ATA DA REUNIÃO
Data 22 de novembro de 2017
Local Sede ACM
Horário - 19:30h
Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às dezenove e trinta horas, na sede da
ACM foi realizada a reunião do COSEMESC sob a coordenação do Dr. Ademar José de Oliveira Paes
Junior, Presidente da ACM e coordenador do COSEMESC, com a presença pela ACM: Dr. Ernani Lange de
S.Thiago, Dra. Ana Rosa de Oliveira, Dr. Rodrigo Barreto, Leandro Bernardes; Lena Obst e Elizabeth
Ribeiro; pelo CREMESC: Dr. Tanaro Bez, Dr. Juliano Pinto, Dra. Rachel Moritz, e Angela Muniz; pelo
SIMESC: Dr. Aury Jorge Faresin, Dr. Fabrizio Liberato, e Camila Spolti.
Dr. Ademar cumprimenta a todos e inicia a leitura da ata da reunião anterior, momento em que faz uma
pausa no item 3.4 para verificar se Dr. Vânio já obteve a lista do que deve ser alterado no projeto de sei da
prefeitura, mas não houve resposta efetiva, ficando a averiguação a cargo do Dr. Fabrizio. Na sequencia a
jornalista Camila observa que na data de 22/11 aconteceu uma reunião com o prefeito, mas não dá detalhes
do conteúdo. Ao finalizar a leitura da ata não restaram alterações, sendo a mesma aprovada pelos presentes.
Ato contínuo Dr. Ademar abre a pauta da presente reunião: Item 1 – Expediente, nada foi apresentado pelos
presentes. Item 2 – Comunicações Curtas, nada foi apresentado pelos presentes. Item 3.1 - Desdobramentos
das irregularidades cometidas pelo Hospital de Caridade quanto ao repasse dos honorários médicos, ao que
Dr. Rodrigo explana sobre o que fora tratado na reunião realizada com o presidente do CRM-SC, Dr. Nelson
Grisard e como diretor técnico do referido hospital, Dr. Léo Mauro Xavier, ocasião em que ficou
estabelecida a data de 27 de novembro para que o Hospital envie uma resposta ao CRM-SC sobre os
encaminhamentos do assunto para sua regularização e caso isto não ocorra, o diretor Técnico será acionado
via processo administrativo. Dra. Rachel ressalta que essa decisão foi amplamente discutida junto aos
conselheiros do CRM-SC. Dr. Rodrigo também relata que o SIMESC fez uma notificação extraoficial cujo
diretor clínico solicitou uma prorrogação de prazo devido à ausência do provedor do hospital, ficando o
prazo estendido até 27/11. Dra. Rachel salienta que esse problema de retenção de horários está acontecendo
em vários hospitais, exemplificando o caso da cidade de Sombrio, que requer urgência. Dr. Fabrizio solicita
o contato do hospital de Sombrio para que o SIMESC inicie as tratativas na localidade. Dr. Tanaro lembra
que este é um problema antigo e que agora chegou a um limite insustentável. Dra. Rachel levanta novamente
o problema sobre a restrição a enfermeiros fazerem prescrições e alertou que a restrição do CREMESC é
sobre a primeira prescrição que deve ser feita sempre por médico, podendo os enfermeiros repetirem a
mesma. Ainda em relação a atuação de outros profissionais não médicos solicitarem exames de diagnóstica,
Dra. Rachel enfatiza que na lei de ética médica todo e qualquer exame deve ser solicitado por médico. Os
participantes concluem que o atual modelo de gestão em saúde além de ser deficitário tornou-se
insustentável e requer a intervenção das entidades médicas para alternativas de solução, sendo um dos
encaminhamentos a realização de um fórum pelo Cosemesc para discutir estes desafios, incluindo a
participação de entidades como Ministério público, Secretaria de Estado da Saúde e tribunal de Contas do
estado. Outra conclusão dos participantes foi a necessidade das entidades médicas avaliarem de forma mais
ampla o atuação sistema de gestão da saúde no Estado de Santa Catarina. Item 4ª Dr. Ademar faz a leitura da
Carta de Apoio ao CFM que foi aprovada por unanimidade e será remetida pela ACM na figura da
Elizabeth. Item 4 b. - Dr. Ademar lembra que o XXI FEMESC acontecerá em Imbituba sob a coordenação
da ACM, ano em que teremos eleições na política brasileira e por isto sugeriu que o tema do evento seja a
elaboração de propostas a serem encaminhadas as candidatos para melhorias no sistema de saúde, sugestão
que será tratada nas próximas reuniões do Cosemesc. Item 5 – Próxima reunião do COSEMESC será dia
20.12.2017, às 19h30 na sede da ACM. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do COSEMESC, Dr.
Ademar José de Oliveira Paes Jr., encerrou a reunião e eu, Elizabeth dos Santos Ribeiro, Secretária
Executiva da ACM, lavrei a presente ata.

