
   
 

Aos sete dias do mês de julho do ano dois mil e vinte, às dezenove horas e trinta minutos, na 
sede do Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina, foi realizada a reunião do 
COSEMESC sob a coordenação Dr. Cyro Veiga Soncini, presidente do SIMESC, com a presença 
dos membros a seguir, cuja lista de presença assinada é parte integrante desta ata. Pela ACM os 
doutores: Ademar J. O. Paes Junior, Ernani Lange de S. Thiago e André Sobierajski dos Santos. 
Pelo SIMESC os doutores: Cyro Veiga Soncini, Leopoldo Alberto Back, Roman Leon Gieburowski 
Junior e Odi José Oleiniscki. Pelo CRM-SC os doutores: Daniel Knabben Ortellado e Juliano 
Pereima de Oliveira Pinto. Pela ACAMESC o doutor: Jorge Abi Saab Neto. 1. Leitura e 
Aprovação da Ata Anterior: 1.1. Ata da Reunião do dia 10 de março de 2020. Aprovada. 2. 
Expediente: Não houve. 3. Comunicações Curtas: 3.1.  Novo Marco Regulatório da Residência 
Médica (SIMESC). Dr. Cyro lembrou que houve um debate na Frente Parlamentar de Medicina, 
com a presença de representantes do MEC e do Ministério da Saúde, e esse Marco Regulatório 
está em debate indo ao Congresso um novo modo legal de enfrentar a Residência Médica. É 
importante acompanhar as discussões a respeito do assunto em Brasília, para ver se esse novo 
Marco trará benefícios. 3.2. Nota Oficial CRM/SC – tratamento precoce para pacientes com 
COVID-19 (CRM). Dr. Daniel informou sobre a nota oficial emitida pelo CRM sobre autonomia dos 
médicos no tratamento dos pacientes da Covid-19, o que repercutiu em várias emissoras e canais 
de comunicação. O objetivo do CRM não foi endossar a utilização de tratamento, mas sim 
respaldar alguns médicos e a autonomia na prescrição ou não, conforme suas convicções e 
evidências. Não foi uma definição sobre o que deve ser receitado, mas servir como pressão para 
que os gestores permitam que os médicos ajam de acordo com sua percepção. Foram recebidas 
várias críticas sobre a nota, mas muitos elogios e apoio da classe médica sobre o 
posicionamento. O sindicato disse que analisou a nota, entendeu e apoia o posicionamento do 
CRM, e parabenizou a iniciativa que irá respaldar os médicos de forma jurídica. A ACM também 
enalteceu a segurança jurídica que essa nota proporciona e também aprovou o posicionamento. 
Como a ACM é composta por especialidades médicas, algumas delas são contrárias ao 
tratamento precoce, porém, a liberdade de prescrição dos médicos precisa ser respeitada quando 
houver disponibilidade de medicação. Dr. Ademar informou que o jurídico da ACM está 
trabalhando em conjunto com o jurídico da Secretaria Estadual de Saúde - SES para verificar 
como está a questão da disponibilização da medicação para tratamento no estado. A SES está 
tomando muitos cuidados em relação à burocracia na compra dos medicamentos, como forma de 
evitar novos problemas (exemplo dos respiradores). Dr. Jorge Abi Saab Neto disse que não 
concorda com o posicionamento do Secretário Municipal de Saúde de Florianópolis, que não 
manteve o abastecimento da farmácia básica para o fornecimento de tratamento para os 
pacientes sugeriu que permaneçamos vigilantes. 3.3. Possibilidade de fechamento da 
Emergência Pediátrica do HRSJ (CRM): Dr. Daniel disse que essa é uma preocupação que o 
CRM teve, após contato feito por médicos informando sobre a possibilidade de fechamento da 
Emergência Pediátrica do HRSJ. Não existe nenhum documento formalizando o fechamento, e 
Dr. Daniel questionou se as outras entidades têm conhecimento sobre o assunto? O SIMESC 
disse que também tem conhecimento sobre o assunto, mas nada oficial. Dr. Ademar mencionou a 
questão dos investimentos municipais em saúde, que pode influenciar nessa possibilidade. 3.4. 
Reunião na ACM com o Secretário Estadual de Saúde e Secretário Municipal, no dia 29/06/20: 
Dr. Ademar informou que a reunião foi a respeito de recursos destinados para investimento na 
saúde. O grupo foi reunido para conversar e tentar evitar falhas, para pensar em conjunto e 
