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I – DADOS COMPLEMENTARES À REQUISIÇÃO:

REQUERENTE: MLS

IDADE:  21 anos 

PEDIDO  DA  AÇÃO:cirurgia  de  ciclofotocoagulação  com  laser

micropulsado

DOENÇA(S) INFORMADA(S): H54

FINALIDADE  /  INDICAÇÃO:  cirurgia  de  ciclofotocoagulação  com  laser

micropulsado

REGISTRO NO CONSELHO PROFISSIONAL: CRMMG-44780

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 2022.0003317

II – PERGUNTAS DO JUÍZO:

1.  O  procedimento  "cirurgia  de  ciclofotocoagulação  com  laser

micropulsado"  possui  pertinência  e/ou  corresponde  ao  tratamento  de

"retinocoroidite"  e  "edema  macular  cistóide"  2.  O  procedimento  acima

citado é oferecido pelo SUS? 3. Qual a competência administrativa para a

realização do procedimento (União, Estado ou Município)?

III – CONSIDERAÇÕES/RESPOSTAS:

Nota Técnica nº  3317/ 2023  NATJUS – TJMG     Processo nº:50049451420228130073



Glaucoma é um grupo de doenças oculares tradicionalmente carac-

terizadas por pressão intraocular (PIO) elevada. No entanto, o glau-

coma é definido com mais precisão como uma neuropatia óptica do

que uma doença de pressão alta. No glaucoma de ângulo aberto, a

lesão do nervo óptico resulta em uma perda progressiva dos axônios

das  células  ganglionares  da  retina,  que  se  manifesta  inicialmente

como perda do campo visual e, por fim, cegueira irreversível se não

for tratada.Na maioria dos casos, desenvolve-se de forma lenta, no

decorrer de meses ou anos, sem demonstrar nenhum sintoma. Por

ser uma doença crônica,não tem cura. No entanto, pode ser controla-

da.

A cirurgia de glaucoma é o procedimento frequente em oftalmologia. A

trabeculectomia tem sido a cirurgia de escolha (padrão ouro) para o con-

trole pressórico do glaucoma de ângulo aberto desde o final da década

de 60. O procedimento está disponível pelo SUS tabela SIGTAG

 código 04.05.05.032.1., Trabeculectomia. consiste de procedimento ci-

rúrgico com finalidade terapêutica, sob anestesia local ou geral (crianças

e pacientes especiais), por cirurgia fistulizante para tratamento de glau-

coma já inclui iridectomia.

04.05.05.004-6 - CICLOCRIOCOAGULAÇÃO / DIATERMIA Consiste de

procedimento cirúrgico com finalidade terapêutica, sob anestesia local,

para tratamento de glaucoma através de destruição por congelamento de

parte do corpo ciliar.

A competência para prestação de alto custo são da Secretaria Estadual

do Estado em convênio com as prefeituras. Caso o município não tem

condições técnicas de prestar o atendimento ao paciente poderá ser en-

caminhado para TFD (tratamento fora do domicílio). 

04.05.05.004-6 - CICLOCRIOCOAGULAÇÃO / DIATERMIA
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IV – CONCLUSÕES:

✔ Os procedimento solicitados estão bem indicados para o doença in-

formada

Os procedimentos estão disponíveis no  SUS✔

✔A competência para prestação de alto custo são da Secretaria Esta-

dual do Estado em convênio com as prefeituras. Caso o município

não tem condições técnicas de prestar o atendimento ao paciente

poderá ser encaminhado para TFD (tratamento fora do domicílio). 

V – REFERÊNCIAS:

✔ https://uptodate. Open-angle glaucoma: Epidemiology, clinical 

presentation, and diagnosis Deborah S Jacobs, MD  Matthew F   

Gardiner, MD  Jane Givens, MD, MSCE  

✔ SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, 

Medicamentos e OPM do SUS
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