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EDITORIAL

Com tanta turbulência política e
econômica que enfrentamos nos
últimos anos, vislumbramos 2018
como um ano de mudanças e principalmente, de renovação de desafios!
Estamos em mais um ano eleitoral
em que a chance de mudarmos o comando político do Brasil estará novamente em nossas mãos. E como
depende de nossas escolhas o nosso
futuro!
Sabemos o que nos trouxe até aqui.
Por isso, serenidade e dimensionamento das consequências serão
muito importantes no reencontro
com as urnas.
É uma difícil missão o que nos induz
a sugerir algumas reflexões necessárias diante do atual momento que vivemos. Não há reforma na legislação
que mude essa situação: os recursos
chegam aos hospitais, são pagos todos os serviços e demais profissionais, e os médicos - por um conflito de entendimento entre trabalho
e caridade - ficam sem receber! Os
gestores não conseguem honrar o
contratado, como vamos avançar na

negociação de outras situações?
A classe médica precisa valorizar e
acreditar nas instituições que as representa, participando, discutindo e
interagindo.
Precisamos da participação de todos
que tenham o entendimento da importância da representatividade. O
Sindicato dos Médicos de Santa Catarina tem esse poder legal, mas precisa estar fortalecido. Se hoje somos
mais de 14 mil médicos em atuação
no Estado, temos força para mudar
o que está posto e principalmente,
para contribuir para a melhoria da
saúde pública no país.
Podemos não conseguir tudo o que
almejamos? Certamente. Mas conseguiremos romper muitas fronteiras se estivermos unidos. Os problemas no SAMU não são somente dos
médicos que trabalham no serviço.
Os problemas da falta de médicos
nas escalas das UPAs, não são problemas somente de médicos que
atuam nos municípios. A falta de
medicamentos para pacientes com
câncer reflete em toda a nossa so-

ciedade e não tira somente o sono
do médico oncologista. O escândalo
apresentado pela imprensa em relação à saúde é um problema que afeta
a nossa categoria como um todo!
Se somos a categoria profissional
mais respeitada pela sociedade,
precisamos mostrar nossa força.
Precisamos reforçar o pensamento
de união e pensarmos que se conseguirmos avançar nas negociações
de remuneração para médicos, vamos começar a solucionar muitos
dos entraves da saúde pública em
todos os níveis: federal, estadual e
municipais. Precisamos superar as
diferenças e divergências e projetar
o futuro da nossa profissão.
Você está convidado para programar esse futuro que passa pela urna
eletrônica. Junte-se a nós. Acredite
em nosso trabalho de defender e
honrar essa tão bela e difícil profissão. Que 2018 seja realmente o ano
da mudança e da construção de um
futuro digno.
A Diretoria

ESPECIAL

Crise na saúde compromete atendimentos em Santa Catarina
Pelo menos cinco hospitais suspenderam os serviços por falta de recursos. O
SAMU e as UPAs de Florianópolis e Joinville também enfrentam problemas

Marcado pela carência de recursos
e insumos, atraso no pagamento de
honorários e suspensão de atendimentos, o cenário enfrentado nas
unidades de saúde catarinenses foi
caótico principalmente nos últimos
meses de 2017.
A situação chegou a esse patamar
não por falta de alertas, mas sim,

por falta de investimento e gerenciamento de
recursos adequados. Os
dados foram apresentados na Revista SIMESC
156, que destacou que
entre 2003 e 2016, o Ministério da Saúde (MS)
deixou de aplicar cerca
de R$ 155 bilhões no
Sistema Único de Saúde
(SUS), e a dívida de R$
700 milhões da secretaria de Estado da Saúde
de Santa Catarina (SES).
“Para fazer um programa da natureza do SUS é indispensável seu correto financiamento.
Nenhum dos países que mantêm
sistemas de assistência à saúde deixa de financiar menos de 75% do
orçamento global da saúde. No Brasil o governo federal, que é o maior

arrecadador do país, arca com 48%
do financiamento total e a conta não
fecha”, comenta o presidente do SIMESC, Vânio Cardoso Lisboa.
O presidente do Sindicato relembra,
somente para citar um exemplo, que
em vários meses de 2017, os médicos
do SAMU, tiveram que apelar para
o Sindicato e para a imprensa para
que o governo realizasse o repasse à
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM) para
cumprir o pagamento dos salários.
“É um absurdo você ter que apelar
para a imprensa para que o governo
se mexa para honrar seus compromissos. Se os fatos não vêm à tona,
se os políticos não são colocados em
situações vexatórias, as questões não
são resolvidas”, fala Vânio ao citar
outros casos como equipamentos
quebrados, problemas de escalas de
plantão, falta de profissionais.

SIMESC atua em casos de retenção de dinheiro indevida
Em Laguna, após exatos 28 dias paralisados, os médicos do corpo clínico
do Hospital de Caridade Senhor Bom
Jesus dos Passos, retomaram as atividades tendo em vista que foi garantido o pagamento da dívida de R$ 1,2
milhão. Os 25 profissionais estavam
há meses sem receber honorários de
atendimentos realizados pelo SUS e
convênios, tendo em vista que o recurso era utilizado pela administração do hospital filantrópico para quitar outros serviços, sob a alegação de
faltar dinheiro para manter a unidade
de saúde.
A situação chegou ao ponto de o centro cirúrgico ser fechado por duas semanas porque o único médico anestesista do hospital pediu demissão
por estar há quatro meses sem receber o salário.
“Após intervenção do SIMESC o governo do Estado depositou R$ 400

mil na conta da secretaria municipal
de Saúde e a outra parte é fruto de
um acordo extrajudicial, de uma ação
do hospital contra o município. Os
médicos receberão integralmente o
valor devido, com o compromisso do
prefeito Mauro Candemil de acompanhar mais de perto a administração
do hospital a partir de agora”, afirma
o advogado da Assessoria Jurídica do
SIMESC, Erial Lopes de Haro.
Durante todo o período da suspensão
de atendimento, os médicos tiveram
apoio dos funcionários do hospital
e dos moradores de Laguna. “A imprensa compreendeu os motivos do
movimento, os pacientes também,
tanto que participaram das mobilizações em defesa da retomada dos atendimentos. É preciso que os gestores
compreendam que os médicos são
trabalhadores e que precisam receber pelo seu trabalho. Não é possível

escolher quem pagar, mas sim, gerenciar a unidade de saúde de maneira
que toda a cadeia produtiva funcione
como uma engrenagem perfeita”, diz
o presidente da Regional SIMESC
Laguna, Odimar Pacheco.

Odimar Pacheco é presidente da Regional Laguna
do SIMESC (foto: Arquivo SIMESC)
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Florianópolis: Hospital de Caridade
garante pagamento aos médicos

A exemplo de Laguna, a retenção de
honorário dos médicos para pagar
outros serviços também foi identificada no Imperial Hospital de Caridade de Florianópolis. Cirurgias
e transplantes chegaram a ser suspensos pelos médicos como forma
de protesto. Após notificação extrajudicial realizada pelo SIMESC, a
administração comprometeu-se em
honrar com os honorários relativos
a atendimentos prestados pelo SUS
e convênios, além de acordar em
não reter mais os honorários dos

profissionais.
“Os repasses tanto do governo federal como do município estavam
em dia, mas por alegar uma quantia
insuficiente o dinheiro estava sendo
passado dentro da administração
do hospital para outros setores em
dívida, o que não foi admitido pelo
Sindicato que foi em busca dos direitos dos médicos que assim como
qualquer outro trabalhador, têm que
receber pelos serviços prestados”,
declara o diretor de Assuntos Jurídico do SIMESC, Renato Figueiredo.

O dilema com as organizações sociais
A partir do rompimento do Estado
com a gestão da SPDM no Hospital
Regional Martinho Afonso Guizzo,
em Araranguá, e o SAMU, a situação
que era complicada, devido especialmente ao constante atraso em repasses por parte do governo, piorou com
a instabilidade nas contratações pelas novas empresas.
Em Araranguá médicos e funcionários iniciaram greve no dia 9 de dezembro, quando a unidade até então

era administrada pela SPDM. Após
atuação sindical, o salário e 13º atrasados foram quitados, mas o impasse
com a nova gestão do hospital, o Instituto de Desenvolvimento, Ensino e
Assistência à Saúde (Ideas) não havia
sido solucionado até o fechamento desta reportagem (11/01/2018).
Além da falta de remédios, materiais
e comida na unidade, os gestores do
Instituto sinalizaram a redução do
quadro de funcionários em até 25% e

a realização de um processo seletivo
para contratar os colaboradores, sendo os médicos na modalidade pessoa
jurídica, o que não é reconhecido
como adequado pelo SIMESC.
“O Sindicato está tomando as medidas judiciais cabíveis para garantir a
manutenção dos contratos de trabalho sem perdas”, declara o assessor
jurídico do SIMESC, Alberto Gonçalves que acompanha o caso.

empresa sucessora”, afirma Alberto.
Para garantir o pagamento do 13º
salário e da rescisão contratual entre os médicos e a SPDM, o SIMESC
requereu ação de arresto judicial
das contas do Estado e da empresa e
teve a liminar deferida pela Justiça.
A ação foi em conjunto com o Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento de Saúde Pública do Estado
(SindSaúde) e Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de
Serviços de Saúde do Estado de Santa
Catarina (Feetessesc).
“Somente em 2017, os profissionais
do SAMU relataram terem recebido o salário atrasado por oito vezes
e os médicos não recebem reajuste
há três anos. Muitas foram as ações
do Sindicato para buscar soluções
para estes casos como audiências no

Ministério Público do Trabalho, negociações com a empresa e medidas
judiciais e dessa vez não seria diferente. O Sindicato mais uma vez bem
representou os médicos”, comenta o
diretor de Assuntos Jurídicos do Sindicato, Renato Figueiredo, ao destacar que o SIMESC também está com
ação indenizatória na Justiça devido
aos atrasos nos pagamentos.
Com a mudança de contrato, o serviço do SAMU será realizado entre a
OZZ, a SES e o Corpo de Bombeiros
Militar. Em junho, o tenente coronel
João Batista Cordeiro Júnior assumiu a gerência do serviço no Estado e confirmou a troca das bases do
SAMU para os batalhões dos Bombeiros. De acordo com a SES, com o
novo contrato, o Estado economizará R$ 2,5 milhões em seis meses.

