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OFÍCIO CIRCULAR Nº 08/2011 – DAS/DS 

Belo Horizonte, 28 de novembro de 2011. 

 

Senhores Credenciados das especialidades de odontologia, 

 

Comunico a V. Sa. que, doravante, será necessário anotar no verso da ficha odontológica, 

pelo Cirurgião-Dentista Credenciado, os seguintes dados, linha a linha: código do procedimento, a 

quantidade, o local de aplicação (dente/face, região ou sessão), a data de realização e a assinatura do 

paciente ou representante legal, relativos a cada procedimento constante do plano de tratamento, exceto 

nos casos do sub-grupo Exames Complementares e OPME. 

Adianto-lhe que esta providência é essencial para o processamento das fichas odontológicas 

referentes a tratamentos realizados nos beneficiários do Sistema de Saúde da PMMG-CBMMG-IPSM, 

No caso de procedimento de laboratório de prótese, será considerada como data de 

realização, a ser informada no verso da FIOD, a data da perícia final do respectivo tratamento clínico. 

Desta forma, a ficha odontológica referente aos serviços de laboratório de prótese somente poderá ser 

encaminhada para processamento após a realização da perícia final do tratamento clínico respectivo.  

Nas revisões técnica e administrativa serão observadas a cronologia do tratamento e a 

coerência entre a data de elaboração/autorização do plano de tratamento com as respectivas datas de 

realização informadas. 

As fichas odontológicas que não contiverem as informações, ou que demonstrarem 

incoerência, não serão processadas e serão devolvidas ao prestador de serviço, para as devidas 

retificações. 

As fichas odontológicas não encaminhadas para processamento até o recebimento deste 

ofício e as referentes a tratamentos não finalizados já deverão ser objeto das informações ora 

determinadas neste ofício. 

Desde já, fica estabelecida a necessidade de auditoria clínica inicial, dispensa a auditoria 

clínica final, para realização dos procedimentos do subgrupo 80050000 – Procedimentos de Dentística, 

exceto para os códigos 80050123, 80050140, 80050182 e 80050255, que continuam com a exigência de 

auditorias inicial e final. 

Esclareço, ainda, que foi alterado o critério técnico dos seguintes códigos na tabela de 

honorários profissionais: 80010016, 80050115, 80050166, 80070019, 80080219, 80080227, 80080286, 

80140165, 80140173 e 80140190, conforme consta na tabela própria no site do IPSM. 

Atenciosamente, 

 

José Martinho Teixeira, Coronel PM QOR 
Diretor de Saúde/IPSM 


