Carta do VIII FEMESC
Florianópolis
Os médicos catarinenses reunidos em Florianópolis, nos dias 03 e 04
de junho de 2005, no VIII FEMESC (Fórum das Entidades Médicas Catarinenses),
após cumprimento da programação e amplo debate
em sessão plenária, divulgaram à categoria e à sociedade em geral
as seguintes deliberações:
* Manter como atuações permanentes a defesa da justa remuneração de todo e qualquer trabalho
médico e apoio aos corpos clínicos dos hospitais na reivindicação de remuneração digna para
plantões e sobreavisos médicos;
* Apoiar e defender a implantação da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos
Médicos (CBHPM);
* Defender a regulamentação da Profissão Médica (Ato Médico);
* Exigir Ensino Médico de qualidade e avaliação permanente das Escolas Médicas;
* Exigir o respeito aos direitos trabalhistas e a contratualização dos serviços médicos.
* O COSEMESC, destacando como pontos específicos de luta para os próximos anos, orienta e
solicita engajamento da categoria médica para:
* Defender a carreira e o cargo de médico nos Planos de Cargos, Carreiras e Salários, de forma
a contemplar a especialidade e a complexidade, respeitando a equidade;
* Apoiar e defender a regulamentação da Profissão Médica (Ato Médico), sugerindo
detalhamento no Projeto de Lei que especifique os atos privativos dos médicos e exclua
qualquer fonte de interpretação dúbia e/ou de conflitos com outras profissões;
* Combater o exercício ilegal da Medicina, utilizando-se de todos os meios legais para coibir a
sua prática;
* Exigir nos estabelecimentos e instituições de serviços médicos a Direção Técnica por
profissional médico;
* Recomendar a adoção de consentimento informado nos procedimentos médicos para prevenir
demandas relativas à responsabilidade civil, rejeitando a visão comercial do atendimento
médico como artigo de consumo e estimulando a boa relação médico-paciente;
* Defender a instituição de instrumentos de revalidação de diplomas médicos estrangeiros com
critérios, rejeitando medidas e acordos de revalidação automática, utilizando todos os meios
legais necessários;
* Manifestar-se contrário à instituição de exames de proficiência ou de habilitação (Exame de
Ordem) para permitir o registro profissional dos graduados em Medicina, defendendo a
avaliação continuada de escolas médicas e dos estudantes de Medicina durante todo o período
de ensino da graduação;
* Defender a atualização continuada dos médicos durante toda a vida profissional e sugerir a
revisão da Resolução do Conselho Federal de medicina que institui a Revalidação dos Títulos
de Especialistas;
* Propor a realização de novo Encontro Nacional das Entidades Médicas (ENEM) para 2006 e
suas reuniões preparatório no segundo semestre de 2005, garantindo ampla divulgação e
facilitando a participação das entidades.
* Aprovar a realização do IX FEMESC em Joinville, em 2006.

Florianópolis, 04 de junho de 2005.
ACM – Associação Catarinense de Medicina
CREMESC – Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina
SIMESC – Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina

