
      SISTEMA DE SAÚDE DA PMMG/CBMMG/IPSM 

             Relatório para Extensão de Tratamento Ortodôntico 

    DADOS DO BENEFICIÁRIO 
  Nome:      Data de Nascimento: 

  Nº Cartão IPSM Nº Matrícula 

  IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 

Nome  do Estabelecimento:  CNPJ: 

    IDENTIFICAÇÃO DO  PROFISSIONAL EXECUT ANTE 

Nome:  CRO/UF: Especialidade: 

Tipo de tratamento Ortodôntico: 
□ Interceptativo
□ Corretivo

Tempo de tratamento: Data de início:      /      /  Solicita para término: meses 

□ Primeira extensão
Plano de Tratamento/SIGAS:

□ Continuidade de Extensão de tratamento ortodôntico – Assistência Especial à Saúde (vinculada à emissão
de Ofício pelo DAS/DS/IPSM - necessário encaminhar documentação ao IPSM conforme Orientações aos
credenciados para autorização de tratamento ortodôntico, www.ipsm.mg.gov.br  (Institucional –
formulários – para uso dos credenciados).

Situação atual do tratamento: 
●Colaboração do paciente □ sim □ não
●Faltas às consultas por parte do paciente   □ não □ sim - quantas
●Caso tratado □ sem exodontia  □ com exodontia  (dentes):

□ não
□ não   Qual elemento?

●Uso de elásticos □sim
●Tracionamento de dentes □sim
●Caso orto-cirúrgico □ não □ sim – data da cirurgia
●Caso pré-protético  □sim □ não
●Houve alteração do planejamento inicial? □sim  □não 
●Justifique: 

●Tempo de tratamento ultrapassou a estimativa inicial? □sim  □não 
Justifique: 

Análise Funcional 
□ Guias oclusais adequadas
□ Guias oclusais alteradas
Lateralidade direita: □ adequada             □ alterada

Lateralidade esquerda: □ adequada       □ alterada

Guia Anterior: □ adequada                         □ alterada



Análise oclusal: 
●Relação dos caninos direitos  □ CL I □ CL II □ CL III
●Relação dos caninos esquerdos  □ CL I □ CL II □ CL III
●Relação dos molares direitos   □ CL I □ CL II □ CL III
●Relação dos molares esquerdos □ CL I □ CL II □ CL III
●Linha média □ coincidente □ desviada
●Trespasse horizontal □ adequado □ inadequado
●Trespasse vertical □ adequado □ inadequado
●Alinhamento e nivelamento □ adequado □ inadequado
●Diastemas □ ausentes □ presentes
●Apinhamento/giroversões □ ausentes □ presentes 

Objetivos a serem alcançados com a Extensão do tratamento ortodôntico: 

DESCREVER O PLANO DE TRATAMENTO E MECÂNICA A SER UTILIZADA PARA FINALIZAÇÃO DO CASO:   OBS: 

Necessário o preenchimento de todos os campos deste relatório, envio da documentação 
ortodôntica inicial completa e radiografia panorâmica ou periapical atual para autorização da 
perícia ortodôntica. 

Local:_____________________, _____ de ______________de_________. 

Assinatura do Ortodontista /carimbo  Responsável/paciente 

Data da auditoria: ___/___/___ 
□ Deferido    _________________________ 
□ Indeferido  Oficial Auditor 

Centro Odontológico da PMMG – Av. do Contorno, 3300 – B. Santa Efigênia – BH-MG - CEP 30110080- Tel: 3307-0480 

□alinhamento   □ nivelamento □ obtenção de Cl I em caninos □ ausência de apinhamentos

□ normalização do selamento labial □ obtenção de Cl I em molares □ ausência de giroversões

□ obtenção de trespasse horizontal adequado     □ melhorar intercuspidação □ ausência de diastemas

□ obtenção de trespasse vertical adequado □ coordenação dos arcos

□obtenção de guias funcionais adequadas sem interferências oclusais
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