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ATA SEI

Reunião 08/12/2020 – Comissão Covid 19/CMS, realizada de Forma On-line na Plataforma MEET, tendo
início 20hs01m. Participaram da reunião Sr Adilson Correa – representante OAB, Sr Luciano Henrique
Pinto, representante UNIVILLE, Sr Vilson de Freitas, representante do CLS Comasa,  Sra Eliana Garcia
Paterno – Coordenadora da Área do CMS.
 
Sr Adilson Correa inicia a reunião apresentando os membros da comissão, vamos contextualizar os
últimos acontecimentos, relembra a visita em loco pela comissão do Covid-19 no Hospital São José no dia
30 de outubro de 2020, das 16h00m ás 17h30m. As coisas estavam voltando as suas normalidades com as
praticas dos protocolos sanitários, percebemos um certo afrouxamento, relaxamento as pessoas deixaram
de se isolar e deixaram de usar as praticas sanitárias. "Estava verificando hoje no Jornal, o Hospital São
José hoje com 30 leitos, está com 30 leitos ocupados, 100% de sua capacidade ocupada. Hospital Regional
hoje com 20 leitos, está com 20 leitos ocupados, 100% de sua capacidade. Hospital Bethesda hoje com
08 leitos, está com 08 leitos ocupados, 100% de sua capacidade. Hospital Dona Helena hoje com 26 leitos,
está com 22 leitos ocupados, 85% de sua capacidade. Hospital Unimed hoje com 10 leitos, está com
10 leitos ocupados, 100% de sua capacidade. Hospital Hapvida  hoje com 02 leitos, está com
01 leito ocupado, 50% de sua capacidade. O total 96 Leitos na cidade, 91 de ocupação, ou seja 95% de
leitos ocupados em Joinville, não é diferente em outras cidades, situação difícil, complicada, só vai
aumentar a demanda". Sr Luciano faz suas considerações, estamos pegando esse afrouxamento e segunda
onda em um momento de transição politica, isso reflete nas ações de saúde e reflete na população, fica
uma indefinição, precisamos de algo mais definido, "seria viável o conselho conversar com o novo
Prefeito eleito, importante seu posicionamento neste período de Pandemia, dá uma certa segurança para
a população e na continuidade das ações", convidar os Diretores dos Hospitais para reunião, conversar e
saber como serão as medidas, acompanhar e avaliar. A população está com a falsa sensação de segurança,
qual o posicionamento do Município com relação a questão da imunização? Quais são as ações para
2021? Se chegar a 100% a capacidade de leitos vai valer o mesmo plano, vai ser diferente? "O poder
público se posicione para disciplinar a população, para evitar alguns transtornos com a falta de segurança".
Sr Vilson comenta que não dá para deixar essa lacuna, "como o Prefeito está fazendo a transição,
poderíamos marcar a reunião para definir essas questões". Precisamos de uma atenção especial nos
Boletins, divulgados, "está tendo divergências, no boletim fala que tem leito, mas estão encaminhando
usuários para outros municípios, na última assembleia perguntei para a Chana e Ana, mas não houve
resposta ao meu questionamento". Sr Adilson esclarece que se tratando de Covid-19 fazer o convite ao
Prefeito eleito, Presidente do Conselho, Eliana viabilizar o agendamento da reunião, os senhores
concordam com o agendamento". Sr Luciano e Sr Vilson concordam com a solicitação de agendamento da
reunião. Sr Luciano sugere que "neste momento a ação precisa ser mais conservadora na área da saúde, e
fazer a mudança aos poucos, mudança radical nesse momento é preocupante''. Sra Eliana lembra que neste
momento tão crítico e período de recesso, é "muito importante essa reunião com o novo Prefeito Sr
Adriano, Secretário da Saúde Jean e Presidente do CMS Sr Adilson da Silva, para colocar as preocupações
dos Conselheiros e Munícipes, quais Unidades de Saúde ficarão abertas por Distrito e Centro de
Acolhimento da Tupy". A Comissão do Covid-19/CMS solicita agendamento de reunião para o quanto
antes, dia 10, 11 ou 15/12 no horário da tarde. Sugestão do Luciano que seja feita essa reunião e posterior
outra reunião com os Diretores dos Hospitais. Sra Eliana se compromete em fazer o agendamento da
reunião e avisar a comissão. Sr Adilson relata que o "efeito maior do acréscimo dos contagiados e
ocupação  de leitos, é proveniente dos desrespeitos dos protocolos sanitários na ação da própria
população", percebo que carece na mídia uma campanha de conscientização, que deve ser constante, as
pessoas precisam ser constantemente lembradas dos protocolos e nunca é demais uma campanha nesse
sentido. Sr Luciano chama a atenção "para a falta de uma unidade de informações, a mídia não colabora
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muito, o governo federal fala uma coisa, governo estadual fala outra, município em transição, tudo isso
reflete, hoje mau temos boletim que são questionadas as informações". Sr Vilson fala que as "pessoas
perderam o medo, eles recebem informação de um lado e de outro, recebem de nós que somos fonte
segura, que confiam", quando tem as divergências acaba complicando, falo para a comunidade
"independente das divergências esqueçam os números e vamos manter os cuidados, não podemos relaxar".
Sr Luciano relembra que a população tem informações dos formadores de opinião que são os líderes das
comunidades, durante esse ano o Secretário Jean desempenhou um papel muito importante, ele ouviu todo
mundo deu a cara a tapa, foi em reunião, respondeu todas as dúvidas, fez com que as pessoas
propaguem as informações de uma forma correta. Sr Adilson sugere que a oportunidade de ouvir o
Secretário Jean é importante a informação de como será o atendimento dessas pessoas contagiadas com o
Covid-19 por conta do recesso, Unidades de Saúde fechadas , o Centro de Acolhimento como vai ser esse
atendimento, continua os mesmos Protocolos nos Prontos Atendimentos, Hospitais estão praticamente
lotados, como isso vai ser planejado para o recesso de final de ano, teremos abertura de mais leitos, "essa
oportunidade que teremos vai ser muito boa, para que possamos cumprir nossa missão que é levarmos
essas informações e trazermos os esclarecimentos aos Conselheiros Municipais e Locais de Saúde". O
procedimento agora é oficializar o convite ao novo Prefeito e ao Secretário Jean, essa ação é a mais
essencial neste momento, quais são as metas e Planejamento para o final de 2020 e para 2021. Sr Adilson
recomenda que a comissão fique sobreaviso, sendo necessário convocaremos reunião por conta da
situação da pandemia. O Coordenador da Comissão Sr Adilson Correa deu por encerra a reunião 21:00hs,
às vinte e uma horas, da qual eu, Eliana Garcia Paterno, lavrei a presente ata que vai assinada pelos
membros da Comissão.
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