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1-Introdução 

 

Senhor Credenciado, 

Com o objetivo de melhorar ainda mais a interação entre o IPSM e 

sua Rede Credenciada, iniciou-se em outubro de 2003 a 

implantação do Sistema Integrado de Gestão de Assistência à 

Saúde (SIGAS). 

Este sistema permite que as solicitações de procedimentos sejam 

avaliadas em tempo real e autorizadas previamente à sua 

realização via web. 

Assim, consoante cláusula contratual, torna-se necessária a 

implantação desse sistema em suas instalações. Para tanto, 

elaboramos esta cartilha, a fim de possibilitar orientação aos seus 

operadores. 

Com esta ação, não se pretende esgotar a matéria, mas fornecer 

as informações básicas necessárias para operação do SIGAS 

IPSM, bem como os parâmetros implantados. 

Antecipadamente, a direção do IPSM agradece a sua atenção e o 

apoio dispensado. 

Cordialmente, 

 

Instituto de Previdência dos Servidores Militares de MG  
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2-SIGAS 

SIGAS IPSM - www.sigas.ipsm.mg.gov.br/saps - Acesso via web de qualquer lugar, 

utilizando-se o login e senha previamente cadastrados, que permitem o acesso ao 

conteúdo exclusivo para os estabelecimentos. Através dele é possível criar solicitação de 

atendimento e faturamento de todas as autorizações emitidas para o seu 

estabelecimento. 

As dúvidas referentes ao funcionamento da ferramenta, falha de conexão, dificuldade de 

navegação, solicitação de login e treinamento devem ser direcionadas para a  

CENTRAL DE ATENDIMENTO 4005-1500 (BH e RMBH) 

Ou 

0800 940 2006 (demais localidades) OPÇÃO 2. 

 

Uso do cartão magnético de identificação do beneficiário 

O uso do cartão magnético pelos beneficiários do Sistema de Saúde (SISAU) é 
indispensável para solicitação de procedimentos, devendo ser acompanhado do 
documento oficial de identificação com foto. 

Por medida de segurança, o número de cartão do beneficiário não será fornecido por 
telefone. 

Caso o beneficiário se apresente sem o cartão magnético, deverá ser orientado a 
providenciá-lo nos setores próprios do Sistema de Saúde e, em caso de 
urgência/emergência, o credenciado deverá entrar em contato com a Central de 
Atendimento pelo telefone 0800.940.2006 opção 1 ou 4005.15.00. 
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3 - CÓDIGOS DA PSICOLOGIA 

Código Critério Técnico Periodicidade e limite do 
procedimento 

61010014 Atendimento psicológico inicial para 
estabelecimento do plano de 
tratamento. 

Limitada a 01 por 
beneficiário e 
por profissional. 

61010057 Teste de Rorschach  
Instrumento projetivo de avaliação psicológica 
que permite obter um quadro global do 
indivíduo, tendo em conta o seu 
funcionamento emocional, o tipo de 
personalidade e os aspectos cognitivos. O 
teste será indicado para avaliar a sanidade 
psíquica ou para subsidiar processos periciais 
e laudos para avaliação de reforma e questões 
judiciais. 
 

 1 

Procedimento sujeito à 

auditoria 

61010065 Psicodiagnóstico  completo com utilização de 
testes 
Estudo e interpretação dos fenômenos 
psicológicos do indivíduo com o objetivo de 
compreender seu problema ou queixa 
apresentada, para o estabelecimento do 
diagnóstico e da estratégia terapêutica. O 
procedimento deve, 
necessariamente, constar de entrevista/ 
anamnese e de testes psicológicos. 

01  

Procedimento sujeito à 

auditoria 

61010073 Avaliação       Neuropsicológica 
Estudo detalhado das funções cognitivas 
(orientação, atenção, memória, linguagem e 
funções verbais, organização e planejamento, 
percepção, funções motoras), através de 
técnicas específicas e padronizadas, com 
objetivo de definir critérios diagnósticos para 
nortear decisões terapêuticas, clínicas e 
cirúrgicas. 

02   

Procedimento sujeito à 

auditoria 

61010081 Avaliação Psicopedagógica 
Processo técnico-científico de coleta de dados, 
estudo e interpretação de informações 
envolvidas nos processos de 
ensino/aprendizagem de habilidades escolares 
 realizado por 
psicólogo, com objetivo de subsidiar a 
detecção, intervenção e prevenção de 
problemas de aprendizagem. 
Poderá ser autorizada somente para 
beneficiários com até 18 anos. 

