
Ofício Circular IPSM/SCCC nº. 3/2019 

Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2019. 

Assunto: Alteração dos parâmetros de Odontologia quanto aos procedimentos de 

laboratório de Prótese e Ortodontia. 

 Prezado Credenciado de Odontologia, 

  

 No processo de reestruturação das auditorias odontológicas, várias mudanças foram 

necessárias para viabilizar a substituição das auditorias clínicas nos NAIS e COdont pelas 

auditorias eletrônicas e retrospectivas no IPSM. 

 O Sistema de Saúde da PMMG-CBMMG-IPSM (SISAU), com o objetivo de otimizar a 

realização dos procedimentos odontológicos que requerem serviços laboratoriais, incorporou o 

valor do serviço de laboratório ao valor do procedimento clínico correspondente. Os códigos 

desses procedimentos, que se referem aos Subgrupos 8008- Prótese Dentária, 8010 - Ortodontia 

Interceptativa e 8013 -  Dor e Orofacial e DTM, tiveram o seu valor somado ao do respectivo 

procedimento do Subgrupo 8014 Laboratório de prótese/ortodontia, sendo substituídos por novos 

códigos na Tabela de Honorários Profissionais de Odontologia, os quais incluem os custos 

clínicos e laboratoriais. 

 Diante disso, o cirurgião-dentista credenciado solicitará o novo código e receberá o valor 

integral da prótese ou aparelho, que já inclui o valor do laboratório, e poderá enviar o serviço 

para o laboratório de sua preferência, sendo de sua responsabilidade o pagamento ao mesmo. 

Salientamos que não mais existem laboratórios credenciados junto ao IPSM para atendimento à 

Rede Credenciada. Essa dinâmica já é utilizada pela maioria dos Planos de assistência 

odontológica, públicos ou privados. 

 Reiteramos que, de acordo com as cláusulas contratuais de prestação de serviços de 

assistência à saúde do IPSM, é vedada a cobrança adicional de quaisquer taxas ou valores dos 

beneficiários do SISAU, complementares àqueles da Tabela de Honorários Profissionais de 

Odontologia, sob pena de sanções. Portanto, nenhum valor extra poderá ser cobrado dos 

beneficiários para pagamento de taxas de laboratório. 

 A avaliação da qualidade das próteses confeccionadas nos laboratórios é de 

responsabilidade do cirurgião-dentista assistente. Reiteramos que a longevidade dos 

procedimentos de prótese é de 730 dias contados a partir da data de autorização final no SIGAS 

e, caso haja falha da prótese em período inferior, o profissional deverá refazê-la sem ônus para 

o beneficiário e para o Sistema, mesmo que a falha tenha sido relacionada a alguma 

inadequação por parte do laboratório. Por isso, solicitamos que os profissionais fiquem atentos 

quanto à qualidade do serviço dos laboratórios. 



 O IPSM entende que serão necessárias adaptações por parte dos credenciados, 

implementação dessa prática e espera contar com a compreensão de todos. 

  

 Atenciosamente, 

  

Fabiano Villas Boas, Cel PM QOR 

Diretor de Saúde do IPSM 

  

 


