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XVII FEMESC
Carta de Brusque

O COSEMESC (Conselho Superior das Entidades Médicas de Santa Catarina)
apresenta aos médicos catarinenses e à sociedade de todo o Estado as importantes
deliberações do XVII FEMESC (Fórum das Entidades Médicas), realizado na cidade de
Brusque, nos dias 27 e 28 de junho de 2014. Após os debates realizados, os médicos e
as representações da categoria assumem o compromisso das seguintes ações:

Participação do Médico na Política
•

•

•

•

•
•

Lutar para que o médico catarinense, nas eleições de outubro de 2014, vote
por uma saúde de qualidade e em defesa da medicina brasileira, em oposição
aos desmandos praticados pelo atual governo federal e aos grandes prejuízos
causados pelas atitudes implementadas de maneira eleitoreira nos últimos
anos, que desrespeitam a categoria e a população, mascaram a realidade do
caos da saúde pública e fazem do médico o bode expiatório dos problemas de
má gestão dos já exíguos recursos destinados à saúde.
Conscientizar os médicos para que compreendam e assumam o seu papel de
formadores de opinião orientando a população, seus pacientes, familiares e
colegas de trabalho sobre a necessidade de mudança na política de saúde no
Brasil e a importância da eleição de novos governantes comprometidos com as
melhorias para o setor.
Ampliar a participação do médico na política, disseminando as informações e os
debates das entidades médicas, integrando também todos os acadêmicos de
medicina.
Integrar forças para a eleição de candidatos médicos que estejam clara e
declaradamente comprometidos com as causas da saúde e da medicina, seja
para o Governo Estadual, para a Assembleia Legislativa e para o Congresso
Nacional.
Incrementar as ações para a vitória do movimento “Saúde + 10”, que busca a
efetiva adoção da EC 29, garantindo 10% do orçamento da União à saúde
pública brasileira.
Alertar os governantes do país, dos estados e municípios brasileiros para que
reconheçam que saúde de qualidade se faz também com os médicos e não
contra os médicos.

Fiscalização das Unidades de Saúde
•

•
•
•

•

•

•

Defender a qualidade da assistência à saúde dos catarinenses nas unidades
hospitalares, postos ambulatoriais, clínicas e estabelecimentos de saúde,
protegendo a população e garantindo condições adequadas de trabalho aos
médicos e equipes multiproﬁssionais do setor.
Apoiar o Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina (CREMESC) para a
efetiva aplicação da Resolução 2056/2013 do Conselho Federal de Medicina,
que estabelece lista mínima de infraestrutura para o funcionamento de postos
de saúde, consultórios e ambulatórios médicos, ampliando e orientando a
ﬁscalização através dos CRMs.
Apoiar o Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina (CREMESC) para a
aplicação da Resolução 2062/2013 do Conselho Federal de Medicina, que
dispõe sobre a interdição ética, total ou parcial, do exercício ético-proﬁssional
do trabalho dos médicos em estabelecimentos de assistência médica ou
hospitalização de qualquer natureza, quer pessoas jurídicas ou consultórios
privados, quando não apresentarem as condições mínimas de funcionamento.
Garantir que relatórios com as conclusões das ações de ﬁscalização sejam
disponibilizados à autoridades, Tribunais de Contas, Ministério Público, Poder
Legislativo, entre outros, para que sejam exigidas e encaminhadas as decisões
capazes de garantir a qualiﬁcação da assistência e a melhoria das condições
para o exercício da Medicina, de maneira ágil e objetiva.
Buscar a integração de forças e o intercâmbio de informações entre os
proﬁssionais da Medicina e os operadores da Justiça para a resolução de
maneira adequada e também preventiva das carências na infraestrutura das
unidades de saúde, evitando a necessidade de intervenção e de prejuízos à
assistência da população.
Reconhecer e possibilitar a ampliação das ações da escola de Governança e
Cidadania da Associação Catarinense de Medicina, em parceria com a
Associação de Magistrados Catarinenses (AMC), Associação Catarinense do
Ministério Público (ACMP), Associação dos Juízes Federais de Santa Catarina
(AJUFESC) Ordem dos Advogados do Brasil – Secional Santa Catarina (OAB-SC) e
a Associação Catarinense de Imprensa (ACI) como fórum legitimo de discussão
de temas de interesse social e da categoria médica.

Lutas permanentes do COSEMESC

*Financiamento adequado e gestão responsável na assistência à saúde do catarinense.
*Qualiﬁcação das escolas de formação médica.
*Residência Médica de qualidade.
*Regulamentação da Proﬁssão de Médico.
*Carreira de Estado para o médico.
*Adoção do Piso Salarial da FENAM.
*Fortalecimento das entidades médicas em defesa da categoria e da saúde.
As deliberações registradas na Carta de Brusque serão disseminadas à categoria
médica de todo o Brasil através das entidades nacionais: Conselho Federal de
Medicina, Federação Nacional dos Médicos e Associação Médica Brasileira, esta
através de compromisso ﬁrmado por seu presidente, Florentino de Araújo Cardoso
Filho, presente ao evento.
Por voto da sessão plenária do XVII Fórum das Entidades Médicas de Santa Catarina, o
XVIII FEMESC acontecerá na cidade de Rio do Sul, em 2015.
Brusque, 28 de junho de 2014
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