SAMU
Desde o dia 20 de dezembro, a empresa OZZ Saúde, substituiu a SPDM
e é a responsável por gerir as 23 unidades do SAMU no Estado. O contrato no valor de R$ 53 milhões é emergencial por 180 dias e as mudanças
deixaram os funcionários preocupados com as formas de contratação.
“O SIMESC defende a necessidade
de contrato de acordo com a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT)
e não por Recibo de Pagamento de
Autônomo (RPA) e manteve firme
posicionamento em reunião extrajudicial com a OZZ e audiência no Ministério Público do Trabalho (MPT),
em Florianópolis. Entendemos que
por não ter havido suspensão do
trabalho, existe reconhecimento
automático de vínculo com todas as
cláusulas anteriormente escritas à

ESPECIAL

Hospital Florianópolis: 2017 marcado

por atraso nos pagamentos
Desde 2013 o Hospital Florianópolis é gerido pela SPDM. O contrato
termina em dezembro de 2018 e o
Estado sinaliza que não irá renovar.
Assim como nos outros serviços de
saúde, os problemas vão desde a falta de material, falha nas escalas de
plantão médico, fechamento de leitos, suspensão de cirurgias eletivas,

fechamento de especialidades e o
atraso no pagamento dos profissionais. O atraso no pagamento, aliás,
foi postergado em cinco vezes no ano
passado.
“É sabido que o investimento do governo em uma organização social é
muito mais alto do que o gerenciamento público. Assim, em um ce-

nário de crise financeira não vemos
como a melhor alternativa a ser adotada a contratação de uma OS, mas
sim o Estado assumir suas responsabilidades com o serviço de saúde”,
argumenta o presidente do SIMESC,
Vânio Lisboa.

SIMESC aciona justiça para resolver questão em Sombrio
Em Sombrio o hospital Dom Joaquim, administrado pela Organização Social Instituto Educação e Vida
(ISEV), desde julho não paga os salários integralmente dos sete médicos.
Cansados de negociar, os profissionais suspenderam os atendimentos
eletivos no final de outubro. O presidente do SIMESC Regional Araranguá, Stefânio Napoli Oliveira, esteve

reunido com a direção do hospital
que argumentou problemas financeiros e que vai pagar os médicos, mas
não fixou data.
“Como a solução por meio de negociações não foi possível, tivemos que
apelar para medidas judiciais. Os médicos não podem mais aguardar por
aquilo que é de direito”, afirma o presidente regional.

UPAS são prejudicadas
As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) não escaparam do caos.
Em Joinville os servidores interromperam no final do ano as atividades
por 23 dias. O objetivo foi reivindicar melhores condições de trabalho,
segurança e contratação de novos
profissionais, além da revisão da
gratificação dos servidores. Como
consequência, o Hospital Bethesda,
no distrito de Pirabeiraba, enfrentou aumento de 110% no número de
atendimentos, na segunda quinzena
de dezembro.
Em Florianópolis os servidores das
UPAS também paralisaram por mais
de 20 dias por serem contra o Projeto
de Lei Complementar 1.686/17, que
tramita na Câmara de Vereadores e
que amplia a jornada de trabalho. A
carga horária do médico concursado
da rede municipal, destacado para

trabalhar nas UPAs, é de 40 horas semanais, e no entendimento da prefeitura -, numa conta exata que ignora
a participação de elemento humano
no processo -, foram instituídos 13
plantões por mês, sem contar feriados, pontos facultativos e finais de
semana.
Após grande mobilização dos profissionais, a prefeitura atendeu à solicitação do SIMESC definiu o número
de 11 plantões e um sobreaviso para
os médicos. A proposta vale até final
de março, quando o projeto da regulamentação da carga horária deve ser
aprovado na Câmara de Vereadores
com texto semelhante ao da proposta
aceita pelos servidores.
“Em entendimento com a secretaria
municipal de Saúde de duas gestões
atrás, e mantido até então, o ideal seriam 11 plantões de 12 horas por mês,

não só para que os médicos tenham
condições físicas de cumprir a jornada, mas também para manutenção do
sobreaviso médico remunerado para
que, em casos de ausência de algum
profissional, seja possível manter o
serviço. Da maneira como havia sido
imposto, a falta de qualquer profissional sobrecarregaria os demais médicos e todo o serviço, prejudicando
o atendimento à população. Vamos
agora acompanhar a tramitação na
Câmara de Vereadores”, afirma o
presidente do SIMESC, Vânio Lisboa.
Reportagem concluída em 11/01/18

ASSESSORIA CONTÁBIL

Quais as vantagens

de usar a Assessoria
Contábil do SIMESC?
A Assessoria Contábil do SIMESC
é um serviço disponibilizado a todos os médicos filiados adimplentes
com a entidade, por meio de serviços
como declaração de Imposto de Renda, folha de pagamento de secretária
e empregada doméstica, livro caixa e
Carnê Leão.
A contadora Katiane Moro Silva é
a responsável pelo atendimento no
sindicato e responde às principais
dúvidas dos médicos filiados, sobre
sua área:
1 - Os filiados têm utilizado todos os
serviços prestados pela Assessoria
Contábil?
Muitos desconhecem o que é oferecido e a grande maioria procura somente na época da declaração do Imposto de Renda. Importante destacar
que a Assessoria Contábil também
oferece o serviço de folha de pagamento para a secretária do consultório e para a empregada doméstica,
além do livro caixa e do Carnê Leão,
os quais são utilizados no Imposto de
Renda.
2 – Quais as perspectivas de mudança do Imposto de Rende Pessoa Física
(IRPF) para 2018?
Existem seis pontos que sofreram alteração para o próximo ano:
• Inclusão de filho como dependente
em caso de pais separados com guarda compartilhada (se o filho estiver
como dependente na declaração do
pai, na declaração da mãe ele fica
como alimentando e ambos podem
abater as despesas dedutíveis que tiveram com o filho)
• Facilidades para informar despesas
médicas (caso não tenha as informa-

ções completas como por exemplo o
CPF ou CNPJ do médico/clínica)
• Possibilidade de deduzir o auxílio-doença (quando o empregado entra
de licença médica, haverá isenção
sobre os valores recebidos, quando
forem pagos pela Previdência Social,
quando pagos pela empresa a tributação é normal)
• Isenção sobre o envio de dinheiro
ao exterior, desde que seja para despesas com educação e tratamento
médico
• Critérios para cálculo de multa e
juros na falta de recolhimento de imposto na venda de imóvel
• Os contribuintes que desejarem incluir seus dependentes - que tenham
oito anos ou mais - deverão emitir
um registro de CPF. Antes a obrigatoriedade do CPF era para 12 ou
mais. Esta redução visa evitar a retenção em malha fiscal, possibilitando maior celeridade na restituição do
credito tributário. A partir de 2019
será obrigatório o CPF, independente
de idade.
3 – Os médicos têm se preocupado o
suficiente com o livro caixa?
Alguns profissionais desconhecem o
livro caixa ou não sabem que podem
fazê-lo. Os médicos que têm consultório próprio ou alugam sala em clínica, podem fazer seu livro caixa. As
despesas com o consultório como:
aluguel, água, luz, condomínio, salário de secretária, impostos da folha
de pagamento, gráfica, despesas com
congresso e cursos da sua respectiva
área, sindicato, conselho e sociedade
da sua especialidade podem ser detalhadas no livro caixa.

Acerte as contas com o Leão!

4 – Quais os principais erros identificados no Imposto de Renda dos médicos?
O erro mais comum é o esquecimento de alguma fonte pagadora, principalmente quando é alguma onde
ocorreu o término do vínculo. Outro
fator que não considero erro e sim
desconhecimento é o livro caixa.
5 – Em que ponto o médico deve ter
mais atenção para não cair na malha
fina?
O primeiro item a ter atenção são
suas fontes pagadoras com e sem
vínculo, ressalto que os vínculos que
não obtiveram retenção de imposto
por ter valor mais baixo, também devem ser declarados. Recibos ou notas
que foram entregues aos pacientes lembrando que devem constar na
via que fica com o médico o CPF do
pagante. Para quem faz livro caixa, a
despesa nunca poderá ser maior do
que as receitas das consultas particulares e convênios.
6- Como posso entrar em contato
com a Assessoria Contábil do
SIMESC?
O contato pode ser realizado pelos
telefones (48) 3223 1030 / 1060 ou
pelo E-mail katiane@simesc.org.br.
O horário de atendimento é realizado às segundas-feiras das 13 às 16h
e às terças e quintas-feiras das 16 às
19h. Médicos de todas as regiões do
Estado podem usar os serviços. Para
a declaração de Imposto de Renda, o
médico pode ligar e agendar horário.

O prazo para entrega da declaração do imposto de renda encerra dia 30 de abril de 2018.
Quem arrecadou mais de R$ 1.903,98 por mês em 2017, precisa declarar.

RESIDENTES

Dirigente do SIMESC

assume vicepresidência da ANMR
O diretor de Apoio ao Pós-graduando em Medicina, Regional Joinville, Douglas Muniz Barbosa, assumiu em 1º de janeiro de 2017, a vice-presidência
da Associação Nacional dos Médicos Residentes
(ANMR). O resultado da eleição foi divulgado no
51º Congresso Nacional dos Médicos Residentes,
realizado em novembro do ano passado, no Rio de
Janeiro.
“A nova diretoria da ANMR, coloca-se mais uma vez
à disposição desse grupo de médicos, que soma pelo
menos 30 mil pessoas no país, e que todos os dias
dedica-se e sacrifica-se a trabalhar por uma saúde
de qualidade. Estamos andando juntos, e neste ano,
uma vez mais teremos grandes lutas”, destaca Douglas.
O presidente da Associação Catarinense de Residência Médica (ACMR), João Henrique Villella,
associação na qual Douglas é tesoureiro, participou
das atividades no Rio de Janeiro e destaca a importância de um representante catarinense na diretoria
nacional.
“A atuação da nova diretoria da ACMR deve ser muito beneficiada com a proximidade para encaminhar
os trabalhos. Importante reforçar a necessidade da
participação dos médicos residentes nos canais de
discussão e interação com as entidades para que se
possa trazer melhorias nas condições de trabalho e
de atendimento a população”, afirma João.

