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ATA SEI

Reunião do Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Joinville com a participação dos presidentes dos
Conselhos Locais de Saúde (CLS) e do Secretário Municipal de Saúde de Joinville
Realizada de Forma On-line na Plataforma Google Meet por videoconferência, no dia 13/08/2020, tendo
início às 17h e término às 18h34min. Com a presença do Sr. Adilson da Silva (Presidente do CMS); do Sr.
Vilson Freitas Júnior, representante do CLS Comasa e Vice-Presidente do CMS; da Sra. Jaqueline
Schreiner Terra, representante CREFITO 10 e 1ª Secretária do CMS; do Sr. Luciano Henrique Pinto,
representante UNIVILLE e 2º Secretário do CMS; da Sra. Eliana Garcia dos Santos Paterno,
Coordenadora da Secretaria-Executiva do CMS e do Sr. Jean Rodrigues da Silva, Secretário Municipal da
Saúde, com a equipe da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Joinville.
O Sr. Adilson da Silva (Presidente do CMS) inicia a reunião cumprimentando a todos e ressaltando que o
propósito dessa reunião é de esclarecer todos os questionamentos que estão sendo feitos ao CMS, para isso
o Secretário da Saúde participará da reunião para esclarecer esses questionamentos. Em Seguida a Sra.
Eliana Garcia dos Santos Paterno, Coordenadora da Secretaria-Executiva do CMS, explicou que todos os
presidentes dos CLSs receberam com antecedência a notificação para enviar os questionamentos que serão
discutidos nesta reunião, os questionamentos enviados pelos conselheiros foram colocados por bloco na
pauta da reunião totalizando onze (11) blocos, caso algum conselheiro tenha mais questionamentos para
ser inserindo em algum desses blocos, ele deve escrever no chat e a Jaqueline Schreiner Terra vai está
lendo todos os questionamentos que estão nesses blocos, inclusive os questionamentos que foram
inseridos nos blocos no momento da reunião, para o Secretário de Saúde responder por bloco. Em ato
continuo a Sra. Jaqueline Schreiner Terra cumprimentou a todos e leu Bloco 01 – Óbitos por Covid-19:
José Fausto Presidente do CLS Aventureiro ll, lll, Santa Barbara e Rio do Ferro Ouvimos todos os dias da
comunidade, que todas as mortes em Joinville são atribuídas a COVID 19; Pergunto não seria importante
esclarecer, apresentando o número de mortes real e as provocadas pela COVID? Nos boletins diários,
sempre que houve mortes, é apresentado a frase, todas possuíam doenças crônicas, isso passa a imagem
para quem é leigo que as pessoas já estavam condenada a mortes; O que é considerado doenças Crônicas?
-Maurício CLS Costa e Silva Por que as mortes por covid estão sempre correlacionadas com outras
comorbidades, por exemplo, coração. Então a pessoa contrai o vírus do covid e vem a óbito. Isto
aconteceu com o irmão da minha tia este final de semana no PA leste e o mesmo veio a óbito sendo que
ele deu entrada no PA com arritmia e ataque. Por que não se coloca no atestado de óbito o real motivo da
causa da morte? Porque colocam covid ou suspeita de covid? Portanto coloca-se faleceu por covid-19 e
não realmente pela comorbidade que ela tinha? - Arlindo CLS Boehmerwaldt Existe dados (estatística) de
morte de pessoas em anos anteriores, para compararmos com as mortes causadas neste período de
pandemia. Pois parece que hoje a causa de morte é somente do vírus covid. O Secretário Municipal de
Saúde, Jean Rodrigues da Silva, cumprimentou a todos e ressaltou que estão presentes, nessa reunião,
alguns técnicos da Secretaria Municipal da Saúde para auxiliar nas respostas e passou a palavra para Sra.
