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Palavra do Presidente

Mensagem da SBCII
A Sociedade Brasileira de Catarata e Implantes
Intraoculares, fundada em 1982, tem como um dos
seus objetivos zelar pelo respeito à ética profissional e
trabalhar pela defesa, regulamentação e fiscalização do
exercício da especialidade, colaborando, para isso, com
as entidades médicas e afins de idênticos objetivos.
A cirurgia de catarata é considerada um dos procedimentos mais eficazes em
toda a Medicina. Constantes avanços técnicos, tecnológicos e científicos nos
impõe uma ininterrupta busca por conhecimento. Infelizmente toda esta
evolução não é acompanhada pelo devido reconhecimento das operadoras de

Esta publicação, em parceria com a FeCOOESO e SBCR, tem por objetivo
esclarecer e orientar, de forma simples e dinâmica, médicos e clínicas que
realizam a cirurgia de catarata e refrativa a se relacionarem melhor com os
planos de saúde. Este estímulo de uma maior cooperação com a FeCOESO, CBO
e SBO na defesa dos nossos honorários médicos sempre foi um dos projetos
da nossa gestão.

Armando Crema
Presidente da Sociedade Brasileira
de Catarata e Implantes Intraoculares

Palavra dos Presidentes

planos de saúde.

(SBCII) (2012-14).
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Mensagem da SBCR
Observamos uma acelerada e contínua evolução da
cirurgia da catarata que faz com que estes procedimentos
estejam entre os mais evoluíram na Medicina nas últimas
décadas. Tal evolução está intimamente relacionada com
o advento da Cirurgia Refrativa como subespecialidade.
A constante necessidade de evolução esteve sempre
relacionada ao fato destes procedimentos envolverem pacientes sem doença ocular
além da ametropia (miopia, hipermetropia e astigmatismo). Destacam-se os avanços
na propedêutica complementar e de diferentes tipos de laser, como o excimer laser e
o laser de femtossegundo.
Em face desta incontestável revolução, a tendência das sociedades científicas

Palavra dos Presidentes

relacionadas com Catarata e Refrativa trabalharem em conjunto e se unificarem é
observada no mundo todo. No Brasil, a parceria entre a SBCII (Sociedade Brasileira
de Catarata e Implantes Intraoculares) e a SBCR (Sociedade Brasileira de Cirurgia
Refrativa), que se iniciou na década de 80, tem em 2014 a verdadeira unificação com
a formação da ABCCR – Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa. Esta
será internacionalmente conhecida como BRASCRS (Brazilian Association of Cataract
and Refractive Surgery), denominação já informalmente utilizada por muitos.
No congresso de 2014, realizado no Rio de Janeiro entre 2 e 5 de abril, uma obra
que vem a celebrar este importante momento da história da Oftalmologia brasileira
– o Tratado Brasileiro de Catarata e Cirurgia Refrativa. Entretanto, devemos estar
atentos em trazer para o cirurgião de catarata e refrativa elementos que permitam a
viabilização destes benefícios para o paciente. Toda esta evolução tecnológica agrega
grande valor, mas também custo para o tratamento, sendo um desafio para o médico
como profissional liberal, bem como para o sistema de saúde suplementar. Esta
segunda publicação, o “Guia de relacionamento com operadoras de planos de saúde
para cirurgiões de catarata e refrativa”, vem a cobrir esta importante necessidade
que temos ao lidar a situação de oferecer ao paciente o que há de melhor de forma
justa e adequada. É esperado que mudanças ocorram, o que pode requerer ajustes
de acordo com a nova realidade. Entretanto, o papel do Conselho Brasileiro de
Oftalmologia (CBO) e da FeCOOESO não está nada finalizado. Este é contínuo, no
sentido de manter a defesa da prática da Oftalmologia como uma profissão digna e
correta, de modo que seja possível trabalharmos para beneficiar nossos pacientes.

Renato Ambrósio Jr
Presidente Sociedade Brasileira
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de Cirurgia Refrativa (SBCR) (2012-14)

Palavra do Presidente

Mensagem da FeCOOESO
É muito gratificante para toda a equipe FeCOOESO
notar que estão contempladas nesta publicação
diversas conquistas obtidas ao longo de vários anos de
negociações junto às operadoras de planos de saúde.
As duas cirurgias eletivas mais realizadas em todo
o mundo, a catarata e a refrativa, atestam a importância deste guia, que
informa aos colegas as nuances da relação dos prestadores de serviço com as
empresas contratantes.
Com os subsídios aqui apresentados, a negociação fica mais transparente.
Logicamente, a conscientização dos colegas torna a defesa do nosso mercado de

Esta é a função primordial da FeCOOESO – defender o nosso trabalho, exigindo
honorários dignos pelos serviços prestados.

Nelson Louzada
Presidente da Federação das
Cooperativas de Serviços Administrativos
em Oftalmologia (FeCOOESO)

Palavra dos Presidentes

trabalho mais fácil.
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O que é CBO?
Fundado em 1941, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) é uma associação científica e cultural de
médicos oftalmologistas. Principal entidade representativa da especialidade no Brasil, o CBO tem como
missão fundamental a promoção da saúde visual e ocular da população. Para atingir essa meta, o Conselho desenvolve várias ações em defesa do aprimoramento técnico-científico e ético dos médicos oftalmologistas e também na defesa de suas prerrogativas profissionais por meio de suas comissões específicas,
como a de Defesa Profissional e da nova Comissão de Saúde Suplementar. As finalidades do CBO estão
definidas em seu Estatuto.
O CBO é filiado à Associação Médica Brasileira (AMB), à Associação Pan-Americana de Oftalmologia (APAO)
e ao Concilium Ophthalmologicum Universale (ICO).

Entidades Médicas

O que é FeCOOESO?
A FeCOOESO é a Federação das Cooperativas Estaduais de Serviços Administrativos em Oftalmologia. Surgiu a partir da experiência positiva da COOESO-RJ e de cooperativas similares criadas em outros estados
brasileiros, em especial a COFTALCE, do Ceará. Seu objetivo primordial é construir uma relação mais equilibrada entre médicos e as operadoras de planos de saúde, permitindo a sinergia entre oftalmologistas
de todo o País. Toda a estrutura organizacional da Federação foi estabelecida a fim de garantir que a sua
gestão seja feita por profissionais não médicos, prestando com primazia serviços administrativos para seus
associados, possibilitando a concentração no core business e a redução de custos burocráticos.

O que é AMB?
AMB – Associação Médica Brasileira – é uma sociedade sem fins lucrativos, fundada em 1951, cuja missão
é defender a dignidade profissional do médico e a assistência de qualidade à saúde da população brasileira. A entidade conta com 27 federadas (associações médicas estaduais) e 396 associações regionais.
Compõem o seu Conselho Científico 53 sociedades médicas, dentre elas o CBO, que representam as especialidades reconhecidas no Brasil.
Buscando o aprimoramento científico e a valorização profissional do médico, desde 1958, a AMB concede
Títulos de Especialista aos profissionais aprovados em rigorosas avaliações teóricas e práticas. Trabalha
em conjunto com outros órgãos de saúde, como CFM, e sociedades de especialidades na elaboração de
diretrizes médicas e também da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos (CBHPM).

O que é CFM?
O Conselho Federal de Medicina, CFM, é um órgão que possui atribuições constitucionais de fiscalização
e normatização da prática médica. Criado em 1951, sua competência inicial reduzia-se ao registro profissional do médico e à aplicação de sanções do Código de Ética Médica.
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Hoje, as atribuições e o alcance das ações do CFM estão mais amplas, abrangendo a defesa da saúde da
população e dos interesses da classe médica.

Medicina Suplementar

O que é ANS?
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é uma autarquia federal que compõe a administração
pública indireta. É responsável pela regulação e fiscalização das operadoras de planos de saúde. Tem ainda
como foco a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras
setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores de serviços.

O que é TISS?

O que é TUSS?
Terminologia Unificada da Saúde Suplementar – TUSS. No mercado de planos de saúde, como resultado de sua grande fragmentação, sempre coexistiram múltiplas terminologias (tabelas) criadas
por operadoras e prestadores para solução de problemas locais. O gerenciamento, o mapeamento
e o controle de versões dessas tabelas mostram-se aquém do necessário para um ambiente de
intercâmbio eletrônico de dados e comprometem a interoperabilidade entre os diversos sistemas
de informação. Durante o processo de implantação do padrão para Troca de Informação em Saúde Suplementar (TISS), tornou-se evidente a necessidade de adoção de uma terminologia clínica
comum a todos os atores do mercado (hospitais, médicos, laboratórios etc.). Assim, a Agência
Nacional de Saúde Suplementar publicou no dia 13 de novembro de 2009 a Instrução Normativa
nº 38, que determina que as operadoras de plano privado de assistência à saúde e prestadores de
serviços de saúde devem obrigatoriamente adotar a TUSS para codificação de procedimentos médicos, em sintonia com os códigos já existentes na CBHPM – Classificação Brasileira Hierarquizada
de Procedimentos Médicos.

