
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. 41/2020

Belo Horizonte, 09 de julho de 2020.

Assunto: Inclusão de exame sorológico para Covid-19

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
exame sorológico para COVID-19 na Tabela de Honorários Profissionais do SISAU, que
passará a viger a partir de 09/07/2020.

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

CÓDIGO
SISAU

CÓDIGO
CBHPM DESCRIÇÃO VALOR

28160630 40324788 SARS-CoV-2 (Coronavírus COVID-19), pesquisa de anticorpos IgA,
IgG ou IgM, isolada por classe de imunoglobulina 80,00

 

Diretrizes de utilização:

Paciente que apresente ou tenha apresentado um dos quadros clínicos descritos a
seguir:

1. Síndrome Gripal: Quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril
ou febre, acompanhada de tosse ou dor de garganta ou coriza ou dificuldade respiratória.

2. Síndrome Respiratória Aguda Grave: Desconforto respiratório/dificuldade para
respirar ou pressão persistente no tórax ou saturação de oxigênio menor do que 95% em ar
ambiente ou coloração azulada dos lábios ou rosto.

Orientações complementares para avaliação e autorização dos exames para
COVID-19:

·       RT PCR - Swab Nasal - até o 7º dia;

·       Dosagem de IgA ou IgM - do 8º ao 19º dia;

·       Dosagem de IgG - a partir do 20º dia.

·       As dosagens de Imunoglobulinas (IgA, IgM ou IgG) somente devem ser
realizadas se o primeiro exame (RT PCR) for negativo e o paciente persistir com os sintomas.

·       A partir do 8º dia, poderiam ser autorizados as dosagens de IgM e IgG
conjuntamente (no caso de flexibilização).
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Atenciosamente,

 
Fabiano Villas Boas, Coronel PM QOR

Diretor de Saúde do IPSM

  

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Villas Boas, Diretor, em 09/07/2020,
às 17:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Natalia Biane Alves dos Santos,
Prestador(a) de Serviços, em 09/07/2020, às 17:59, 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
16763789 e o código CRC 667A44A4.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
2120.01.0002423/2020-42 SEI nº 16763789
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