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As seguradoras estão
pressionando os médi-
cos de São Paulo para

que não participem do boicote
contra os planos de saúde, ini-
ciado na sexta-feira. Essa é
uma das reclamações feitas pe-
los médicos que têm procura-
do um serviço telefônico tira-
dúvidas lançado por entidades
médicas, junto com o Conse-
lho Regional de Medicina de
São Paulo (CRM-SP).

O primeiro balanço oficial
do boicote na cidade sairá até o
fim da semana. O CRM-SP
fez, no entanto, um balanço
dos dois primeiros dias de tele-
fonemas. Entre as principais re-
clamações está a pressão sofri-
da pela categoria, o que sur-
preendeu o Conselho. “Isso
não pode acontecer”, diz Cló-
vis Francisco Constantino, pre-
sidente do CRM-SP.

O médico ginecologista
A.P.M., que preferiu não dar
o nome completo com medo
de represália, é um deles. “Ho-
je (ontem), às 14 horas, recebi
ligação em meu consultório
da Bradesco Saúde com uma
ameaça. Eles disseram que já
haviam oferecido uma propos-
ta de aumento e que se eu não
aceitasse a oferta seria descre-
denciado”, diz o médico. “Ho-
je não tive segurados da Bra-
desco para atender. Amanhã
(hoje), não sei o vou fazer. Cer-
ca de 20% dos meus pacientes
são dessa seguradora. Não
posso ficar sem eles”, conti-
nua. “Outro problema é que,
se todas as seguradoras decidi-
rem agir dessa maneira, eles
vão conseguir acabar com o
movimento.”

A Bradesco respondeu à acu-
sação por meio de uma nota ofi-
cial, em que diz “que a informa-
ção em questão não procede”.

Descredenciamento – No Pa-
raná, a situação é parecida
com o que ocorreu em São Pau-
lo. O Conselho Regional de Me-
dicina e a Associação Médica
do Paraná já receberam denún-
cias de médicos que teriam si-
do ameaçados de descredencia-
mento por operadoras de pla-
nos de saúde. Segundo o presi-
dente do Conselho Regional
de Medicina, Donizetti Dimer
Giamberardino, há duas de-
núncias formais no CRM. Em
uma elas, já teria havido des-
credenciamento do médico.
“Trata-se de uma pessoa jurídi-
ca”, afirmou Donizetti.

O CRM-SP anunciou que, se
esse tipo de denúncia conti-
nuar, as entidades médicas
vão passar a orientar os profis-
sionais a gravar todas as liga-
ções recebidas nos consultó-
rios. “Muitos profissionais têm
medo de se identificar até para
o Conselho”, alerta Clóvis, do
CRM-SP. “Caso prefiram – e
isso vale para qualquer denún-
cia –, eles podem ser represen-
tados pela Associação Paulista
de Medicina (APM) dianto do
Conselho e assim terão seus no-
mes preservados.” Tanto os
médicos quanto as segurado-
ras podem romper contrato,
mas a parte atingida tem de
ser avisada com 30 dias de an-
tecedência.

No total, foram cerca de 500
telefonemas recebidos nos dois
primeiros dias do boicote. Cer-
ca de 80% das chamadas vie-
ram dos médicos. “É normal
os profissionais terem dúvidas.
Eles nunca passaram por um
movimento tão grande como
esse”, analisa Florisval Mei-
não, diretor de defesa profissio-
nal da APM.

Adesão – Ontem, mais um Es-
tado aderiu ao movimento da
classe médica: Tocantins. Lá,
são 17 operadoras boicotadas.
O movimento começou em 15
de março, na Bahia, e já são 17
Estados afetados, além do Dis-
trito Federal. Em São Paulo,
as seguradoras boicotadas são
SulAmérica, Bradesco, Uni-
banco, Porto Seguro, Maríti-
ma, AGF e Notre Dame. (Cola-
borou Evandro Fadel)
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PARIS – O vinho é uma be-
bida alcoólica ou um ali-
mento? A polêmica se ins-

taurou na França com a entrega
há poucos dias de um relatório
parlamentar ao primeiro-minis-
tro Jean-Pierre Raffarin, no
qual se recomenda uma maior
flexibilidade da legislação, a cha-
mada lei Evin, sobre a publicida-
de de produtos alcoólicos.

