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Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Sul da Bahia.  
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e serviços de saúde do 
estado da bahia

NOTA PÚBLICA

A AHSEB – Associação dos Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia cumprindo a sua finalidade 
social, conjuntamente com a FESFBA - Federação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e 
Entidades Filantrópicas do Estado da Bahia, e a FEBASE-Federação Baiana de Saúde e seus sindicatos, 
vem esclarecer à sociedade - em especial aos usuários do Planserv - que as instituições de saúde da 
Bahia credenciadas a este plano de saúde, por conta da fixação de cotas estipuladas pelo Planserv e de 
dívida recorrente deste junto a esses estabelecimentos médico-hospitalares, foram obrigadas a tomar 
medidas cautelares que poderão impactar no atendimento a seus usuários, visando se adequar ao 
cumprimento do teto orçamentário estabelecido para os atendimentos eletivos, inclusive cirurgias.

Vale ressaltar que o Planserv não vem realizando pagamentos de procedimentos e serviços que 
excedam as referidas cotas pré-fixadas, portanto, não será mais possível realizar atendimentos dessa 
natureza quando atingirem os respectivos tetos orçamentários. 

A decisão foi deliberada em Assembleia Geral Extraordinária realizada por esta associação no dia 
19/12/2018, após receber de seus associados, de forma individual e independente, informações a 
respeito dos efeitos negativos das medidas restritivas definidas pelo Planserv sobre as demandas dos 
pacientes atendidos, que geraram uma dívida acumulada de cerca de R$ 100 milhões. 

Vale destacar que as instituições de saúde já haviam relatado as dificuldades no gerenciamento, 
seleção e priorização de atendimentos, mas os mesmos eram mantidos na crença de que o plano de 
saúde cumpriria a orientação relatada em diálogos anteriores de que haveria reposição orçamentária 
dos valores que ultrapassassem as cotas então estipuladas. 

Entretanto, frente às últimas notícias publicadas na imprensa de que o Planserv não reconhece tal 
dívida ou compromisso anteriormente firmado junto às instituições de saúde credenciadas, bem como 
ausência de retorno efetivo do plano, não restou outra alternativa senão adotar nova postura, pautada 
na necessidade de manter a sustentabilidade desses estabelecimentos, integrantes da rede privada de 
saúde. 

A AHSEB, juntamente com as demais entidades signatárias, acima citadas,  vem reforçar o 
compromisso com o usuário do Planserv e mantem-se aberta para diálogo com a direção deste plano de 
saúde para que seus associados, de forma individual e independente, consigam manter a assistência 
aos pacientes sem haver impactos que comprometam seus serviços ou atuação no mercado da saúde 
suplementar da Bahia. 

     Mauro Duran Adan          Maurício Dias            Marcelo M. Britto
       Presidente AHSEB            Presidente FESFBA                  Presidente FEBASE
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