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O�cio Circular IPSM/GCG nº. 24/2022

Belo Horizonte, 04 de novembro de 2022.

Assunto: Novo formulário para autorização de avaliação neuropsicológica; alteração no
fluxo para psicoterapia online e orientações.

Anexos: Formulário para autorização de avaliação neuropsicológica e Comprovante de
atendimento psicológico em plataformas online/aplica�vo.

  

Prezados Credenciados,

 

O Ins�tuto da Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM,
Autarquia Estadual, sobre a qual dispõe a Lei Estadual n° 11.406, de 28/01/94, integrante da
Administração Pública Estadual, com o obje�vo de o�mizar e padronizar os processos de autorização
dos procedimentos de psicologia, informa que:

Para autorização da avaliação neuropsicológica (código 61010073), o psicólogo assistente
deve preencher e enviar o novo modelo de formulário, anexo a este documento, para o e-mail da
auditoria (audit.psicologica@ipsm.gov.br). O psicólogo assistente deve aguardar a resposta do psicólogo
auditor do IPSM para iniciar a avaliação.

Para fins de constatação dos atendimentos psicológicos em plataformas online/aplica�vos
(códigos 61010111 e 61020150), o IPSM estabelece a seguinte alteração no fluxo: o beneficiário deve
enviar o comprovante de atendimento para o psicólogo assistente informando a(s) data(s) em que
realizou o atendimento online e assinar o documento, conforme modelo em anexo. Fica à critério do
beneficiário preencher o comprovante no modelo ou escrever de próprio punho. O psicólogo assistente
deve imprimir e arquivar esse comprovante junto com a guia do beneficiário referente às sessões
realizadas.

Ressaltamos a importância de que as orientações abaixo, sejam rigorosamente seguidas
por todos os credenciados de psicologia a fim de agilizar o processo de autorização dos procedimentos:

1) Todos os formulários enviados a auditoria devem ser preenchidos integralmente,
assinados e carimbados pelo psicólogo assistente;

2) Para prorrogação da psicoterapia, o credenciado deve informar o código do
procedimento (código 61020150 ou 61020117) ou mencionar se a psicoterapia é online ou
presencial;

3) Os testes e escalas u�lizados para avaliação neuropsicológica, avaliação
psicopedagógica e psicodiagnós�co devem estar de acordo com as legislações vigentes do CFP e
com o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI).

Informamos, ainda, que o formulário para autorização de avaliação neuropsicológica
e o comprovante de atendimento psicológico em plataformas online/aplica�vo estão disponíveis no
site do ipsm, por meio do link h�ps://ipsm.mg.gov.br/ins�tucional.asp?
ins�tucional=formularios&pg=coord

https://ipsm.mg.gov.br/institucional.asp?institucional=formularios&pg=coord


Em caso de dúvidas, fineza entrar em contato através do e-mail:
audit.psicologica@ipsm.gov.br

 

Atenciosamente, 

 

Marcos Vander Ramos, Cel PM QOR 
Diretor de Saúde do IPSM

Documento assinado eletronicamente por Marcos Vander Ramos, Diretor (a), em 09/11/2022, às
17:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.

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 55695185
e o código CRC 8BCE0691.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 2120.01.0002423/2020-42 SEI nº 55695185

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