Os cinco parlamentares auto-
res do documento, todos originá-
rios das principais regiões viní-
colas da França, criticam a polí-
tica de prevenção contra o alcoo-
lismo, responsabilizando-a pela
forte queda das vendas e expor-
tações do vinho francês, setor
que emprega 200 mil pessoas no
país. O consumo de vinho na
França passou de 100 litros per
capita no início da década de 60
para apenas 58 litros em 2002,
uma queda de 42% que conti-
nua se acentuando.

Os médicos franceses estão di-
vididos. Uns procuram resistir à
ofensiva contra a lei que restrin-
ge a publicidade de vinho na
França, principalmente na TV.

Lembram que o álcool é respon-
sável por 40 mil mortes prema-
turas e evitáveis no país. Desse
total, 23 mil estariam diretamen-
te ligadas ao álcool, por meio de
câncer, cirrose e psicoses alcoóli-
cas, e 17 mil são mortes indire-
tas, causadas por acidentes de
trânsito, homicídios e suicídios.

Já o médico, viticultor e depu-
tado Paul Henri Cugnenc defen-
de os efeitos benéficos de um
consumo moderado, noção tida

como perigosa por especialistas.
Para o psiquiatra Michel Rey-
naud, o conceito pode ser uma
armadilha, pois permite que ca-
da um construa a própria regra.

Deve-se levar também em
conta a indiferença das novas
gerações quanto o produto. Os
jovens são consumidores ocasio-
nais; os menores de 18 anos não
o são sequer ocasionalmente. O
papel do vinho numa refeição
não é o mesmo do passado. Em

1980, entre dois franceses, um
acompanhava suas refeições
com vinho, mas hoje só um em
cinco mantém esse hábito.

O problema do alcoolismo e
de seus efeitos se encontra no
centro das discussões. O lobby
francês tem procurado comba-
ter a lei Evin, apresentando nu-
merosos estudos médicos que
consideram benéficos os efeitos
do vinho, desde que consumido
com moderação. Eles lutam por
um novo estatuto do vinho, defi-
nindo as regras pelas quais ele
poderá ser tratado com maior li-
berdade pela mídia nacional.

Segundo o especialista em
diabete e pesquisador André
Reis, com pós-graduação na
França, são numerosos os estu-
dos, europeus e americanos, en-
tre eles o da Sociedade America-
na de Diabete, que tratam do
efeito protetor do vinho consu-
mido com moderação contra a
mortalidade cardiovascular em
pacientes diabéticos. Ele refere-
se ao consumo de um ou dois co-
pos diários durante as refeições.

O psiquiatra Alain Rigaud,
da Associação Nacional de Pre-
venção do Alcoolismo, fervoro-
so defensor da lei Evin, promete
se opor fortemente a qualquer
modificação da lei, cujo objetivo
seria assimilar o vinho a um ali-
mento. Ele está convencido de
que isso seria “uma mistificação
cientifica”.

Profissionais de Guarulhos
iniciam boicote contra 35 planos

Aproximadamente cem
médicos de Guarulhos,
na Grande São Paulo,

foram às ruas ontem para
anunciar o início do boicote da
categoria a 35 planos de saú-
de. Em manifestação realiza-
da em frente da Câmara Muni-
cipal, eles reclamaram dos va-
lores pagos pelas empresas,
que não concedem reajuste há
oito anos.

A categoria pretende a ado-
ção pelas operadoras da Classi-
ficação Brasileira Hierarquiza-
da de Procedimentos Médicos
(CBHPM), que
regulamentaria
os valores a se-
rem pagos pelos
planos.

Segundo re-
presentantes dos
médicos, o valor
mínimo que um
plano de saúde
deveria pagar
por uma consul-
ta seria de R$ 42. Mas alguns
planos, por exemplo, desem-
bolsariam apenas R$ 18. “Nós
queremos resgatar a dignida-
de médica após o achatamen-
to dos valores pagos pelas segu-
radoras”, afirmou ontem o mé-
dico João Gato.

Empresas – Os médicos de
Guarulhos boicotam os segu-
ros administrados pela Brades-
co, SulAmérica, Unibanco
AIG, Porto Seguro, Marítima,
AGF e Notre Dame. Ao con-
trário do que ocorre na capi-
tal, eles também protestam

contra as seguintes empresas:
Itaú Seguros, AMA, Amedi-
nal, Amesp, Amil, Assistência
São Miguel, Avicena, Blue Li-
fe, Care Plus, Cigna, Gama,
Golden Plus, Guaruamo, In-
termédica, Itálica, Life Sys-
tem, Lumina, Medial Saúde,
Med Service, Multicare, Previ-
dência, Samcil, Samesp, Saú-
de ABC/Trasmontano, Saúde
Cemo, Saúde Internacional,
Servimed e Sonae.