Chana Gresiele Beninca, Gerente de Vigilância em Saúde, iniciou respondendo que quando a pessoa vai a
óbito por suspeita ou covid-19, todos os óbitos que tiveram até o momento e foram anunciados, todos de
fato foram confirmados pela covid-19 e essas pessoas têm comorbidades, segue orientação do Ministério
da Saúde que toda pessoas que vai a óbito tem que ser testada mesmo após o óbito, e realmente o vírus
covid-19 vai exacerbar qualquer outra doença que a pessoa possa ter, é obrigação de a Vigilância
investigar e emitir as declarações de forma verdadeira como covid-19 positivo (confirmado) ou como
suspeita, a declaração de óbito segue orientação do Ministério da Saúde nesta questão do preenchimento;
sobre a questão de divulgar as mortes que tiveram no ano 2019, a Sra. Chana Gresiele Beninca respondeu
que pode ser encaminhado para o CMS ter conhecimento. O Sr. Jean Rodrigues da Silva explicou que na
questão do diagnóstico da covid-19, o exame é necessário e recomendado, mas a clínica é soberana, o
médico é soberano na questão de fazer o diagnóstico e vai ser melhorada a divulgação das informações
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dos outros óbitos por outras patologias para fazer comparação com ano anterior. Em seguida a Sra.
Jaqueline Schreiner Terra leu as seguintes perguntas: o Sr. Reinaldo Gonçalves Pschaeidt perguntou nos
tem aparecido perguntas sobre seguro familiar como fica o atestado, Sr. Roberto Torrens perguntou não
deveria ser o mesmo protocolo de HIV. O Sr. Jean Rodrigues da Silva explicou quem define o protocolo e
como é divulgado, é o Ministério da Saúde, a Secretaria da Saúde segue a orientação do Ministério da
Saúde, quanto à questão do seguro ele respondeu que Secretaria da Saúde cuida da situação de saúde e se a
pessoa morreu de covid-19, tinha outras comorbidades e médico preencheu, a fase de saúde vai até essa.
Bloco 02 – Leitos de UTI: Maurício CLS Costa e Silva - Ao invés de dizer que todos os hospitais estão
com sua capacidade máxima de leitos por covid nas UTIs, porque não informam quantos leitos de UTI em
cada hospital foram reservados para este fim? Os hospitais sempre trabalharam com sua capacidade
máxima nas UTIs? Porque assustar a população dizendo que todas as vagas de UTI em hospital público
estão lotadas, sendo que todos sabemos que sempre foi assim? - O Sr. Jean Rodrigues da Silva respondeu
que a intenção não é assustar, mas de trazer a realidade, nesse momento que foi montado leitos específicos
para a covid-19, no Hospital Municipal São José, por exemplo, têm 46 leitos de UTI exclusivo para covid-
19, fora os leitos de enfermaria; então só está trazendo transparência na ocupação dos leitos, antes sempre
teve problemas de leitos, com ocupação no Hospital Municipal São José, no Hospital Regional; pós-
pandemia terá uma maior estrutura hospitalar com maior quantidade de leitos, foram abertos mais leitos de
UTI porque as pessoas estão necessitando. Em seguida a Sra. Jaqueline Schreiner Terra leu as seguintes
perguntas: o Sr. Pedro Henrique perguntou se têm mais 10 leitos no Hospital Bethesda e o Sr. Jean
Rodrigues da Silva respondeu que já têm 10 leitos no Hospital Bethesda instalados e na próxima segunda-
feira já estão colocando mais 8 leitos totalizando 18 leitos; o Sr. Reinaldo Gonçalves Pschaeidt perguntou
estamos levando pacientes para fora, com aumento de leitos no pico, não cabe hospital de campanha e o
Sr. Jean Rodrigues da Silva respondeu que o município está trabalhando na sua capacidade de mobilização
de recursos materiais e humanos, o financeiro recebido tem suficiente, inclusive tem sido feito uma
programação porque está pandemia não vai acabar agora e não se sabe quanto tempo o ministério vai ter
recurso para aporte extra para os municípios, então está sendo feito um boa administração do dinheiro que
