
Em resposta aos protestos de 
médicos, a FenaSaúde divulgou 
nota à imprensa na qual garante 
que as empresas representadas 
pela entidade estão entre as que 
pagam maiores honorários médi-
cos. Leia abaixo a íntegra do 
comunicado:

“A FenaSaúde (Federação Na-
cional de Saúde Suplementar), 
entidade que congrega 15 entre 

os maiores grupos de operado-
ras de planos de saúde, de um 
total de 1.396 operadoras em 
atividade no País, informa que 
suas a  liadas estão entre as que 
pagam os maiores honorários 
aos médicos. O reajuste médio 
do valor das consultas praticado 
por suas a  liadas entre 2005 e 
2011 foi de 71,6%, índice signi-
  cativamente superior à variação 
do IPCA (Índice de Preços ao 

Consumidor Ampliado) no mes-
mo período, de 41,9%, e maior 
que o acumulado de reajustes 
das mensalidades dos planos de 
saúde individuais autorizados 
pela ANS nestes seis anos, que 
foi de 66,5%. A Federação re-
itera a con  ança nas lideranças 
médicas e no conjunto dos mil-
hares de pro  ssionais que escol-
heram integrar a rede creden-
ciada de prestadores médicos”. 

Confira a resposta das operadoras ao nosso movimento

FenaSaúde diz que paga bons 
honorários aos médicos!
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- O Brasil tem 371 mil médicos em 
atividade, registrados no Conselho 
Federal de Medicina. 

- Aproximadamente 170 mil médi-
cos atuam na saúde suplementar, 
atendem usuários de planos e de 
seguros de saúde.

- 47,6 milhões (24,9% da popu-
lação) é o número de usuários de 

Dados gerais sobre o setor suplementar 

planos de assistência médica no 
Brasil. O dado é de dezembro de 
2011.

- 77% dos usuários de planos de as-
sistência médica estão em planos 
coletivos (quase 37 milhões de pes-
soas). 20% têm plano individual ou 
familiar.

- Por ano, os médicos realizam, por 

meio dos planos de saúde, em torno 
de 223 milhões de consultas e acom-
panham 4,8 milhões de internações.

- Os médicos atendem, em média, 
em seus consultórios, oito planos ou 
seguros saúde.

- Cada usuário de plano de saúde 
vai ao médico (consulta) em média 
5 vezes por ano.

O movimento nacional dos 
médicos teve uma grande re-
percussão na imprensa na-
cional e regional. Foram várias 
matérias publicadas em jor-
nais, rádios e televisões.

A imprensa foi imparcial nas 
coberturas, mas não deixou 
de destacar a importância 
das reivindicações da catego-
ria médica para a melhora do    
atendimento.

Causa médica conquista a imprensa
O editorial é a alma dos jornais 

e a Comsu comemora o destaque 
em dois grandes jornais: o jor-
nal Estado de S. Paulo destacou 
a falta de diálogo com as opera-
doras e a  rmou: “essa situação 
exige uma atuação mais vigilan-
te por parte da ANS”. Já o Jor-
nal da Tarde, um dos principais 
veiculos que circulam na capital 
paulista enalteceu: “a justa luta 
dos médicos por melhor remu-
neração”.


