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Prezado Representante do COSAUDE,
Informamos que a 3ª Reunião do GT do Formulário de Entrada para revisão do Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde – 2018 ocorrerá no dia 14 de dezembro de 2016, de 9 às 18 h,
no Edifício Sede da ANS, situado à Av. Augusto Severo, 84, 12º, sala 1, Glória, Rio de Janeiro  RJ.
Serão discutidas os procedimentos enviados por meio do Formulário Eletrônico das
especialidades de Ginecologia e Obstetrícia.
Procedimentos solicitados pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e
Obstetrícia – FEBRASGO:
Câncer de ovário (Debulking) laparoscópica
Neossalpingostomia distal laparoscópica
Cirurgia fetal endoscópica
Cirurgia laparoscópica do prolapso de cúpula vaginal
Epiploplastia ou aplicação de membrana antiaderente via laparoscópica
Neurectomia Laparoscópica Pré Sacral ou Nervo Gênito Femoral
Cirurgia fetal guiada por ultrassonografia
Ligadura da veia ovariana laparoscópica
Recanalização tubária laparóscópica uni ou bilateral
Implante de dispositivo intratubário nãohormonal
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Procedimento solicitado pela Unimed do Brasil: Inclusão de DUT para Teste para
rastreamento de câncer de ovário (CA 125).

Os procedimentos solicitados pela FEBRASGO: Aspiração de folículos para fertilização, GIFT
(transferência de gametas para as trompas), Inseminação artificial e Transferência de embrião para
o útero não serão discutidos por se tratarem de procedimentos relacionados à inseminação
artificial, exclusão permitida por lei.

O material relativo a cada tecnologia encontrase disponibilizado por meio do Dropbox, na
pasta “Reunião COSAUDE –14.12.2016”, dividida por demandante.
Favor confirmar a presença e indicar o nome do(s) representante(s) de sua entidade
(máximo 2 por entidade por especialidade a ser discutida) até o dia 09 de dezembro de 2016.
Favor utilizar esse mesmo endereço eletrônico para resposta e sugestões.
Agradecemos sua colaboração.
Att.
COSAÚDE
GGRAS/DIPRO/ANS
Tel.: 21 21050429
Acompanhe o Comitê através do site da ANS (ww.ans.gov.br) em "Participação da Sociedade".
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