
PLANOS DE SAÚDE 
É melhor não ficar doente. Previna-se, então, para não 
ter de precisar do seu plano de saúde e muito menos da 
rede públicaJj porque você pode acabar em paz, no pior 
sentido da palavra, tamanha a espera por uma consulta 
e exames. 

Para não ter de enfrentar esse desagradável problema, 
assine qualquer convênio para emergências e coisinhas 
de rotina, e reze, confie em Deus para que não precise 
dele para enfermidades mais sérias ou acidentes de per
curso. Não importa se seu plano é máster, básico, clássico, 
pingue, pongue, plus, um dia eles lhe causarão dor de 
cabeça. 

Os planos de saúde lideram a lista de queixas nos órgãos 
de defesa do consumidor, mesmo assim, a farra continua, 
principalmente com os idosos. Enquanto você é jovem, 
precisa muito pouco, mas, após certa idade, a máquina 
começa a emperrar e é aí que mora o perigo. Não importa 
se pagou a vida inteira o mesmo plano, pensando no fu
turo, que sempre é cruel. Você vai penar. 

Semana passada fez dois anos que mudaram as regras 
dos planos de saúde, com o objetivo de melhorar o aten
dimento, porém... O setor está entre os que mais geram 
dúvidas e recebem reclamações no Procon de São Paulo. 
A maioria que se queixa é aposentado. Reclama de au
mentos abusivos e da recusa de cobrir certos exames e 
cirurgias. Digamos que envelhecer neste País é um pro-
blemão. 

O Procon de São Paulo orienta que a primeira providência 
é procurar a empresa e tentar solucionar diretamente o 
problema (como? De maca?). E se persistir o problema, 
deve-se - se ainda estiver vivo - buscar o Procon ou a 
Agência Nacional de Saúde Suplementar. Simples assim! 
É como abrir ou fechar uma porta. 

Nos últimos tempos, tenho observado atentamente cam
panhas de diversas operadoras de planos de saúde. As 
imagens que ilustram os anúncios são sempre as mesmas: 
pai, mãe e filhos caminhando no jardim ou brincando no 
tapete macio da aconchegante sala de visitas. Família 
feliz! Parece que já estão no céu. E sempre as mesmas 
frases de efeito, que dizem mais ou menos isso: "Cuide 
de sua família que nós cuidamos da sua saúde; cuide da 
saúde de sua família. Consulte nossos planos. A partir de 
R$ 40,00 por mês". Alguém aí acredita em cegonha? 

Imagino que todos os abusos são decorrência do péssimo 
sistema público de saúde. Se fosse minimamente aceitá
vel, o descaso possivelmente não existiria. Você não tem 
pra onde correr. É pegar ou largar! 

Um amigo - quem não conhece ao menos uma pessoa 
que já teve algum tipo de dificuldade com tais serviços 



VENDEM O CÉU 
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