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PARECER 

 

QUESTIONAMENTO: 

“Pode o plano de saúde negar a autorização de  radiofrequência em 

rizotomia se for esta a necessidade do paciente e especificado pelo 

médico?” 

 

Histórico: 

A CBHPM (Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos) 

resultou de trabalho técnico exaustivo, iniciado no ano de 2000 e desenvolvido ao 

longo de três anos pela Associação Médica Brasileira – AMB, Conselho Federal de 

Medicina – CFM e Sociedades de Especialidade, com assessoria da Fundação Instituto 

de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo - FIPE. Em sua última etapa, 

antes da impressão, a CBHPM foi debatida e aprovada no X Encontro Nacional de 

Entidades Médicas – ENEM, realizado em maio, em Brasília-DF. Em sete de agosto de 

2003, foi publicada a Portaria do CFM de nº 1.673/2003, tornando-a referencial ético 

para a remuneração de honorários médicos. 



Nessa tabela, foi criada a denominação Rizotomia Percutânea por Segmento – 

Qualquer Método (código 3.14.03.33-6), com o objetivo de reunir, em um único código 

simplificador e aglutinador, vários procedimentos de rizotomia e neurotomia 

realizados tanto por radiofreqüência, quanto por agentes químicos, contidos na antiga 

Tabela AMB 92. A intenção foi claramente simplificar e facilitar a utilização da tabela 

pelos médicos e pelas fontes pagadoras. 

Obviamente que o procedimento denominado Rizotomia Percutânea por 

Segmento – Qualquer Método, além de incluir a sua principal forma de utilização – 

POR RADIOFREQUÊNCIA, também inclui as formas mais antigas de utilização – por 

agentes químicos. Em síntese, quando se fala em rizotomia percutânea, 

automaticamente está se falando de rizotomia por radiofreqüência, por ser a técnica 

mais utilizada atualmente. 

Em 29 de setembro de 2004, a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS 

publica a Resolução Normativa Nº 82, que estabelece o Rol de Procedimentos que 

constituiu, na ocasião, a referência básica para cobertura assistencial nos planos 

privados de assistência a saúde, contratados a partir de 1º de janeiro de 1999.   

Nesse primeiro ROL, a ANS utilizou como base, para a maioria dos seus 

procedimentos, a nomenclatura da Tabela CBHPM. 

Para o procedimento em discussão, a ANS seguiu a CBHPM e usou ipsis literis a 

mesma denominação: Rizotomia Percutânea por Segmento – Qualquer Método. 

Acontece que, com o lançamento da “2º edição do ROL da ANS”, publicado como 

anexo à Resolução Normativa ANS 167/2008, de forma inadvertida, foi excluído o 

complemento Qualquer Método e o procedimento passou a ser impresso 

simplesmente como Rizotomia Percutânea. O que terminou por provocar a situação 

confusa que está acontecendo, nos dias de hoje, motivo desse parecer.  

Mais recentemente, a ANS publicou, em 11 de janeiro de 2011, a Resolução 

Normativa n º 211/2010, em vigor. Entretanto, não houve nenhuma alteração, em 

relação ao procedimento de Rizotomia.  

 



A deslealdade na Interpretação do Rol da ANS 

Baseando-se nessa falha de terminologia, alguns auditores passaram, de forma 

sub-reptícia, a negar os procedimentos de Rizotomia por Radiofrequência. O que 

temos visto acontecer em relação a esses casos, é a seguinte sequência de eventos: 

Sempre que o neurocirurgião vai realizar esse procedimento, recorre ao código 

da CBHPM – 3.14.03.33-6: Rizotomia Percutânea por Segmento – Qualquer Método. 

Ao utilizar a Tabela CBHPM, baseia-se num princípio ético de respeitar e seguir a 

legislação do CFM, que determina em sua Portaria 1673/2003:  

Art.1 - Adotar como padrão mínimo e ético de remuneração dos procedimentos 

médicos, para o Sistema de Saúde Suplementar, a Classificação Brasileira 

Hierarquizada de Procedimentos Médicos, incluindo suas instruções gerais e 

valores. 

A Resolução Normativa ANS 211/2010, de 11/01/2011, em vigor, diz em seu 

artigo 11º: 

“Os procedimentos realizados por laser, radiofreqüência, endoscopia, laparoscopia 

e demais escopias somente terão cobertura assegurada quando assim 

especificados no Anexo (Leia-se ROL da ANS – grifo e comentário nosso), de 

acordo com a segmentação contratada.” 

Alguns auditores de planos de saúde, entretanto, tem interpretado essa 

Resolução de forma equivocada. E para negar as solicitações médicas, tem utilizando o 

seguinte argumento: “Como no rol da ANS, não está mais explícito o complemento 

qualquer método, não existe mais a obrigação do plano de saúde em cobrir o 

procedimento quando por radiofreqüência”. 

Dessa forma, esses auditores distorcem o enunciado da Resolução da ANS e, 

consequentemente, desrespeitam a Resolução 1673/2003 do CFM e sua expressão 

máxima – a Tabela CBHPM. 

 Esse pensamento, vale à pena frisar não é da ANS, nem da maioria dos 

auditores de planos de saúde. A ANS tem estabelecido, quando consultada, o seguinte 

posicionamento: 

“A Rizotomia percutânea por radiofreqüência consta do rol de 

procedimentos atualizado pela RN n.º 167/2008 com a denominação 

Rizotomia percutânea e, portanto, possui cobertura obrigatória pelos 



planos privados de assistência a saúde regulamentados pela Lei 9656/98 ou 

a ela adaptados.” 

 

Conclusão: 

Diante do exposto, entendemos que os procedimentos Rizotomia Percutânea 

(Rol da ANS – TUSS) e Rizotomia Percutânea por Segmento – Qualquer Método 

(Tabela CBHPM) são idênticos e, por apresentam o mesmo significado, dão 

“cobertura” tanto para as rizotomias por radiofreqüência (a maioria dos casos), quanto 

para as rizotomias por agentes químicos. 

Recomendamos que a Presidência da SBN leve ao conhecimento da ANS a 

retirada inadvertida do complemento Qualquer Método, do código em questão e 

solicite a sua reimplantação, para que não ocorram mais erros de interpretação como 

esse, prejudicando os pacientes e os neurocirurgiões. 

Entendemos também que os profissionais médicos responsáveis pela negativa 

do procedimento podem estar infringindo princípios éticos, ao não respeitar à 

Resolução CFM 1673/2003. 

Este é o meu parecer, salvo melhor juízo. 

 

João Pessoa, 13 de maio de 2011. 

 

 

Dr. Ronald de Lucena Farias 
Departamento de Coluna – SBN 

Coordenador 
 

 

 


