
                   

          ATA DA REUNIÃO 
Data  -  03 de dezembro de 2019 

Local -  Sede SIMESC 

Horário -    19h 

Aos três dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezenove, às dezenove horas, na sede do Sindicado dos 
Médicos do Estado de Santa Catarina foi realizada a reunião do COSEMESC sob a coordenação do Dr. Cyro Veiga 
Soncini, presidente do SIMESC, com a presença dos seguintes membros a seguir mencionados, cuja lista de 
presença assinada faz parte integrante desta ata. Pela ACM os doutores: Ademar José de Oliveira Paes Júnior e 
Juliano Pereima Pinto representante da ACM no CRM-SC. Pelo SIMESC os doutores: Cyro Veiga Soncini, 
Leopoldo Alberto Back, Roman Leon Gieburowski Júnior, Cristina Pires Pauluci e Rafael Miranda Lima. Pelo 
CRM-SC o doutor: Marcelo Neves Linhares. Pela ACAMESC o doutor: Rodrigo D’eca Neves. Pela ALESC o doutor: 
Vicente Augusto Caropreso. Pelo SIMERSUL o doutor: Licínio Alcântara (participação on-line). 

1. Leitura e aprovação da Ata da reunião anterior de 29 de outubro de 2019: Aprovada.  

2. Expediente: Enviado ofício COSEMESC para o Dr. Daniel Yared Forte, Superintendente dos Hospitais Públicos, 
convidando-o para reunião do dia 03 de dezembro na sede do SIMESC. 

3. Comunicações curtas:  

3.1. Médicos pelo Brasil (SIMESC): Dr. Cyro fala sobre o programa Médicos pelo Brasil: “é um bom programa, 

que respeita os médicos oferecendo contratos formais de trabalho”, disse ele. O Revalida, programa que faz a 

revalidação dos diplomas de médicos formados em universidades do exterior, será obrigatório. Os cubanos que 

deixaram o Mais Médicos e continuaram no Brasil, poderão participar do Médicos pelo Brasil mas terão de 

passar pelo processo de revalidação do diploma para obter o registro após passados dois anos. O Revalida terá 

duas edições a cada ano e poderão aplica-lo faculdades privadas com cursos de medicina cuja nota de avaliação 

no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes seja 4 ou 5. O programa será acompanhado pelo Conselho 

Federal de Medicina (CFM). As entidades continuarão acompanhando os desdobramentos e aguardando a 

sanção do presidente. 

3.2. Unimed Criciúma/Remuneração dos Otorrinos (SIMERSUL): Dr. Licínio (on-line), cumprimenta a todos 
colegas presentes e saúda à todas entidades. Em primeiro lugar, gostaria de lhes apresentar minhas escusas por 
não poder estar acompanhando a reunião de corpo presente. Desta forma, me servirei para colocar em pauta o 
desfecho momentâneo do caso envolvendo alguns Otorrinolaringologistas de Criciúma e a Cooperativa UNIMED 
daqui. Como colocado na última reunião e do conhecimento dos Senhores, houve litigio entre a Cooperativa e 
alguns profissionais daquela especialidade, em virtude da revisão que a diretoria fez na tabela de pagamento de 
honorários /majoração para múltiplos procedimentos cirúrgicos e a reação que alguns colegas tiveram. 
Conforme já explicitado, tal revisão após decidida em reunião de diretoria, fora levada e aprovada na 
assembleia da Federação Unimed SC (à nível estadual, portanto), tornando-se não mais uma demanda 
Regional, mas sim, Catarinense. Devido a isto, coloquei em pauta na nossa última reunião COSEMESC, onde foi 
deliberado por se acompanhar o processo, enquanto se aguardava pela assembleia UNIMED convocada 
especialmente para discussão do assunto e votação sobre manter ou não a revisão da tabela. Respeitando a 
não convocação do SIMERSUL por ser esta uma assembleia fechada, para os Cooperados e como não o sou, não 
compareci à mesma. Porém conversei com alguns colegas e com um dos Diretores, que me passaram o seguinte 
feedback sobre o encontro: Em primeiro falaram os colegas da otorrinolaringologia durante uma hora, expondo 
seus argumentos e defesa da porcentagem anterior. Após falou o Presidente da UNIMED que explanou sobre os 
valores em questão, sobre a discrepância de ganhos e sobre como havia sido construída a nova tabela. Em 
seguida votaram, e por 238 a 14 votos a tabela nova foi aprovada. Agradeço muito o apoio de todas as 
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entidades na condução da questão. Dr. Ademar comenta a posição da ACM – pelo cumprimento da CBHPM e é 
seguido neste pensamento pelo Dr. Marcelo. Dr. Cyro comenta que o embate se deu na base sindical do 
SIMERSUL (o que levou o SIMESC à não aprofundar-se na questão) mas reafirma o entendimento do SIMESC de 
que os médicos de Criciúma decidiram livremente por ajustes na gestão da Cooperativa - e que devemos acatar. 