Medicina Suplementar

Instituída em 2005, através da Instrução Normativa ANS nº 17, a TISS – Troca de Informações na Saúde
Suplementar – surgiu com o objetivo de padronizar todo o processo de faturamento entre prestadores de
serviços e operadoras de plano de saúde. O que antes ocorria por meio de papel, passou a ser exercido
por meio eletrônico padronizado. Também busca oferecer subsídios para as ações de avaliação e acompanhamento econômico, financeiro e assistencial das operadoras de planos privados de assistência à saúde
e compor o Registro Eletrônico de Saúde.

O que é Rol de Procedimentos?
O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, conhecido comumente como Rol da ANS, é a lista dos
procedimentos, exames e tratamentos com cobertura obrigatória pelos planos de saúde, conforme sua
tipificação: ambulatorial, hospitalar com ou sem obstetrícia, referência ou odontológico. Essa lista é válida
para os planos contratados a partir de 02 de janeiro de 1999, os chamados planos novos. É válida também
para os planos contratados antes dessa data, mas que foram adaptados à Lei dos Planos de Saúde. Essa
cobertura mínima obrigatória é revista a cada dois anos.
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Qual a diferença entre Rol de Procedimentos e CBHPM?
Todos os procedimentos existentes no Rol da ANS são de cobertura obrigatória por todas as operadoras
de planos de saúde (respeitada a tipificação dos planos, como mencionado na resposta anterior). Já os
procedimentos existentes na CBHPM, não. Nem todos eles encontram-se no Rol da ANS, e por isso não
há qualquer obrigatoriedade quanto a sua cobertura por partes dos planos de saúde. Os procedimentos
constantes na CBHPM são definidos em reuniões realizadas na AMB, através de sua Comissão Nacional de
Honorários Médicos, em conjunto com o CFM, com as sociedades brasileiras de especialidades e também
com a FENAM – Federação Nacional dos Médicos.

Como fazer para conseguir credenciamento
junto às operadoras de planos de saúde?

Medicina Suplementar

Não existe uma fórmula secreta. O processo de credenciamento é feito inicialmente através de um manifesto formal, ou seja, uma carta ou e-mail bem redigido expondo o interesse em ser credenciado e passar
a compor o rol de prestadores de serviço de determinada operadora de planos de saúde, como pessoa
física ou jurídica, de acordo com o caso específico. Material de propaganda do serviço, como folders, sites
ou até mesmo apresentação audiovisuais, é aliado no processo de credenciamento, pois permite uma
avaliação preliminar das instalações da clínica ou consultório.
A dificuldade encontrada em obter resposta positiva sobre um pedido de credenciamento ocorre porque normalmente o tamanho da rede credenciada é bastante controlado pelas operadoras, como forma de reduzir custos. Mas com o estímulo que a ANS tem dado para que os usuários de planos façam
suas queixas quanto à negativa de autorização e à demora no atendimento, as operadoras têm estado
atentas ao dimensionamento mais adequado de suas redes credenciadas, o que gera mais oportunidades de obter uma resposta positiva.

Uma operadora de planos de saúde pode limitar tipos de
procedimentos a serem realizados por um credenciado?
Sim. Após a conclusão do processo de credenciamento, a operadora exporá ao prestador de serviços,
agora credenciado, todos os procedimentos que serão passíveis de faturamento naquela relação jurídica
(credenciamento). Isso será determinado pela necessidade da operadora em ter rede para atendimento
dos usuários de seus planos de saúde na região onde estiver localizado o consultório ou clínica que está
sendo credenciado.

Existem tipos diferentes de coberturas de planos de saúde? Qual a diferença?
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Cobertura é o conjunto de atendimentos aos quais os usuários de um plano de saúde têm direito, previsto na legislação de saúde suplementar e no contrato que é assinado na compra do plano de saúde. Para
saber qual a cobertura de um plano, devem-se observar as segmentações (ambulatorial, hospitalar com
e sem obstetrícia, odontológico e plano referência), o tipo de acomodação (apartamento ou enfermaria)
e a área geográfica de cobertura do contrato (municipal, grupo de municípios, estadual, grupo de estados
ou nacional).

Medicina Suplementar

Quais coberturas são obrigatórias para os planos de saúde? Quais não são?
Todos os procedimentos contidos no Rol de Procedimentos da ANS são de cobertura obrigatória, ou
seja, o usuário do plano de saúde tem direito, o que não quer dizer que este direito deverá ser estendido para o contrato com o prestador de serviço. A operadora de planos de saúde distribui o credenciamento de acordo com a sua necessidade e deficiência de cobertura de determinados procedimentos
médicos, expostos por região.
Alguns procedimentos oftalmológicos, embora não sejam mais considerados experimentais e estejam
na CBHPM, não fazem parte do Rol ANS, por isso não são cobertos pelos planos de saúde. No final
desta publicação você encontra a relação de procedimentos oftalmológicos que fazem parte do Rol de
Procedimentos 2014.

Não. A ANS classifica as operadoras em função do tipo de empresa em seguradoras especializadas em
saúde, planos de autogestão (planos específicos para funcionários de grandes empresas e estatais),
cooperativas médicas, empresas de medicina de grupo e assistência filantrópica. A Agência também
classifica as operadoras de planos de saúde em função de seu porte (grandes, médias e pequenas) e
de sua abrangência geográfica (nacionais, regionais, estaduais e locais). Entretanto, independente das
classificações, todas estão sujeitas à fiscalização e determinações da ANS e devem oferecer as coberturas mínimas estabelecidas.

Que embasamento pode ser usado para tentar reverter a negativa
de autorização a um procedimento por uma operadora?
O prestador de serviço deve demonstrar, por meios de provas (pareceres do CFM, de Conselhos
Regionais, do CBO, diretrizes médicas e protocolos emitidos por entidades médicas), que a glosa
realizada pela operadora é indevida. Com isso, a chance da glosa ser reformada é considerável.
Importante considerar que, caso suas justificativas não sejam aceitas, ainda há opções de recurso
jurídico. O Manual de Ajuste de Condutas reúne documentos importantes que podem ser usados
em recursos de glosas.

Medicina Suplementar

Todas as operadoras de planos de saúde são iguais perante a ANS?

A operadora pode limitar a quantidade de exames
realizados pelo prestador baseando-se em estatísticas?
Não. Não merece reconhecimento qualquer estatística realizada por operadora de planos de saúde em
função da quantidade de exames realizados por prestador de serviço, tendo em vista a sua não fundamentação em qualquer literatura médica oftalmológica. Tais práticas podem ser consideradas intromissão
na prática profissional com base no cerceamento intolerável da liberdade do médico em avaliar seus pacientes. Isso fere de forma clara e contundente o Código de Ética Médica quanto ao direito do profissional
de indicar o procedimento adequado ao seu paciente. Importante ressaltar que o perfil profissional do
médico difere um do outro por conta das práticas associadas à subespecialização, gerando uma variação
na frequência e realização de exames.
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Um plano de saúde pode descredenciar
prestadores de serviço a qualquer momento?
Sim. Na verdade não há nada que impossibilite uma operadora de planos de saúde descredenciar um
prestador de serviços, desde que ele seja avisado de maneira formal, assim como os usuários do plano,
fornecendo-lhes um prazo máximo de atendimento, por exemplo, 60 ou 90 dias. De acordo com a Resolução Normativa da ANS 124 de 2006, a redução de rede hospitalar sem autorização da Agência ou substituição de entidade hospitalar por uma não equivalente submeterão as operadoras de saúde a sanções
pecuniárias (multas).

Medicina Suplementar

Em caso de descredenciamento, como devo proceder
diante de pacientes com cirurgias agendadas?
Diante deste fato, é importante salientar que inicialmente o prestador será informado formalmente do
não mais interesse da Operadora em tê-lo como credenciado. A partir daí, contar-se-á um prazo que
varia de 60 a 90 dias. Neste período, caberá ao prestador não agendar qualquer procedimento que
esteja fora do prazo máximo para atendimento. Os demais casos deverão ser informados à operadora
para que esta coloque à disposição dos beneficiários novos prestadores de serviço que atuem no mesma área geográfica.

Posso suspender o atendimento de um paciente que esteja com
o pagamento das faturas de seu plano de saúde em atraso?
Atualmente, a maioria das autorizações para a realização de atendimentos é feita de forma eletrônica e,
em raríssimas vezes, por telefone. No momento em que estas são solicitadas, a operadora concede ou não
a autorização. Caso exista a negativa, o prestador de serviço estará impossibilitado de prosseguir com o
atendimento, tendo em vista a não autorização do plano de saúde. Caso receba a negativa da operadora, o
profissional responsável pelo atendimento deverá, de forma discreta para não ensejar uma ação por constrangimento, repassar a informação obtida e sugerir que o paciente entre em contato com a operadora
para obter os esclarecimentos pertinentes.
A exceção será aplicada apenas aos casos de emergência, quando não se pode negar o atendimento.
Tratando-se de um usuário inadimplente, logo descoberto, o pagamento pelo serviço será efetuado
diretamente pelo paciente ou responsável ao prestador.

