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Será numa quarta-feira, o ponto de partida dos atos públicos que marcarão 
o movimento contra abusos praticados pelas operadoras de planos de saúde. 

Fique atendo às mobilizações do seu estado e participe!

10 de outubroANOTE NA 
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Edição 
Especial

SETEMBRO
2012

Entre os dias 10 e 25 de outubro, os médicos de 
todo o país participarão de protesto nacional con-
tra os abusos cometidos pelos planos e seguros de 
saúde. A organização do movimento, que pode in-
cluir a suspensão do atendimento por tempo de-
terminado, está sendo coordenada pelas entidades 
regionais, com o apoio institucional do Conselho 
Federal de Medicina (CFM), Associação Médica Bra-
sileira (AMB) e Federação Nacional dos Médicos 
(Fenam).

O movimento médico brasileiro tem buscado in-
cessantemente o diálogo com as empresas da área 
de saúde suplementar, mas os avanços ainda são 
insatisfatórios. Este novo protesto nacional se in-
sere num contexto de críticas crescentes de pa-
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sas recentes.

Para marcar o início do protesto em nível nacional, 
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bleias, caminhadas, concentrações, etc.) nos esta-
dos em 10 de outubro. A partir de então, a categoria 
pode suspender consultas e outros procedimentos 
por meio de guias dos planos de saúde – portanto, 
sem cobrança adicional –, de acordo com delibera-
ção das assembleias coordenadas pelas Comissões 
Estaduais de Honorários Médicos. 

Os pacientes serão previamente informados da 
suspensão do atendimento pelos convênios, poden-
do ter suas consultas e procedimentos eletivos rea-
gendados. Os casos de urgência e emergência não 
serão prejudicados. As autoridades do setor tam-
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FIQUE POR DENTRO DAS BANDEIRAS 
DO MOVIMENTO

1. Reajuste dos honorários de consultas e outros 
procedimentos, tendo como referência a CBHPM 
2. Inserção, nos contratos, de critério de reajuste, com índices 
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3. Inserção, nos contratos, de critério de descredenciamento
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contratualização, encaminhada pelas entidades médicas
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relação médico-paciente 

Médicos protestam 
contra planos de saúde

ATENÇÃO: As Comissões Estaduais de Honorários Médicos devem enviar à Comissão 
Nacional de Saúde Suplementar, a título de conhecimento, informes sobre o resultado 

das assembleias locais, com detalhes sobre a adesão, a duração do protesto, 
o formato do protesto e os alvos selecionados em cada região.

Endereço eletrônico: comsu@portalmedico.org.br 1
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FIQUE ATENTO: As lideranças regionais receberão nos próximos dias:
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 Proposta do plano padrão de comunicação�
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BAHIA – No estado, o protesto 
contra os planos de saúde terá 
início no dia 10, com término em 
19 de outubro. Serão atingidas 
as operadoras que não negoci-
aram, não cumpriram acordos 
ou que apresentaram propostas 
irrisórias.

MATO GROSSO DO SUL – Em 
assembleia realizada no último 
dia 26 de setembro, as socie-
dades de especialidades e a 
Comissão de Honorários Médi-
cos do estado decidiram pela 
suspensão do atendimento a 
consultas e procedimentos ele-
tivos por meio de planos de 
saúde entre os dias 10 e 17 de 
outubro.

MINAS GERAIS – Entre os 
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nais suspenderão atendimentos 
eletivos através dos planos de 
saúde e cooperativas médicas 
que operam planos de saúde. 
Durante o período, o atendi-
mento será realizado através 
de cobrança direta ao paciente, 
praticando os valores de pro-
cedimentos tendo como refe-
rência a CBHPM 2011 e consulta 
sugerida de R$80,00. Com os 
recibos, os pacientes poderão 
pedir reembolso. 

