Salvador, 13 de julho de 2021

Ofício AHSEB 33/2021
Sul América Saúde
Att: Patrícia Tourinho Dantas
Superintendente de Prestadores Saúde e Odonto Norte e Nordeste
C/C: Tereza Veloso
Diretora Técnica Médica e Rede Credenciada na Sul América

REF: solicitação de descontos aos prestadores de serviços
Prezada Senhora,
O atual momento que estamos globalmente vivendo desde o início de 2020, em virtude do novo
coronavírus, trouxe para as instituições prestadoras de serviços de saúde grandes desafios e
importantes dificuldades financeiras. Estas agravadas pelas medidas restritivas de cuidado, com
impactos importantes nas receitas, consequentes dificuldades de cumprimento das obrigações
financeiras, aumento expressivo nos valores de aquisição de insumos, dentre outros. Como
consequência, ainda, certamente essa conceituada empresa tem notado o aumento do volume de
fusões/aquisições tanto na Bahia como no país, reflexo esse sobretudo da inviabilidade dessas
instituições, já sem fôlego, cumprirem as suas missões de forma isolada.
Por outro lado, as operadoras de planos de saúde, durante pandemia, têm se beneficiado desde o
início de 2020 com a redução significativa de procedimentos eletivos e, apesar de toda crise, aumento
do volume de usuários de planos médico hospitalares chegando a um patamar de 48.137.767 usuários
em maio de 2021 (aumento de 2,77% em relação a maio de 2020), número este nunca atingido desde
julho de 2016, conforme dados da ANS. Conforme também informações da ANS, a utilização dos
serviços de saúde pelos beneficiários permanece abaixo do observado antes da Covid-19, mesmo no
segundo ano de pandemia. Informa também a ANS que “De maneira geral, o Boletim aponta que nos
primeiros meses de 2021 não houve um aumento de utilização de serviços de saúde no comparativo
com 2019 (pré-pandemia). Os números seguem no mesmo patamar (no caso de exames e terapias
eletivas) ou em patamar inferior (no caso de internações e atendimentos em pronto-socorro). “
Apesar do panorama aqui exposto, a Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia
– AHSEB juntamente com as instituições de saúde associadas se depararam recentemente com
demanda da Sul América que tem se reportado às instituições de saúde na busca de descontos nas
faturas relativas aos atendimentos aos usuários desse plano, propostas essas que certamente
concorrerão para abreviar o colapso da rede prestadora de serviços no estado.

Dessa forma a AHSEB vem apelar para que essa conceituada empresa, aborte com brevidade essa ação
junto aos prestadores de serviços, inclusive para aqueles, que se sentindo pressionados ou assediados
com a insistência dessa operadora de plano de saúde, cederam tal desconto para a Sul América.
Colocamo-nos à disposição ao tempo que agradecemos antecipadamente o atendimento ao pleito
aqui exposto.
Atenciosamente

Mauro Duran Adan
Presidente

