Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2012/2015
Nr.: 006-2016-JO
Data: 02 de Março de 2016.
Horário de início da reunião: 12horas
Lista de presença: Dra. Tanise B. Damas, Dra. Suzana M.M. de Almeida, a
advogada Dra. Letícia B. Esteche e Maiara Ziehmann (secretária).
1. Leitura da última ata.
Feita a leitura da ata 005-2016-JO de 24/02/2016 e aprovada.
2. Informes
2.1 Dra. Tanise B. Damas informa que o neurologista Dr. Marcus Vinícius,
médico filiado, pede apoio do SIMESC para melhoria da qualidade nas
preceptorias das residências médicas em Joinville. Ficou de informar mais
detalhes. Questão será repassada ao diretor regional de apoio ao pós
graduando, dr. Raul Caye Alves Jr.
3. Pauta
3.1 Reunião do Conselho Municipal de Saúde (CMS) de 29/02/2016
Dra. Tanise B. Damas informa que participou com Dr. Carlos A. Fischer na
reunião ordinária do CMS de 29/02/2016, às 18h30min, no Plenarinho da
Câmara de Vereadores de Joinville, com a seguinte pauta:
- Informe sobre a Dengue.
- Apresentação da prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde
referente ao 3º quadrimestre de 2015.
3.2 Reunião do SIMESC com médicos residentes
Realizadas reuniões para apresentação do SIMESC aos médicos residentes
da Maternidade Darcy Vargas (MDV) em 01/03 e do Hospital Municipal São
José (HMSJ) em 02/03, com a presença de:
- Dra. Suzana, Dra. Tanise e Dr. Erial – na MDV.
- Dra. Tanise e Dr. Carlos – no HMSJ.
O SIMESC foi apresentado como órgão de defesa da classe médica e foram
pontuados os vários serviços oferecidos aos médicos filiados (Assessorias
Contábil, Jurídica, Previdenciária e de Imprensa).
Foram apresentadas as ações realizadas em apoio e defesa dos médicos
residentes (Manifesto de Setembro/2015 e ações na ameaça de suspensão
de bolsas de residentes em fevereiro/2016),
O SIMESC Regional Joinville parabeniza os médicos residentes pela nova
etapa e os convida a participarem do Manifesto de 13/03/2016 e da palestra
com Jurídico em 16/03/2016 sobre a mídia e a relação médico-paciente.
3.3 Padronização de prescrições pela SMS
SIMESC Regional Joinville enviou ao Jurídico SIMESC em 23/02 o material
recebido na reunião de 22/02/2016 do SIMESC Joinville com secretária
municipal de saúde dra. Francieli Schultz. São propostas de portarias da
secretária de saúde para o município de Joinville, para: 1) padronização de
prescrições de medicamentos disponíveis no SUS, 2) dispensação de
medicamentos preferencialmente pelo Programa Farmácia Popular do Brasil.
Ela aguarda o posicionamento do SIMESC. Dra. Tanise entrou em contato
telefônico com o advogado Dr. Rodrigo Leal, que ficou de dar retorno.

3.4 Aula com Jurídico
O SIMESC Regional Joinville, em conjunto com o Departamento de
Endocrinologia da Sociedade Joinvilense de Medicina (SJM), estão
organizando reunião com o tema: a mídia e o médico.
Data: 16/03/2016 - quarta-feira.
Horário: 19h00min.
Local: auditório da SJM
Programação:
19 h – Coquetel de entrada.
19h20min - "Como a tecnologia muda a relação médico-paciente" –
Alexandre Mello – graduado em Ciências Sociais, com ênfase em saúde,
pós-graduado em Auditoria em Sistemas de Saúde, trabalha com
empreendedorismo digital - 20 minutos.
19h40min – Aspectos legais da tecnologia na relação médico-paciente –
Jurídico SIMESC
- regulamentação do CFM sobre mídias sociais,
- telemedicina x teleconsulta - legalidade, regulamentação.
20h – disussão.
20h20min – jantar..
A reunião está sendo divulgada por e-mail, facebook e whats app. Os
médicos estão dando o retorno de que gostaram do tema e estão
confirmando presença.
3.5 Manifesto de 13/03
O SIMESC Regional Joinville vai participar do manifesto pró-impeachment de
13/03. Estamos divulgando por e-mail, facebook e whats app. Estaremos
reunidos em frente a sede a partir das 15h30min, vestidos de amarelo, para
seguirmos juntos em direção à Praça da Bandeira.
3.6 Comunicado sobre falta de soro fisiológico.
Dr. Raul Caye Alves Jr., diretor regional de apoio ao médico pós-graduando,
enviou via whats app um comunicado recebido por colegas médicos
destinado ao corpo clínico, coordenadores locais e supervisores de
enfermagem das Unidades de Pronto Atendimento 24horas de Joinville, de
29/02/2016, assinado pela diretora técnica do município, dra. Luana Garcia
Ferrabone. O comunicado pede que o soro fisiológico seja reservado aos
pacientes diabéticos e que seja dado preferência para utilizar o soro
glicosado, já que o primeiro está em falta. O item que gerou desconforto aos
médicos é a frase “A supervisão de enfermagem está autorizada a orientar
os funcionários a seguir o protocolo de diluições de medicamentos
fornecido pela assistência farmacêutica conforme recomendado ao corpo
clínico em caso de situações divergentes ao que está sendo orientado até
a normalização dos estoques.” Entramos em contato com o advogado dr.
Rodrigo Leal, que sugere fazer ofício à diretora técnica, dando ciência do fato
e advertindo que, caso ocorra algum problema em decorrência da alteração
de prescrição médica pela enfermagem, a responsabilidade será da direção
técnica e que caso a decisão se mantenha, o caso poderá ser levado para
apreciação do CRM. Decidido conversar inicialmente com a diretora técnica,
antes de fazer o ofício. Dr. Carlos A. Fischer ficou de conversar e dar um
retorno.
4. Assuntos Gerais
Ata redigida pela Dra. Tanise B. Damas

