
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. 25/2019

Belo Horizonte, 27 de junho de 2019.

Assunto: Implementação do pacote de facectomia.

 

Senhores Credenciados,

O Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais –
IPSM, Autarquia Estadual, sobre o qual dispõe a Lei Estadual nº 11.406, de 28/01/94, integrante
da Administração Pública Estadual, informa que:

De acordo com diretrizes definidas pela direção do IPSM e visando a otimização
do processamento e pagamento dos procedimentos de assistência à saúde, encaminhamos o
pacote de facectomia, conforme abaixo:

CÓDIGO DE EVENTO VINCULADO AO PACOTE

CÓDIGO SISAU CÓDIGO
CBHPM DESCRIÇÃO

50060058 30306027 Facectomia com lente intra-ocular com facoemulsificação
   

PACOTE ACOMODAÇÃO CÓDIGO VIGÊNCIA ITENS INCLUSOS ITENS NÃO INCLUSOS

Pacote de facectomia com
lente intra-ocular com
facoemulsificação

Enfermaria 70080097

22/07/2019 

Acomodação
Taxas

SADT's
Medicamentos

Materiais
OPME´s

Gases medicinais
Refeições paciente
e acompanhante

Curativos

Honorários profissionais
Sangue e

hemoderivadosApartamento 70090092

Valor: R$1.427,00
 
REGRAS E FORMATO DE COBRANÇA
No pacote de facectomia os itens inclusos são referentes ao procedimento principal. Em caso de complicação clínica
ou de realização de outro procedimento cirúrgico (eletivo ou de urgência) no mesmo tempo cirúrgico, permite-se a
cobrança dos materiais específicos* e OPME* necessários à realização do segundo procedimento. Quando houver
complicação que demande internação, poderá ser emitida nova guia para cobrança deste atendimento em conta
aberta.
* devem ser descritos pelo cirurgião em folha de sala ou devem ser justificados pelo cirurgião em relatório à parte.
Inclusa a lente intraocular hidrofóbica dobrável constante na tabela do SISAU.
As solicitações para utilização de órteses, próteses, materiais especiais e medicamentos que necessitam de
autorização prévia deverão ser dirigidas à Central de Atendimento do IPSM, para avaliação.

A partir de 22/07/2019 as contas relativas ao procedimento de facectomia
deverão ser faturadas conforme os critérios acima mencionados.

Ressaltamos que os contratos estão vinculados às normas do SiSau, portanto, os
credenciados que possuem os serviços de oftalmologia, e realizam a facectomia, devem adotar
tal pacote a partir da sua data de vigência.

Em caso de dúvidas, bem como para manifestação até o dia 12/07/2019, os
credenciados poderão entrar em contato pelo e-mail: convenios@ipsm.gov.br.

Certos de sua compreensão, renovamos nossos votos de respeito e estima.   
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Atenciosamente, 

 

Vinícius Rodrigues de Oliveira Santos, Coronel PM QOR
Diretor de Saúde do IPSM

 

  

Documento assinado eletronicamente por Vinicius Rodrigues de Oliveira Santos,
Diretor(a) Geral, em 01/07/2019, às 14:59, 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
5789768 e o código CRC 990A02CD.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
2120.01.0003372/2019-30 SEI nº 5789768
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