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ATA DA REUNIÃO DO COSEMESC DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2021. 
Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e trinta minutos, na sede do 
CRM/SC, na Rodovia SC-401, Km 04, no bairro Saco Grande, foi realizada a reunião do COSEMESC, sob a 
coordenação do Dr. Ademar José de Oliveira Paes Jr., presidente da ACM, com a presença dos seguintes 
participantes, a seguir mencionados, cuja lista de presença assinada faz parte integrante desta ata: pela 
ACM o doutor: Juliano Pereima de Oliveira Pinto (ACM/CRM-SC); pelo SIMESC os doutores: Cyro Veiga 
Soncini e Odi José Oleiniscki, pelo CRM-SC o doutor: Daniel Knabben Ortellado e, pela ACAMESC o doutor: 
Aurélio Rotolo da Costa Araújo. Presentes também: os assessores de imprensa Camila Spolti Pereira 
(SIMESC), Eduardo Júlio Schmidt (SIMESC), Francelise Martini (CRM-SC) e Lena Obst (ACM).  O Presidente 
do CRM agradeceu a presença de todos, especialmente a do Dr. Aurélio, e passou a palavra ao 
Coordenador. Dr. Ademar deu as boas-vindas a todos e iniciou falando da importância da reunião do dia, 
tendo em vista a transmissão da coordenação do COSEMESC da ACM para o CRM-SC neste dia. 1. Leitura e 
Aprovação da Ata Anterior: 1.1. Ata da Reunião do dia 12 de maio de 2021:  O Coordenador explicou que 
devido à presença do Secretário de Estado da Saúde no dia 29 de junho, a ata da reunião do dia 12 de maio 
não foi aprovada naquela data. Após a leitura, a ata foi aprovada por unanimidade. 1.2. Ata da Reunião do 
dia 29 de junho de 2021: Não houve emendas ou ressalvas, aprovada por unanimidade.   2. Expediente: 
2.1. Aprovação do calendário das próximas reuniões do COSEMESC: O Presidente do CRM-SC apresentou o 
calendário para as próximas reuniões do COSEMESC:  dia 14 de setembro, dia 19 de outubro, 9 ou 16 de 
novembro e 14 de dezembro.  Dr. Ademar sugeriu que a data de 19 de outubro fosse trocada, pois neste 
dia haverá o Summit ACM 2021, em comemoração ao dia do médico. Dr. Daniel sugeriu a data do dia 13 de 
outubro, quarta-feira, e perguntou se haveria algum problema para os presentes e todos concordaram 
com essa data.  O calendário das reuniões ficou aprovado com as seguintes datas: 14 de setembro (terça-
feira); 13 de outubro (quarta-feira); 16 de novembro (terça-feira) e 14 de dezembro (terça-feira). 2.2. 
Reuniões do COSEMESC continuarão no CRM ou voltar ao revezamento: O Presidente do CRM explicou que 
ele pediu para incluir este item, esclareceu que o CRM está aberto para continuar as reuniões, se assim for 
o desejo da maioria, mas também se quiserem retornar ao revezamento de reuniões nas sedes das outras 
entidades, deveriam sentirem-se à vontade para se manifestarem. Dr. Cyro se manifestou a favor do 
retorno das reuniões nas sedes das entidades e sugeriu que a próxima seja na sede do SIMESC. Dr. Ademar 
exprimiu sua preocupação das reuniões na ACM, devido ao número reduzido de colaboradores na 
instituição no momento, porém Dr. Daniel colocou o Conselho à disposição para a reunião quando for o dia 
da ACM, entretanto o coordenador se comprometeu a dar uma resposta na próxima reunião. O 
revezamento foi aprovado. 2.3. Aprovação do novo papel timbrado para o COSEMESC (CRM): Aprovado e 
solicitado a mudança do logo. Será enviado para a comunicação do CRM fazer a modificação. 3. 
Comunicações Curtas:  3.1. Reforma da Previdência Estadual: Dr. Cyro participou aos presentes que o 
Deputado Vicente Caropreso apresentou, a pedido do Sindicato, duas emendas aos projetos de reforma da 
previdência do Estado. Uma delas seria para a exclusão dos parágrafos 2º ao 6º do artigo 64-D do Projeto 
de Lei Complementar (PLC) visando retirar a obrigatoriedade de que o médico aposentado em caráter 
especial não pudesse mais trabalhar na medicina. Foi acatada parcialmente, deve-se aguardar para saber 
se será sancionada pelo Governador. Esta medida limitaria o trabalho do médico no serviço público 
deixando apenas a permissão para trabalho no serviço privado. A segunda emenda foi sugerindo que os 
médicos tivessem uma transição mais favorável, como a foi a dos professores. Entretanto esta foi aprovada 
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e favoreceu a todas as classes de trabalhadores.  O Presidente do Sindicato exaltou que o Deputado, Dr. 