De acordo com os médicos,
Seisa, Meditur e Greenline ini-
ciaram negociações com repre-
sentantes da categoria na cida-
de e, por enquanto, não sofre-
rão boicote.

O presidente do Sindicato
dos Médicos do Estado de São
Paulo (Simesp), José Erival-

der Guimarães
de Oliveira, ar-
gumentou que
as empresas de
medicina de gru-
po foram incluí-
das no protesto
apesar de deso-
brigadas por lei
a oferecer reem-
bolso a seus se-
gurados. O sindi-

cato também representa os
profissionais da cidade.

Na capital, as operadoras de
seguro saúde foram escolhidas
alvo do protesto porque nos
seus contratos há a previsão de
reembolso. Apesar da inclusão
das empresas de medicinas de
grupo, os médicos dizem ofere-
cer alguns direitos aos pacien-
tes, como a garantia de atendi-
mento em casos de emergên-
cia. O segurado também pode
exigir do médico que o cheque
emitido para a consulta seja de-
positado apenas no momento
do reembolso.

Seguradoras pressionam médicos, denuncia CRM

Parlamentares querem
mais flexibilidade em
lei sobre publicidade

de produtos alcoólicos

Em vez de analisar liminar,
plenário do Supremo

decidiu julgar diretamente
o mérito da ação

SAÚDE

Ginecologista diz ter
recebido ligação de
empresa ameaçando

descredenciá-lo

A França discute: vinho é bebida ou alimento?

STF deve manter aborto em casos de anencefalia

BRASÍLIA – O plenário do
Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) sinalizou ontem

que deverá se posicionar a favor
da interrupção de gestações de fe-
tos com anencefalia – ausência
de cérebro. No início de julho, o
ministro do STF Marco Aurélio
Mello concedeu liminar liberan-
do os procedimentos para anteci-
pação dos partos de fetos com es-

sa anomalia. Ele também deter-
minou a suspensão de processos
e condenações judiciais ainda
não definitivas contra gestantes,
médicos e profissionais da saúde
que anteciparam os partos.

Ontem, em vez de analisarem
a liminar, os integrantes do Su-
premo decidiram que vão julgar
diretamente o mérito da ação,
movida pela Confederação Na-
cional dos Trabalhadores na Saú-
de (CNTS). A liminar ficará em
vigor até que a ação seja decidida
pelo plenário do STF, o que ain-
da não tem data.

Advogado da CNTS, Luís Ro-

berto Barroso afirmou que se os
ministros tivessem ficado incon-
formados com a liminar de Mar-
co Aurélio teriam enfrentado o
assunto ontem e não deixado pa-
ra o futuro.

Antes de o STF decidir sobre o
mérito da ação, o procurador-ge-
ral da República, Claudio Fonte-
les, encaminhará um parecer ao
Supremo. Fonteles é publicamen-
te contrário à interrupção de ges-
tações de fetos com anencefalia.

Integrante do Conselho de De-
fesa dos Direitos da Pessoa Hu-
mana (CDDPH), Barroso infor-
mou ontem que o órgão deverá

se reunir no dia 19 para debater a
liberação da interrupção de gesta-
ções de fetos com anencefalia.
Entre os participantes do debate,
estará a Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB),
que é contra a antecipação dos
partos e pediu para ser incluída
como parte na ação que tramita
no STF, mas teve a solicitação re-
jeitada. Na semana passada, a
ONG Católicas Pelo Direito de
Decidir, favorável à interrupção
das gestações, também pediu pa-
ra ser incluída no processo. Ain-
da não há decisão. (Mariângela
Gallucci)

MÍDIA

Personalidades
debatem os
desafios do País

Jornalistas e especialistas em
várias áreas se reúnem durante
toda a semana para discutir os
principais desafios do País. A sé-
rie de debates é organizada pelo
Centro de Extensão Universitá-
ria (CEU), da Universidade de
Navarra, e teve início ontem,
com as palestras do presidente
da Associação Nacional de Jor-
nais (ANJ), Francisco Mesquita
Neto, do consultor Fernando Por-
tela, ex-vice-presidente do grupo
O Dia, e do economista Mailson
da Nóbrega, ex-ministro da Fa-
zenda. As conclusões serão regis-
tradas em um livro a ser publica-
do pela editora Manole. O evento
faz parte da 8.ª edição do Master
em Jornalismo para Editores,
curso anual do CEU.