01  

Procedimento sujeito à 

auditoria 

61020028 Psicoterapia de casal 

Análise e intervenção dos conflitos conjugais de 
forma a possibilitar que o casal 
compreenda os conflitos e aprenda a lidar 
com futuras dificuldades. 

12 sessões  por 365 dias 

Uma sessão a cada sete dias. 

 

A prorrogação do tratamento 
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Código Critério Técnico Periodicidade e limite do 
procedimento 

Para casal de beneficiários 
regularmente inscritos no SISAU. 

está sujeita à avaliação pela 

auditoria. 

61020036 Psicoterapia familiar 

Análise e intervenção dos conflitos familiares,  
de forma a possibilitar que seus participantes 
compreendam os conflitos e aprendam a lidar 
com futuras dificuldades. 

12 sessões  por 365 dias 

Uma sessão a cada sete dias 

A prorrogação do tratamento 

está sujeita à avaliação pela 

auditoria. 

61020044 Psicoterapia 
Individual 

Análise e intervenção individual que se  
realiza por meio da aplicação de métodos e 
técnicas psicológicas, propiciando condições 
para o enfrentamento de crises, conflitos e/ou 
transtornos psíquicos que estejam afetando o 
indivíduo na sua relação com os outros e 
consigo mesmo. 

 

96 sessões sendo 48 sessões 

anuais e uma sessão a cada 

sete dias. 

A prorrogação do tratamento 

está sujeita à avaliação 

pericial. 

61020052 Psicoterapia de Grupo 
Análise e intervenção em grupo de pacientes  
que se realiza por meio da aplicação de 
métodos e técnicas psicológicas, propiciando 
condições para o enfrentamento de crises, 
conflitos e/ou transtornos psíquicos. 

12 sessões  por 365 dias 

Uma sessão a cada sete dias 

A prorrogação do tratamento 

está sujeita à avaliação pela 

auditoria. 

61020087 Psicopedagogia 
Análise e intervenção individual que se realiza 
por meio da aplicação de métodos e técnicas 
pedagógicas e psicológicas para intervenção 
nos problemas de aprendizagem que resultem 
em prejuízos para a vida escolar. 
Poderá ser autorizada somente para 
beneficiários até 18 anos. 

 

96 sessões sendo 48 sessões 

anuais e uma sessão a cada 

sete dias. 

A prorrogação do tratamento 

está sujeita à avaliação 

pericial. 

61020010 Orientação de pais ou responsável  legal 
Sessões autorizadas para o beneficiário 
assistido. 

6 sessões  por 365 dias 
 

Códigos de Procedimentos de prorrogação- Após Perícia 
 

61020109 
Prévio 
Indispensável 
para 
Psicoterapia 
Individual 
prorrogação 
 
 

PRIMEIRA SESSÃO DE 
PRORROGAÇÃO DE PSICOTERAPIA 
INDIVIDUAL:  
Este código deverá ser 
utilizado depois da autorização pericial 
e verificação do cadastramento do 
beneficiário. 

 
01 sessão   
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Código Critério Técnico Periodicidade e limite do 
procedimento 

61020117 
 

PSICOTERAPIA INDIVIDUAL 
PRORROGAÇÃO:  
Este código deverá ser utilizado para 
sinalizar a prorrogação do tratamento, 
logo após o registro do código 
61020109. 

 
Até 47 sessões em 365 
dias, sendo 
 
uma sessão a cada sete dias 

61020125 
Prévio 
Indispensável 
para 
Psicopedagogia 
prorrogação 
 

PRIMEIRA SESSÃO DE 
PRORROGAÇÃO DE 
PSICOPEDAGOGIA:  
Este código deverá ser utilizado depois  
da autorização pericial e verificação do  
cadastramento do beneficiário. 

01 sessão   
 
 
 

61020133 
 

PSICOPEDAGOGIA 
PRORROGAÇÃO:  
Este código deverá ser utilizado para a 
prorrogação do tratamento, logo após 
o registro do código 61020125.        
 
