
O cliente pode até reclamar que
não consegue marcar consultas
em tempo razoável, mas as ope-
radoras dizem que é possível
atender às novas regulamenta-
ções da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS),
quanto ao prazo.

A Golden Cross, por exem-
plo, informou que acompanha
atentamente o crescimento da
carteira de clientes e redimen-
siona sua rede conforme a de-
manda, garantindo o atendi-
mento a seus associados na espe-
cialidade médica solicitada. A
operadora informa que já opera
dentro das normas para marca-
ção de consultas da ANS.

Mas há também as empresas
mais realistas. Na Unimed-Rio,
maior operadora de planos de
saúde no município do Rio de
Janeiro, com cerca de 5,3 mil
médicos cooperados, a perspec-
tiva é de que o equilíbrio entre
número de clientes e médicos é
um diferencial importante para
garantir prazos aceitáveis para
a realização de consultas. Mas
também que é preciso enten-
der que o agendamento de con-
sultas é definido pelo médico
em seu consultório, fato sobre
o qual a empresa não tem qual-
quer ingerência. “À operadora,
como ocorre em todo o segmen-
to, cabe garantir uma oferta de
serviços estatisticamente ade-
quada para a cobertura da popu-
lação atendida. É amplamente
conhecida a dificuldade estru-
tural da saúde no Rio de Janeiro
e em algumas especialidades
médicas a oferta de profissio-
nais está aquém da necessida-
de, o que pode gerar períodos
mais longos de espera para aten-
dimento”, informou por meio
de comunicado.

Segundo Teresa Cristina Cam-
pos Melo, responsável pela área
de relações institucionais da
Prevent Senior, nas especialida-
de básicas, a operadora conse-
gue atender o prazo de sete
dias, especialmente por conta
do programa de prevenção, que
faz com que os clientes tenham
de ir com frequências às consul-
tas. “Mesmo assim, depende-
mos da agenda do prestador de
serviço”, ressalta. Por isso, ela
acredita que pode ter problema
de agenda com os médicos cre-
denciados muito procurados.
“Esperamos conseguir atender

os cliente dentro do prazo esti-
pulado pela ANS sem precisar
contratar novos profissionais.”
Teresa afirma ainda que a Pre-
vent Senior não pretende ofere-
cer política alguma de bonifica-
ção para os clientes, pois traba-
lha com preços acessíveis.

Novo rol
A Unimed Paulistana informa
que deve conseguir atender os
novos prazos e que pretende
criar uma premiação como for-
ma de incentivo para os benefi-
ciários. Porém, a empresa não
é tão otimista quanto ao novo
rol de procedimentos, que aca-
ba de sair de consulta pública e
está em fase de tabulação. “O
custo da tecnologia diagnósti-
ca e de tratamento vem subin-
do em uma proporção desequi-
librada, visto que existe um pe-
ríodo de carência da aplicação
do novo rol pelas operadoras e
o reajuste propriamente conce-
bido pela ANS. Quem arca com
este custo é a própria operado-
ra”, disse em nota. ■

Empresas se dizem otimistas
sobre adaptação às novas normas

PLANOS INDIVIDUAIS

Quando a ANS aperta o cerco, os mais afetados são os clientes de planos individuais,
cujo produto, mais caro e menos lucrativo, não desperta o interesse das operadoras.
“Enquanto persistirem os reajustes únicos, com um índice único para todo o país,
os planos de saúde individuais e familiares continuam desinteressantes”, diz Arlindo
de Almeida, presidente da Associação Brasileira de Medicina de Grupo (Abramge).
Atualmente, cerca de 70% dos planos de saúde são coletivos. E estes planos
chegam a custar em torno de 60% de um individual. “Para que haja crescimento
significativo é necessário flexibilização da cobertura de acordo com os recursos
médico-assistenciais da região”, diz Almeida.

Operadoras acham que vão conseguir
cumprir resolução, mas dependem dos
médicos para atender à decisão da ANS
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DESTAQUE REGULAÇÃO

Henrique Manreza

Companhias esperam
não ter que contratar
novos profissionais
para se adequar
à regulamentação
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. 8.
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