Que tipo de cuidado devo ter ao assinar um
contrato com uma operadora de planos de saúde?
Existem alguns pressupostos legais e de extrema relevância no momento da assinatura de um contrato.
Mas antes de qualquer análise jurídica, é importante o prestador de serviço efetuar um pequeno levantamento concernente à prática administrativa da operadora, que deve incluir preços propostos, cumprimento dos prazos estabelecidos para pagamentos, condições de acesso para o prestador de serviços, além de
uma leitura efetivamente atenciosa das cláusulas presentes no contrato.
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Onde posso buscar mais orientações ou apoio
diante de algum problema com uma operadora?
Na Oftalmologia, os únicos órgãos que atuam na defesa de classe atualmente são a FeCOOESO e a Comissão de Saúde Suplementar do CBO. Aliás, estas duas entidades trabalham juntas, oferecendo suporte
recíproco. Destaca-se apenas a necessidade do oftalmologista fazer parte como sócio do Conselho.
Todos os sócios da Sociedade Brasileira de Catarata e Refrativa fazem jus também à assessoria jurídica, por
meio de convênio firmado pelas Sociedades com a FeCOOESO.

Qual é a legislação que regulamenta o relacionamento
entre médicos e operadoras de planos de saúde?

Há alguma determinação no Código de Ética Médica quanto ao
relacionamento entre médicos e operadoras de planos de saúde?
Sim, na verdade o Código de Ética Médica cita de forma indireta alguns assuntos atrelados a esta matéria.
Citamos como exemplo o artigo 20 (que trata sobre a interferência de interesses pecuniários na escolha
do tratamento).

Posso limitar o número de consultas que atendo em cada plano?

Medicina Suplementar

A legislação que rege sobre esta matéria é extensa, porém as principais são a Lei nº 9.656 de 1998, que
regula as operadoras de planos de saúde, e a Lei nº 9.961 de 2000, que cria a ANS – responsável pela
fiscalização das operadoras.

Não. Ao assinar o contrato de credenciamento, o prestador de serviços assume que atenderá os beneficiários da operadora de planos de saúde (nos planos para os quais for credenciado). A negativa de atendimento – ou mesmo a limitação de agenda para atendimento dos beneficiários de um determinado plano
– pode trazer consequências, como o descredenciamento.
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O que é glosa?
Glosa é a diferença entre os valores cobrados pelo prestador de serviços, presentes na fatura apresentada à operadora de planos de saúde, e os valores efetivamente pagos.

Quais são os tipos de glosa?
Existem vários tipos de glosas, quais sejam: técnicas, por omissão, administrativas, e até mesmo as lineares. De forma sucinta, as glosas técnicas são aquelas em que o prestador de serviços se utiliza de
procedimento diverso do autorizado pela operadora. Já as glosas por omissão são aquelas que, por não
estarem contidas em contrato firmado entre as partes, geram o não pagamento integral ou parcial de
procedimentos. As glosas administrativas são aquelas ligadas aos erros de preenchimento, digitação ou
não aplicação do previamente acordado em contrato. E por último, as glosas lineares, que se configuram
quando o faturamento do prestador de serviço atinge determinado teto estipulado pela operadora.

Faturamento

No ato do credenciamento, algumas operadoras incluem no contrato um desconto percentual sobre toda a fatura,
de tal forma que quanto maior for o número de usuários atendidos, maior será o desconto aplicado. Sugere-se evitar esta prática, pois só será possível revê-la na renovação contratual, contra a previsível resistência da operadora.

Como proceder diante de uma glosa?
A instrução é que o prestador de serviço entre com recurso, demonstrando com provas documentais
que houve um erro por parte da operadora ao não efetuar o pagamento integral ou parcial do faturamento apresentado dentro do prazo.

Que tabela pode ser usada como referência
para cobrança de materiais e medicamentos?
As tabelas usadas na cobrança destes itens são Brasíndice e Simpro. Essas tabelas podem ser adquiridas
por meio de assinaturas, em seus respectivos sites, e com isso garantir sua atualização periódica.

Há alguma diferenciação nos honorários por procedimentos realizados
em pacientes com direito a quarto privado (apartamento)?
Sim. Os valores devem ser dobrados. O CBO já emitiu parecer sobre esta matéria:
CONSIDERANDO um princípio fundamental das Listas de Procedimentos da Associação Médica Brasileira: a remuneração proporcional ao plano contratado pelo paciente, estabelecendo o seguinte:
1- Reconhecimento da Lista de Procedimentos da AMB 1990 e 1992, remunerando em duas vezes seu valor para
os pacientes com direito a quarto privativo com banheiro, conforme estipula a Associação Médica Brasileira, na
Resolução 17 e como consta nas Instruções Gerais da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Mé-
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dicos (CBHPM), Condições de Internação, capítulo 6.2: “Para os planos superiores ofertados pelas operadoras fica

Faturamento

prevista a valoração do porte pelo dobro de sua quantificação nos casos de pacientes internados em apartamentos
ou quartos privativos, em Hospital Dia ou UTI.”.
2- Reconhecimento das cirurgias oftalmológicas como procedimentos sofisticados, de porte que justifica, no mínimo, a internação de curta permanência (Regime de Hospital Dia), respeitando as considerações e resoluções supracitadas.
3- Cobrança desmembrada de Honorários Médicos (Lista referencial da AMB) de taxas, material e medicamentos
(Brasíndice e congêneres).

Os oftalmologistas não estão pleiteando alterações de valores, apenas seu reconhecimento, e cabalmente
o demonstram quando aceitam a remuneração simples para os pacientes com direito à acomodação em
enfermaria ou quarto coletivo, conforme preconizado nos contratos celebrados entre as partes, reconhecendo os procedimentos listados e seus valores mínimos em CH.

As cirurgias oftalmológicas precisam ser reconhecidas como procedimentos sofisticados, de porte que justifica, no
mínimo, a internação de curta permanência (Regime de Hospital Dia). Cirurgias com internação de curta permanência são todos os procedimentos clínico-cirúrgicos que, pelo seu porte e por não terem necessidade de cuidados
especiais no pós-operatório, dispensam o pernoite do paciente. O pernoite do paciente poderá ocorrer em casos
eventuais, sendo que o tempo de permanência do paciente no estabelecimento não deverá ser superior a 12 horas.
Anestesias para cirurgias com internação de curta permanência são todos os procedimentos anestésicos
que permitem pronta ou rápida recuperação do paciente, sem necessidade de pernoite, exceto em casos
eventuais. Os tipos de anestesia que permitem rápida recuperação do paciente são: anestesia loco-regional, com ou sem sedação, e anestesia geral com drogas anestésicas de eliminação rápida.

Faturamento

O que significa dizer que as cirurgias oftalmológicas
são procedimentos de curta permanência?

As cirurgias oftalmológicas de porte 4 ou superior só podem ser realizadas em estabelecimento de saúde,
independente do hospital, destinado à realização de procedimentos clínico-cirúrgicos, com internação de
curta permanência, em salas cirúrgicas adequadas a essa finalidade, e devem contar com equipamentos
de apoio e de infraestrutura adequados para o atendimento do paciente. Estas unidades obrigatoriamente terão que garantir a transferência para um hospital de retaguarda.
A cirurgia/procedimento com internação de curta permanência é contraindicada quando o paciente é
portador de distúrbios orgânicos de certa gravidade, avaliados a critério do médico assistente, e deverá
ser suspensa se o paciente se apresentar ao serviço sem a companhia de uma pessoa que se responsabilize por acompanhá-lo durante todo o tempo da intervenção cirúrgica e no retorno ao lar.

O que é Manual de Ajuste de Conduta?
O Manual de Ajuste de Conduta da Oftalmologia, elaborado pela FeCOOESO com o apoio do CBO, apresenta um vasto material de consulta, incluindo valores de cirurgias, exames, protocolos, pareceres, diretrizes e legislações. Devido
à riqueza de informações, o mesmo já de muito tem servido de parâmetro nas negociações realizadas junto aos convênios, sendo de extrema relevância na relação Prestador de Serviço X Operadora. A publicação, que já está em sua
6ª edição, pode ser encontrada no site do CBO e da COOESO, além de ser distribuída em congressos da Especialidade.
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Guia de relacionamento com operadoras de planos
de saúde para cirurgiões de catarata e refrativa

Que exames devo solicitar no pré-operatório de cirurgias de catarata?
• Potencial de acuidade visual;
• Mapeamento da retina (se possível – cristalino transparente)* ou
• Ecografia B (quando mapeamento for impossível – cristalino opaco)*;
• Microscopia especular da córnea;
• Ceratoscopia computadorizada;
• Biometria ultrassônica;
• Biometria óptica.
* mapeamento de retina e ecografia B (ultrassonografia diagnóstica) constituem exames mutuamente
excludentes para a finalidade proposta (cirurgia de catarata).

