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Ofício circular nº  12/2018 -  SCCC/IPSM Circular 

 

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2018.   

Assunto: Orientações sobre Auditoria Odontológica – autorização de procedimentos no SIGAS 

 

Prezados Credenciados de Odontologia,  

A Auditoria Odontológica do IPSM esclarece que a documentação exigida para auditoria técnica 

documental e autorização dos procedimentos de Odontologia, tem como objetivo a criação de prontuários 

eletrônicos de cada beneficiário/paciente em tratamento, que permitem ao cirurgião-dentista auditor, o acesso 

à essa documentação a qualquer tempo, que fica arquivada e disponível para consulta interna. 

Considerando que as informações a respeito das auditorias de Odontologia estão sendo enviadas aos 

credenciados por meio de Ofícios e disponibilizadas no site do IPSM, a partir de 13/12/2018, a 

documentação incompleta ou fora do padrão solicitado não será recebida.   

 Com o intuito de otimizar o processo de auditoria e a autorização dos procedimentos, solicitamos a 

colaboração de todos os credenciados, para que estejam atentos às informações no site, principalmente no 

que diz respeito à documentação exigida.  

 Reiteramos a necessidade de enviar os arquivos digitalizados em arquivo PDF e colocar, no título do 

e-mail, o assunto ao qual se refere e o nome do beneficiário. Ex.: “Ortodontia – auditoria inicial - José da 

Silva” ou “Cirurgia – Maria José da Silva”, lembrando que são e-mails diferentes a depender do assunto. Os 

relatórios devem estar legíveis e as radiografias/fotos devem permitir a correta visualização das estruturas a 

serem avaliadas. O credenciado deverá verificar, durante o prazo de até 10 dias úteis, se o procedimento foi 

autorizado no SIGAS. A autorização poderá estar pendente, nesse caso, verificar no “Diálogo da 

Autorização” se houve solicitação de novas informações ou exames pela auditoria do IPSM.  

 

Fineza corrigir as pendências antes de informar ao beneficiário que o IPSM não autorizou o 

tratamento, pois, a autorização pode estar pendente devido à documentação incompleta. 

Para maiores informações, consultar as “Orientações aos credenciados”: www.ipsm.mg.gov.br 

(Institucional/ Formulários/ Para uso dos credenciados/ Odontologia (escolher a Especialidade). 

Atenciosamente, 

Fabiano Villas Boas, Cel PM QOR  

Diretor de Saúde do IPSM 


