2- Em quais cidades trabalha?
Sul – 27 respostas
Norte – 40 respostas
Planalto – 13 respostas
Centro Oeste – 23 respostas
Oeste – 27 - respostas
Planalto Norte – 11 repostas
Vale do Itajaí – 94 - repostas
Grande Florianópolis – 110 - respostas
Curitiba – 1 resposta

21. Gostaria de comentar algo mais?94 respostas
Não
Não
Não
Ações políticas acima das ações técnicas e epidemiológicas
Não
Estamos recebendo EPIs de péssima qualidade
NDN
Como Médica autônoma sinto insegurança e medo .
Afastamento de médico com mais que 60 anos mas sem remuneração

nos falta testagem p identificar portadores assintomáticos
Entendo que as dificuldades são muitas por Se tratar de doença nova.Por
outro lado o aprendizado será muito grande. Aprender a separar ciência de
interesses políticos não é fácil. Precisamos estar atentos a quem dar
credibilidade.
Ndn
Distanciamento quando possível.
Como a Clínica é de nossa propriedade ( CLIPI - Clínica Pediátrica
Integrada), estamos tomando todas as providências necessárias para nossa
proteção e evitando atendimento de qualquer paciente com sintoma
respiratório, ou que tenha entrado em contato com algum caso suspeito para
Coronavírus
fui exonerado por reclamar de EPI
Donos das clínicas permanecem negacionistas
Faltam condições para atender a demanda normal da unidade, que já existia
antes da pandemia. Agora pioraram essas condições e o movimento também
aumentou
Minha clinica, devido à Pandemia do Covid-19, se resume em atender
apenas nas segundas e nas quintas pela manhã( das 08 às 11h). Dispõe
apenas do trabalho de um secretário nestes dias.
Não
Trabalho somente no consultório com ultrassom
Sim. Minhas respostas, em parte foram prejudicadas em função de trabalhar
só no consultório e atender pacientes a nível domiciliar e ILPI.
Não.
SUGIRO ATUALIZAÇÕES CONSTANTES PELO SIMESC e CREMESC
sobre o TEMA TÃO NOVO e IMPORTANTE
Completa desasistência aos profissionais da área de saúde(médicos, paramédicos, atendentes, etc.) para o enfrentamento da pandemia, desde a parte
técnica, com equipamentos adequados, até falta de um seguro para
desempenho de atividade tão insalubre que contemple o próprio profissional

e familiares. Tudo isso na Rede Pública. Na Rede Particular, as instituições
procuraram num primeiro momento, adequação às normas do Ministério da
Saúde e Vigilância Sanitária, para não serem autuados. Num segundo
momento, procuraram salvaguardar a sobrevivência do negócio de saúde,
com medidas de liberação do isolamento, para o retorno do atendimento
médico, com medidas de precaução deficitárias ao seu corpo clínico e falta
de medidas econômicas que pudessem salvaguardar os profissonais
médicos com a falta de trabalho.
Rezemos para chover algumas consultas gerais.
Não agendo paciente suspeita de Covid. Só consultas eletivas na área
gastroent clínica.
Entendo que as dificuldades enfrentadas são ainda mais acentuadas em
decorrência de não haver um médico atuando como responsável técnico na
unidade para fins de estipular rotinas, protocolos e demais condutas
padronizadas, além de servir como elo de comunicação entre a equipe e a
administração
Parabéns pela iniciativa. No setor onde trabalho houve falta de uniformes por
algum tempo, sendo um setor fechado onde são obrigatórios. Agora foi
solucionado.
Não existe equipe reserva profissionais pra substituir atual
Percebo muita resistência por parte dos gestores do município em afastar os
mais velhos e os profissionais com co-morbidades.
Também não temos testagem dos profissionais ou da população em geral.
Minhas respostas se baseiam em atendimentos em consultório particular e
hospital particular
Os profissionais médicos e paramédicos tem que ser capacitados com mais
frequencia
Clínica privada para atendimento ambulatorial sob agendamento.
Ausência de testes
constantemente falta EPI, e o avental oferecido não é impermeável
A instituição onde trabalho não possui diretor Clínico. Sendo que acho muito
precário a organização de escala médica, não possui reserva de pessoal
para substituição, apenas improviso.
Obrigado.

Acho importante a preocupação do Simesc com os medicos.
trabalho em consultório particular, hoje estou afastado por idade e
comorbidades
A Prefeitura Municipal de Blumenau demonstrou amadorismo e despreparo
no manejo de crise perante a COVID-19. Funcionários adoeceram e até uma
morte foi registrada entre profissionais da saúde. Falta comunicação na
gestão. Experiência frustrante ao trabalho. Felizmente, estou afastado.
Consultório parado por falta de paciente
Esperando que tudo passe e que os cuidados adquiridos , sejam mantidos
Tenho feito atendimento via teletrabalho para pacientes do consultório
(psiquiatria). As receitas, quando há prescrição, são apanhadas em minha
residência pelos pacientes ou familiares.
Acho q deveria ter uma cama de transporte com uma tenda plástica para
pacts andarem e serem transferidos qdo suspeito para isolar melhor
Necessidade de testarem integralmente os profissionais de saúde e até o
momento não o fizeram inclusive onde trabalho hospital regional São José
Grande despreparo da gestão local para situacoes de risco ou desastre
Muitos médicos não estão seguindo o protocolo do Ministério da Saúde no
sentido de afastar de atividades laborais casos suspeitos de COVID-19
(síndromes gripais).
Precisamos destinar como referência para tratamento ao Covid, o HF e o
HNR, as demais doenças continuam causando óbitos.
A suspensão dos atendimentos (eletivos e de ambulatório) na rede hospitalar
da SES tem nos proporcionado a chegada de pacientes em condições muito
ruins ao hospital, como redução de 50% nas angioplastias coronarianas
primárias (a incidência de IAM não reduziu 50%), colegas que estão
operando pcts com apendicite no 11o dia, complicações hemorrágicas nos
usuários de varfarina, pelos ambulatórios de controle de coagulação estarem
fechados. Precisamos retornar as atividades de atendimento, e se
chegarmos a uma ocupação maior que 70% das UTIs Covid suspende-se
novamente os atendimentos eletivos, atualmente a ocupação está inferior a
20% dos leitos Covid. Pelo Governador, com excessão das escolas tudo está
liberado, então por que não podemos atender a quem necessita de
atendimento médico.
No HU a nova emergência área A não tem ventilação adequada. As salas
não tem janelas. Não há disponibilização de álcool em gel ou mesmo pia de

