
A Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) anunciou
ontem, por meio da Resolução
Normativa 259, nova medida
que exige das operadoras de pla-
nos de saúde maior agilidade
para atender a demanda de con-
sultas. Para os médicos, isso po-
de beneficiar a categoria que es-
tá desde abril negociando au-
mento no preço das consultas
com os planos.

Em 7 de abril, a categoria — li-
derada pelo Conselho Federal de
Medicina (CSF), pela Associação
Médica Brasileira (AMB) e pela
Federação Nacional dos Médicos
(Fenam) — suspendeu o atendi-
mento dos usuários dos planos
por 24 horas. A intenção foi cha-
mar a atenção para a desvalori-
zação dos médicos. “Existe uma
defasagem em torno de 80% en-
tre o que os planos de saúde apli-
caram de reajuste nos últimos
10 anos e o que repassado para o
valor das consultas”, afirma Flo-
risval Meinão, diretor da Asso-
ciação Médica Brasileira (AMB).

As operadoras de saúde, po-
rém, têm trabalhado com uma

situação de rede de credencia-
dos muito reduzida, em desacor-
do com o número de beneficiá-
rios proporcionalmente. A am-
pliação da rede de atendimen-
to, como uma das consequên-
cias da nova regra, poderá ser-
vir de argumento para os médi-
cos conseguirem maior reajuste
do valor das consultas. “A ne-
cessidade de novas contrata-
ções pode ajudar nas negocia-
ções com os planos de saúde”,
afirma Meinão, da AMB.

Aumento de credenciados
Segundo João Ladislau Rosa,
conselheiro do Conselho Regio-
nal de Medicina do Estado de
São Paulo (Cremesp), a solução
para aumentar o credenciamen-
to de mais profissionais nos pla-
nos de saúde é melhorar os valo-
res das consultas. “Os honorá-
rios atualmente são muito bai-
xos. Por isso, os médicos não
querem ser credenciados das
operadoras e seguradoras. Nes-
se sentido, a medida pode aju-
dar na negociação da categoria
com os planos, pois as empre-
sas vão se ver pressionadas pa-
ra tentar resolver esse proble-
ma pelo governo e pela socieda-
de”, afirma.

O conselheiro do Conselho
Federal de Medicina (CFM) Her-
mann da Tiesenhausen acredi-
ta que a contratação de mais
médicos será a alternativa dos
planos de saúde para atender
aos beneficiários seguindo as
normas estabelecidas para o
novo prazo. “É possível que is-
so beneficie os médicos em iní-
cio de carreira, que estão in-
gressando no mercado de tra-
balho.”

Hermann explica que a cate-
goria está tentando, em uma ne-
gociação contínua com os pla-
nos, melhorar os valores pagos
pelas consultas. “Já recebemos
diversas propostas, nenhuma
chegou à meta de R$ 80. Caso as
negociações não avancem, have-
rá descredenciamento coletivo
dos médicos. “Seria uma atitu-
de extrema, mas acreditamos
na negociação”, diz.

Melhorias aos consumidores
Hoje, 42% da população brasilei-
ra tem contrato com planos de
saúde. Mesmo assim, grande
parte daqueles que pagam pelo
serviço de saúde são mal atendi-
dos. Dados divulgados recente-
mente pela ANS demonstram in-
satisfação crescente dos consu-
midores com o atendimento
dos planos de saúde. As recla-
mações dobraram de janeiro a
abril deste ano.

Para Florisval Meinão, do
ponto de vista do consumidor
não tem sentido fugir do aten-
dimento ruim prestado pelo
Sistema Único de Saúde (SUS)
para pagar por um plano e con-
tinuar sem conseguir usufruir
de um bom serviço. “As empre-
sas terão que ampliar sua rede
de atendimento, o que irá be-
neficiar principalmente os
clientes”. ■
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■ BENEFICIÁRIOS
Os brasileiros usuários de
planos de saúde somam

160milhões

Desde abril, profissionais discutem aumento dos valores cobrados nas consultas via planos de saúde
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■ MÉDICOS
Que mantêm vínculo com
planos privados são

160mil
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