ATA DA REUNIÃO
Data 03 de fevereiro de 2016
Local Sede SIMESC
Horário - 19h
Aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às dezenove horas, na sede do SIMESC foi
realizada a reunião do COSEMESC sob a coordenação do Dr. Antônio Silveira Sbissa, Presidente do
CREMESC. Presentes, além do Sbissa, os doutores Rodrigo Bertoncini (CREMESC), Rafael Klee de
Vasconcelos, André Mendes Arent (ACM), Oscar Cardoso Dimatos, Vânio Cardoso Lisboa, Marcelo
Rogelin, Cyro Soncini, Fabrízio Prazeres Liberato (SIMESC) e o Deputado Vicente Coropreso, como
convidado. Presentes também as assessoras de imprensa do Lena Obst (ACM) e Angela Muniz (CREMESC)
e Carla Cavalheiro (SIMESC).
1 – Leitura/Aprovação da Ata anterior: Aprovadas as atas das reuniões de anteriores (25/11/2015 e
21/12/2015).
2 – Expediente:
Nada relatado.
3 – Comunicações Curtas:
3.1 – Dr. Cyro Soncini faz breve relato acerca da divisão do movimento sindical médico nacional, com a
criação da FMB (Federação Médica Brasileira). Lembra que já ocorreu fato semelhante no passado (2003).
Comenta que não é o cenário ideal (duas federações) mas, na linha que a FENAM segue, tornou-se
impossível a pactuação. O SIMESC tem 3 de seus diretores compondo a primeira Diretoria FMB. Dr. Vânio
pondera que várias lutas da categoria não são de caráter estadual e sim nacional. Confia que a FMB está
seguindo o caminho correto. Dr. Cyro finaliza informando que já estão ocorrendo ‘conversas’ com as
demais entidades médicas nacionais.
3.2 – Dr. Bertoncini informa que, nos dias 18 e 19 de março, ocorrerá o Fórum de Ética Médica, do
CREMESC, na sede da ACM.
4 – Ordem do dia:
4.1 – HU/EBSERH – contrato: Dr. Vânio faz explanação sobre a situação ruim que vive o Hospital
Universitário. Lembra que o SIMESC elaborou ‘parecer’, há algum tempo apontando problemas e
oferecendo sugestões. Dr. Vicente Caropreso visitou o HU a convite do Dr. Paraná no final do ano passado.
Percebeu certo desânimo nas pessoas que encontrou. Acredita que este novo contrato traz avanços e que a
Comunidade Acadêmica, também aprova tal modelo. Sugere que todos façamos “monitoramento” afim de
se informar de como tem-se dado a implantação. Dr. Cyro sugere que o COSEMESC formalize
questionamento ao Dr. Paraná para sabermos como está a contratualização. Dr. Vicente Caropreso, diz que
enquanto deputado, também solicitará informações à Reitoria da UFSC. Dr. Vânio sugere conseguirmos
cópia do contrato.
4.2 – Piso FENAM: Dr. Vânio apresenta Carta de Compromisso do Governo de SC com o COSEMESC,
datada de 02/04/2015. Informando que, em 2015, o SIMESC participou de várias reuniões na SES, tratando
deste assunto. Dr. André diz que se decepcionou, pois, as reuniões não contaram com a participação dos
gestores e sim com um representante da SES. Dr. Fabrizio acha que houve desinformação, pois eram
reuniões de trabalho, por isso, estava presente apenas a equipe técnica da secretaria e esta informação foi
recebida da própria SES, em contato posterior. Diz ainda, que está sendo descumprido o contrato mantido
entre as partes. Ressalta que mesmo tendo bom vínculo com o Secretário Adjunto da Saúde, acha importante
mantermos contato com o Secretário de Estado da Saúde. Dr. Vânio diz que não vê como rompimento de
contrato sim que um item foi descumprido. Lembra de reunião com o Dr. Murillo Capella, onde ouviu dele
sobre não poder prometer algo que não se possa cumprir. Diz que, ainda para este mês de fevereiro, tem que
ser retomada as conversações. Dr. Cyro comenta das dificuldades que o Governo também enfrenta e que é o
momento de chamarmos os Secretários de Saúde para o diálogo. Dr. Vicente comenta sobre um ncontro com
o Secretário Kleinubing no final de 2015. O Secretário lhe disse que chamará o COSEMESC para conversar,
logo no início do ano de 2016. Dr. Vicente diz que o Secretário da Fazenda deve ser procurado, pois teria
força para a negociação. Dr. Cyro discorda dizendo que, até agora a conversa se deu com o SES e não
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devemos procurar o Secretário da Fazenda, sob pena de usarem isso contra a classe e impactar
negativamente nas negociações. O COSEMESC, antes dos deputados, deve retomar as tratativas.
