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ESTADO DE MINAS GERAIS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS
GERAIS

Serviço de Controle de Contratos e Convênios

 

O�cio Circular IPSM/SCCC nº. 11/2019

Belo Horizonte, 07 de março de 2019.

Assunto: Orientações complementares sobre auditoria odontológica de procedimentos da Tabela
Odontológica do SISAU

 

 

   Senhor Credenciado de Odontologia,

 

               Em complementação às orientações contidas nos Oficios circulares nº 11/2018 e 12/2018,
informamos que as regras de autorização no Sistema SIGAS para procedimentos da Tabela de Honorários
Profissionais de Odontologia estão sendo gradativamente alteradas, em função da exigência de auditoria
técnica documental, inicial e/ou final, por meio eletrônico.

 

               Após o registro do Plano de Tratamento no SIGAS,  se for apresentada na coluna “Situação” a
mensagem “Encaminhado para a Central” ou, na coluna “Pendente auditoria inicial ou final”, a
mensagem “Encaminhado para auditoria inicial”, o credenciado deverá entrar em contato com a Central
de Atendimento do IPSM para a verificação do motivo da restrição do procedimento e/ou para avaliação
técnica documental pelos auditores desse Instituto, com a finalidade de autorização inicial, o que viabiliza
dar inicio à realização do procedimento. De forma similar, após execução do procedimento, se, ao lançar data
de realização no SIGAS, for apresentada a mensagem “Encaminhado para auditoria final” entende-se que
o procedimento requer avaliação técnica documental pela Auditoria Odontológica do IPSM, através da
Central de Atendimento.

 

             A avaliação técnica documental requer envio da documentação exigida para o procedimento
registrado, assim, se o credenciado visualizar alguma dessas referidas mensagens, pedimos que verifique
primeiramente no Site do IPSM www.ipsm.mg.gov.br em Institucional -  Formulários - Para uso dos
credenciados – Odontologia, na especialidade correspondente, as Orientações aos Credenciados e
encaminhe, através de email, a documentação necessária para análise e autorização inicial ou final do
procedimento solicitado. O prazo para análise da Auditoria será de até 10 dias úteis, contados a partir da
data de envio da documentação completa.

 

            Cabe ressaltar que os e-mails disponibilizados para recebimento de documentação são específicos,
sendo um somente para auditoria de procedimentos ortodônticos (auditoria.orto@ipsm.gov.br) e outro para
as demais solicitações de autorização de tratamentos (auditoria.central@ipsm.gov.br).

 

mailto:auditoria.orto@ipsm.gov.br
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            Para padronização, no assunto do e-mail deverá constar a Especialidade Odontológica/Subgrupo da
Tabela referente ao procedimento solicitado, além de identificar o tipo de autorização requerida, “Auditoria
Inicial” ou “Auditoria Final”, e o nome completo e o número de matrícula do beneficiário. Os e-mails
encaminhados com a descrição do assunto fora do padrão não serão considerados.

 

           O credenciado poderá encaminhar mensagem para a Central de Atendimento através do link “Diálogo
da Autorização”, localizado na parte superior do PT -Plano de Tratamento. Essa ferramenta também permite
à Central de Atendimento enviar a resposta ao credenciado ou solicitar informações complementares sobre o
PT. Após o PT aprovado este link não ficará disponível.

          Caso houver pendência de auditoria inicial ou final, o credenciado poderá abrir o Plano de Tratamento
registrado no SIGAS e clicar no link “Encaminhado para Pericia” e enviar uma mensagem para a Auditoria
Odontológica. Após deliberação do auditor da Central de Atendimento não é possível enviar nova
mensagem. Segue o print da tela.

   Atenciosamente,
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Fabiano Villas Boas, Cel PM QOR

Diretor de Saúde do IPSM

  

Documento assinado eletronicamente por Wilson Francisco de Souza Junior, Servidor(a) Público(a),
em 07/03/2019, às 15:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Villas Boas, Diretor, em 07/03/2019, às 17:01,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3647660 e
o código CRC EF64A476.

 
Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 2120.01.0000900/2019-38 SEI nº 3647660

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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