só pode ser utilizado em covid-19, enquanto tiver covid-19; montar um Hospital de Campanha trás um
custo financeiro altíssimo, precisaria ter uma capilaridade de busca de profissionais fora de Joinville que
deveria ser pelo governo do estado e do governo Federal, sem contar pela mobilização de medicamentos;
não está no planejamento um Hospital de Campanha bancado pelo município de Joinville, se vier Hospital
de Campanha será estratégia do Estado ou da União; foi optado em fazer estrutura fixas, para que pós-
pandemia esses investimentos ficassem, visando boa utilização dos recursos públicos. Bloco 03 –
Internações por Covid-19: José Fausto Presidente do CLS Aventureiro ll, lll, Santa Barbara e Rio do
Ferro Quanto às internações atribuídas a COVID 19. Quantas pessoas já foram internadas e qual a média
de dias de internação? - O Sr. Jean Rodrigues da Silva passou a palavra para Sra. Anna Paula Pinheiro e
ela respondeu que no dia de hoje têm 128 pessoas internadas na UTI covid-19 em todos os 8 hospitais;
desses 128 pacientes internados, 116 são confirmados para covid-19, 10 pacientes são suspeitos e 2 são
casos descartados; já na enfermaria tem 120 leitos ocupados de 206 leitos disponíveis, dessas 120 pessoas
internadas, 78 pessoas confirmadas para covid-19, 34 pessoas suspeita e 8 pessoas descartadas; esses
dados são atualizados diariamente no final da tarde e são disponibilizado no portal da prefeitura, no painel
coronavírus Joinville onde encontra as informações do casos por perfil, bairro, idade e sexo, assim como
os leitos divididos entre públicos e privados. Em seguida a Sra. Jaqueline Schreiner Terra leu as perguntas
da Sra. Rosilda Verissimo Silva perguntou que atividade de educação em saúde são feitas Atenção Básica
e o Sr. Jean Rodrigues da Silva respondeu que durante a pandemia foram desenvolvidas várias estratégias
diferenciadas na Atenção Básica, inclusive pode ser listados os prêmios que Atenção Básica está
concorrendo em nível Brasil da Atenção Primária Forte, foram escritos vários projetos justamente de
mudança de hábito e novas estratégias de atenção as pessoas; investimentos na Atenção Primária não
pararam, durante a pandemia foram entregues 3 novas Unidades de Saúde, mais uma reforma, contratação
de profissionais e chegou a 88 % em cobertura de Estratégia da Saúde da Família. Bloco 04 – Testes para
Covid-19: Reinaldo CLS Adhemar Garcia Em relação aos testes, verificando o contrato 174/2020
dispensa de licitação e os contratos 236/2020 e 237/2020 - Queremos saber qual foi às empresas
fornecedoras? Quanto foi a quantidade de testes em cada Licitação? E a quem foi destinado esses testes?
Há cadastro dos testados? Quantos foram positivos e quantos foram negativos? Nós entendemos que
quanto mais testamos mais preparados para prevenção estaremos, Em relação a isso, pergunto qual vai ser
a política daqui pra frente nesse diagnóstico? - Roberto CLS Jardim Sofia Haverá testagens de covid19
para grupos de riscos, e como será o cronograma e onde serão realizados? - Maurício CLS Costa e Silva
Porquê as pessoas que apresentam sintomas leves não tem direito ao teste do covid-19?  - Odirlei CLS
Jardim Edilene/Estevão de Matos Por que muitas pessoas atendidas com suspeitas, vários dos sintomas de
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Covid-19 foram orientadas a ficarem em casa esperando resultado do Exame, que em alguns casos
demorou 14 dias e sem nenhum tratamento preventivo ou profilático? Isso não teria contribuído para
aumento de casos graves? - Arlindo CLS Boehmerwaldt Falta de teste para covid nas unidades. O Sr. Jean
Rodrigues da Silva respondeu que de todos os testes rápidos que foram adquiridos, somente 18 mil testes
foram entregues e utilizados, foram recebidos também 12 mil testes rápido do Estado de Santa Catarina, a
iniciativa privada também está fazendo teste rápido, sorológico, RT- PCR, e Secretaria da Saúde comprou
