
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, 27 de março de 2020 

Ofício CBO- Pres. No 32-2020 

 
Ilmo. Prof. 
Dr. Lincoln Lopes Ferreira  
Presidente 
Associação Médica Brasileira- AMB 
Rua São Carlos do Pinhal, 324 - Bela Vista 
São Paulo/SP - CEP 01333-903 

 

Ilmo. Prof. 
Dr. Carlos Alfredo Lobo Jasmin  
Diretor de Defesa Profissional  
Associação Médica Brasileira-AMB 
Rua São Carlos do Pinhal, 324 - Bela Vista 

São Paulo/SP - CEP 01333-903 

 

Ref.: Prazos de atendimento para a realização de consultas (RN 259/11), 

exames, terapias e cirurgias que não sejam urgentes, em decorrência do 

estado de calamidade pública e do combate ao vírus COVID-19. 

 

Prezados Doutores, 

 

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), vem, com o respeito e 

acato devidos, por intermédio de seu Presidente, expor e requerer o que segue. 

 

É indiscutível que o mundo passa por uma transformação meteórica em 

todo os seus campos e aspectos, tendo por fundamento a realidade pandêmica 

que nos rodeia e que foi decretada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

em relação ao Coronavírus (COVID-19). 

 

Todas as autoridades públicas nacionais caminharam no mesmo sentido 

da OMS e estamos vivendo uma realidade acelerada de criação de leis, 

decretos, medidas provisórias, portarias, resoluções, protocolos, 

recomendações e entendimentos que tem como objetivo salvar o maior número 

de vidas possível no meio desse estado de guerra que se instalou de fato no 

mundo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, a pandemia de Coronavírus (COVID-19) e a decretação de 

calamidade pública no Brasil, não podem servir de carta branca para que as  

autoridades públicas criem regulamentações que, sob a alegação de ajudar a 

coletividade, acabem por estrangular outros setores essenciais para a 

continuidade do efetivo exercício de funções sociais básicas, como é o caso da 

MEDICINA. 

 

Sendo mais específico, é necessário alertar que a Agência Nacional de 

Saúde Suplementar (ANS), no dia 23.03.2020, após a 4ª reunião Extraordinária 

de sua Diretoria Colegiada, decidiu prorrogar os prazos máximos de 

atendimento para a realização de consultas (RN 259/11), exames, terapias e 

cirurgias que não sejam urgentes, em decorrência do estado de calamidade 

pública e do combate ao vírus COVID-19. 

 

Em tese, a medida adotada pela ANS possui um objetivo específico e 

busca flexibilizar o atendimento do usuário pelo plano de saúde, concedendo 

mais tempo a este para disponibilizar o atendimento daquele. 

 

No caso concreto, ocorrerá a suspensão dos atendimentos eletivos (e/ou 

dos prazos de autorização dos mesmos pelas operadoras), fato que 

PRODUZIRÁ REFLEXOS FINANCEIROS DEVASTADORES NOS 

CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS DE DIVERSAS ESPECIALIDADES 

MÉDICAS, ameaçando a própria sustentabilidade do setor. 

 

Isto porque o Ministério da Saúde e a ANS estão analisando a 

possibilidade da flexibilização da gestão de recursos pelas operadoras, 

mediante a redução na exigência de capital e a liberação de autorização para 

movimentação de ativos garantidores, com foco em investimentos na 

ampliação de leitos e de unidades ambulatoriais a pacientes com o COVID-19. 

 

Sabemos que a sustentabilidade do setor de saúde depende da 

transparência quanto aos efetivos impactos sobre os custos assistenciais das 

operadoras, seja pela expectativa de redução inicial dos custos, motivada pela 

suspensão dos atendimentos e das autorizações para atendimentos eletivos, 

seja pelo eventual aumento dos custos relacionados aos atendimentos e 

internações vinculados à pandemia do COVID-19. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante do exposto, o CBO vem requerer a intervenção desta ilustre 

Associação Médica Brasileira (AMB) junto à Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS), de modo que sejam esclarecidos, de maneira 

fundamentada, os seguintes pontos:   

 

A. Houve redução nos custos assistenciais das operadoras em virtude da 

prorrogação dos prazos máximos para a realização de consultas, exames, 

terapias e cirurgias que não sejam urgentes, bem como pela suspensão dos 

prazos de atendimento em regime de hospital-dia e em regime de internação 

eletiva? 
 

B. Qual é a projeção de aumento dos custos assistenciais no combate à pandemia 

do COVID-19? 
 

C.  Qual é o plano de contingência em relação aos prestadores de serviços 

médicos, diante do alargamento do prazo de atendimento das demandas dos 

usuários pelos planos de saúde, e das inevitáveis consequências acima 

descritas?   
 

D. Por que foram suspensos os prazos de atendimento em regime de hospital-dia 

e em regime de internação eletiva? Não seria uma hipótese de alargamento 

dos prazos, nos mesmos moldes propostos às consultas e exames, de modo 

evitar a total interrupção desses atendimentos e a concentração da demanda 

no futuro? E, ainda, não poderia ser realizado um acompanhamento da 

evolução desses números assistenciais, para melhor adequação no decorrer 

da pandemia? 
 

Sem prejuízo dos questionamentos anteriores e diante do agravamento 

da situação financeira dos consultórios e clínicas, motivado pelas 

determinações das autoridades públicas (dentre elas a própria ANS), vimos 

propor que seja discutido junto a ANS, com a máxima urgência, que os prazos 

dispostos na RN-ANS 259/11 sejam alargados em no máximo 7 (sete) dias, 

valendo tal medida inclusive para os atendimentos em regime de hospital-dia e 

internação eletiva, de modo garantir a sustentabilidade do setor. 

 

Reiteramos votos de elevada estima e consideração. 

 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia 

José Beniz Neto 

Presidente 


