláudio Araldi e Ana Adeline Bridi
(Caçador), organizaram e participaram dos eventos. Informa que cinco sindicatos da região Sul (SIMESC,
SIMERSUL, SIMERS, Rio Grande e Santa Maria), estão convocando reunião da FRSB com o objetivo de eleger
e dar posse à nova diretoria. O evento acontecerá na sede do SIMERS em Porto Alegre nos dias 21 e 22 de
novembro. A UNIMED Florianópolis abriu as portas do seu hospital hoje, dia 10 de novembro, no município de
São José. A unidade será referência em alta complexidade cirúrgica e em atendimento infantil. Terá até 144 leitos
e não haverá emergência aberta. O SIMESC parabeniza todos os médicos cooperados por esta grande conquista.
Drª. Eliane informa que já ocorreram reuniões com os acadêmicos de medicina das seguintes escolas médicas:
FURB - Blumenau (03/11), UNOESC - Joaçaba (13/10), UNIVILLE - Joinville (03/11), UNOChapecó (22 e
29/08). E que ocorrerá nos próximos dias com a UNISUL Tubarão (18/11) e UFSC (13/11).
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Vânio relata que recebeu uma ligação. Dr. Gilberto assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Recebemos atas de reuniões das regionais de Joinville e Rio do Sul. A DR. Joinville
se reuniu com os acadêmicos de medicina da UNIVILLE no dia 03/11. Recebemos a informação da DR Tubarão
que houve aumento da remuneração dos médicos plantonistas do Hospital Nossa Senhora da Conceição (veja no
site).
Ordem do Dia:
3.1. Epidemia de Ebola – condição de trabalho para o médico catarinense: Presentes à reunião o Dr. Sérgio
Beduschi Filho, Diretor Clínico do Hospital Nereu Ramos e a enfermeira Ida Zoz de Souza, representando a
Secretaria de Estado da Saúde. Dr. Cyro comenta que o assunto foi pautado com a intenção de se debater o tema
e esclarecer a atual condição de trabalho para o médico catarinense bem como outros profissionais de saúde
diante da possibilidade de casos de Ebola no Estado. Drª. Vanessa Baulé comenta que os hospitais de referência
do estado são o Infantil Joana de Gusmão e o Nereu Ramos. Diz que no HIJG o fluxograma já está quase
concluído e os profissionais estão recebendo treinamento, já há algum equipamento de proteção individual (EPI)
para atender esses pacientes mas não há espaço físico apropriado e faz duas semanas que foi solicitado uma
reforma na Unidade A para transformá-la em isolamento, porém nada foi feito. Dr. Sérgio relata que no HNR
existe uma área preparada, são quatro equipes de profissionais os quais estão sendo treinados e atualizados, mas
há apenas 15 kits de EPI. Explica que é uma situação muito nova que está causando medo com relação a
abordagem no diagnóstico inicial da doença entre os profissionais das Unidades de Pronto Atendimento, no
entanto dificilmente a doença é transmitida nas fases iniciais. Esclarece que caso haja paciente suspeito,
imediatamente deverá ser acionada a vigilância epidemiológica, que por sua vez acionará o SAMU (equipe já
treinada e com equipamentos de proteção) para fazer a transferência do paciente para o hospital de referência,
mas que o paciente não deverá permanecer lá por muito tempo, só até que seja feito sua remoção para a Fiocruz
no Rio de Janeiro, onde serão realizados os exames que confirmam ou não a doença. A Enfermeira Ida Zoz
complementa dizendo que o paciente suspeito que estiver em uma região remota provavelmente será deslocado

diretamente a Fiocruz. Diz que em SC a maior preocupação é com a região oeste (Dionísio Cerqueira), pois lá
chegam cerca de 40 africanos ao mês para solicitar visto de trabalho. Complementa que os maiores hospitais de
Chapecó e São Miguel D’Oeste também estão preparados com equipe e local apropriado para receber os
pacientes suspeitos. A Vigilância Epidemiológica do Estado tem orientado as vigilâncias municipais, também
estão treinando os profissionais de saúde do Estado através de alertas epidemiológicos, videoconferências e
recomendações atualizadas. Com relação aos EPIs explica que já foi autorizado a compra, no entanto as empresas
que se habilitaram não ofereceram material apropriado e devido a grande demanda mundial o material está em
falta no mercado. Comenta ainda que num primeiro diagnóstico na UPA o risco de contaminação é quase nulo,
uma vez que a contaminação não se dá por via aérea, só por fluidos, por isso o material usado poderá ser 2 pares
de luva, avental descartável e mascara, mantendo a distância de um metro do paciente. Lembra os principais
pontos da recomendação aos profissionais de saúde: Identificar os casos suspeitos (individuo com febre de início
súbito, podendo ser acompanhada por sinais de hemorragia, procedente nos últimos 21 dias da Guiné, Serra Leoa
e Libéria, países com transmissão do Ebola). Caso seja identificado um caso suspeito deverá se notificar a
vigilância epidemiológica; isolar o paciente no local do atendimento até a transferência; todos os profissionais
que atenderem o paciente deverão utilizar EPIs; utilizar equipamentos exclusivos do paciente; não coletar
nenhum material biológico do paciente a não ser nos hospitais de referência. Dr. Cyro comenta que os médicos
estão preocupados, mas que vê boa vontade da SES. O sindicato irá disponibilizar tais informações no site para
ajudar a disseminar a informação. A diretoria aprova.
3.2. Assembleia médicos SAMU – últimas providências: Dr. César apresenta a proposta que será levada para a
assembleia e diz que todos os preparativos estão prontos. Comenta que em reunião hoje com a SPDM a empresa
alegou que a SES não repassa verbas para as organizações sociais há quatro meses, por isso está havendo atraso
no pagamento e não se sente confortável em negociar neste momento. Ainda assim ficou de enviar proposta
posteriormente. Dr. Cyro comenta que provavelmente este ano não haverá mudanças neste quadro, mas que
podemos negociar para 2015 quando vier o próximo orçamento. Dr. Rodrigo diz que caso não haja negociação o
sindicato poderá solicitar intervenção por arbitragem na DRT, o que esgota as vias extrajudiciais. Posterior a isto
somente medidas judiciais. Os diretores são convocados a participar da assembleia.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: A reunião iniciará às 20:00h. Revista SIMESC; Eventos de 05 e
06/dez (AGO /AGE / RDP / Jantar).
5. Assuntos informais: Nada foi discutido.
Florianópolis, 10 de novembro de 2014.
(Ata redigida por Juliana da Silva, funcionária do SIMESC)

