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1.  Introdução
Senhor Credenciado,

Com o objetivo de melhorar ainda mais a interação entre o IPSM e sua rede 
credenciada, iniciou-se em outubro de 2003 a implantação do Sistema Integrado 
de Gestão de Assistência à Saúde (SIGAS), que atualmente é gerido pela empresa 
Algar Tecnologia, sediada em Uberlândia – MG.

Esse sistema permite que as solicitações de procedimentos sejam avaliadas em 
tempo real e autorizadas previamente à sua realização via web ou por meio da 
utilização da Unidade de Resposta Audível (URA).

Assim,  consoante cláusula contratual, torna–se necessária a implantação desse 
sistema em suas instalações. Para tanto, elaboramos esta cartilha, em apertada 
síntese, a fim de possibilitar orientação aos seus operadores. 

Com este compêndio não se pretende esgotar a matéria, mas fornecer as 
informações básicas necessárias para operação do software, bem como os 
parâmetros implantados.

Antecipadamente, a direção do IPSM agradece a sua atenção e o apoio 
dispensados.

Cordialmente,

Instituto de Previdência dos Servidores Militares MG. 
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2.  Ferramentas de conexão 
  ao SIGAS

Conexão Gestão de Saúde Algar Tecnologia – Programa simplificado que 
utiliza somente códigos. É rápido e de fácil manuseio, podendo ser instalado com 
Internet discada ou banda larga, com configuração personalizada de acordo com 
as necessidades dos prestadores de serviços. 

INTEGRAÇÃO – Programa que permite a troca de informações entre o sistema 
próprio do credenciado com o SIGAS, através de layout predefinido.

Portal Algar Tecnologia – www.acssaude.com.br - Acesso via web de qualquer 
lugar, utilizando-se o login e senha previamente cadastrados, que permitem o 
acesso ao conteúdo exclusivo para estabelecimentos. Através dele é possível 
criar solicitações de atendimento, cancelar autorizações e realizar conferências 
e pesquisas para faturamento de todas as autorizações emitidas para o seu 
estabelecimento.

Unidade de Resposta Audível (URA/ACS) – Dispositivo utilizado por 
credenciados com pequeno número de atendimento para encaminhamento de 
solicitações com até dois benefícios/procedimentos. Trata-se de atendimento 
eletrônico onde as informações são digitadas no teclado do telefone. Cada 
prestador possui código específico de identificação vinculado ao seu CNPJ/CPF, 
permitindo autorização de um código de procedimentos de consulta e até dois 
códigos dos demais procedimentos.

Ao acessar a URA através do telefone 0800 940 7001 e 0xx34 3230 2626 (demais 
localidades), disque a opção 2 para IPSM, a partir daí escolha o tipo de atendimento 
desejado nas opções citadas no menu.

As opções de acesso ao SIGAS serão disponibilizadas pelo IPSM/Algar Tecnologia.
Serão repassados treinamento e orientação de utilização das rotinas existentes 
aos operadores indicados pelo credenciado.  

As dúvidas referentes ao funcionamento das ferramentas, falhas de conexão e 
problemas técnicos serão solucionadas pelo Suporte Técnico da Algar Tecnolo-
gia – 0800 940 7001 (BH e RMBH) ou 0xx34 32302626 (demais localidades): 
disque a opção 2 para IPSM e logo após opção 4 para suporte técnico (custo  
de ligação local).

Havendo dúvidas em relação à implantação, essas poderão ser dirimidas através do 
e-mail relacionamentosigas@ipsm.mg.gov.br ou telefones 0xx31 3269 2131  
e 0xx31 3269 2112. 

3.  Central de Atendimento
O SIGAS dispõe de Central de Atendimento que funciona ininterruptamente, 
com acesso através do telefone 0800 940 2006 (interior do Estado) e 4005 1500 
(Grande BH e Triângulo Mineiro), para avaliar solicitações de procedimentos e 
solucionar eventuais restrições no processo de autorização.

A Central de Atendimento dispõe de aparelho de fax, cujo número é (31) 3269 2111.

4.  Uso do cartão magnético de 
  identificação do beneficiário

O uso do cartão magnético pelos beneficiários do Sistema de Saúde (SiSau) é 
indispensável para solicitação de procedimentos, devendo ser acompanhado da 
carteira de identificação de beneficiário expedida pelo IPSM ou, na falta desta, o 
documento oficial de identificação.

Por medida de segurança, o número de cartão do beneficiário não será fornecido 
por telefone.

Caso o beneficiário se apresente sem o cartão magnético, deverá ser orientado 
a providenciá-lo nos setores próprios do Sistema de Saúde e, em caso de 
urgência/emergência, o credenciado deverá entrar em contato com a Central de 
Atendimento.

Informações relativas a cartões deverão ser reportadas:

Na RMBH: Setor de Cadastro de Beneficiários do IPSM (0xx31) 3269 2126 / 
(0xx31) 3269 2127/ (0xx31) 3269 2128. 

No interior do Estado: Seção de Assistência à Saúde (SAS), onde o segurado/
beneficiário estiver vinculado.

4.1  Modelo do cartão magnético
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5.  Modalidades de avaliação de  
 procedimentos
As solicitações de procedimentos serão encaminhadas por intermédio do SIGAS e 
avaliadas para fins de autorização de acordo com a seguinte classificação:

I) DA – Dispensa avaliação – As solicitações de procedimentos serão avaliadas 
por intermédio do SIGAS e, caso se enquadrem nos parâmetros estabelecidos, 
autorizadas. Não se enquadrando nos parâmetros serão avaliadas pelo Supervisor 
de Saúde da Central de Atendimento.

II) AJ – Análise de justificativa – As solicitações de procedimentos serão avaliadas 
pelo Supervisor de Saúde da Central de Atendimento mediante justificativa do 
médico assistente e, caso se enquadrem nos parâmetros e critérios estabelecidos, 
autorizadas. Não se enquadrando nos parâmetros e critérios, o Supervisor de 
Saúde poderá solicitar relatório médico complementar ou indicar perícia.  

III) PE – Perícia –  As solicitações classificadas no SIGAS como PE e os procedimentos 
classificados como DA ou AJ que tiverem indicação de exame clínico pericial serão 
avaliados pelo Supervisor de Saúde, mediante análise do laudo pericial e relatório 
médico do solicitante, que poderá autorizar ou não o respectivo procedimento. 

A Direção do SiSau definirá os parâmetros para avaliação e os procedimentos a 
serem avaliados em cada modalidade de classificação. 

A critério da Direção do SiSau, o Oficial do Quadro de Saúde da PMMG/CBMMG 
com a atribuição de Supervisor de Saúde das Unidades da PMMG poderá realizar 
a avaliação prévia de procedimentos e o registro respectivo no SIGAS, de forma 
a permitir que o credenciado obtenha a autorização através do documento 
que, entregue ao beneficiário, será destinado ao credenciado que realizará o 
atendimento.

6.  Consultas
6.1 Consulta Eletiva

São atendimentos médicos programados e realizados em consultório, clínica ou 
hospital, em horários preestabelecidos, podendo ser liberados automaticamente 
através do SIGAS desde que atendam aos parâmetros definidos.

Os procedimentos complementares à consulta médica deverão ser solicitados 
separadamente. 

 6.2  Consulta de retorno

São atendimentos médicos programados, realizados pelo mesmo profissional, 
em um mesmo beneficiário, em um período inferior a 30 dias, em horários 
preestabelecidos, dando sequência à consulta médica inicial. Nesses casos não 
haverá remuneração de honorário médico, devendo ser utilizado o código de 
procedimento referente a consulta de retorno, código 0101078-6.

6.3 Consulta de urgência/emergência

São atendimentos médicos não programados realizados sem horário 
preestabelecido, em ambiente de pronto atendimento (PA) ou Pronto Socorro 
(PS) para abordar condições que impliquem em tratamento imediato ou risco de 
morte. 

Os procedimentos complementares aos atendimentos de urgência/emergência, 
tais como interconsultas e recursos diagnósticos, bem como taxas, materiais 
e medicamentos previstos na tabela do SiSau, não necessitam de autorização 
prévia, bastando que sejam especificados na ficha de atendimento e faturados na 
conta hospitalar, exceção feita para os materiais constantes da tabela de Órtese, 
Prótese e Materiais Especiais (OPME) com previsão de autorização prévia.

