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ASSUNTO: COMUNICADO AOS PRESTADORES SOBRE REGRAS DE
HEMODINÂMICA
 

Prezados Credenciados,
 
O Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas

Gerias- IPSM, Autarquia Estadual a qual dispões a Lei Estadual nº 11.406, de
28/01/2014, integrantes da Administração Pública Estadual, visando garantir a
assistência integral de seus beneficiários e dando conuidade na reestruturação das
tabelas, informa que:

Temos recebido solicitações de hemodinâmica, onde o médico assistente
não concorda com a forma que é autorizado, gerando assim divergências entre
solicitação médica e autorização dos códigos de procedimentos realizados, que são
considerados sobrepostos.  Diante disso foi feita a revisão, abaixo seguem
orientações a serem seguidas.

 
Para o fim de valoração e precificação dos procedimentos, as diferentes

Artérias Coronárias são:
 
a. Artéria Coronária Direita (CD),
b. Ramo Descendente Posterior da Coronária Direita (DPCD),
c. Ramo Ventricular Posterior da Coronária Direita (VPCD),
d. Ramo Marginal da CD (MgCD),
e. Tronco de Coronária Esquerda (TCE),
f. Artéria Descendente Anterior (DA),
g. Artéria Diagonalis (Dgls),
h. Ramo Diagonal (Dg) podendo existir mais de uma,
i. Artéria Circunflexa (Cx),
j. Ramo Marginal da Circunflexa (MgCx), podendo existir mais de um,
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k. Ramo Ventricular Posterior da Circunflexa (VPCx)
l. Ramo Descendente Posterior da Circunflexa (DPCx).
 
Nos casos de angioplastia primária, é devida a autorização da

cineangiocroronariografia (30911079 Cateterismo cardíaco E e/ou D com
cineangiocoronariografia e ventriculografia) e o procedimento a ser realizado. Esse se
encontra dentro dos procedimentos do Grupo Terapêutico 30912008
HEMODINÂMICA – CARDIOLOGISTA INTERVENCIONISTA (PROCEDIMENTOS
TERAPÊUTICOS).

Referentes aos códigos 30911028 - Avaliação fisiológica da gravidade de
obstruções (cateter ou guia) e 30911141 - Estudo ultra-sonográfico intravascular:

Eles são relativos à avaliação de um vaso e devem ser multiplicados pelo
número de vasos avaliados, por se tratar de procedimento complementar, não
dispensam a realização de Cineangiocoronariografia prévia, sendo necessário o
acréscimo do código 30911079 - Cateterismo cardíaco E e/ou D com
cineangiocoronariografia e ventriculografia) ou 30911052 - Cateterismo cardíaco D
e/ou E com estudo cineangiográfico e de revascularização cirúrgica do miocárdio.

Os procedimentos do Grupo Terapêutico 40090000 (30912008)
HEMODINÂMICA – CARDIOLOGISTA INTERVENCIONISTA (PROCEDIMENTOS
TERAPÊUTICOS) não incluem os Procedimentos Diagnósticos 30911001 -
HEMODINÂMICA – CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA (PROCEDIMENTOS
DIAGNÓSTICOS)) que devem ser remunerados à parte de acordo com o caso
tratado, nas situações eletivas em que o paciente não tenha realizado o exame
diagnóstico prévio e nos procedimentos de emergência.

Em relação ao código 30912032 - Angioplastia transluminal percutânea
de múltiplos vasos, com implante de stent :

O tratamento de múltiplos vasos fica definido para o tratamento de dois
ou mais vasos, desde que não formem bifurcação ou não seja Tronco de Coronária
Esquerda (TCE).

O código 30912261 - Angioplastia transluminal percutânea de bifurcação
e de tronco com implante de stent:

Poderá ser multiplicado pelo número de bifurcações tratadas. Mas não
pode ser associado ao código 30912032 - Angioplastia transluminal percutânea de
múltiplos vasos, com implante de stent) quando o de bifurcação for utilizado mais de
uma vez.

Poderá ser combinado com o código 30912105 - Implante de stent
coronário com ou sem angioplastia por balão concomitante (1 vaso) ou com o código
30912032 - Angioplastia transluminal percutânea de múltiplos vasos, com implante de
stent.

Os códigos 30912180 - Recanalização arterial no IAM - angioplastia
primária - com implante de stent com ou sem suporte circulatório (balão intra-
órtico)), 30912261 - Angioplastia transluminal percutânea de bifurcação e de tronco
com implante de stent e 30912032 - Angioplastia transluminal percutânea de
múltiplos vasos, com implante de stent, 30912105 - Implante de stent coronário com
ou sem angioplastia por balão concomitante (1 vaso):

Para o implante do stent é realizado antes a angioplastia por balão e,
portanto, o código 30912040 - Angioplastia transluminal percutânea por balão (1
vaso) é considerado tempo cirúrgico.
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Observação: Essa excludência é valida para artérias coronárias. Para
vasos cerebrais e periféricos, é devido o pagamento dos códigos de colocação de
stent e de angioplastia por balão.

Os códigos 30912180 - Recanalização arterial no IAM - angioplastia
primária - com implante de stent com ou sem suporte circulatório (balão intra-órtico))
e 30912199 -  Recanalização mecânica do IAM (angioplastia primária com balão):

Serão precedidos de algum código do Grupo de Procedimentos
Diagnósticos 3.09.11.00-1 - HEMODINÂMICA – CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA
(PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS) que devem ser remunerados à parte de acordo
com o caso tratado.

São utilizados para Infarto Agudo do Miocárdio com ou sem
supradesnivelamento do segmento ST para o tratamento da “artéria culpada”,
mesmo se essa não estiver totalmente ocluída

Quando houver envolvimento de bifurcação, incluir o código 30912261 -
Angioplastia transluminal percutânea de bifurcação e de tronco com implante de
stent.

Quando houver indicação de tratamento de outros vasos, incluir o código
utilizado para esse outro vaso 30912261 - Angioplastia transluminal percutânea de
bifurcação e de tronco com implante de stent, 30912105 -  Implante de stent
coronário com ou sem angioplastia por balão concomitante (1vaso), 30912032 -
Angioplastia transluminal percutânea de múltiplos vasos com implante de stent ou
30912040 - Angioplastia transluminal percutânea por balão (1 vaso).

O código 30904099 - Implante de marca-passo temporário à beira do
leito:

Quando utilizado associado a um procedimento principal (por exemplo,
Cateterismo cardíaco ou Angioplastia coronária) a valoração deve ser o equivalente a
70% do seu porte por ter via de acesso diferente (veia).

Em caso de dúvidas, contactar a coordenação do setor de cirurgias do
IPSM através do email: iris.amaral@ipsm.gov.br.

 
 
 

 
Fabiano Vilas Boas, Cel PM QOR

Diretor de Saúde do IPSM
 

Elaborado por: Iris  Greide de Souza Amaral

 
  

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Villas Boas, Diretor, em
25/05/2021, às 20:19, 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
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verificador 29969637 e o código CRC AC02AC9B.

Referência: Processo nº 2120.01.0005197/2021-25 SEI nº 29969637
Rua Paraíba, 576  - Bairro Savassi - Belo Horizonte - CEP 30130-141
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