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Brasília, 18 de março de 2011 
Prezados Assistidos, 

Tendo por base comunicações oficiais publicadas no site do Conselho 

Federal de Medicina, informamos que está acontecendo uma mobilização 

definida e organizada entidades médicas nacionais (Conselho Federal de 

Medicina (CFM), pela Federação Nacional dos Médicos (FENAM) e pela 

Associação Médica Brasileira (AMB) além da participação de entidades, 

conselhos, sindicatos, associações e sociedades de especialidades) visando a 

Paralisação Nacional do Atendimento aos Planos de Saúde que, 

possivelmente, acontecerá na data de 7/abril/2011 (quinta-feira). 

A paralisação incentiva que, em 7 de abril, sejam suspensos todo e qualquer 

tipo de atendimento médico aos usuários de planos de saúde em todo Brasil. 

Dessa forma, consultórios, hospitais e em outros estabelecimentos, 

cancelarão todas as consultas e procedimentos eletivos de pacientes 

conveniados a planos de saúde, realizando o agendamento para outra data 

oportuna. Na Carta Aberta à População os médicos garantem que todos 

aqueles com consultas marcadas para o dia 7 de abril serão atendidos em 

uma nova data e pedem que remarquem suas consultas. 

Para informações adicionais sobre o Dia Nacional de Paralisação do 

Atendimento aos Planos de Saúde - movimentação organizada pelo 

Conselho Federal de Medicina (CFM) e sendo, totalmente, apoiada pela 

Federação Nacional dos Médicos (FENAM) e pela Associação Médica 

Brasileira (AMB) - acesse os links abaixo: 

• Carta Aberta à População  (anexa): 

 http://portal.cfm.org.br/images/stories/pdf/cartasapopul

acao.pdf;  

• Conselho Federal de Medicina (CFM) : 

http://portal.cfm.org.br/;  

• Notícias publicadas no site do Conselho Federal 

de Medicina (CFM) sobre o assunto:      

-Suspensão do atendimento médico a planos de saúde: 

http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=21401:suspensao-do-atendimento-medico-a-planos-de-saude-



busca-beneficios-aos-pacientes&catid=3:portal; 

-Paralisação Nacional dos Médicos: 

http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=21365:paralisacao-nacional-dos-medicos-7-de-abril&catid=3. 

Caso deseje esclarecimentos adicionais sobre a Paralisação Nacional do 

Atendimento aos Planos de Saúde, entre em contato com o Conselho 

Federal de Medicina (CFM) através do telefone 061-3445.5900 ou fax 061-

3346.0231 e pelo endereço de e-mail cfm@portalmedico.org.br.  

Cordialmente, 

Fundação Sistel de Seguridade Social    
 

 