Haverá necessidade de autorização prévia, caso o beneficiário seja encaminhado 
a outro credenciado para a realização de procedimentos complementares. 

Os exames complementares somente serão autorizados se solicitados por 
médico ou odontólogo da rede orgânica ou vinculado à rede credenciada, 
mediante utilização de impresso padronizado.

7.  Exames complementares

8.  Internações
As internações deverão ser solicitadas por meio de relatório de médico da 
rede orgânica ou vinculado à rede credenciada, discriminando quadro clínico, 
propedêutica realizada, hipótese diagnóstica, tratamento instituído, procedimentos 
a serem realizados, materiais especiais, órteses e próteses a serem eventualmente 
utilizados.
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As solicitações para internações eletivas e de urgência/emergência, bem como 
as prorrogações, deverão ser encaminhadas à Central de Atendimento para 
avaliação do Supervisor de Saúde e registro no SIGAS. 

Se houver necessidade de mudança de procedimento, a mesma deverá ser 
solicitada por meio de relatório médico contendo os mesmos itens relacionados 
no parágrafo anterior.

O padrão de acomodação é a enfermaria, sendo que a opção por apartamento 
deverá ser solicitada pelo beneficiário ou seu representante legal às seguintes 
autoridades: 

Na RMBH: Diretor de Assistência e Benefícios – DAB/IPSM – Rua Paraíba, 576, 
Bairro Funcionários, Belo Horizonte – MG.

No interior do Estado: Oficial do Quadro de Saúde da PMMG/CBMMG com 
a atribuição de Supervisor de Saúde das Unidades da PMMG.

A autorização para internação em apartamento deverá ser anexada à conta hospitalar.

O Setor de Autorização do Credenciado deverá remeter diariamente à Central de 
Atendimento, até as 9 horas, a relação dos beneficiários do SiSau que permanecem 
internados.

Os procedimentos complementares aos atendimentos realizados em regime de 
internação, tais como intercorrências, interconsultas e recursos diagnósticos, 
bem como taxas, materiais e medicamentos previstos na tabela do SiSau, não 
necessitam de autorização prévia, bastando que sejam especificados e faturados 
na conta hospitalar.

Haverá necessidade de autorização prévia, caso o beneficiário seja encaminhado 
a outro credenciado para realização de procedimentos complementares. 

As Órteses, Próteses e Materiais Especiais - OPME e os medicamentos que 
necessitam autorização prévia deverão ser encaminhados junto ao procedimento 
à Central de Atendimento para avaliação do Supervisor de Saúde.

9.  Medicamentos
Poderão ser dispensados aos beneficiários apenas os medicamentos constantes 
da tabela do SiSau, mediante apresentação de receita de médico ou odontólogo, 
este na sua área específica, na qual conste assinatura e carimbo do profissional.

A receita para fins de dispensação de medicamentos terá validade de até 10 (dez) 
dias.

 Para aquisição de medicamentos deverão ser apresentados a receita e o cartão 
de beneficiário ao qual a mesma se destina.

Para cada autorização de dispensação de medicamentos deverá ser emitida nota 
fiscal/cupom fiscal em nome do Instituto de Previdência dos Servidores Militares 
(IPSM), Rua Paraíba, nº 576, Bairro Funcionários, Belo Horizonte - MG, CEP 
30130-140, CNPJ 17.444.779/0001-37, Inscrição Estadual isento, constando no 
corpo da nota o nome do beneficiário.

Para a dispensação de medicamentos não é necessária a solicitação de apresentação 
de cópia do demonstrativo de pagamento e da carteira de beneficiário.

10.  Ótica
A autorização para aquisição de óculos e lentes e lentes de contato é concedida 
exclusivamente aos policiais e bombeiros militares após análise da receita expedida 
por oftalmologista da rede orgânica ou credenciada e autorização por Oficial do 
Quadro de Saúde da PMMG/CBMMG com atribuição de Supervisor de Saúde das 
unidades da PMMG onde o beneficiário estiver adscrito.

O segurado deverá apresentar ao credenciado a conta de assistência ambulatorial 
(CAA) contendo a autorização do Supervisor de Saúde e o registro no SIGAS. 

Para cada autorização deverá ser emitida nota fiscal/cupom fiscal em nome do 
Instituto de Previdência dos Servidores Militares (IPSM), Rua Paraíba, nº 576, Bairro 
Funcionários, Belo Horizonte - MG, CEP 30130-140, CNPJ 17.444.779/0001-37, 
Inscrição Estadual isento, constando no corpo da nota o nome do beneficiário.
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O tratamento odontológico inicia-se através da procura pelo beneficiário à rede 
credenciada ou através de encaminhamento por profissional da rede orgânica.

Identificada a necessidade do tratamento, o profissional registrará o Plano 
de Tratamento com os códigos de benefícios a serem realizados e solicitará a 
autorização através do SIGAS. As restrições que ocorrerem serão solucionadas 
pelo cirurgião dentista da Central de Atendimento no horário de 8 às 20h, de  
2ª à 6ª feira.

Havendo previsão de perícia clínica inicial para realização do procedimento, 
o beneficiário deverá comparecer aos locais definidos pelo SiSau: Centro 
Odontológico (C Odont), Núcleo de Assistência Integrada a Saúde (NAIS) ou 
Seção de Assistência à Saúde (SAS) nas Unidades da PMMG/CBMMG; ás quais o 
beneficiário estiver vinculado.

Após a liberação da perícia inicial, o cirurgião dentista credenciado deverá emitir a 
autorização e imprimir o comprovante de atendimento, que deverá ser anexado à  
Ficha Odontológica respectiva para fins de processamento e posterior pagamento 
da mesma.

Para finalização do plano de tratamento haverá necessidade de realização da 
perícia clínica final, quando houver essa previsão.

A ficha odontológica e o respectivo comprovante de atendimento de 
procedimentos que exigem perícia final só poderão ser encaminhados para 
processamento após a efetiva realização do procedimento e assinatura no campo 
respectivo (perícia final).

13.  Processamento de contas

12.  Odontologia

As contas de assistência à saúde deverão ser encaminhadas à Unidade onde 
foi realizado o credenciamento, conforme o calendário estipulado, bem como 
as declarações de isenções ou reduções de contribuição previdenciária dos 
credenciados pessoa física.

O processamento das contas de assistência à saúde será feito utilizando-se os 
seguintes formulários: conta hospitalar (CHO), conta de assistência ambulatorial 
(CAA), conta exame (Coex), ficha odontológica (Fiod) e comprovante de 
atendimento (CA).

Deverão ser anexados aos formulários conta hospitalar (CHO), conta de 
assistência ambulatorial (CAA), conta exame (Coex), ficha odontológica (Fiod) e o 
comprovante de autorização emitido pelo sistema ou preenchido manualmente.

11.  Tratamento ambulatorial por  
 sessão
As solicitações de fisioterapia, fonoaudiologia, oxigenoterapia hiperbárica, 
psicologia e terapia ocupacional poderão ser autorizadas de acordo com os limites 
de sessões definidos pelo SiSau. 

As sessões deverão ser registradas no campo próprio da autorização contendo 
data de realização e assinatura do beneficiário, a cada sessão realizada.
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

01. Número da autorização do procedimento principal.

02. CNPJ do credenciado.

03. Nome do credenciado.

04. Data de emissão da conta.

05. Número do cartão do paciente.

06. Nome do paciente.

DADOS DO ATENDIMENTO

09. Informar a data da internação ou do atendimento ambulatorial (urgência/
emergência).

10. Informar o tipo de atendimento: 1 (um) para internação (permanência
superior a 12 horas) e 2 (dois) para atendimento ambulatorial.

11. Informar o diagnóstico principal.

12. Informar a data da alta hospitalar.

13. Informar tipo de alta: 1- Curado; 2- Melhorado; 3- A pedido do paciente ou
responsável; 4- Administrativa; 5- Transferência; 6- Óbito e 7- Permanência
(somente para psiquiatria).

14. Informar o código do procedimento principal quando se tratar de internação
e o código 01.01.076-0 (Consulta de urgência + recurso diagnóstico/
terapêutico) quando se tratar deatendimento ambulatorial.

