
ESTADO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Serviço de Controle de Contratos e Convênios

 

Ofício Circular IPSM/SCCC nº. 50/2019

Belo Horizonte, 25 de novembro de 2019.

   Assunto: Comunicado a Rede de Odontologia referente a alterações da tabela

 

 

Prezados Credenciados,
 
O Instituto da Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais -

IPSM, Autarquia Estadual sobre a qual dispõe a Lei Estadual n° 11.406, de 28/01/94, integrante
da Administração Pública Estadual, informa que o Sistema de Saúde da PMMG-CBMMG-IPSM
(SISAU), com o objetivo de remunerar adequadamente seus prestadores de serviço de saúde
e, após diversos esforços, revisou alguns itens das tabelas de Odontologia.

 
Desta forma, informamos as alterações conforme itens abaixo com vigência para

30/12/2019, lembrando que estas informações estarão disponíveis na área do credenciado, no
sítio eletrônico do IPSM por meio do link:

 
http://ipsm.mg.gov.br/servico.asp?serv_ref=cont04
 

INCLUSÕES

 

Incluídos na Tabela de Honorários Profissionais de Odontologia, o seguinte
subgrupo e código de procedimento:

 
 

COD. TA PROCEDIMENTOS Período de Validade (DIA)
Periodicidade
de realização

(dia)

CRITÉRIOS
TÉCNICOS VR R$

80300006  
PROCEDIMENTOS

DE
ESTOMATOLOGIA

  

Os
procedimentos

desse Subgrupo
estão

direcionados aos
profissionais da
especialidade,
com o objetivo
de prevenção,
diagnóstico e

tratamento das
doenças do
complexo
maxilo-

mandibular, das
manifestações

bucais de
doenças

sistêmicas e das
repercussões

bucais do
tratamento

antineoplásico. A
laserterapia
poderá ser

solicitada sob o
código 5402020-
4 - Laserterapia

para o
tratamento da
mucosite oral/
orofaringe (por
sessão com
diretriz de

utilização) da
Tabela de
Honorários
Médicos do

SISAUPMMG-
CBMMG-IPSM,
exclusivamente

para fins de
prevenção e

tratamento de
mucosite oral em
pacientes com
diagnóstico de

câncer em
região de cabeça

e pescoço,
prevenção e

tratamento de
mucosite oral em
pacientes com
diagnóstico de

câncer
hematopoiético,

quando a
proposta

terapêutica for o
transplante de

medula óssea, e
tratamento de

mucosite oral em
pacientes com
diagnóstico de

câncer
hematopoiético.

 

80300014 B Exame diagnóstico
em Estomatologia  90

Por paciente.
Exclusiva para
diagnóstico e
controle de

pacientes com
lesão de mucosa

oral, cistos,
tumores e lesões
patológicas dos

maxilares.
Requer relatório

de
encaminhamento

do cirurgião
dentista clínico

geral para
avaliação do

especialista em
Estomatologia.

Inclui anamnese,
exame clínico e
complementar,
diagnóstico e

plano de
tratamento e

esclarecimentos
ao paciente

sobre riscos,
custos e

alternativas de
tratamento.

Exclui cobrança

80,00
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concomitante
com o

procedimento
80010016.

 
Incluídos na Tabela de Honorários Profissionais de Odontologia, os seguintes

códigos de procedimentos:
 

COD. TA PROCEDIMENTOS
Período

de
Validade

(DIA)

Periodicidade
de realização

(dia)
CRITÉRIOS TÉCNICOS VR R$

80100724 B Pêndulo  Única Vedada a concomitância com o código 80100678. 254,59

80100732 B SN I, II, III, IV, V, VI,
VII  Única Vedada a concomitância com os códigos 80100554, 80100562, 80100570 e 80100589. Indicado para pacientes em fase de crescimento. Inclui valor referente ao laboratório de prótese. 439,02

 

ALTERAÇÕES:

Alterada na Tabela de Honorários Profissionais de Odontologia, a periodicidade de
realização dos seguintes códigos de procedimentos:

 

COD. TA PROCEDIMENTOS

Período
de

Validade
(DIA)

Periodicidade
de realização

(dia)
CRITÉRIOS TÉCNICOS VR R$

80010075 B Fluorterapia Intensiva  365

Indicada para pacientes com alta atividade de
cárie. Inclui os 4 hemiarcos. Estão previstas no
máximo 4 sessões por usuário, com intervalo
de 7 dias para a realização e lançamento de
cada sessão no Sistema. Será pago por
sessão.

