
ESTADO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Serviço de Controle de Contratos e Convênios

 

Ofício Circular IPSM/SCCC nº. 29/2020

Belo Horizonte, 10 de junho de 2020.

Assunto: Relatório de Início de Tratamento Ortodôntico - Atualização

 

Prezados Ortodontistas, 

 

Visando adequar os impressos de odontologia ao atual modelo da auditoria
odontológica, procedemos à atualização do Relatório de Início de Tratamento Ortodôntico.

Salientamos a importância do preenchimento correto do referido relatório, de
forma que o mesmo represente, de forma mais fidedigna possível, a situação do paciente, sob o
ponto de vista ortodôntico. Relatórios preenchidos com informações divergentes, identificadas
pela análise da documentação ortodôntica, comprometem o fluxo adequado do processo de
auditoria técnica documental, gerando atrasos e, por conseguinte, insatisfação de todas as
partes envolvidas. Nesse aspecto, cabe destacar também sobre a importância de se
estabelecer um tempo de tratamento compatível com a complexidade do caso, respeitando-se o
limite regulamentar máximo de 24 meses de cobertura do SISAU, tanto para o tratamento
ortodôntico interceptativo como para o corretivo.

O novo impresso está disponível no site do IPSM e para acessá-lo basta clicar
sequencialmente sobre os seguintes links: “Institucional”, “Formulários” e “Para uso dos
credenciados”. No espaço destinado à “Odontologia” e no item “Ortodontia” encontra-se o novo
Relatório de Início de Tratamento Ortodôntico.

Importante ressaltar que à partir do dia 16 de junho de 2020, não mais serão
aceitos os antigos impressos para a auditoria inicial dos códigos 80090036 e 80100228.

Eventuais dúvidas poderão ser dirimidas, via contato telefônico, com a Central de
Atendimento de Odontologia, por intermédio dos seguintes números: 4005-1500, no caso da
Região Metropolitana de Belo Horizonte e 0800 940 2006, no caso das localidades do interior
do Estado de Minas Gerais.

Informamos que o presente Ofício visa substituir o Ofício Circular IPSM/SCCC nº.
25/2020, com a correção dos códigos.

 

Atenciosamente,

 

Fabiano Villas Boas, Cel PM QOR
Diretor de Saúde do IPSM

  

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Villas Boas, Diretor, em 10/06/2020,
às 16:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
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https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017


nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
15263654 e o código CRC 1F4485FB.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
2120.01.0002423/2020-42 SEI nº 15263654
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