
ESTADO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Serviço de Controle de Contratos e Convênios

 

Ofício Circular IPSM/SCCC nº. 29/2019

Belo Horizonte, 26 de julho de 2019.

Assunto: Processo de Auditoria técnica nos procedimentos oftalmológicos

Senhores Credenciados,

 

O Instituto de Previdência dos Servidores Militares – IPSM, está desenvolvendo o
mapeamento de seus processos, visando coordenar e controlar com maior eficácia  as
despesas de assistência à saúde de seus beneficiários.

Assim, o processo de auditoria técnica passará a avaliar os procedimentos
oftalmológicos, de acordo com os Protocolos do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a partir
de 15/08/2019.

Citamos como exemplo os procedimentos a seguir:

A consulta oftalmológica: é constituída de anamnese, inspeção, exame das
pupilas, medida da acuidade visual, refração, retinoscopia e ceratometria, fundoscopia,
biomicroscopia do segmento anterior, exame sumário da motilidade ocular e do senso
cromático.

Tonometria ocular: é exame complementar de diagnóstico, indispensável diante
da hipótese, ainda que remota, de glaucoma e deve ser cobrado separadamente pelo
estipulado no código AMB/CFM. Com frequência se associa transitoriamente a outras
patologias, como uveítes e traumas, podendo também ser encontrado em pacientes que se
automedicam.

 

Indicações de alguns exames:

 

EXAME DESCRIÇÃO

Curva tensional diária -
binocular

50010026/41301129

Indicado em glaucomatosos para definição do período de elevação
da pressão intraocular;

Confirmação diagnóstica nos glaucomas borderline;

Avaliação da adequação terapêutica em casos especiais.

Campimetria Manual -
monocular

3010058/41301072

Doenças neurológicas que envolvem as vias ópticas;

Controle do glaucoma;
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 Doenças retinianas.

Campimetria
computadorizada -
monocular

50010042/40103137

 

Diagnóstico e controle de glaucoma;

Doenças da mácula;

Controle do uso de Cloroquina;

Acompanhamento (evolução) do glaucoma. Podem ser necessários
dois exames subsequentes para a determinação do baseline com
o qual os próximos exames serão comparados;

Doenças da coróide (coroidite,tumores);

Doenças da retina (oclusões vasculares, degeneração macular
relacionada à idade);

Doenças do nervo óptico (papiledema, papilite, intoxicação por
metanol);

Doenças neurológicas que envolvem as vias ópticas
(AVEs,tumores);

Em pacientes com sintomatologia expressa por escotomas;

Na retinopatia diabética com edema macular;

Indicada em casos de Doenças Neuro-oftalmológicas(neurite em
atividade ou sequela,compressão do nervo óptico por tumores
como adenoma de hipófise,infiltração tumoral ou tumores do nervo
óptico,hipertensão intracraniana,doenças degenerativas do nervo
óptico, distrofia e degeneração de retina e doenças
desmielinizantes);

Solicitação do Departamento de Trânsito.

Oftalmodinamometria -
monocular

50010107/41301277

Doenças vasculares retinianas.

Visão subnormal -
monocular

50010182/41301366

 

Visão abaixo de 1/10 da visão normal. É o teste de adaptação a
vários tipos de lentes;

Adaptação de recursos ópticos especiais

Descolamento de retina;

Antecedentes familiares ou pessoais de descolamento de retina;

Doenças da retina;
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Mapeamento de
Retina– Monocular

(oftalmoscopia indireta)
(se a transparência do
cristalino permitir)

50010093/41301250

Miopias;

Entopsias;

Traumas;

Pré-operatório de cirurgia da catarata(quando os meios oculares
permitirem);

Pré-operatório de cirurgia refrativa;

Neuropatias ópticas;

Pré-operatório de cirurgias intraoculares;

Doenças da úvea, coroide e vítreo;

Crianças Menores que 5 anos.

Estudo do Nervo ótico e fibras nervosas peripapilares em pacientes com
glaucoma e suspeitos(por similaridade, para realização da
biomicroscopia de fundo).

Na avaliação de Descolamento de Vítreo Posterior(DVP);

No pós-operatório de catarata de pacientes portadores de
retinopatia diabética, pois, sabidamente poderá haver progressão
da retinopatia;

BAV com melhor correção, exclusas outras causas que não sejam
expressas por acometimento retiniano;

Pós procedimento de capsulotomia por YAG laser caso haja sintoma
relacionado (flashes, fotopsias,entopsias).

Retinografia -
monocular

50010123/41301315

 

Doenças coriorretineanas;

Doenças do nervo óptico.

Geralmente é feito como complemento da retinografia fluorescente.

Angiofluoresceinografia
- monocular

50010131/41301013

 

Indicado para pesquisa de maculopatia;

Doenças coriorretinianas;

Doenças do nervo óptico.

Biometria ultrassônica -
monocular

50010190/41501012

 

Essencial para cálculo de lente intra-ocular;

Exame pré-operatório de cirurgia de catarata;

Controle do glaucoma congênito;

Anisometropias intensas.
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Gonioscopia - binocular

50010239/41301242

 

Essencial para o diagnóstico do tipo de glaucoma e avaliação para
tratamento clínico ou cirúrgico.

Classificação do glaucoma

Trauma

Em pacientes portadores de retinopatia diabética (neovasos em
íris)

Em pacientes portadores de tumores de íris

Paquimetria Ultra-
sônica – monocular

50010204/41501128

 

Indicada em pré-operatório de ceratotomia radial (cirurgia refrativa).

Pré-operatório de cirurgia refrativa;

Doenças da córnea;

Suspeita de Glaucoma ou Hipertensão Ocular;

Na avaliação do paciente submetido a cirurgia
refrativa(periodicidade definida pelo I Consenso Brasileiro de
Cirurgia Refrativa);

Em suspeita de edema subclínico da córnea;

Detecção de diferença maior ou igual a 3 mmHg na PIO do olho
contralateral.

O exame de paquimetria em pré-operatório de catarata estaria também
indicado nos casos em que ocorreram alterações corneanas tipo
afinamento ou estruturais, especialmente em pacientes já submetidos a
procedimentos corneanos, tipo LASIK, ou transplante de córnea.

 

Face ao exposto, visando evitar eventuais glosas por parte de nossos auditores,
solicito a V.S.ª orientar os profissionais desse estabelecimento para observar as justificativas
dos pedidos dos diversos exames oftalmológicos,de acordo com o CBO.

 

Atenciosamente,

 

 

Fabiano Villas Boas, Coronel PM QOR
Diretor de Saúde do IPSM

  

Documento assinado eletronicamente por Andrezza Bernardes Pereira, Servidor(a)
Público(a), em 26/07/2019, às 15:46, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017


Documento assinado eletronicamente por Fabiano Villas Boas, Diretor, em 26/07/2019,
às 16:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
6428271 e o código CRC A048BA15.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
2120.01.0004332/2019-09 SEI nº 6428271
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