19,24

80030157 B Pulpectomia  Única
Por elemento dental e inclui selamento
provisório.Exclui o uso concomitante do código
80030068.

27,16

80080030 B Restauração Provisória
Imediata  (acrílico)  730

Por elemento dental. Para dentes anteriores e
posteriores. Inclui ajustes e reembasamentos,
o polimento e a fixação.

49,43

80090036 C
Primeira sessão de
tratamento ortodôntico
corretivo

  Única

O tratamento ortodôntico corretivo deve ser
iniciado com a solicitação desse código
80090036. Quando a auditoria for requerida, o
ortodontista credenciado deverá encaminhar a
documentação e os relatórios ortodônticos
preenchidos de forma completa, especificando
o plano de tratamento e a previsão de duração
conforme complexidade do caso. Para
continuidade do tratamento, deverá ser
lançado o código 80090010 - Manutenção
mensal do tratamento ortodôntico corretivo.

123,67

80100228 B
Primeira sessão de
tratamento ortodôntico
interceptativo

 Única

O tratamento ortodôntico interceptativo deve
ser iniciado com a solicitação desse código
80100228. Quando a auditoria for requerida, o
ortodontista credenciado deverá encaminhar a
documentação e os relatórios ortodônticos
preenchidos de forma completa, especificando
o plano de tratamento e a previsão de duração
conforme complexidade do caso. Para a
continuidade do tratamento, deverá ser
lançado o código 80100015 - Manutenção
mensal do tratamento 
ortodônticointerceptativo.

74,23

80110010 B Ulectomia / Ulotomia  Única

Por elemento dental. Este procedimento
deverá ser realizado uma única vez para cada
elemento dentário, desde que afastada a
indicação posterior de exodontia e que haja
gengiva inserida suficiente ao redor do dente.

36,00

80110070 B
Apicetomia com
Obturação Retrógada
(incisivos / caninos)

 Única Por elemento dental. 107,00

80110088 B Apicetomia (incisivos /
caninos)  Única Por elemento dental. 96,30

80110096 B
Apicetomia com
Obturação Retrógada
(pré-molares)

 Única Por elemento dental. 123,90

80110100 B Apicetomia (pré-
molares)  Única Por elemento dental. 113,70

80110118 B
Apicetomia com
Obturação Retrógada
(molares)

 Única Por elemento dental. 150,10

80110126 B Apicetomia (molares  Única Por elemento dental. 139,10

80110231 B Fístula oro-antral -
correção cirúrgica  Única Por procedimento. 165,20

80110240 B Fístula oro-nasal -
correção cirúrgica  Única Por procedimento. 165,20

 

 

Alterados na Tabela de Honorários Profissionais de Odontologia, os critérios
técnicos dos seguintes Subgrupos e dos seguintes códigos de procedimentos:

 

COD. TA PROCEDIMENTOS

Período
de

Validade
(DIA)

Periodicidade
de realização

(dia)
CRITÉRIOS TÉCNICOS VR R$

80010008  

DIAGNÓSTICO/PLANO DE
TRATAMENTO/PROMOÇÃO
DE SAÚDE E
PROCEDIMENTOS
PREVENTIVOS

  

Os procedimentos desse Subgrupo
contemplam o acolhimento e a
avaliação integral do paciente, além
do planejamento do seu tratamento
com base no modelo de promoção de
saúde.

 

Os Procedimentos de Urgência
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80030009  PROCEDIMENTOS DE
URGÊNCIA   

decorrentes de  algum procedimento
realizado pelo credenciado, no
mesmo elemento ou região,são de
responsabilidade do mesmo. O
atendimento das demais urgências
deverá ser realizado
preferencialmente nos NAIS e COdont
ou em Clínicas de Urgência
habilitadas. A execução de
procedimentos desse Subgrupo
deverá ser exclusivamente em caráter
de urgência e o cirurgião-dentista
deverá  esclarecer ao paciente sobre a
necessidade do tratamento definitivo.