15. Informar o código do diagnóstico principal de acordo com a Classificação
Internacional de Doenças – CID 10.

16. Informar a especialidade de internação: 1- Cirurgia; 2- Obstetrícia (permite
o processamento associado de diária de berçário); 3- Tratamento clínico;
4- Psiquiatria e 7- Pediatria.

SERVIÇOS HOSPITALARES

17. Informar o tipo de diária: 11- Enfermaria; 51- Enfermaria hospital-dia; 52-
Apartamento hospital-dia; 55- Berçário alto-risco; 56- Isolamento; 57- Centro
de Terapia Intensiva Pediátrico - CTIP; 58- Unidade Tratamento Coronariano -
UTC; 91- Centro de Terapia Intensiva Adulto - CTIA; 92- Apartamento e 95-
Berçário.

18. Informar valor referente às diárias por tipo de acomodação.

14. Orientações para preenchimento
da conta hospitalar

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
USO EXCLUSIVO DA PMMG
Nº do Lote:___________
Mês/Ano:____________

01 - Conta Hospitalar nº:

02 - CNPJ do Credenciado 03 - Nome do contratado  04- Data da Emissão

05 - Nº do cartão do paciente 06 - Nome do paciente

DADOS DO ATENDIMENTO
09 - Data da 
Admissão

10 - Tipo 1 - Int. 11- Diagnóstico principal

(    )        2- Amb.
12 - Data da alta 13 - Tipo de alta 14 - Proc. Principal 15 - CID 16 - Especialidade

SERVIÇOS HOSPITALARES
17 - Tipo diária 18 - Valor 

apresentado
19 - Valor Aprovado 20 - Data da 

entrada
21 - Nº dias 22 - Cod. Glosa 23 - Cod. Rateio

USO EXCLUSIVO DA PMMGUSO EXCLUSIVO DA 
PMMG

USO EXCLUSIVO 
DA PMMG

TOTAL 24 - 25 - USO EXCLUSIVO 
DA PMMG

26 - ////// 27 - /////////////////////////////
/////////////////////////////
/////////////////////

/////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////

//////////

TAXAS DE SALA
28 - 
item

ATO 29 - Data 30 - Porte 31 - Porte 32 - Cód. 33 - Cód.
rateioapresentado aprovado glosa

01 USO EXCLUSIVO DA PMMG
02

TOTAL
PROCEDIMENTOS HOSPITALARES
TIPO DESCRIÇÃO 34 - Valor apresentado 35 - Valor aprovado 36 - Cód. glosa 37 - Cód. rateio
6 Taxas de sala USO EXCLUSIVO DA 

PMMG
USO EXCLUSIVO DA 

PMMG
USO EXCLUSIVO 

DA PMMG7 Mat./ Med de sala

8 Mat./ Med de enfermaria

9 Banco de sangue 
10 Gasoterapia 

11 Patologia clínica

12 Radiologia

13 ECG
14 Fisioterapia.
15 Outros
Total 38 - Somatória dos valores 

apresentados
39 - USO EXCLUSIVO DA PMMG

Total de serviços 
hospitalares apresentados

Somatoria do campo 24 (valor total das diárias) com o campo 38 
(valor total dos procedimentos hospitalares

//////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////Total de serviços 

hospitalares aprovados
USO EXCLUSIVO DA PMMG

SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Item 40 - Tipo 

Fatura
41 - 

Código de 
Honorários

42 - cod. 
atuação

43 - CPF/CNPJ 44 - Quant. 
atos

45 
- Data 

ato

46 - 
Quant. 

US

47 - Valor 
Apresen.

48 - Valor 
aprovado

49 - Cód. 
Glosa

50 - Cód. 
Rateio

1 USO 
EXCLUSIVO 
DA PMMG

USO 
EXCLUSIVO 
DA PMMG

USO 
EXCLUSIVO 
DA PMMG

2
3

Total //////////// Total /////////////// Total ///////// Total Total
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20. Informar data de entrada por tipo de acomodação.

21. Informar número de dias de permanência por tipo de acomodação.

24. Informar soma do valor apresentado.

27. Informar soma do número de dias de internação.

TAXAS DE SALA

28. ATO:  

 1) Informar o procedimento de maior porte anestésico.

 2) Informar o procedimento secundário ao de maior porte    
 realizado durante o ato cirúrgico.

 3) Informar os procedimentos realizados no mesmo dia e em horários   
 diferentes.

 4) Informar os demais procedimentos realizados em dias    
 diferentes.

29. Informar a data de realização do procedimento.

30. Informar o porte anestésico do procedimento.

PROCEDIMENTOS HOSPITALARES

TIPO DESCRIÇÃO

06
Taxas de sala (grupos 70030073  a 70030146) - Informar o valor correspondente à soma 
das taxas de salas discriminadas no campo 28.

07
Materiais e medicamentos de sala (grupos 90 e 95) - Informar a soma dos valores dos 
materiais, medicamentos, órteses, próteses e materiais especiais (OPME) discriminados 
nas folhas de salas referentes aos procedimentos cirúrgicos.

08
Materiais e medicamentos de enfermaria (grupo 90 e 95) - Informar a soma dos valores 
dos materiais e medicamentos utilizados nos pacientes internados em enfermaria ou 
apartamento.

09
Banco de sangue - Informar a soma dos valores dos serviços de hemoterapia referentes 
ao grupo 27.

10

Gasoterapia - Informar a soma dos valores das taxas de ar comprimido (70020019), 
C3F8/per-fluor carbono (70020027), gás carbônico (70020035), hexafluoreto de 
enxofre (70020043), nebulização (70020051), protóxido de azoto (70020060), oxigênio 
(70020078), termonebulização (70020086)  e vaporização (70020094).

11 Patologia clínica - Informar a soma os valores dos serviços de patologia clínica do grupo 28.

TIPO DESCRIÇÃO

12
Radiologia - Informar a soma dos valores dos serviços de medicina nuclear (grupo 31); 
radiodiagnóstico (grupo 32); ultrassonografia (grupo 33); tomografia computadorizada 
(grupo 34) e ressonância magnética ((grupo 36).

13 ECG - Informar a soma dos valores dos serviços de cardiologia do grupo 20.01.

14
Fisioterapia - Informar a soma dos valores dos serviços de medicina física e reabilitação 
do grupo 25.

15 Outros - Informar a soma dos valores dos serviços não constantes nos itens anteriores.

Total 38 - Soma dos valores dos campos de procedimentos 
hospitalares

Total dos serviços hospitalares 
apresentados

Soma do campo 24 (valor total das diárias) e do campo 38 
(valor total dos procedimentos hospitalares)

Total dos serviços hospitalares 
aprovados

Soma de campo 25 (valor aprovado dos serviços hospitalares) 
e do campo 39 (valor aprovado dos procedimentos 
hospitalares) 

34. Valor apresentado - Informar o valor de cada item dos procedimentos 
hopitalares.

SERVIÇOS PROFISSIONAIS

40. Tipo de Fatura - Informar código 00 para o CNPJ do próprio credenciado, 
código 01 para CPF e código 02 para CNPJ de credenciado terceirizado  
( Ex: cooperativas).

41. Código PMMG - Informar o código do procedimento realizado constante na 
tabela de honorários do SiSau.

42. Código de atuação - Informar o código de atuação dos procedimentos do 
Grupo 12 ao 38, indicando os dois primeiros dígitos.

