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Paralisação no Atendimento aos Planos de Saúde
tem data definida: 1o de outubro
1 - Assembléia Geral dos Médicos – Os médicos catarinenses decidiram, em Assembléia
Geral, promovida pelo COSEMESC (Conselho Superior das Entidades Médicas do Estado de
Santa Catarina), no dia 24, em Florianópolis, entrar em Estado de Mobilização até as 08 horas
do dia 1º de outubro, quando irão paralisar o atendimento prestado às operadoras de Planos de
Saúde que não tenham firmado acordo para a implantação da CBHPM (Classificação Brasileira
Hierarquizada de procedimentos Médicos). Eles decidiram, ainda, que os atendimentos
médicos a pacientes a elas vinculados, a partir da data da paralisação, poderão ser feitos,
desde que mediante pagamento no ato, pelos valores estipulados pela CBHPM, com emissão
de recibo para possibilitar o reembolso. A Assembléia determinou, também, que os médicos
não preencham quaisquer documentos oficiais das operadoras de Planos de Saúde durante a
paralisação. Os dados dos atendimentos prestados devem ser registrados em impresso próprio
ou da instituição de Saúde. Além disso, ficou determinado que os médicos que não
participaram da Assembléia Geral, poderão referendar as decisões tomadas, subscrevendo o
Termo de Concordância com as propostas aprovadas. Os médicos presentes autorizaram o
COSEMESC e as entidades envolvidas a adotarem as seguintes medidas: notificar as
operadoras de Planos de Saúde sobre as decisões da Assembléia; recomendar aos médicos
cooperados que promovam e participem de Assembléias em suas singulares, visando à
implantação da CBHPM; mobilizar a categoria; colher assinatura para o Termo de
Concordância; informar as autoridades e a população em geral sobre as decisões da
Assembléia; negociar com as operadoras de Planos de Saúde; entre outras medidas
necessárias. Estiveram presentes na Assembléia cerca de 300 médicos, inclusive
representantes de diversas regiões do estado. A Assembléia Geral dos Médicos foi aberta pelo
Dr. Cyro Soncini, Presidente do SIMESC (Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina)
e Coordenador do COSEMESC. Em seguida, o Dr. Viriato Cunha, Presidente da ACM
(Associação Catarinense de Medicina) fez um histórico da Classificação, e a Dra. Marta Rinaldi
Müller, Presidente do CREMESC (Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa
Catarina) falou sobre a Resolução 1.673/03, do CFM (Conselho Federal de Medicina), que
adota a CBHPM como padrão mínimo e ético de remuneração dos procedimentos médicos
para o Sistema de Saúde Suplementar. O Dr. César Ferraresi, Vice-Presidente do SIMESC e
representante do Sindicato na Comissão de Mobilização pela Implantação da CBHPM do
COSEMESC, expôs as respostas das operadoras de Planos de Saúde aos ofícios solicitando a
implantação da Classificação. Após debate, Dr. Cyro Soncini apresentou as propostas
elaboradas previamente pela Comissão de Implantação da CBHPM, que foram aprovadas por
unanimidade.

Colega médico, agora é com você!
2 – Posse da Diretoria da FENAM – No dia 19, o cardiologista paraense Waldir Araújo
Cardoso tomou posse como Presidente da FENAM (Federação Nacional dos Médicos),
substituindo o Dr. Heder Murari Borba. O mandato irá até 2006, quando será eleita uma nova
diretoria para uma gestão de três anos, conforme determina o novo Estatuto da Federação. A
solenidade contou com a participação de diversas autoridades, como o Presidente da Agência
Nacional de Saúde Suplementar, Fausto Pereira dos Santos, e a Deputada Federal Jandira
Feghali, representando a Frente Parlamentar da Saúde, além de Secretários de Saúde de
vários municípios e dirigentes de diversas entidades médicas. O SIMESC estava representado
pelos Drs. Cyro Soncini e Vanio Lisboa. Em seu discurso de posse, Dr. Waldir Cardoso fez um
histórico do movimento sindical médico brasileiro, destacando a importância da criação da

FENAM e mais tarde da CMB, criada por força de uma divisão do movimento, agora superada
com a unificação das duas instituições. Ele definiu o ato de posse como "marco inaugural da
reestruturação do movimento sindical médico brasileiro". Na oportunidade, Dr. Waldir reforçou
a continuidade da luta pela aprovação da Lei que regulamenta o exercício da Medicina; a
implantação da CBHPM; pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários no âmbito do SUS; pelo
impedimento da abertura indiscriminada e sem critérios de Escolas Médicas; e pela
reestruturação do PSF, visando à mudança do atual modelo de atenção à Saúde, entre outras.
3 – Assembléia Estadual Extraordinária – O SIMESC realizou, no dia 20, em Brusque,
Assembléia Geral Extraordinária, quando foram aprovadas algumas alterações estatutárias.
Nessa mesma Assembléia, foram ocupados os cargos vagos na Diretoria Executiva e Diretoria
Regional do Médio Vale, por força de renúncia de diretores. Agora fazem parte da Diretoria, o
Dr. Valdir José Ferreira, como Dir. de Formação Sindical e Estudos Sócio-Econômicos, Dr.
Carlos Roberto Seara Filho, como suplente do Conselho Fiscal, e o Dr. Roberto Amorim
Moreira, como Secretário da DR do Médio Vale. Também foram desligados do quadro de
associados aqueles que estavam em débito com a Tesouraria do Sindicato por mais de 12
meses, conforme consta no Estatuto da entidade.
4 – Reunião de Diretoria Plena – A Reunião de Diretoria Plena do SIMESC ocorreu no dia 21,
em Brusque. Na oportunidade foram debatidos dois assuntos de grande importância para a
categoria: a Ordem dos Médicos e a Implantação da CBHPM. O Dr. Cyro Soncini, Presidente
do Sindicato, aproveitou para informar aos presentes sobre a posse da nova diretoria da
FENAM. Já o Dr. César Ferraresi, Vice-Presidente, comunicou que o SIMESC decidiu apoiar
todos os médicos catarinenses candidatos nesta eleição, independente de partido. O Dr. Vanio
Lisboa, Tesoureiro, por sua vez, falou sobre a prestação de contas das Diretorias Regionais.
Em seguida, cada Diretor Regional fez um relato dos acontecimentos em sua região. Estiveram
presentes na reunião, 16 Diretores da Executiva e 26 Diretores Regionais.
5 – Posse da Diretoria do SIMERSUL – Os Drs. Cyro e Eliane Soncini e Vanio Lisboa
representaram o SIMESC na cerimônia de posse da nova diretoria do SIMERSUL (Sindicato
dos Médicos da Região Sul Catarinense), realizada no dia 26. Assumiu a Presidência da
entidade, para a gestão 2004/2007, o Dr. Gervani Bueno.

