
  

Rio, 29/06/2018. 
 
COMUNICADO - COOESO/012/2018 
 
 
A TODOS OS COOPERADOS DA COOESO E OFTALMOLOGISTAS DO RIO DE JANEIRO 
 
Ref.: Pacotes de Consulta – OMINT. 
 
 

Prezados Doutores,  

 

A COOPERATIVA ESTADUAL DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM OFTALMOLOGIA 

(COOESO-RJ) informa que até o momento tomou conhecimento da imposição de “Pacotes de 

Consulta” pela operadora OMINT a 26 (vinte e seis) de seus cooperados e que está adotando 

as medidas cabíveis para coibir esta prática. 

  
A COOESO-RJ, em conjunto com o CBO, SBO, CFM, CREMERJ, CREMESP, AMB e FENAM, 

interagiu junto ao Deputado Federal, Dr. Hiran Gonçalves, para viabilizar uma audiência com o 

Ministro da Saúde para tratar acerca do empacotamento da consulta.  

  
Na oportunidade, o Ministro da Saúde sugeriu que o caso fosse levado a uma sessão de 

mediação junto à Agência Reguladora. Deste modo, foi protocolado na data de hoje um 

requerimento oficial para fins de convocação da “Câmara de Mediação” da Agência Nacional 

de Saúde Suplementar (ANS). 

  
Reitera-se que os “Pacotes de Consulta” foram inicialmente impostos pela Sul América. A 

COOESO-RJ, junto ao CBO, SBO e outras entidades representativas dos médicos, realizou 

inúmeras reuniões e expediu ofícios, tanto para a operadora Sul América quanto para a ANS, 

especialmente diante da constatação de redução do valor nominal dos serviços, conduta 

vedada pelo art. 5º, inciso VIII, da Resolução Normativa nº 363/14 da ANS. 

  
Em resposta, a ANS determinou a lavratura de representação contra a Sul América, por deixar 

de indicar, nos instrumentos jurídicos que preveem a remuneração por pacotes, cláusula com a 

descrição de todos os procedimentos nos moldes da TUSS (Processo ANS nº 

33902.562570/2016-50). 

  
Diante da complexidade do caso e suas implicações no dia-a-dia dos serviços 
oftalmológicos, a COOESO-RJ esclarece a seus cooperados acerca do potencial risco de 
descredenciamento. 



  

A opção pela assinatura (ou não) dos aditivos deve ser avaliada conforme as realidades 
financeira e operacional de cada cooperado.  
  
A COOESO-RJ não pode garantir a seus cooperados que eventual descredenciamento 
ou aceite dos pacotes poderão ser revertidos no futuro. Entretanto, não poupará 
esforços para proteger seus cooperados de eventuais prejuízos que os mesmos possam 
sofrer e reafirma seu compromisso na defesa do exercício da medicina ética e digna. 

 

 
 
 

Gabriel Carvalho 
Comissão de Negociação RJ 