Informar o código de atuação dos procedimentos cirúrgicos do grupo 39 ao 56, 
registrando: 01 para o cirurgião; 02 para o 1º auxiliar, 03 para o 2º auxiliar; 04 
para o 3º auxiliar e 16 para o anestesista.
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CÓDIGO PROCEDIMENTOS
CÓDIGOS DE 

ATUAÇÃO
ESPECIALIDADES

01010018 Consulta com Clínico Geral 17 Clínica Médica
01010123 Consulta com Psiquiatra 64 Psiquiatria
01010131 Consulta com Reumatologista 68 Reumatologia
01010158 Consulta com Nefrologista 45 Nefrologia
01010166 Consulta com Anestesiologista 4 Anestesiologia
01010174 Consulta com Nutrólogo 52 Nutrologia
01010190 Consulta com Alergologista 2 Alergia e Imunologia
01010204 Consulta com Cardiologista 6 Cardiologia
01010239 Consulta com Gastroenterologista 28 Gastroenterologia
01010255 Consulta com Fisiatra 24 Fisiatria
01010263 Consulta com Geneticista 30 Genética
01010271 Consulta com Hematologista 33 Hematologia e Hemoterapia
01010298 Consulta com Pneumologista 61 Pneumologia
01010301 Consulta com Oncologista 54 Oncologia

01010395
Consulta com Angiologista – 
Cirurgião Vascular

5
Angiologia e Cirurgia 
vascular

01010409
Consulta com Cirurgião Cardíaco – 
Hemodinamicista

8 Cirurgia cardiovascular

01010417
Consulta com Cirurgião de Cabeça 
e Pescoço

9
Cirurgia de cabeça e 
pescoço

01010425 Consulta com Dermatologista 19 Dermatologia
01010433 Consulta com Cirurgião Geral 12 Cirurgia geral

01010441
Consulta com Cirurgião 
Endocrinológico

20 Endocrinologia

01010450 Consulta com Ginecologista 32 Ginecologia e Obstetrícia
01010476 Consulta com Mastologista 39 Mastologia
01010484 Consulta com Cirurgião da Mão 10 Cirurgião de mão
01010492 Consulta com Neurocirurgião 49 Neurocirurgia
01010506 Consulta com Oftalmologista 53 Oftalmologia
01010514 Consulta com Otorrinolaringologista 58 Otorrinolaringologia
01010522 Consulta com Ortopedista 57 Ortopedia e Traumatologia
01010530 Consulta com Cirurgião Pediátrico 13 Cirurgia pediátrica
01010549 Consulta com Cirurgião Plástico 14 Cirurgia plástica

01010557 Consulta com Cirurgião Torácico 15 Cirurgia torácica

01010565 Consulta com Urologista 71 Urologia

Informar o código de atuação da consulta em ambulatório e da visita hospitalar, 
conforme tabela a seguir:

Continua

CÓDIGO PROCEDIMENTOS
CÓDIGOS DE 

ATUAÇÃO
ESPECIALIDADES

01010700 Consulta com Pediatra 60 Pediatria
01010719 Consulta com Homeopata 37 Homeopatia
01010727 Consulta com Endocrinologista 20 Endocrinologia
01010735 Consulta com Geriatra 31 Geriatria
01010743 Consulta com Infectologista 38 Infectologia
01010751 Consulta com Neurologista 50 Neurologia
01010778 Consulta com Coloproctologista 18 Coloproctologia
01010794 Consulta com Obstetra (pré-natal) 32 Ginecologia e Obstetrícia

01010816
Consulta com médico Acupunturista 
na rede orgânica

1 Acupuntura

01010549 Consulta com Cirurgião Plástico 14 Cirurgia plástica
01010557 Consulta com Cirurgião Torácico 15 Cirurgia torácica
01010565 Consulta com Urologista 71 Urologia
01010700 Consulta com Pediatra 60 Pediatria
01010719 Consulta com Homeopata 37 Homeopatia
01010727 Consulta com Endocrinologista 20 Endocrinologia
01010735 Consulta com Geriatra 31 Geriatria
01010743 Consulta com Infectologista 38 Infectologia
01010751 Consulta com Neurologista 50 Neurologia
01010778 Consulta com Coloproctologista 18 Coloproctologia
01010794 Consulta com Obstetra (pré-natal) 32 Ginecologia e Obstetrícia

01010816
Consulta com médico Acupunturista 
na rede orgânica

01 Acupuntura

0102000-5 TRATAMENTO CLÍNICO
0102001-3 Visita hospitalar
0103000-0

0103001-9
Assistência ao recém-nascido (parto normal ou 
cesáreo) até 03 dias

0

0103003-5
Assistência ao recém-nascido: Pediatra em sala de 
parto

0

0104000-6
0104001-5 Plantão em U.T.I de 12 horas por paciente 0

0104002-2
U.T.I. Pediátrica e/ou Neonatal (Plantão de 12 horas 
por paciente),

0

0104003-0 Coordenador de CTI – (24 horas) 0
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A consulta de urgência com recurso diagnóstico / terapêutico (código 0101076-0) 
e a consulta de retorno (código 0101078-6) serão codificadas no campo 14 
(procedimento principal) da conta hospitalar. 

Informar o código de atuação OO para: assistência ao recém-nascido, plantão em 
U.T.I e coordenação de UTI conforme códigos a seguir:

43. CPF ou CNPJ do prestador de serviço.

44. Quantidade de procedimentos realizados.

45. Data da realização ou do início do procedimento.

46. Quantidade de unidades de serviço (US)

47. Valor apresentado.

48. Valor aprovado (uso do SiSau).

49. Código de glosa (uso do SiSau).

50. Total geral apresentado, por extenso.

51. Total geral apresentado, em reais.

52. Total geral aprovado (uso do SiSau)

53. Declaração, pelo credenciado, da prestação dos serviços e assinatura.

Devem ser agrupados os procedimentos que possuem o mesmo código da tabela 
de honorários, mesmo código de atuação, realizados pelo mesmo prestador 
(mesmo CNPJ/CPF). 

CÓDIGO PROCEDIMENTOS
0103001-9 Assistência ao recém-nascido (parto normal ou cesáreo) até 03 dias
0103003-5 Assistência ao recém-nascido: Pediatra em sala de parto

0104001-5 Plantão de 12 horas por paciente

0104002-2 U.T.I. Pediátrica e/ou Neonatal (Plantão de 12 horas por paciente)
0104003-0 Coordenador de CTI - (24 horas)

15.  Calendário de encaminhamento  
 de contas

CREDENCIADOS TIPOS DE CONTA BENEFÍCIOS
SEGUNDA-FEIRA

Clínicas e cirurgiões-dentistas Ficha odontológica

. Procedimentos 
odontológicos eletivos
. Procedimentos 
odontológicos de urgência

TERÇA-FEIRA

Farmácias Fatura
Dispensação de 
medicamentos

QUARTA-FEIRA

Serviços auxiliares de diagnose 
e terapia

Conta exame

.  Exames eletivos/urgência 
sem insumos
. Exames eletivos/urgência 
com insumos

Conta de Assistência 
Ambulatorial - CAA

Sessões de psicologia
Sessões de fisioterapia
Sessões de fonoaudiologia
Sessões de escleroterapia
Sessões de terapia 
ocupacional
Sessões de oxigenoterapia 
hiperbárica
Procedimentos radioterápicos

Vacinas
Órteses e próteses
Óculos e lentes
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CREDENCIADOS TIPOS DE CONTA BENEFÍCIOS
QUINTA-FEIRA OU SEXTA FEIRA

Hospitais, Clínicas e 
Cooperativas

Conta hospitalar

Consulta em pronto socorro 
(urgência/emergência), com e 
sem recursos diagnósticos e 
insumos
Exames eletivos com insumos
Internação clínica
Internação cirúrgica
Procedimento eletivo 
ambulatorial

Conta de exame Exame eletivo sem insumos

Conta de Assistência 
Ambulatorial - CAA

Sessões de psicologia
Sessões de fisioterapia
Sessões de fonoaudiologia
Sessões de escleroterapia
Sessões de oxigenoterapia 
hiperbárica
Sessões de terapia 
ocupacional
Procedimentos radioterápicos

SEXTA-FEIRA
Hospitais, Clínicas, 
Cooperativas e Credenciados 
pessoas físicas

Fatura Consultas eletivas

Os  credenciados que realizam consultas e exames devem fazer a entrega das 
contas na sexta-feira, em protocolo separado.

O protocolo preenchido em três vias pelo credenciado é a garantia de entrega das 
contas na unidade de referência. Uma das vias ser-lhe-á devolvida pelo funcionário 
da unidade receptora. 

A responsabilidade pelo encaminhamento das contas por correio ou outro meio 
que não seja a entrega direta na unidade ficará a cargo do credenciado, assumindo 
os riscos de extravios inerentes a esses meios de encaminhamento.

A organização das faturas conforme recomendado na sequência para 
encaminhamento de contas agilizará o processamento, uma vez que os arquivos 
poderão ser transmitidos ao sistema informatizado, sem necessidade de 
digitação.