 

80040004  PROCEDIMENTOS DE
ODONTOPEDIATRIA     

80050000  PROCEDIMENTOS DE
DENTÍSTICA   

Os procedimentos restauradores
desse Subgrupo são indicados
somente na existência de cárie e/ou
infiltrações. Os sulcos profundos e/ou
pigmentados, bem como as manchas
brancas ou lesões inativas deverão
ser controlados. As restaurações
incluem todas as etapas clínicas,
desde o preparo e limpeza das
cavidades até o polimento e ajuste
das mesmas.

 

80060005  PROCEDIMENTOS DE
ENDODONTIA   

Os procedimentos desse Subgrupo
incluem quaisquer recursos
operatórios necessários à sua
realização.  Os
códigos/procedimentos 80060137,
80060145, 80060153, 80060161,
80060170 e 80060188 incluem as
radiografias necessárias à sua
realização na Rede Credenciada e,
quando realizado na Rede Orgânica,
deduzir o valor correspondente a 05
(cinco) RX Periapicais – código
80020011.

 

80070000  PROCEDIMENTOS DE
PERIODONTIA   

Nesse Subgrupo, alguns
procedimentos são autorizados por
segmento. Entende-se por segmento
os espaços de canino a canino (SSA –
Segmento Superior Anterior ouSIA-
Segmento Inferior Anterior), de pré-
molar a terceiro molar (SSE-
Segmento Superior Esquerdo, SSD-
Segmento Superior Direito, SIE -
Segmento inferior Esquerdo ou SID -
Segmento Inferior Direito). No caso de
espaços que envolvam até 4 (quatro)
elementos dentais contíguos de
diferentes segmentos com
necessidade de intervenção,
considerar apenas 01 (um) desses
segmentos.

 

80080006  PROCEDIMENTOS DE
PRÓTESE             

80100007  
PROCEDIMENTOS DE
ORTODONTIA
INTERCEPTATIVA

  

Realizado em dentição mista ou
decídua. Objetivos:  eliminação de
interferências no crescimento e
desenvolvimento crânio facial, bem
como no desenvolvimento oclusal, 
reduzindo  a severidade da má
oclusão e a necessidade de futuros
tratamentos mais complexos. Idade
máxima para iniciar: 14 anos. Idade
máxima para finalização: 16 anos.

 

80040020B Aplicação de Selante Oclusal  365

Indicada para sulcos oclusais profundos
ou retentivos nos dentes permanentes
posteriores recém irrompidos (até 2 anos
após erupção) com limite de 14 anos de
idade.

21,39

80070043B Gengivoplastia/Gengivectomia  730

Por segmento. Indicada para correção de
hiperplasia gengival, desníveis gengivais
e margens gengivais espessas, e
eliminação da bolsa periodontal através
da excisão do tecido gengival. Sua
indicação requer altura adequada de
gengiva inserida fibrosa e ausência de
defeitos intraósseos.

74,9

80070086B Deslize de Retalho coronal /
apical / lateral  730

Por segmento. Indicado no tratamento
das recessões gengivais, para aumento
da largura e espessura da gengiva
queratinizada e recobrimento radicular.

109,3

80080324B Pino pré-fabricado 730 730

Por elemento dental.  Metálico ou não-
metálico, cerâmicos,de Fibra de Vidro
ouCarbono ou similares. Não permitido
fundição em laboratório. Inclui a
reconstrução morfológica.

87,45

80090079C Mini implante ortodôntico  Única

O valor se refere ao hemi arco (HID, HIE,
HSD, HSE), independente da colocação
de 01 ou 02 mini implantes. Indicado para
pacientes com necessidade de
ancoragem máxima. Necessita de
autorização prévia do código 80090036.

