ATA DA REUNIÃO
Data 04 de fevereiro de 2020
Local Sede ACM
Horário - 19h30
Aos quatro dias do mês de fevereiro de do ano dois mil e vinte, às dezenove horas e trinta minutos, na sede da
Associação Catarinense de Medicina, foi realizada a reunião do COSEMESC sob a coordenação do Dr. Cyro Veiga
Soncini, presidente do SIMESC, com a presença dos membros a seguir, cuja lista de presença assinada faz parte
integrante desta ata. Pela ACM os doutores: Ademar José de Oliveira Paes Júnior, João Ghizzo Filho, Wuilker
Knoner Campos, a jornalista Lúcia Py Lüchmann e Juliano Pereima Pinto representante da ACM no CRM-SC.
Pelo SIMESC os doutores: Cyro Veiga Soncini, Eliane Soncini e a jornalista Camila Spolti. Pelo CRM-SC o doutor:
Daniel Ortellado e pela ACAMESC o doutor: Jorge Abi Saab Neto.
1. Leitura e aprovação da Ata da reunião anterior, de 03 de dezembro de 2019: Dr. Cyro comenta que a Ata já
foi encaminhada a todos via e-mail, em não havendo manifestações contrárias, está aprovada por
unanimidade.
2. Expediente: nada a relatar
3. Comunicações curtas:
3.1. Médicos pelo Brasil / Sanção presidencial (SIMESC) - Dr. Cyro faz uma breve retrospectiva sobre o assunto
para registrar o fato. Não houve maiores manifestações.
3.2. Nota Técnica/Ministério da Saúde – colocação de DIU (SIMESC). Dr. Cyro explana sobre definição do
Ministério da Saúde cancelando a autorização para não médicos colocarem DIU. A posição do COSEMESC é a
favor dessa proibição e é necessária uma atenção para quem ainda é conivente com tal prática. Dr. Daniel
explana sobre a atitude do CRM quando da denúncia de casos onde houve consequências desastrosas quando a
colocação do DIU foi feita por pessoas que não são médicos. Existe um problema ético, pois muitos médicos
concordam com a prática de enfermeiras fazerem o procedimento. Dr. Daniel comenta que o médico que não
permite que enfermeiro proceda em atividades similares, prescrevam antibióticos, peçam exames, etc. sofre
constrangimentos perante a Secretaria Municipal da Saúde. Dr. Cyro lembra que existe uma Lei (da
enfermagem) que estabelece que desde que o enfermeiro seja integrante de uma equipe de saúde ele poderá
prescrever alguns medicamentos, e solicitar alguns exames pois pressupõe-se que foi autorizado pela equipe.
3.3. UNISUL Palhoça – número de vagas para medicina (SIMESC) – Dr. Cyro explana sobre a notícia recebida de
que o juiz, convocado pelo Ministério Público, cancelou (liminarmente) a atitude da faculdade em aumentar o
número de vagas. O assunto continuará em acompanhamento.
3.4 – CFM/ Publicidade Médica (SIMESC) – Dr. Cyro parabeniza a iniciativa do CFM de abrir para discussão dos
médicos. O SIMESC já está participando. Dr. Daniel informou que o CRM fará uma assembleia sobre o tema.
3.5. Resolução 193/19 – CRM – Resolução que proíbe que o médico participe de parto fora do ambiente
hospitalar. Dr. Daniel informa que o Ministério Público Federal, entrou contra o Conselho Regional de Medicina
para anular essa resolução, mas a Justiça Federal deu ganho de causa para o CRM. A resolução está valendo!
3.6. Cancelamento de edital para contratação de médicos em Bagé/RS- Dr. Jorge Saab Neto comenta que pela
primeira vez um juiz cancela um concurso devido à baixa remuneração oferecida. Em esclarecimento, é
comentado que os valores não atendiam a lei 3999/61.
4. Ordem do dia:
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4.1. PGS (Plano de Gestão da Saúde) / RPM (Retribuição por Produtividade Médica). Dr. Cyro informa que a
Superintendência dos Hospitais Públicos está propondo mudanças no PGS/RPM da SES. Os médicos dos Corpos
Clínicos das Unidades da Grande Florianopolis elaboraram um documento e entregaram à SES. O SIMESC está
elaborando um documento reafirmando o apoio. CRM informa que uma das Conselheiras está bem envolvida
nesse assunto. A ACM está aguardando os desdobramentos.
4.2. Agressão a Médico / UPA Sul- Chegou ao conhecimento de Dr. Cyro que o Secretário de Segurança
informou as seguintes atitudes: 1. Instalação de câmeras de segurança na área externa e nas ruas; 2. Ronda da
guarda municipal, logo após a ronda escolar, com horário estendido até às 19h; 3. Divulgação do número 153
Guarda Municipal; 4. Elaboração de um plano de segurança; 5. Visitas na UPA Sul dia 28.02 e na UPA Norte dia
29.02.
5. Próxima reunião: Dia 10 de março de 2020, às 19h30 no CRM.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu Elizabeth Ribeiro, secretária executiva da ACM,
lavrei a presente ata.
Florianópolis/SC, 04 fevereiro de 2020.

