
OFÍCIO-CIRCULAR/CREFITO-4/Nº 003/2012.

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2012.

Aos Gestores de 

Operadoras de Planos de Saúde

Prezados Senhores:

O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional –

COFFITO e o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região / Estado de

Minas Gerais, através de sua Comissão Regional de Procedimentos e Honorários Fisioterapêuticos

e Terapêuticos Ocupacionais – CORPROH/CREFITO-4, no uso de suas atribuições conferidas pela

Lei nº 6.316/75, vem pelo presente informar que está realizando ação conjunta com os órgãos de

classe, Federação Nacional das Associações de Prestadores de Serviços de Fisioterapia –

FENAFISIO, a Associação Mineira de Fisioterapeutas - AMF e o Sindicato das Empresas

Prestadoras de Serviços de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Minas Gerais –

SEMPREFITO/MG, referente à regularização da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional na saúde

suplementar.

As empresas e os profissionais, registrados no CREFITO-4, vêm

encaminhando, constantemente, denúncias e reclamações quanto às irregularidades constantes

na maioria dos contratos realizados com as operadoras de planos de saúde pelo não cumprimento

de determinações da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), bem como pelos irrisórios

valores pagos nos procedimentos fisioterapêuticos e terapêuticos ocupacionais, considerados pela

Resolução COFFITO 367/09 e Resolução COFFITO 368/09 que determinam, respectivamente, o

Referencial Nacional de Honorários Fisioterapêuticos como padrão mínimo remuneratório -

deontológico e Referencial Nacional de Honorários Terapêuticos Ocupacionais como padrão

mínimo remuneratório – deontológico, como valores ínfimos.
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Essa grave situação vem se mantendo ao longo dos anos sem

correção, de tais irregularidades, e a Comissão de Procedimentos e Honorários Fisioterapêuticos e

Terapêuticos Ocupacionais do COFFITO, CREFITO-4, FENAFISIO, AMF e SEMPREFITO

deliberaram por informar a ANS, Defensoria Pública e Ministério Público, de como se encontram as

empresas, os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais na saúde suplementar, solicitando uma

providência nesta relação entre prestadores de serviços de fisioterapia e terapia ocupacional e as

operadoras de Planos de Saúde, encaminhando inclusive as denúncias de irregularidades na

contratualização recebidas.

Quanto aos valores ínfimos recebidos pelos profissionais através

desses contratos, muito abaixo dos valores determinados como padrão mínimo remuneratório –

deontológico, é imprescindível que se estabeleça um canal de negociação para atualização dos

mesmos, pois vem causando um conflito ético deontológico, no que diz respeito ao atendimento

aos usuários dos planos de saúde, bem como, nas categorias profissionais, colocando os

fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais numa condição passível de inserção em processo

ético disciplinar por estarem em desacordo com a legislação vigente das profissões e, muitas

vezes sendo usado pelos prestadores de serviços, como justificativa para o descumprimento dos

Parâmetros Assistências estabelecidos pelas Resoluções COFFITO no 387/2011 e 402/2012, que

estabelece número máximo de atendimentos por profissional por hora, considerando a jornada de

trabalho de 30 horas semanais prevista na Lei Federal n 8856/1994 e a níveis de complexidade.

Optamos num primeiro momento em comunicar e advertir os

prestadores de serviços de fisioterapia e terapia ocupacional que, permanecendo os valores abaixo

do exigido pelas resoluções vigentes, a legislação pertinente às faltas éticas e desvios profissionais

será rigorosamente aplicada.

Na certeza de contarmos com o compromisso e a disponibilidade de

Vossas Senhorias para, buscar soluções que possam minimizar a grave situação descrita, se

assim estiver ocorrendo com os contratos de vossa operadora, vimos ressaltar que no dia 17 de

novembro encerrou-se o prazo concedido às operadoras de planos de saúde para a adequação

dos contratos firmados com os prestadores de serviços, a fim de que tais contratos prevejam forma

de reajuste dos valores pagos, o que não temos percebido na maioria dos contratos.
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Esse prazo foi concedido pela IN n.º49, de 17 de maio de 2012, do

Diretor responsável pela Diretoria de Desenvolvimento Setorial da Agência Nacional de Saúde

Suplementar - DIDES/ANS, que assim prevê:

“Art. 3º A forma e a periodicidade do reajuste devem ser expressas no

instrumento jurídico de modo claro, objetivo e de fácil compreensão.

Art. 4º As partes deverão escolher uma das seguintes formas de reajuste:

I - índice vigente e de conhecimento público;

II - percentual prefixado;

III - variação pecuniária positiva;

IV - fórmula de cálculo do reajuste.

Parágrafo único. Será admitida a previsão de livre negociação no

instrumento jurídico, desde que fique estabelecido que em não havendo

acordo até o termo final para a efetivação do reajuste, aplicar-se-á

automaticamente uma das formas listadas nos incisos de I a IV deste artigo,

que deverá ser expressamente estabelecida no mesmo instrumento.

Art. 5º É vedada cláusula de reajuste baseada em:

I - formas de reajuste condicionadas à sinistralidade da operadora;

II - fórmula de cálculo do reajuste ou percentual prefixado que o   valor o

serviço contratado seja mantido ou reduzido.”

E ainda, insta ressaltar que a ANS chancelou em maio deste ano,

modelos de contratos para prestação de serviços de fisioterapia e de terapia ocupacional e, estes

e s t ã o n o s i t e d o C R E F I T O - 4 , d e n t r o d o link legis lação. Disponíveis em:

http://www.crefito4.org/maisinfo.php?sec=par&id=146 e http://www.crefito4.org/maisinfo.php?

sec=par&id=147.

No último dia 19 de outubro, com a publicação do Padrão TISS -

Versão 3.0, as nomenclaturas de Fisioterapia e Terapia Ocupacional foram incluídas na TUSS e já

está em vigência, não restando dúvidas de que a prática dos Referenciais Nacionais de Honorários

de ambas as profissões aqui tratadas, é legítima.
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Dessa forma, o CREFITO-4 vem desenvolvendo incansável trabalho

de fiscalização do cumprimento do Referencial de Honorários e dos Parâmetros Assistenciais, em

toda a sua circunscrição, vinculando todos os profissionais e empresas circunscritos, visando uma

qualidade assistencial digna à sociedade e, inclusive autuando os descumpridores, tornando-os

passíveis de sanções éticas e disciplinares, além de encaminhamentos judiciais.

Diante desse fato e, amparados pela determinação da ANS, é

necessário que todas as operadoras de planos de saúde verifiquem os contratos com os

prestadores de serviços de fisioterapia e terapia ocupacional, adequando-os quanto à instrução

normativa da ANS supracitada e adotando o Referencial Nacional de Honorários de Fisioterapia e

Referencial Nacional de Honorários de Terapia Ocupacional, bem como respeitando as Resoluções

emanadas pelo COFFITO, tudo, em proteção aos profissionais envolvidos, bem como aos

usuários, maiores destinatários de tais medidas.

 Atenciosamente,

 

Marlene Izidro Vieira

Presidente – FENAFISIO

Dr. Hugo Pereira Goretti

Presidente – AMF

Dra. Emilyane Menezes

Presidente – SEMPREFITO/MG

Dr. Anderson Luís Coelho

Presidente – CORPROH

Dr. Hildeberto Lopes dos Santos

Presidente – CREFITO-4

Dr. Roberto Mattar Cepeda

Presidente – COFFITO
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