Diretoria da ANMR Gestão 2018
Presidente - Juracy Barbosa dos Santos Júnior (DF)
Vice-presidente - Douglas Muniz Barbosa (SC)
Secretário Geral - Francisco de Assis Coelho (RJ)
1º Secretário - Euler Nicolau Sauaia Filho (CE)
1º Tesoureiro - Guilherme Andrade Peixoto (SP)
2º Tesoureiro - Mario Melo Jr (PE)
Diretora Comunicação - Pauline Elias Josende (RS)

Douglas Muniz Barbosa é diretor do SIMESC e vice-presidente da ANMR
(foto: Rubens Flôres)

Metas nacionais para 2018
O presidente da ANMR, Juracy Barbosa, goiano,
34 anos, e atualmente médico residente do 3º ano
em Ortopedia e Traumatologia no Hospital das
Forças Armadas (HFA), em Brasília, considera
que a ANMR teve importantes vitórias nas últimas gestões e que os novos desafios renovaram a
disposição de toda a diretoria eleita para enfrentá-los com firmeza, e adianta os principais objetivos
da gestão 2018: melhoria das condições de trabalho e de aprendizado dentro dos hospitais de ensino; defesa intransigente quanto ao cumprimento
da legislação vigente que rege a residência médica
no Brasil; reajuste no valor da bolsa; luta contra o
assédio moral e profissional ainda existentes em
muitos serviços e promoção de ajuda e suporte
adequados aos médicos residentes vítimas de abusos; atuação junto às entidades médicas e à Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) na
luta e na defesa de quaisquer assuntos de interesse
dos médicos residentes do Brasil.

REGIONAIS

Joinville:
Regional organiza palestras e participa de atividades
A diretoria do SIMESC, Regional
Joinville, promoveu no quadrimestre passado várias atividades visando benefícios aos médicos e à população.
Em outubro, o advogado da Assessoria Previdenciária do SIMESC,
Kleber Coelho, ministrou palestra
com destaque para a Atividade Especial e suas vantagens para o benefício da aposentadoria e realizou
plantão presencial para atendimento individual aos filiados. No mesmo
mês, os diretores regionais participaram de reunião com os acadêmicos do sexto ano de Medicina da
Universidade da Região de Joinville

(Univille). O encontro teve como
objetivo apresentar o Sindicato aos
futuros médicos.
O SIMESC Regional Joinville também esteve presente na audiência
pública proposta pelos deputados
estaduais, médicos, Fernando Coruja e Dalmo Claro sobre a aplicação
da Lei 17.110/2017, que trata da distribuição gratuita de análogos de insulina para pacientes do SUS. A audiência foi realizada na Assembleia
Legislativa, na qual foram abordadas
as questões técnicas e legais, além de
custos, para aplicação da lei que garante a distribuição destes análogos.
Em novembro, a presidente Regio-

nal, Tanise Balvedi Damas, participou de reunião com o prefeito Udo
Döhler para discutir métodos de
atuação contra os casos de dengue
na cidade.
“Além das atividades externas, nossa diretoria promove reuniões periódicas com o objetivo de estabelecer
estratégias para melhor representar
os médicos da região. Os filiados que
tiverem interesse estão convidados
a participar e expor seus problemas
e sugestões”, convida Tanise.
A sede Regional Joinville fica localizada à rua Dona Francisca, 260 Centro Empresarial Deville. O telefone para contato é (47) 3432 3279.

Blumenau:
Regional promove Ciclo de Encontros com Centro Acadêmico
O SIMESC Blumenau promoveu
em novembro o Ciclo de Encontros
com o Centro Acadêmico de Medicina (CAMBLU), da Universidade
Regional de Blumenau (FURB). Estudantes participaram de palestras
sobre previdência, residência médica e síndrome de Bournout.
"As atividades com temas relevantes da rotina médica, que são
extracurriculares ou não, são devidamente debatidos e estudados

durante a formação, tornando-se cada vez mais importantes e
necessárias", avalia o presidente
Regional Blumenau, Carlos Seara
Filho, que lembra que o evento é
realizado anualmente.
Direito Médico
A regional Blumenau também organizou, nos meses de novembro e
dezembro, o curso de Direito Médico, em parceria com a Sociedade
Brasileira de Clínica Médica - Re-

gional SC. Médicos, estudantes,
advogados e promotores participaram do encontro.
O diretor de Apoio ao Médico Pós-graduando em Medicina, Daniel
Holthausen Nunes, o assessor previdenciário do Sindicato, Kleber
Coelho, e as assessoras jurídicas
Vanessa Lisboa de Almeida e Mariah Martins colaboraram com as
atividades promovidas pela Regional.

SIMESC EM AÇÃO

Dirigentes do SIMESC reúnem-se em Florianópolis

Diretores, assessores e funcionários
do SIMESC participaram em dezembro de assembleias e reunião na Capital para o encerramento das atividades 2017 e encaminhamento dos
trabalhos para o próximo ano.
O 1º tesoureiro do SIMESC, Fábio
Schneider, apresentou o relatório da
prestação de contas das atividades do
ano e a previsão orçamentária para
2018, assim como as contas das regionais, aprovadas pelo Conselho Fiscal.
A assembleia aprovou, por unanimidade, o valor de R$ 220 para os médicos que optarem em pagar a contribuição sindical com o código do SIMESC.
“Nossas assessorias jurídicas fizerem
vários estudos sobre as mudanças da
contribuição com a reforma trabalhista, e o imposto não deve ser extinto por completo por ser uma cobrança de natureza tributária”, comentou
Vânio Cardoso Lisboa, presidente do
Sindicato.
SIMESC Plus
O diretor de Comunicação e Imprensa, César Ferraresi, explanou sobre o
SIMESC Plus. Saiba mais na página 16.
Como forma de aproximação com os
médicos, retorno sobre a satisfação
com a entidade e busca por filiação, foi
apresentada a proposta de visita nos
consultórios e locais de trabalho dos
profissionais. A secretária geral do SIMESC, Zulma Sueli Carpes citou que
um projeto piloto foi realizado durante dois meses na regional de Laguna,
e exibiu as sugestões dos médicos en-

trevistados, para reflexão e propostas
de melhorias pela diretoria.
Ações regionais
O secretário da Regional Laguna, Garibaldi Monteiro Bastos destacou a
paralisação de 100% dos médicos do
hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos, devido à retenção dos
honorários médicos.
Da Regional Extremo Oeste, Antonio
Marcos Duarte (secretário) e Cláudio Demetro Graciolli (tesoureiro)
comentaram que o foco da diretoria
tem sido nas questões envolvendo os
médicos de São Miguel do Oeste e que
em parceria com a Assessoria Jurídica
conquistaram um contrato com menos riscos aos médicos ‘pejotizados’
do hospital Terezinha Gaio Basso.
O presidente da Regional Itajaí, Mauro César Machado, citou o mutirão de
cirurgia de hérnia e de vesícula que
o município está realizando em conjunto com o hospital Marieta Konder
Bornhausen, e que alguns médicos
abriram mão do bônus nos honorários
em favor da unidade.
Do Médio Vale, Roberto Amorim
Moreira (presidente), Lothar Stange
(secretário) e Alfredo Nagel (tesoureiro) informaram que convidam semestralmente os diretores da região para
eventos da diretoria e que o número
de participantes aumenta a cada atividade. Também explanaram sobre
dificuldades financeiras enfrentadas
no hospital Beatriz Ramos e que estão
tentando solucionar o problema com

o apoio da Assessoria Jurídica do sindicato.
Do Centro Oeste, os médicos Gilmar
Kruker (presidente), Marcos Antônio
M. Farias (secretário) e Auredy Sella
Aguiar (tesoureiro), disseram sobre
o apoio da Unimed na parceria para
manter os médicos filiados na região.
Representando a Regional Araranguá,
Stefânio Napoli Oliveira (presidente)
e Andreia Souto Silva Aguiar (tesoureira), comentaram que montaram
um grupo de WhatsApp com médicos
da região e que a ação foi positiva. Trataram ainda sobre a retenção de honorários dos médicos no hospital de
Sombrio, que resultou em paralisação.
A secretária da Regional Rio do Sul,
Janine Drebes Melo, informou que
com curso de medicina e residência
médica na região a diretoria vai buscar se aproximar mais dos jovens futuros médicos.
Um dos pontos destacados pelo presidente de Brusque, Laércio Cadore,
foi a repercussão negativa em jornal
do município que generalizou que os
médicos não cumpriam horário no
Hospital Azambuja -, e que o sindicato
interveio enviando resposta ao veículo com apoio das assessorias Jurídica e
de Imprensa. Citou que sua diretoria e
a Associação Brusquense de Medicina
(ABM) reúnem-se mensalmente com
o corpo clínico do hospital.
O secretário de Videira, Agostinho
Julio Bernardi, alertou sobre contratos com a organização social Instituto Saúde Educação e Vida (ISEV). Em
Fraiburgo foram registrados diversos
problemas.
O presidente da Regional Tubarão,
Cléberson Garcia, citou a superlotação
na emergência do hospital Nossa Senhora da Conceição, e que o sindicato
colocou-se à disposição dos médicos
para tentar encontrar uma solução
para essa questão.
O secretário de Xanxerê, Luiz Carlos
Schaedler comentou que a diretoria
segue mobilizada nas ações em defesa
dos médicos da região.

