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Ofício circular nº   11/2018 -  SCCC/IPSM Circular 

 

Belo Horizonte, 06 de dezembro de 2018.   

Assunto: Orientações sobre Auditoria Odontológica - Cirurgias orais ambulatoriais e Clínica de Dor 

Orofacial e DTM-Disfunção Têmporo-Mandibular. 

 

Senhor Credenciado de Odontologia,  

 

Conforme definição de novos parâmetros de regulação e controle no processo revisão dos protocolos 

referentes às autorizações de procedimentos odontológicos da Tabela do SISAU, informamos que, a partir da 

data 05/12/2018, alguns códigos dos Subgrupos 8011 - Cirurgias Orais Ambulatoriais e 8013 - Clínica de 

Dor Orofacial e DTM-Disfunção Têmporo-Mandibular, tiveram alteração nas regras de autorização prévia 

no SIGAS. 

Dessa forma, determinados procedimentos passaram a exigir auditoria técnica documental por meio 

eletrônico para autorização no Sistema e, portanto, serão submetidos à AJ - Análise por Justificativa - 

direcionando a autorização para a Central de Atendimento do IPSM, para avaliação prévia pela Auditoria 

Odontológica. 

Nesse caso, ao registrar o código no SIGAS e houver a solicitação de AJ, o CD credenciado deverá 

encaminhar documentação específica, com justificativa para a realização do procedimento, para o e-mail 

auditoria.central@ipsm.gov.br. No título do e-mail deverá constar o assunto “Cirurgias orais” ou “DTM”, de 

acordo com o Subgrupo do procedimento solicitado, o nome completo e o número do cartão do beneficiário.  

O prazo para análise da auditoria será de até 10 dias úteis, contado a partir da data de envio da 

documentação completa. O prestador deverá acompanhar no SIGAS através da ferramenta “Diálogo da 

Autorização” se houve a aprovação ou solicitação de informações complementares pela auditoria do IPSM, 

visando a autorização. 

 
Para mais informações, consultar: www.ipsm.mg.gov.br (Institucional/ Formulários/ Para uso dos 

credenciados/ Odontologia/Cirurgia ou DTM/Orientação aos credenciados - cirurgia ou - DTM).   

Fineza observar que o e-mail para auditoria de Cirurgia e DTM é o auditoria.central@ipsm.gov.br,   

pois, cada e-mail é direcionado para o auditor da área específica.  

 

Atenciosamente, 

 

Fabiano Villas Boas, Cel PM QOR  

Diretor de Saúde do IPSM 

mailto:auditoria.central@ipsm.gov.br
mailto:auditoria.central@ipsm.gov.br