350

80100015B
Manutenção mensal de
tratamento ortodôntico
interceptativo

  

Limitada a 23 sessões por beneficiário,
com intervalo mínimo de 25 dias para a
realização de cada sessão. Requer
autorização prévia  da primeira sessão de
tratamento ortodôntico interceptativo pela
auditoria sob o código 80100228, as
demais sessões da manutenção deverão
ser solicitadas sob o código 80100015
até o limite de 23. A última sessão inclui a
remoção do aparelho.

74,23

80100066B Tratamento Ortodôntico Fixo
Parcial (4 X 2)  Única

Inclui a instalação dos brackets e demais
aparatos necessários à realização do
procedimento.

199,14
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80100155B Colagem de Botão/Bracket   

Por bracket. Indicada para os casos de
necessidade de substituição do
botão/bracket perdido ou inutilizado após
a sua instalação em procedimentos que já
incluem essa colagem.

11,32

 

Alterados na Tabela de Honorários Profissionais de Odontologia, a descrição e os
critérios técnicos do seguinte código de procedimento:

 

COD. TA PROCEDIMENTOS

Período
de
Validade
(DIA)

Periodicidade
de realização
(dia)

CRITÉRIOS TÉCNICOS VR R$

80070027 B Cirurgia periodontal a
retalho  730

Por segmento. Indicada nos casos de bolsas
periodontais maiores que cinco milímetros (5
mm) e com sinais de inflamação, após a
realização da raspagem subgengival, para
estabelecer acesso às superfícies radiculares
e defeitos intraósseos. Inclui a osteotomia, se
necessária.

110,00

 

Alterados na Tabela de Honorários Profissionais de Odontologia, a periodicidade
de realização e os critérios técnicos dos seguintes códigos de procedimentos:

 

COD. TA PROCEDIMENTOS
Período

de
Validade

(DIA)

Periodicidade
de realização

(dia)
CRITÉRIOS TÉCNICOS VR R$

80010016 B Consulta / Plano de
Tratamento  180

Por paciente. Inclui anamnese, exame clínico e
complementar, diagnóstico, plano de tratamento e

esclarecimentos ao paciente sobre riscos, custos e
alternativas de tratamento.

30,00

80030025 B Controle de
Hemorragias orais  Única Por arcada. Inclui o controle do atendimento e

acompanhamento do paciente. 21,50

80040047 B
Pulpotomia de

dentes decíduos ou
permanentes

 Única Por elemento dental. 38,00

80110142 B

Cirurgia para
Enucleação de

Lesões císticas,
tumorais ou
inflamatórias

 730

Por segmento. Indicada nos casos depatologias orais
de origem cística, tumoral e inflamatória, excluídas
aquelas relacionadas às exodontias via alveolar, via
não alveolar, raiz residual e de dentes semi inclusos,

inclusos ou impactados.

123,00

80110150 B

Tratamento de
Lesão Cística

(Marsupialização ou
Descompressão)

 730 Por segmento. Indicada nos casos de patologias orais
de origem cística. 96,18

 
Alterados na Tabela de Honorários Profissionais de Odontologia, os valores dos

seguintes códigos de procedimentos:
 

COD. TAPROCEDIMENTOS

Período
de

Validade
(DIA)

Periodicidade
de realização

(dia)
CRITÉRIOS TÉCNICOS VR R$

80060030B Clareamento dental
endógeno  730

Por elemento dental. Dente anterior e pré-molar,
não vital. Inclui todas as sessões, inclusive
desobstrução parcial, tampão cervical e
selamento do conduto.

68,50

80090052C
Contenção de
tratamento corretivo
(1º ano)

 90

Por sessão. Uma manutenção a cada trimestre.
Utilizada após a finalização do tratamento
ortodôntico corretivo. A 1ª sessão poderá ser
solicitada no prazo máximo de 90 dias após a
data de realização da última consulta do
tratamento corretivo. Limitada a 04 sessões,
desde que solicitadas dentro do período de 12
meses. Vedada a concomitância com o
tratamento ortodôntico corretivo.