SÓCIOS VITALÍCIOS

Médicos são homenageados como Sócios Vitalícios

Profissionais homenageados pela confiança ao SIMESC (foto: Afonso Bueno Júnior)

Em reconhecimento à fidelidade ao
SIMESC, a diretoria da entidade concedeu em dezembro o título de Sócio
Vitalício para 16 médicos da Grande
Florianópolis. “A honraria é prestada
aos médicos que completam 70 anos
e que contribuíram com o sindicato
por 10 anos seguidos ou 20 anos com
alguma interrupção”, explicou a diretora de Assuntos Sociais e Culturais,
Nadja Aline Volkmann.
O médico especialista em medicina
esportiva Paulino Lucianetti Neto foi
um dos homenageados. “Faço questão de dizer que sou um médico cristão e exerço a profissão que Deus me
deu para ajudar as pessoas. Sempre
gostei porque tenho a certeza que no
final do dia ajudei alguém”, declarou o
médico que ficou muito satisfeito com
a homenagem.
Atuando há mais de 40 anos como
médico, o psiquiatra Wilson Leitão
Leite, também foi agraciado. “Essa
homenagem me proporcionou lem-

brar de muitas conquistas da medicina e poder compartilhar este momento com amigos me deixa muito
feliz. Amo o que eu faço e agradeço a
homenagem”, citou.
Um dos primeiros gestores do
SIMESC na década de 80, o psiquiatra Rui Martins Iwersen, recebeu a
homenagem. “É uma satisfação ser
homenageado principalmente por
uma organização que ajudei a fundar
e continuo contribuindo com suas atividades como filiado”, afirmou.
Apadrinhado pelo ex-aluno e vice-presidente do SIMESC, Leopoldo
Back, o médico gastroenterologista
Otávio Galvão Filho teve sua competência e dedicação à medicina lembradas. “Eu sempre quis participarda diretoria de uma entidade médica, mas
não consegui porque me dediquei aos
pacientes. Dei bastante, mas a medicina me deu muito mais”, declarou o
médico.
Formado há 45 anos, o ginecologista e

obstetra Afonso Batista da Silva também recebeu a homenagem. “Sempre
fui bem tratado pelo SIMESC. Confio
na entidade e por isso estou há tanto
tempo como sócio. Muito obrigado
pelo reconhecimento”, agradeceu.
O presidente do SIMESC, Vânio
Cardoso Lisboa, encerrou a homenagem lembrando que para a entidade “é
uma honra prestar essa homenagem
para aqueles que sempre acreditaram
no trabalho do sindicato. A todos esses médicos e aos que já receberam
esse título, nosso muito obrigado”,
encerrou.
Os médicos Amaury Machry, Ângelo
Ferreira da Silva, Fernando Menegazzo
Rosa, Franz Willy Nietsche Cruz,
Homero Garofallis Ribeiro, Irae
Ruhland, Jani Rogerio Vieira Wolff, Jorge
Alberto de Mattos, Nonohai Cunha
da Silva, Tales de Carvalho e Walter
da Luz também foram agraciados
como sócio vitalícios, mas não puderam comparecer ao evento.

AGRESSÃO A MÉDICOS:

UMA PREOCUPANTE REALIDADE.

Proﬁssionais conﬁrmam serem vítimas de ataques
físicos e verbais principalmente no sistema público.
Violência impacta na rotina de trabalho e o emocional

CAPA

A agressão contra os profissionais
de saúde está cada dia mais em destaque no noticiário. Em Santa Catarina ainda não há estudos sobre esse
tema, mas relatos frequentes são
feitos ao SIMESC sobre situações de
risco às quais os médicos estão expostos, principalmente no ambiente
da saúde pública.
Em 2016, o Conselho Regional de
Medicina do Estado de São Paulo
(CRM-SP) divulgou pesquisa realizada pelo DataFolha que apresenta
a percepção da violência na relação
médico-paciente. Foram ouvidos
617 médicos e 807 cidadãos entre
setembro e outubro daquele ano
tanto na Capital quanto no interior.
O resultado da pesquisa dos dois
grupos de entrevistados converge
para uma unanimidade: a sobrecarga do sistema público de saúde,
as más condições de atendimento,
a falta de médicos, medicamentos,
equipamentos, leitos e insumos são
os elementos que formam a combustão da violência.
A pesquisa apresenta também que
47% dos médicos entrevistados tiveram conhecimento de episódios

de violência com algum colega; 17%
sofreram violência e tiveram conhecimento de agressões a colegas
de profissão, sendo a maioria médicos jovens (78% de 24 a 34 anos),
e mulheres (8%) mais que homens
(3%); 5% relataram terem sido agredidos pessoalmente; desses, 20%
sofreram agressão física; em 70%
desses casos a agressão foi praticada pelo paciente; 84% dos que sofreram agressão alegam terem sido
atacados verbalmente, 80% sofreram agressão psicológica; 60% alegam que os problemas geralmente
acontecem durante a consulta; 32%
dos médicos relataram que episódios de violência acontecem sempre
ou quase sempre; 85% dos profissionais têm a percepção de que os episódios ocorram mais no SUS.
Do outro lado, os pacientes confirmam os problemas no sistema: 34%
dos cidadãos entrevistados afirmam
ter passado por alguma situação de
estresse no atendimento à saúde em
um ano; 10% destes relatam ter tomado alguma atitude, como reclamar da qualidade do atendimento
médico (6%); reclamar do atendi-

mento na recepção (3%); etc; entre
os que disseram que tiveram um
momento de estresse, são poucos os
que afirmaram ter praticado agressão verbal; 35% afirmaram que
presenciaram este tipo de agressão,
14% presenciaram ameaças psicológicas e 4%, agressões físicas; 24%
relatam que o estresse ocorre na recepção do local de atendimento; 9%
em procedimentos médicos; 5% na
espera pelo atendimento.
Um dado importante da pesquisa
aplicada aos pacientes é que os que
se consideram agressores afirmam
que praticaram a violência incentivados pelo comportamento do médico (falta de educação, ironia, desrespeito, falta de atenção para ouvir
o problema, prescrição equivocada
e demora no atendimento). Para os
médicos, a violência é incentivada
pela falta de satisfação com a saúde
pública, a demora no atendimento,
a falta de estrutura e suporte para o
atendimento. Dos médicos, 5% admitem que os episódios de violência
são registrados em consequência do
comportamento dos colegas.
Para o vice-presidente SIMESC,
Leopoldo Back, esta é mais uma situação que envolve o trabalho médico que preocupa a entidade. “Há
várias causas, algumas diretamente relacionadas à atividade, como a
notória precariedade de recursos,
meios e instalações, superlotação,
falta de insumos e medicamentos,
lentidão e precariedade do sistema,
entre outros. Mas há outras de âmbito mais geral, que também afetam
os professores, por exemplo - a falta de educação, respeito, civilidade
e disciplina que grassa entre a população brasileira, principalmente
entre os mais jovens. E, finalmente, um culpado que provocou tudo
isto, o governo que nos elegeu como
inimigos preferenciais. Temos que
denunciar as agressões e combater
este problema sério e angustiante
para quem a ele está sujeito, ou seja,
todos nós”, declara.

CAPA

Trauma e tratamento após agressão
Era um plantão noturno na Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
no norte de Florianópolis há alguns
anos. Muitos pacientes. Equipe reduzida e por consequência, demora no
atendimento. A situação estava sob
controle até que uma paciente dependente química voltou em busca
de morfina e teve o pedido negado.
A negativa foi o suficiente para que a
filha da paciente partisse para cima
da médica, a jogasse no chão e a agredisse com socos e pontapés. A profissional, que terá o nome preservado,
diz que “teve sorte” pelo rosto não
ter sido atingido, mas as marcas pelo
corpo e o trauma psicológico permaneceram por muito tempo.
“Eu fiquei chocada. Senti-me humilhada e levei muitos meses para me
recuperar. Tive que procurar tratamento psicológico e por dias atendi
os pacientes com a porta do consultório aberta para reconquistar a con-

fiança”, conta a profissional que destaca que não recebeu nenhum tipo
de amparo da secretaria municipal
de Saúde.
O fato ocorreu em 2010 e hoje a médica, por opção, trabalha em um posto
de saúde da Capital, local que considera mais controlado. Segundo ela, a
falta de estrutura da UPA e os problemas sociais acabam influenciando na
violência. “Agressões verbais perdi
as contas de quantas eu e outros colegas sofremos. O paciente muitas vezes não consegue compreender que a
resolução do problema não depende
somente do médico. Nós procuramos
ajudar, encaminhar, mas para causas
sociais, nós médicos, ainda não temos a receita. É uma questão muito
mais ampla”, declara.
Para o presidente do SIMESC, Vânio
Cardoso Lisboa, a exposição à agressão é mais ampla. “Estamos destacando a situação do médico, mas não

podemos ignorar os relatos de violência que iniciam antes do paciente
chegar ao consultório, do uso do aparelho do Estado por bandidos de maneira intimidadora e os inúmeros casos de servidores da saúde afastados
do trabalho para tratarem os traumas
sofridos pela violência durante o trabalho”, aponta.

Educação sobre o sistema pode ser uma saída
O 1º tesoureiro do SIMESC, Fábio
Schneider, que vivencia diariamente a tensa realidade dos médicos que
trabalham na saúde pública, principalmente com atendimentos de
emergência, e que por várias vezes
foi agredido verbalmente por pacientes, elenca alguns pontos que
podem auxiliar na solução do problema. Segundo ele, segurança policial,
triagens mais eficazes, trabalho educacional e explicativo de que lugar o
paciente deve procurar para seu atendimento, separação de sala de espera
e dos consultórios e melhores condições de trabalho, e remuneração são
alguns deles. “A melhor remuneração atrairia mais profissionais e desta
forma, o atendimento não demoraria
tanto. Esta é uma queixa recorrente
dos pacientes: a longa espera. E quem
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procura o serviço sempre avalia que
seu caso é mais grave do que os outros e quer uma solução imediata”,
declara.
O caso mais recente de violência em
unidade de saúde foi verificado em
Florianópolis no final de novembro,
quando um paciente transtornado
com a informação de que não teria médico para atendê-lo, quebrou
macas e objetos na UPA Norte. O
homem, que estava em crise de ansiedade, além de causar danos materiais, ameaçou os funcionários. "Com
a redução do valor da hora plantão, as
lacunas nas escalas são frequentes. A
valorização dos profissionais é essencial para melhorar os atendimentos
nas unidades de saúde e consequentemente, reduzir drasticamente este
tipo de situação", acrescenta Fábio.