 

Até 47 sessões  em 365 
dias, sendo 
uma sessão a cada sete dias 
 
 
 
 

 

4. Processamento de contas 

 
O processamento das contas de assistência à saúde, referente aos atendimentos de 
Psicologia, será feito utilizando-se o formulário Conta de Assistência Ambulatorial (CAA). 
O psicólogo deverá preencher a Conta de Assistência Ambulatorial com os códigos de 
procedimentos, constantes da tabela acima, referente ao tratamento proposto, bem como 
anotar no verso, as datas de realização de cada sessão com assinaturas do beneficiário 
ou seu representante legal. Esta ficha deverá ser anexada ao comprovante de 
atendimento, também emitido no SIGAS, para envio ao processamento na Unidade onde 
foi realizado o credenciamento. 

As contas de assistência à saúde, deverão ser encaminhadas à Unidade onde foi 
realizado o credenciamento, conforme o calendário estipulado, bem como as declarações 
de isenções ou reduções de contribuição previdenciária dos credenciados pessoa física. 
 

Os formulários devem ser solicitados na Unidade (PMMG ou IPSM) onde foi feito o 
credenciamento. 
 
4.1- Modelo da CAA 
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5- Informações importantes ao Credenciado 

Estão disponíveis várias informações na área de contratados no site do 

IPSM: www.ipsm.mg.gov.br    

 
 

1 

 
TABELAS DE VALORES DE BENEFÍCIOS 
(www.ipsm.mg.gov.br/serviços/credenciados/consulta à tabela de 

benefícios/procedimentos) 
 
 

2 

 
DPRO-DEMONSTRATIVO DE PROCESSAMENTO PARA CREDENCIADOS DO IPSM. 
(www.ipsm.mg.gov.br/serviços/credenciados/consulta ao demonstrativo de 

processamento DPRO) 
 
 

3 

 
CONSULTA A VINCULAÇAO(ADSCRIÇAO)DE BENEFICIARIOS DO SISTEMA DE SAUDE NA 
RMBH. (www.ipsm.mg.gov.br/serviços/credenciados/Consulta à vinculação (adscrição) de 
beneficiários residentes na RMBH) 

4 

 
CARTILHA DE ORIENTAÇAO DO SIGAS. 
(www.ipsm.mg.gov.br/serviços/credenciados/Consulta à Cartilha de orientação aos credenciados 

de Psicologia para acesso ao novo SIGAS)  

 
 

 
5 

ANEXO II (FORMULÁRIO PARA PRORROGAÇÃO DE PROCEDIMENTO PSICOLÓGICO) 
 
www.ipsm.mg.gov.br/institucional/formularios ( é o último tópico). 

 

 

6- Orientações sobre o sistema de autorizações de procedimentos 

 

 

 Em algumas situações, o Sistema solicitará ao credenciado, que entre em contato 

com a Central de Atendimento. Este contato é muito importante para o 

prosseguimento da autorização. 

   4005-1500 (BH e RMBH) ou 

0800 940 2006 (demais localidades) OPÇÃO 1 

 

http://www.ipsm.mg.gov.br/
http://www.ipsm.mg.gov.br/serviços/credenciados/consulta
http://www.ipsm.mg.gov.br/serviços/credenciados/consulta
http://www.ipsm.mg.gov.br/institucional/formularios
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 Caso o beneficiário não tenha o CARTÃO, gentileza entrar em contato com a 

Central de Atendimento, fornecendo nome e matrícula, para que a Central informe o 

nº do cartão do beneficiário. Na oportunidade, gentileza solicitar ao beneficiário que 

providencie o novo cartão, junto ao IPSM, caso ele ainda não o tenha. 

 Deverá ser registrado no Sistema, o nome do profissional solicitante, que é o 

profissional de saúde que demandou o procedimento, do próprio estabelecimento, 

ou não.  

 Caso o solicitante não esteja cadastrado no SIGAS, ao gravar, o sistema avisará ao 

credenciado, que faça um contato com a Central de Atendimento, para que seja feito  

Cadastro temporário do profissional solicitante. 

 O sistema também processará o profissional executante, que, no caso, deverá 

pertencer ao estabelecimento e estar devidamente cadastrado, junto ao setor de 

contratos, para a realização do procedimento. 

 Caso o psicólogo executante, não esteja cadastrado no sistema, será necessário a 

inclusão do profissional junto ao Serviço de Controle de Contratos e Convênios – 

SCCC, telefones (31) 3269.2008, (31) 3269.20.36 ou (31) 3269.21.61, mediante 

envio de documentação a ser analisada, no prazo de até 15 dias úteis.  

 O Sistema sempre solicitará o CID e Justificativa para o procedimento, na primeira 

solicitação. Caso não haja a CID, esta deverá ser informada na solicitação do mês 

seguinte. 

