Médicos cobram solução para falta de reajuste na
remuneração
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Sob a ameaça dos médicos de deflagrar novas manifestações contra
os planos de saúde – com o próximo ato já anunciado para junho – a
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP),
da Câmara dos Deputados, ouviu representantes das entidades
médicas e das operadoras sobre o problema da remuneração,
durante audiência pública realizada nessa terça-feira (15). De acordo
com o deputado Augusto Coutinho (DEM-PE), autor do requerimento
da audiência, o objetivo da reunião era tentar entender a “queda de
braço” entre médicos e operadoras e descobrir os responsáveis pelas
“repetidas e constantes” paralisações de atendimento dos usuários de
planos.
A falta de avanços nas negociações junto às operadoras foi apontado
pelos representantes da Federação Nacional dos Médicos (Fenam),
Associação Médica brasileira (AMB) e Conselho Federal de Medicina
(CFM) como o principal motivo para a manutenção da mobilização
nacional contra as operadoras, que tem se refletido em ações como a
paralisação e/ou suspenção de atendimento dos usuários de planos
de saúde. Os médicos reclamaram, ainda, que as operadoras têm
registrado lucro ano após ano, mas este fato não se refletiu nos
reajustes dos honorários médicos. O valor médio da consulta
atualmente é de R$ 45,00, mas os médicos reivindicam um aumento
para R$ 80,00.
As operadoras, por sua vez, apresentaram os números que compõem
seus gastos administrativos. UNIDAS, Abramge e FenaSaúde
explicaram que houve uma redução, sim, do percentual gasto com os
honorários médicos, mas houve um aumento considerável nos custos
de Materiais e Medicamentos (MatMed), Órteses e Próteses (OPMEs),
SADTS, exames e internações.
O presidente da Abramge, Dr. Arlindo de Almeida, por exemplo,
ressaltou que as falhas no modelo assistencial brasileiro têm levado à
insustentabilidade do setor. Almeida destacou que, só na última
década, o número de planos caiu pela metade no país e o fechamento
das pequenas prestadoras levou a uma concentração cada vez maior
do mercado. Ele concordou que os médicos estão ganhando pouco,

mas afirmou que o que se paga hoje no Brasil pelas OPMEs, por
exemplo, chega a ser, em média, oito vezes mais do que no exterior.
Estes gastos astronômicos seriam os causadores do desequilíbrio nas
contas das operadoras, prejudicando também os médicos.
A presidente da UNIDAS, Denise Eloi, também argumentou que,
enquanto a receita das operadoras de autogestão alcança R$ 9,2
bilhões, as despesas chegam R$ 9,8 bilhões. Ela ressaltou a
necessidade urgente pela mudança do sistema assistencial.
Já o diretor executivo da FenaSaúde, José Cechin apontou que a
rentabilidade do setor suplementar é de 0,3%, o que não significa
“lucros extraordinários”, como se tem anunciado.Ele explicou que
houve, sim, uma mudança na composição dos gastos, refletindo na
perda de participação dos honorários.