16.  Sequências para      
 encaminhamento de contas
DOCUMENTO CREDENCIADO BENEFÍCIOS ENCAMINHAMENTO

Conta Hospitalar Hospitais e Clínicas

Internações clínicas

Ordem crescente de 
números de autorizações

Internações cirúrgicas
Procedimentos eletivos 
ambulatoriais
Consulta em pronto socorro 
(urgência/emergência)

Conta Exame
Serviços auxiliares de 
diagnose e terapia

Exames eletivos/urgência com 
insumos

Ordem crescente de 
números de autorizações

Conta de Assistência 
Ambulatorial - CAA

Serviços auxiliares de 
diagnose e terapia

Sessões de psicologia

Ordem crescente de 
números de autorizações

Sessões de fisioterapia
Sessões de fonoaudiologia
Sessão de oxigenoterapia 
hiperbárica
Sessões de escleroterapia
Sessões de terapia ocupacional
Vacinas
Procedimentos radioterápicos

Óculos e lentes

Conta Exame

Hospitais, Clínicas, 
Cooperativas e 
Serviços auxiliares de 
diagnose e terapia

Exames eletivos sem insumos

Data de atendimento
Ordem alfabética de 
nomes de beneficiários
Ordem crescente de 
números de autorizações 
liberadas por beneficiário

Conta de Assistência 
Ambulatorial - CAA

Hospitais, Clínicas
 e Cooperativas

Sessões de psicologia

Ordem crescente de 
números de autorizações

Sessões de fisioterapia
Sessões de fonoaudiologia
Sessões de escleroterapia
Sessões de oxigenoterapia 
hiperbárica
Sessões de terapia ocupacional
Procedimentos radioterápicos
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DOCUMENTO CREDENCIADO BENEFÍCIOS ENCAMINHAMENTO

Conta de Fatura
Farmácias Dispensação de medicamentos

Ordem crescente de 
números de autorizaçõesHospitais, Clínicas e 

Cooperativas
Consultas eletivas

Ficha Odontológica
Clínicas e cirurgiões-
dentistas

Procedimentos odontológicos 
eletivos Ordem crescente de 

números de autorizaçõesProcedimentos odontológicos 
de urgência

Nome do Credenciado: CNPJ/CPF:

TIPO DE CONTA PERÍODO DE FATURAMENTO

INICIAL: FINAL:

Nº DA AUTORIZAÇÃO DATA BENEFICIÁRIO VALOR PRONTUÁRIO

17. Modelo de protocolo de
encaminhamento de contas

Este formulário deverá ser utilizado por meio de reprodução de cópia ou 
desenvolvido em seu sistema informatizado, desde que contenha as mesmas  
informações.

Não há limite de contas a serem incluídas em cada formulário. 

O protocolo deve conter todas as contas referentes aos atendimentos realizados 
pelo credenciado, incluindo matriz e filiais cadastradas no SiSau.

____________________ – MG, _____ de _______________________ de __________

_______________________________________________________________________
Assinatura e carimbo do representante do credenciado

Protocolo de entrada NR____________ / IPSM, em  _______/______/_________

______________________________________________________________________________________________

Assinatura do representante do IPSM ou da Unidade da PMMG onde foi realizado o credenciamento

17.1 Instruções para preenchimento do protocolo de encaminhamento 
de contas

1. Nome do credenciado: Informar o nome/razão social do credenciado
cadastrado no SiSau.

2. CNPJ/CPF: Informar o número fornecido para credenciamento.

3. Tipo de conta: informar o tipo de conta de acordo com os procedimentos
realizados: conta hospitalar, conta exame, conta de assistência ambulatorial
- CAA, ficha odontológica, conta de fatura (consulta eletiva), conta de fatura
(farmácia).

4. Período inicial de faturamento: Informar o dia, mês e ano do período
faturado, iniciando-se na segunda-feira.

5.  Período final de faturamento: Informar o dia, mês e ano do período faturado,
terminando no domingo.

6. Prontuário: Informar somente nos casos de encaminhamento de contas
hospitalares (internações clínicas e cirurgias).

7. Nº da Conta: Informar o número da autorização concedida para o
procedimento.

8. Data: Informar data da alta hospitalar, data da perícia final, data de
atendimento, data de dispensação de medicamentos, data de aquisição
de óculos e lentes ou data da última sessão de psicologia, fisioterapia e
fonoaudiologia, terapia ocupacional, oxigenoterapia hiberbárica.

9. Valor: Informar o valor total da conta, incluindo os valores dos serviços
hospitalares e honorários profissionais.
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18. Setores do IPSM vinculados ao
SiSau

SETOR ATRIBUIÇÃO TELEFONES / E-MAIL

Instituto de Previdência dos 
Servidores Militares - IPSM

Órgão do SiSau encarregado do 
credenciamento, processamento e 
pagamento das contas de assistência à 
saúde.

0xx31 3269 2000

Diretoria de Assistência e 
Benefícios - DAB

Diretoria do IPSM encarregada da gestão do 
credenciamento e processamento das contas 
de assistência à saúde.

0xx31 3269 2000

Divisão de Assistência à 
Saúde - DAS

Divisão subordinada à DAB encarregada 
de operacionalizar o processo de 
credenciamento e de assessorar a DAB nos 
assuntos relativos a assistência à saúde.

0xx31 3269 2122
das@ipsm.gov.br

Serviço de Controle de 
Contratos e Convênios - SCCC

Setor subordinado à DAB encarregado de 
coordenar os processos de credenciamento 
na RMBH, acompanhar os processos de 
credenciamentos nas Unidades do interior e 
operacionalizar as tabelas do SiSau.

0xx31 3269 2105 
0xx31 3269 2106 
0xx31 3269 2107 
0xx31 3269 2108 

convenios@ipsm.gov.br

Setor de Cadastro de 
Beneficiários

Setor subordinado à DAB encarregado de 
incluir e excluir beneficiários previdenciários 
no SiSau bem como distribuir os cartões 
magnéticos de acesso ao SIGAS.

0xx31 3269 2126
0xx31 3269 2127
0xx31 3269 2128
cartao@ipsm.gov.br

Divisão de Processamento 
de Contas de Assistência à 
Saúde - DPCS

Divisão subordinada à DAB encarregada de 
analisar e processar as contas de assistência 
à saúde encaminhadas pelos credenciados 
da RMBH e acompanhar o processamento 
das contas de assistência à saúde nas 
Unidades da PMMG do interior do Estado.

0xx31 3269 2082
0xx31 3269 2084
0xx31 3269 2062

Supervisão Central de 
Atendimento

Supervisão da Central de Atendimento 0xx31 3269 2120 
teleatendimento@ipsm.gov.br

Setor de Protocolo

Setor subordinado à DPCS encarregado de 
receber as contas de assistência à saúde, 
encaminhadas pelos credenciados da RMBH, 
conferir os lotes e distribuir para análise.

0xx31 3269 2103
0xx31 3269 2105

Setor de Informações aos 
Beneficiários

Setor subordinado à DPCS encarregado de 
prestar informações aos beneficiários sobre 
débitos e coparticipações nas despesas de 
assistência à saúde.

0xx31 3269 2128
0xx31 3269 2138

SETOR ATRIBUIÇÃO TELEFONES

Setor de Informações 
sobre Pagamento de 
Credenciados

Setor subordinado à DPCS encarregado de 
prestar informações aos credenciados sobre 
pagamentos referentes às contas de assistência 
à saúde e imposto de renda retido na fonte.

0xx31 3269 2101

Divisão de Informática e 
Informações 
Institucionais - DIII

Divisão subordinada à Diretoria de Planejamento 
e Gestão – DPG/IPSM encarregada das áreas de 
informática e de telefonia.

0xx31 3269 2052
0xx31 3269 2049

Divisão de Administração 
Financeira e 
Contabilidade - DAFC

Divisão subordinada à Diretoria Financeira/IPSM 
encarregada de realizar os pagamentos dos 
processamentos aos credenciados, controlar as 
retenções previdenciárias e emitir as declarações 
de retenção de contribuição previdenciária dos 
credenciados pessoa física.