 Em algumas situações, o sistema, indicará a necessidade de contato com a Central 

por motivo de restrição. A restrição ocorrerá por variados motivos, entre eles: 

 Vencimento da quantidade máxima de sessões (96 sessões por beneficiário), 

indicando a necessidade de realização de perícia para prorrogação do 

tratamento. Neste caso, o beneficiário deverá agendar a perícia seja, na 

clinica de Psicologia do HPM, para os residentes na RMBH, ou, no NAIS de 

vinculação, se residente no interior. Para tanto, o beneficiário deverá estar de 

posse o ANEXO II (FORMULÁRIO PARA PRORROGAÇÃO DE PROCEDIMENTO 

PSICOLÓGICO), devidamente preenchido pelo psicólogo assistente, 

constando por escrito, os tipos de procedimentos a serem prorrogados 

( psicoterapia individual ou psicopedagogia), e os respectivos códigos, bem 

como,deve constar a CID (F).  
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 O parecer favorável do Perito (oficial psicólogo) possibilitará a prorrogação 

no código solicitado, para mais 48 sessões, a serem realizadas no período 

de 360 dias, a contar da data da pericia. 

 Regras de longevidade: Nos casos de tratamentos que extrapolem o número 

de sessões, ou que apresentem critérios prévios, serão analisados pela 

auditoria, caso a caso.  

 Necessidade de Justificativa ou envio de relatórios sobre o procedimento 

solicitado: psicodiagnósticos e avaliações. Nestes, casos, o procedimento só 

poderá ser agendado e realizado após a liberação. Devendo, a solicitação, 

ser feita com a devida antecedência, para que os pedidos sejam analisados 

pela auditoria, em até 5 dias úteis da data da solicitação ( Vide Modelo de 

Relatório) 

 

 Modelo de Relatório para avaliação de procedimento psicológico (avaliação 

neuropsicológica, psicodiagnóstico completo) 

 

1- Dados do paciente: Nome, Idade, Escolarização, Estado civil e número da 

inscrição ou cartão do Beneficiário. 

2- O Procedimento foi solicitado por algum profissional?  Citar a especialidade e 

nome do profissional e enviar cópia da solicitação, juntamente com o relatório. 

3- Data do início do tratamento psicológico. 

4- Principais sintomas ou queixas. 

5- Motivo para a realização do procedimento e hipótese diagnóstica. 

6- Testes a serem utilizados 

7- Nome e CRP do psicólogo executante e data da solicitação. 

 

7- Tipo de custeio dos procedimentos psicológicos 
 
Os procedimentos de psicologia, na rede credenciada, são sem ônus para o público 

logístico (militar), ou seja, 100% cobertos pelo Estado.  

Para o Público Previdenciário ( dependente ou pensionista) o ônus é de 100%, cujo valor 

será descontado no contracheque em até 10% da remuneração bruta do segurado ou 

pensionista, sem correção monetária, considerando a soma de todas as despesas com 

assistência à saúde.  
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ACESSO AO AMBIENTE DE PRODUÇÃO:  

www.ipsm.mg.gov.br 

Antes de fazer algum lançamento, certifique-se de que está no ambiente correto. Todos 

os lançamentos no ambiente de produção são considerados reais e passíveis de 

faturamento e geração de histórico no cartão do Beneficiário, sendo de extrema 

importância que correspondam à realidade do atendimento prestado.  

No site do IPSM, clicar em SIGAS 

 

Acessar com seu Login do perfil - Atendente Assistência Saúde 
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Clique em SIGAS. 

 

 
 

Página inicial do Sigas – Ambiente de trabalho 

Clicar no ícone circulado – Benefício de Assistência Saúde 
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Informar o numero do cartão do beneficiário.  

Após digitar o numero do cartão, o sistema ira liberar a próxima parte para ser 

preenchida. 

 

 

Informar o Regime = Externo, Tipo = Clinico e Caráter= Eletivo    
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Se houver CID informar (letra minúscula+número), se não, marque o box NÃO  

INFORMADO.  

 

Caso não haja CID na primeira solicitação (Entrevista inicial ou no primeiro mês de 

tratamento), deverá ser informado na solicitação seguinte. 

 

 
 

 

Após informar o Conselho, Nº do conselho e UF do psicólogo, os campos CPF e Nome 

serão preenchidos automaticamente. 

