
 

 

Rio de Janeiro, 22 de junho de 2015. 

Carta 006/2015 

 

À 
Exma. Diretora da  
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS 
Av. Augusto Severo, 84 – 9º andar -  Glória  
CEP 20021-040 -Rio de Janeiro – RJ 
 

 

A/C Diretora de Desenvolvimento Setorial -  Dra. Martha Regina de Oliveira 

 

Ref.: Indicadores/Critérios de qualidade e desempenho (art. 12, §1o, da RN 363/14) 

 

 

Ilustríssima Dra. Martha Regina de Oliveira, 

 

01. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia – CBO, por intermédio de sua Comissão de 

Saúde Suplementar, vem se manifestar contrariamente acerca dos estudos e metodologias 

propostos para a regulamentação dos indicadores ou critérios de qualidade e desempenho 

previstos no art. 12, §1o, da Resolução Normativa nº 363, de 11 de dezembro de 2014, da 

Diretoria Colegiada da ANS. 

 

02. O posicionamento do CBO, na qualidade de Sociedade de Especialidade vinculada 

à Associação Médica Brasileira – AMB, consiste em reconhecer que o principal indicador 

ou critério de qualidade e desempenho deve ser fundamentado na qualificação técnica do 

corpo clínico. 

 

03. O reconhecimento de que apenas as questões operacionais, seja pela existência de 

estrutura diferenciada ou certificados de constância e celeridade nos atendimentos, não 

representa o verdadeiro intuito do legislador. Em verdade, deve-se ponderar pela 

qualificação técnica dos profissionais que desempenham os serviços, visto que é o único 

indicador que poderá efetivamente garantir maior segurança e qualidade. 

 



 

 

 

04. Neste tocante, cite-se que a compatibilidade da estrutura assistencial é uma 

obrigatoriedade legal balizada nas normas do Ministério da Saúde, entidades do Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária, Conselho Federal de Medicina, Associação Médica 

Brasileira e Sociedades de Especialidade. 

 

05. Por fim, o entendimento do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, visando 

resguardar o melhor interesse de toda a sociedade brasileira, é de que os indicadores ou 

critérios de qualidade devem observar a qualificação técnica do corpo clínico e não apenas 

a estrutura física ou os certificados de padronização existentes (ex.: certificação ISO). 

 

06. Reiteramos votos de elevada estima e consideração. 

 

  Atenciosamente, 

 

 

NELSON LOUZADA 
Comissão de Saúde Suplementar 

Conselho Brasileiro de Oftalmologia 
 

 

 

 

 

 


