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CARTA DE CONTESTAÇÃO AO PARECER TÉCNICO 
Nº 20/GEAS/GGRAS/DIPRO/2016 

COBERTURA: LASER EM OFTALMOLOGIA 
 
 
O Conselho Brasileiro de Oftalmologia - CBO vem encaminhar pelo 
presente, recurso de contestação da legitimidade do PARECER TÉCNICO 
Nº 20/GEAS/GGRAS/DIPRO/2016 COBERTURA: LASER EM 
OFTALMOLOGIA, elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 
– ANS. 
 
Argumenta a autarquia que o laser de Femtossegundo é de cobertura 
obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde, posicionamento 
este refutado pelo CBO nos termos que se seguem. 
 
A ANS alega em seu parecer que: 
 
“diversos procedimentos oftalmológicos, como a fotocoagulação da retina, 
tratamento do glaucoma (pela fototrabeculoplastia) e as cirurgias de 
correção da miopia e da hipermetropia, entre outros, são realizados por 
meio de laser, assim especificados no Rol, portanto, possuem cobertura 
obrigatória”. 
 
O CBO concorda com tais afirmações, todavia ressalta que cada tipo de 
laser acima citado possui características como comprimento de onda, 
interação com o tecido humano, potência, fluência, taxa de repetição, 
tamanho do spot, duração de pulso diferentes, e de combinações destas 
características diferentes, assim, fazendo que cada laser tenha uma(s) 
finalidades (procedimentos) específicas, não sendo em hipótese nenhuma 
intercambiáveis para um mesmo procedimento. Cita ainda que: 
 
“mesmo para os procedimentos que têm prevista a sua realização a laser, 
não é obrigatória à cobertura a um tipo de laser, podendo ser oferecidas 
outras formas de obtenção de raios laser, como o laser de argônio e o 
Nd:YAG laser, femtossegundo entre outras. Neste sentido, a operadora de 
planos privados de assistência à saúde é obrigada a garantir o procedimento 
a laser, oferecendo-o, por quaisquer uma das formas de obtenção de raios 
laser”. 
 
O laser de Femtossegundo constitui uma modalidade de tecnologia cujo 
mecanismo de ação se resume na emissão de pulsos ultracurtos, com 
duração de 10-15s, capaz de criar incisões superficiais ou na subsuperfície 
da córnea por fotodisrupção. Tais lasers produzem incisões precisas e 



 

 

regulares, ideais para cirurgia corneana e do cristalino. Assim, pode ser 
utilizado nos eventos 3.03.04.08-3 - Implante de Anel Corneano, 3.03.04.10-
5 - Delaminação corneana com fotoablação estromal – LASIK, Transplantes 
lamelares, 3.03.06.02-7 Facectomia com lente intra-ocular com 
facoemulsificação. 
 
Portanto, deve ser visto aqui como uma inovação da técnica, ou seja, os 
eventos acima listados NÃO DEPENDEM do laser de Femtossegundo para 
sua realização. Já o contrário ocorre para todos os demais procedimentos 
que se utilizam de lasers (desenvolvidos há décadas atrás), como o Nd-YAG 
e argônio, mencionados no parecer. Nesta situação, o laser FAZ-SE 
ABSOLUTAMENTE NECESSÁRIO para que os eventos sejam realizados. 
Como exemplo citamos: capsulotomia por Nd-YAG laser, remoção de 
pigmentos de lente intra-ocular com Nd-YAG laser, fotocoagulação de retina 
com laser de argônio, iridectomia com Nd-YAG laser, fototrabeculoplastia, 
etc. 
 
Do exposto, sugerimos revisão do PARECER TÉCNICO Nº 
20/GEAS/GGRAS/DIPRO/2016 COBERTURA: LASER EM 
OFTALMOLOGIA em razão das situações de conflito que o mesmo tem 
gerado no processo regulatório, traduzidas pela impossibilidade de envio de 
cobrança aos convênios de valor adicional que considere esta inovação 
tecnológica quando empregado para os eventos convencionais, uma vez 
que o laser de Femtosegundo não se encontra contemplado pela CBHPM. 
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