CAPA

Projeto de Lei pede punição aos agressores
Na Câmara federal, em Brasília, tramita o Projeto de Lei (PL 7269/2017)
de autoria do deputado federal Sinval Malheiros que tem como objetivo qualificar a conduta de agressão
contra profissionais de saúde, como
forma de coibir o delito e reduzir
o número de casos registrados em
todo o país. O Projeto de Lei acrescenta o parágrafo 13 ao artigo 129
do Decreto Lei 2.848/1940 (Código
Penal).
“A violência contra médicos e demais profissionais ligados ao setor
(enfermeiras, fisioterapeutas, psicólogos, farmacêuticos, odontólogos,
técnicos de enfermagem etc.) vem
aumentando de forma assustadora.
Esta é a realidade em todas as unidades da Federação. Em algumas
cidades é regra a violência contra os
profissionais de saúde”, afirma o deputado Sinval, que é médico.
O Projeto de Lei sugere a seguinte
redação ao parágrafo 13: “Se a lesão
for praticada contra profissionais ligados à área de atenção à saúde, ainda que fora do ambiente de trabalho,
mas em virtude da condição da vítima como profissional da área: Pena
– reclusão, de um a cinco anos. No
caso de lesão praticada por menor de
18 anos, deverão ser aplicadas as penas estabelecidas no artigo 112, IV
a VI, da Lei nº 8.069/1990 (que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente), conforme a gravidade
do delito”.
“A agressão a médicos em seu ambiente de trabalho ou decorrente
do exercício da profissão é uma das
grandes preocupações atuais da Federação Médica Brasileira (FMB).
Assim que o relator for designado
será procurado pelas entidades médicas nacionais para manifestar a
posição e pedir pela sua aprovação”,

declara o presidente da FMB, Waldir
Araújo Cardoso.
Vânio Lisboa reforça que o panorama é grave e que os profissionais da
saúde “merecem respeito e segurança. Estamos na linha de frente, recebendo os ataques sem sermos os
responsáveis pela situação”, destaca
o presidente do SIMESC ao lembrar
do episódio do médico que foi sequestrado para atender um traficante baleado no Rio de Janeiro. “Esses
episódios são inaceitáveis. E é sabido
que o Estado não dá aos profissionais
a condição ideal de retorno às atividades após essa vivência dramática.
É uma situação gravíssima e com
sequelas muitas vezes irreversíveis
para os médicos. Muitos não conseguem retomar a atividade, a vaga
fica aberta, não há profissional para
a reposição e iniciamos o ciclo de
problemas de atendimento”, destaca.
O presidente do Sindicato conta que
os médicos ficam com medo de sair
de casa, de ter vida social e principalmente, têm medo de retomar a rotina. “Há locais onde os médicos não
querem mais trabalhar por causa da
violência promovida por criminosos. Temos um relato em Porto Alegre (RS) de que em julho de 2017, um
posto de saúde foi fechado devido às
condições de segurança do bairro. É
um problema complexo e de resolução demorada”, aponta.
Em 2017, o SIMESC manifestou preocupação em relação aos médicos do
Instituto Geral de Perícias (IGP). O
prédio na Capital foi alvo de ação intimidatória de bandidos. “Alvejaram
o prédio em represália ao Estado,
ignorando totalmente que a estrutura abrigava profissionais de várias
áreas naquele momento. Pedimos
providências no reforço da segurança, mas temos plena consciência da

morosidade do serviço público e de
que as soluções demoram a aparecer,
porque os problemas são inúmeros e
a máquina é lenta”, acrescenta Vânio.
O presidente do SIMESC afirma que
os usuários de planos de saúde integram a lista dos agressores. “A violência, que pode ser reflexo da indignação somada à falta de paciência,
nos parece cada vez maior. No caso
da medicina, além do sistema público, a rotina dos consultórios também
tem sido afetada por essa situação
quando o paciente de plano de saúde
entende que pode ter acesso a serviços que muitas vezes precisam de
autorização para serem realizados. É
um grande transtorno que não raro,
vira agressão”, destaca.

Vanessa de Almeida: médicos filiados têm
assessoria do SIMESC para casos de agressão

CAPA

O que o médico deve fazer em caso de agressão?
A assessora jurídica do SIMESC,
Vanessa de Almeida, orienta como
os médicos devem agir em casos de
agressão:
- o risco de agressão ou a própria
agressão deve sempre ser reportada,
inicialmente em Boletim de Ocorrência - podendo ou não representar
o agressor. Caso represente, iniciará
um processo criminal contra o mesmo e se optar pela não representação será apenas o registro para estatísticas.
- em caso de ameaça, o médico deve
solicitar a presença de proteção policial - não só a Militar, mas da Guarda
Municipal também, que têm competência para garantir a segurança do
atendimento médico no âmbito municipal, quando o município dispõe
desse serviço.

- o médico deve comunicar aos diretores clínicos e técnicos sobre o
ocorrido, para que os mesmos tomem a providência de garantia de
segurança no local de trabalho de
forma permanente, com solicitações
às secretarias de Saúde e à Promotoria de Justiça.
- se for necessário o fechamento da
unidade, o médico deve solicitar a
presença do diretor técnico para
este fazer o fechamento do local,
com aviso na porta informando o
endereço para onde os pacientes devem ir em busca de atendimento. É
necessário fazer o aviso aos serviços
móveis que levam o paciente para a
unidade. Caso seja posto de saúde,
em que não há recebimento de paciente por serviço móvel, não é preciso avisar.

- os comunicados à secretaria de
Saúde, ao Ministério Público e ao
Conselho Regional de Medicina devem ser realizados pelos diretores
técnico e clínico.
- aos diretores de unidades de saúde,
quando receberem um chamado de
um plantonista, a inércia pode configurar uma infração ética. Dessa
forma é dever dos mesmos atenderem às devidas solicitações de proteção e também suspender o atendimento externo.
- antes de conversar com a imprensa, o médico deve ter o cuidado de
preservar sua imagem e sua segurança, buscando no SIMESC a orientação de como proceder caso o fato
se torne público, e precise ser gerenciado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa do Sindicato.

A assessoria jurídica do SIMESC esta à disposição para mais informações. Em caso de emergência o
médico filiado pode acionar o Plantão Jurídico 24 horas, pelo telefone (48) 99621 8626.

SIMESC Plus amplia parcerias para os médicos filiados

Desde outubro de 2017, os médicos
filiados ao Sindicato têm um novo
serviço disponível. O SIMESC Plus é
um clube de benefícios com empresas

parceiras para que os médicos tenham
acesso a produtos e serviços variados.
O SIMESC Plus é um benefício que
pode ser desfrutado pelos médicos

filiados e em dia com a associação ao
Sindicato e também pelos recém-formados em medicina, até 90 dias após a
formatura. Os sócios vitalícios têm direito a usufruir dos benefícios promovidos pelos parceiros do SIMESC Plus.
Um diferencial do SIMESC Plus é que
esposos(as) ou companheiros(as), filhos de qualquer idade e menores que
são de guarda do associado ao Sindicato, têm direito a usufruir do programa.
Confira em www.simesc.org.br a lista das empresas parceiras do SIMESC
Plus. No site também é possível ler o
regulamento e para quem ainda não
é filiado, ter acesso à inscrição ao SIMESC. Não há carências para o uso do
SIMESC Plus. É preciso somente solicitar a identificação.

Faça contato com o SIMESC pelo e-mail simesc@simesc.org.br ou pelo telefone 0800 644 1060 em horário comercial,
de segunda a sexta-feira para solicitar a emissão de sua identificação e imediatamente, comece a usar o serviço.

ARTIGO MÉDICO

Epidemia de obesidade: uma mudança comportamental
A epidemia de obesidade que assistimos tem se agravado a números
estratosféricos, sendo que na última
pesquisa Vigitel brasileira, de 2016,
(pesquisa com brasileiros realizada
por telefone) observou-se que 18,9%
da população brasileira está obesa,
mais da metade da população está
com sobrepeso e houve aumento de
61,8% na prevalência de Diabetes. De
acordo com as últimas estatísticas do
Centro de Controle e Prevenção de
Doenças (CDC), americano, 36,5%
dos adultos dos EUA estão obesos
(IMC acima de 30 kg/m2).
Entre as causas deste aumento de prevalência no Brasil estão o maior consumo de industrializados pela classe
econômica C, o sedentarismo, e outros que não são o foco deste artigo. A
obesidade é patologia complexa com
forte predisposição genética, porém
com alta influência ambiental. Assim,
precisamos da força de todos os médicos catarinenses para que algumas
medidas comportamentais sejam
disseminadas entre nossos pacientes.
Até mesmo entre os próprios médicos que com uma rotina estressante,
nem sempre se preocupam com sua
própria saúde. Seguem algumas mudanças comportamentais possíveis:
1) As pessoas comem mais calorias do que percebem. A maioria de
nós, se medíssemos por meio de calorimetria a necessidade metabólica
basal, não precisaria de mais do que
1200 a 1500 kcal por dia para manter as atividades diárias (em um dia
sem atividade física). A questão é que,
sem perceber, há a ingestão de muito mais calorias do que isso. Manter
um recordatório alimentar, seja por
intermédio de aplicativo ou escrita
é um começo. Lembrar que o álcool
fornece calorias é muito importante, já que muitas vezes está acompanhando as refeições e causa tolerância. Outra situação é esquecer o que
come entre uma refeição e outra ou
não perceber quantas vezes acessa a
geladeira à noite, antes de dormir. 2)
Dormir pouco ou não ter sono re-

pousante afeta o emagrecimento. O
sono ruim ainda não é visto como um
problema de saúde. Muitas vezes temos que convencer o paciente de que
insônia, acordar muito a noite, ‘terror noturno’ ou outros problemas de
sono - já bem estudados pelos especialistas do sono -, não são normais.
Escutamos “sempre dormi mal” ou,
“minha família inteira é assim”. Para
um bom funcionamento, o hormônio Cortisol precisa que ocorra durante a noite o chamado ‘descenso
noturno’. Se não repousarmos como
devemos, não haverá o decaimento
deste hormônio como é fisiologicamente programado. Em vários estudos observou-se que houve aumento
da circunferência abdominal, o peso
entre outros problemas como: fadiga
crônica e até transtornos de humor
por conta deste sono não reparador.
Com as redes sociais e o uso demasiado do celular o horário de sono
tem sido perturbado por inúmeros
estímulos. 3) Ser sedentário é anormal! Segundo a OMS, pelo menos 6%
das mortes anuais tem como causa o
sedentarismo. Ele ainda não é visto
como uma situação potencialmente
mortal, mas deveria. Tenho conversado com os pacientes que se mover
deve ser ‘algo como escovar dentes’.
Se você ainda não fez hoje, programe-se para isso: desça um ponto de ônibus antes, daqui a dois meses desça
dois pontos de ônibus antes de casa.
Para os que tem problemas ortopédicos sérios, podemos sugerir (com a
autorização do ortopedista) a bicicleta ergométrica durante o período em
que assiste televisão. A caminhada
e algum exercício isométrico (musculação ou pilates ) faria com que a
manutenção da composição corporal
se mantivesse por mais tempo, evitando inclusive o aumento exagerado
de peso que há em momentos como a
menopausa na mulher, por diminuição de metabolismo. Afinal, a manutenção e aumento da massa muscular
aumenta o metabolismo basal (aquele
total de calorias que precisamos para

