Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2018/2021
Nr.: 18-2019-JO
Data: 23 de Outubro de 2019.
Início da reunião: 12h40min
Lista de presença: Dra. Tanise B. Damas, Dr. Conrado R. Hoffmann F., Dr.
Cassiano G. Ucker e o advogado do SIMESC Dr. Kleber Coelho.
1. Informes
1.1 Dra. Tanise informa sobre homenagem recebida pelo SIMESC no dia
10/10, na Câmara de Vereadores de Joinville. A presidente do SIMESC
Regional Joinville e endocrinologista, Tanise Balvedi Damas, foi
homenageada no dia 10 de outubro, em sessão solene promovida pela
Assembleia legislativa de Santa Catarina (Alesc), realizada na Câmara de
Vereadores de Joinville pelos serviços prestados na prevenção e tratamento
da obesidade mórbida. A sessão foi proposta pelo deputado Fernando
Krelling como forma de valorizar pessoas e entidades envolvidas no
tratamento da obesidade mórbida, em Joinville. A médica atua desde 2010 no
programa Obesimor do hospital Regional Hans Dieter Schmidt e explica que
a endocrinologia é fundamental no tratamento da obesidade e no processo de
cirurgia bariátrica. “A cirurgia bariátrica faz uma mudança no paciente,
transformando alguém obeso em alguém com uma potencial desnutrição, que
precisa ser sempre controlada com a prescrição adequada e individualizada
de vitaminas e minerais, feita pelo endocrinologista. Por isso, os pacientes
precisam de acompanhamento antes e depois da cirurgia, por toda a vida.
Sem o acompanhamento endocrinológico, a cirurgia traz riscos de
desnutrição, anemia e até osteoporose”, afirma Tanise. Uma vez por ano, é
realizado um desfile de pacientes submetidos a cirurgia bariátrica. O SIMESC
Joinville apoia os eventos com divulgação e participação.
Dra. Tanise informa que está preparando ofício de agradecimento ao
deputado Fernando Krelling.
1.2 Dra. Tanise informa que participou do programa Ver Mais, da RIC Record
Joinville, no dia 18 de outubro. Ela conversou com a jornalista Sabrina Aguiar
sobre a saúde do médico. A importância de ficar atento aos sinais que podem
levar ao esgotamento físico e mental, as jornadas extensas, o sofrimento do
ser humano envolvido no tratamento. O médico precisa estar bem para cuidar
de seus pacientes é o tema da campanha Outubro, Mês do Médico, e do
médico de bem com a sua saúde, promovida pelo SIMESC.
1.3 Dra. Tanise informa que participou de Assembleia do Conselho Municipal
de Saúde de Joinville realizada no dia 21 de outubro, em Joinville, com a
seguinte pauta: 1) Informe sobre a Dengue; 2) Conforme solicitação
eletrônica recebida em 14/04/19, conselheiro Luciano Henrique Pinto Retorno do Projeto Impactos Ambientais; 3) Apresentação da Meta de
Conselheiros Capacitados, conforme o Plano Municipal de Saúde 2018-2021Comissão de Educação Continuada do CMS; 4) Ofício 006/2019 recebido em
13/09/2019, a Comissão aconchegar vem apresentar o Protocolo de
Atendimento às Pessoas em Situação de Violência Sexual do Município de
Joinville/SC e 5) Apresentação e Aprovação dos Regimentos das Comissões
Permanentes do Conselho Municipal de Saúde. Um dos assuntos abordados
foram as capacitações realizadas mensalmente e a importância da presença
não só dos conselheiros como de demais membros da comunidade.

Destaque para a necessidade de capacitação para o descarte adequado do
lixo, especialmente de medicamentos.
Outro ponto de pauta foi a apresentação do Protocolo de Atendimento às
Pessoas em Situação de Violência Sexual do Município de Joinville. Em
casos de violência sexual aguda - que aconteceu em até 72 horas, a
indicação é de profilaxia de gestação e de doenças sexualmente
transmissíveis. Em caso de violência crônica – que tenha ultrapassado as 72
horas, é garantido aborto legal caso a mulher deseje. A equipe de saúde
oferece à gestante a possibilidade de manter a gestação e entregar o bebê
para adoção, como alternativa ao aborto.
1.4 Dra. Tanise informa que participou, representando o SIMESC, do baile da
Esmeralda em 19/10, organizado pela SJM. Os dirigentes sindicais drs.
Conrado e Thales também participaram.
1.5 Dra. Tanise informa que participou hoje de reunião na SJM, sobre
situações no hospital HapVida e sobre o baile da Esmeralda que aconteceu
no último 19/10.
2. Pauta
2.1 Previdência
Falado sobre o evento de hoje com dr. Kleber, sobre questões de previdência
para o médico e sobre o projeto "A Previdência vai até você".
3. Assuntos Gerais
Dra. Tanise comenta sobre propaganda inadequada, com prescrição de
reposição de magnésio realizada por farmacêutica, no programa de rádio
Cafezão, da Atlântida, com Gerson Júnior. Fará um ofício para encaminhar ao
programa.
Ata redigida pela Dra. Tanise B. Damas.