0xx31 3269 8034
0xx31 3269 8035

SETOR ATRIBUIÇÃO/ENDEREÇO TELEFONES

Diretoria de Saúde (DS) 
da PMMG

Órgão gestor do SiSau. 0xx31 3071 5277

SORUS - Seção de 
Orientação ao Usuário

Setor subordinado à DS encarregado de 
orientação aos beneficiários.

0xx31 3071 2596

SENEG - Seção de 
Negociação 

Setor subordinado à DS encarregado de definir 
as estratégias de negociações do SiSau.

0xx31 3071 2494

Hospital da Polícia 
Militar - HPM

Instituição hospitalar subordinada à DS, 
encarregada de prestar assistência à saúde.

0xx31 3071 5200

Supervisão Médica
Setor que avalia as solicitações de 
procedimentos que necessitam de análise prévia.

0xx31 3071 5231

Marcação de Consultas 
no HPM

Setor encarregado de marcar as consultas na 
rede orgânica.

0xx31 3071 5650

Clínica de Psiquiatria e 
Psicologia - CLIPPS

Clínica do HPM encarregada de atendimentos 
em psiquiatria e psicologia, bem como avaliar as 
solicitações de procedimentos que necessitam 
de análise prévia.

0xx31 3071 5271
0xx31 3071 5305

Clínica de Fisioterapia
Clínica do HPM encarregada de atendimentos 
fisioterapêuticos e avaliar as solicitações de 
procedimentos que necessitam de análise prévia.

0xx31 3071 5270

19. Setores da PMMG vinculados ao
SiSau
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SETOR ATRIBUIÇÃO/ENDEREÇO TELEFONES

Centro Odontológico - 
C.Odont

Instituição odontológica subordinada à 
DS, encarregada de prestar assistência 
odontológica.

0xx31 3307 0490 (Recepção)
0xx31 3307 0475 (Perícia)

Centro Farmacêutico - 
C.Farm

Instituição subordinada à DS, 
encarregada da gestão da assistência 
farmacêutica.

0xx31 3071 5344 (Recepção)

2ª Gerência Regional de 
Saúde - GRS

Gerência subordinada à DS, sediada 
em Bom Despacho – MG.

0xx37 3521 9742

Seção de Assistência à 
Saúde - SAS do 25º BPM

Seção do 25º BPM sediada em Sete 
Lagoas – MG.

0xx31 3027 3830

9ª GRS
Gerência subordinada à DS, sediada 
em Uberlândia – MG.

0xx34 3233 1925

Seção de Assistência à 
Saúde - SAS da 9ª Cia Ind

Seção da 9ª Cia Ind sediada em 
Araguari – MG.

0xx34 3242 5655

SAS da 10ª Cia Ind
Seção da 10ª Cia Ind sediada em 
Ituiutaba – MG.

0xx34 3268 2394 R 224

Seção de Assistência à 
Saúde - SAS da 8ª Cia Ind

Seção da 8ª Cia Ind sediada em Ouro 
Preto – MG.

0xx31 3552 2396 R 30

13ª GRS
Gerência subordinada à DS, sediada 
em Barbacena – MG.

0xx32 3331 5353

Seção de Assistência à 
Saúde - SAS do 31º BPM

Seção do 31º BPM sediada em 
Conselheiro Lafaiete – MG.

0xx31 3062 0114

Seção de Assistência à 
Saúde - SAS do 38º BPM

Seção do 38º BPM sediada em São 
João Del Rey – MG.

0xx32 3371 1386/3371 1194

Seção de Assistência à 
Saúde - SAS do 9° BPM

Seção do 9º BPM sediada em 
Barbacena – MG.

0xx32 3331 5353

NAIS do 13º BPM 0xx31 2123 1443

NAIS do 18° BPM 0xx31 2191 6171 / 2191 6133

20.1 Conexão Gestão de Saúde Algar Tecnologia

 Este sistema permite que a liberação de procedimentos  seja feita utilizando-se a 
internet , por meio de programa instalado em equipamento do credenciado.

O seguinte ícone estará disponível no sistema:

    Clique duas vezes no ícone para abrir o programa.

20. Ferramentas de acesso ao SIGAS

Ao acessar o programa Conexão Gestão de Saúde Algar Tecnologia,  
será exibida uma tela onde consta a relação dos credenciados conectados  
ao SIGAS. (Imagem-01)

Imagem 01 -  Conexão

Esta tela será exibida quando mais de um credenciado estiver conectado ao 
sistema, utilizando o mesmo equipamento.  

Após selecionar o credenciado, exibe-se a tela principal do programa, onde será  
acionado o menu de solicitação, através do qual acessa-se as opções configuradas 
na instalação, que podem variar de acordo com o perfil do credenciado. (Imagem 02)
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Imagem 02 -  Conexão

Ao selecionar uma das opções do menu, entra-se em uma nova etapa do sistema, 
onde serão exibidas mensagens para a confirmação dos dados necessários para a 
liberação da autorização.

Sequência a ser seguida para cada tipo de solicitação:

 
CONSULTA ELETIVA E URGÊNCIA

1. Clique em solicitação e selecione a opção consulta eletiva;

2. Digite o número do cartão do beneficiário e tecle enter;

3. Digite o número do registro do profissional solicitante e tecle enter;

4. Digite o código de identificação do conselho profissional (página 53) e tecle enter;

5. Digite o código da especialidade (página 53) e tecle enter;

6. Aguarde a autorização (Imagem 03)

Imagem 03 -  Conexão

INTERNAÇÃO

1. Clique em solicitação e selecione a opção internação;

2. Digite o número do cartão do beneficiário e tecle enter;

3. Digite o número do registro do profissional solicitante e tecle enter;

4. Digite o código de identificação do conselho profissional (página 53)  
e tecle enter;

5. Digite o código do procedimento e tecle enter;

6. Digite o código da especialidade do profissional solicitante (página 53)  
e tecle enter;

7. Tipo de regime de atendimento:

8. Selecione: 1 - clínico ou 2 - cirúrgico;

9. Caráter de atendimento:

10. Selecione: 1 - urgência  ou 2 - eletivo;

11. Digite o código da CID informado pelo profissional solicitante e tecle enter;

12. Aguarde a autorização (Imagem 03)
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EXAMES/PROCEDIMENTOS

1. Clique em solicitação e selecione a opção exames/procedimentos;

2. Digite o número do cartão do beneficiário e tecle enter;

3. Digite o número do registro do profissional solicitante e tecle enter;

4. Digite o código do conselho profissional (página 53) tecle enter;

5. Digite o código da especialidade do profissional solicitante (página 53) e
tecle enter;

6. Tipo de regime de atendimento

7. Selecione: 1 - clínico  ou 2 - cirúrgico;

8. Caráter de atendimento

9. Selecione: 1 - urgência  ou 2 - eletivo;

10. Digite o código da CID informado pelo profissional solicitante e tecle enter;

11. Digite o código do procedimento e tecle enter;

12. Digite a quantidade do procedimento e tecle enter;

13. Digite o número do registro do profissional executante e tecle enter;

14. Digite o código do conselho profissional (página 53) e tecle enter;

15. Havendo necessidade de incluir outros exames ou procedimentos, repetir
a operação a partir do item código do procedimento. Caso contrário, tecle
enter para continuar;

16. Aguarde a autorização (Imagem 03)

EXAMES/PROCEDIMENTOS  (LABORATÓRIO)

1. Clique em solicitação e selecione exames/procedimentos;

2. Digite o número do cartão do beneficiário e tecle enter;

3. Digite o número do registro do profissional solicitante e tecle enter;

4. Digite o código do conselho profissional (página 53) e tecle enter;

5. Digite o código da especialidade do profissional solicitante (página 53) e tecle
enter;

6. Tipo de regime de atendimento

7. Selecione: 1 - clínico  ou  2 - cirúrgico;

8. Caráter de atendimento

9. Selecione: 1 - urgência  ou 2 - eletivo;

10. Digite o código da CID e tecle enter;

11. Aguarde

ENTRADA DE BENEFÍCIOS (INCLUSÃO DE PROCEDIMENTOS NA SOLICITAÇÃO)