um dia sem atividades físicas), promove maior estabilidade corporal,
diminui dores crônicas e articulares e
evita a ‘sarcopenia’ do idoso. Na rede
pública observamos que não temos
academias, centros comunitários, faltam pistas e praças seguras, grupos
de atividade física e/ou de mudança
comportamental. Afinal, apesar dos
números absurdos, não há linha de
cuidado para obesidade no SUS e isso
faz com que os outros ambulatórios
de doenças crônicas transbordem
de pacientes. Não há nenhum medicamento inserido no rol de medicamentos fornecidos pelo SUS para
diminuição de apetite por exemplo e
as equipes ainda não foram treinadas
para coordenar Grupos de Mudança
comportamental em Obesidade. Temos um caminho longo pela frente!
Preocupa-nos também a sua saúde,
médico catarinense. Quanto tem dedicado do seu tempo a sua própria
saúde? Comece por você a mudança
de hábito. Comece devagar mas seja
constante e verá os benefícios em sua
saúde física e mental. E suas próprias
dificuldades servirão de exemplo
para maior aderência do seu paciente
às constantes e difíceis mudanças necessárias para a boa saúde.

Cristina da Silva Schreiber de Oliveira é
médica Endocrinologista e filiada ao SIMESC

ARTIGO JURÍDICO

Reforma e custo

do trabalho?
Um dos grandes argumentos elencados para impulsionar a
nova legislação trabalhista foi o custo do trabalho e burocracias advindas deles.
Diante disto, criou-se nova norma que passa a nortear as relações de trabalho, tornando incerto, inseguro e duvidoso o
texto legislativo porque acaba por mitigar, muitas vezes direta, outras indiretamente, direitos conquistados por meio de
muito suor e dedicação.
Em nosso ponto de vista, para que o funcionamento das instituições e dos processos sociais sejam relevantes, a ciência ensina que é possível reduzir o custo do trabalho sem qualquer
redução de direitos trabalhistas.
A proposta de redução de custo do trabalho a partir da modificação da legislação trabalhista, como se pretende com a respectiva reforma é absolutamente irracional e injustificável.
A médio prazo as propostas refletirão na economia e enfraquecerão o mercado interno, solapando as condições de
desenvolvimento. Em longo prazo, as medidas refletirão no
bem-estar social, o que certamente terá consequências no
aumento do custo do Estado como na saúde, por exemplo.
Há dúvidas quanto à real necessidade da reforma com o objetivo de minimizar os custos empresariais advindos das relações de emprego. Então, como se reduzir o custo do trabalho?
Não há nenhuma razão técnica para que o trabalho humano
seja o centro de tributação como é no Brasil. Em nosso país,
por uma escolha do legislador ao longo dos anos 30 até os anos
50, depois passando pelas décadas seguintes, tornou-se mais
prático para o Estado realizar a construção do seu sistema tributário nos entornos das relações de trabalho, pela facilidade
de fiscalização uma vez que as empresas devem realizar vários informes cuja transparência é requisito essencial.

As contratações trabalhistas envolvem uma dinâmica administrativa muito complexa. Por conta disto, o processo
de enfrentamento dos tributos e das relações de emprego
pelos empresários os obrigam a montar uma estrutura para
atender a esse objetivo arrecadatório. No final das constas
chega-se à conclusão de que cada trabalhador, além do que
ele ganha, gera uma carga tributária elevadíssima e que vai,
naturalmente, onerar o custo da empresa.
Não é de hoje que há consenso de que o Estado tenha um
número menor de tributos (o custo do trabalho), ou seja, há
um clamor geral de que permaneça uma desoneração tributária, sem qualquer redução de direitos trabalhistas em
uma tratativa entre o Estado e o empresário.
Alguns países tomaram esta medida, como a Inglaterra,
com a criação, após a 2ª Guerra, de um estado de bem-estar
social, em que não existe tributos sobre o trabalho. Logicamente há uma compensação desta carga tributária sem a
retirada de direitos trabalhistas.
Não é de hoje que concluímos que não é o trabalhador que
recebe muito, mas o que muitas vezes torna inviável as relações de emprego é o ímpeto governamental de processar
resultados financeiros para si, (o que por sinal não sofreu
qualquer reforma), desembarcando em insegurança jurídica a qual, por sua vez, até que tudo seja novamente pacificado pelos tribunais, muitos bons padecerão nesta incerteza
criada, sem que efetivamente se tenha retirado o custo efetivo do trabalho.

Quanto custa um trabalhador para o empregador?
Salário: R$ 1.000

Fonte: Katiane Moro Silva – Assessora Contábil SIMESC

Alberto Gonçalves de Souza Júnior é advogado da Assessoria Jurídica do SIMESC

Para mais informações e esclarecimentos, procure a Assessoria Jurídica do SIMESC.
Agende atendimento pelos telefones (48) 3223 1060 ou 0800 644 1060 ou pelo E-mail simesc@simesc.org.br

ARTIGO JURÍDICO

A importância da Defensoria médica especializada
A carreira médica é uma das mais antigas profissões existentes. Todavia,
a caminhada para formação do médico é árdua. Inicia-se antes mesmo do
ingresso na faculdade, com incansáveis horas de estudo para aprovação
no curso que é o mais concorrido em
todas as universidades do país.
Após a aprovação, inicia-se uma jornada integral de estudo por longos
seis anos. Acabando a graduação,
para alguns, não é tempo de ingressar no mercado de trabalho, há ainda
a residência médica a ser feita, que
lhes custarão mais três a seis anos
de estudo, dependendo da especialidade que escolheram. Ao final da
residência, além do exercício da medicina, se faz necessária a busca incansável pela atualização. Novos medicamentos e técnicas cirúrgicas são
desenvolvidas diariamente.
Assim, pela peculiaridade da profissão, aliado a uma rotina de trabalho
e estudo que iniciou ainda na adolescência e que ocupa grande parte do
seu tempo, o médico se torna expert
no seu ofício. Em contrapartida, por
vezes não lhe sobra tempo e forças
para compreender as peculiaridades que circundam o exercício de
sua profissão. São normas emanadas
pelo Conselho Federal de Medicina
e conselhos regionais que regulam a
profissão, que disciplinam a publicidade e propaganda, que regulamentam o corpo clínico de um hospital,
que atribuem responsabilidades ao
diretor técnico e clínico de um estabelecimento de saúde, entre tantas
outras. Para que se tenha uma ideia,
o Conselho Federal de Medicina já
editou mais de 12.000 normas, incluíndo resoluções, recomendações, notas técnicas e despachos. Exigir pleno conhecimento das normas éticas
e legais aplicáveis ao exercício profi-

sional é algo por vezes inalcançável.
Como se não fosse o bastante, destacamos a judicialização do exercício
da medicina, em especial no âmbito
civil e criminal, que nos dias atuais
vem aumentando exponencialmente, ecoando nos corredores dos fóruns judiciais o temeroso termo ‘erro
médico’. O número de ações judiciais
discutindo o alegado ‘erro médico’
vem crescendo exponencialmente
em todas as unidades judiciárias. O
médico sem sombra de dúvidas é,
por assim dizer, a ‘bola da vez’ ou o
‘alvo’ das ações judiciais, em especial
daquelas em que se busca uma reparação do suposto dano, seja ele material ou moral.
Os conselhos regionais de medicina
de todos os estados também têm observado o crescimento de denúncias
contra médicos no exercício da medicina. É papel deste órgão o julgamento do médico acusado de má prática
profissional. Também se avoluma o
número de sindicâncias promovidas
por ato do próprio conselho, especialmente demandas relacionadas
à propaganda e publicidade irregulares. A Comissão de Divulgação de
Assuntos Médicos tem sido atuante e
efetiva no rastreamento de anúncios
médicos em desacordo com as normas éticas, em especial as previstas
na Resolução CFM 1974/2011.
Ao médico lhe resta estar bem assessorado para exercer a medicina
com tranquilidade. A assessoria jurídica especializada em Direito Médico traz ao profissional a segurança
de que suas ações e decisões serão
acertadas, do ponto de vista ético e
jurídico.
Não por menos, o SIMESC há muito
vem investindo numa equipe altamente especializada e integralmente
dedicada ao Direito Médico. O grupo

hoje é composto por 15 profissionais
aptos a prestarem qualquer tipo de
assessoramento ao médico filiado.
Buscar assessoria no primeiro momento após o rompimento da boa
relação médico e paciente pode fazer toda diferença no desenrolar das
eventuais demandas judiciais.
Ademais, um profissional que buscou e galgou sua profissão especializando-se para melhor atender seus
pacientes, merece uma defensoria
especializada para melhor lhe atender. Dessa forma, para que o médico
possa cuidar de vidas, deve procurar
um especialista que possa cuidar das
peculiaridades do exercício da sua
profissão.

