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Aos dez dias do mês de março 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: Ernani Lange de S. Thiago e a jornalista Lúcia Py 
Lüchmann. Pelo SIMESC os doutores: Cyro Veiga Soncini, Cristina Pires Pauluci, Leopoldo Alberto Back e a 
jornalista Camila Spolti Pereira. Pelo CRM-SC o doutor: Marcelo Neves Linhares e a jornalista Francelise Martini. 
Pela ACAMESC o doutor: Jorge Abi Saab Neto. Como convidados: Deputado Vicente Caropreso – ALESC, Artur 
de São Thiago Gomes – representando a Associação Catarinense de Médicos Residentes, Rodrigo Dias Nunes - 
Coordenador do Curso de Medicina da Unisul – Pedra Branca, e membros do Corpo Clínico do Hospital Regional 
de São José, Doutores: Caroline T. G. Peano, Inah W. B. S. Daniel, Alcides Sabino Santos Filho e Elisandro Batisti 
de Camargo. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: 1.1 – Ata da Reunião do dia 04 de fevereiro de 2020. 
Aprovada por unanimidade. 2. Expediente: Nada a relatar. 3. Comunicações Curtas: 3.1 - Médicos pelo Brasil / 
Revalida (Simesc): Dr. Cyro informou sobre o veto do Presidente da República quanto ao teste Revalida ser 
aplicado por universidades privadas ficando autorizada a aplicação dos testes apenas por universidades 
públicas. 3.2 - UTI Neonatal / HRSJ (Simesc): Dr. Cyro agradeceu a presença dos representantes do HRSJ, Dr. 
Elisandro e Dr. Alcides, Dra. Inah e Dra. Caroline, para falar sobre a dificuldade de preenchimento de vagas para 
especialistas na UTI Neonatal (Pediatras). Os representantes do HRSJ falaram sobre as dificuldades referentes 
ao quadro de pessoal da UTI Neonatal, tendo em vista a demanda de atendimento. Foram abertos alguns 
processos seletivos para preenchimento das vagas para especialistas, porém a falta de estabilidade, logística de 
deslocamento até a região continental e a baixa remuneração, não são atrativos para os especialistas em 
neonatologia, o que dificulta o preenchimento das vagas. Permanecem trabalhando apenas os médicos 
concursados. Atualmente os processos seletivos são de caráter temporário, o que resolve o problema apenas 
de forma parcial. Dr. Marcelo questionou de que forma o COSEMESC, de forma emergencial, poderia auxiliar no 
debate sobre o valor pago pelo hospital por hora dos plantonistas contratados através dos processos seletivos 
temporários, uma vez que a contratação por concurso público é demorada. Dr. Cyro sugeriu que seja feita uma 
reunião entre os dirigentes envolvidos para discutir o assunto e quais as possibilidades legais para solucionar a 
falta de médicos. Após discussão, o Deputado Dr. Vicente Caropreso sugeriu fazer um levantamento de 
números sobre a defasagem para ser apresentado ao Secretário da Saúde e Governador do Estado, a fim de 
uma tentativa de negociação. Dr. Cyro informou que será protocolado pedido de audiência do COSEMESC com 
o Secretário de Estado da Saúde, pautando as demandas remuneração médica e contratações por concurso 
público. 3.3 - Dia Legislativo (ACM): Dr. Cyro falou sobre a ideia de estipular um dia para que os representantes 
do COSEMESC, juntos, possam conversar com alguns membros da Assembleia Legislativa, Comissão de Saúde, e 
com o próprio Presidente da ALESC. Questionou a ACM sobre como executar essa ideia e solicitou que seja 
pensado a respeito para discussão numa próxima reunião e agendamento das visitas. 4.  Ordem do Dia: 4.1. 
UNISUL Palhoça / “vagas externas”– presença do Coordenador do Curso de Medicina: Conforme tratado na 
reunião anterior, o Coordenador do Curso de Medicina da Unisul – Pedra Branca, Dr. Rodrigo Dias Nunes, foi 
convidado a participar dessa reunião e falou sobre a situação do preenchimento das vagas externas do Curso de 
Medicina da UNISUL – Pedra Branca e citou melhorias estruturais que foram realizadas em salas e laboratórios 
para receber os alunos, no intuito de não prejudicar o ensino com o preenchimento de vagas já autorizadas do 
MEC. Dr. Marcelo disse que é preciso analisar como fica o acompanhamento das atividades acadêmicas, 
principalmente nos hospitais particulares, diante do aumento do número de alunos. Dr. Rodrigo informou que 
está sendo avaliada a situação dos estágios nas Instituições de Saúde da região, e que muitos hospitais e 
unidades básicas de saúde já manifestaram a possibilidade de abrir as vagas de estágio para absorver todos os 
alunos do curso de Medicina da UNISUL. Dr. Cyro agradeceu a explicação do Dr. Rodrigo sobre a situação da 
Unisul e lembrou que o COSEMESC prosseguirá acompanhando a questão e permanecerá à disposição para 
dialogar com a Coordenação do curso de Medicina da UNISUL sempre que for necessário. 4.2. – Residência 
Médica (reajuste da bolsa): O representante da Associação Catarinense dos Médicos Residentes, Dr. Artur de 
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São Thiago Gomes, apresentou um panorama do que vem acontecendo no Brasil em relação à Residência 
Médica e falou sobre os valores pagos aos bolsistas, uma vez que os descontos de alíquotas e impostos tem 
reduzido o valor recebido pelos médicos. Está sendo pleiteado junto ao Ministério da Saúde o aumento do valor 
pago pela bolsa dos residentes. Através das orientações do Simesc os residentes estão solicitando um auxílio 
moradia, uma vez que em outros Estados esse auxílio já é pago. Além disso, está em discussão a criação de uma 
bolsa de preceptoria, uma vez que há muitas dúvidas em relação aos médicos preceptores nos programas de 
Residência. Dr. Artur informou que a Associação Nacional dos Médicos Residentes está organizando, a partir do 
dia 18 de março, uma paralisação dos médicos residentes de acordo com o que estabelece a legislação, no 
intuito de chamar a atenção para essa demanda de reajuste da bolsa. Dr. Vicente Caropreso se colocou à 
disposição para auxiliá-los no que for possível, mas chamou atenção para o momento de atenção que estamos 
vivendo com o surgimento da epidemia do Coronavírus. Após discussão, Dr. Cyro sugeriu emitir uma nota do 
COSEMESC em apoio ao movimento dos médicos residentes e pela valorização dos mesmos. Aprovado. 4.3. – 
Remuneração do Médico / SES (recuperação inflacionária, RPM, Piso): Foi debatida a possibilidade de realização 
de uma Assembleia dos Médicos, para tratar sobre a remuneração dos médicos vinculados à Secretaria de 
Estado da Saúde. Será feito contato com a ACM para analisar uma provável data e um esboço da convocação da 
Assembleia para ser analisado. 5. Próxima Reunião: Ficou definido que a próxima reunião será realizada no dia 
14 de abril, às 19h30min, no Simesc. 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, 10 março de 2020. 

 

 


