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Ofício Circular IPSM/GCG nº. 3/2022
Belo Horizonte, 26 de janeiro de 2022.

Assunto: Inclusão do exame Teste Sars-Cov-2 (COVID-19), teste rápido
para detecção de antígeno por POCT

Referência: Tabela de Honorários Profissionais do SISAU
 
Senhor Credenciado,
 
O Instituto da Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas

Gerais - IPSM, Autarquia Estadual sobre a qual dispõe a Lei Estadual n° 11.406, de
28/01/94, integrante da Administração Pública Estadual, alinhada às definições da
ANS, informa que fica incluído o exame de Teste Sars-Cov-2 (Coronavírus COVID-19),
teste rápido para detecção de antígeno por POCT na Tabela de Honorários
Profissionais do SISAU, que passará a viger a partir de 27/01/2022.

Dessa forma, segue codificação SISAU, correspondência CBHPM, bem
como as diretrizes de utilização:

 
CÓDIGO
SISAU

CÓDIGO
CBHPM DESCRIÇÃO

 28160649 40325024 Teste Sars-Cov-2 (Coronavírus COVID-19), teste rápido para
detecção de antígeno por POCT

 
 
Diretrizes de utilização:
Cobertura exclusiva para o público logístico mediante apresentação de

pedido e justificativa médica quando o paciente estiver sintomático respiratório a
partir do 3º dia do início dos sintomas.

 
Observação:
Considerando a extensa área de abrangência geográfica da Assistência à

Saúde do IPSM e necessidades de atendimento e manutenção dos serviços de
segurança pública, baseado na Nota Técnica n.º7/2021 da ANVISA, segundo a
Organização Pan-Americana da Saúde, a detecção baseada em antígeno deve ser
priorizada para diagnóstico da infecção pelo vírus da COVID-19 em casos
sintomáticos, sobretudo em ambientes onde os testes moleculares (por exemplo, RT-
PCR) são limitados, indisponíveis, ou estão disponíveis, mas com longos tempos de
resposta. Seu uso em outros tipos de processos, como na busca de casos
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resposta. Seu uso em outros tipos de processos, como na busca de casos
assintomáticos, não é recomendado atualmente.

 
Atenciosamente,

 
Fabiano Villas Boas, Coronel PM QOR

Diretor de Saúde do IPSM
  

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Villas Boas, Diretor, em
26/01/2022, às 15:44, 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 41301450 e o código CRC A83FF7CE.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
2120.01.0002423/2020-42 SEI nº 41301450
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