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De acordo com o gerente adminis-
trativo da FeCOOESO, João Fernan-
des, essas resoluções da ANS deter-
minaram que as operadoras de planos
de saúde e entidades representativas
dos profissionais médicos se reúnam
anualmente para atualizar os valores
dos contratos estabelecidos entre si.
“Através da imprensa, somos infor-
mados que as empresas sempre con-
seguem atualizar seus contratos, rea-
justando periodicamente os valores
que os respectivos associados devem
pagar. Entretanto, as negociações das
empresas com os médicos são bem
mais raras e dependem, fundamental-
mente, da mobilização das entidades
médicas. Desta forma, o CBO e a
FeCOOESO tomaram a iniciativa de
solicitar reuniões para negociar a con-
tratualização com as principais ope-
radoras, tomando o cuidado de infor-

mar à ANS e solicitando o parecer da
agência sobre a iniciativa”, declarou.
O executivo da FeCOOESO informou
que as operadoras notificadas foram:
Amil Assistência Médica Internacio-
nal Ltda.; Unimed Rio; Cassi - Caixa de
Assistência dos Funcionários do Ban-
co do Brasil; Sul América; Medial
Saúde; Petrobrás; Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos; Bradesco
Saúde S/A e Golden Cross.
A comunicação da ANS, por sua vez,
informou que das empresas notifica-
das pelo CBO/FeCOOESO, sete estão
em processo de estabelecimento de
Termo de Compromisso de Ajuste de
Conduta (TCAC) e as outras duas (Bra-
desco e Golden Cross) estão inseridas
no processo administrativo do Progra-
ma de Monitoramento da Contratua-
lização da ANS.
“A manifestação da ANS foi positiva
na medida em que mostra que a
iniciativa do CBO/FeCOOESO não é
extemporânea, mas sim uma atitude
correta em benefício da defesa da
dignidade dos médicos oftalmologis-
tas, do bom atendimento aos pacien-
tes e da manutenção do sistema”,
concluiu João Fernandes.

CBO e FeCOOESO reivindicam
atualização de contratos com operadoras

E m atenção à Carta nº 21/2010,
datada de 29 de julho de
2010, encaminhada à esta

ANS, temos a esclarecer que
apoiamos tal medida, pois, enten-
demos que a negociação entre as
partes (operadoras e prestadores) é o
melhor caminho para a busca de um
mercado mais equilibrado.
Este foi o teor principal da resposta
enviada por Antônio Carlos Endrigo,
Gerente Geral de Integração Setorial
da Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS) à comunicação enviada
pelo Conselho Brasileiro de Oftalmo-
logia (CBO) e pela Federação das
Cooperativas Estaduais de Serviços
Administrativos em Oftalmologia
(FeCOOESO) informando sobre a
atitude das duas entidades solicitan-
do reuniões com as principais empre-
sas operadoras de planos de saúde
para tratar da chamada contratua-
lização, conforme as Resoluções da

João Fernades
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