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Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e trinta minutos, na
sede do CRM/SC, 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 membros a seguir mencionados, cuja lista de
presença assinada faz parte integrante desta ata: pela ACM os doutores: Ademar José de Oliveira Paes
Júnior e André Sobierajski dos Santos; pelo SIMESC os doutores: Cyro Veiga Soncini e Odi José Oleiniscki;
pelo CRM-SC o doutor: Daniel Knabben Ortellado e a doutora Andréia Caldeira de Andrada Ferreira e pela
ACAMESC o doutor: Jorge Abi Saab Neto. Presentes também as assessoras de imprensa Carla Cavalheiro
(SIMESC), Lena Obst (ACM) e Francelise Martini (CRM-SC). O Presidente do CRM, Dr. Daniel Knabben
Ortellado, agradeceu a presença de todos e passou a palavra ao Coordenador do COSEMESC, Dr. Ademar
José de O. Paes Júnior. O Coordenador cumprimentou a todos os presentes desejando que este ano seja
melhor e que se possa, aos poucos, retornar ao normal, em seguida passou a pauta do dia. 1. Leitura e
Aprovação da Ata Anterior: 1.1. Ata da Reunião do dia 27 de outubro de 2020: A ata será lida para
posterior aprovação. Foi aprovada a ata do dia 15 de setembro de 2020. 2 - Expediente: Dr. Ademar
perguntou se os presentes receberam a “Carta Aberta à Sociedade Catarinense” do Hospital Infantil Joana
de Gusmão, carta esta que já havia sido veiculada na imprensa. O documento foi enviado ao COSEMESC
para que quando em reunião com o Secretário de Estado da Saúde fosse tema do encontro. O
Coordenador passou a leitura do documento que será anexado a esta ata. Após a leitura questionou os
presentes se o assunto deveria ser pautado como “Ordem do Dia” nesta reunião para debates. Todos
concordaram que fosse discutido nesta pauta. 3 - Comunicações Curtas: 3.1. Pesquisa SAMU (SIMESC) - Dr.
Cyro informou que o SIMESC fez uma pesquisa com os médicos do SAMU. Atualmente o SAMU possui mais
ou menos 350 médicos e 297 responderam à pesquisa, o que demonstra o nível de “angústia” desses
profissionais. Foi questionado a respeito de vários itens: ambulâncias, EPIs, base, etc., o que demonstrou
que o SAMU precisa de atenção A pesquisa foi feita em outubro e até agora as coisas continuam sem
resolução e talvez essa situação se encaminhe para uma CPI. 4. Ordem do Dia: 4.1. Pandemia: Dr. Cyro
explanou que o tema deverá ser discutido dentro dos temas a seguir: 4.2. Vacinação emergencial: O
Presidente do SIMESC expôs que já foi distribuída uma carta do COSEMESC com foco na vacinação
emergencial dos médicos, Dr. Cyro disse que a próxima semana o “Momento SIMESC”, na rádio, também
será sobre este tema. Dr. Daniel parabenizou aos autores do texto divulgado. Informou que o CRM tem
recebido muitos telefonemas, principalmente de médicos de outras cidades do Estado, cobrando quando
serão vacinados. O Presidente do CRM declarou que em contato com a Sra. Ana Vidor, Gerente de
Vigilância Epidemiológica, da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, ela relatou-lhe que as vacinas
têm chegado “a conta-gotas” (palavras dela), O Secretário de Estado da Saúde, Dr. André Mota, confirmou
que as vacinas estão chegando aos poucos e que por esta razão teve quer estabelecer as “prioridades das
prioridades”. Mas o que se vê é que já vacinaram idosos com mais de 90 anos, com 85 anos, enquanto
muitos profissionais da saúde, e não só médicos, ainda não foram vacinados. Dr. Daniel sugeriu que as
entidades médicas juntas tomassem atitudes para acelerar o processo de vacinação dos médicos, pois
muito tem sido cobrado do CRM sobre o assunto. As reclamações vêm, principalmente, das maiores
cidades do Estado: Joinville, Blumenau, Florianópolis e Chapecó, dizendo que munícipios vizinhos menores
já vacinaram todos os profissionais de saúde. Informou ainda que recebeu, na semana que passou, a
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notícia de que 66% dos profissionais de saúde do Estado já tinham recebido, pelo menos, a 1ª dose da
vacina, porém esse percentual, além de ser pouco, nas cidades maiores esse percentual é bem menor. Por
esta razão acredita que as entidades médicas devem continuar pressionando os responsáveis para que o
número de profissionais vacinados seja mais célere. Dr. Jorge pressupõe que se deve realmente fazer isso,
