Carta XI FEMESC
Fraiburgo
O Conselho Superior das Entidades Médicas do Estado de Santa Catarina
(COSEMESC) apresenta aos médicos catarinenses e à sociedade as deliberações do
XI Fórum das Entidades Médicas (FEMESC), realizado na cidade de Fraiburgo, nos
dias 30 e 31 de maio de 2008.
* A luta pela adoção da 4ª edição da CBHPM (Classificação Brasileira Hierarquizada de
Procedimentos Médicos) e a sua atualização constituem-se prioridades da categoria
médica, que através da Comissão Estadual de Defesa e Consolidação da CBHPM deve
buscar a urgente e efetiva implantação da Classificação por todas as operadoras de
planos de saúde suplementar, de maneira especial pelas Cooperativas Médicas –
Unimeds em atividade no estado de Santa Catarina.
* Na luta pela adoção da CBHPM, as sociedades e entidades de especialidades têm
liberdade de negociação, desde que atendidas as recomendações do COSEMESC, na
busca da conquista de valores iguais ou maiores do que os preconizados pela edição
atualizada da Classificação, contribuindo, desta maneira, para o avanço da classe na
defesa de uma remuneração mais digna e justa.
* O COSEMESC está alerta contra toda e qualquer irregularidade nos contratos de
trabalho firmados junto aos médicos e, sempre que houver necessidade, fará os
encaminhamentos jurídicos para o cumprimento das leis que regularizam o setor, com
atenção especial ao PSF (Programa de Saúde da Família) e contratações feitas pelos
gestores da saúde, que obrigatoriamente devem ser efetivadas por concurso público.
* Na busca da garantia dos direitos dos médicos e da sociedade, o COSEMESC fará
gestão junto à Secretaria de Estado da Saúde (SES) para que o cumprimento da
regulamentação do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) respeite as
condições e limitações das unidades hospitalares, de forma que o exercício da
regulação, em especial nas atividades gestoras, não conflite com o trabalho dos
profissionais dos serviços de urgência e emergência, procurando o local mais adequado
para a melhor assistência aos pacientes. Também exige a desprecarização das relações
de trabalho atualmente existentes dos médicos do SAMU, em respeito à legislação
vigente e às normativas nacionais.
* A atuação dos médicos residentes e o respeito aos seus direitos são tema de atenção do
COSEMESC, no sentido de evitar irregularidades nas relações trabalhistas destes
profissionais e abusos que os tornem massa de manobra de gestores públicos da saúde.
* Médicos de Santa Catarina são convidados a participar da Revisão do Código de Ética
Médica (CEM), que será realizado pelo Conselho Federal de Medicina até o ano de
2009. As sugestões de mudanças no CEM serão coletadas pela Comissão Estadual de
Revisão do Código de Ética Médica, indicada pelo COSEMESC, para encaminhamento
ao Conselho Regional de Medicina (CREMESC).
•

Recomendações do FEMESC
Médicos que ocupam cargos na gestão pública da saúde e de direção em
hospitais públicos ou privados devem evitar estar à frente de entidades

•

representativas da categoria, tendo em vista a incompatibilidade das funções e o
inegável conflito de interesses.
Médicos e suas Sociedades de Especialidades devem tomar cuidados com o uso
de marcas de produtos e laboratórios em seus sites, receituários e impressos,
evitando vinculação de seus trabalhos a interesses meramente comerciais.

•
•
•
•
•

Lutas permanentes do COSEMESC
Qualificação das escolas médicas.
Regulamentação da Profissão de Médico.
Piso salarial da FENAM, de R$ 7.503,18.
Financiamento responsável da saúde pública.
Fortalecimento das entidades médicas em defesa da categoria e da saúde
catarinense.

Por voto da Sessão Plenária do Fórum, a realização do XII FEMESC
acontecerá na região do Médio Vale Catarinense, em 2009. Para sediar o XIII
FEMESC, em 2010, foi proposta a indicação da cidade de Criciúma.

Fraiburgo, 31 de maio de 2008.
COSEMESC
Conselho Superior das Entidades Médicas
do Estado de Santa Catarina
ACM – Associação Catarinense de Medicina
CREMESC – Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina
SIMESC – Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina
SIMERSUL – Sindicatos dos Médicos da Região Sul Catarinense

