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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ins�tuto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais 

Serviço de Avaliação e Registro de Autorização de Bene�cios

 

O�cio IPSM/SARAB nº. 71/2019

Belo Horizonte, 22 de julho de 2019.

Ofício nº 531.2/2019 – SARAB/DT

                                                                                    

 Senhor Credenciado,

 

O Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM, Autarquia Estadual,
sobre a qual dispõe a Lei Estadual nº 11.406, de 28/01/94, integrante da Administração Pública Estadual,
informa que o Sistema de Saúde da PMMG-CBMMG-IPSM realizou a revisão da Tabela de Honorários
Médicos.

Em consequência desta revisão, informamos que foram excluídos de nossa Tabela os procedimentos
“Neurólise de nervo múltiplo” e “Denervação facetaria”. Deste modo, os procedimentos realizados com
auxílio de radioscopia para tratamento de dor radicular ou facetaria serão autorizados no código 49040057
(bloqueio anestésico de nervos sem finalidade cirúrgica guiado por radioscopia). Ressalta-se que,
autoriza-se uma vez o código independentemente do número de níveis abordados e este procedimento
substituirá as solicitações de neurólise de nervo múltiplo e de denervação facetária.

Além disso, orientamos que o procedimento “Rizotomia percutânea por radiofrequência” deverá ser
solicitada no sistema SIGAS, através do código 49040359/31403336 – rizotomia percutânea por segmento,
qualquer método, e para sua avaliação os pacientes deverão passar por perícia em nossa rede orgânica.

Outrossim, advertimos que a ANS definiu os seguintes critérios para autorização deste procedimento, os
quais também serão considerados por este Instituto:

 

a. Dor severa limitando as atividades diárias, por pelo menos 06 (seis) meses;
b. Sem história prévia de cirurgia para artrodese;
c. Inexistência de hérnia dedisco em estudos neuroradiológicos;
d. Ausência de estreitamento do canal vertebral ou instabilidade da coluna vertebral que indique

tratamento cirúrgico;
e. História prévia de tratamentos conservadores: repouso, suportes dorsais, fisioterapia por até noventa

dias, correção de anomalia posturais e tratamento medicamentoso com anti-inflamatórios não
hormonais, analgésicos, e miorrelaxantes;

f. Testes com injeções facetarias bem-sucedidos no alívio da dor.

 

Esclarecemos que tais ações são necessárias e decorrentes da revisão realizada pela equipe técnica do IPSM,
o que visa corrigir inconsistências e distorções verificadas.



23/07/2019 SEI/GOVMG - 6317329 - Ofício

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7502194&infra_… 2/2

Informamos ainda que se encontra disponível no site do IPSM nesse endereço eletrônico
http://www.ipsm.mg.gov.br/arquivos/formularios/form_rizotomia_SISAU.pdf?dt=22/07/2019,14:40:58 o
formulário para solicitação do procedimento, que deverá ser preenchido e encaminhado junto com a
solicitação.

 

Atenciosamente,

 

Fabiano Villas Boas, Coronel PM QOR

Diretor de Saúde do IPSM

  

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Villas Boas, Diretor, em 22/07/2019, às 16:16,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 6317329 e
o código CRC EDF8E857.

Referência: Processo nº 2120.01.0004075/2019-61 SEI nº 6317329
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