mas percebe que há uma enorme lentidão em Florianópolis. Tem estrutura e equipe, entretanto não tem
planejamento. Ele acha que se deve pressionar o Secretário Municipal de Saúde, pois somente estão
pressionando o Secretário de Estado da Saúde, mas não os dos municípios. O Presidente da ACAMESC
sugeriu lançar um programa “Cuidar de Quem Cuida” para que a população não fique sem profissionais
para cuidar assisti-la. A prefeitura de Florianópolis não usou todas as vacinas, as vacinas chegaram em
maior quantidade do que estão vacinando, em sua opinião falta organização para melhorar o ritmo de
vacinação nos profissionais da linha de frente, pois o número de casos vem aumentando a cada dia, por
exemplo, o número de internados em UTI no Hospital da Unimed dobrou em 24h, há três dias havia 6
pacientes na UTI e somente 3 intubados, agora são 23 pacientes na UTI com 18 intubados. Por esta razão
deve-se cobrar mais do município, para ser mais ágil com a vacinação, porque daqui a um tempo pode não
haver profissionais suficientes para tratar os pacientes, devido ao rápido aumento dos casos de COVID-19.
Dra. Andréia discorreu para que fosse cobrada mais transparência com relação a distribuição as vacinas e
quem está sendo vacinado, pois chegou a ela a informação que há clínicas odontológicas que estão
recebendo a vacina e estão vacinando todos os funcionários, enquanto que para os médicos não está
sendo feito nada, ela acha que se deve pressionar a secretaria de saúde para mudar isso, porque na
Maternidade Carmela Dutra existem funcionários que não estão na linha de frente que já foram vacinados
e os que estão a maioria não foi. Dr. Ademar comunicou que devido à nota publicada (anexada a esta ata)
pelo COSEMESC pedindo a urgência da vacinação de todos os médicos e profissionais da saúde, sejam da
linha de frente da Covid-19 ou em outras áreas de atuação, fez uma pesquisa sobre o número de vacinados
e descobriu que a Secretaria não separa os números por profissão e nem o que é SUS e o que é privado.
Alguns números, da última data de atualização, dia 9 de fevereiro de 2021, chamaram sua atenção:
Florianópolis tinha vacinado 66,6%; Palhoça 31% e São José 40%. Levando em consideração esses números
Florianópolis está à frente das cidades vizinhas e concluiu que a lentidão é generalizada e não somente na
Capital, pois acontece o mesmo em outras cidades maiores, enquanto que nos municípios menores há
mais rapidez na vacinação chegando de 70% a 80% de cobertura. O Coordenador noticiou que teve uma
reunião com a “Clalit’, o maior plano de saúde de Israel, e foi informado que a Pfizer fez um acordo com o
governo de Israel devido aos 14 milhões de prontuários eletrônicos o laboratório escolheu o país para
iniciar a vacinação e isso se deu devido a anos de estruturação e preparação do sistema de saúde
Israelense. Dr. André informou que o Centro de Reabilitação do Estado, que está situado ao lado do
Hospital Infantil, que não parou seu atendimento desde o início da pandemia, até o momento não recebeu
vacina e nem informam quando será a vacinação. Dr. Cyro sugeriu que seja pedida uma reunião com o Dr.
Carlos Alberto Justo da Silva (Dr. Paraná), Secretário de Saúde de Florianópolis, para questionar e
esclarecer os números da vacinação (66,6%). Dr. Daniel informou que esteve em contato com o Dr. André,
Secretário de Estado da Saúde, para falar sobre vacinação e lhe foi dito pelo Secretário que estão seguindo
as prioridades definidas pelo Ministério da Saúde e dentro desse quadro estabelecendo as prioridades do
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Estado, a secretaria não vacina ninguém ela distribui as doses da vacina para os municípios e estes se
organizam à sua maneira. Um dos assuntos que levou o Presidente do CRM a conversar com o Dr André foi
para tentar conseguir vacinar 7 funcionários do Conselho que são médicos e agentes ficais do CRM, pois
estes entram nos hospitais e clínicas para fazer a fiscalização e estão vulneráveis a doença, e foi informado
que deveria falar com a Gerente da Vigilância Epidemiológica, pois ela é quem faz a distribuição e que o
Estado não tem nenhuma ingerência sobre a vacinação. Com relação à transparência dos números Dr.