Informar a Especialidade e a Data solicitação, data que foi solicitado o pedido. 
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Após informar a data, apertar a tecla TAB  , a aba benefícios estará liberada para incluir 

os procedimentos. 

Digite o código do procedimento e aguarde carregar a descrição. 
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Clique em Gravar após incluir todos os procedimentos desejados. 
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Após gravar 

 

Nº autorização: será gerado um numero de autorização 

 

Situação: se der negado ou encaminhado para Central ligar no numero 0800 940 2006 

opção 1(interior) – Belo Horizonte,Região Metropolitana e Triângulo Mineiro – 4005 1500 

 

Diálogo da Autorização: ao clicar abre o dialogo entre a Central e o usuário. Verifique  

sempre, pois a Central pode deixar mensagem solicitando alguma informação. 

 

Confirmar atendimento: se der aprovado pode clicar em confirmar atendimento. 

 

Ligar para Central de Atendimento. 
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Após  ligar para a Central de Atendimento confirmar o atendimento. Clicar no local 

indicado. 

 

 
 

Inserir o número do cartão e pesquisar. 
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Clicar na autorização. 

 

 

 
 

Clicar em confirmar atendimento. 
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O sistema solicitará a inclusão do profissional executante – inserir dados do profissional 

executante e gravar. 
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Seguir as orientações do sistema. 
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Colher assinatura do beneficiário ou seu representante legal. 

Assinatura e carimbo do contratado. 
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Finalização: 

 

Após colocar o N° do cartão, clicar em, F9 Pesquisar. 

 

Clicar no atendimento que aparecerá abaixo. 

 

Preencha  a Quantidade de sessões realizadas e a Justificativa, em seguida clicar em 

F12-Gravar. 
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Ao clicar em OK o sistema exibira uma mensagem de confirmação em azul,em seguida 

clicar em F8-Fechar.  
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Após o termino das sessões entrar no sistema com login de atendimento, para fazer a 

finalização do tratamento, se não finalizar não aparecerá o atendimento para ser 

incluído na fatura. 

  



  INSTITUTO  DE  PREVIDÊNCIA  DOS  SERVIDORES  MILITARES  DO  ESTADO  DE  MINAS GERAIS 

 
 

27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FATURAMENTO 
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Acessar com seu Login do perfil - Faturista Prestador 

Ex: CPF. 00000000000b 
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           Clique em SIGAS.

 

Clicar  em Faturamento / Geração de Faturas.  

 

 

 

 
 

 

Esta é uma área de pesquisa de faturas já geradas.  

Para criar uma nova fatura clique em Novo. 
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Área para gerar fatura. 

 

 

 

 
 

 

Data da fatura:  Sempre a segunda-feira posterior a data de finalização do tratamento 

 

Tipo de conta SMAH:  CAA – Conta Assistência Ambulatorial  

 

Tipo de atendimento: Tratamento continuado 
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Após informar a data da fatura, tipo de conta SMAH e Tipo de atendimento clique em 

Selecionar Atendimentos no canto superior à direita. 

 

Após clicar em Selecionar Atendimento todos os atendimentos relacionados à data da 

busca serão buscados. 

 

Se for necessário confirmar os dados, clique na seta verde em atendimento que poderá 

ser visualizado a autorização.  

 

Marque o Box das autorizações que deseja faturar e clique em Gravar 

 

Obs.: se alguma autorização estiver faltando algum dado não marque o Box, quando 

estiver tudo certo com a autorização é só buscar com a mesma data marcar e gravar. 

 

Selecionar os atendimentos e gravar. 

 

 

 

 
 

Confirmar a gravação dos dados? OK 
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Após gravar e confirmar o Numero da Fatura será gerado. 

Clique no botão Imprimir. 

 

 

 
 

 

Imprima a Fatura de Atendimentos, colocando a data, carimbando e assinando. 
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Processamento de contas 

As contas de assistência à saúde deverão ser encaminhadas à Unidade onde foi 
realizado o credenciamento, conforme o calendário estipulado, bem como as declarações 
de isenções ou reduções de contribuição previdenciária dos credenciados pessoa física. 
 
O processamento das contas de assistência à saúde, referente aos atendimentos de 
Psicologia, será feito utilizando-se o formulário Conta de Assistência Ambulatorial 
(CAA), nas regiões onde o SIGAS não estiver implantado. Deverá, também, ser 
encaminhado o comprovante de autorização, emitido pelo Sistema, contendo as 
datas de realização de cada sessão e, respectivas assinaturas do beneficiário. 
 


