
                   

          ATA DA REUNIÃO 

Data  -  26 de fevereiro de 2019 
Local -  Sede ACM 
Horário -    19h 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezenove, às dezenove horas, na sede da Associação 

Catarinense de Medicina foi realizada a reunião do COSEMESC sob a coordenação do Dr. Marcelo Neves Linhares, 

presidente do CRM/SC, com a presença dos membros a seguir mencionados, cuja lista de presença assinada faz 

parte integrante desta ata. Pela ACM, doutores: Ademar José de Oliveira Paes Junior, André Sobierajski dos Santos e 

Ernani Lange de S.Thiago. Pelo CRM-SC, doutores:  Marcelo Neves Linhares, Daniel Ortellado, Juliano Pereima Pinto, 

Eduardo Porto Ribeiro. Pelo SIMESC: Doutores   Cyro Veiga Soncini, André Mendes Arent, Eliane Soncini, Roman L. 

Gieburowski Junior. ACMR Dra. Thaís C.S.Surgik. 

Leitura e aprovação da Ata anterior (29.01.2019): Aprovada 

1. Expediente: Participação da Associação Catarinense dos Médicos Residentes: Dr. Marcelo apresenta a 

solicitação da ACMR para participar das reuniões do COSEMESC. Depois de discutido o assunto, ficou 

acordado a liberação para a ACMR participar das reuniões e no futuro, se for conveniente a ambas as partes, 

incluí-los com membro do COSEMESC. 

2. Comunicações curtas: 

a. UPA Continente x contratação dos médicos: Dr. Cyro relata a iniciativa do SIMESC questionando, 

através dos vários canais de mídia e também na justiça, o sistema de contratação dos médicos, o 

qual deveria ser via CLT.  

b. Resolução CFM 2.227/2018. Dr. Cyro informa que o SIMESC decidiu encaminhar um ofício ao CFM 

com sugestões para a Resolução. Não fez como outros sindicatos solicitando revogação, mas sim 

exigindo sua participação na elaboração das regras. A posição do SIMESC é ajudar para que a 

regulamentação seja feita com a participação dos médicos.  Dr. Ademar relata sobre o debate que 

aconteceu na ACM sobre a Resolução: com aproximadamente 40 participantes somente um, no 

início, se manifestou frontalmente contra.  Após discussões, ficou bem claro que a maioria dos 

médicos, que são totalmente contra, sequer tinham lido o documento na íntegra. Inclusive aqueles 

que foram ao debate em Brasília. O resultado deste debate foi bastante proveitoso, pois todos os 

presentes saíram do evento prontos a participar de debates e sugestões para a devida 

regulamentação da Telemedicina. O CRM também entende que a resolução deverá ser aprimorada. 

c. Exposição na mídia de colega médico.  Dr. Cyro informa que o SIMESC protocolou, nesta data, um 

ofício na NSCTV se posicionando contra a atitude irresponsável de expor o nome de um profissional 

na mídia sem a condenação oficial da justiça. O SIMESC não tem qualquer vínculo com o médico em 

questão, porém é fortemente contra a atitude da NSCTV. Aguarda agora uma resposta da emissora. 

d. Encontro de Dr. Ademar com o Ministro da Saúde Mandeta. Dr. Ademar explica que foi ao encontro, 

pela UFSC onde faz parte de projeto de desenvolvimento que visa à criação de uma Nova Triagem 

Neonatal Biológica para o Brasil. Dr. Ademar aproveitou o momento para também conversar sobre 

SC e convidou o ministro para fazer um evento na ACM. O Ministro se comprometeu a vir em uma 

próxima oportunidade. Em resumo o Ministro Mandeta declarou: 1. Não é porque SC é o estado 

mais desenvolvido que não deva receber recurso Federal; 2. Apesar de reconhecer suas deficiências, 

SC tem muitos modelos a serem seguidos, por ex. o SAMU; 3. Elogiou muito a bancada catarinense, 

nas figuras da Dep. Federal Carmem Zanotto e Senador Jorginho Mello pelo trabalho que têm feito 
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para trazer recursos para SC. O Governador se manifestou na ocasião dizendo que SC tem problemas 

financeiros, pois recebe pouco em comparação ao que arrecada. 

e. Dr. André pede a palavra para um assunto não pautado, explanando que um amigo que é presidente 

do Conselho de Odontologia comentou que queria falar com o Presidente do CRM, sobre um colega 

dentista que faz ‘nano-modulação hormonal’. Dr. Marcelo informa que já saiu uma Nota Pública, 

assinada em conjunto pelos dois Conselhos afirmando que esse tipo de situação é ilegal. Dr. Marcelo 

faz a leitura da Nota na íntegra. O próximo passo é uma reunião dos Conselhos com o Ministério 

Público. 

3. ORDEM DO DIA 

4.1 -FEMESC – Dr. Marcelo explana sobre a organização do FEMESC que acontecerá nos dias 05 e 06 de 

Julho em Brusque. O local é Hotel Monthez onde foram bloqueados 60 aptos. Com algumas 

mudanças como, por exemplo, a mudança de horário com início às 16h. Em princípio trazer o 

Ministro Mandetta para a abertura. Ficou decidida uma reunião específica no dia 20 de março no 

CRM – 19h.  

4.2 Dr. Marcelo explana sobre a avaliação trabalho médico através do registro de ponto, que vai de 

encontro do que o CRM preconiza, uma vez que um médico que atende um paciente no hospital e 

esse paciente tem uma complicação, ele continua responsável mesmo que já tenha batido o ponto 

de saída. Dr. André informa que o SIMESC esteve reunido com o Secretário da Saúde e este foi um 

dos temas discutidos. Dr. Cyro sugere a organização de um debate sobre o assunto, em outubro que 

é o mês do médico.  Dr. Marcelo complementa a ideia sugerindo um ‘Fórum do COSEMESC’ em um 

dia de manhã. Dr. Juliano lembra que não adianta apenas reclamar, mas que é importante levar uma 

solução que substitua o ‘ponto’. Dr. Ademar salienta que a solução a ser apresentada deve ser em 

acordo com toda a classe médica. Dr. Cyro concorda e sugere que o SIMESC de início à preparação 

deste evento. 

4.3 Sistema de Acreditação em Saúde/Florianópolis. Atos Médicos liberados para atuação por 

profissionais não médicos? – Dr. Cyro relata que a prefeitura de Florianópolis apresentou esse 

projeto em dezembro/2018, entregando cópia a todos. Sugere que o COSEMESC, convidando 

também diretor clínico e vice-diretor, agende uma audiência com o Secretário Municipal de Saúde 

solicitando explicações. CRM já recebeu vários casos de procedimentos médicos feitos por não 

médicos que causaram problemas ao paciente.  CRM já conversou com o Secretário e com diretor 

técnico da Secretária Municipal da Saúde e escreveu uma RECOMENDAÇÃO salientando os 

problemas de procedimentos médicos serem feitos por não médicos, e está analisando com o 

jurídico a possibilidade de transformar isso em RESOLUÇÃO, quando então poderá haver punição do 

diretor técnico e chefe de serviço responsável no momento do procedimento. SIMESC agendará a 

reunião em nome do COSEMESC e o CRM irá contatar o seu jurídico para analisar algum possível 

impedimento de comparecer à essa reunião. 

4.4 Dr. Ademar informa que o administrativo da ACM entrou em contato com o administrativo do CRM 

para estabelecer uma estratégia de agendamento do Dia do Legislativo. 

4. Próxima reunião: 27.03.2019 Local: CRM-SC Horário: 19h 


