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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ins�tuto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais 

Gerência de Credenciamento e Gestão da Rede de Saúde

 

O�cio IPSM/GCG nº. 1970/2022

Belo Horizonte, 28 de dezembro de 2022.

 

Assunto: Protocolo - Terapia ABA

Referência:  Processo nº 2120.01.0007976/2022-67.

  

Senhores Credenciados,

 

O Ins�tuto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM,
Autarquia Estadual,  cumprindo o que preconiza o art. 1º da DELIBERAÇÃO DE SAÚDE N.º 115/2022 -
PMMG-CBMMG-IPSM e o art. 2º da DELIBERAÇÃO DE SAÚDE N.º 121/2022 - PMMG-CBMMG-IPSM, os
quais define os critérios técnicos para autorização dos procedimentos de TERAPIA ABA, informa que o
protocolo abaixo deverá ser observado, visando o�mizar as autorizações dos procedimentos para
atendimento aos beneficiários do SiSau, a saber:

 

61010162 - ENTREVISTA
EM TERAPIA ABA

Quan�dade: 1 sessão

 

 

 

1-Este código não necessita de autorização prévia.

2- Consiste em uma sessão com os pais.
3- Este código poderá ser autorizado uma vez no início do tratamento.

4- Limitado a uma quan�dade para o mesmo beneficiário e psicólogo.

5- Beneficiários até 12 anos.

6- Vedada a concomitância com psicoterapia individual presencial ou
online.

61010170 – AVALIAÇÃO
DO DESENVOLVIMENTO
PARA TERAPIA ABA

Quan�dade: 2 sessões

1-Este código não necessita de autorização prévia.

2- Consiste em duas sessões.

3- Pode ser autorizada uma avaliação a cada 365 dias.

61020168 –
ATENDIMENTO EM
TERAPIA ABA

 

 

 

1-Necessita de autorização prévia da auditoria.

2- Após finalizar as duas sessões para o código 61010170, o prestador
deve enviar o plano de tratamento individual para o e-mail da auditoria 
(audit.psicologica@ipsm.gov.br)

 

Esse plano individual deve conter:

Nome, carteirinha, idade, escolaridade

mailto:audit.psicologica@ipsm.gov.br
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Hipótese diagnós�ca / CID

Instrumentos u�lizados

Habilidades que serão trabalhadas

Número de sessões semanais

3- O psicólogo auditor do IPSM avaliará a possibilidade de autorizar o
tratamento proposto, desde se enquadre nos critérios do SISAU.

4- Consiste em até três atendimentos por semana.

5- A cada 6 meses, o psicólogo credenciado deve enviar um relatório para
auditoria (audit.psicologica@ipsm.gov.br) jus�ficando a necessidade da
con�nuidade do tratamento.

6- Este código poderá ser autorizado por até 3 anos.

61020176 –
PRORROGAÇÃO
ATENDIMENTO EM
TERAPIA ABA

 

1-Necessita de autorização prévia da auditoria.

2- Após 3 anos, o credenciado deve solicitar prorrogação do tratamento.

3- Para autorização deste código, o psicólogo credenciado deve enviar um
relatório para auditoria (audit.psicologica@ipsm.gov.br) jus�ficando a
necessidade da con�nuidade do tratamento e um laudo médico.

4- O psicólogo auditor do IPSM avaliará a possibilidade de autorizar o
tratamento proposto, desde se enquadre nos critérios do SISAU.

5- A cada 6 meses, o psicólogo credenciado deve enviar um novo relatório
para avaliação da auditoria (audit.psicologica@ipsm.gov.br).

Observação:

Todos os atendimentos são de 50 minutos.

Os códigos devem ser lançados na seguinte ordem, respeitando os critérios e número de sessões
permi�das em cada código: 61010162 – 61010170 – 61020168 – 61020176.

Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail audit.psicologica@ipsm.gov.br.

Certos da colaboração e presteza, agradecemos e colocamo-nos à disposição para
quaisquer dúvidas ou esclarecimentos.

 

Atenciosamente, 

 

Marcos Vander Ramos, Cel PM QOR

Diretor de Saúde/IPSM

 

 

  

Documento assinado eletronicamente por Marcos Vander Ramos, Diretor (a), em 30/12/2022, às
19:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
58509186 e o código CRC E04A5FBC.

Referência: Processo nº 2120.01.0007976/2022-67 SEI nº 58509186

Rua Paraíba, 576  - Bairro Savassi - Belo Horizonte - CEP 30130-141 
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