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Ofício Circular IPSM/SCCC nº. 18/2020

Belo Horizonte, 13 de maio de 2020.

Assunto: Relatório de Procedimentos Endodônticos – RPE

  

Prezado (a) Credenciado (a),

 

Visando adequar o Relatório de Procedimentos Endodônticos – RPE à atual
realidade da auditoria odontológica, procedemos a atualização do impresso, de forma que,
doravante, teremos dois relatórios: o “RPE – INICIAL”, que deve ser preenchido previamente à
realização do procedimento endodôntico e o “RPE- FINAL”, cujo preenchimento deve ser
realizado somente após a finalização do procedimento endodôntico.

No que diz respeito ao envio da documentação para análise da equipe de
auditores, cabe esclarecer que, para a auditoria inicial, o estabelecimento credenciado deve
remeter as seguintes imagens: Plano de Tratamento do SIGAS, radiografia periapical do
elemento que necessita de tratamento endodôntico (nítida, datada e identificada) e RPE –
INICIAL (impresso próprio) totalmente preenchido. Já para a auditoria final, além das imagens
citadas anteriormente, o estabelecimento credenciado deve enviar a radiografia final (nítida,
datada e identificada) do elemento onde foi realizado o procedimento endodôntico, bem como o
RPE – FINAL (impresso próprio) totalmente preenchido. Portanto, para que a auditoria tenha
subsídios para deliberar de forma adequada e considerando as limitações inerentes às
imagens radiográficas, faz-se necessário, na auditoria final, o envio de ambos relatórios
(RPE- INICIAL e RPE – FINAL), totalmente preenchidos.

Cabe salientar também a importância de se preencher o RPE de forma mais
fidedigna possível, notadamente no que diz respeito ao relato das intercorrências e
inconformidades ocorridas durante a realização do procedimento endodôntico. Relatórios com
informações divergentes das imagens radiográficas, poderão atrasar a validação do tratamento
pela auditoria e, até mesmo, dependendo da situação, ensejar a glosa do procedimento, sem a
possibilidade de reanálise do caso, até que se altere as condições que motivaram a negativa.   

Cabe informar que os novos relatórios estão disponíveis no site do IPSM e que
para acessa-los basta clicar sequencialmente sobre os seguintes links: “Institucional”,
“Formulários” e “Para uso dos credenciados”. No espaço destinado à “Odontologia” e no item
“Endodontia” encontram-se os novos impressos do RPE para utilização imediata, por parte dos
estabelecimentos credenciados. Salienta-se que, à partir de 02 de junho de 2020, as
auditorias iniciais e finais dos procedimentos endodônticos só serão realizadas
mediante o envio dos novos impressos (RPE - INICIAL e RPE- FINAL) devidamente
preenchidos.   

As eventuais dúvidas poderão ser dirimidas, via contato telefônico, com a Central
de Atendimento de Odontologia, por intermédio dos seguintes números: 4005-1500, no caso da
Região Metropolitana de Belo Horizonte e 0800 940 2006, no caso das localidades do interior
do Estado de Minas Gerais.
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Atenciosamente,
 

Fabiano Villas Boas, Cel PM QOR.
Diretor de Saúde do IPSM

  

Documento assinado eletronicamente por Katlin Cristina Belo da Silva, Prestador(a)
de Serviços, em 13/05/2020, às 11:01, 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 13/05/2020,
às 12:19, 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
14271134 e o código CRC 0DC4DEE7.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
2120.01.0003986/2020-36 SEI nº 14271134
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