Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2015/2018
Nr.: 002-2018-JO
Data: 30 de Janeiro de 2018.
Início da reunião: 15horas
Local: Panificadora Viana
Lista de presença: Dra. Tanise B. Damas, Dr. Cassiano G. Ucker, Dr.
Douglas M. Barbosa e Maiara Ziehmann (secretária).
1. Informes
1.1 Dra. Tanise B. Damas informa que participou, representando o SIMESC,
da inauguração do Centro de Oncologia da Unimed no dia 25/01/2018, às
19h30min.
1.2 Dr. Cassiano G. Ucker e Dra. Tanise B. Damas informaram a alteração
dos representantes do SIMESC no Conselho Municipal de Saúde (CMS),
efetivada ontem: Dr. Cassiano G. Ucker como titular e Dra. Tanise B. Damas
como suplente.
2. Pauta
2.1 Eleições Direção Clínica e Comitê de Ética do Município de Joinville
Urna está rodando até conseguir número necessário de votos. Dr. Cassiano
G. Ucker vai mandar mensagem no grupo hoje à noite, sobre o desenrolar
das eleições. Obs.: Direção Clínica do Hospital Municipal São José já foi
eleita.
2.2 Falta de Pediatras
Foi exposta pela gestão municipal a situação de dificuldade de ter pediatras
em número suficiente para fechar as escalas de plantões nos 3 Pronto
Atendimentos (PAs) da cidade - um problema que não é novo, já acontece há
alguns anos.
Há algumas razões para isso, expostas por eles, como: escassez de
pediatras no mercado em geral, alguns pediatras lotados em unidades de
saúde que não são obrigados a fazer plantão em PA, alguns pediatras estão
prestes a se aposentar. SIMESC coloca outras questões: o serviço precisa
ser mais atraente para conquistar pediatras e outros médicos, como:
remuneração digna, condições ideais para o exercício da profissão, com
estrutura adequada, ambiente de trabalho agradável e dignidade para o
exercício da profissão, com melhor comunicação entre chefias e médicos,
preferencialmente que chefias diretas sejam exercidas por médicos.
Enquanto isso, são cerca de 8.000 nascimentos de crianças por ano em
Joinville. Alguns participantes responsabilizaram até a população por ter
filhos demais!
Algumas pessoas presentes sugeriram completar as escalas de plantões de
pediatras em 2 PAs e deixar 1 PA sem cobertura de pediatra.
Ficou decidido que o assunto será encaminhado à CAI (Comissão de
Assuntos Internos).
Segundo os diretores regionais do SIMESC, pode ser necessário tomar
alguma medida emergencial como esta, mas esta deverá ser temporária. É
preciso pensar a longo prazo. Na opinião do SIMESC, o município deverá se
organizar para oferecer escala completa de pediatra nos 3 PAs de forma
contínua e não apenas em 2 PAs.

2.3 Reunião com Dr. Vicente Caropreso
Altair Nasario fez contato com SIMESC, solicitando reunião com médicos de
Joinville com a seguinte pauta: necessidade da união da classe médica e a
urgência da participação nas eleições, bem como ouvir os profissionais
médicos e suas reivindicações. Sugerimos a ele fazer a reunião com SIMESC
e Sociedade Joinvilense de Medicina (SJM) numa quarta-feira, às 12h, na
SJM. Sugestão de data: 07/03/2018.
2.4 Instituto Brasil de Medicina
Dr. Douglas M. Barbosa explica sobre o funcionamento do instituto, que está
sendo montado por entidades médicas federais. O intuito é a união da classe
médica e melhorar a representatividade. Está fazendo CNPJ. A ideia é
apresentar o projeto à Sociedade Joinvilense de Medicina (SJM) antes da
reunião com Dr. Caropreso. Sugestão de data: 07/02/2018.
2.5 SAMU
Dr. Douglas M. Barbosa informa e atualiza sobre questões do SAMU. Ficou
definido que Dr. Cassiano G. Ucker entrará em contato com colegas médicos
do SAMU de Joinville para orientar os próximos passos, sobre entrar em
contato com o advogado Dr. Alberto Coelho.
2.6 Reuniões com Residentes
Programar reuniões do SIMESC com residentes:
- Hospital Regional Hans Dieter Schmidt
- Maternidade Darcy Vargas
- Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria
- Hospital Municipal São José
A secretária Maiara entrará em contato.
2.7 Reunião com Acadêmicos
Dr. Cassiano G. Ucker informa que conversou com Dr. Fabiano para pegar o
contato da comissão de Formatura.
Ata redigida pela Dra. Tanise B. Damas.

