COMUNICAÇÃO INTERNA 40/2003
2ª Quinzena de Setembro de 2003
Reajustes na Tabela do SUS
Através da Portaria GM/MS 1.708, de 1º de setembro de 2003, do Ministério da Saúde,
foram concedidos reajustes a alguns procedimentos ambulatoriais e hospitalares da tabela
SUS (Sistema Único de Saúde), excluídos alguns procedimentos como esofagoscopia e
dilatação do esôfago com velas, e alterados 2 procedimentos ambulatoriais
(esofagoduodenoscopia e dilatação com velas ou ogivas sob visão endoscópica).
O grupo selecionado de procedimentos ambulatoriais teve reajuste de 30% e ficou restrito a
procedimentos diagnósticos (biópsias, ultrassonografia etc.). Na área hospitalar, o reajuste foi
significativo nos procedimentos cirúrgicos, em média 50% para serviços hospitalares e 80%
para serviços profissionais (honorários). Nos demais procedimentos o reajuste foi de apenas
10%.
Apesar das tentativas do MS em reduzir a crise nos hospitais brasileiros que prestam
serviços ao SUS, observa-se que ainda são insuficientes para devolver a confiança dos
prestadores e principalmente restaurar o equilíbrio entre custo do serviço oferecido e valor
pago.
1.

Movimento dos médicos de Brusque – No dia 25, o SIMESC participou de reunião dos
médicos que atuam no Hospital Cônsul Carlos Renaux (Hospital de Azambuja), de
Brusque, para definir os rumos do movimento. Eles haviam decidido, em Assembléia
Regional, realizada no dia 21 de agosto, paralisar as atividades de sobreaviso a partir das
19 horas do dia 1º de outubro, caso o benefício não fosse pago. Durante a reunião, o
Diretor Técnico do Hospital Dr. Antonio Pucci Oliveira solicitou um prazo de mais 30 dias
para buscar uma solução para o impasse. Mesmo contrariados com mais um mês de
espera, os médicos, decidiram conceder o prazo. Além dos diretores do Sindicato, Drs.
Cyro e Eliane Soncini, João Pedro Carreirão Neto, César Ferraresi, Franz Willi Cruz e
Zulma Carpes, dos três Diretores Regionais de Brusque, Drs. André Karnikowski, Manuel
Parente e Rudimar Fernando dos Reis, e do Vice-Presidente Distrital do Vale do Itajaí, da
ACM, Dr. Sérgio Meira, estavam presentes o Secretário da Saúde de Brusque, Dr. Celso
Emídio da Silva, o Deputado Federal Antônio Serafim Venzon, o Diretor Clínico do Hospital,
Dr. Carlos Ristow, e o Diretor Técnico, Dr. Antonio Pucci Oliveira.

2.

Reunião da CMB - No dia 19, foi realizada reunião da CMB (Confederação Médica
Brasileira), em São Paulo, onde participaram, representando o SIMESC, os Drs. Cyro
Soncini e Vanio Lisboa. O principal assunto discutido na reunião foi a realização do V
Congresso da CMB, que acontecerá nos dias 20 a 22 de novembro, em Florianópolis.
Ficou definido que os assuntos a serem debatidos no Congresso serão: “Ato Médico e
Defesa Profissional” e “Reforma Trabalhista e Mercado de Trabalho Médico”. Além do
SIMESC, estavam representadas quatro federações filiadas à CMB.

3.

Reunião Sindical - O SIMESC realizou, no dia 17, reunião sindical com os médicos de
Balneário Camboriú e Itajaí, quando estiveram presentes cerca de 30 profissionais. Na
oportunidade, Dr. Cyro Soncini, presidente do Sindicato, falou sobre as ações realizadas
pelo SIMESC, a mobilização dos médicos que lutam pelo pagamento do sobreaviso
nas regiões de Rio do Sul e Brusque e fez um relato da reunião realizada em Lages, onde
os médicos também querem sobreaviso remunerado e pagamento adequado para quem
atua em UTI e Emergência. O Presidente da Diretoria Regional de Brusque, Dr. André
Karnikowski foi convidado a participar da reunião, onde fez uma explanação sobre o
movimento dos médicos da região. Dr. Cyro completou falando sobre as ações do

SIMESC, em conjunto com a ACM e as diretorias regionais das duas entidades, para
atender as deliberações da Assembléia Regional de Brusque. Os médicos presentes
mostraram-se interessados no assunto e aproveitaram para fazer questionamentos e
esclarecer dúvidas com os diretores do Sindicato e com o Assessor Jurídico do SIMESC,
Dr. Luis Cláudio Fritzen. As principais dúvidas dos médicos de Balneário Camboriú e Itajaí
eram justamente relacionadas à remuneração do sobreaviso. O Presidente da Diretoria
Regional de BC, Dr. Renato Chaves Vargas, enfatizou a importância da mobilização dos
médicos para garantir os seus direitos. Também estiveram presentes o Tesoureiro
Regional de BC, Pedro Alves Cabral Filho, além dos Diretores Regionais de Itajaí, Drs.
Mauro César Machado, Presidente, Tharnier Zaguini, Secretário e Márcio Azevedo Moraes,
Tesoureiro. Representando o SIMESC estavam, além do Dr. Cyro, os Drs. César Ferraresi,
Zulma Carpes, Eduardo Usuy Junior, Jairo Vieira e Alexandre Vianna.
4.
MBA em Gestão de Empreendimentos da Saúde – A UNISUL Business School está
com inscrições abertas, até o dia 03 de outubro, para MBA em Gestão de Empreendimentos da
Saúde. O curso está sob a coordenação dos Drs. Euclides Reis Quaresma e Murilo Capela, e
tem como objetivo capacitar os profissionais da Saúde, aperfeiçoando-os e dotando-os de
novos conhecimentos na área de gestão. As aulas iniciam no dia 10 de outubro deste ano e
vão até maio de 2005. Serão ministradas nas sextas-feiras à tarde (das 14h às 18h20min) e
sábados pela manhã (das 08h30min às 12h30min). As inscrições devem ser feitas na sede da
UNISUL Business School, Campus Florianópolis, no norte da Ilha, e os médicos sindicalizados
terão desconto. Maiores informações podem ser obtidas pelo fone (48) 261-0000, ou pelo email ubs@unisul.br, ou ainda no site do SIMESC – www.simesc.org.br.