4.3. FEMESC: Dr. Bertoncini que já tem reunião agendada com a ACM para tratar da parte estacionamento
e também da parte festiva. Uma reunião na semana que vem, dará início as tratativas para o FEMESC. Acha
que será de grande facilitação, especialmente de logística, o evento se dar na própria sede do CREMESC.
Está aguardando das entidades, sugestões de temas. ‘Mercado de Trabalho’ deverá ser o tema central que
apesar de recorrente, continua em pauta. Dentro deste tema não deveremos tratar apenas de Serviço Público,
relegando os outros mercados de trabalho. Dr. Vicente menciona a medicina de antigamente, onde havia
mais contato entre médico e paciente e com isso menos solicitações de exames. Acredita que isto tem
encarecido por demais a medicina. Vê com preocupação a saída dos novos médicos dos cursos de medicina
com certos ‘macetes’ de medicina defensiva (onde solicitam todos os tipos de exames, por vezes, sem
necessidade). Colocando como sugestão de tema para o FEMESC. Dr. Bertoncini lembra que, no Fórum de
Ética Médica do CREMESC, em março, este assunto será citado na palestra do Dr. Sbissa. Dr. Cyro conclui
que, em muitos casos, o médico fica temeroso em não solicitar tais exames e acabar sendo responsabilizado
por danos futuros. Isto faz com que peçam baterias de exames, não agindo de ‘má fé’, e sim por precaução.
Dr. Vânio solicita que se volte a tratar de datas e temas. A princípio, então, o FEMESC se dará em 24 e 25
de junho de 2016. Dr. Bertoncini adianta que o CFM estará presente.
4.4. SC Saúde: SIMESC esteve presente em reunião, que contou também com a presença do Dr. Usuy, pela
ACM com o SC Saúde. Dr. Usuy apresentou estudo, muito bem elaborado. Dr. Vânio sugere que ele
apresente este estudo também ao COSEMESC. Dr. Rafael relata sobre o discurso do Governador Colombo
acerca do ‘sucesso’ do SC Saúde. Que o mesmo tem dado lucro. Acredita que isto dá subsídios para a
categoria reivindicar melhor remuneração. Diz que o modelo do SC Saúde anda à margem do que preconiza
a OMS. Dr. Cyro sugere retomarmos imediatamente as negociações com o Governo do Estado. Dr. Vânio
tentará agendar reunião com o SC Saúde, ainda para fevereiro. Dr. Rafael faz relato sobre reunião com a
AGEMED. A ACM não tem intenção de tomar decisões individuais, mas para que tenha andamento, levou
propostas, mesmo não estando presentes SIMESC e CREMESC. Lembra que as reuniões da Comissão de
Saúde Suplementar têm-se dado nas sextas-feiras, 11h. Acha interessante que se encontre um horário fixo
para tais reuniões. Na última reunião, estiveram presentes AHESC e FEHOESC, que tem relação atualizada
das clínicas da grande Florianópolis, o que pode nos ajudar.
4.5. SINAM: Dr. Rafael comenta ter sido provocado por associados da ACM acerca do assunto, que se trata
de um cadastro de marcação de consultas através da Web. Buscando informações a respeito, encontrou na
Bahia, Paraná e São Paulo, modelos que funcionam bem. A Associação Paranaense de Medicina tem
cooperado tecnicamente na elaboração do modelo em SC. Está em fase inicial. Informa que os estudos estão
sendo rigorosos e não se trata de ‘aventura’. Tem parecer favorável do CREMESC. Os valores são
exclusivamente para custeios administrativos, não tendo uso mercantilista. Defende os valores da CBHPM
plena.
Dr. Vicente, encerrando a reunião, comenta sobre seu mandato na ALESC. Diz que tem enfrentado
problemas e precisará da ajuda do COSEMESC. Cita a indústria de medicamentos genéricos. Cita, também,
a dificuldade do associativismo médico, que se encontra num momento perigoso para a categoria, pois o
médico, em geral, está alienado. Outras categorias da área da Saúde já não têm representação e os médicos
correm o mesmo risco. Reclama da dificuldade em conseguir, por exemplo, um parecer técnico de uma
sociedade médica sobre um tema. Dr. Vânio agradece a presença de todos e Dr. Sbissa dá por encerrada a
reunião. E eu, Marcio Alex Cardoso, redigo a presente ata.
5. - Próxima Reunião: CREMESC, 02 de março, quarta-feira, 19h.
Florianópolis (SC), 03 de fevereiro de 2016.