teste RT- PCR e está fazendo esse teste também; quanto à limitação de quem fez ou não teste, essa
limitação é encima de ter poucos testes, contudo Joinville é o município de Santa Catarina que mais
realizou testes; foi efetivada um compra de 60 mil testes rápidos para reabastecer as Unidades de Saúde e
continuar as estratégias de testagem, será mudada a nota técnica de testagem, ampliando inclusive para
síndrome gripal leve, isso está sendo alterada pela Vigilância; quanto a demoram até 14 dias para
resultado, existe testem rápidos que o resultado sai na hora, têm testes RT-PCR que foram comprados pela
SMS sai o resultado em 72 horas e têm os testes RT-PCR feitos pelo LACEN do Estado de Santa Catarina
que chegaram ter 14 dias de demora na questão do resultado; existe um painel sobre covid-19 que é
público onde todos podem ter acesso às essas informações sobre testagem, está sendo ampliado a testagem
para idosos, grupos de risco; em questão ao tratamento precoce, profilático, preventivo, o Ministério da
Saúde publicou um protocolo o qual o município de Joinville aderiu e tem dado possibilidade para os
profissionais médicos que acreditam no tratamento para prescrever, o importante é guardar o período do
isolamento domiciliar para evitar a transmissibilidade, o tratamento tende a evoluir com passar do tempo
em relação algum tipo de medicamento, vacina que possa vir; sobre o contrato 174/2020  o Sr. Jean
Rodrigues da Silva respondeu que diz respeito a um contrato com a empresa IMAES, a SMS não recebeu
e nem pagou pelo produto, ou seja, não houve desembolso, devido o produto ser diferente do que tinha
sido comprado pela SMS; os contratos 236/2020 e 237/2020 são referente à compra dos teste RT-PCR
feitos com a CientificaLab Dasa que são os testes utilizados no momento;  a Sra. Anna Paula Pinheiro
ressaltou que todos as informações referentes aos contratos encontra-se de maneira transparente no Portal
de Transparência do Município de Joinville, no site da prefeitura; Sr. Jean Rodrigues da Silva continua
respondendo que estavam sendo testados todos pacientes contactantes domiciliares nos casos positivos,
todos os casos da ILPIs com desafio de casos positivos, os profissionais da saúde, profissionais da
segurança pública, profissionais da linha essenciais e também os pacientes que tinham sintomas, tanto para
RT-PCR como para covid-19 quando se encaixa dentro da acurácia, vai ser ampliando especificamente
para todo grupo de risco dos idosos; a educação está no radar quando voltar às atividades mesmo restritas,
a testagem dos professores e dos alunos. Bloco 05 – Idosos: Reinaldo CLS Adhemar Garcia - Dos Idosos
que já foram testados: Quantos já foram testados? Desses quantos são funcionários publico? Quantos são
Usuários do SUS? Pela informação que temos é perto de 50 mil os idosos em nossa cidade. Em sendo
assim é certo seciar o direito de ir vir dessa população. Vejamos a muito tempo, e é cultural, que o
brasileiro não procura se cuidar, mas o SUS em Joinville, veem derrubando essa máxima, com Mexe-se é
melhor prevenir do que remediar, pois bem criar um decreto dizendo para essas pessoas ficar
simplesmente em casa rasgando de forma radical a nossa cartilha que é melhor ter saúde do que doença. É
muito ruim. Se tivéssemos testados todos os idosos, saberíamos hoje que teria a probabilidade de ter uma
gravidade com esse vírus. Pensem nisso! Maurício CLS Costa e Silva Porque as pessoas com mais de 60
anos que estão indo aos PA'S não podem ter acompanhante? E apenas fazem o teste do covid e mandam
embora. O Sr. Jean Rodrigues da Silva respondeu que esta sendo trabalhadas estratégias para evitar a
transmissibilidades e evitar que as pessoas se contaminem; Joinville é município que mais testou no
Estado de Santa Catariana e está tendo lisura na compra de testes, está avançando na estratégia de
