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ATA SEI
Reunião da Mesa Diretora do CMS com a candidata a Prefeita de Joinville Tânia Maria Eberhardt.
Reunião 02/10/2020(sexta-feira) – Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde, realizada de forma
online na plataforma MEET em modo de gravação, iniciou a reunião às 18h10m. Participaram desta
reunião Sr Adilson da Silva - Presidente do CMS; Sr Vilson Freitas Júnior - Vice-presidente do CMS; Sra
Jaqueline Schreiner Terra - Primeira Secretária da Mesa Diretora do CMS; Sr Luciano Henrique Pinto Segundo Secretário da Mesa Diretora do CMS; Sra Eliana Garcia Paterno, Coordenadora da Área do
CMS; com a participação do Candidato a vereador Sr Alan Regis Ramos da Silva e da Candidata a
Prefeita de Joinville Sra Tânia Maria Eberhardt (Cidadania).
Sr Adilson da Silva, inicia a reunião agradecendo e falando da história e importância do conselho e
função. O CMS de Saúde completou 30 anos de atuação no mês de setembro, sua história e seriedade, fez
com que haja cada vez mais participação social na Política Municipal de Saúde. “A Politica do Conselho é
a politica de Saúde”. Apresenta os membros da Mesa Diretora, reforça a importância de ouvir os
candidatos. Sra Tânia agradece o convite, fala que teve a honra de Presidir o Conselho de Saúde e ser
Secretária de Saúde. Quando ia para as reuniões do Conselho no prédio do Ipreville, sala cheia, algumas
pessoas até sentadas no chão, discutindo saúde, me entusiasmava demais, eu quero ser parceira do
Conselho. Pauta: Qual seu planejamento para a saúde do município? Qual é a prioridade em seu plano de
governo? Sra Tânia fala sobre a elaboração do Plano 23, temos algumas propostas para o setor da Saúde.
A primeira delas é o Fortalecimento da Vigilância Epidemiológica, considerando essa pandemia que
pegou todos nós de surpresa, precisamos nos preparar para outros eventos iguais ou parecidos, temos que
priorizar a capacitação muito forte de uma equipe de vigilância epidemiológica. Outra questão é a Dengue,
fazer a prevenção, algo possível de se planejar, lamento a proporção que se tornou. Cada vez mais temos
que investir em saúde digital, evitar que as pessoas saíam de casa, resolvam suas questões de dentro de
casa em todos os setores. Educação permanente para todos os servidores de todos os setores, educação
nunca é demais. Não temos intenção de mudar aquilo que deu certo. Devemos atingir 100% de Estratégia
de Saúde da Família, Atenção Básica é a essência da saúde, equipe de saúde que faz prevenção. Reforçar a
Atenção Básica e os atendimentos dos Pronto Atendimentos 24 horas, ampliar os atendimentos nos PAs
24hs algumas coisas mais complexas para que o usuário não necessite ir até um pronto socorro de hospital,
planejar e fazer mais nos PAs para evitar as filas e macas nos corredores do hospital. Fortalecer a rede
psicossocial se faz uma emergência, ampliar a rede dos CAPS e a rede psicossocial, fazendo novos cades e
rede de atenção diária para que possamos atender melhores nossos pacientes. O Naipe carece de discussão,
pretendo fazer algumas parcerias públicas e privadas para que possamos atender nossa demanda nas filas
das especialidades, olhar com mais atenção ao nosso cidadão que fica algum tempo aguardando na fila.
Residência Multiprofissional nos Hospitais precisamos ampliar, oferecer mais vagas, não podemos
restringir essa demanda. Quero fazer concurso público para a Saúde. Equipes Multidisciplinares dentro das
unidades de saúde(Assistente Social, Psicóloga, Terapeuta Ocupacional) para atender melhor nossa
demanda. O Candidato a vereador Sr Alan lembra que hoje estamos com 92% de cobertura de Estratégia
de Saúde da Família com 157 equipes. Os Agentes Comunitários de Saúde estão sendo utilizados dentro
das Unidades de Saúde substituindo a área administrativa, a importância do Agente comunitário na rua,
trazendo as informações para dentro do posto, fazendo o trabalho de conscientização. Sra Jaqueline
primeira Secretária da Mesa Diretora incia as perguntas da pauta. Orçamento da saúde no município é
36,90%. Qual sua expectativa de % de uso em sua gestão? Sendo que o mínimo é 15%. Investimento pós
covid? Ações na Atenção Primaria: quais os planos para UBS e para a estratégia da Saúde da Família.
Ações de Saúde para grupos vulneráveis (situação de rua por ex.), saúde da mulher e saúde mental. Sra
Tânia responde que jamais teria coragem de baixar o orçamento da saúde, vai buscar junto do Estado e
União mais recursos para o município, correr atrás de novos recursos para equilibrar os gastos da saúde,
chamando para a responsabilidade os Deputados Estaduais e Federais. O Pós pandemia vai ser um
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problema que ainda não conhecemos, uma nova história, buscar novos recursos, trazendo novos
empreendimentos para a cidade, turismo e cultura trazem dinheiro para uma cidade, buscar recursos fora,
manter um bom relacionamento com o Governador e Presidente, fazer com que os Deputados Federais e
Senadores trabalharem por nossa cidade. Atenção Primaria é a prioridade das prioridades, se quisermos
diminuir os custos Hospitalares, temos que organizar esses grupos comunitários, para atender as demandas
cada vez mais de algumas fragilidades que ainda temos, importância dos agentes comunitários buscarem
esses pacientes que não estão indo para o posto, precisa ser buscado, precisamos diminuir o índice de
cirurgia para cortes de membros. Sr Alan fala que o Hospital São José hoje gasta 169 milhões, 40 e poucos
milhões a mais que a atenção básica com 157 unidades de saúde gasta, nosso gasto hospitalar é muito alto.
