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 Florianópolis, 02 de agosto de 2010.

Sr. Presidente,

              O Conselho Superior das Entidades Médicas de Santa Catarina (COSEMESC), constituído pela Associação  
Catarinense de Medicina (ACM), pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina (CREMESC) e pelo  
Sindicato  dos  Médicos  do  Estado  de  Santa  Catarina  (SIMESC),  legítimos  representantes  da  categoria  médica  
catarinense, considerando:
               • a gravidade do quadro gerado pela grande demanda de ações judiciais na busca do acesso a recursos  
públicos para tratamentos e medicamentos, culminando na judicialização da Medicina;
               • o representativo dispêndio de recursos públicos decorrente desses processos judiciais, em crescimento  
acelerado e preocupante;
               • a necessidade de oferecer assistência à Saúde de qualidade a toda a população, de modo integral e  
equânime, sem cair na armadilha de assegurar essa premissa apenas para alguns;
               • a experiência da Câmara Técnica de Medicamentos (CATEME), criada pela ACM, hoje com convênio firmado 
junto ao Ministério Público de Santa Catarina, que tem por objetivo prestar auxílio técnico no julgamento de ações que  
solicitam medicamentos  e  tratamentos  especiais,  através de pareceres baseados em diretrizes médicas (Medicina  
baseada em evidências),
e tendo em conta ainda:
               • a Recomendação nº 31 do Conselho Nacional de Justiça, que sabiamente entendeu como imprescindível a 
união entre profissionais da Medicina e do Direito para o enfrentamento desta pungente questão, vem reafirmar sua  
disposição em estabelecer plena parceria com este Tribunal.
               Estamos em condição de auxiliar os magistrados com pareceres técnicos para a formação de juízo de valor  
que assegure maior eficiência na solução das demandas judiciais envolvendo a assistência à Saúde.

A sociedade catarinense espera de seus agentes públicos o comprometimento e a ousadia necessários para  
bem cumprirem sua missão.
              No aguardo de um pronto acolhimento por parte deste egrégio Poder, despedimo-nos.

Atenciosamente

         Genoir Simoni                              Cyro Veiga Soncini José Francisco Bernardes 
      Presidente da ACM                          Presidente SIMESC   Presidente do CREMESC

       Coordenador COSEMESC
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