testagem das pessoas dos grupos, estão sendo contratos mais profissionais e está sendo feito junto com a
equipe um trabalho para tentar ampliar a testagem dentro de tudo que é permitido; o MEXE-SE teve de ser
transformado em on-line para que as pessoas mesmo no seu lar pudessem fazer os exercícios. Bloco 06 –
Monitoramento dos Casos Positivos para Covid em Isolamento domiciliar: Roberto CLS Jardim Sofia
A responsabilidade de monitoramento aos usuários com resultado positivo, poderia ser da equipe de saúde
do território. A própria comunidade nos cobra isso. Sugiro o monitoramento das pessoas com
comorbidades que estão cadastradas nas UBSFs, com a finalidade de diminuir os casos de contaminação e
consequentemente o número de óbitos, Arlindo CLS Boehmerwaldt  Há questionamentos sobre as
atividades externas do ACS que estão paralisadas nesta pandemia, deixando estes ociosos dentro das
unidades, pois devido ao grande número de ACS não há atividade para todos, pergunto neste período o
trabalho dos ACS poderia ser feito via telefone, whatsapp, monitorando as pessoas de sua respectiva área e
repassando os cuidados necessários. Quem deve definir essas atividades? - Reinaldo CLS Adhemar Garcia
Como os Conselheiros estão recebendo as informações através dos decretos, e mudanças repentinas das
ações da Secretaria, queremos afirmar e repudiar a intenção de colocar os Agentes Comunitários de Saúde,
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novamente um desvio de função,” como fiscalizadores dos acometidos pela Covid19 quando estes, saírem
do isolamento descumprindo o decreto. Porque afirmamos isso, gostaríamos que não acontecesse, porque
vejo que vocês vão acabar com o elo existente com a família de cada cidadão até aqui contatada em
consequência aferindo o PSF Programa Saúde da Família que hoje é atendido por esses anjos azuizinhos,
profissionais competentes, esquecendo que os agentes fazem periodicamente esses contatos. Que vai gerar
conflitos quando houver a penalidade. Vocês sabem que muito ainda temos que avançar, para efetivar o
Programa em nossa cidade, pois sabemos que ainda hoje há usuários que estão assimilando todo o Projeto.
Por tanto, repudiamos essa ação extemporânea, em nome do futuro, em nome da prevenção e da Saúde de
nossa gente, - Maurício CLS Costa e Silva Referente a multa de R$ 3,3 mil por descumprir isolamento em
Joinville, Esse período de isolamento são os 14 dias que os médicos pedem para ficar em isolamento,
certo? Uma vez que passou os 14 dias e a pessoa volta para as atividades normais, está fora desse
acompanhamento? - o Sr. Jean Rodrigues da Silva respondeu entender que o Agente Comunitário de
Saúde é um profissional capacitado para fazer as visitas domiciliar para acompanhar as pessoas com
recomendações médicas, até porque o Agente Comunitário de Saúde está indo na residência das pessoas
para ver condicional de saúde; o Sr. Andrei Kolaceke, gerente do jurídico da Secretaria da Saúde,
complementou dizendo que não existe dúvida com relação ser atribuição do Agente Comunitário de Saúde
fazer as visitas domiciliares inclusive durante o período de pandemia, isso quem está dizendo é politica
nacional de Atenção Básica que foi aprovada pela Portaria 2436/2017 do Ministério da Saúde. Bloco 07-
Medicamentos prevenção e tratamento da Covid-19 (Hidroxicloroquina/Cloroquina): - Reinaldo
CLS Adhemar Garcia Sobre a prevenção; para que os usuários não cheguem a uma UTI por ser muita
mais traumático em vários lugares, seja nas redes sociais, comunicação de rádio e tv até no Congresso
Nacional se fala de vários medicamentos para esses procedimentos. Qual é protocolo que a Secretaria está
usando para que isso ocorra? - Roberto CLS Jardim Sofia Sobre o tratamento de positivado para covid19,
a partir de que estágio ou sintomas é aplicado coquetel Hidroxicloroquina, Azitromicina, sulfato de zinco?