Vicente Caropreso, tem sido muito prestativo com relação às demandas apresentadas a ele pelo SIMESC. 
3.2. Mandado de Segurança contra o DETRAN: Informado que alguns médicos do DETRAN fizeram 
reclamação ao Sindicato de que no dia seis de agosto iniciou um novo sistema biométrico para a avaliação 
dos cidadãos, que na visão dos médicos, os coloca sob risco, neste momento de pandemia, pois se a 
digitação oficial não der certo, o médico deverá tirar a máscara, junto com o cidadão para tirar uma foto. O 
SIMESC solicitou à Diretoria do DETRAN que suspendesse por noventa dias esse procedimento, entretanto 
não foi acatado por aquela instituição. Os advogados do sindicato entenderam que cabia mandato de 
segurança, mas até o momento a justiça não respondeu. Dr. Daniel agradeceu ao Dr. Cyro pela atenção 
dada aos médicos da medicina de tráfego, pois o CRM não poderia atendê-los.  4.  Ordem do Dia:  4.1. 
Remuneração do médico / SES: Dr. Ademar comunicou que se reuniu com o Dr. André Mota, Secretário de 
Estado da Saúde, e apresentou a ele a preocupação com relação a reestruturação da carreira, a 
possibilidade de se oferecer um reajuste “real” aos médicos e a incorporação das Gratificações de 
Desempenho e Produtividade Médicas (GDPMs) para que as mudanças não fiquem fixas apenas nas 
Retribuições por Produtividade Médicas (RPMs). O Secretário acatou de maneira positiva as sugestões, 
sendo favorável as modificações e se comprometeu a elaborar um documento com as modificações e 
posteriormente apresentará assim que possível. O Coordenador o convidou para apresentar o documento 
assim que estiver pronto para que possa ser discutido e avaliado pelas entidades médicas e complementou 
que reforçou a importância de ser ganhos reais. Dr. Cyro acrescentou que também conversou com o 
Secretário e que na ocasião lhe foi dito que aguardava a Secretaria de Administração apresentar 
documentação para que dessem sequência aos trabalhos, e sugeriu que o Dr. Daniel conversasse com ele 
informando que agora é o Coordenador do COSEMESC e perguntar quando as ideias serão apresentadas. 
Dr. Daniel perguntou se a proposta feita foi a da incorporação de todas as gratificações que daria um total 
mais ou menos de 19% (dezenove por cento). Dr. Ademar respondeu que a proposta foi a incorporação 
completa da GDPM e a reposição da perda pela inflação e sobre isso o Dr. André informou que ele ia pedir 
um estudo de impacto financeiro que deverá ser feito pela Secretaria de Administração e baseado na 
resposta ele irá apresentar uma proposta para iniciar a discussão. O que já foi adiantado pelo Secretário é 
que não será possível incorporar toda as GDPMs e nem dar a reposição completa da inflação, mas talvez 
incorpore uma das GDPMs e se dê um reajuste. Outro ponto discutido foi a preocupação dos médicos que 
não são beneficiados com RPM, para que não seja feita uma reforma que beneficiasse 
desproporcionalmente de quem ganha para quem não ganha RPM. O Secretário também falou que está 
revendo para que os médicos intensivistas possam ter um ganho de produtividade. O Coordenador exaltou 
que após conversa com outros quatro ex-secretários, nunca viu um Secretário da Saúde empenhado nessa 
questão salarial dos médicos.  Mais uma vez foi destacada a importância de ir até o Secretário informar a 
troca da Coordenação do COSEMESC e lembra-lo do assunto para saber quando ele apresentará a proposta 
e convidá-lo a participar da reunião do COSEMESC ou marcar na secretaria da saúde. 4.2. Semana do 
Médico: Evento presencial / online: Dr. Ademar informou que a ACM está organizando nos dias 18, 19 e 20 
de outubro, semana do dia do médico, o quarto Summit ACM 2021, o segundo on-line, das 19h às 22h. O 
evento será cem por cento on-line, devido às dúvidas quanto a participação das pessoas, e adiantou que os 
presidentes das entidades em breve receberão os convites para participarem de um debate onde será feito 
um balanço da pandemia. Dr. Cyro sugeriu que fosse feito um mutirão de convites para que todos os 
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médicos das diretorias participem. O Presidente da ACM propôs que seja feito um “Painel COSEMESC” para 
fazer um balanço da pandemia, o que foi bem aceito pelos presentes.  Este ano será apenas uma sala de 