Olhar a atenção básica, estratégia de saúde da família, o agente comunitário de saúde. Existe um sistema
eletrônico mas o usuário não sabe usar esse aplicativo. Sra Jaqueline continua com as perguntas da pauta.
O conceito de saúde, na promoção de saúde para o usuário nas Unidades foi um diferencial no atual
governo. Melhorias e amplas Unidades são essenciais para a construção de uma Saúde de qualidade.
Continuaremos na sua gestão a ter estes avanços? Qual é a meta para continuar a crescermos? Saneamento
básico? Qual o futuro do HMSJ? Sra Tânia responde que o saneamento Básico é prioridade, teremos que
avançar, sabemos da importância dentro do sistema de saúde. Temos que aumentar as equipes para fazer as
internações domiciliares, para que possamos diminuir os pacientes internados nos nossos hospitais, cujo o
custo é elevado e nem sempre tão eficiente considerando as questões psicológicas. O Hospital São José é
um grande Hospital, todo o serviço que ele oferece é previamente pactuado, o paciente que vem de outros
municípios para ser atendido, vêm porque tem uma pactuação onde há recurso para essa pactuação.
Precisamos correr atrás de novos recursos, fazer o Ministério da Saúde entender que com a
municipalização toda essa responsabilidade veio para o município, porém os recursos não vieram com a
mesma proporção, que o município não dá conta dessa demanda, solicitar ajuste na tabela SUS. O hospital
São José é um Hospital caro porque é um hospital de alta complexidade, quem arca com essa conta é o
município e estado, sendo que o estado ajuda com muito pouco. Joinville é referência no tratamento do
AVC (Acidente Vascular Cerebral) e o trabalho Banco de Dados de Registro de AVC de Joinville
(JOINVASC), fortalecer e dar continuidade ao trabalho. “Hospital do Câncer” para atendimento exclusivo
aos pacientes da área oncológica, considerando o aumento na demanda e necessidade da cidade, investir
em melhorias no setor de oncologia do Hospital São José. Ampliar a rede de cuidados às pessoas
portadoras de Transtorno do Espectro Autista (TEA), tendo em vista a demanda de cuidado e tratamento,
fortalecer o NAIPE(tratamento da deficiência intelectual e transtorno do espectro do autismo acima de 18
anos nos quadros leve, moderado e severo, com dependência funcional e social, necessitam de cuidados de
terceiros para realizar atividades básicas da vida diária, de serviço especializado que ofereça tratamento
modelo). Criar e Fortalecer o Centro Terapêutico, que funcionará como uma estratégia de apoio e inclusão
aos usuários do NAIPE, conforme aprovado na última Assembleia do Conselho. Sra Tânia fala que teve a
honra de ver o trabalho do Dr Noberto Cabral quando começou, trabalho importantíssimo de extrema
necessidade, temos que ampliar, não tem como retroceder. Mesma coisa com o NAIPE, não dá para
retroceder, temos que avançar, vejo a necessidade de ser ampliado porque temos muitos pacientes com
deficiência intelectual. Hospital do Câncer, eu entendo que em curto espaço de tempo o município de
Joinville não tem como implantar mais um hospital, um projeto ousado preciso e necessário, porém tem
que fazer uma parceria para isso, não acredito que o município de Joinville tem condições de assumir mais
essa responsabilidade. Posso me comprometer de correr atrás, discutir com a união pra buscar recursos.
Tratar a dependência química como problema de saúde pública. Fortalecer o combate ao mosquito Aedes
Aegypti. Dar continuidade nas Obras em andamento, processo Licitatório e Obras em fase de Projeto.
Criar “Parques da Saúde”, conforme as novas Unidades de Saúde inauguradas, com espaços nas áreas
externas para atividades físicas e desenvolvimento de hábitos saudáveis, com hortas comunitárias nas
unidades básicas de saúde, fortalecendo o Projeto Farmácia Viva. Sra Tânia responde que nenhuma obra
em andamento será parada, todas darão continuidade, tudo que está funcionando e que está em fase de
execução dará continuidade. Precisamos fazer essa discussão sobre a dependência química. Precisamos
evitar que nossos adolescentes entrem nessa rota, temos que fazer o contraturno gradativamente, implantar
as Oficinas de contraturno( música, dança, teatro, marcenaria, eletricidade..), em função da prevenção
interligando saúde educação e assistência social. Todos os adolescentes em situação de vulnerabilidade
serão encaminhados para essas oficinas. Um grande parque para idoso, buscar seu lazer e prevenção a
saúde, integralizar as ações, pensar em saúde em todos os setores. Entendo que temos que fortificar os
conselhos e trazer mais próximo do Prefeito. O Presidente Sr. Adilson da Silva agradece a candidata Sra
Tânia Maria Eberhardt , o conselho está a disposição, agradece os membros da Mesa Diretora e Secretaria
Executiva. Dando por encerrada às 19h da qual eu Eliana Garcia Paterno, lavrei a presente ata que vai
assinada pelos membros da Mesa Diretora do CMS que estiveram presentes por videoconferência.
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