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buscar soluções diante da pandemia da Covid-19. O encontro também serviu para proporcionar 
uma aproximação do contato entre Estado e Município e alinhar as ações para ampliação de 
leitos de UTI. Outra preocupação é que não existe uma estratégia de segmento de pacientes. De 
acordo com a Prefeitura de Florianópolis, o contato com os pacientes está sendo feito por 
telefone. Porém, Dr. Ademar manifestou preocupação de como isso ocorre nos demais 
municípios de Santa Catarina. Mencionou que alguns países utilizaram ferramentas e aplicativos 
para fazer esse monitoramento. Dr. Ademar disse também que já foi feito contato com a ACATE e 
com empresas de tecnologia, que poderiam desenvolver os aplicativos para o monitoramento dos 
pacientes que testaram positivo para Covid-19.  4.  Ordem do Dia: 4.1. FEMESC 2020: Dr. Cyro 
sugeriu que as atividades do FEMESC possam ser realizadas online, devido à impossibilidade de 
realizar presencialmente em 2020. Poderia ser inclusive no mês do médico. Dr. Ademar informou 
que o Summit da ACM será totalmente virtual em 2020. Pode ser pensado de alguma forma que 
esses eventos ocorram de forma conjunta. 4.2. – Termo de compartilhamento de dados entre 
CRM/SIMESC/ACM. Dr. Cyro mencionou a mudança de método para o fornecimento dos dados 
dos médicos recém inscritos. Dr. Daniel informou que, após análise, constatou-se que o 
fornecimento dos dados dos médicos não é permitido, a não ser que o médico autorize. A 
proposta do CRM é que no momento da inscrição do médico, ou a qualquer momento, o médico 
tenha a liberdade de permitir ou vetar o fornecimento de seus dados pessoais para o Sindicato, 
ACM, etc, com um termo de consentimento para fornecimento de dados de acordo com a lei geral 
de proteção de dados. Esse termo será assinado entre CRM e Sindicato e CRM e ACM. Dr. Cyro 
ressaltou que o texto deste documento foi enviado para as duas entidades para validação. Dr. 
Jorge Abi Saab sugeriu que no texto do termo seja citado “Conselho Superior das Entidades 
Médicas da Ordem Médicas”, para que a ACAMESC também seja contemplada, bem como o 
SIMERSUL. Dr. Daniel mencionou a intenção de destinar um momento na cerimônia de entrega 
das carteiras profissionais do CRM para o Sindicato, ACAMESC e ACM, a fim de explicar o que 
são as entidades e gerar uma aproximação com os médicos. Em relação à autorização para 
fornecimento de dados, Dr. Ademar mencionou a existência de um aplicativo para disponibilizar 
os dados. 4.3. SES: Apoio aos médicos (Ofício COSEMESC 05/20). Dr. Cyro informou que na 
última reunião foi insistido em alguns pontos e que não houve retorno do Secretário de Saúde 
quanto às solicitações do COSEMESC. Dr. Ademar concorda em cobrar essa resposta do 
Secretário. 4.4. Coordenação COSEMESC – Transmissão: Dr. Cyro fez a transmissão da 
Coordenação do COSEMESC para a ACM e agradeceu aos colegas pelos debates e pelas 
contribuições, às jornalistas que sempre acompanham o trabalho do COSEMESC. Disse que o 
SIMESC está à disposição para contribuir sempre que possível. Dr. Daniel parabenizou o Dr. 
Ademar pela Coordenação e agradeceu ao Dr. Cyro pelos ensinamentos. Dr. Ademar agradeceu 
aos colegas de Conselho Superior e os representantes das entidades que compõem o 
COSEMESC. Mencionou o aprendizado contínuo e como sempre há coisas novas acontecendo. 
Citou o período tão delicado que estamos vivendo, e que a ACM estará sempre aberta a 
contribuições, dando sequência ao trabalho que vem sendo executado pelos colegas. Espera que 
a próxima transição ocorra num momento melhor. Dr. Daniel agradeceu a presença de todos. 5. 
Próxima Reunião: Data: 11 de agosto, às 19h30, na ACM. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião pelo Coordenador, e eu Caroline Arnhold Flach, secretária executiva do 
CRM-SC, lavrei a presente ata. 
 

Florianópolis/SC, 07 de julho de 2020. 


