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Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e dezenove, às dezenove horas, na sede do Conselho 

Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina (CRM-SC) foi realizada a reunião do COSEMESC sob a 

coordenação do Dr. Anastácio Kotzias Neto, Corregedor do CRM-SC, a pedido do Presidente do Conselho, 

Dr. Marcelo Neves Linhares, que pediu para justificar sua ausência, presentes os doutores Cyro Soncini 

(SIMESC), Ademar José de Oliveira Paes Júnior (ACM), Juliano Pereima de Oliveira Pinto (CRM/ACM) e 

também a assessora de imprensa do CRM-SC, Débora Almada e a assessora técnica do CRM-SC Fabiani 

Fiorio. 1. Leitura e aprovação da Ata Anterior: 1.1 – Ata da Reunião do dia 26 de fevereiro de 2019: 

Aprovada.  2. Expediente: Não houve assuntos pautados. 3. Comunicações Curtas: 3.1 – Reunião com a 

Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis:  Dr. Cyro explicou sobre a reunião que aconteceu no dia de 

ontem (26 de março) com o Secretário Municipal de Saúde de Florianópolis, Dr. Carlos Alberto Justo da 

Silva (Dr. Paraná) e o Diretor Clínico da Prefeitura Dr. Ricardo Camargo Vieira, e também o Dr. André 

Arent, diretor adjunto de assuntos jurídicos do SIMESC, a Sra. Sandra Regina da Costa, diretora de atenção 

em saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Sra. Daniela Baungart, assessora de planejamento da Secretaria 

Municipal de Saúde, Sra. Edenice Reis da Silveira, diretora de inteligência da Secretaria Municipal de Saúde 

e  a Dra. Carolina Seitz do Carmo, médica residente. Foram discutidos dois temas que preocupam o 

Sindicato: um deles foi o Programa de Acreditação em Saúde, para esclarecer dúvidas que envolvem o 

projeto, que é inspirado em programas de acreditação de outros países, como Portugal, segundo Dr. Cyro, o 

Sindicato avalia positivamente a Acreditação, porém pode e deve ser melhorada em alguns aspectos para 

que possa alcançar seus objetivos e isto é que foi levado à reunião com o Secretário, que concordou em fazer 

alguns ajustes.  Ele colocou que a reunião foi produtiva e foi sugerido ao Secretário que fosse aberto um 

debate amplo. Outro ponto foi a colocação de DIU por enfermeiras e o Dr. Paraná argumentou que esta foi a 

forma encontrada para não prejudicar o controle familiar na cidade, e a dificuldade de encontrar médicos 

que o façam, pois alguns não querem, e o desejo da cidadã preferir uma médica/uma mulher a atendesse. O 

Sindicato questionou o que a Secretaria está fazendo para incentivar os médicos a fazerem esse trabalho, 

pois estão capacitando as enfermeiras para o fazerem e não os médicos, pois a demanda de colocação de 

DIU não é tão grande e fazendo a capacitação dos médicos eles darão conta, já que o procedimento é 

agendado e não são muitos. Dr. Cyro alertou o Secretário da Saúde que desta forma a Secretaria está 

deixando os Diretores Técnico e Clínico vulneráveis. Dr. Paraná disse que pensará no assunto para resolver 

o problema. O Diretor Clínico Dr. Ricardo Vieira foi questionado sobre o porquê de estar tendo brigas por 

metas e o Dr. Ricardo respondeu que é porque faltou a conversa em conjunto com o corpo clínico, Dr. Cyro 

sugeriu que seja feita reunião para então explicar aos médicos, o mais breve possível. Dr. Cyro questionou 

ao Dr. Anastácio se o fato da enfermeira colocar DIU tem alguma ilegalidade ou não.  Dr. Anastácio 

respondeu que a implantação do DIU é sim procedimento médico conforme Lei 3268/57, complementou que 

a Secretaria assim permitindo está assumindo uma irregularidade que deverá ser resolvida a evitar que 

aconteça algo a alguma paciente quando medidas relacionadas aos que permitiram esta atitude e aos seus 

executores deverão ser tomadas pelo Conselho.  Dr. Ademar comentou com relação a Secretaria Municipal 

de Saúde deve ser analisado com mais tranquilidade essas questões de resolubilidade, pois ele verificou com 

a Secretaria de Estado da Saúde a estimativa de que mais ou menos vinte por cento dos pacientes atendidos 

pela rede pública de saúde são pacientes que têm planos de saúde e muitas das pessoas que não são 

encaminhadas é porque na maioria das vezes foram usar outro recurso, ou estavam desempregadas e então 

arrumam emprego e passam a ter um convenio, ou vão para um hospital e resolvem no hospital, a 

preocupação do Dr. Ademar é que não ficou clara a questão da resolubilidade. Dr. Cyro colocou que há uma 

comissão de médicos nomeados para avaliar, mas são médicos convidados da gestão e sua opinião é que 

para melhorar deverá ser convidado o corpo clínico para haver uma melhor interação para se ter um sistema 

que funcione melhor. 3.2 – Frente Parlamentar Mista da Medicina (SIMESC): Dr. Cyro falou aos presentes 

que no mês de fevereiro deste ano foi criada a Frente Parlamentar Mista da Medicina no Congresso 

