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• Ideia de cooperação desde 2001, com cirurgiões cardíacos de Sergipe

• Interesses semelhantes com cirurgiões torácicos na Bahia

• Ata de constituição da Cardiotórax em novembro 2003

• Negociações com pacientes e fontes pagadoras de forma individualizada e 
regionalizada

• Atualmente são 36 cirurgiões cardíacos, 30 cirurgiões torácicos, pessoas 
jurídicas dos cooperados

• Atuação em todo o Estado da Bahia

• Vantagens: assessoria financeira, contábil, fiscal, jurídica, cobrança e 
faturamento, imprensa, científica, outras.

• ÉTICO. LEGAL. JUSTO.



Código de Ética Médica – novembro 2018

• Para exercer a medicina com honra e dignidade, o médico necessita ter boas 
condições de trabalho e ser remunerado de forma justa

• Compete ao médico aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o 
melhor do progresso científico em benefício do paciente e da sociedade.

• O médico será solidário com os movimentos de defesa da dignidade 
profissional, seja por remuneração digna e justa, seja por condições de 
trabalho compatíveis com o exercício ético profissional da medicina e seu 
aprimoramento técnico científico.

• Estabelecer seus honorários de forma justa e digna

• (É Vedado) Deixar de ajustar previamente com o paciente o custo estimado dos 
procedimentos



• Lei 5.764 de 16/12/1971 – Define a Política Nacional de 
Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades 
cooperativas, e dá outras providências.

• - originários de setor público ou privado

• - contribuir com bens ou serviços

• - prestar serviços aos associados

• - adesão voluntária

• - singularidade de voto

• A Lei 13.003, de 2014, e as Resoluções Normativas 363 e 364, de 
2014, reforçaram a obrigatoriedade da existência de contratos 
assinados entre as operadoras de saúde e prestadores de serviços,  
para documentar e formalizar a relação entre essas partes, reajustes 
anuais. 





Defasagem Financeira
dos Honorários

Médicos

• Ausência de índices de 
reajuste

• Glosas

• Ausência de 
Faturamento direto

• Atrasos e retenções nos
repasses dos Hospitais
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