PARANÁ – Em razão da irregu-
laridade contratual, os médicos 
suspenderão o atendimento às 
operadoras de saúde pelo prazo 
de 15 dias, iniciando no próxi-
mo dia 10 de outubro. Durante 

Até o fechamento desta edição do Boletim COMSU, alguns estados já informaram as 
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o período, a cobrança das con-
sultas e procedimentos eletivos 
será realizada diretamente do 
paciente, que receberá recibo 
para solicitar reembolso. Todos 
os atendimentos de urgência 
e emergência serão mantidos 
�����������
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PERNAMBUCO – Entre os dias 
8 e 14 de outubro, o movimento 
médico de Pernambuco dará iní-
cio à divulgação das causas do 
movimento, com ato público no 
dia 10. Na semana seguinte, de 
16 a 19, serão paralisados os 
atendimentos a alguns planos 
do estado (planos-alvo). 

RIO GRANDE DO SUL – A 
Comissão Estadual de Hono-
rários Médicos informou ter rea-
lizado diversas reuniões com 
representantes das operadoras 
de planos de saúde, mas que 
as respostas estão aquém das 
reivindicações. Por isso, no dia 
1º de outubro será realizada 

assembleia geral dos médicos 
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período e formato do protesto 
de outubro. 

RONDÔNIA – A Comissão de 
Honorário Médicos de Rondônia 
foi recentemente criada, se mo-
biliza pela primeira vez por me-
lhorias na saúde suplementar. 
No estado, o atendimento será 
suspenso no período de 15 a 17 
de outubro.

SÃO PAULO – Os médicos 
do estado decidiram paralisar 
o   atendimento eletivo aos 
planos de 10 a 18 de outubro 
como protesto contra práticas 
abusivas das empresas e a de-
fasagem inaceitável dos proce-
dimentos médicos. As lide-
ranças aprovaram a suspensão 
do atendimento ao grupo de  
operadoras que não aceitaram 
negociar com a classe médica 
ou não enviaram propostas con-
cretas até o momento. 

ESTADOS JÁ COMEÇAM A DEFINIR 
ESTRATÉGIA DE MOBILIZAÇÃO
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médicos realizados que estejam no Rol da ANS ou da 
operadora ou que tenham sido objeto de autorização 
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médicos PF ou PJ.
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RESPOSTA A PASSOS LENTOS

Há cinco meses (no dia 25 de abril, 
data em que os médicos brasileiros 
deram cartão amarelo aos planos 
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Saúde Suplementar (ANS) documen-
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para estabelecer critérios adequados 
para a contratação de médicos pelas 
operadoras de planos de saúde.

Três itens propostos pelos médicos 
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Na opinião das entidades, não há 
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com os planos, pois ele é o lado mais 
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se encontra na Comissão de Con-
stituição e Justiça e de Cidadania 
(CCJC) da Câmara, sob a relatoria 
do deputado Fábio Trad (PMDB-MS).

Após cinco meses, ANS ainda analisa proposta
de contratualização
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Excetuam-se os casos de médicos contratados direta-
mente pela Unidade.
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operadora ou outro.

§ 1º No caso de descredenciamento, o médico será 
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14. A operadora fornecerá aos prestadores médicos 
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15. A Operadora de Plano de Saúde disponibilizará um 
canal direto de comunicação do prestador médico com a 
coordenação médica da operadora.

Propostas da COMSU defendem interesses 
da categoria
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Médico recebe por parto valor de 
mensalidade de academia

COMISSÃO NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (COMSU)
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Conselho Federal de Medicina - Tel: (61) 3445-5900  Fax: (61) 3246-0231
 e-mail comissoes@portalmedico.org.br 4

Dados gerais sobre o setor 
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Biópsia incisional: R$ 8,17 
Recarga mínima de celular da Vivo (R$ 8,00)
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 Raio X dos seios da face: R$ 24,75 
Entrada inteira de cinema no Shopping Bourbon, de 6ª 
a domingo e feriado (R$ 24,00)
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Jantar no Restaurant Week (R$ 43,90)

	$���!��	�%!������y	��	���AA
]����	��	����	�����	���
���	�	����	��'	����	
Y��	�A�AAV

���������	������	�����������
Pizza giga de mussarela de búfala na rede Domino’s 
(45,90)
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 Retirada de amígdala: R$ 75,00 a R$ 90,00 
Corte de cabelo feminino na rede MGet (R$ 80,00 + 
R$ 15,00 da lavagem)
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 Parto: R$ 300,00 
Mensalidade em plano trimestral na academia Runner 
(R$ 309,00)
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