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Ata de Reunião 
Data: 28.06.2016 

               
 Assunto 

Ata da Reunião – Pacotes em Consulta Oftalmológica 
________________________________________________________________________________________________________ 
Participantes: 
 

SulAmérica:  
Dra. Tereza Villas Boas Veloso – Diretora SulAmérica 
Antônio Dias – Superintendente Relacionamento Cliente e Rede Referenciada SulAmérica 
Aimar Tarrufi de Paula – Gerente Custos Sinistros SulAmérica 
Janaína Barroso – Advogada Consultivo Saúde da SulAmérica 
 
CBO:  
Sr. João Fernandes – Assessor da Comissão de Saúde Suplementar 
Dr. Gabriel Carvalho – Advogado da Comissão de Saúde Suplementar 
 
Relato: 

 
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Junho de 2016, os Participantes acima estiveram 
reunidos na Sala de Reuniões, no 11º andar, na Rua dos Pinheiros, 1673, São Paulo/ SP, com 
a finalidade de discutir o oferecimento de pacotes em consultas oftalmológicas recebidas pelos 
médicos referenciados da SulAmérica. 
 
Em conversa, a CBO relatou que recebeu reclamações de médicos referenciados, no intuito de 
informar ao Conselho de que a SulAmérica enviou proposta de pacotes em consultas 
oftalmológicas, sob pena de descredenciamento em caso de não aceitação. 
 
Dr. Tereza esclareceu que, de forma alguma, a SulAmérica conduziu como descrito acima. 
Ademais, da leitura dos documentos trazidos pelos representantes da CBO, foi constatado que 
não há qualquer comprovação quanto ao alegado. Dra. Tereza reiterou que jamais seria essa a 
conduta mantida pela SulAmérica. 
 
De outra parte, os representantes da CBO informaram que não há interesse em manter 
profissionais que atuem de forma abusiva no tocante ao pedido de exames, pois todos devem 
ter justificativa médica e que apoia o descredenciamento de profissionais que, eventualmente, 
atuem com abusividade. 
  
Os representantes da CBO colocaram-se, sempre, à disposição para acompanhar a Dra. Tereza 
e o Sr. Antônio Dias em reuniões com prestadores SulAmérica, caso entendam pertinente o 
apoio da CBO. 
 
Os representantes da CBO sugerem que não poderá haver “empacotamentos” em casos de 
consultas oftalmológicas e que devem ser seguidos os exames previstos em parecer da 
FeCOOESO, quais são: anamnese, inspeção, exame de pupilas, medida da acuidade visual, 
refração, retinoscopia e ceratometria, fundoscopia, biomicroscopia do segmento anterior, 
exame sumério da motilidade ocular e do sendo cromático. 
 
Dra. Tereza informou que todos estes exames são respeitados pela SulAmérica e que 
compõem o contrato de prestação de serviços oftalmológicos. Além disso, deixou claro que 
não há, de forma alguma, qualquer interferência, por parte da SulAmérica, na conduta 
médica. O que foi reiterado pelo Sr. Antônio Dias. 
 
Os representantes da CBO informaram – novamente - que qualquer que seja o exame 
solicitado pelo profissional de oftalmologia, deve ocorrer justificativa médica para tanto. E, 
informaram que a CBO não pretende interferir no valor negociado, mas que cada exame deve 
ser pago em seu código separadamente. 
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Dra. Tereza informou que a forma de pagamento respeita a vontade das partes, bem como os 
critérios operacionais da SulAmérica. 
  
Nada mais. 
 
 
  



Rio de Janeiro, 05 de julho de 2016. 

 

À Diretoria – SulAmérica Saúde,  

At.: Dra. Teresa V. B. Veloso 

 

Ref.: Resposta a Ata gerada em função da Reunião realizada no dia 28 de junho, na sede da 

Sul América, em São Paulo entre a Comissão de Saúde Suplementar do CBO e a Diretoria Sul 

América Saúde – Pacote de Consulta Oftalmológica. 

