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Médicos catarinenses vão  

paralisar atendimento  
aos planos de saúde sem acordo 

  
Ação em SC será entre os dias 15 e 19 de outubro 

 

A partir do dia 10 de outubro médicos de todo o Brasil irão paralisar os atendimentos dos planos de saúde 
que não aceitaram negociar e/ou adotar a CBHPM (Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos 
Médicos) como balizador de remuneração dos procedimentos e consultas médicas. 
Integrando a mobilização nacional da categoria, o COSEMESC (Conselho Superior das Entidades Médicas 
de Santa Catarina) orienta os médicos catarinenses a também aderirem à ação, não atendendo os planos de 
saúde que ainda não firmaram acordo, entre os dias 15 a 19 de outubro. 
O protesto ocorre na Semana do Médico, para chamar a atenção pela falta de respeito das operadoras com 
o trabalho médico.  
Na Semana do Médico, faça valer seu esforço: feche sua agenda para os planos de saúde sem acordo.  
 

Mantenha somente os atendimentos de urgência,  
emergência e os que não podem ser interrompidos. 

 
Acordo com a Eletrosul - Vitória do movimento 

A mobilização dos médicos catarinenses já obteve importante vitória: na noite do último dia 9 de outubro, foi 
firmado acordo entre o COSEMESC e o plano de autogestão da Eletrosul, que em ofício se comprometeu 
em adotar de imediato a CBHPM vigente e implantar escalonamento para a classificação plena até o ano de 
2014. Com o acerto selado, a Eletrosul passa a integrar a lista dos planos de saúde com acordo junto à 
categoria no estado, mantendo o atendimento aos seus beneficiários durante a suspensão dos dias 15 a 19 
de outubro de 2012.       
 

Planos que ainda não firmaram acordo com os médicos – atendimento paralisado 

Agemed, planos de saúde regionais e os seguintes planos de autogestão do grupo Unidas: Assefaz, Brasil 

Foods, Capesesp, Cassi, Celos, Conab, Correios Saúde, Elos Saúde, Embratel, Fassincra, Funservir, Geap, 

Petrobrás, Proasa, Pró-Saúde Alesc, Saúde Caixa, Sesef, Tractebel Energia. 

Planos que já têm acordo com os médicos – atendimento mantido 

Cooperativas Médicas (Unimed), SC Saúde e Eletrosul  

 
Unidos somos mais fortes no resgate da dignidade médica! 