Erial Lopes de Haro é advogado da Assessoria
Jurídica do SIMESC (foto: Rubens Flôres/Arquivo)

Para mais informações e esclarecimentos, procure a Assessoria Jurídica do SIMESC.
Agende atendimento pelos telefones (48) 3223 1060 ou 0800 644 1060 ou pelo E-mail simesc@simesc.org.br

ARTIGO ECONOMIA

O piso nacional dos médicos e os impactos
na folha de Santa Catarina
Os estados têm, por força de lei, limites mínimos a serem investidos
em saúde e educação, assim como
demais itens de despesas primárias,
a partir da arrecadação de impostos.
Para a saúde é exigido por lei o repasse de 12% da arrecadação, somando
os recursos da União e subtraindo os
valores transferidos aos municípios.
Nos últimos nove anos (entre 2008
e 2016) o governo de Santa Catarina
cumpriu o limite mínimo legal, em
apenas seis anos, conforme demostrou o DIEESE em pesquisa recente.
Com um detalhe: isso foi feito ainda
de forma não consecutiva. Ou seja,
além dos recursos serem insuficientes, há uma insegurança histórica no
cumprimento do limite legal mínimo
para os investimentos em saúde.
Este comportamento incerto dos investimentos para a saúde é extremamente negativo para a sociedade, especialmente para os seus segmentos
mais pobres, que dependem diretamente da saúde pública. Demonstra,
por outro lado, o desinteresse dos go-

vernantes em relação ao tema, como
se fosse algo de importância menor.
Gastos com saúde abaixo do mínimo
legal, além de prejudicar a população,
atrapalham também os profissionais
do setor que ficam a mercê da boa
vontade dos governantes, no que se
refere às condições salariais e de trabalho, de uma forma geral. Apesar
das incertezas quanto ao cumprimento da lei, os valores destinados
à saúde têm se mostrado crescentes
nos últimos quatro anos, até em decorrência da fiscalização realizada
pelos sindicatos e demais entidades
de classe, das categorias profissionais
que compõem a saúde em Santa Catarina.
O piso nacional do médico em 2018,
calculado pela Assessoria Contábil do
SIMESC é estimado em R$ 14.134,58,
para 20 horas semanais de trabalho.
Segundo levantamento recente, cerca
de 77% dos médicos ativos e inativos
aposentados pelo Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina
(IPREV), não recebem este valor. Em

média, os profissionais cujos salários
estão abaixo desta sugestão de piso,
recebem R$ 9.127,05 por 20 horas de
trabalho semanal.
Análise recente elaborada pelo Escritório Regional do DIEESE em Santa
Catarina, mostra que na categoria há
grande disparidade salarial entre os
profissionais, o que é um problema
relevante. Uma das reivindicações
do SIMESC, a implementação do piso
nacional do médico como piso geral
dos médicos no Estado, reduziria as
disparidades, o que levaria a uma mudança importante no quadro salarial
da categoria. O sindicato defende que
tal medida poderia ser implementada
gradativamente, por exemplo, ao longo de três anos. O custo adicional para
implementação do piso para todos os
profissionais, que recebem abaixo,
representa um acréscimo de 2,61%
das despesas com pessoal da Secretaria de Estado da Saúde. É um custo
relativamente baixo, e a implantação
de tal medida seria muito importante
para a saúde em Santa Catarina.

O piso nacional do
médico em 2018, calculado pela Assessoria
Contábil do SIMESC é estimado em R$ 14.134,58
para 20 horas/semana.
José Álvaro de Lima Cardoso, economista e
supervisor técnico do DIEESE em Santa Catarina

ARTIGO PREVIDÊNCIA

Por que pensar

em Previdência?

É de conhecimento de todos que o
conceito de felicidade é amplamente
complexo e subjetivo. O fato é que
todos queremos ser felizes, indistintamente. O estado de felicidade
depende do que escolhemos para
nossa vida e que metas traçamos, de
modo que o alcance destas metas é
algo que certamente contribui para
que possamos viver uma vida plena
e feliz. E o que isso tem a ver com
previdência? Tudo!
Ao final da vida acadêmica e início
da fase profissional temos uma certeza: queremos prosperar e ter sucesso. Pensar em quando vamos parar de trabalhar é algo fundamental,
de modo que o planejamento financeiro do momento no qual pretendemos nos aposentar é algo que as pessoas deveriam tratar como uma das
mais básicas metas dentre as tantas
que traçamos. Neste sentido, juntamente com outras formas de inves-

timento, as aposentadorias públicas
e privadas devem obrigatoriamente
compor essa meta financeira. E se
para o trabalhador urbano comum
pensar isso já é importante, muito
mais para o profissional da medicina.
O médico pertence à categoria diferenciada para fins previdenciários,
notadamente por poder acumular
mais de uma atividade laboral, chegando a ter muitas vezes até três vínculos, somando dois na esfera pública e a atuação privada.
Por ser geralmente desenvolvida em
ambiente nocivo à saúde, a atividade
médica é tratada pela legislação de
maneira distinta, o que pode gerar
uma contagem diferenciada no tempo de contribuição. Mas é preciso saber que a especialidade da atividade
exige prova específica, dependendo
da época na qual o serviço foi prestado, circunstância que exige um
cuidado especial de modo a preparar adequadamente o momento do
requerimento com toda a documentação pertinente, bem como a eventual definição de estratégia de ação.
No âmbito do serviço público, com
os regimes próprios de previdência,
diversas também foram as alterações legislativas ao longo do tempo,
de modo que várias são as possibilidades de aposentadoria, dependendo do momento de admissão e da
especialidade médica na qual o profissional atua.
O SIMESC oferece esse importante
serviço, levando informação sobre
tudo o que envolve o trato com a
previdência, com o objetivo maior

de trazer ao filiado e seus familiares
segurança e eficiência na busca dos
melhores benefícios no futuro.
Veja alguns dos serviços que envolvem a Assessoria Previdenciária do
SIMESC:
•Prestação de consultas aos filiados
e familiares
•Requerimento geral de benefícios
geral na esfera administrativa e/ou
judicial
• Revisões de benefícios
• Planejamento previdenciário
• Requerimentos de averbação de
tempo de contribuição nos diferentes regimes
• Reconhecimento da Atividade Especial no serviço público e na atividade privada
• Conversão de Tempo Especial em
Tempo Comum
• Aposentadoria com paridade e integralidade
• Acertos de recolhimentos
• Restituição de contribuições feitas
acima do teto do INSS
• Artigos, boletins e informativos no
sentido de fomentar o debate, com o
objetivo principal de levar informação ao médico e aos familiares
• Representação do SIMESC nas demandas coletivas de interesses da
Categoria
Mas uma vez o SIMESC reforça o
compromisso com a classe, conclamando os médicos catarinenses a
fortalecer ainda mais a categoria, de
modo a aprimorar e ampliar os serviços e a satisfação plena dos envolvidos.

Para mais informações e esclarecimentos, procure a Assessoria Previdenciária do SIMESC.
Agende atendimento pelos telefones (48) 3223 1060 ou 0800 644 1060 ou E-mail simesc@simesc.org.br
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Lançamento da FPMed (foto: Rubens Flôres)

Foi oficializada no dia 18 de outubro,
dia do Médico, no Plenário Ulysses
Guimarães, na Câmara dos Deputados, em Brasília, a Frente Parlamentar da Medicina (FPMed), que reuniu
o apoio de mais de 200 deputados e
senadores para a sua instalação. Representantes das entidades médicas
e médicos representando vários estados brasileiros participaram da solenidade.
“A FPMed é um importante instrumento para as entidades médicas porque a partir de agora poderemos conversar com os parlamentares e atuar
mais de perto na defesa dos nossos
propósitos de atuação: as condições
de trabalho e remuneração adequados
para os médico e a saúde de qualidade,
por exemplo. Até então as entidades
médicas não tinham organização política dentro do Congresso”, destaca o
presidente da Federação Médica Bra-

Lançamento do Instituto Brasil de Medicina

sileira (FMB), Waldir Araújo Cardoso.
O deputado federal Luiz Henrique
Mandetta foi quem encaminhou no
Congresso a criação da FPMed. “É
preciso que os médicos apresentem
quais são as propostas para a medicina ou vamos continuar reagindo
às agressões. A sociedade precisa de
medicina praticada com responsabilidade, que as faculdades formem bons
médicos, que tenhamos prova para
certificar àqueles que se formaram no
exterior e não conhecem a medicina
brasileira”, afirma.
Instituto
No dia 12 de dezembro foi lançado o
Instituto Brasil de Medicina (IBDM)
que auxiliará os trabalhos da FPMed
com pareceres, relatórios e informações técnicas que possam contribuir
com projetos, leis, audiências públicas
que enalteçam a medicina brasileira.
A Assembleia Geral Especial foi reali-

zada na Associação Médica de Brasília
(AMBr) e reuniu mais de 25 entidades
médicas, que discutiram demandas
da medicina e a representatividade da
classe médica no Congresso Nacional.
“Avançamos na construção de uma
organização técnica que dará suporte
à FPMed. Reputo como fundamental
trabalhar pela participação do maior
número possível de entidades de base,
o que nos dará capilaridade para influenciar o Congresso Nacional”, avalia Waldir.
A primeira reunião do Conselho Administrativo da FPMed está agendada para o mês de janeiro, na AMBr.
“Importante destacar também que os
recursos para a saúde devem ser superiores ao que o governo tem aplicado.
Há um déficit crônico que pode ser
confirmado pelos problemas que temos enfrentado no setor da saúde em
todo o país”, encerra Waldir.

“Avançamos na construção de uma organização
técnica que dará suporte à FPMed."

