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SIMESC

X FEMESC será em junho, em Chapecó
Será realizado, nos dias 29 e 30 de junho, no Hotel Bertaso, em Chapecó, o X FEMESC (Fórum das Entidades
Médicas do Estado de Santa Catarina). Esse Fórum é promovido anualmente pelo COSEMESC (Conselho Superior
das Entidades Médicas do Estado de Santa Catarina), que congrega as três entidades - SIMESC, CREMESC e ACM.
O evento tem o objetivo de discutir e pautar as ações das entidades médicas para os próximos 12 meses. Por isso,
é importante a participação de todos. As inscrições podem ser feitas nas entidades ou no local do evento.

Programação
Dia 29/06/07

10h30 Coffee-break

20h - Abertura
20h30min - Conferência abertura: “Regulamentação da
Profissão Médica” - Dr. Roberto d’Ávila (CRM)
21h30min - Jantar

Das 11h às 13h - Mesa 2
- Medicamentos no SUS:
- Visão do Ministério Público
- Visão da SES
- Visão da ACM (Protocolos Clínicos)
- Visão do CRM (Aspectos Éticos)
13h - Almoço
14h - Plenária
17h - Encerramento com passagem da
Coordenação do COSEMESC ao Sindicato

Dia 30/06/07
Das 08h30min às 10h30min - Mesa 1
- Consórcio Intermunicipal de Saúde (ACM)
- Contratualização - Dr. João Pedro Carreirão Neto (SIMESC)
- TISS (Troca de Informação em Saúde Suplementar) - Dr.
Edson Carvalho de Souza (ACM)
- Contratos de Trabalhos Médicos - Dr. Cyro Soncini (SIMESC)

1 - Pré-ENEM - Foi realizado em Florianópolis, nos dias 04, 05 e 06, o pré-ENEM Sul/SUDESTE, que reuniu cerca
de 120 médicos a fim de discutir propostas a serem levadas ao XI ENEM (Encontro Nacional das Entidades
Médicas), marcado para os dias 06 a 09 de junho, em Brasília. No primeiro dia do encontro, pela manhã, foi
debatida a Formação Médica. À tarde, o tema foi Mercado de Trabalho e Remuneração Médica. A mesa 04,
sobre esse assunto, foi coordenada pelo Vice-Presidente do SIMESC e Presidente da FMSB (Federação Médica Sul
Brasileira), Dr. Vanio Lisboa e teve como expositor o Presidente do Sindicato, Dr. João Pedro Carreirão Neto. Ele falou
sobre as dificuldades para a implantação do PCCS/SUS devido às diversidades regionais. Disse, ainda, que a nova
tabela do SUS tem previsão para ser implantada em julho deste ano, porém, trará prejuízos para alguns
profissionais. Além disso, ela é extremamente confusa. Dr. João Pedro falou, também, sobre as tentativas de
aprovação do Piso Salarial Nacional e explicou como funciona a contratualização.
O tema discutido no segundo dia, pela manhã, foi o SUS, a regulamentação da EC 29, outras formas de
financiamento, CPMF, importância do médico na Atenção Básica, remuneração e Portarias do SUS, além da
terceirização de serviços. À tarde, o tema foi Organização e Representação dos Médicos, quando se discutiu a
possibilidade de criação da OMB (Ordem dos Médicos do Brasil). No sábado, houve uma programação científica
sobre Dor: Fisiologia e Tratamento. Durante os debates, ficaram bem claras as necessidades de elaboração de
um plano de lutas para a categoria médica, a realização de campanhas na mídia e a mobilização dos
profissionais em torno das suas reivindicações. O relatório final do encontro será levado ao ENEM.
O evento reuniu médicos do RS, SC, PR, ES, SP, RJ e MG, representando os Sindicatos Médicos, os Conselhos
Regionais e as Associações de Medicina. As entidades nacionais também estavam representadas: a FENAM pelo
Dr. Mário Ferrari, o CFM pelo Dr. Roberto D'Ávila, e a AMB pelo Dr. Murilo Capella.
2 - GDPM - Já está em vigor, a partir deste mês, a nova sistemática de remuneração dos médicos
servidores públicos estaduais, com base na Lei da GDPM (Gratificação de Desempenho e Produtividade
Médica) – nº 13.996/2007. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, os pagamentos serão retroativos
ao mês de março, conforme previsto na lei, no entanto, a proposta é de que os valores referentes aos meses
de março e abril sejam parcelados em oito meses. O COSEMESC está negociando esse parcelamento.
Médico Sindicalizado é Médico representado
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Encerrada paralisação do atendimento
aos Planos de Saúde do Grupo UNIDAS
Os médicos catarinenses que paralisaram o atendimento às empresas do grupo UNIDAS, a partir do dia 02
de abril, decidiram encerrar a paralisação e acatar a proposta do COSEMESC (Conselho Superior das Entidades
Médicas do Estado de SC) apresentada na Assembléia Geral, realizada no dia 15. O Conselho Superior das
Entidades Médicas propôs a aprovação da proposta negociada com a UNIDAS, que prevê o pagamento da
Consulta Médica a R$ 40,00, a partir do dia 1º de Agosto de 2007 por todas as filiadas ao grupo.
A proposta também prevê a implantação da CBHPM (Classificação Brasileira Hierarquizada de
Procedimentos Médicos) 4ª edição com os redutores de -18% para os portes e -28% para UCO (Unidade de Custo
Operacional), para procedimentos realizados a partir de 1º de outubro de 2007, pelas seguintes empresas:
Assefaz, Capesesp, Caixa, Celos, Conab, Eletrosul, Embratel, Fassincra, Ministério Publico do Trabalho, Ministério
Público Federal, Proasa, Prósaúde-Alesc e Tractebel Energia.
Ainda de acordo com a proposta da UNIDAS, a filiada Elos implantará a 4ª edição nos parâmetros acima
mencionados para os procedimentos realizados a partir de 1º de janeiro de 2008. A UNIDAS, juntamente com
suas filiadas Cassi, Correios, Funservir, Geap, Petrobrás e Sesef, comprometeu-se a apresentar ao COSEMESC, até
o dia 30 de setembro deste ano, um "cronograma ou cenário de implantação da CBHPM 4ª edição".
Diante dessa situação, a Assembléia definiu, ainda, com base na proposta do Conselho Superior das
Entidades Médicas, que "as empresas que não entrarem em acordo com o COSEMESC até 15 de setembro de
2007, com a adoção da CBHPM 4ª edição, nos mesmos moldes do acordo firmado com as demais empresas
do grupo UNIDAS, terão os atendimentos suspensos a partir do dia 1º de outubro de 2007 e os serviços serão
prestados mediante recibo para ressarcimento dos pacientes junto às suas empresas operadoras".