 

Prezados Senhores, 

 

Primeiramente agradecemos pelo envio da ATA de nossa última reunião, realizada no dia 28 

de julho, na Sede da SulAmérica, em São Paulo. 

Visando uma definição quanto ao Pacote de Consulta Oftalmológica e após apresentarmos 

todas as ponderações expostas nesta reunião à nossa Diretoria, vimos esclarecer e propor o 

que segue. 

O Parecer de Consulta Oftalmológica não deve ser objeto de alteração em sua estrutura, 

conforme composição definida pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. A consulta 

oftalmológica é constituída por: anamnese, inspeção, exame das pupilas, medida da 

acuidade visual, refração, retinoscopia e ceratometria, fundoscopia, biomicroscopia do 

segmento anterior, exame sumário da motilidade ocular e do senso cromático. 

Para tanto sugerimos que quaisquer exames complementares que estejam fora dos elencados 

acima, sejam cobrados mediante codificação própria TUSS e conforme valores apresentados 

por tabela própria – SulAmérica. 

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia se compromete a não discutir os preços apresentados 

pela SulAmérica, devendo existir negociação direta entre esta Seguradora e seus 

referenciados. 

Porém, alertamos que por analogia ao artigo 5º, inciso VIII, da Resolução Normativa ANS nº 

363/2014, que veda formas de reajuste que mantenham ou reduzam o valor nominal do 

serviço contratado, não se pode admitir a imposição de medidas que reduzam o valor 

inicialmente pactuado para os exames. 



Por fim, destacamos e enaltecemos o compromisso assumido pela Dra. Tereza Veloso em 

assegurar o não descredenciamento para os serviços que não concordarem com a proposta 

de empacotamento da consulta oftalmológica. 

Reiteramos votos de elevada estima e consideração e permanecemos no aguardo de um 

breve retorno para a resolução deste impasse. 

 

Atenciosamente, 

 

Gabriel Carvalho 

Advogado da Comissão de Saúde Suplementar 

Conselho Brasileiro de Oftalmologia 

 

 

 

C/c:  ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar – Dra. Martha de Oliveira 

 AMB – Associação Médica Brasileira – Dr. Florentino de Araújo Cardoso Filho 



RESPOSTA DA SULAMÉRICA AO MANIFESTO DA CSS/CBO, EM FUNÇÃO DA ATA GERADA EM 

REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DA SULAMÉRICA EM SÃO PAULO NO DIA 28/06/16. 

 
De: tereza.veloso@sulamerica.com.br [mailto:tereza.veloso@sulamerica.com.br]  

Enviada em: quarta-feira, 6 de julho de 2016 08:02 
Para: Jurídico - Saúde Suplementar - CBO 

Cc: Antonio Dias; Aimar Tarrufi; Janaina Barroso; Renata Saspadini; Milena Fratin; Juridico Consultivo Saude; 

João Fernandes; Frederico Pena; Reinaldo Ramalho; Diretoria - CBO; homero@cbo.com.br; 
pc.fontes@terra.com.br; Nelson Louzada; martha.oliveira@ans.gov.br; felipe.riani@ans.gov.br; 

eczilli@cardiol.com.br 
Assunto: Re: Resposta CSS/CBO a Ata - Reunião 28.06 - CBO e SulAmérica - Pacote de Consulta Oftalmológica 

 

Prezados Srs. 

 

Conforme conversamos em reunião continuaremos nossas conversas e negociações com nossos 

credenciados. Não é prática da SAS fazer descredenciamento quando não chega a acordo com seus 

prestadores, até por que,isso dificilmente acontece . Também não praticamos redução de preços de 

serviços. 

Lembro que foi acordado em reunião que a CBO irá nos ajudar com os prestadores que estão fora da 

curva habitual que cobrança quando comparados aos seus celegas de especialidade, considerando é 

claro os especialistas em áreas específicas que consequentemente utilizam exames específicos da 

especialidade, sempre seguindo as diretrizes da especialidade. 

 

Cordialmente, 

 

Teresa Veloso – SulAmérica. 

 