PELO BRASIL

Governo ainda não assinou a moratória das escolas médicas
O governo federal divulgou no dia
17 de novembro, que vai suspender a
abertura de novos cursos de medicina
pelos próximos cinco anos. O decreto
da moratória foi elaborado, mas até o
fechamento desta edição (05/01/2018),
não havia sido assinado pelo presidente Michel Temer para poder entrar em
vigor.
“A notícia veio acompanhada da informação de que antes serão cumpridos
os editais do Ministério da Educação
(MEC), números 6/2014 e 1/2017, que
autorizam a abertura de aproximadamente 1,5 mil vagas em novas escolas
ainda, a serem autorizadas. O Conselho
Federal de Medicina (CFM) defende a
moratória para a abertura de novas escolas médicas no país pela necessidade
de colocar um ponto final neste processo, que certamente trará consequências
terríveis para a assistência à saúde da

população. No entanto, para que o CFM
apoie a proposta do MEC, é fundamental que a moratória seja implantada de
forma imediata, sem o cumprimento
dos dois editais abertos e com o compromisso do governo de que não será
autorizada a expansão de vagas em escolas já existentes”, destaca o presidente - em exercício - do CFM, Mauro Luiz
de Britto Ribeiro.
Waldir Araújo Cardoso, presidente da
Federação Médica Brasileira (FMB)
endossa a opinião do CFM e acrescenta que "profissionais mal formados
podem representar um risco para a sociedade e para o sistema de saúde, que
pode passar a identificar solicitações de
exames e procedimentos desnecessários”, por exemplo.
Em nota, o MEC disse que usou dados da Organização Mundial de Saúde
(OMS) para tomar a decisão “que apon-

tam que o Brasil atingiu as metas de
alunos/vagas estabelecidas, de cerca de
11mil por ano", diz o comunicado.
O Brasil tem 298 escolas e aproximadamente 30 mil vagas, que devem chegar
a 35 mil conforme a aplicação da legislação vigente. “É impossível ignorar que
o ensino médico é um negócio milionário. Na rede particular estão 70% das
novas vagas, com mensalidades médias
de R$ 6,8 mil, podendo chegar a R$ 16
mil”, informa Mauro Ribeiro.
No país são mais de 444 mil médicos e
nas projeções de vagas e médicos formados, em 40 anos o Brasil terá algo
em torno de 1,5 milhão de médicos,
número superior ao que existe, hoje, de
técnicos de enfermagem. Em Santa Catarina funcionam 13 escolas médicas
públicas e privadas formando por ano
aproximadamente 700 novos médicos.
Fonte: CFM com informações da FMB

48 3029-4400
48 98835-3870
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SIMESC lamenta falecimento de colegas médicos
O Sindicato dos Médicos registra a
perda de colegas médicos, externa
o reconhecimento pela dedicação à
carreira e abraça familiares.
Mário Gentil Costa, faleceu no dia 9
de outubro, em Florianópolis, aos 81
anos. O médico formou-se em 1960
pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e fez residência médica
em otorrinolaringologia na Faculdade de Medicina e Cirurgia do Rio
de Janeiro (EMC). Era membro da
Academia de Medicina do Estado
de Santa Catarina (ACAMESC), foi
secretário da Associação Catarinense de Medicina (ACM), conselheiro
do Conselho Regional de Medicina
(CREMESC) e presidente de honra
da seção catarinense da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores

(SOBRAMES). Mário era natural
de Florianópolis e apesar de ter dedicado mais de meio século de vida
à medicina e ter sido o pioneiro na
otorrinolaringologia no Estado, era
artista plástico (com destaque para
o desenho, esculturas e pinturas) e
escritor, tendo assinado as publicações A Testemunha (vencedora do
Prêmio Virgílio Várzea de Contos, da
Fundação Catarinense de Cultura),
Marcas do Tempo, Cicatrizes, O Sexto Sentido e a biografia de Antônio
Moniz de Aragão - Uma vida e um
exemplo. Em 2015 lançou o livro Conexão Brasil, obra cuja narrativa tem
como ambiente a 2ª Guerra Mundial.
No dia 24 de novembro, faleceu em
Tubarão, o médico psiquiatra e sócio
vitalício do SIMESC, Stélio Boabaid,

95 anos. O médico era natural de
Rosário, no Maranhão, mas morava
em Tubarão há mais de 60 anos. Por
muito tempo trabalhou no Hospital Nossa Senhora da Conceição, foi
prefeito da cidade de 1965 até 1970.
Também foi deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa
de Santa Catarina (ALESC).
Em 27 de novembro, faleceu em
Florianópolis o médico radiologista,
Orlei de Luca, 75 anos. O médico que
atuava na medicina há 50 anos era
sócio vitalício do SIMESC.
No dia 2 de dezembro, foi registrado
na Capital, o falecimento do médico
especialista em medicina nuclear,
Luiz Henrique Silva. Filiado do
SIMESC desde 2005.

Stélio Boabaid (Miriam Zomer/Agência AL)

Mário Gentil Costa

Orlei de Luca (foto: Marcelo Bittencourt/Arquivo)

Luiz Henrique Silva

SIMESC PRESENTE
04 Reunião Diretoria Executiva
05 Jornada Brusquense de Medicina - Fabrizio
11 Reunião Diretoria Executiva
12 Entrevista Grupo NSC – Crise na saúde - Vânio
18 Reunião Diretoria Executiva
20 Reunião Federações Unimed e Cosemesc - Gilberto
20 Reunião diretoria FMB em Florianópolis
21 e 22 Fórum Reforma Trabalhista FMB em Florianópolis
23 Entrevista CBN Diário – Importância do SIMESC Vânio
25 Reunião Diretoria Executiva
27 Reunião Cosemesc
28 Entrevista Record Nacional – Câncer - Leopoldo
29 Palestra Representatividade da Classe Médica (Timbó) - Vânio

1 Entrevista Grupo NSC – Clínicas populares - Vânio
2 Reunião Diretoria Executiva
9 Reunião Diretoria Executiva
10 Entrevista CBN Diário – Superlotação em hospital - Renato
16 Reunião Diretoria Executiva
18 Entrevista rádio Guarujá – Dia do Médico - Cesar
19 Homenagem Dia do Médico Alesc - Vânio, Leopoldo, Gilberto, Person, Vanessa, jorn. Camila, coord Terezinha
19 Reunião Araranguá Dia do Médico - Fabrizio
20 Posse ACM – Vânio
23 Reunião Acadêmicos Unisul - Vânio, Oscar, adv. Erial, adv. Kleber, jorn. Camila, func. Jean.
23 Reunião Diretoria Executiva
24 Entrevista CBN Diário – Atuação de médicos e enfermeiros - Leopoldo
25 Reunião COSEMESC
30 Reunião Diretoria Executiva

6 Reunião Diretoria Executiva
13 Reunião Diretoria Executiva
18 Entrevista Notícias do Dia – Acidentes de trânsito - Vânio
20 Reunião Diretoria Executiva
22 Reunião COSEMESC
27 Reunião Diretoria Executiva
27 Assembleia SAMU
30 Entrevista RIC Record – Terceirização nas UPAs Fpolis – Renato

1 Conselho Deliberativo Federação Médica Brasileira – Vânio
1 Entrevista CBN Diário – Escala plantão UPA – Vânio
1 Entrevista RIC Record – Greve Laguna – adv. Rodrigo
4 Reunião Diretoria Executiva
8 e 9 AGE, RDO e RDP
9 Homenagem Sócios Vitalícios
18 Reunião Diretoria Executiva
18 a 22 Reuniões e audiências SAMU: Vânio, Fabrízio, adv. Alberto, adv. Ismael, coord. Terezinha

SIMESC RECOMENDA

Comer, rezar e amar
Elizabeth Gilbert, 2006
Livro de memórias/autobiografia da escritora Elizabeth Gilbert, em que ela narra
sua viagem por vários países do mundo, em busca de autoconhecimento, após seu
divórcio. O livro vendeu mais de oito milhões de cópias, e em 2010 ainda se encontrava na lista dos mais vendidos do The New York Times.

Uma história alterada
E-book de Fred Sussekind, 2017
Kelly Donnis, simpática repórter, dedicada esposa e mãe de duas filhas, trabalha na TVC da
cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. Certo dia, depois de gravar uma reportagem,
ela se envolve em um estranho acidente com seu colega de trabalho Edy Santos, que os
transporta em 100 anos para o futuro. Enquanto convivem num mundo vazio cheio de descobertas e aventura, Kelly e Edy conhecem o Dr. Einstein, um simpático amigo virtual que
os ajuda na compreensão desse novo mundo de tecnologia avançada. Kelly e Edy se apaixonam e aceitam a nova vida nesse mundo vazio até que Kelly acredita que recebeu uma
missão divina e que esse seria talvez o motivo deles terem sido levados para o futuro. Dois
anos e meio depois, descobrem que existe a possibilidade de retornar para o ano de 2011.

Terapia de Risco
Steven Soderbergh, 2013.
Emily (Rooney Mara), uma jovem que passou os últimos anos lutando por sua família,
enquanto o marido Martin (Channing Tatum) estava preso por um crime de colarinho
branco. Após a saída dele da prisão, o casal tenta reconstruir sua história, mas ela acaba
atingida por uma crise de depressão e tenta suicídio. Emily então começa a fazer um
tratamento psiquiátrico com o Dr. Jonathan (Jude Law) a base de remédios tarja preta,
incluindo o medicamento de um laboratório que está pagando ao psiquiatra para testá-lo em seus pacientes. O filme traz discussões a respeito da ética médica, e uma profunda crítica sobre a indústria farmacêutica. Além de uma abordagem sobre a depressão.

Fé demais não cheira bem
Richard Pearce, 1992.
Jonas Nightengale (Steve Martin) é um reverendo charlatão, que roda os Estados
Unidos com sua equipe, usando de truques para atrair as pessoas para seus cultos e
arrecadar doações. Em uma de suas viagens, seu ônibus quebra, e Jonas monta sua
tenda em uma pequena cidade no Kansas, onde o xerife local, Will Braverman (Liam
Neeson) faz de tudo para revelar sua fraude. A história é similar a do livro The Faith
Healers, do escritor James Randi.

Na adolescência, o cirurgião geral, Rigobert Kruger consertava em
casa as bicicletas dos amigos. Aos poucos, começou a adquirir ferramentas e a montar sua própria oficina. Ali nascia algo que ele
levaria para toda a vida, além da medicina, profissão que abraçou
com grande talento e dedicação.
As bicicletas, no entanto, foram só o início dessa relação homem-máquina. Com o tempo começou a mexer em automóveis e outros
tipos de motores, apenas para uso pessoal e para os amigos. A habilidade com a mecânica é tanta que Rigobert chegou a construir
uma miniusina elétrica, na chácara de seus pais.
O cirurgião afirma que essa paixão é algo natural, que desde sempre teve interesse pela funcionalidade das máquinas e que não teve
dificuldades em desenvolver as habilidades para essa atividade.
Ao decidir sua carreira profissional, os amigos lhe questionaram
(e até hoje questionam!), o porquê de escolher a medicina, ao invés
de se tornar engenheiro mecânico. Como cirurgião geral, Rigobert
dá a mesma resposta para todos: “Sou engenheiro da máquina mais
perfeita que existe. O corpo humano!”.
Rigobert Krueger mora e atua em Pomerode e é médico filiado ao
SIMESC.

Quer indicar uma médica ou médico que tenha destaque em outra área além da saúde?
Envie um E-mail para imprensa@simesc.org.br