facil acesso para o paciente quando ele chega. Apesar de ser a área nãocovid, como há casos sintomáticos e mesmo para prevenção de outras
doenças deveriam ter uma melhor estrutura. Além disso, as macas de
observação são pequenas e as vezes os pacientes caem. Não tem uma sala
de medicação adequada. Foi improvisada.
Vcs devem perguntar: O EPI descartável ofertado esta sendo re utilizado? É
feita uma esterilização padrão e eficaz? Sugiro que o termo “ o serviço de
saude” ( muito amplo) fosse trocado para “ o seu local de trabalho”. ( mais
restrito) nas perguntas.
Considero muito temerário as refeições sendo servidas em sistema de buffet
aberto para todos os funcionários numa unidade da SES( Ibirama), poderiam
ser servidas individualmente, como fazem com os acompanhantes e
pacientes.
Estao testando todos inclusive assintomáticos para pcr covidO Hospital não deveria ter entrada para pacientes Covid-19, temos um
hospital referenciado para isto.
Aprovar a preocupação de Nosso Sindicato!
Ainda estamos numa situação privilegiada, quando xomparamos com outras
capitais. Espero que assim continue.
O SIMESC deveria exigir das Prefeituras Treinamento para uso de EPI entre
os Profissionais da Saúde pois eles não sabem usar.
Proteção
Trabalho numa ESF. Não atendemos os pacientes com COVID. Nos casos
confirmados a orientação é encaminhar. Fazemos apenas o
acompanhamento dos casos suspeitos.
Aguardando
Falta capacitação de outros colegas como agentes de saúde e profissionais
da limpeza, que desconhecem completamente medidas de precaução.
Ocorre grande aglomeração de funcionários na entrada e saída sem
respeitar o isolamento e o pior as refeições são servidas em esquema de
buffet, e poderiam ser servidas individualmente, diminuindo muito o Risco
dos profissionais. Como o número de casos é pequeno ( provavelmente um
atraso na curva, ouvi frases como" isso não vai chegar aqui " da nutricionista
quando questionei sobre o buffet. Além do descontentamento geral dos

médicos com a diminuição da remuneração, cujo salário da SES já está
congelado há quase 10 anos
Propus pagamento parcial por 3 meses baseado no ultimo mês trabalhado,
mas não foi atendido.
Produtividade geral caiu muito, por falta de customização das unidades de
saúde
Não queremos aplausos. Queremos respeito.
Hoje e para sempre. Dos pacientes, dos administradores, dos próprios
médicos, de todos os gestores, da população em geral.
Nesta época e apesar de Cooperado da Unimed a mesma não dá cobertura
para realização de exames para o Covid 19 - só particular (nos laboratórios)
Parabéns pela iniciativa de tabulação dos dados. Considero muito importante
que as informações seram claras e precisas.
Parabéns
Respostas baseadas com base na estrutura federal, não na privada, já que
não tivemos contato com pacientes COVID-19 nesta.
Condutas variadas em diferentes serviços.
Tenho reduzido gradativamente meu atendimento privado devido o aumento
gradativo de contágio di coronavírus no município de São Bento do Sul e
região.
COMO PROFISSIONAL DE SAÚDE, E MÉDICO COOPERADO DA UNIMED,
atendendo pacientes no consultório, DEMAREI-ME COM UM GRAVE
PROBLEMA: APESAR NA ANS DETERMINAR QUE "TODAS AS
OPERADORAS DE SAÚDE DEVEM ARCAR COM OS EXAMES PARA O
COVID 19 - PCR/SOROLOGIA (IgM e IgG), a nossa Cooperativa Mèdica não
paga os exames para os profissionais de saúde, nem os Laboratórios
aceitam - sendo os mesmos realizandosm SOMENTE DE FORMA
PARTICULAR aos preços de: PCR R$ 340,00 e Sorologia R$ 280,00 " Do
meu ponto de vista, um absurdo !!!
Tive salário seriamente reduzido no hospital infantil Joana de Gusmão bem
como ameaça de redução de horários de plantões Pela direção do imas no
Hospital Florianópolis. Com sobrecarga de trabalho e fazendo hora extra.

Há muita desigualdade em hospitais da SES com relação ao relacionamento
/ tratamento de médicos - alguns doentes crônicos precisam cumprir tudo,
enquanto outros nem tão doentes são liberados de tudo.
A prefeitura me concedeu licença prêmio que tinha direito, é justo?

