Ata da 540ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2015/2018
Data: 30/05/2016. 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:
Ofício do SIMEPE (Sindicato dos Médicos de Pernambuco) informando sua nova diretoria para o triênio 2016-2019
e ofício da FMB (Federação Médica Brasileira) convidando para o 1º Conselho Deliberativo da entidade.
2.2. Correspondências expedidas: Nada relatado.
2.3. Encaminhamentos: Drs. Aury e Cyro representarão o SIMESC no 1º Conselho Deliberativo da FMB.
3. Informes (40 minutos):
3.1. Diretoria Executiva:
Dr. Oscar informa que participou de evento em comemoração aos 12 anos do Hospital Baía Sul. Dr. Daniel Nunes
informa que um novo Boletim do Residente está sendo preparado. Jornalista Camila relata que depois do Sindicato
dos Médicos do Tocantins, a partir desta segunda-feira, o Sindicato dos Médicos de Pernambuco coloca em prática
um modelo de veiculação de rádio baseado no Momento SIMESC. A ideia para os dois sindicatos surgiu após a
apresentação do case em evento da FMB em março/2016, em Brasília. As jornalistas do SIMESC contribuíram com
orientações para que estas duas entidades implantassem o projeto. Sobre o reajuste da mensalidade, o texto já está
aprovado e será colocado esta semana no site e encaminhado aos médicos. Foram realizados orçamentos em cinco
empresas sobre os vídeos de campanha de filiação, a empresa mais acessível foi a Dionísio Stramosk, foram
solicitados vídeos para avaliar a qualidade dos trabalhos e estavam tecnicamente adequados. Dra. Liseane informa
que participou de curso com duração de três dias junto à Quanta Previdência Unicred. Dr. Vânio ressalta que o XIX
FEMESC está chegando e os representantes do SIMESC serão: Dr. Leopoldo na mesa Mercado de Trabalho para
Médico - Demandas e Soluções e Dr. Renato Figueiredo na mesa Demografia Médica.
3.2. Plantão de Diretoria:
Dra. Liseane esteve com o celular do dia 23 até hoje. Nenhuma ligação. O plantão fica com Dr. Daniel Nunes.
3.3. Diretorias Regionais:
Recebemos atas de reuniões na DR Joinville dos dias 11 e 25/05/16.
4. Ordem do Dia:
4.1. Presença de acompanhantes na sala de parto:
Dr. Cesar Ferraresi relata e-mail recebido do Dr. Wellington Luís Alessi, CRM 19284, onde questionou a presença
de acompanhantes na sala de parto. Solicitou à assessoria jurídica parecer relativo a lei 11.108/2005 que trata do
assunto. A advogada Dra. Mariah analisou o assunto e apresentou parecer declarando que “a gestante pode indicar o
acompanhante de sua livre escolha, independente do grau de parentesco, sexo ou grau de instrução. Em que pese a
boa intenção do legislador na tentativa de tornar mais humano o atendimento à gestante e, por conseguinte, ao seu
filho, esqueceu, no entanto, de contextualizar a lei com a real situação dos hospitais e maternidades brasileiras.
Todavia, verificando o médico as condições técnicas do nosocômio, aliado ao déficit no contingente de profissionais
que atuarão no atendimento a gestante e o estado físico e psicológico do acompanhante, recomenda-se avaliação
criteriosa da presença deste acompanhante, justificando-a verbalmente à paciente e por escrito no prontuário”. Dr.
Cesar ressalta que apesar da lei não ser tão específica, os médicos têm de cumpri-la. A diretoria executiva delibera
que devemos encaminhar cópia do parecer do Dr. Wellington, a todos os diretores regionais para que busquem nos
hospitais da sua região a criação de instrução normativa disciplinando o acesso dos acompanhantes. Também
enviaremos cópia do parecer ao CREMESC.
4.2. Situação da pediatria na Grande Florianópolis:
Dr. Fabio montou relato e entregou para as jornalistas Carla e Camila para organizar uma forma de levar para frente
a questão, a sugestões foram Momento SIMESC, Informe SIMESC, Imprensa (jornal, TV, rádio). Informa que
faltaram alguns dados e que vai buscá-los para poder apresentar o relato completo em reunião.
5. Proposta de pauta para a próxima reunião:
Pediatria. Repercussão dos decretos municipal e estadual na saúde.
6. Assuntos informais:
Inauguração do Centro de Imunoterapia e Reumatologia.
Florianópolis, 30 de maio de 2016.
(Ata redigida por Jean Proencio, funcionário do SIMESC e revisada pelo Dr. Renato Figueiredo, Secretário Geral)