84,41

80090060C
Contenção de
tratamento corretivo
(2º ano)

 180

Por sessão. Uma manutenção a cada semestre.
Utilizada após a finalização da Contenção de
tratamento corretivo (1º ano). A 1ª sessão
poderá ser solicitada dentro do período de 90 a
180 dias após a data de realização da última
sessão do 80090052. Limitada a 02 sessões,
desde que solicitadas dentro do período de 12
meses. Vedada a concomitância com o
tratamento ortodôntico corretivo.

84,41

 
Alterados na Tabela de Honorários Profissionais de Odontologia, a periodicidade

de realização e valor do seguinte código de procedimento:
 

COD. TA PROCEDIMENTOS

Período
de
Validade
(DIA)

Periodicidade
de realização
(dia)

CRITÉRIOS TÉCNICOS VR R$

80060129 B
Tratamento não
cirúrgico de Perfuração
Radicular

 Única Por elemento dental. Uso de MTA ou similar.
Sem cobrança adicional de consulta. 100,73

 
 Alterados na Tabela de Honorários Profissionais de Odontologia, os critérios

técnicos e valores dos seguintes códigos de procedimentos:
 

COD. TA PROCEDIMENTOS

Período
de

Validade
(DIA)

Periodicidade
de realização

(dia)
CRITÉRIOS TÉCNICOS VR R$

80060021 B
Remoção de Pino
Intrarradicular ou Núcleo
Metálico Fundido

 730 Por elemento dental. Procedimento executado
preferencialmente com uso de Ultrassom. 68,50

80060110 B
Tratamento de dentes
com rizogênese
incompleta

  

Por sessão de troca de curativo. Estão
previstas no máximo 3 sessões por elemento
dental, com intervalo de 7 dias para a
realização de cada sessão. Vedado
concomitância com o código 80010016.

60,67

80060137 B
Tratamento
Endodôntico - 1
conduto

 Única
Por elemento dental. Estão incluídas a
pulpectomia, radiografias e demais etapas do
tratamento.

161,17

80060145 B
Tratamento
Endodôntico - 2
condutos

 Única
Por elemento dental. Estão incluídas a
pulpectomia, radiografias e demais etapas do
tratamento.

220,27
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80060153 B
Tratamento
Endodôntico - 3 ou
mais condutos

 Única
Por elemento dental. Estão incluídas a
pulpectomia, radiografias e demais etapas do
tratamento.

318,18

80060161 B
Retratamento
Endodôntico - 1
conduto

 730
Por elemento dental. Estão incluídas a
pulpectomia, radiografias e demais etapas do
tratamento.

188,03

80060170 B
Retratamento
Endodôntico - 2
condutos

 730
Por elemento dental. Estão incluídas a
pulpectomia, radiografias e demais etapas do
tratamento.

255,19

80060188 B
Retratamento
Endodôntico - 3 ou
mais condutos

 730
Por elemento dental. Estão incluídas a
pulpectomia, radiografias e demais etapas do
tratamento.

390,57

 
Alterados na Tabela de Honorários Profissionais de Odontologia, a descrição, a

periodicidade de realização e os critérios técnicos dos seguintes códigos de procedimentos:
 

COD. TA PROCEDIMENTOS

Período
de
Validade
(DIA)

Periodicidade
de realização
(dia)

CRITÉRIOS TÉCNICOS VR R$

80070094 B Frenectomia
labial/lingual   Única

Por segmento, de acordo com a localização do
freio:  SSA para o freio labial superior, SIA para
o freio labial inferior e SIL (Segmento Inferior
Lingual)especificamente para o freio lingual.

82,49

80110207 B Sulcoplastia/
Vestibuloplastia  Única

Por arcada. Indicada para aprofundamento do
sulco vestibular (aumento do fundo de vestíbulo)
em pacientes desdentados totais com
reabsorção acentuada do rebordo alveolar,
visando o aumento da superfície chapeável e
melhor retenção e estabilidade da prótese.
Requer altura óssea mínima de 15 mm.