palestras, provavelmente com a palestra de abertura do Dr. Cláudio Lottenberg, presidente do Conselho da 
Sociedade Beneficente Israelita Albert Einstein. O Summit 2021 trará temas como: evolução tecnológica e 
incorporação na medicina e gestão, serão temas transversais sem entrar em temas específicos de 
especialidades. Porque não é o objetivo do Summit discutir assuntos médicos, o objetivo é mercado, 
finanças, gestão, tecnologia, novos modelos de negócios, etc., para que possa ser discutida a 
transformação que a medicina está sofrendo e assim os médicos possam estar mais atualizados nesses 
assuntos. 4.3.  Transmissão da Coordenação do COSEMESC: novo período. Dr. Ademar iniciou a 
transmissão da coordenação agradecendo a cooperação de todos e dizendo que foi uma experiência ímpar 
em sua vida, e que quis o destino que no auge da pandemia ele estivesse na coordenação do COSEMESC e 
também presidindo a ACM, foi para ele um ano inesquecível do ponto de vista de aprendizado, de 
trabalho, pois nunca as entidades médicas estiveram tão cheias de demandas e envolvidas. Para ele Santa 
Catarina foi um exemplo para o Brasil, dando sempre apoio durante a pandemia para a imprensa, sempre 
esclarecendo todos os assuntos, estimulando debates, divulgando informações, orientando a população e 
os médicos, cobrando condições de trabalho para os profissionais da saúde e houve também interação 
com a iniciativa privada. E nesse período de pandemia o Presidente da ACM acredita que as entidades que 
compõem o COSEMESC estão saindo mais reconhecidos pela população, pela imprensa, pelo setor 
empresarial e entre os médicos catarinenses ele acredita que haja uma percepção de que as entidades 
médicas fizeram uma boa representação durante esse período. Inclusive contribuindo com a melhora na 
remuneração com o projeto feito de gratificação por causa da pandemia, o que injetou R$ 24.000.000,00 
(vinte e quatro milhões de reais) em relação à folha de pagamento dos médicos nesse período de quinze 
meses. Foram feitas ações que envolveram todos os pilares: a ACM se envolveu na questão dos 
respiradores, de testes de diagnóstico, o CRM contribuiu com vários pareceres com regramentos para 
emergência e uma série de outras situações e o SIMESC interagiu com os médicos, especialmente 
combatendo as más condições de trabalho e o mais importante de tudo é que fortaleceu a relação entre as 
entidades médicas que superou o profissionalismo e chegou ao nível de amizade. Dr. Ademar agradeceu ao 
CRM por ter cedido o espaço para as reuniões presenciais do COSEMESC e também a toda a equipe de 
apoio das três entidades durante esse período que o ajudaram bastante e lamentou não se ter podido 
realizar o FEMESC, mas espera que possa ser realizado no próximo ano. Encerrando sua fala Dr. Ademar fez 
a transmissão da coordenação para o Dr. Daniel, presidente do CRM. O novo Coordenador agradeceu a 
todos pela confiança e disse estar muito feliz com a interação entre as entidades médicas em Santa 
Catarina, algo que ele jamais viu em outros estados. Parabenizou o Presidente da ACM pela condução 
magistral e atitudes tomadas durante sua Coordenação neste ano de muitos desafios e pediu para que se 
aproveite esta boa relação para seguirem fazendo um excelente trabalho. Destacou a postura do 
COSEMESC durante a pandemia, principalmente no auge, as entidades não se omitiram, estiveram 
presente em todas a situações, fazendo reuniões para discutir os assuntos mais críticos com o Secretário 
de Saúde e sempre tendo prudência em todas as decisões e comunicações feitas. Agradeceu 
antecipadamente a toda equipe de apoio: a secretária executiva e a toda assessoria de imprensa pelo 
excelente trabalho que sempre prestaram e com certeza continuarão prestando. Dr. Cyro se pronunciou 
dizendo que a grande marca desta gestão e desta pandemia é como os médicos viram as entidades, e eles 
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nos viram atuando, cobrando, intermediando e encaminhando as situações de forma sensata, sem entrar 
em atrito com o Estado por entender que era uma demanda nova e difícil também para eles e que isto é 
mérito do coordenador que soube fazer uma boa administração e de todos os integrantes do COSEMESC. 