3 - Reunião da FMSB -

A FMSB (Federação Médica Sul Brasileira) realizou reunião no dia 05, em
Florianópolis. Participaram 06 dos 08 sindicatos que compõem a Federação, além de representantes dos
Sindicatos do Pará e de Minas Gerais, da FENAM (Federação Nacional dos Médicos) e da Federação Médica do
Sudeste. Após os informes dos Sindicatos presentes e da FENAM, as lideranças médicas discutiram o acordo
firmado em o Conselho Federal de Medicina e o Ministério da Saúde com relação ao texto da Portaria 648/2006,
que estabelece a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o PSF (Programa
Saúde da Família). Ficou definido o envio de documento à FENAM colocando a posição contrária das
Federações Sul e Sudeste ao acordo firmado. O evento, coordenado pelo Presidente da FMSB, Dr. Vanio Lisboa,
também Vice-Presidente do SIMESC, definiu que a próxima reunião da Federação será realizada no Rio Grande
do Sul, na primeira semana de agosto. Estavam representando Santa Catarina, além do Dr. Vanio Lisboa, os Drs.
João Pedro Carreirão Neto, Cyro Soncini, Alexandre Vianna, Hudson Carpes, de Joinville, Eliane Soncini e Eduardo
Usuy, sendo que os dois últimos também são diretores da FMSB.

4 - Jornada de Medicina da UNISUL - O Presidente do SIMESC, Dr. João Pedro Carreirão Neto,
proferiu palestra, na IV Jornada Acadêmica do Curso de Medicina da UNISUL, em Tubarão, no dia 16, sobre “O
Papel da Comunicação no Exercício Profissional da Medicina”. O tema fez parte da Mesa Redonda “Ética
Médica e Comunicação no Exercício Profissional da Medicina”, da qual participaram, também, os Presidentes
da ACM, Dr. Genoir Simoni, e do CREMESC, Dr. Anastácio Kotzias Neto.Foram debatedores os Drs. Nei Euclides
Fava e Murillo Ronald Capella, ambos Professor de Ética Médica e Bioética, e o Jornalista Laudelino José Sardá,
Professor de Jornalismo da UNISUL. A Mesa foi coordenada pelo Dr. Nelson Grisard. Também estavam presentes o
Dr. João Ghizzo Filho, Coordenador do Curso de Medicina da UNISUL e Eduardo Piacentini, Presidente do Centro
Acadêmico de Medicina. A Jornada, que aconteceu nos dias 14 a 18 de maio, e foi organizada e promovida
pelo Centro Acadêmico de Medicina, com a colaboração da Coordenação do Curso.

5 - Residentes - O SIMESC realizou reunião com os Médicos Residentes do Hospital Marieta Konder
Bornhausen, de Itajaí, no dia 28. Os diretores do Sindicato, Drs. Cyro Soncini e César Ferraresi, além do Diretor
Regional de Itajaí, Dr. Tharnier Zaguini, apresentaram a entidade e discutiram questões relativas à categoria.
Na oportunidade, os presentes mostraram preocupação com o a vínculo entre os Residentes e o Hospital.
Esse encontro faz parte de uma série de reuniões com Residentes, que ocorrem duas vezes por ano.