72,90

 
Alterada na Tabela de Honorários Profissionais de Odontologia, a periodicidade de

realização dos seguintes códigos de procedimentos:
 

COD. TA PROCEDIMENTOS

Período
de

Validade
(DIA)

Periodicidade
de realização

(dia)
CRITÉRIOS TÉCNICOS VR R$

80080359 B Coroa  Provisória
Prensada  730 

Por elemento dental.Para dentes anteriores e
posteriores. Inclui ajustes, reembasamentos e a
fixação. Indicada para os seguintes casos:
complexa reabilitação; grande envolvimento
estético e aqueles em que a provisória deverá
justificadamente permanecer durante um
período prolongado de tempo. Inclui valor
referente ao laboratório de prótese.

73,55

80080499 B

Prótese Parcial
Removível em acrílico
com ou sem grampos
(provisória)

 365

Por prótese. Inclui a adaptação e as orientações
sobre o uso e cuidados com a higiene, os
desgastes e ajustes necessários à conclusão do
procedimento. Restrita aos casos de cirurgia
pré protética ou de extrema necessidade
estética e funcional. Inclui valor referente ao
laboratório de prótese.

287,00

80080510 B
Reembasamento de
Prótese Parcial ou
Total

 365

Por prótese. Inclui a adaptação e as orientações
sobre o uso e cuidados com a higiene, os
desgastes e ajustes necessários à conclusão do
procedimento. Inclui valor referente ao
laboratório de prótese.

134,76

80090087 B Tração  Ortodôntica   Única
Por elemento dental. Para fins de aumento de
coroa clínica. O procedimento cirúrgico não está
incluído no valor. 

82,49

80100490 B Aparelho Móvel com
molas  365 Inclui valor referente ao laboratório de prótese. 110,89

80100511 B Aparelho Quadrihélice
ou Bihélice  365 Inclui valor referente ao laboratório de prótese. 218,38

80100597 B Aparelho móvel com
parafuso  365 Inclui valor referente ao laboratório de prótese. 124,47

 
Alterados na Tabela de Honorários Profissionais de Odontologia, os critérios

técnicos dos seguintes códigos de procedimentos:
 

COD. TA PROCEDIMENTOS

Período
de

Validade
(DIA)

Periodicidade
de realização

(dia)
CRITÉRIOS TÉCNICOS VR R$

80030181 B Placa estabilizadora
provisória em acetato   Única

Confeccionada em acetato rígido para casos
agudos. Indicada quando há necessidade de
confecção imediata da placa. Inclui valor
referente ao laboratório de prótese. 

60,43

80040152 B Mantenedor de Espaço
móvel ou banda alça   

Valor similar para o ortodontista. Quantidade
máxima por usuário: 4. Inclui valor referente
ao laboratório de prótese.

130,12

80080529 B
Prótese fixa
metaloplástica face em
acrílico.

730 730

Por elemento. Indicado para o(s) elemento (s)
suspenso(s) da ponte fixa(pônticos). Para os
demais elementos (pilares)poderá ser
utilizadoo mesmo códigoou outros códigos
da tabela referentes àsrestaurações
indicadas para esses dentes pilares. Inclui as
orientações e cuidados com a higiene. Inclui
o ajuste, adaptaçãoe polimento de todos os
elementos da prótese, inclusive opôntico, e a
cimentação.

394,25

80080537 C Prótese Fixa
Metalocerâmica 730 730

Por elemento. Indicado para o(s) elemento (s)
suspenso(s) da ponte fixa(pônticos). Para os
demais elementos (pilares)poderá ser
utilizadoo mesmo código ou outros códigos
da tabela referentes àsrestaurações
indicadas para esses dentes pilares. Inclui as 588,39
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orientações e cuidados com a higiene. Inclui
o ajuste, adaptaçãoe polimento de todos os
elementos da prótese, inclusive opôntico, e a
cimentação.

80080588 B
Prótese fixa
metaloplástica face em
cerômero.

730 730

Por elemento. Indicado para o(s) elemento (s)
suspenso(s) da ponte fixa(pônticos). Para os
demais elementos (pilares)poderá ser
utilizadoo mesmo códigoou outros códigos
da tabela referentes àsrestaurações
indicadas para esses dentes pilares. Inclui as
orientações e cuidados com a higiene. Inclui
o ajuste, adaptaçãoe polimento de todos os
elementos da prótese, inclusive opôntico, e a
cimentação.