Cirurgia de catarata

Em situações especiais: retinografia, ERG, com justificativa.
A tomografia corneal não faz parte da lista de exames de cobertura obrigatória, apesar da sua
reconhecida vantagem em alguns casos de astigmatismo irregular e da análise da curvatura posterior. Até que se defina na AMB a inclusão deste método, ele pode ser cobrado diretamente do
paciente, sempre com o devido consentimento e justificativa da complementariedade técnica
em relação aos exames básicos. O mesmo conceito se aplica à Análise de Frente de Onda ou
Aberrometria.

E no pós-operatório?
No caso da cirurgia de catarata, os exames que devem ser realizados no pós-operatório estão mais diretamente relacionados ao quadro clínico que cada paciente possa vir apresentar do que propriamente um
protocolo de exames a serem necessariamente realizados.

Quais os tipos de lentes intraoculares disponíveis no mercado?
Há diversas lentes intraoculares no mercado. De uma maneira mais fácil de entender, podemos dividir
em cinco tipos:
• Lentes Monofocais: são as lentes mais utilizadas tanto no mercado privado quanto no serviço público.
Como o próprio nome diz, essas lentes corrigem apenas a miopia ou a hipermetropia por possuírem somente um foco.
• Lentes Multifocais: são lentes de alta tecnologia (premium) e que corrigem a visão de longe, intermediária e de perto na mesma lente, dando uma maior independência visual aos pacientes. Para
algumas situações de leitura, ou dependendo da exigência do paciente, será necessário ainda o uso
de óculos, mas numa frequência bem menor. Por apresentar alta tecnologia na sua construção, são
lentes com custo mais elevado.
• Lentes Monofocais Tóricas: são também consideradas lentes de alta tecnologia (premium). Corrigem de
maneira eficaz astigmatismo maior que 1,0 grau. Por apresentar alta tecnologia na sua construção, são
lentes com custo mais elevado.
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Cirurgia de catarata

• Lentes Multifocais Tóricas: Combinam as duas tecnologias, uma vez que as lentes multifocais não têm
efeito satisfatório na presença do astigmatismo não corrigido. São indicadas para pacientes que desejam
a multifocalidade e apresentam astigmatismo corneal maior que 0.75 D. Por combinar duas altas tecnologias premium, têm o mais elevado custo entre as lentes intraoculares.
• Lentes Pseudoacomodativas: são também consideradas lentes de alta tecnologia (premium). Tem a capacidade de simular a acomodação natural do cristalino para corrigir a visão de longe, intermediária e de
perto. Por apresentar alta tecnologia na sua construção, são lentes com custo mais elevado.
Todos os tipos de lentes intraoculares acima descritos podem ainda ser esféricos, que não corrigem
aberrações esféricas, e asféricos, quando as aberrações são corrigidas e em determinados casos levam a uma visão mais definida. As lentes asféricas, por apresentarem alta tecnologia, são lentes com
custo mais elevado.

Todos os planos de saúde devem oferecer cobertura
para cirurgias de catarata? E quanto à lente intraocular?
Sim. Como a cirurgia de catarata consta do Rol de Procedimentos da ANS, todas as operadoras são obrigadas a oferecer cobertura para este procedimento. No que diz respeito à lente intraocular, de igual forma,
todas são obrigadas a cobrir o valor de uma lente intraocular monofocal, desde que a mesma seja aprovada pela Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Preciso ter algum tipo de credenciamento especial
para poder realizar cirurgias de catarata?

Cirurgia de Catarata

Para avaliar qual o tipo de lente intraocular a ser utilizado, é necessário um exame oftalmológico completo
e avaliar a indicação para cada caso, em função do estilo de vida e das necessidades do paciente.

Em tese, não. O máximo que poderá ocorrer é a operadora não autorizar a realização do procedimento, tendo previamente o prestador informado não ser esta sua área de atuação ou subespecialidade, mas a credencial para realização do procedimento não é a subespecialidade, e sim sua
especialização em Oftalmologia.

E quanto à clínica? Posso operar onde eu quiser?
O médico assistente tem a liberdade de operar no centro cirúrgico em que se sinta mais à vontade e tenha mais segurança e confiabilidade no desempenho de sua técnica, atrelada à estrutura
fornecida pelo estabelecimento. Esta estrutura deve atender aos requisitos necessários exigidos
pela Anvisa, à realização de determinadas cirurgias oftalmológicas, classificadas como de pequeno,
médio e alto grau de complexidade. Importante dizer também que não só o médico assistente,
mas também o centro cirúrgico onde será realizado o procedimento devem ser credenciados da
operadora em questão.
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Guia de relacionamento com operadoras de planos
de saúde para cirurgiões de catarata e refrativa

Como proceder para oferecer ao paciente uma
lente intraocular de alta tecnologia (premium)?
Antes de qualquer coisa é preciso passar ao paciente as informações sobre o porquê da indicação do uso
de lente premium. Como as lentes intraoculares fazem parte do Rol de Procedimentos e Eventos Médicos
da ANS, os planos de saúde assumem a responsabilidade por um valor determinado para a prótese, não
sendo necessariamente obrigados a cobrirem o valor integral. A diferença cabe ao paciente, que deverá
ter ciência disso e assinar o Termo de Consentimento – Reembolso.
É preciso que o paciente seja muito bem esclarecido pelo médico, pois a judicialização da medicina (pacientes muitas vezes acionam a Justiça em busca de pagamento por um procedimento não coberto, e isso
não deve ser estimulado pelos médicos) é prejudicial para todos os envolvidos.
Para efetuar a cobrança da diferença entre o valor da lente coberto pelo plano e o da lente premium, é
importante que o médico converse com seu contador, ou advogado tributarista de sua confiança, pois as
diferentes características contábeis de cada serviço interferem e ditam a melhor forma de realizá-la.

Cirurgia de Catarata

A COOESO e a Comissão de Saúde Suplementar do CBO dispõem de modelos dos citados documentos
para consulta e também podem oferecer informações mais específicas sobre a questão.
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Cirurgia refrativa

Que exames devo solicitar no pré-operatório de cirurgias refrativa?
Em conformidade com o protocolo do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), os exames que são considerados como absolutamente indicados no pré-operatório de cirurgia refrativa são os que se seguem.
Torna-se necessário, entretanto, entender que outros exames podem ser solicitados em casos especiais,
desde que devidamente circunstanciados.
a) Ceratoscopia computadorizada (Topografia de córnea) – exame que possibilita a avaliação qualitativa
(classificação) e quantitativa (de intensidade) do astigmatismo corneano, podendo inclusive contraindicar
o procedimento cirúrgico conforme seu resultado.

c) Mapeamento de retina – exame que permite a avaliação do segmento posterior, inclusive retina periférica, com a finalidade de diagnosticar e tratar previamente degenerações e roturas retinianas (que podem
estar presentes em pacientes míopes), evitando assim possível evolução para descolamento de retina.
Em adição, o exame possui conotação médico-legal, no sentido de asseverar eventual limitação de função
visual que esteja vinculada ao segmento posterior.
Entretanto, outros exames devem ser considerados de acordo com a disponibilidade e a experiência e
necessidade de cada cirurgião. Destacam-se a aberrometira ocular, ou análise da frente de ondas (wavefront) e a tomografia de córnea. Entretanto, tais exames ainda não estão contemplados no Rol de Procedimentos. Com isso, cada médico pode indicar sua necessidade de acordo com sua experiência e o
conhecimento com base em evidências científicas. Neste caso, a cobrança pode ser feita diretamente ao
paciente, caso o plano de saúde não ofereça a cobertura.

Cirurgia Refrativa

b) Paquimetria ultrassônica – exame através do qual se avalia a espessura corneana, permitindo o planejamento da técnica a ser empregada para correção pelo excimer laser. Particularmente em paciente
alto-míopes, a profundidade da ablação será maior. Caso a córnea não seja suficientemente espessa para
permitir que tal procedimento seja realizado com segurança, a cirurgia poderá ser contraindicada.

Preciso ter algum tipo de credenciamento especial
para poder realizar cirurgias refrativas?
Em tese, não. O máximo que poderá ocorrer é a operadora não autorizar a realização do procedimento, tendo previamente o prestador informado não ser esta sua área de atuação ou subespecialidade, mas a credencial para realização do procedimento não é a subespecialidade, e sim sua
especialização em Oftalmologia.

E quanto à clínica? Posso operar onde eu quiser?
O médico assistente tem a liberdade de operar no centro cirúrgico em que se sinta mais à vontade e tenha mais segurança e confiabilidade no desempenho de sua técnica, atrelada à estrutura fornecida pelo
estabelecimento. Esta estrutura deve atender aos requisitos necessários exigidos pela Anvisa, à realização
de determinadas cirurgias oftalmológicas, classificadas como de pequeno, médio e alto grau de complexidade. Importante dizer também que não só o médico assistente, mas também o centro cirúrgico onde
será realizado o procedimento devem ser credenciados da operadora em questão.
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Guia de relacionamento com operadoras de planos
de saúde para cirurgiões de catarata e refrativa

Todos os planos de saúde devem oferecer cobertura para cirurgias refrativas?
De acordo com o Rol de Procedimentos da ANS em vigor, as operadoras de saúde suplementar estão
obrigadas a cobrir cirurgias refrativas apenas para quem apresente grau estável há pelo menos 01 ano,
quando preenchido pelo menos um dos seguintes critérios:
1- miopia moderada ou grave, de graus entre -5,0 a -10,0 DE, com ou sem astigmatismo, associado com
grau até -4,00 DC com a refração medida através de cilindro negativo;
2- hipermetropia até grau 6,0 DE, com ou sem astigmatismo associado, com grau até 4,0 DC, com a refração medida através de cilindro negativo.

