
ORIENTAÇÕES AOS CREDENCIADOS 
PARA AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO REABILITADOR COM PONTE FIXA 

 
Os documentos necessários para auditoria técnica documental de tratamento reabilitador com 

ponte fixa (prótese fixa) deverão ser enviados pelo protesista credenciado de forma digitalizada em 

formato PDF, exclusivamente para o e-mail: auditoria.central@ipsm.gov.br. No assunto do e-mail 

deverá constar “Ponte Fixa”, o tipo de auditoria requerida “Auditoria Inicial” ou “Auditoria Final”, o nome 

completo e o número de matrícula do beneficiário. 

 
A autorização do procedimento de ponte fixa provisória estará vinculada ao planejamento e 

aprovação da ponte fixa definitiva. 

 
Quando o(s) elemento(s) pilar(es) da ponte fixa proposta tiver indicação de tratamento 

endodôntico com finalidade protética, o credenciado deverá fazer constar essa informação no Relatório 

para tratamento reabilitador com Ponte Fixa e somente poderá iniciar a realização do(s) 

procedimento(s) endodôntico(s) mediante autorização prévia da auditoria técnica do IPSM por meio de 

relatório registrado no PT - Plano de Tratamento do SIGAS referente aos procedimentos restauradores 

da ponte fixa proposta. 

 
O elemento dental tratado endodônticamente e que requer retratamento endodôntico e/ou a 

confecção de pino pré-fabricado ou núcleo metálico fundido, deverá ter esse procedimento aprovado 

em auditoria final previamente à autorização inicial do procedimento restaurador subsequente. 

 
Necessário discriminar no Relatório para tratamento reabilitador com Ponte Fixa os números 

dos PT/SIGAS referentes aos procedimentos a serem autorizados por etapas previamente à 

autorização de auditoria inicial dos procedimentos de prótese fixa (ponte fixa) solicitados. 

Documentação necessária para autorização dos referidos procedimentos: 1 – AUDITORIA INICIAL: 

 
DOCUMENTOS DO CREDENCIADO: 

• Plano de Tratamento registrado no SIGAS; 

• Relatório para tratamento reabilitador com Ponte Fixa com todos os campos preenchidos, 
datado, assinado (pelo paciente e/ou responsável e pelo profissional assistente) e carimbado 
pelo profissional assistente/protesista; 

• Radiografias periapicais dos elementos pilares e demais exames complementares utilizados 
no diagnóstico e planejamento. 

 

Obs: A autorização no SIGAS do procedimento Planejamento em Prótese - código 80080014, requer o 
envio de relatório com as justificativas para a sua indicação. 

 
DOCUMENTOS DO BENEFICIÁRIO (solicitar os documentos ao beneficiário e enviar para o IPSM junto 
àqueles acima relacionados): 

• Xérox da carteira de identidade do Titular 

• Requerimento odontológico de Ponte Fixa na Rede Credenciada, com o preenchimento dos 
itens 1 e 2 e assinatura do TITULAR, no caso de Assistência Complementar; 

• Xerox do ÚLTIMO demonstrativo de pagamento do titular para verificação do suporte 
financeiro, no caso de Assistência Complementar; 

• AO - Atestado de origem, quando for o caso. 
Os procedimentos executados poderão ser avaliados em auditoria técnica documental e/ou auditoria 

clínica presencial. 
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