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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ins�tut o 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. 78/2019

Belo Horizonte, 26 de julho de 2019.

Ofício nº 523.2/2019 – SARAB/DT  

 
 

                          Senhor Credenciado,

 

Tem aportado na Central de atendimento deste Ins�tut o, solicitações do procedimento
denominado “Implante de Valva Aór�c a Transcateter – Tavi”, das especialidades Cardiologia e Cirurgia
Cardiovascular. Deste modo, visando uma maior presteza, agilidade e eficiência nos atendimentos a estas
solicitações, deverão ser observadas as disposições a seguir acerca deste procedimento.

Comunicamos que o IPSM, após análise técnica do procedimento Implante de Valva
Aór�c a Transcateter – TAVI, deliberou sobre a incorporação desse procedimento.

Para tanto, o prestador deverá formar um “Comitê de TAVI” (conhecido como HEART
TEAM), composto basicamente por cardiologista clínico, hemodinamicista e cirurgião cardiovascular. Este
comitê ficará responsável por analisar os pacientes com indicação para o procedimento, bem como,
determinar os escores de risco (STS PROM e Euroescore II), com base nos dados clínicos e nos exames
realizados (ecodopplercardiograma, angiotomografia e/ou angiografia e/ou cineangiocoronariografia).
Por fim, deverá ser elaborado um Relatório Médico, acrescido do formulário constante no site do IPSM na
opção formulários, constando toda esta informação e assinado pelos médicos do Comitê.

Além disso, ressaltamos que a indicação para o procedimento deverá estar de acordo com
os seguintes critérios:

● Estenose aór�c a grave, sintomá�c a, de causa degenera�v a, em pacientes com idade
maior ou igual a 75 anos e risco cirúrgico proibi�v o para a cirurgia de troca valvar convencional.

● Estenose aór�c a grave, sintomá�c a, de causa degenera�v a, em pacientes com idade
maior ou igual a 75 anos e alto risco para a cirurgia de troca valvar convencional (STS PROM maior ou
igual a 8%, ou Euroscore II maior ou igual a 20%, conforme diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia,
Sociedade Européia de Cardiologia e o American Heart Associa�on).

Esclarecemos que estão excluídos para o procedimento os pacientes com os seguintes
critérios:

●Insuficiência Aór�c a Grave ou Dissecção da Aorta;

●Instabilidade hemodinâmica ou ven�laç ão mecânica;

●Infecção a�v a;
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●Após AVC com comprome�men to das a�vidades de vida diárias;

●Demência avançada; e

●Expecta�v a de vida menor que 1 ano.

Outro ponto, informamos que o material “Prótese valvular cardíaca biológica” será
adquirido e fornecido pelo Ins�tut o, sendo remunerado ao prestador, além das diárias e demais itens que
compõe a conta hospitalar, a taxa de armazenamento/logís�c a correspondente a 7% do valor dos
materiais, conforme nota fiscal emi�da pelo f ornecedor contratado do IPSM.

Os profissionais que irão compor o HEART TEAM, deveram ser vinculados aos prestadores
credenciados do SISAU.

Sendo assim, no�fic amos que para a solicitação e consequente autorização, caso esteja
tecnicamente indicado, do procedimento em questão, todas as recomendações acima expostas deverão
ser precisamente respeitadas e seguidas.

                          Atenciosamente,

 

Fabiano Villas Boas, Coronel PM QOR

Diretor de Saúde do IPSM

 

  

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 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 6430190 e
o código CRC 21E6899E.
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