REQUERIMENTO
(Do Sr. Dr. Jorge Silva)

Requer o envio de Indicação ao
Poder Executivo, relativa à atualização dos
valores pagos pelo Sistema Único de Saúde
— SUS — a seus prestadores na área de
Urologia.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Exª. seja encaminhada ao
Poder Executivo a Indicação em anexo, sugerindo ao Ministério da Saúde a
atualização dos valores pagos pelo Sistema Único de Saúde — SUS — a seus
prestadores na área de Urologia.

Sala das Sessões, em

de

Deputado DR. JORGE SILVA

2013_19322

de 2013.

INDICAÇÃO Nº.

, DE 2013

(Do Sr. Dr. Jorge Silva)

Sugere ao Ministério da Saúde a
atualização dos valores pagos pelo Sistema
Único de Saúde — SUS — a seus
prestadores na área de Urologia.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:

Há anos o segmento privado complementar vem sofrendo
uma expressiva sangria em seus recursos, fruto da desigual relação convenial
estabelecida com o Sistema Único de Saúde — SUS.
A absurda diferença entre custos e receitas tem sido até
aqui suportada pelos profissionais de todas as especialidades, em parte,
graças à abnegação e compromisso com o paciente, e compensações
advindas de outros convênios. Tais compensações, entretanto, têm sido
insuficientes e o resultado é que os profissionais já não suportam mais o ônus
de atenderem a pacientes do SUS e vêm recorrendo ao endividamento
bancário, à inadimplência com fornecedores, ao não recolhimento de tributos
sociais, à dilapidação do patrimônio, à depreciação física e tecnológica dos
consultórios para conseguir equilibrar seu déficit.
Essa realidade é particularmente séria no âmbito dos
profissionais de Urologia que não recebem um reajuste efetivo nos
procedimentos desta especialidade condizente com a complexidade e custos
desde há muito tempo.
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Ademais, a Tabela de procedimento urológicos está
desatualizada, precisando ser revista e incorporar procedimentos mais
atualizados.
Em que pese à evidente situação calamitosa em que se
encontram os profissionais de saúde e, em especial os Urologistas, o Governo
Federal não tem sido sensível aos pleitos do setor e ignora a absurda
defasagem entre os custos e a tabela do SUS.
Ressalte-se que a saída de urologistas do atendimento
público acarretará sério prejuízo para a população mais pobre e sacrificada,
pois o SUS é o único recurso sanitário à disposição desses cidadãos e, em
muitas localidades, o único hospital existente.
Observe-se, ainda, que a especialidade é de suma
importância para o controle de moléstias que encabeçam as estatísticas de
morbimortalidade no País.
Para isso, encaminhamos as tabelas em anexo, fruto de
um trabalho coletivo da representação da categoria com atualizações de
procedimentos e de valores considerados justos.
Temos a certeza que a adoção dessa diretriz em muito
contribuirá para o estabelecimento de um equilíbrio para a especialidade e,
consequentemente, de uma situação socialmente aceitável e sem danos às
populações que tanto necessitam da rede pública de serviços de saúde para
atendimento urológicos.
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