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PARECER ACERCA DAS INDICAÇÕES DE  
CROSSLINKING DE COLÁGENO CORNEANO 

 
 
O ceratocone é uma distrofia corneana, contínua e progressiva, que 

gera afinamento e encurvamento anterior da córnea. A “conificação” da 
córnea faz surgir astigmatismo irregular e assimétrico, geralmente 
acompanhado por miopia.  A apresentação é geralmente bilateral e 
assimétrica. 

 
Trata-se de condição encontrada em todas as raças, nas diferentes 

partes do mundo, com prevalência que varia de 4 a 600 casos por 100.000 
indivíduos. História familiar está presente de 6 a 8% dos casos, sugerindo 
herança familiar. Seu aparecimento mais comum ocorre na puberdade, 
geralmente entre os 13 e os 18 anos de idade. 

 
O ceratocone pode estar associado a doenças sistêmicas como as 

síndromes de Down, Turner, Ehlers-Danlos, Marfan, além de atopias, 
osteogênese imperfeita e prolapso da válvula mitral.  
 

As ectasias iatrogênicas da cornea são processos de afinamento e 
encurvamento progressivos da córnea, simulando o ceratocone, mas que 
surgem como complicação tardia das cirurgias refrativas da córnea. Sua 
evolução tende a ser mais rápida e com pouca ou nenhuma relação com a 
idade do paciente. Em muitos casos, sinais de fragilidade estrutural já estão 
presentes no pré-operatório, razão da importância de minuciosa pesquisa 
pré-operatória de possiveis condições predisponentes.  

 
Tanto o ceratocone como a ectasia pós-operatória quando não 

tratados, podem evoluir com perda progressiva da qualidade e quantidade 
visual. Inicialmente tratados com uso de lentes corretivas, podem requerer 
intervenções cirurgicas como os implantes de anéis intra-estromais e, nos 
casos mais avançados, o transplante de cornea. 

 
Importante salientar o aspecto sócio-econômico da doença, uma vez 

que atinge individuos jovens, em período de maior capacidade laboral, mas 
que muitas vezes são impedidos de exercer suas atividades mais simples 
como conduzir um automóvel. 

 
 

Estudos sobre o enrijecimento natural das fibras de colágeno, que 
acontece ao longo da vida, com a consequente estabilização do processo de 



 

 

conificação da córnea, levou ao desenvolvimento do tratamento de 
crosslinking corneano.  

 
Uma reação fotoquímica combinando um fotoindutor (RIBOFLAVINA) e 

luz ultra Violeta (UV), promove novas ligações entre as fibras de colágeno, 
aumentando em até 70 % a rigidez da córnea em estudos laboratoriais. Num 
primeiro estudo clínico, conduzido por Wollensak e colaboradores, o 
tratamento mostrou interromper a progressão da doença e levar a um 
aplanamento topográfico desejável em pacientes portadores de ceratocone.    

 
A partir destes estudos inicias, diversas observações prospectivas 

demonstraram resultados semelhantes em pacientes com ceratocone e 
ectasias corneanas pós cirurgias refrativas.  

 
Diversos trabalhos com número grande de casos estabeleceram a 

melhor combinação de dose/efeito do tratamento, mas este é um campo em 
constante evolução. Já se sabe que se faz necessário tomar as devidas 
precauções para evitar o dano ao endotélio corneano (camada celular 
interna da córnea), entre elas evitar o tratamento de corneas com espessura 
inferior a 400 micrômetros.  

 
Mesmo com muita literatura a respeito da eficiência e segurança do 

procedimento, ainda não há um consenso sobre o momento ideal de 
realização do Crosslinking nos casos do ceratocone inicial no jovem. 

 
Outras indicações de crosslinking vem surgindo, como no tratamento de 

ceratites e úlceras infecciosas. Vários estudos demonstraram que o 
crosslinking pode ter efeito germicida direto, bem como aumentar a 
resistencia tecidual aos danos enzimáticos próprios do processo infeccioso, 
impedir a replicação microbiana e causar liberação de radicais livres, 
tornando assim o ambiente hostil aos germes. 

 
O parecer técnico número 41/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018 da ANS em 

relação à cobertura do tratamento “cross linking corneano”, citando o anexo I 
da RN 428, de 2017, determina: 
 
“Cobertura obrigatória por planos de segmentação ambulatorial e/ou 
hospitalar e por planos-referência, conforme indicação do medico assistente. 
Para tanto, devem ser observadas as condições estipuladas na respective 
Diretriz de Utilização – DUT, que assim se encontra descrita no item 121, do 
anexo II, da mesma norma: 
 

1. Cobertura obrigatória para tratamento do ceratocone, excluindo-se 
pacientes com um ou mais dos critérios seguintes: 

a. Idade superior a 35 anos; 



 

 

b. Acuidade visual com correção pré-operatória melhor que 
20/25; 

c. Espessura corneana menor que 400 micrômetros; 
d. Infecção herpética prévia; 
e. Infecção concomitante; 
f. Cicatriz corneana grave ou opacipicação corneana; 
g. Doença de superfície ocular grave; 
h. Doença auto-imune. 

 
 
Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa (ABCCR) entendem 
que a observância apenas de critérios de exclusão, como orientado pela 
ANS, poderia levar a interpretações equivocadas, com imprecisão de 
indicações e contraindicações. Elaboramos, portanto orientações técnicas, 
com criterios de elegibilidade e também de exclusão, na intenção de auxiliar 
o processo de indicação.  
 

É importante salientar que não se trata de procedimento frívolo e isento de 
complicações, bem como não se tem absoluta certeza de sua eficácia em 
todos os casos. 

 

CRITÉRIOS PARA INDICAÇÃO DE CROSSLINKING CORNEANO 

 

INDICAÇÃO para tratamento de ectasias corneanas primárias ou 
secundárias, em pacientes portadores ou não de anel intraestromal, quando 
o olho a ser tratado preencher o critério do Grupo I e nenhum dos critérios 
do Grupo II: 
 



 

 

Grupo I  

Ectasia corneana em evolução pela topografia com aumento maior ou igual 
a 0,75 dioptrias na ceratometria apical máxima dentro do prazo de seis 
meses ou aumento maior ou igual a 1 (uma) dioptria  dentro do período de 
acompanhamento topográfico de 1 ano (progressão topográfica) 

 

Grupo II 

a)    Acuidade visual com correção pré-operatória melhor que 20/25; 

b)    Espessura corneana menor que 400 micrômetros;  

c)    Infecção concomitante;  

d)    Cicatriz corneana grave ou opacificação corneana;  

e)    Doença de superfície ocular grave;  

f)     Doença autoimune 
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