1. Digite o código do procedimento e tecle enter;

2. Digite a quantidade informada de procedimento(s) e tecle enter;

3. Digite o número do registro do profissional solicitante e tecle enter;

4. Digite o código do conselho profissional (página 53) e tecle enter;

5. Para incluir outros procedimentos tecle a seta para baixo (  ) do seu teclado;

6. Para excluir procedimento(s), selecione-o(s) e tecle (CTRL + DELETE);

7. Para finalizar tecle (ALT + 0);

8. Para movimentar o cursor entre um procedimento e outro use as setas do
teclado (    ,    ,    ,    );

9. Para concluir a solicitação clique em OK;

10. Aguarde a autorização (Imagem 03)

FARMÁCIA (DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS)

1. Clique em solicitação e selecione a opção FARMÁCIA;

2. Digite o número do cartão do beneficiário e tecle enter;

3. Digite o número do registro do profissional solicitante e tecle enter;

4. Digite o código do conselho profissional (página 53) e tecle enter;

5. Digite o código da especialidade profissional solicitante (página 53) e tecle
enter;

6. Digite a data da receita e tecle enter;

7. Digite o código do medicamento (ver tabela do SiSau) e tecle enter;

8. Digite a quantidade do código do medicamento;

9. Digite o valor unitário do medicamento (ver tabela do SiSau) e tecle enter;

10. Confirme o valor do medicamento e tecle enter (confirme na tecla sim);

11. Havendo necessidade de incluir outros medicamentos repetir a operação
a partir do item código do medicamento. Caso contrário, tecle enter para
continuar;

12. Aguarde a autorização (Imagem 03).

PARCIAL (PRÉ-AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS) 

1. Clique em solicitação e selecione a opção PARCIAL;

2. Digite o número do cartão do beneficiário e tecle enter;

3. Digite o número da solicitação e tecle enter;

4. Aguarde a autorização (Imagem 03)
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ÚLTIMO TICKET (opção para visualização e impressão da última autorização)

O programa Conexão Gestão de Saúde Algar Tecnologia disponibiliza uma 
opção de visualização e impressão do último comprovante de autorização 
de atendimento. Para isto, basta selecionar a opção ÚLTIMO TICKET no menu 
solicitação (Imagem 02).

Imagem 02 -  Conexão

Comprovante impresso de autorização  de atendimento-Conexão
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Imagem 02 -  Portal

20.2 SITE Algar Tecnologia 

Este sistema permite que a liberação de procedimentos seja feita utilizando-se o 
site da Algar Tecnologia via Web.

1. Na internet, acessar http://gestaodesaude.algartecnologia.com.br/portal/

2. Selecionar a opção estabelecimento.

3. Informar login e senha do operador (usuário) e teclar acessar.

Imagem 01 -  Portal

4. Selecionar a opção solicitação de atendimento.

5. Selecione a operadora (IPSM) e teclar selecionar.

Como fazer a troca da senha de acesso ao site

1º passo: Selecione operadora IPSM

2º passo:

• Digite	o	login	atual

• Digite	a	senha	atual

• Digite	a	nova	senha	(mínimo	cinco	caracteres,	números,	letras	ou
alfanumérico)

• Repete	a	nova	senha

• Clique	em	“efetuar	troca”	(ver	modelo	tela	na	sequência):

Imagem 09 -  Portal
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14. Informar o código do benefício/procedimento  (ver tabela do SiSau)  e teclar
TAB.

15. Informar a quantidade do benefício/procedimento quando exigível.

16. Informar o número do registro ou nome do profissional executante
quando exigível, teclar TAB e selecionar a opção incluir.

17. Caso seja necessária a inclusão de mais benefício/procedimento, repetir os
passos a partir do campo código.

18. Terminada a inclusão da relação de benefícios/procedimentos a serem
solicitados, selecionar a opção confirmar.

Imagem 05 -  Portal

Imagem 04 -  Portal

19. Após a avaliação e aprovação da solicitação, clicar na opção emitir senha.

20. Imprima o comprovante de atendimento, selecionando a opção imprimir.

21. Não sendo possível a impressão, anotar o número da autorização e
transcrever para o formulário de preenchimento manual.

6. Informar o número do cartão do beneficiário, teclar TAB e confirmar.

7. Informar no campo código do profissional solicitante o número do
registro do mesmo, em seu respectivo conselho e teclar TAB.

8. Selecionar a especialidade do profissional solicitante.

9. No campo regime selecionar externo ou interno.

10. No campo tipo selecionar clínico ou cirúrgico.

11. No campo caráter selecionar eletivo ou urgência.

12. Digitar o código CID.

13. Clicar em confirmar.

Imagem 03 -  Portal
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Imagem 06 -  Portal

Comprovante impresso de autorização de atendimento-Portal

Imagem 07 -  Portal

Imagem 08 -  Portal

ODONTOLOGIA

 Plano de Tratamento 

1. Acessar http://gestaodesaude.algartecnologia.com.br/portal/

2. Selecionar a opção Estabelecimento.

3. Informar login e senha do operador (usuário) e clicar em acessar.
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4. Selecionar a opção Solicitação de Atendimento.

5. Selecionar a operadora (IPSM) e clicar em selecionar.

7. Os campos Código do Estabelecimento e Nome do Estabelecimento
são preenchidos automaticamente.

8. Informar no campo Código de Profissional Solicitante o número do
registro do mesmo, em seu respectivo conselho e teclar TAB.

9. Selecionar a especialidade do profissional solicitante.

10. No campo Regime – Externo.

11. No campo Tipo – Clínico.

12. No campo Caráter selecionar: Eletivo ou urgência.

13. No campo Código da CID	aparecerá	como	padrão	o	CID:	“R68”.

14. Clicar em confirmar.

6. Informar o número  do cartão do beneficiário, teclar TAB e confirmar.

Como fazer a troca da senha de acesso ao site

1º passo: Selecione operadora IPSM

2º passo:

• Digite	o	login	atual

• Digite	a	senha	atual

• Digite	 a	 nova	 senha	 (mínimo	 cinco	 caracteres,	 números,	 letras	 ou
alfanumérico)

• Repete	a	nova	senha

• Clique	em	“efetuar	troca”	(ver	modelo	tela	abaixo):

Imagem 09 -  Portal
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15. Após	 clicar	 em	 “Confirmar”,	 o	 sistema	 abrirá	 a	 tela	 para	 a	 inclusão	 de
benefícios,	que	dará	origem	ao	“Plano	de	Tratamento”.	Visualize	abaixo	a
tela de inclusão dos benefícios:

16. Informar o código do beneficio (ver tabela do SiSau) e teclar TAB;

17. Informar a quantidade do benefício quando exigível;

18. Selecionar o local de realização do tratamento (dente, face ou região) dentre
a compatibilidade com benefício.

19. Terminada a inclusão da relação de benefícios a serem solicitados, selecionar
a	opção	“Confirmar”;

Veja a descrição dos campos da tela anterior:

- Incluir: é utilizado para realizar a inclusão de benefícios na solicitação.

- Confirmar: é utilizado para confirmar os benefícios incluídos, dando
continuidade à liberação do atendimento.

Nesta etapa, foi iniciada a avaliação do Plano de Tratamento, identificada por 
cores que facilitarão a interpretação da situação do benefício.

Veja a seguir as cores possíveis nesta etapa:

- Amarelo: encaminhado ao Perito ou encaminhado a operadora.

- Verde claro: aprovado sem restrições.

- Vermelho: negado.

- Limpar: é utilizado para limpar os dados digitados em caso de erro.

- Excluir: é utilizado para realizar a exclusão de um beneficio que já havia sido
incluso.

- Abandonar: campo utilizado para abandonar a solicitação do atendimento
que está sendo realizada.

- Redigir Relatório: campo que permite registrar as informações referentes
à solicitação podendo ser utilizado tanto pelo criador da solicitação quanto
pelo Perito.

- Após	inserir	cada	benefício	clicar	em	“Incluir”.

-	Após	incluir	todos	os	benefícios	clicar	em	“Confirmar”.	Entretanto,	se	desejar
excluir algum procedimento do Plano de Tratamento, este ato somente
poderá	ser	feito	antes	de	clicar	em	“Confirmar”.	Caso	já	tenha	confirmado,
redija um relatório para o Perito, explicando que o procedimento em questão
não será realizado.

- Após a confirmação do Plano de Tratamento, abrirá a tela a seguir:
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Localizando um Plano de tratamento após avaliação

Para localizar um plano de tratamento após avaliação, proceder conforme descrito 
anteriormente.