Cirurgia Refrativa

Como fazer para cobrar do paciente por uma cirurgia refrativa personalizada?
Nesta hipótese, caberá ao prestador de serviço, informar e documentar, por meio do Termo de Consentimento Informado e Esclarecido (TCIE), da utilização de técnica diversa da coberta pelo plano de saúde. É
uma faculdade do paciente ser beneficiado por técnica não coberta pela operadora, mas o prestador de
serviço deverá coletar assinatura do paciente no citado Termo.
Para efetuar a cobrança, o médico deverá emitir recibo (se pessoa física) ou nota fiscal de prestação de
serviços complementar (se pessoa jurídica), já que parte do procedimento (os valores relativos à técnica
convencional), que faz parte do Rol da ANS, será coberto pelo plano.

Como fazer para cobrar do paciente por uma cirurgia
refrativa com uso de laser de femtosegundo?
Nesta hipótese, caberá ao prestador de serviço informar, mediante Termo de Consentimento Informado e Esclarecido (TCIE), da utilização de técnica diversa da coberta pelo plano de saúde. É faculdade do paciente ser beneficiado por técnica não coberta pela operadora, mas o prestador de serviço deverá coletar assinatura do paciente
no citado Termo. A COOESO e a Comissão de Saúde Suplementar do CBO já disponibilizam este modelo de TCIE.

Mesmo sendo credenciado, posso me negar a operar pacientes
que desejem fazer uma cirurgia refrativa pelo plano, mesmo
que o paciente tenha indicação para realizar o procedimento?
Em princípio, o médico credenciado de determinada operadora tem o compromisso de atender toda rede credenciada.
Porém, o profissional goza do direito à liberdade de não atender pacientes que contrariem os ditames de sua consciência
ou a quem não deseje, excetuadas as situações de ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou
quando sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente, conforme preestabelece o Código de Ética Médica.
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O contrato de credenciamento pode não incluir determinados serviços, mediante entendimento com a
operadora, como em caso da inexistência do equipamento no prestador ou desacordo sobre os valores a
serem pagos pelo serviço. Consideramos esta a melhor opção para evitar uma eventual pressão à execução do serviço por força contratual.

Atendimento Particular

Posso exibir um cheque como caução antes de realizar uma cirurgia?
Esta prática era muito comum até ser totalmente inibida através da Lei Federal nº 12.653 de 2012, que
tipifica como crime o condicionamento de atendimento médico-hospitalar emergencial a qualquer garantia. Em suma, é expressamente proibida a cobrança de cheque caução, sujeito à detenção de até um ano,
somada a multa.

Como faço para estabelecer preço para cirurgias refrativas?

Como faço para estabelecer preço para cirurgias de catarata?
Devo incluir o preço da lente no pacote ou cobrá-la à parte?
O método de cobrança que um prestador de serviço utiliza para cobrança de Cirurgia de Catarata está
vinculado a alguns quesitos, quais sejam: taxas, materiais, medicamentos, prótese e honorários médicos.
O Manual de Ajuste de Condutas da FeCOOESO/CBO é um ótimo auxílio na consulta de procedimentos
cirúrgicos oftalmológicos, excetuando-se os honorários médicos. Lembrando que as Lios (lentes intraoculares) não compõem o pacote, devendo sempre ser cobrada à parte.

Atendimento Particular

O método de cobrança que um prestador de serviço utiliza para cobrança de Cirurgia Refrativa está vinculado a alguns quesitos, quais sejam: taxas, materiais, medicamentos e honorários médicos. O Manual
de Ajuste de Condutas da FeCOOESO/CBO é um ótimo auxílio na consulta de procedimentos cirúrgicos oftalmológicos, excetuando-se os honorários. A tabela de referência de honorários mais atual é a
CBHPM 2012.

Quanto devo cobrar do paciente por uma cirurgia
de catarata com uso de laser de femtosegundo?
Os custos atrelados ao uso desta nova tecnologia (taxas, materiais e medicamentos) são adicionais ao
custo negociado para a técnica de facoemulsificação, posto que nenhum dos itens será retirado daquela
planilha através da utilização do laser de femtosegundo. Logo, até que se tenham acordos de cobertura
desta tecnologia, a opção do pagamento complementar será do paciente, sempre mediante a assinatura
do Termo de Consentimento especifico.
Como referência do valor a ser cobrado pelo insumo (kit do laser de femtosegundo), recomendamos utilizar as listas de referência de preços (Brasíndice ou Simpro).
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Guia de relacionamento com operadoras de planos
de saúde para cirurgiões de catarata e refrativa

A adaptação de lentes de contato é procedimento
coberto pelos planos de saúde?
A pedido da SOBLEC (Sociedade Brasileira de Lentes de Contato e Córnea), o teste de adaptação de
lentes de contato foi retirado da CBHPM. Atualmente ele também não consta no Rol da ANS, portanto
não tem cobertura.

Adaptação de Lentes de Contato

Como um médico oftalmologista deve proceder para
cobrar pelo serviço de adaptação de lentes de contato?
As lentes de contato devem ser fornecidas e cobradas como serviço de adaptação pelo médico oftalmologista. Quando um procedimento depende de um material (lente de contato, lente intraocular,
material de obturações dentárias etc.) vale o procedimento, sendo o material isento de ICMS, segundo Francisco Dorneles, quando comandou a Receita Federal, por meio de Acórdão do Superior
Tribunal de Justiça.
O método de cobrança se conclui de duas formas: se por médico oftalmologista (pessoa física), mediante recibo pelo serviço de adaptação da lente (não se deve mencionar especificamente o valor da lente).
Se por clínica (pessoa jurídica), por meio da nota fiscal de serviço.

Quais práticas devem ser evitadas quando
se trabalha com lentes de contato?
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Considerando a natureza deste ato médico, que inclui teste de tolerância, ajustes de parâmetros das
lentes (curvatura, diâmetro, material) e acompanhamento clínico, não se fornece receita ou prescrição
para lente de contato. Com o advento da Resolução CFM nº 1.965 de 2011, ficou definitivamente instituída a proibição, tendo em vista toda responsabilidade vinculante ao médico assistente por infortúnios
decorrentes da órtese em questão indicada por este profissional.

Proteção Jurídica

O atendimento médico está sujeito às determinações
do Código de Defesa do Consumidor?
Por mais absurdo que alguns colegas possam achar, a aplicação do Código do Consumidor na relação médico x paciente é mais comum do que muitos pensam. Por inicialmente ensejar uma conotação no envolvimento de produtos
(materiais), fazia-se absurda a ideia de que a vida humana pudesse ser tratada desta forma. Com o advento do CODECON – Lei nº 8.078 de 1990, a prestação de serviço médico passou a compor o que é chamado de relação consumerista quando da existência de uma prestação de serviço e, em consequência desta, uma contraprestação financeira.

O que é Termo de Consentimento Informado e Esclarecido?

O que um Termo de Consentimento Informado e Esclarecido deve conter?
O Termo deve conter todas as informações necessárias e imprescindíveis à real compreensão do procedimento a que
o paciente será submetido. Todos os riscos inerentes ao procedimento, e principalmente aqueles de maior incidência, deverão constar no Termo. Porém, o judiciário tem dado muita ênfase aos TCIEs que possuem linguagem clara e
acessiva, com didática de fácil entendimento aos pacientes, que, em princípio, são leigos quanto à Medicina.

Proteção Jurídica

Trata-se de um termo formal assinado pelo paciente e seu médico assistente, informando, para os devidos fins,
que tomou conhecimento do procedimento a que será submetido, seja ele um exame invasivo ou um processo
cirúrgico, e que autoriza o profissional a dar seguimento, sendo conhecedor dos riscos inerentes. Importante informar que, atualmente, o paciente deve ter todas as suas dúvidas sanadas e esclarecidas evitando, assim, alegações futuras baseadas na não comunicabilidade de fatos relevantes ao sucesso ou fracasso do procedimento.

Como agir no caso de não autorização pela operadora de planos de
saúde de um exame que considero importante para o diagnóstico?
Partindo do princípio que o exame negado faça parte do Rol de Procedimentos da ANS, o prestador deverá inicialmente argumentar, com a operadora o porquê da negativa. Se por equívoco ou erro de leitura do sistema, a autorização será realizada normalmente. Caso contrário, o prestador deverá demonstrar à operadora que o exame requerido
deve ser autorizado, uma vez que integrante do já citado Rol da ANS tem sua obrigatoriedade garantida em lei.

