
De acordo com dados divulgados pelo
Conselho Federal de Medicina (CFM),
98% dos médicos brasileiros dependem
de sua relação com operadoras de pla-
nos de saúde para alcançarem a estabi-
lidade financeira e o sucesso profis-
sional.
Por outro lado, em dezembro de 2008, a
Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS) registrou a existência de
1.269 operadoras de planos de saúde
em atividade no País (sem contar as 493
empresas ligadas exclusivamente ao
setor odontológico), que reúnem entre
seus beneficiários 40.910.631 brasi-
leiros e movimentaram durante todo o
ano de 2008 mais de R$ 110 bilhões,
entre R$ 56 bilhões de receitas e R$ 54
bilhões de despesas (dados prelimi-
nares, sujeitos à revisão, segundo a ANS).
É neste universo de cifras, por vezes es-
tonteantes, que se movimenta o siste-
ma das Cooperativas Estaduais de
Cooperativas de Serviços Administrati-
vos em Oftalmologia, as COOESO’s, que
têm como representação em nível naci-
onal a Federação destas cooperativas, a
FeCOOESO, fundada em fevereiro de
2006 durante o Congresso Mundial de
Oftalmologia realizado no Brasil.
A primeira COOESO, a do Rio de Ja-
neiro, inspirada numa entidade seme-
lhante, mas não idêntica, existente no
Ceará, surgiu depois de estudos que
mostraram que apenas uma cooperativa
deste tipo poderia, legalmente, repre-
sentar seus associados em disputas
junto as operadoras de planos de saúde
para efetivar demandas econômicas e
para estabelecer mecanismos para dis-
ciplinar o pagamento de honorários e
condições para a realização dos proce-
dimentos médicos. Uma associação
civil ou mesmo um sindicato enfrenta-
riam problemas legais intransponíveis
para atuarem neste campo, aberto para
uma entidade formada sob a égide do
cooperativismo de serviços.
Embaladas pelos exemplos do Ceará e
do Rio de Janeiro, médicos oftalmo-

56

CBO e FeCOOESO: ação conjunta e independente 
em benefício da especialidade
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Para Paulo César Fontes, atual presi-
dente da FeCOOESO e ex-presidente da
Sociedade Brasileira de Oftalmologia
(SBO), da Sociedade Brasileira de Cata-
rata e Implantes Intra-Oculares (SBCII) e
da Sociedade Brasileira de Cirurgia
Refrativa (SBCR), a colaboração entre
as entidades representativas da espe-
cialidade tem sido a regra, baseada nu-
ma efetiva divisão de atribuições que
compete a cada ramo da Oftalmologia
brasileira.
“As COOESO’s estaduais têm contrato
de outorga de poderes dos médicos pa-
ra representá-los em negociações, nas
quais nos baseamos nas resoluções e
pareceres emitidos pelo CBO que é a
única entidade com poderes para emitir
resoluções e pareceres em nossa espe-
cialidade, poder este delegado pelo
CFM e AMB. Desta forma, o CBO é a
entidade com poderes de balizar a a-
tividade oftalmológica do ponto de vista
científico e a FeCOOESO seria o seu
“braço sindical” por exigir que todos os
seus pareceres e resoluções sejam aca-
tadas e respeitadas pelas operadoras,
sempre dispostas a economizar em ci-
ma de médicos e pacientes”, explica
Paulo César Fontes.
Entretanto, o presidente da FeCOOESO
faz questão de afirmar que a estreita
colaboração entre as entidades não si-
gnifica a perda de independência por
parte de qualquer uma delas. Afirma
que federação procura estar sempre in-
formada de tudo que possa interessar
aos Oftalmologistas no que diz respeito
a seu mercado de trabalho, exerce lobby
ético junto a parlamentares envolvidos
em votações ou projetos que digam
respeito à nossa área de atuação,
divulga vitórias obtidas por alguma
COOESO estadual para todas as outras
numa tentativa de criar jurisprudência
sobre determinados fatos e tenta mo-
dificar pareceres ou resoluções que não
atendam nossos interesses e de nossos
pacientes elaboradas no passado ou