421,59

80100554 B Aparelho BIMLER   Única

Vedada a concomitância com os códigos
80100732, 80100562, 80100570 e
80100589. Indicado para pacientes em fase
de crescimento. Inclui valor referente ao
laboratório de prótese.

439,02

80100562 B Aparelho FRANKEL  Única

Vedada a concomitância com os códigos
80100732, 80100554, 80100570 e
80100589.  Indicado para pacientes em fase
de crescimento. Inclui valor referente ao
laboratório de prótese.

439,02

80100570 B Aparelho BIONATOR  Única

Vedada a concomitância com os códigos
80100732, 80100562, 80100589 e
80100554. Indicado para pacientes em fase
de crescimento. Inclui valor referente ao
laboratório de prótese.

439,02

80100589 B Aparelho PLANAS  Única

Vedada a concomitância com os códigos
80100732, 80100562, 80100570 e
80100554. Indicado para pacientes em fase
de crescimento. Inclui valor referente ao
laboratório de prótese.

439,02

80100678 B Pendex  Única
Vedada a concomitância com o código
80100724. Inclui valor referente ao laboratório
de prótese.

358,69

80100708 B Grade Palatina Fixa  Única
Vedada a concomitância com o código
80100716. Inclui valor referente ao laboratório
de prótese.

179,23

 
Alterados na Tabela de Honorários Profissionais de Odontologia, a periodicidade

de realização e os critérios técnicos dos seguintes códigos de procedimentos:
 

COD. TA PROCEDIMENTOS

Período
de
Validade
(DIA)

Periodicidade
de realização
(dia)

CRITÉRIOS TÉCNICOS
VR

R$

80100465 B Contenção 3 X 3   Única Por arcada. Inclui valor referente ao laboratório
de prótese. 68,46

80100651 B
Aparelho para
Disjunção Palatina
Haas

 365
Vedada a concomitância com o código
80100660. Inclui valor referente ao laboratório
de prótese.

260,25

80100660 B
Aparelho para
Disjunção Palatina
Hirax

 365
Vedada a concomitância com o código
80100651. Inclui valor referente ao laboratório
de prótese.

260,25

80100716 B Esporão  365
Vedada a concomitância com o código
80100708. Inclui valor referente ao laboratório
de prótese.

171,99

 
Alterados na Tabela de Honorários Profissionais de Odontologia, o período de

validade, a periodicidade de realização e os critérios técnicos do seguinte código de
procedimento:

 

COD. TA PROCEDIMENTOS

Período
de

Validade
(DIA)

Periodicidade
de realização

(dia)
CRITÉRIOS TÉCNICOS VR R$

80130127 B
Órtese
intraoralprotrusiva para
ronco e apnéia

365 365

Indicada para paciente portador de ronco
primário ou apnéia obstrutiva do sono (grau
leve a moderado) comprovada pela
polissonografia, mediante a solicitação do
médico  otorrinolaringologista ou
pneumologista. Está indicado apenas o
modelo de órtese de protrusão mandibular.
Contra indicado para pacientes que fazem uso
de prótese total superior ou inferior; 
necessidade prévia de tratamento protético ou
periodontal; distúrbios têmporo mandibulares
em fase aguda ou qualquer quadro clínico que
não permita o avanço da mandíbula. Inclui valor
referente ao laboratório de prótese.

750,00

 

EXCLUÍDOS: 

Excluídos da Tabela de Honorários Profissionais de Odontologia, os seguintes
códigos de procedimentos:

 

COD. TA PROCEDIMENTOS

Período
de

Validade
(DIA)

Periodicidade
de realização

(dia)
CRITÉRIOS TÉCNICOS VR R$

80010024 B
Consulta de
Controle e
Manutenção

 180

Por paciente. Visa o acompanhamento do
paciente após o tratamento ou intervenção
odontológica. Constitui a oportunidade para
o Credenciado rever os trabalhos por ele
realizados e promover reforço das instruções
de educação para a saúde.