Como devo proceder se um paciente pedir que um exame, por exemplo, o exame de
fibras nervosas, seja realizado, já que o mesmo não tem cobertura pelos planos de saúde?
Em situações onde exista a necessidade da realização de procedimentos não presentes no Rol da ANS, será
facultada a operadora de plano de saúde a cobertura, a qual na maioria das vezes opta por se limitar aos procedimentos presentes na Lista. Neste caso, restará ao paciente pagar pelo exame, sem chance de qualquer ressarcimento por parte da operadora. O prestador de serviço deverá atentar-se para o fato da operadora não cobrir
tal procedimento, emitindo um Termo de Consentimento Informado – Do Não Reembolso, para assinatura do
paciente, no qual será explicitado que o mesmo tomou conhecimento que o referido exame/cirurgia não possui
cobertura por sua operadora de plano de saúde, não cabendo, assim, posterior ressarcimento.
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Guia de relacionamento com operadoras de planos
de saúde para cirurgiões de catarata e refrativa

Parecer sobre Cirurgias Oftalmológicas
O Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia e a Federação das Cooperativas Estaduais
de Serviços em Oftalmologia esclarecem que as cirurgias oftalmológicas de portes superiores a 4 não podem ser realizadas em consultórios ou em ambulatórios, observando as considerações, a seguir, das entidades oftalmológicas supracitadas, do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, da Associação
Médica Brasileira, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e a definição do Ministério da Saúde, no artigo n° 2 da
Portaria n° 44/GM, de 10 de janeiro de 2001, que diz: “Definir como Regime de Hospital Dia a assistência intermediária
entre a internação e o atendimento ambulatorial para realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e
terapêuticos, que requeiram a permanência do paciente na Unidade por um período máximo de 12 horas”.

Parecer sobre Cirurgias Oftalmológicas

CONSIDERANDO que as cirurgias oftalmológicas de porte 4 ou superior requerem ambiente estéril para evitar a temida
infecção intraocular de prognóstico sombrio que, frequentemente, acarreta cegueira irreversível;
CONSIDERANDO que as cirurgias oftalmológicas de porte 4 ou superior são realizadas com anestesia local sob sedação
necessitando cuidados e equipamentos para reverter possíveis complicações per-operatórias;
CONSIDERANDO que as cirurgias oftalmológicas de porte 4 ou superior são, na sua maioria, realizadas em pacientes
idosos portadores de outras patologias associadas (diabéticos, hipertensos, cardiopatas, ansiosos) e que, por obediência aos mais elementares princípios de segurança, devem permanecer em observação em ambiente seguro e
preparado para eventuais emergências;
CONSIDERANDO que as cirurgias oftalmológicas requerem, quase sempre, dilatação das pupilas, cujos medicamentos
(adrenalina, tropicamida, atropina e cicloplégicos) podem acarretar taquicardia e, em pacientes sensíveis, levar a
cardiopatias agudas;
CONSIDERANDO que as cirurgias oftalmológicas interferem sempre no reflexo óculo-cardíaco podendo ocasionar alterações cardíacas graves, originando parada cardíaca e óbito;
CONSIDERANDO a sofisticação das cirurgias oftalmológicas que, como sabemos, experimentaram grande desenvolvimento nos últimos anos;
CONSIDERANDO a tendência da realização de procedimentos clínico-cirúrgicos fora do ambiente hospitalar, buscando a
racionalização de custos, a humanização da assistência médica e a demanda crescente por este tipo de estabelecimento;
CONSIDERANDO que é dever do médico guardar absoluto respeito pela vida humana, atuando sempre, em qualquer
circunstância, em benefício do paciente;
CONSIDERANDO que o alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir
com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional;
CONSIDERANDO que o médico deve envidar o máximo esforço na busca da redução de riscos na assistência
aos seus pacientes;
CONSIDERANDO que é dever do médico utilizar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento ao seu alcance
em favor do paciente;
CONSIDERANDO as condições mínimas de segurança para a prática da anestesia, previstas na Resolução CFM nº 1802
de 20 de dezembro de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a prática da cirurgia ambulatorial, dos procedimentos endoscópicos e
de quaisquer outros procedimentos invasivos fora de unidade hospitalar, observando-se o disposto na Resolução CFM
nº 1.409, de 08 de junho de 1994;
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CONSIDERANDO que todo Centro Cirúrgico deve possuir uma sala de recuperação pós-anestésica, com qualidade de
leitos, instrumental, equipamentos e material de acordo com o número de salas e complexidade dos procedimentos
nele realizados, em cumprimento ao disposto na Portaria nº 1.884/94, do Ministério da Saúde;

Parecer sobre Cirurgias Oftalmológicas

CONSIDERANDO o conteúdo da Resolução nº 169, de 19 de junho de 1996, da Secretaria de Saúde do Estado de São
Paulo, que estabelece Norma Técnica disciplinando o funcionamento dos estabelecimentos que realizam procedimentos clínico-cirúrgicos ambulatoriais no âmbito daquela Unidade da Federação;
CONSIDERANDO o Código da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para aprovação de centros cirúrgicos fora do
ambiente hospitalar.
CONSIDERANDO as sanções penais, a Responsabilidade Civil, as rigorosas normas do Código de Defesa do Consumidor
e do Código de Ética Médica.

1 - Reconhecimento da Lista de Procedimentos da AMB 1990 e 1992, remunerando em duas vezes seu valor para os
pacientes com direito a quarto privativo com banheiro, conforme estipula a Associação Médica Brasileira, na Resolução nº 17, e como consta nas Instruções Gerais da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos
(CBHPM), Condições de Internação, capítulo 6.2: “Para os planos superiores ofertados pelas operadoras, fica prevista
a valoração do porte pelo dobro de sua quantificação nos casos de pacientes internados em apartamentos ou quartos
privativos, em Hospital Dia ou UTI.”.
2- Reconhecimento das cirurgias oftalmológicas como procedimentos sofisticados, de porte que justifica, no mínimo,
a internação de curta permanência (Regime de Hospital Dia), respeitando as considerações e resoluções supracitadas.
3- Cobrança desmembrada de Honorários Médicos (Lista referencial da AMB), de taxas, material e medicamentos
(Brasíndice e congêneres).
4- Os oftalmologistas não estão pleiteando alterações de valores, apenas seu reconhecimento, e cabalmente o demonstram quando aceitam a remuneração simples para os pacientes com direito à acomodação em enfermaria ou
quarto coletivo, conforme preconizado nos contratos celebrados entre as partes, reconhecendo os procedimentos
listados e seus valores mínimos em CH.

Parecer sobre Cirurgias Oftalmológicas

CONSIDERANDO um princípio fundamental das Listas de Procedimentos da Associação Médica Brasileira: a remuneração proporcional ao plano contratado pelo paciente, estabelecendo o seguinte:
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Normas Mínimas para Funcionamento dos Complexos
Cirúrgicos Oftalmológicos para Procedimentos com
Internação de Curta Permanência (Regime de Hospital Dia).

Normas Mínimas para Funcionamento dos Complexos Cirúrgicos

1. Definições
Cirurgias com internação de curta permanência (Regime de Hospital Dia): são todos os procedimentos clínico-cirúrgicos que, pelo seu porte e por não terem necessidade de cuidados especiais no pós-operatório, dispensam o pernoite do
paciente. O pernoite do paciente poderá ocorrer em casos eventuais, sendo que o tempo de permanência do paciente
no estabelecimento não deverá ser superior a 12 horas.
Anestesias para cirurgias com internação de curta permanência (Regime de Hospital Dia): são todos os procedimentos
anestésicos que permitem pronta ou rápida recuperação do paciente, sem necessidade de pernoite, exceto em casos
eventuais. Os tipos de anestesia que permitem rápida recuperação do paciente são: anestesia loco-regional, com ou
sem sedação, e anestesia geral com drogas anestésicas de eliminação rápida.

2. Classificação dos Estabelecimentos
As cirurgias oftalmológicas de porte 4 ou superior só podem ser realizadas nos seguintes estabelecimentos:
1- Em estabelecimento de saúde, independente do hospital, destinado à realização de procedimentos clínico-cirúrgicos, com internação de curta permanência, em salas cirúrgicas adequadas a essa finalidade.
2- Deverá contar com equipamentos de apoio e de infraestrutura adequados para o atendimento do paciente.
3- Realiza cirurgias de pequeno e médio porte, sob anestesia loco-regional, com ou sem sedação, e anestesia geral
com agentes anestésicos de eliminação rápida.
4- Corresponde a uma previsão de internação por, no máximo, 12 (doze) horas, podendo ocorrer alta antes deste
período, a critério médico.
5- A internação prolongada do paciente, quando necessária, deverá ser feita no hospital de retaguarda.
6- Estas unidades, obrigatoriamente, terão que garantir a transferência para um hospital de retaguarda.
7- Podem ser realizadas em unidade anexada a um hospital geral ou especializado, que realiza procedimentos clínico-cirúrgicos com internação de curta permanência, no centro cirúrgico do hospital, e que pode utilizar a estrutura de apoio do
hospital (Serviço de Nutrição e Dietética, Centro de Esterilização de Material e Lavanderia) e equipamentos de infraestrutura
(Central de Gases, Central de Vácuo, Central de Ar Comprimido, Central de Ar-Condicionado, Sistema de Coleta de Lixo etc).