Nacional, com o objetivo de tratar dos principais assuntos e projetos de lei relacionados à Medicina, aos 
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médicos e à Saúde da população brasileira. O presidente da Frente Parlamentar da Medicina é o deputado 

federal (PP-RO) e médico oftalmologista, Hiran Manuel Gonçalves, tem como 1º vice-presidente da Frente, 

o deputado federal (PSB – PR), Luciano Ducci, que também é médico (pediatra), e como 2º Vice-presidente, 

a senadora Mara Gabrili (PSDB-SP). Dr. Ademar complementou informando que a deputada federal 

Carmem Zanoto, de Santa Catarina, assumiu a Frente Parlamentar da Saúde. Dr. Anastácio questionou sobre 

a Frente Parlamentar da Saúde Estadual. Ele informou que o CFM está lutando para o revalida ir para o 

CFM.   4 . Ordem do dia: 4.1. FEMESC (5 e 6 de julho) - Brusque: Dr. Anastácio apresentou os temas 

para o FEMESC que foram: 1 – Judicialização – qual é o papel do médico?; 2 – Assédio no foco jurídico e 3 

– Telemedicina.  Entretanto, nenhum dos três temas estão confirmados e por esta razão podem ser 

substituídos por outros.  Como convidados sugeridos para participar do tema de Judicialização: Promotora 

de Justiça Dra. Caroline Zonta e o juiz Dr. Clenio Jair Schulze, que foram aprovados pelos presentes. Dr. 

Anastácio sugeriu que tivesse também na mesa representantes do Sindicato, da ACM e do CRM. Dr. 

Ademar sugeriu que fosse debatido o tema “Financiamento da Saúde no Estado”, para que seja tratado sobre 

o duodécimo e ainda que fosse apresentado um projeto de lei pronto sobre o assunto, que foi aprovado, será 

retirado o tema “Assédio”. Dr. Cyro sugeriu que fosse retirado também o tema sobre a “Telemedicina, pois 

em sua opinião não é o momento para se debater esse assunto, visto que é um assunto muito complexo e 

relevante. Dr. Ademar falou do que será tratado no Summit, que acontecerá nos dias 16 e 17 de outubro, e 

não será tratado Telemedicina, e sim A Tecnologia a favor da Medicina. Retirado do FEMESC o tema 

telemedicina. Sugerido pelo Dr. Ademar e Dr. Cyro que no sábado tivesse apenas uma mesa de debates, pois 

com duas mesas o tempo se torna muito curto e corrido e foi aprovada a sugestão. O Presidente da ACM 

sugeriu que mudasse a dinâmica da mesa e que se passasse para o painel, pois torna mais ágil os debates e 

que fosse distribuído para a plateia um resumo sobre o tema, e ainda que seja convidado alguém do TCE.  

Ficou então assim definida a programação do FEMESC: Sexta-feira, dia 5 de julho – Tema: “Judicialização: 

Qual é o Papel do Médico?” das 16h às 19h - Mesa Redonda: Judicialização na Medicina: Presidente: CRM, 

Secretário: SIMESC e Moderador: ACM. Debatedores: Secretaria de Estado da Saúde; Ministério Público e 

Juiz; 20h – Abertura: Mesa formada pelos Presidentes da ACM, SIMESC, ACAMESC, SIMERSUL e CRM 

- Homenagem: Homenagem aos 50 anos da Associação Brusquense de Medicina; 20h30min – Palestra: 

Governador do Estado de SC Título a definir – Presidente da mesa: CRM e Secretário: ACM e às 21h30min 

– Jantar Dançante. Sábado, dia 6 de julho – Tema: Foco Jurídico: das 08h30min às 11h30min - Mesa 

Redonda: Financiamento da Saúde no Estado: Presidente: ACM, Secretário: CRM, Debatedores: Secretário 

de Estado da Saúde, Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa: Dr. Vicente Caropreso; 11h30min às 

13h15min - Sessão Plenária; Conclusões; Proposta e carta para a próxima cidade e Palavras da Coordenação 

CRM-SC e Encerramento. Foi comunicado também que já estão reservados os quartos do Hotel Montez e o 

auditório para cem pessoas também já está reservado. 4.2 – Comissão Estadual de Honorários Médicos: Dr. 

Cyro comentou que no dia 9 de março participou de um evento junto com os endoscopistas de Santa 

Catarina, com convidados de outros Estados, onde um médico de Pernambuco disse que naquele Estado eles 

formaram uma Comissão de Honorários Estadual com as três entidades médicas, conseguiram em 2017 e 

2018 várias coisas que há muito eram reivindicadas pelos médicos do Estado de Pernambuco. Então o 

Presidente do SIMESC levantou a intenção de que se forme novamente a Comissão de Honorários de Santa 

Catarina e também sugeriu que fossem convidadas as Sociedades de Especialidades para também 

participarem. 6. Próxima reunião – Data 24 de abril, na Sede do SIMESC, às 19h.  Nada mais havendo a 

tratar, o Dr. Anastácio Kotzias Neto, encerrou a reunião e eu, Cláudia de Campos Bunn, Secretária 

Executiva do CRM/SC, lavrei a presente ata. 

Florianópolis (SC), 27 de março de 2019. 