Alguns que testaram positivo reclamam que sentiram sintomas como febre, dores e o médico recusou
receitar, - Vilson CLS Comasa Pessoas com receitas para o "kit" Covid 19 de outras cidades conseguem
retirar em nossa cidade? As pessoas ainda perguntam porque não liberar a cloroquina para aqueles que
querem tomar o medicamento? Mesmo diante do consentimento. Os questionamentos que são feitos é:-
Porque os médicos fazem uso e nós quanto comunidade somos restritos ao uso? Qual a diferença? -
Reinaldo CLS Adhemar Garcia - Temos informação, que está faltando anestésicos para os pacientes isso é
verdade? - Sr. Jean Rodrigues da Silva respondeu está sendo disponibilizado o que é comprovado pelo
Ministério da Saúde, inclusive até a medicação base do protocolo do Ministério da Saúde que é a
cloroquina ou Hidroxicloroquina está vindo do Ministério da Saúde, então está sendo usado o protocolo
Ministério da Saúde e está disponível para todos os profissionais que queiram utilizar, a conduta é medica;
vai ser montado na próxima semana um centro de tratamento precoce na Tupy, junto ao Centro de
Triagem, para as pessoas terem acesso ao médico e os agendamentos serão feitos via site; a Dra. Tanise
complementou que o SIMESC defende a autonomia do médico e o médico pode prescrever, desde que o
paciente concorde, a Secretaria da Saúde está fornecendo o medicamento para o médico que quiser
prescrever. Bloco 08 - Contratação de Profissionais: Reinaldo CLS Adhemar Garcia Foram contratados
quantos Médicos e a onde foram lotados? Quantos Enfermeiros foram contratados e a onde foram lotados?
Quantos Psicólogos foram contratados e a onde foram lotados? Sobre a vida das pessoas, com essa
pandemia, e sua Saúde Mental, Como estamos fazendo esse diagnóstico? Hoje quantos pacientes temos na
fila, Usuários e profissionais? Pensando na zona Sul, pontuar a capacidade em números de profissionais,
funcionários por UBSs e o PA SUL? Pontuar em cada unidade quantos faltam por equipe? Como está o
abastecimento de remédios? Quais estão faltando? e a onde? - o Sr. Jean Rodrigues da Silva respondeu que
os números especificamente referentes às contratações serão levantados por área, quantos foram
contratados e serão enviados ao CMS. Em seguida a Sra. Eliana Garcia dos Santos Paterno leu duas
perguntas do bloco 7: - Vilson CLS Comasa Pessoas com receitas para o "kit" Covid 19 de outras cidades
conseguem retirar em nossa cidade? - Reinaldo CLS Adhemar Garcia Temos informação, que está
faltando anestésicos para os pacientes isso é verdade? - o Sr. Jean Rodrigues da Silva respondeu estão
sendo liberado o acesso à medicação com receitas da iniciativa privada, de outros municípios e apresentou
receita médica do Estado de Santa Catarina estão tendo acesso à medicação; não está faltando anestésico
para pacientes internados em UTI, os estoques estão baixos pela dificuldade de acesso aos medicamentos
no mercado a nível de Santa Catarina e de Brasil e têm várias estratégia em curso para conseguir
reestabelecer os estoques; a Sra. Eliana Garcia dos Santos Paterno leu a pergunta do Reinaldo CLS
Adhemar Garcia – na Unidade Básica de Saúde do bairro Adhemar Garcia foi exonerada uma médica e
quando virá outra profissional? - o Sr. Jean Rodrigues da Silva respondeu que já foi convocado o médico
para Unidade Básica de Saúde do bairro Adhemar Garcia e está em fase de contratação. Bloco 09 –
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Profissionais de Saúde: Vilson CLS Comasa - Transporte para os Profissionais de Saúde. Por qual motivo
as empresas negam o transporte, se em todos os outros decretos teve a linha? Deu certo a ideia, porque
cortar? Não queriam DAR 75 milhões pras empresas? Porque não bancar este tipo de serviço? - o Sr. Jean
Rodrigues da Silva respondeu que a Secretaria da Saúde solicitou o retorno da linha da saúde, o qual não
aconteceu e o que está na governabilidade dele é fazer voltar o transporte público com segurança; a Sra.