4.4.  Dr. Cyro questionou o Presidente do CRM sobre a Resolução publicada que trata dos mutirões e quis 
saber se era um novo regramento para evitar que façam de qualquer maneira com médicos vindos de 
outros Estados. Dr. Daniel explicou que há muito tempo o CRM passa por problemas com as Secretarias de 
Saúde por não haver regras nas contratações de mutirões, pois sempre traziam empresas e médicos de 
fora de Santa Catarina, sem inscrição no CRM e sem diretor técnico. Vinham, faziam as cirurgias, e na 
maioria das vezes iam embora no dia seguinte, sem fazer pós-operatório, deixando os pacientes 
completamente desassistidos.  Sem falar nas cirurgias oftalmológicas que aconteciam com mais de um 
paciente na mesma sala, um ao lado do outro. Foi pensando em casos como esse que o CRM elaborou a 
resolução, Há muito tempo o conselho vinha tentando regulamentar esses mutirões e inicialmente o 
objetivo era colocar os anexos com os principais mutirões que acontecem no Estado, principalmente de 
oftalmologia. Considerando o risco que os procedimentos realizados no âmbito de tais projetos podem 
acarretar à saúde da população o CRM elaborou a Resolução n° 208/2021 que abrange todas essas 
necessidades: para a realização de cirurgia ou qualquer outro procedimento médico em regime de mutirão 
é obrigatória a designação de um responsável técnico médico pelo referido mutirão; para a realização de 
qualquer mutirão de procedimentos ou cirurgias em Santa Catarina é obrigatória a inscrição ou visto 
temporário de todos os médicos participantes no CRM; quando for contratada uma pessoa jurídica 
constituída, esta terá o seu Diretor Técnico reconhecido como o responsável técnico pelo mutirão, caso 
não exista empresa constituída responsável, o médico responsável pelo mutirão deverá assumir a função 
de responsável técnico; o Diretor Técnico da Unidade de Saúde contratante ou do estabelecimento onde o 
mutirão de cirurgia for realizado, deve estar de acordo com sua realização, sendo corresponsável pelas 
condições mínimas para a segurança de atos privativos dos médicos, devendo determinar a suspensão dos 
trabalhos quando identificar a inexistência de condições adequadas. As unidades de saúde e as empresas 
responsáveis pela realização do mutirão de cirurgia devem, obrigatoriamente, disponibilizar um corpo 
clínico de profissionais devidamente capacitados vinculado ao mutirão para assumir a responsabilidade 
pelo acompanhamento pós-operatório e condução de possíveis intercorrências pós-cirúrgicas, 
permanecendo à disposição dos pacientes pelo tempo necessário até a resolução ou alta do procedimento 
realizado, entre outras coisas. Essa regulamentação foi um ganho muito importante para o Estado, visto 
que não havia regulamentação para essa atividade de mutirão no Estado e são poucos os Estados que têm 
resolução sobre esse assunto. Em breve sairá o anexo de oftalmologia, que trata de questões mais técnicas 
da especialidade e está sendo feito pela Câmara Técnica de Oftalmologia do CRM. Dr. Ademar destacou a 
importância da elaboração da Resolução neste momento pós-pandemia, visto que as cirurgias eletivas 
estavam suspensas no Estado, e agora retomando as consultas eletivas e ambulatoriais será inevitável ter 
algum movimento, não necessariamente mutirão, para dar conta de todas as cirurgias que estão 
represadas por causa da pandemia. Os próprios serviços vão ter que mudar os regramentos de equipe para 
dar conta de tudo que está acumulado. Dr. Cyro complementou dizendo que alguns gestores irão fazer a 
mudança dos fluxos, das agendas e do agendamento e o farão com bom senso, mas alguns não farão da 
mesma forma, por esta razão deve-se estar atento, pois podem ocorrer algumas reclamações, e também 
para que não exagerem na mudança do fluxo. Dr. Daniel acrescentou que justamente por saberem que a 
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qualquer momento os mutirões voltarão a acontecer para vencer a enorme demanda de cirurgias eletivas 
que ficaram represadas todo esse tempo de pandemia, que o CRM apressou a elaboração da resolução. 
Informou também que em algumas semanas será publicada uma “recomendação” para os médicos que 
atenderem pacientes com complicações, que passaram por algum procedimento com profissionais não 
médicos, neste documento estará descrito: o que fazer, como fazer a denúncia, como atender, como 
colocar no prontuário, etc. Não foi criada resolução sobre o assunto para não obrigar o médico a 
denunciar. 5. Próxima Reunião:  A próxima reunião será no dia 14 de setembro, às 19h30min, na sede do 
SIMESC. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do COSEMESC, Dr. Daniel Knabben Ortellado 
encerrou a reunião e eu, Cláudia de Campos Bunn, Secretária Executiva do CRM-SC, lavrei a presente ata, 
que deverá ser lida e aprovada na próxima reunião. 

Florianópolis/SC, 10 de agosto de 2021. 


