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COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO RIO DE JANEIRO LTDA. 

 
 
NOTA DA DIRETORIA III - Covid19 
 
Rio de Janeiro, 30 de março de 2020 
 
Prezados Cooperados,  
 
Em tempo de pandemia, mantemos o trabalho, tanto dos colaboradores quanto da direção!  
Primeira vez, em 30 anos de existência, que todos os nossos colaboradores estão trabalhando na 

modalidade home office. 
E temos boas novidades para anunciar em breve, mas diante do atual cenário, tudo fica lentificado. 

Gostaríamos muito de poder oferecer mais a todos nós, lembrando que a cooperativa é formada por 
membros donos, cada um de sua cota parte!  

 
Agradecemos as sugestões, imbuídas do mais elevado espírito cooperativista, sobre a distribuição 

de EPIs para os Cooperados, e sabemos da importância dos mesmos, porém precisamos esclarecer alguns 
pontos: 

 
1º. Segundo o CFM, atuam no Estado do Rio de Janeiro um total de 3.550 anestesiologistas, sendo 

registrados na SAERJ/SBA menos de 1.000 e na Coopanest-Rio, em torno de 600 anestesiologistas 
cooperados ativos. 

 
2º. A maior parte das cooperativas no Brasil conta com quase 100% dos anestesiologistas de seu 

respectivo estado, participantes e faturando todo seu movimento pessoal e de seu grupo pela sua 
cooperativa. Realidade bem distante, aqui no Rio de Janeiro. 

 
3º. Apesar de termos um número de associados maior ou igual a outras cooperativas do país, nosso 

faturamento é muito inferior devido a não adesão dos próprios cooperados.  
 
A Coopanest-Rio recebe, processa, recorre e repassa honorários indistintamente a todos os seus 

Cooperados, inclusive aos que recorrem à Cooperativa apenas para a cobrança de anestesias de difícil 
solução através da cobrança direta do paciente ou familiares. 

 
4º. A Coopanest-Rio não presta serviços à entidades públicas federais, estaduais ou municipais, tal 

qual a maioria das Cooperativas no Brasil, devido aos históricos e bem conhecidos riscos que envolvem 
tais contratos públicos. Os deveres assumidos por essas cooperativas, no Rio de Janeiro são assumidos 
pelas chefias de serviço e direções médicas dos hospitais públicos e privados. 

 
5º. O grande objetivo da Coopanest Rio, neste momento de pandemia e de agravamento da crise 

financeira, é continuar sendo um modo de faturamento seguro e honesto; é continuar com todos os nossos 
colaboradores, sem nenhuma demissão; é continuar honrando nossos compromissos e nossos contratos, 
e acima de tudo, continuar divulgando o espírito cooperativista - o espírito de ajuda mútua, de tolerância, 
de unir forças! 

 
Que saiamos mais fortes dessa crise. 
 
É nosso desejo sincero, 
A Diretoria.  
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