Ata da 505ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2015/2018
Data: 27/07/2015. Hora 19:30 horas. Local: sala de Reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa.
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada com retificações no corpo da própria ata.
2. Expediente:
2.1. Correspondências recebidas: Nada relatado.
2.2. Correspondências expedidas: Nada relatado.
2.3. Encaminhamentos: Nada relatado.
3. Informes (40 minutos):
3.1. Diretoria Executiva:
Dr. Dimitri informa sobre os Residentes do Hospital Santa Isabel, do descontentamento e insegurança devido
às lacunas na escala de plantão de andar, levando-os a realizar plantões sem supervisão. A jornalista Carla
informa sobre a renovação do contrato com a rádio Menina de (Itajaí), e a Rádio Nova Era (Mafra). Dra.
Eliane informa sobre a formatura da UNISUL, que acontecerá no dia 31 de julho, confirmado até o momento,
a presença do Dr. Vânio. Dr. Renato Polli informa sobre o lançamento do terceiro Boletim da Previdência
nesta semana. Dr Gilberto divulga o recebimento das contas da DR de Tubarão, que será encaminhada para
avaliação e parecer do conselho fiscal. Dr Erial relata participação de reunião com os médicos da UPA em São
Francisco do Sul dia 22/07 e lamenta a ausência da DR de Joinville. Dr Vânio relata que foi pautado o piso
FENAM na reunião do COSEMESC realizada nesta quarta-feira p.p., com a presença do Dr Rafael da ACM,
Dr Sbissa do CRM, Dr Cyro, Dr Gilberto e jornalistas das instituições.
3.2. Plantão de Diretoria:
Dra. Giovana recebeu uma ligação de Lages solicitando informações sobre a legislação acerca da captação de
órgãos e serviços de sobreaviso da anestesiologia. Dra. Vanessa assume o plantão.
3.3. Diretorias Regionais: Nada relatado.
4. Ordem do Dia:
4.1. Posse da Nova Diretoria (21 e 22/08/2015):
Dr.Vânio informa sobre a organização do evento que segue o cronograma pré-estabelecido, sob a coordenação
da Terezinha. Relata ainda que serão feitos contatos com os Diretores das Regionais e que os convites serão
enviados nesta semana, incluindo para as autoridades e as entidades relevantes.
4.2. Unificação da Regulação do SAMU: Dr. Vânio agradece a presença do Dr. Ari Rocha, e começa
explicando o convite, pois este participou da implantação do serviço de Urgência/Regulação da UNIMED, o
SOS UNIMED e que este serviço passou por um processo semelhante de unificação das centrais de regulação.
Dr Ari relata sobre sua experiência no serviço de atendimento de urgência e regulação (SAMU/UNIMED),
que no início havia cinco sedes de Regulação Médica, tanto para atendimentos de urgência como para
transportes entre outros. Por motivo econômico acabou centralizando a regulação de Florianópolis e outras
cidades próximas em Joinville, sendo mantida a central de Blumenau. Esta unificação gerou uma economia
considerável. Houve uma redução de profissionais, pois antes trabalhavam 50% das suas cargas horárias na
regulação. Relata problemas na regulação de um território desconhecido, que foram superados, aqui em
Florianópolis, através do encaminhamento direto às Unidades de Pronto Atendimento (NAS). Dr. Cyro
pergunta ao Dr. Ari se teve aumento da regulação e ele responde que só em Florianópolis ocorrem em média
800 a 900 atendimentos/mês, com ambulâncias equipadas e com profissionais capacitados. No SAMU
Estadual temos atualmente oito centrais de regulação e o governo pretende passar para uma única central em
Florianópolis. Dr. Renato Figueiredo comenta a preocupação com a qualidade dos serviços prestados, pois o
trabalho do regulador inclui também a responsabilidade de conseguir vagas em hospitais e este serviço seria
prejudicado com a unificação. Dr Ari coloca que por algum motivo técnico foram criadas estas oito centrais e
que este deve ser criteriosamente avaliado para não colocarmos em risco a qualidade deste serviço
considerado essencial. Dr Fabrízio, Dr Gilberto e Dr Cyro comentam que somos favoráveis ao controle dos
gastos públicos, mas não dispomos dos dados técnicos para melhor avaliarmos o assunto. Dra. Vanessa
comenta que haverá um impacto para a população, por tirar as oito regionais e centralizar todas em uma só,
acha que o serviço não terá a qualidade que é devida. Todos os demais diretores colocaram a sua opinião. Dr.
Vânio diz que tem preocupação com os atendimentos e demissões dos médicos, mas que foi consenso a
necessidade de buscarmos maiores informações junto ao governo e à equipe técnica que participou da
implantação do SAMU em SC, para então definirmos a posição do SIMESC.
5. Proposta de pauta para a próxima reunião: 16 agosto (Mobilização) e Apreciação das contas de
Tubarão.
6. Assuntos informais: Sem assuntos informais.
Florianópolis, 27 de julho de 2015.
(Ata redigida por Adriano Lucas Gazolla, servidor do SIMESC).