3.3 Agressão à médico/Itajaí (SIMESC): O Conselho Superior das Entidades Médicas (COSEMESC) e outras 
entidades médicas, manifestaram repúdio ao episódio de agressão sofrida por um médico residente de 
Ginecologia e Obstetrícia, durante atendimento no Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, em 
Itajaí. As entidades médicas condenam qualquer tipo de agressão e entendem que não há justificativas para 
atitudes dessa magnitude. Contra os profissionais da saúde essa situação se torna mais grave tendo em vista 
que estes se dedicam a prestar o melhor atendimento aos cidadãos. O episódio de Itajaí não é fato isolado; 
médicos e demais profissionais da saúde são frequentemente vítimas de agressões físicas e verbais no exercício 
profissional. 

4. Ordem do dia: 

4.1. Judicialização na Saúde/Financiamento da Saúde (FEMESC BRUSQUE): Dr. Cyro pede as entidades medicas 

que retomemos esse assunto para o ano de 2020. Houve debates sobre o assunto e nos colocaremos à 

disposição para ajudar no que for necessário. Dr. Ademar tentará marcar reunião com Secretário Estadual de 

Saúde para demandar assuntos referentes ao Financiamento da Saúde e a Judicialização para o próximo ano. 

4.2. Retribuição por Produtividade Médica (RPM) – Ajustes SES?. As entidades debateram assunto sobre a RPM. 

Dr. Cyro informa sobre reunião que ocorrerá com o Superintendente dos Hospitais Públicos com algumas 

Unidades de Saúde. Este é um assunto sério que pode afetar muito a prestação de serviço nas unidades 

públicas de saúde. É preciso que o assunto seja tratado de forma mais transparente possível com as categorias. 

As entidades continuarão acompanhando os desdobramentos. 

4.3. Guia Bia – ALCL:  Bia – ALCL ou linfoma anaplásico de células gigantes associado ao implante mamário, é 

um câncer incomum do sistema imunológico. Dr. Rodrigo pede que seja feita a divulgação pelas entidades 

presentes. Aprovado. 

4.4. Previdência/Farmácia/Código Sanitário (ALESC): Dr. Vicente faz breve relato sobre os assuntos que estão 
por ser votado na ALESC. Houve debate, e encaminharemos os projetos de lei nº 0253-9/2018, PL 0146-7/2019, 
a mensagem 248 do Governador que altera o sistema previdenciário e a mensagem 249 que altera a lei 
complementar nº 412/2008 (Regime de Previdência) para conhecimento das entidades presentes. Assunto de 
grande relevância, as entidades acompanharão os desdobramentos. 

5. Próxima reunião: Dia 21 de janeiro de 2020, na ACM, às 19h30. 

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do COSEMESC, Dr. Cyro Veiga Soncini, encerrou a reunião e eu, 
Adriano Lucas Gazolla, lavrei a presente ata. 

Florianópolis/SC, 03 de dezembro de 2019. 