Jaqueline Schreiner Terra leu que falaram no chat que não eram 75 milhões e sim 7,5 milhões. Bloco 10 –
Recursos Financeiros: Reinaldo CLS Adhemar Garcia - Sugerimos que façamos um painel com todas as
"verbas" pelo menos esse ano, Verba Parlamentar, dizendo quem é, mostrando quanto recebemos,
veiculando os valores passo a passo, e a onde será investido - Odirlei CLS Jardim Edilene/Estevão de
Matos Como está o repasse de recursos do Estado para o Município de Joinville em relação ao combate ao
Covid-19? - Reinaldo CLS Adhemar Garcia Em Relação ao contrato 105/2020 Atualização do Sistema
Hospitalar empresa MVSul o que venha ser isso? - o Sr. Jean Rodrigues da Silva respondeu que pode
mostrar tudo que veio de verba, serão atualizados os relatórios e enviado ao CMS; quanto à questão do
MVSul do hospital é justamente atualização do sistema, treinamento dentro do sistema de gestão
hospitalar do hospital para poder fazer controle em temo real, inclusive do estoque de medicamentos que é
feito dentro do hospital, que hoje é feita de maneira em bloco, agora vai conseguir medir dentro do
hospital por paciente o que é dispensado, está sendo modernizado o sistema de informação do hospital
justamente para conversar com rede de saúde e vai ser feito treinamento dos profissionais do hospital; em
seguida o Sr. Fabrício da Rosa, Diretor Executivo da Secretaria da Saúde, complementa dizendo que o
Estado de Santa Catarina fez o primeiro depósito referente à recursos covid-19, foi uma somatória de cerca
de um milhão e setecentos de um convênio de quatro milhões firmado junto à Secretaria do Estado de
Santa Catarina para poder auxiliar o Hospital Municipal São José. Bloco 11 – Informações: Reinaldo
CLS Adhemar Garcia Pegando uma imagem que retrata os casos em isolamento domiciliar, a de hoje dia
10 de agosto mostra 5578 pacientes. Pergunto tem a informação aguardando o resultado 4533 os dois se
completam? ou se somam? - Vilson CLS Comasa Qual o balanço que temos desde o início da liberação do
corredor de ônibus para as motos. Baixou o número de acidentados que deram entrada no HMJS? Mudou
o grau de gravidade das lesões?- Odirlei CLS Jardim Edilene/Estevão de Matos Uso de Máscaras, como
sabemos não existem estudos que comprovam a eficacia do uso de máscara para a proteção ou transmissão
do Covid-19. Gostaria de saber porque decretar a obrigação de uso de máscara para pessoas saudáveis?
Isso não deveria ser uma decisão individual de cada pessoa de usar ou não usar? - Odirlei CLS Jardim
Edilene/Estevão de Matos Quais as expectativas para o retorno das Aulas? Como a Secretaria da Saúde
está preparando para esse possível retorno? - Jucélia CLS Jardim Iririú/Dom Gregório O conselho não fez
nenhum questionamento. Só agradecimento ao Fernando a coordenadora Karina e toda sua equipe pelo
brilhante trabalho e zelo com os usuários! Diante da situação do momento prontamente a secretária
executiva Eliana nos orienta. Demais saúde e paz a todos! - O Sr. Jean Rodrigues da Silva passou a palavra
para Sra. Anna Paula Pinheiro que respondeu em relação aos números que aparecem no painel covid-19,
os em isolamentos domiciliares são casos confirmados que estão em tratamento e isolamento domiciliar,
os casos suspeitos são aqueles que aguardam resultados e por orientação é que eles permanecem em
isolamento até sair o resultado; o Sr. Jean Rodrigues da Silva continuou respondendo o que é comprovado
em relação à utilização das máscaras, no momento em que a maior parte da transmissibilidade do vírus
está acontecendo pelos aerossóis e espirros, a mascara ajuda proteger contra a contaminação; quanto às
aulas existe planejamento de retorno de alguns segmentos da educação, na educação infantil não existe
previsão do retorno das aulas, nem para setembro e nem para outubro, no ensino fundamental existe
previsão do retorno das aulas das séries que estão finalizando o ciclo, com várias restrições, ainda está em
ampla discussão e tem que acompanhar o cenário epidemiológico; no primeiro período de 15 dias que o
decreto entrou em vigor partiu de 37 acidentes com motos para 7 acidentes, será feita uma nova medição
dos acidentes para verificar se não foi só um coincidência de momento, de mês é preciso observar por
mais tempo, a primeira impressão é que diminuiu o número de acidentes com moto e com isso diminuiu a
internação hospitalar. A reunião foi encerrada às 18h 34min.
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Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.
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