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            Ofício Circular nº 01 /2018 -  DAS/DS Circular 

  

 Assunto: Alteração da tabela de Odontologia 

                                                 

    Belo Horizonte, 24 de abril de 2018.   

Senhor Credenciado, 

 

Em conformidade com as novas diretrizes da gestão do SISAU - Sistema de Saúde 

PMMG/CBMMG/IPSM, está sendo implementado novo modelo de auditoria odontológica 

(perícias), cuja realização será por meio de auditorias eletrônicas e técnicas no IPSM, em gradual 

substituição às auditorias clínicas realizadas pelos oficiais dentistas na rede orgânica, sem 

prejuízo de auditorias clínicas por amostragem nos casos indicados pela auditoria técnica. Assim, 

a Diretoria do IPSM vem informar a não obrigatoriedade de auditorias clínicas presenciais a partir 

do dia 02 (dois) de maio do corrente ano. 

 

Considerando o modelo atual de assistência à saúde odontológica no SISAU, a atenção à 

saúde no nível primário deve ser realizada prioritariamente pela rede orgânica nos NAIS. Dessa 

forma, faz-se necessário o redirecionamento do fluxo de atendimento aos beneficiários, 

objetivando a maximização de recursos, com a preferencial realização de procedimentos de 

atenção primária por oficiais dentistas, e a racionalização de custos. 

 

No momento oportuno, serão acionados dispositivos para operacionalização do Sistema 

informatizado de forma a apresentar aviso de restrição no SIGAS - Sistema Integrado de Gestão 

de Assistência à Saúde-  no lançamento de códigos selecionados que correspondem a 

procedimentos de atenção primária.  

 

Os Planos de Tratamentos lançados no SIGAS antes do dia 02 de maio, nos quais tem 

pendencia de auditoria inicial e/ou final para finalização, deverão ser direcionados à Central de 

Atendimento do IPSM para auditoria técnica pelos auditores desse Instituto.  

 

Diante do exposto, serão realizados ajustes na configuração do SIGAS conforme regras de 

negócios estabelecidas e de forma a permitir controle das autorizações e melhoria do fluxo de 

atendimento aos beneficiários.  

 

Haverá alteração de códigos, descrição e periodicidade de realização de procedimentos 

odontológicos da Tabela do SISAU, além de revisão de critérios técnicos. Essa nova tabela será 

disponibilizada no site www.ipsm.mg.gov.br a partir da sua vigência, dia 02 de maio de 2018. 

 

Por fim, chamamos a atenção de todos os credenciados para uma postura ética, parceira e 

legal, para que possamos juntos prestar uma assistência à saúde bucal de qualidade e com 

sustentabilidade a todos os nossos beneficiários, visando, também, a manutenção de cada 

credenciamento no Estado de Minas Gerais.  

 

Atenciosamente, 
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Vinícius Rodrigues de Oliveira Santos, Coronel PM QOR 
Diretor Geral do IPSM 