sendo pensadas no presente.
“Desde a sua fundação, o movimento
das cooperativas estaduais de serviços
adminstrativos em oftalmologia sempre
teve total apoio do CBO e da SBO para
executar a missão que se havia propos-
to e esta, sem nenhuma dúvida, é uma
razão fundamental de termos consegui-
do resultados expressivos em alguns
estados”, declara.
Entre as conquistas obtidas, Paulo Cé-
sar Fontes cita o pagamento da tono-
metria em separado em cada consulta
oftalmológica realizada no Rio de Ja-
neiro, a concordância das operadoras
em pagarem honorários médicos em do-
bro sempre que se referirem ao aten-
dimento de paciente com direito a apa-
rtamento, a sentença emitida pelo Mi-
nistério Publico de que não é atribuição
de operadora de plano de saúde com-
prar lentes intra-oculares e que a de-
terminação da prótese é dever inalie-
nável do médico, entre outras.
“O grande desafio atual da Oftal-
mologia brasileira é encontrar formas
para que todos os especialistas tenham
o direito de trabalhar realmente como
profissionais autônomos e não como
empregados informais da iniciativa
privada. Também precisamos incentivar
cada vez mais a participação dos co-
legas nas entidades representativas da
especialidade para aumentar nossa uni-
ão e, consequentemente, nossa força
em todos os campos”, conclui o presi-
dente da FeCOOESO.

logistas de todo o Brasil fundaram as
respectivas Cooperativas Estaduais de
Serviços Administrativos em Oftalmo-
logia que hoje cobrem praticamente
todo o território nacional, com diferen-
tes graus de sucesso na concretização
de melhorias nas condições de trabalho
e de remuneração dos associados. A
disseminação do exemplo das coopera-
tivas estaduais, por sua vez, provocou a
necessidade de um organismo nacional
que pudesse enfrentar os desafios
maiores.
Com o surgimento e consolidação da
FeCOOESO e o fortalecimento das con-
gêneres estaduais, a Oftalmologia bra-
sileira passou a contar com um novo e,
de certo modo surpreendente, protago-
nista entre as entidades representa-
tivas, provocando remanejamento de
alianças e a criação de novas formas de
atuação social e política que enrique-
ceram a visão associativa da especiali-
dade.
O movimento de criação e consolidação
das cooperativas estaduais de serviços
administrativos em Oftalmologia e de
sua federação sempre foi apoiado pelas
outras entidades representativas da
especialidade e, principalmente, pelo
Conselho Brasileiro de Oftalmologia
que, entre outubro de 2008 e agosto de
2009 direcionou recursos de seu
orçamento da ordem de R$ 41.000,00
para a manutenção do sistema COOESO’s
/FeCOOESO, além de prestar assis-
tência logística e administrativa sempre
que solicitada. Tais recursos foram utili-
zados para viagens e estadias dos re-
presentantes da FeCOOESO em seus
necessários deslocamentos pelo Brasil.
Deve-se levar em conta que, essa cola-
boração sempre foi feita de acordo com
a legislação vigente, com os estatutos
do CBO e amplamente discutida nos
órgãos dirigentes da entidade, sendo
encarada como manifestação concreta
da unidade de ação existente entre as
lideranças da especialidade.

Paulo César Fontes

Em recente reunião, o Conselho de Diretrizes e Gestão (CDG) do Conselho Brasileiro de Oftalmologia
reiterou, a manutenção do apoio financeiro e político à ação da FeCOOESO. 

De acordo com o presidente do CBO, Hamilton Moreira, “a função principal do CBO é o ensino, 
mas também consta de nossos estatutos a defesa e proteção de nossa classe. 

Certamente, a longo prazo, o ensino cumpre esta função, mas precisamos de uma entidade forte, 
que trabalhe permanentemente junto às operadoras de planos de saúde”.
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