Daniel informou que o CRM faz parte do Comando de Operação Estratégica em Saúde (COES) junto com o
ministério público e o Promotor responsável, Dr. Douglas Roberto Martins, da Promotoria de Direitos
Humanos e Terceiro Setor, está bem atento no que diz respeito à transparência da vacinação. Encerrou
sua fala dizendo que concorda com a reunião com o Dr. Paraná, mas que também deveriam fazer o mesmo
com os secretários dos municípios maiores já citados por ele. Dr. Cyro discorreu que em contato com os
diretores regionais do SIMESC nenhum deles reclamou da vacinação, só há reclamação da Capital. Dr. Cyro
solicitou ao Dr. Odi que falasse sobre o que foi dito a ele de um colega médico sobre a vacinação e sobre a
questão da região Oeste. Dr. Odi discorreu que foi informado por um colega, que faz parte do corpo clínico
do Hospital de Caridade, que os médicos do Hospital estavam agendados para receber a vacinação no dia
de ontem (16 de fevereiro), Dr. André interveio informando que foi suspensa. E quanto a região Oeste a
informação é de que foram realocadas doses, devido ao estado grave se encontram os munícipios por lá,
em função disto os médicos do Hospital de Caridade não foram vacinados. 4.3. Oeste – Atenção especial:
Dr. Cyro discorreu que o Governador e o Secretário de Estado da Saúde estiveram ontem na região. E foi
anunciado que até sexta-feira serão abertos mais de 29 leitos de UTI, e mais 5 na próxima semana em
Xanxerê, inclusive com Recursos Humanos contratados. Dr. Ademar comentou que existe um déficit de
médicos, enfermeiros, técnicos tanto para os leitos correntes quanto para os que serão abertos. Existe
uma incógnita de como será o regime de contratação. Precisa-se ficar atento a capacidade de
operacionalizar os leitos que serão abertos, pois ele tem informações de que vários hospitais do Oeste têm
respiradores encaixotados por não ter pessoal para opera-los. 4.4. Carta do Hospital Infantil: Foi retomado
o assunto iniciado no item 2 sobre a nota do Hospital Infantil. Dr. Ademar informou que esteve na sextafeira, dia 12 de fevereiro, às 11h, junto com representantes do COSEMESC, em reunião com o Corpo Clínico
do Hospital Infantil Joana de Gusmão, para ouvir o posicionamento do corpo clínico com relação a
nomeação do novo diretor da instituição. Houve uma grande movimentação, durante a semana, de alguns
médicos contra a nomeação, mas também houve aqueles que se manifestaram a favor da nomeação. Foi,
então, solicitado que enviassem oficialmente a nota de repúdio que foi feita. O Coordenador informou que
solicitou uma reunião, oficialmente, em nome do COSEMESC com o Dr. André Mota, no dia 10 de fevereiro
e até o momento não houve resposta, devido à viagem do Secretário a Chapecó. Dr. Daniel expôs as duas
ideias que surgiram para que o COSEMESC possa ajudar: uma seria conversar diretamente com o Dr. André
como intermediários do corpo clínico do hospital e a outra elaborar um texto falando sobre a preocupação
com relação à nomeação de cargos políticos dentro dos hospitais e este texto seria direcionado a todos os
hospitais e não somente ao Hospital Infantil. Dr. Cyro concordou com a elaboração do texto, mas antes de
publicar o texto, devem conversar primeiro com o Secretário sobre o assunto. 5. Próxima Reunião: A
próxima reunião ficou agendada para o dia 31 de março, às 19h30min, no CRM-SC. Nada mais havendo a
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tratar, o Coordenador do COSEMESC, Dr. Ademar José de Oliveira Paes Jr., encerrou a reunião e eu, Cláudia
de Campos Bunn, Secretária Executiva do CRM-SC, lavrei a presente ata.
Florianópolis/SC, 17 de fevereiro de 2021.