28,85

80050174 B Reparo de
restaurações  365 Por restauração. 28,85

80070159 B Vestibuloplastia  730 Por arcada. 82,49
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80100074 B
Placa
Verticalizadora de
Molares  (móvel)

 Única  76,94

80100368 B Jones Jig  Única Vedada a concomitância com os códigos
80100350 e 80100376. 305,51

80100376 B Jasper Jumper  Única Vedada a concomitância com os códigos
80100350 e 80100368. 305,51

80100473 B
Placa
Verticalizadora de
Molares  (móvel)

 Única Inclui valor referente ao laboratório de
prótese. 117,67

80100686 B Jones Jig  Única
Vedada a concomitância com os códigos
80100350 e 80100376. Inclui valor referente
ao laboratório de prótese.

358,69

80100694 B Jasper Jumper  Única
Vedada a concomitância com os códigos
80100350 e 80100368. Inclui valor referente
ao laboratório de prótese.

358,69

80140319 B Ponto de Solda em
ouro   

Cada. O custo do ponto de solda não inclui o
valor do material, que deve ser acertado pelo
paciente com o laboratório, de acordo com o
peso da liga.

28,29

80140327 B Ponto de Solda em
ouro branco    

Cada. O custo do ponto de solda não inclui o
valor do material, que deve ser acertado pelo
paciente com o laboratório, de acordo com o
peso da liga.

26,36

80140335 B Ponto de Solda em
Palliag   

Cada. O custo do ponto de solda não inclui o
valor do material, que deve ser acertado pelo
paciente com o laboratório, de acordo com o
peso da liga.

24,67

80140343 B Ponto de Solda
metalocerâmica   

Cada. O custo do ponto de solda não inclui o
valor do material, que deve ser acertado pelo
paciente com o laboratório, de acordo com o
peso da liga.

28,29

80140785 C
Placa
Verticalizadora de
Molares  (móvel)

180  

A auditoria inicial e auditoria final será de
responsabilidade do cirurgião-dentista da
rede orgânica, o qual deverá assinar os
campos das perícias inicial e final na Ficha
Odontológica. Para encaminhamento da
solicitação pelo Laboratório de Prótese no
sistema informatizado é necessário que o
cirurgião dentista tenha solicitado e obtido a
autorização do procedimento
correspondente.

40,73

80140980 C
Aparelho de
ProtrusãoMandibular
(APM)

 Única

A auditoria inicial e final serão de
responsabilidade do cirurgião-dentista
credenciado prestador do serviço ou oficial
cirurgião dentista da rede orgânica, o qual
deverá assinar os campos das perícias
iniciais e finais na Ficha Odontológica. Para
encaminhamento da solicitação pelo
Laboratório de Prótese no sistema
informatizado é necessário que o cirurgião
dentista tenha solicitado e obtido a
autorização do procedimento
correspondente.

79,21

80141129 C Jones Jig 180  

A auditoria inicial e final serão de
responsabilidade do cirurgião-dentista
credenciado prestador do serviço ou oficial
cirurgião dentista da rede orgânica, o qual
deverá assinar os campos das perícias
iniciais e finais na Ficha Odontológica. Para
encaminhamento da solicitação pelo
Laboratório de Prótese no sistema
informatizado é necessário que o cirurgião
dentista tenha solicitado e obtido a
autorização do procedimento
correspondente.

53,18

80141137 C Jasper Jumper 180  

A auditoria inicial e final serão de
responsabilidade do cirurgião-dentista
credenciado prestador do serviço ou oficial
cirurgião dentista da rede orgânica, o qual
deverá assinar os campos das perícias
iniciais e finais na Ficha Odontológica. Para
encaminhamento da solicitação pelo
Laboratório de Prótese no sistema
informatizado é necessário que o cirurgião
dentista tenha solicitado e obtido a
autorização do procedimento
correspondente.

53,18

 

Atenciosamente, 
 
 

Fabiano Villas Boas, Coronel PM QOR
Diretor de Saúde do IPSM

 

 

 

  

Documento assinado eletronicamente por Andrezza Bernardes Pereira, Prestador(a)
de Serviços, em 25/11/2019, às 10:17, 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 25/11/2019,
às 12:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
9378608 e o código CRC 86E115F8.
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Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
2120.01.0009329/2019-17 SEI nº 9378608
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