Para	 visualizar	 a	 auditoria	 realizada	 pelo	 SiSau,	 clique	 no	 “Número da 
Solicitação”.	Em	seguida	o	sistema	abrirá	a	tela	com	a	Auditoria	Inicial	realizada	
pelo Auditor Odontológico SiSau.

Para verificar a restrição, clique no código do beneficio. Abrirá a tela abaixo: A auditoria realizada pelo Auditor Odontológico SiSau pode ser identificada por 
cores.

Veja o significado abaixo:

Verde claro: Aprovado sem restrições. Liberado para emissão de senha;

Azul claro: benefício Aprovado após avaliação de restrição. Liberado para 
emissão de senha;

Roxo: benefício Não Autorizado Temporariamente após avaliação.

Cinza: Cancelado;

Goiaba: benefício Não Autorizado após avaliação;

Amarelo: Encaminhado ao Perito (ocorre nos casos em que o beneficiário 
deverá retornar para a perícia inicial ou final).
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CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO

1. Repetir a sequência de acesso ao portal portal Algar Tecnologia
(www.acssaude.com.br) e escolher a opção cancelamento de senha;

2. Digitar o número da autorização a ser cancelada, precedido dos dois últimos
dígitos indicadores do ano da autorização.  Ex: 1001519256;

3. Clicar em confirmar.

Imagem 09 -  Portal

Para	visualizar	as	observações,	clicar	em	“Relatório da Auditoria”.

Emissão de senhas

Para a emissão de senha dos benefícios aprovados e, que serão executados, 
selecione-os	e	clique	em	“Emitir senha”.

O sistema abrirá uma tela com os benefícios selecionados e sua respectiva 
senha.

Imagem 10 -  Portal

4. O credenciado poderá solicitar o cancelamento parcial ou total dos benefícios/
procedimentos autorizados;

5. Para cancelar parcialmente a autorização,  selecionar o procedimento e
teclar em excluir;

6. Para cancelar totalmente a autorização, selecionar o campo à esquerda da
senha e teclar em excluir.

7. Para cancelamento parcial ou total da autorização é necessário relatório com
exposição de motivos (imagens 12 e 13).
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Imagem 11 -  Portal

Tela de cancelamento parcial de autorização

Imagem 12 -  Portal

Tela de cancelamento total de autorização

Imagem 13 -  Portal

Imagem 13 -  Portal

20.3 Unidade de Resposta Audível (URA)

Este dispositivo funciona ininterruptamente e permite a avaliação de  solicitações 
por via telefônica de até dois procedimentos de acordo com o fluxo da próxima 
página:
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CÓDIGOS DE CONSELHO 

Código Sigla CONSELHO PROFISSIONAL

111 CRM CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA

211 CRO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA

311 CREFITO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA OCUPACIONAL 

411 CRP CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA

511 CRF CONSELHO REGIONAL DE FARMACOLOGIA

611 CRFa CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA

21 Códigos de conselhos profissionais

22 Tabela de códigos a serem utilizados no campo especialidades

CÓDIGO DE ESPECIALIDADES
Cód. Especialidade Cód. Especialidade

001 ACUPUNTURA 044 MÉDICO CLÍNICO GERAL

002 ALERGIA E IMUNOLOGIA 045 NEFROLOGIA

003 ALERGIA E IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA 046 NEFROLOGIA PEDIÁTRICA

004 ANESTESIOLOGIA 047 NEONATOLOGIA

005 ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR 048 NEUROLOGIA PEDIÁTRICA

006 CARDIOLOGIA 049 NEUROCIRURGIA

007 CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA 050 NEUROLOGIA

008 CIRURGIA CARDIOVASCULAR 051 NUTRICIONISTA

009 CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO 052 NUTROLOGIA

010 CIRURGIA DE MÃO 053 OFTALMOLOGIA

011 CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO 054 ONCOLOGIA

012 CIRURGIA GERAL 055 ONCOLOGIA CIRÚRGICA

013 CIRURGIA PEDIÁTRICA 056 ONCOLOGIA PEDIÁTRICA

014 CIRURGIA PLÁSTICA 057 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

015 CIRURGIA TORÁCICA 058 OTORRINOLARINGOLOGIA

016 CITOPOTATOLOGIA 059
PATOLOGIA CLÍNICA/MEDICINA 
LABORATORIAL

Credenciados de BH, RMBH e demais localidades: 
disque 0800 940 7001

Para IPSM - Digite 2

Para Consultas e 
Procedimentos Relacionados 

Digite 1

Para 
suporte técnico 

Digite 4

Tecle o número do registro do profissional

Tecle o código do conselho profissional

Tecle o código da especialidade (página 53)

Tecle o código do benefício/procedimento

Tecle a quantidade solicitada de benefício/procedimento

Tecle o número do registro do profissional executante

Tecle o código do conselho profissional (página 53)

Para enviar a solicitação tecle 1

Para acrescentar beneficio/procedimento tecle 3

Anote o número 
da autorização

Ocorreu alguma 
restrição?

Contate a Central de 
Teleatendimento 

0800 940 2006 ou 4005 1500
FIM

 Digite seu código de identificação

Para Benefício Eletivo 
Tecle 1

Para Benefício Urgência
Tecle 3

Tecle o número do cartão  do beneficiário
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CÓDIGO DE ESPECIALIDADES
Cód. Especialidade Cód. Especialidade

017 CLÍNICA MÉDICA 060 PEDIATRIA

018 COLOPROCTOLOGIA 061 PENUMOLOGIA

019 DERMATOLOGIA 062 PENUMOLOGIA PEDIÁTRICA

020 ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA 063 PSICOLOGIA

021 ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA 064 PSIQUIATRIA

022 ENDOSCOPIA DIGESTIVA 065
PSIQUIATRIA DA INFÂNCIA E DA 
ADOLESCÊNCIA

023 ENDOSCOPIA RESPIRATÓRIA 066 RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO

024 FISIATRIA 067 RADIOTERAPIA

025 FISIOTERAPIA 068 REUMATOLOGIA

026 FONIATRIA 069 REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA 

027 FONOAUDIOLOGIA 070 TERAPIA OCUPACIONAL

028 GASTROENTEROLOGIA 071 UROLOGIA

029 GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA 072
CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA 
BUCO-MAXILO-FACIAL

030 GENÉTICA 073 DENTISTA CLÍNICO GERAL

031 GERIATRIA 074 DENTISTA

032 GINECOLOGIA E OBSTETRÍCA 075
DISFUNÇÃO TÊMPORO-
MANDIBULAR E DOR ORAFACIAL

033 HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 076 ENDODONTIA

034
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 
PEDIÁTRICA

077 ESTOMATOLOGIA

035
HEMODINÂMICA E RADIOLOGIA 
INTERVENCIONISTA

078 IMPLANTOLOGIA

036 HEPATOLOGIA 079 ODONTOGERIATRIA

037 HOMEOPATIA 080
ODONTOLOGIA PARA PACIENTES 
COM NECESSIDADES ESPECIAIS

038 INFECTOLOGIA 081 ODONTOPEDIATRIA

039 MASTOLOGIA 082 ORTODONTIA

040 MEDICINA DO ADOLESCENTE 083
ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS 
MAXILARES

041 MEDICINA INTENSIVA 084 PERIODONTIA

042 MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA 085 PRÓTESE DENTÁRIA

043 MEDICINA NUCLEAR 086 IMAGINOLOGIA ODONTOLÓGIA

087 CIRURGIA DE COLUNA

Algumas informações importantes e disponíveis no site IPSM:

www.ipsm.mg.gov.br

1 Tabelas de valores de benefícios

2 Protocolo para encaminhamento de contas para processamento

3 DPRO - Demonstrativo de Processamento para Credenciados do IPSM

4 Solicitação de autorização para acomodação especial (apartamento)

5
Consulta a vinculação (adscrição) de beneficiários do Sistema de Saúde 
na  RMBH

6 Comprovante de atendimento

7 Cartilha de orientação do SIGAS
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Central de Atendimento

4005 1500
Belo Horizonte, 

Região Metropolitana 
e Triângulo Mineiro 

0800 940 2006
Demais Localidades
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