3. Critérios de Seleção dos Pacientes
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3.1 - Os critérios estabelecidos para a seleção destes pacientes são os seguintes:
a) Estado físico: os pacientes que podem ser submetidos à cirurgia/procedimento com internação de curta permanência (Regime de Hospital Dia) são os classificados nas categorias ASA-I e ASA-II da American Society of Anesthesiologists (1962), ou seja:
§ ASA I - pacientes sem transtornos orgânicos, fisiológicos, bioquímicos ou psicológicos. A enfermidade que necessita
de intervenção é localizada e não gera transtornos sistêmicos.
§ ASA II - o paciente apresenta pequenos ou moderados transtornos gerais, seja pela enfermidade sob intervenção
ou outra (ex.: enfermidade cardíaca leve, diabetes leve ou moderado, anemia, hipertensão compensada, idades
extremas e obesidade);

Normas Mínimas paraFuncionamento
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b) A extensão e localização do procedimento a ser realizado permitem o tratamento com internação de curta permanência (Regime de Hospital Dia).
c) Não há necessidade de procedimentos especializados e controles estritos no pós-operatório;
d) O paciente deverá estar acompanhado de pessoa adulta, lúcida e responsável;
e) Aceitação, pelo paciente, do tratamento proposto.

3.3 - A cirurgia/procedimento deverá ser suspensa se o paciente se apresentar ao serviço sem a companhia de uma
pessoa que se responsabilize por acompanhá-lo durante todo o tempo da intervenção cirúrgica e no retorno ao lar.
3.4 - A cirurgia/procedimento também deverá ser suspensa se o estabelecimento não apresentar as condições exigidas, por exemplo: falta de luz, de material e roupa esterilizada; ausência de pessoal de enfermagem no centro cirúrgico
ou outros fatores que possam colocar em risco a segurança do paciente.

4. Responsablidades Médicas
4.1 - A indicação da cirurgia/procedimento com internação de curta permanência (Regime de Hospital Dia) no estabelecimento apontado é de inteira responsabilidade do médico executante.
4.2 - Toda a investigação pré-operatória/pré-procedimento do paciente (realização de exames laboratoriais, radiológicos, consultas a outros especialistas etc.) para diagnóstico da condição pré-operatória/pré-procedimento do paciente
é de responsabilidade do médico e/ou da equipe médica executante.
4.3 - A avaliação pré-operatório/pré-procedimento dos pacientes a serem selecionados para a cirurgia/procedimento
com internação de curta permanência (Regime de Hospital Dia) exige no mínimo:
§ ASA I: história clínica, exame físico e exames complementares;
§ ASA II: história clínica, exame físico e exames complementares habituais e especiais, que cada caso requeira.
4.4 - O médico deverá orientar o paciente e seu acompanhante, por escrito, quanto aos cuidados pré e pós-operatórios/procedimentos necessários e complicações possíveis.
4.5 - Após a realização da cirurgia/procedimento, o médico anestesiologista é o responsável pela liberação do paciente
da sala de cirurgia e da sala de recuperação pós-anestésica. A alta do serviço será dada por um dos membros da equipe
médica responsável. As condições de alta do paciente serão as estabelecidas pela Resolução CFM nº 1409/94, a saber:
a) orientação no tempo e espaço;
b) estabilidade dos sinais vitais há pelo menos sessenta minutos;
c) ausência de náusea e vômitos;
d) ausência de dificuldade respiratória;
e) capacidade de ingerir líquidos;
f) capacidade de locomoção como antes, se a cirurgia o permitir;
g) sangramento ausente ou mínimo;
h) ausência de dor importante;
i) sem retenção urinária.
4.6 - A responsabilidade do acompanhamento do paciente, após a realização da cirurgia/procedimento até a alta
definitiva, é do médico e/ou da equipe médica que realizou a cirurgia/procedimento.

Normas Mínimas para Funcionamento dos Complexos Cirúrgicos

3.2 - A cirurgia/procedimento com internação de curta permanência (Regime de Hospital Dia) é contraindicada quando:
a) Os pacientes são portadores de distúrbios orgânicos de certa gravidade, avaliados a critério do médico assistente.
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5. Materiais Necessários

Normas Mínimas para Funcionamento dos Complexos Cirúrgicos

5.1 - O Complexo Cirúrgico deverá ser organizado com as dependências descritas a seguir, observando-se as exigências
mínimas de materiais e equipamentos para cada uma.
5.1.1 - As salas cirúrgicas deverão conter os seguintes equipamentos:
a) mesas/macas cirúrgicas;
b) mesa para instrumental;
c) aparelho de anestesia, segundo normas da ABNT;
d) conjunto de emergência, com desfibrilador;
e) aspirador cirúrgico elétrico, móvel;
f) dispositivos para iluminação do campo cirúrgico;
g) banqueta ajustável, inox;
h) balde a chute;
i) tensiômetro ou similar;
j) equipamento para ausculta cardíaca;
k) fontes de gases e vácuo;
l) monitor cardíaco;
m) oxímetro de pulso;
n) laringoscópio (adulto e infantil), tubos traqueais, guia e pinça condutora de tubos traqueais, cânulas orofaríngeas,
agulhas e material para bloqueios anestésicos;
o) instrumental cirúrgico;
p) material de consumo adequadamente esterilizado, de acordo com as normas em vigor;
q) medicamentos (anestésicos, analgésicos e mediações essenciais para utilização imediata, caso haja necessidade de
procedimento de manobras de recuperação cardiorrespiratória.);
r) equipamentos e materiais específicos para o procedimento praticado.
5.1.2 - A Sala de Indução/Recuperação Anestésica deverá estar equipada com:
a) cama/maca de recuperação com grade;
b) tensiômetro ou similar;
c) laringoscópio adulto ou infantil;
d) capnógrafo;
e) ventilador pulmonar adulto e infantil;
f) aspirador contínuo elétrico;
g) estetoscópio;
h) fonte de oxigênio e vácuo;
i) monitor cardíaco;
j) oxímetro de pulso;
k) eletrocardiógrafo;
l) maca hospitalar com grade;
m) material de consumo;
n) medicamentos.
Observação: Nas Unidades um conjunto de emergência deverá estar localizado na área de quartos e enfermarias, e
estar provido de equipamentos exclusivos, diversos daqueles utilizados no Complexo Cirúrgico.

6. Recursos Humanos Necessários
6.1 - As Unidades que realizam procedimentos clínico-cirúrgicos de curta permanência (Regime de Hospital Dia), com ou sem
internação, deverão contar com profissionais médicos e de enfermagem suficientes e qualificados para as atividades propostas.
6.2 - As Unidades estarão obrigadas a garantir, durante todo o período de permanência do paciente em suas dependências,
supervisão contínua realizada por pessoal de enfermagem e médico capacitado para atendimento de urgências e emergências.
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6.3 - Todos os profissionais deverão estar inscritos nos respectivos Conselhos de Fiscalização, conforme determina
a legislação em vigor.
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7. Organização

7.2 - Deverá haver uma programação diária de cirurgias para todas as salas, levando-se em conta o potencial de
contaminação da cirurgia.
7.3 - Os procedimentos para controle de infecção pós-operatória, incluindo procedimentos de limpeza, esterilização e
desinfecção, deverão obedecer às determinações do Ministério da Saúde.
7.4 - Os medicamentos sujeitos a controle especial deverão obedecer ao estabelecido na legislação pertinente.
7.5 - Deverão ser estabelecidas rotinas para os serviços de limpeza, de enfermagem e de lavanderia.
7.6 - Os estabelecimentos deverão ser mantidos em perfeitas condições de ordem e limpeza.

