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Ofício circular nº 005 /2018 -  DAS/DS Circular 

 

Belo Horizonte, 03 de outubro de 2018.   

Assunto: Orientações sobre auditorias odontológicas de Prótese Fixa 

 

Senhor Credenciado de Odontologia,  

 

No tocante à realização de auditorias eletrônicas e técnicas, em gradual substituição às auditorias clínicas, 

dispensadas desde 02/05/2018, o IPSM está definindo novos parâmetros de controle a serem efetivados pela Auditoria 

Odontológica. Os protocolos de auditoria estão sendo definidos de acordo com as peculiaridades de cada especialidade 

da Odontologia e serão gradualmente implantados.  

 

A partir de 18/09/2018, os códigos referentes à confecção de Próteses fixas passaram a exigir auditoria inicial e 

final, por meio eletrônico e os planos de tratamento correspondentes serão avaliados pelos auditores odontológicos da 

Central de Atendimento do IPSM.  

 

O credenciado deverá fazer a solicitação no SIGAS e enviar a documentação para auditoria do respectivo 

tratamento, para o e-mail: auditoria.central@ipsm.gov.br. Fineza verificar no site do IPSM quais são os documentos 

necessários para a auditoria (Institucional -  Formulários - Para uso dos credenciados - Odontologia – Prótese - 

Orientações aos credenciados- Ponte Fixa). 

 

Após o envio da documentação completa, o prazo para análise da auditoria será de 10 dias úteis. Se a auditoria 

necessitar informações adicionais, ou em caso de documentação incompleta, o credenciado será comunicado por e-mail 

e o prazo de 10 dias será contado a partir da data de envio dessas informações solicitadas e/ou da documentação 

restante. Após esse prazo, os credenciados deverão verificar no SIGAS se houve a aprovação. Caso a documentação 

apresentada seja insuficiente para a avaliação, a Central de atendimento do IPSM poderá encaminhar o beneficiário para 

auditoria presencial no NAIS de sua adscrição. 

Gentileza observar que são e-mails distintos, para auditoria de Prótese Fixa é auditoria.central@ipsm.gov.br,   

para auditorias ortodônticas auditoria.orto@ipsm.gov.br. Os demais assuntos continuarão a ser enviados ao e-mail 

auditoria.odonto@ipsm.gov.br. Somente serão consideradas as solicitações pertinentes ao assunto do e-mail, pois cada 

e-mail é direcionado para o auditor da área específica.  

 

O IPSM manterá rigorosa avaliação das contas apresentadas pelos credenciados, mediante avaliação da equipe 

de auditores odontológicos, e, em caso de inconformidades, os beneficiários poderão ser convocados a comparecer no 

batalhão, para perícia clínica com o oficial dentista.  

 

Atenciosamente, 

 

 

Fabiano Villas Boas, Cel PM QOR  

Diretor de Saúde do IPSM 
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