
Ao longo de 2018, 

estabelecemos novas parcerias com os principais prestadores de serviços  
de saúde do Rio de Janeiro, com o propósito de ampliar o acesso e a qualidade  
do atendimento médico-hospitalar oferecido aos nossos associados.

Após estudo técnico de suficiência de nossa rede credenciada e das principais 
demandas dos associados, decidimos credenciar o Hospital Copa Star para 
procedimentos eletivos cirúrgicos, bem como o Hospital Vitória, na Barra,  
para emergências clínicas e pediátricas, além do novo serviço de emergência 
clínica da Casa de Saúde São José.

Por outro lado, observamos que o Hospital Pro-Cardíaco tem se destacado  
nas áreas de cardiologia e neurologia, o que nos levou a rever o convênio com  
o referido estabelecimento hospitalar para atendimento os associados  
da CAMPERJ exclusivamente nessas duas especialidades.

Em vista disso, a partir de 1º de janeiro de 2019, o Hospital Pro-Cardíaco  
não mais estará credenciado para internações clínicas, que deverão ser  
carreadas para outros hospitais da rede credenciada, mantendo-se, contudo,  
o seu credenciamento para atendimentos exclusivos nas áreas da cardiologia  
e neurologia.

Reafirmando o nosso compromisso de manter uma rede de atendimento 
altamente qualificada, que assegure acesso aos melhores serviços disponíveis  
no mercado, subscrevemo-nos,

 Fraternalmente,
  A Diretoria
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