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Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de Tutela
Antecipada ajuizada por O.R.M. em face do MUNICÍPIO DE CAMPO BELO - MG.

Alegou o(a) requerente que é portador(a) de Alzeihmer evoluindo com dormência
nos M II , conforme receituário médico. O requerente sente fortes dores na
região lombar sacra, razão pela qual necessita do exame para descobrir o que está
acontecendo, conforme consta no receituário médico. Alegou ainda que pelo SUS
a fila de espera para tal procedimento chega a superar um ano e que o
requerente não tem esse tempo, sob risco de graves seqüelas, ademais o exame é
caro, por volta de R$1.250,00 (hum mil duzentos e cinquenta reais). O requerente
necessita do exame de Ressonância Magnética da região lombar Sacra L1-S1,
descrito no receituário médico. Afirmou, que fez requerimento junto à
municipalidade, todavia, a Secretaria de Saúde do Município de Campo Belo se
manteve inerte, e que não possuí condições financeiras de arcar com essa

despesa por tratar-se de pessoa pobre.

Não considerando o mérito da indicação da
Ressonância Magnética para o paciente, pois não
há dados clínicos suficientes para avaliar a
pertinência da indicação, a realização da
Ressonância Magnética para a situação descrita é
considerada um procedimento eletivo, portanto,
não é uma urgência clinica. Todavia, é importante
ressaltar, como afirma o requerente, se a fila de
espera para tal procedimento chega a superar um
ano, o requerente certamente não tem esse
tempo, sob risco de graves seqüelas.
O valor da Ressonância Magnética de Coluna
Lombo Sacra na Tabela SUS: R$268,75
N° do procedimento: 0207010048
Local de Produção em Minas Gerais pelo SUS:
abaixo

RESPOSTA

Produção Ambulatorial do SUS - Minas Gerais - por local de atendimento
Qtd. aprovada, Valor aprovado segundo Município
Procedimento: 0207010048 RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA
Período: 2012

Município

Qtd.aprovada

Valor aprovado

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)
Notas:
1. Situação da base de dados nacional em 22/04/2013.
Dados de 2012 (até dezembro) e 2013 (até março) sujeitos a retificação.
Consulte o site da SecretariaEstadualdeSaúde para mais informações.
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