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Aos onze dias do mês de agosto 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. Ademar José de Oliveira Paes Jr., presidente da ACM, 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. 
Pelo SIMESC os doutores: Cyro Veiga Soncini, Leopoldo Alberto Back e Odi José Oleiniscki. Pelo CRM-SC o 
doutor: Daniel Knabben Ortellado. Pela ACAMESC o doutor: Jorge Abi Saab Neto. Leitura e Aprovação da Ata 
Anterior: 1.1 – Ata da Reunião do dia 07 de julho de 2020. Aprovada por unanimidade. 1. Expediente: 1.1 - 
Comunicação da Vice-Governadora – Consulta ao CRM efetuada pela ACM: Os questionamentos da Vice-
Governadora ao Presidente do COSEMESC, foram encaminhados ao CRM-SC na forma de consulta. Dr. Daniel 
informou que o parecer está sendo debatido pelos Conselheiros, pois trata-se de um assunto que gera certa 
discussão ao abordar o tratamento precoce da Covid-19 e também do uso da cloroquina e hidroxicloroquina no 
tratamento dos pacientes. Os relatores irão apresentar os pareceres na próxima quinta-feira para o corpo de 
Conselheiros e, assim que houver uma definição, a resposta será enviada à ACM. 2. Comunicações Curtas: 2.1 - 
Pesquisa SIMESC/ SOCATI – UTI’s (SIMESC). Dr. Cyro informou que a pesquisa feita com intensivistas foi 
encaminhada aos membros do COSEMESC, para conhecimento. 2.2 - Eleições municipais: Dr. Daniel lembrou 
que as eleições vão ocorrer em breve e que deve-se prestar atenção aos possíveis candidatos que tenham 
relação com a área da saúde. 3.  Ordem do Dia: 3.1. MP 228/SES – posicionamento do COSEMESC (ACM + 
SIMESC): Dr. Ademar informou que esteve na SES para buscar um posicionamento oficial do Secretário sobre a 
Medida Provisória 228/SES, e disse que o Secretário apresentou o projeto contemplando algumas das 
reivindicações feitas pelo COSEMESC a favor dos médicos no período de Pandemia da Covid-19. A proposta 
demorou a ser reformulada pois foi necessário realizar um novo estudo de impacto econômico pela SES, e será 
enviada oficialmente amanhã. O Secretário sugeriu que o Cosemesc entre em contato com o Deputado Vicente 
Caropreso, para fins de apoio na Assembleia Legislativa. Dr. Cyro sugeriu que após o Secretário enviar a minuta 
da proposta, para comparar com o que será apresentado na ALESC. 3.2. PL 3716/20 e PL 3654/20– Senado 
Federal (SIMESC): Dr. Cyro informou que foi tratado no Senado os referidos projetos de lei, sem muita 
divulgação. A sugestão do Dr. Cyro é elaborar um comunicado aos Deputados com o posicionamento contrário 
do COSEMESC em relação a essa lei do Senador Dario Berguer, aprovada no Senado Federal, que dispõe sobre 
os processos de revalidação ou reconhecimento simplificados de diplomas expedidos por instituições 
estrangeiras de educação superior. Dr. Jorge sugeriu publicar uma nota de repudio aos Senadores que votaram 
a favor. 3.3. Pandemia em SC – leitos/médicos/RH (SIMESC): De forma geral, a percepção do Dr. Cyro é de que a 
situação está crítica, mas controlada no Estado. Passou um panorama sobre a situação das condições de 
atendimento nas unidades de saúde e dos índices de contaminação. Dr. Ademar informou as duas solicitações 
da ACM para a SES: Uma trata sobre a quantidade de leitos disponibilizados e que não foram operacionalizados 
para as unidades, e a outra foi o levantamento dos repasses do Governo Estadual e Federal para as Prefeituras 
para investimentos em saúde. 3.4. Posicionamento da Secretaria de Saúde de Florianópolis frente À COVID 19 
(ACAMESC). Dr. Jorge falou sobre a disponibilidade de medicamentos pela Prefeitura e a demora na distribuição 
para os pacientes, para acompanhamento. 3.5. Emergência Pediátrica do HRSJ (ACM). Dr. Ademar retomou a 
problemática em relação à emergência pediátrica do HRSJ, que já foi tratada em outras reuniões do COSEMESC. 
Informou que participou de reunião da Sociedade Catarinense de Pediatria, Secretário de Saúde e o 
Superintendente de Hospitais, onde foi tratado sobre o fechamento ou não da emergência pediátrica, mas não 
houve definição. Acredita que o caso seja um ponto de atenção, e é preciso acompanhar as determinações do 
Governo a respeito. 3.6. PL 2654 e aprovação do PL 3654 (ACM). Foi debatido no item 3.2 da pauta. 3.7. 
Seguimento dos pacientes atendidos nas Unidades de Saúde: Dr. Ademar abordou a forma de 
acompanhamento e tratamento dos pacientes que testaram positivo para Covid-19. A ACM, juntamente com o 
SESI, está trabalhando no desenvolvimento um aplicativo para promover o rastreamento e acompanhamento 
de pacientes, que será disponibilizado gratuitamente para a Secretaria de Saúde, para fins de controle e 
registro dos casos. 4. Próxima Reunião: Ficou definido que a próxima reunião será realizada no dia 08 de 
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setembro, às dezenove horas e trinta minutos, na Sede do CRM. 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, 11 agosto de 2020. 