8. Funcionamento
8.1 - Os serviços que realizam procedimentos clínico-cirúrgicos com internação de curta permanência (Regime de Hospital Dia) deverão ter seus projetos de construção, reconstrução, adaptação ou reforma aprovados pela autoridade
sanitária competente.
8.2 - Os estabelecimentos deverão ser planejados levando-se em conta possíveis limitações físicas dos pacientes, que
possam dificultar a locomoção e aumentar a vulnerabilidade a acidentes.
8.3 - É proibida a localização destes estabelecimentos em zonas próximas a depósitos de lixo, indústrias ruidosas e/
ou poluentes, grandes armazéns, oficinas e depósitos de materiais inflamáveis, cursos de água e atmosfera poluída.
8.4 - Os serviços que realizam cirurgias com internação de curta permanência (Regime de Hospital Dia) só poderão
funcionar depois de devidamente licenciados pela autoridade sanitária competente, com suas especificações definidas.
8.5 - Os estabelecimentos deverão contar com um responsável técnico legalmente habilitado e inscrito no Conselho
Regional de Medicina local.
8.6 - Os estabelecimentos deverão contar com retaguarda hospitalar incluindo laboratório, radiologia, banco de sangue e outros recursos que venham a ser necessários para tratamento de complicações que porventura ocorram durante a realização de cirurgia/procedimento. O hospital deverá estar localizado em distância compatível com o atendimento emergencial ao doente que estará sendo removido.
8.7 - Os estabelecimentos deverão garantir condições para efetuar a remoção de pacientes que necessitem de internação sem agravar suas condições clínicas.
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7.1 - Todas as unidades classificadas nestas Normas deverão possuir:
a) registro diário do mapa de todas as cirurgias/procedimentos;
b) registro da ocorrência das complicações pós-operatórias, ocorridas até a alta da unidade;
c) registro de dados da ocorrência de infecção pós-cirúrgica comunicada à unidade, mantendo estatística mensal de
ocorrência de infecção, topografia da infecção e o tipo de cirurgia realizada;
d) registro de uso dos medicamentos de controle especial (entorpecentes e psicotrópicos).
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Principais Leis e Resoluções
• LEI nº 9.656, de 3 de junho de 1998 – Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde;
• LEI nº 9.961 de 28 de janeiro de 2000 – Cria a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e dá
outras providências;
• ANS – Resolução Normativa nº 153, de 28 de maio de 2007 - Estabelece padrão obrigatório para a troca
de informações entre operadoras de planos privados de assistência à saúde e prestadores de serviços de
saúde sobre os eventos de saúde realizados em beneficiários de plano privado de assistência à saúde e dá
outras providências.

Principais Leis e Resoluções

• ANS – Resolução Normativa nº 338, de 21 de outubro de 2013 – Atualiza o Rol de Procedimentos e
Eventos em Saúde.
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Rol de Procedimentos e Eventos
em Saúde 2014 – Oftalmologia

Procedimentos

Segmentação

PAC

D. Ut

Abscesso de pálpebra – drenagem

AMB

Biópsia de pálpebra

AMB

Blefarorrafia

AMB

Calázio – tratamento cirúrgico

AMB

Cantoplastia

AMB

HCO

HSO

Coloboma – correção cirúrgica (com diretriz de utilização)

AMB

HCO

HSO

Correção cirúrgica de ectrópio ou entrópio

AMB

HCO

HSO

Dermatocalaze ou blefarocalaze

AMB

HCO

HSO

Epicanto – correção cirúrgica

AMB

HCO

HSO

Epilação de cílios por eletrólise

AMB

HCO

HSO

Fissura palpebral – correção cirúrgica

AMB

HCO

HSO

Lagoftalmo – correção cirúrgica

AMB

HCO

HSO

Pálpebra – reconstrução com ou sem ressecção de tumor

HCO

HSO

Ptose palpebral – correção cirúrgica

HCO

HSO

Ressecção de tumores palpebrais

AMB

HCO

HSO

Retração palpebral – correção cirúrgica

AMB

HCO

HSO

Simbléfaro com ou sem enxerto – correção cirúrgica

HCO

HSO

Supercílio – reconstrução

HCO

HSO

Sutura de pálpebra

AMB

HCO

HSO

Tarsorrafia

AMB

HCO

HSO

Telecanto – correção cirúrgica

AMB

HCO

HSO

Triquíase com ou sem enxerto

AMB

HCO

HSO

Correção da enoftalmia

HCO

HSO

Descompressão de órbita ou nervo ótico

HCO

HSO

Exenteração de órbita com ou sem osteotomia

HCO

HSO

Exérese de tumor com abordagem craniofacial oncológica (tempo facial)

HCO

HSO

Exérese ou ressecção de tumor de órbita

HCO

HSO

Fratura de órbita – redução cirúrgica com ou sem enxerto ósseo

HCO

HSO

Implante secundário de órbita

HCO

HSO

Microcirurgia para tumores orbitários

HCO

HSO

Reconstituição de paredes orbitárias

HCO

HSO

Reconstrução da cavidade orbital

HCO

HSO

Ressecção de tumores da cavidade orbitária

HCO

HSO

HCO

HSO

Cavidade orbitária

Pálpebra, cavidade orbitária e olhos

Conjuntiva
Autotransplante conjuntival
Biópsia de conjuntiva

AMB

HCO

HSO

Exérese de pterígio

AMB

HCO

HSO

HCO

HSO

HCO

HSO

HCO

HSO

HCO

HSO

Exérese de tumor de conjuntiva
Infiltração subconjuntival

AMB

Reconstituição de fundo de saco
Sutura de conjuntiva

AMB

DUT
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Pálpebra
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Procedimentos

Segmentação

PAC

D. Ut

Córnea
Cauterização de córnea

AMB

HCO

HSO

Ceratectomia fototerapêutica (ptk)

AMB

HCO

HSO

HCO

HSO

HCO

HSO

HCO

HSO

Ceratectomia superficial
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Cirurgia refrativa – prk ou lasik (com diretriz de utilização)

AMB

Implante de anel intraestromal (com diretriz de utilização)
Recobrimento conjuntival

AMB

HCO

HSO

DUT

Retirada de corpo estranho da córnea

AMB

HCO

HSO

DUT

Sutura de córnea (com ou sem hérnia de íris)

HCO

HSO

Tarsoconjuntivoceratoplastia

HCO

HSO

HCO

HSO

Reconstrução da câmara anterior

HCO

HSO

Remoção de hifema

HCO

HSO

Retirada de corpo estranho da câmara anterior

HCO

HSO

Câmara anterior
Paracentese da câmara anterior

AMB

Cristalino
Capsulotomia yag ou cirúrgica

AMB

HCO

HSO

Facectomia com lente intraocular com ou sem facoemulsificação

AMB

HCO

HSO

Facectomia sem implante

AMB

HCO

HSO

Implante secundário/explante de lente intraocular

AMB

HCO

HSO

Remoção de pigmentos da lente intraocular com yag laser,

AMB

HCO

HSO

Biópsia de tumor via pars plana

HCO

HSO

Endolaser/endodiatermia

HCO

HSO

Implante de silicone intravítreo

HCO

HSO

HCO

HSO

HCO

HSO

HCO

HSO

HCO

HSO

HCO

HSO

Troca fluido gasosa

HCO

HSO

Vitrectomia a céu aberto – ceratoprótese

HCO

HSO

Vitrectomia anterior

HCO

HSO

Vitrectomia vias pars plana

HCO

HSO

após cirurgia de catarata
Corpo vítreo

Infusão de perfluocarbono
Tratamento ocular quimioterápico com antiangiogênico

AMB

(com diretriz de utilização)
Membranectomia epi ou sub-retiniana
Retirada de corpo estranho
Retirada de óleo de silicone

AMB

Esclera
HCO

HSO

Enxerto de esclera

HCO

HSO

Sutura de esclera

HCO

HSO

Enucleação ou evisceração – com ou sem implante

HCO

HSO

Injeção retrobulbar

HCO

HSO

Biópsia de esclera

AMB

Bulbo ocular
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Procedimentos

Segmentação

Reconstituição de globo ocular com lesão de estruturas intraoculares

HCO

HSO

PAC

D. Ut

Biópsia de íris e corpo ciliar

AMB

HCO

HSO

Cicloterapia antiglaucomatosa

AMB

HCO

HSO

Cirurgias fistulizantes antiglaucomatosas – com ou sem implantes valvulares

HCO

HSO

Drenagem de descolamento de coroide

HCO

HSO

Fixação escleral ou iriana de lente intraocular (exceto para correção

HCO

HSO

isolada de distúrbios de refração)
Fototrabeculoplastia (laser)

AMB

HCO

HSO

Goniotomia ou trabeculotomia

AMB

HCO

HSO

Iridectomia (laser ou cirúrgica)

AMB

HCO

HSO

HCO

HSO

AMB

HCO

HSO

AMB

HCO

HSO

Cirurgia com sutura ajustável

HCO

HSO

Estrabismo ciclo vertical/transposição

HCO

HSO

HCO

HSO

HCO

HSO

Aplicação de placa radiativa episcleral

HCO

HSO

Biópsia de retina

HCO

HSO

Iridociclectomia
Sinequiotomia (laser ou cirúrgica)
Músculos
Biópsia de músculos

Estrabismo horizontal
Injeção ocular de toxina botulínica

AMB

Retina

HCO

HSO

Fotocoagulação (laser)

AMB

HCO

HSO

Mapeamento de retina (fundoscopia)

AMB

Exérese de tumor de coroide e/ou corpo ciliar

HCO

HSO

Pancrioterapia periférica

HCO

HSO

Remoção de implante episcleral

HCO

HSO

Retinopexia com introflexão escleral

HCO

HSO

Retinopexia pneumática

HCO

HSO

Retinopexia profilática (criopexia)

HCO

HSO

Cirurgia da glândula lacrimal

HCO

HSO

Dacriocistectomia

HCO

HSO

Dacriocistorrinostomia – com ou sem intubação

HCO

HSO

HCO

HSO

HCO

HSO

HCO

HSO

Vias lacrimais

Fechamento dos pontos lacrimais

AMB

Reconstituição de vias lacrimais – com silicone ou outro material
Sondagem das vias lacrimais – com ou sem lavagem

AMB

PAC
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