Mesquita Neto falou sobre as
amarras que impedem o desen-
volvimento das empresas de mí-
dia. Entre elas, a estagnação da
economia e a falta de financia-
mento para o setor em moeda
nacional. “O que vimos nos últi-
mos anos foi a economia andar
de lado, quando não para trás.
O setor sofreu com a desvaloriza-
ção cambial e o aumento das ta-
xas de juros. Houve queda de pu-
blicidade e de circulação”, disse.
“Associações como a ANJ fo-
ram ao governo discutir sobre a
possibilidade de investimentos
no setor. Não queríamos nada
que o Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social
(BNDES) não fizesse para ou-
tros setores. Houve muita polê-
mica, mas não retorno. O BN-
DES nunca considerou a mídia
como um setor importante.”

O ex-ministro da Fazenda,
Mailson da Nóbrega, sócio da
Tendências Consultoria, mos-
trou-se otimista em relação ao
Brasil. Segundo ele, o País deve
vivenciar um crescimento sus-
tentável de 4% ao ano, em mé-
dia, nos próximos dois anos, ba-
seado nos bons resultados dos
setores da agricultura e na reto-
mada da indústria. “O cresci-
mento econômico será maior
do que o imaginado”, diz.
(Adriana Carranca)

 Pedir recibo com o valor da
consulta ou de qualquer
procedimento e solicitar
reembolso à seguradora

 O paciente que não tiver
condições de pagar os serviços
do médico deve negociar com
ele. Entidades médicas e órgãos
de defesa do consumidor
estão orientando os profissionais
para segurarem o cheque
até que o paciente receba
o reembolso

As seguradoras alegam que
têm a obrigação de pagar
apenas o valor determinado no
contrato do plano. Cabe a elas,
no entanto, apresentar o nome
de outro profissional que realize
a consulta sem cobrança de
honorários

 Caso o consumidor opte pelo
atendimento de um médico que
tenha aderido ao boicote mesmo
não tendo o reembolso integra
ou se a seguradora não lhe

oferecer um médico disposto
a prestar atendimento, ele pode
entrar com ação judicial. Isso
pode ser feito tanto por meio
de um advogado, como
diretamente no Juizado Especial
Cível. É preciso levar cópia do
RG,  recibo da consulta médica
e um documento por escrito em
que conste a recusa da
seguradora de pagar um valor
além do contrato ou de indicar
outro médico

O que o paciente deve fazer

Entidades médicas e órgãos de defesa do consumidor

Procon-SP 1512
www.procon.sp.gov.br

Idec (0xx11) 3874-2152
www.idec.org.br

ANS 0800-7019656
www.ans.org.br

Pro Teste (0xx11) 5573-4696
www.proteste.org.br

Tira-dúvidas das entidades médicas – (0xx11) 3259-5576/5065/5906  – De 2ª a 6ª, das 9 às 21 h

As 7 seguradoras boicotadas

O MOVIMENTO DOS MÉDICOS
Principais dúvidas dos profissionais

1 O que pode acontecer se
eu não aderir ao movimento?
O médico pode ser punido. O
Artigo 78 do Código de Ética
Médica diz o seguinte: é
vetado ao médico
posicionar-se contrariamente
aos movimentos legítimos da
área médica. De acordo com
o Conselho Regional de
Medicina, o boicote é
legítimo porque foi decidido
em assembléia

2 Se meu vizinho de consultório

não aderiu ao boicote, tenho
de denunciá-lo?
Mais uma vez, de acordo com
o Código de Ética Médica, o
profissional não pode
acobertar alguém que se
oponha a uma decisão
legítima da classe médica

3 O que devo fazer se sofro
pressão de alguma
seguradora?
O médico pode denunciá-la
para o Conselho Regional
de Medicina pelos telefones

(0xx11) 32595899/
5576/5065 /5906. O
profissional pode ou não
se identificar

4 Posso aderir ao movimento
se trabalho em hospital?
Se o médico for terceirizado,
sim. Se for contratado de
hospital ou laboratório, deve
seguir a orientação da
empresa em que trabalha.
Serviços de emergência dos
hospitais (UTI, pronto-socorro
e exames clínicos) estão fora

EMPRESAS

NÃO REAJUSTAM

VALORES HÁ

8 ANOS

Médicos fizeram
manifestação

em frente da Câmara
Municipal
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