
XVIII FEMESC 

Carta de Rio do Sul 
O COSEMESC (Conselho Superior das Entidades Médicas de Santa Catarina) 

apresenta aos médicos catarinenses e à sociedade de todo o Estado as importantes 

deliberações do XVIII FEMESC (Fórum das Entidades Médicas), realizado na 

cidade de Rio do Sul, nos dias 19 e 20 de junho de 2015, com o tema central sobre 

FORMAÇÃO MÉDICA. 

 

O aprimoramento da formação médica é de extrema importância para a sociedade como 

um todo, para a qualificação da assistência à saúde dos brasileiros e na defesa da classe 

médica. Vencer os desafios enfrentados pelas grades curriculares, acadêmicos, corpo 

docente e de infraestrutura das faculdades e das residências médicas torna-se, portanto, 

prioritário e indispensável em todo o país. Em Santa Catarina, as entidades médicas 

decidiram debater o assunto no seu principal fórum de discussões e deliberações, como 

forma de contribuir no encaminhamento de propostas e soluções às dificuldades 

enfrentadas, refletindo a grave crise vivenciada pela saúde brasileira. 

 

NOTA DE REPÚDIO 
As entidades médicas de Santa Catarina repudiam a conduta de ingerência do Governo 

Federal em relação ao médico especialista no Brasil, de forma a adaptar a formação 

médica no país de acordo com os interesses do programa “Mais Médicos”, prejudicando 

não apenas a medicina como a saúde oferecida à população. O novo formato proposto 

pelos governantes (em especial através do Decreto nº 7.562/2011 e da criação do Provab 

– Programa de Valorização dos Profissionais da Atenção Básica) interfere diretamente 

na Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM). Além disso, constitui-se de mais 

uma ação em desrespeito aos médicos e ao cidadão, na medida em que não possibilita os 

cuidados necessários para formar profissionais capacitados e favorece a atuação de 

médicos intercambistas, sem aplicação de exame de comprovação de capacidade. 

Assim, em novos atos ditatoriais, o atual governo tira a capacidade civil dos médicos e 

ameaça a saúde pública em todo território nacional.   

 

AÇÕES DELIBERADAS 
 Apoio à Comissão de Residência Médica de Santa Catarina nas suas ações de 

fortalecimento dos serviços de residências em atividade no estado e do 

revigoramento do ensino médico em solo catarinense.  

 Apoio à Associação Médica Brasileira (AMB) na ação direta de 

inconstitucionalidade contra a lei que cria o programa Mais Médicos e nas 

atividades de sua Comissão de Ensino e Treinamento, criada com o objetivo de 

padronizar as regras para os programas de Residência Médica junto às 

sociedades de especialidades, e desta forma defender a qualidade da formação 

do médico especialista no Brasil.  

 Apoio à realização de fórum nacional do Conselho Federal de Medicina (CFM) 

que vai tratar sobre a lei dos Mais Médicos e as Residências Médicas no Brasil. 

O debate nacional acontecerá após a realização dos fóruns regionais sobre o 

tema, congregando propostas dos Conselhos de Medicina de todo o país. 

 Ampliação dos debates referentes à Formação Médica, envolvendo maior 

número de acadêmicos de medicina, em conjunto com as entidades 

representativas da categoria em Santa Catarina.   



 Aproximação junto aos parlamentares nas esferas federal e estadual na busca de 

apoio às lutas médicas que visam ao aprimoramento dos mecanismos de 

formação médica e para reverter os retrocessos advindos com o programa Mais 

Médicos.  

 Defesa da formação médica qualitativa e de escolas com foco na qualidade e não 

na oferta de mão de obra barata para suprir as necessidades de um governo que 

repassa recursos insuficientes para o setor, não investe nas questões estruturais, 

nem nas carreiras de Estado.  

     

Lutas permanentes do COSEMESC 

*Financiamento adequado e gestão responsável na assistência à saúde do catarinense. 

*Qualificação das escolas de formação médica. 

*Residência Médica de qualidade. 

*Regulamentação da Profissão de Médico. 

*Carreira de Estado para o Médico. 

*Adoção do Piso Salarial da FENAM. 

*Fortalecimento das entidades médicas em defesa da categoria e da saúde. 

 

As deliberações registradas na Carta de Rio do Sul serão disseminadas à categoria 

médica de toda Santa Catarina, assim como serão disponibilizados, pelas entidades 

médicas, em seus sites e espaços de comunicação, o conteúdo das palestras e debates 

realizados durante o evento.  

 

Por voto da sessão plenária do XVIII Fórum das Entidades Médicas de Santa Catarina, 

o XIX FEMESC acontecerá na cidade de Florianópolis, na nova sede do CREMESC, 

em 2016. 

 

Florianópolis, 20 de junho de 2015. 

 

COSEMESC 

Conselho Superior das Entidades Médicas de Santa Catarina 

ACAMESC – Academia de Medicina do Estado de Santa Catarina 

ACM – Associação Catarinense de Medicina 

CREMESC – Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina 

SIMESC – Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina 

SIMERSUL – Sindicatos dos Médicos da Região Sul Catarinense 

 

 


