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Assunto: ORIENTAÇÕES DIVERSAS SOBRE AUDITORIA
ODONTOLÓGICA -  1

 
Senhores Credenciados,
 
Considerando a necessidade de agilizar o processo de auditorias

odontológicas, bem como evitar possível contaminação do sistema de canais
radiculares e/ou ocorrência de fraturas de elementos dentários que receberam
tratamento/retratamento endodôntico recente, recomendamos que:

1. Sejam anexados no mesmo e-mail, tanto a documentação
requerida para a auditoria final do tratamento/retratamento endodôntico,
como a imagem do Plano de Tratamento alusivo ao respectivo procedimento
restaurador que requer autorização prévia, o qual pode incluir os seguintes
benefícios: núcleo de preenchimento ouretentor intrarradicular (pino pré
fabricado e núcleo metálico fundido) e restauração indireta (coroa e
restauração inlay/onlay). Desta forma, estando a auditoria final do
tratamento/retratamento endodôntico aprovada e havendo indicação para o
tratamento restaurador proposto, ambos serão aprovados na mesma análise.

2. Nos casos em que os procedimentos forem realizados em
estabelecimentos credenciados diferentes, tão logo seja realizada a auditoria
final o tratamento/retratamento endodôntico, o endodontista disponibilize
para o outro prestador a imagem radiográfica final, com vistas à avaliação,
pela auditoria, do respectivo tratamento restaurador. Cabe ressaltar que,
doravante, a avaliação da restauração indireta (coroa e restauração
inlay/onlay) não estará condicionada à aprovação prévia do núcleo de
preenchimento ou do retentor intrarradicular (pino pré fabricado ou
núcleo metálico fundido). Ou seja, havendo indicação técnica, comprovada
pela imagem radiográfica final do tratamento/retratamento endodôntico,
ambos os procedimentos restauradores serão aprovados pela auditoria na
mesma avaliação. Princípio similar se aplica aos tratamentos restauradores
que requerem auditoria inicial, mas não necessitam de intervenção
endodôntica prévia. Isto é, a auditoria avaliará a indicação técnica dos
procedimentos restauradores, por intermédio da análise apenas da imagem
radiográfica/fotográfica inicial, não sendo necessário o envio de outra
imagem radiográfica com o pinopré fabricado ou núcleo metálico fundido

Ofício Circular 65 (22647099)         SEI 2120.01.0002423/2020-42 / pg. 1



cimentados para a avaliação da respectiva restauração indireta.

Na oportunidade, gostaríamos de alertar para uma prática que tem
causa do transtorno e demora desnecessária na avaliação dos e-mails. Alguns
estabelecimentos credenciados, com a justificativa de acelerar o processo de
avaliação pela auditoria, enviam o mesmo e-mail várias vezes. Ocorre que, em
função da configuração do e-mail institucional do IPSM, há um agrupamento de
mensagens, de forma que o primeiro e-mail enviado se agrupa, automaticamente,
ao e-mail equivalente enviado posteriormente, provocando um atraso ainda maior
para o beneficiário e para o próprio profissional. Portanto, considerando que a
auditoria, via de regra, avalia as solicitações respeitando a ordem cronológica de
envio do e-mail e tem deliberado em, no máximo, 5 dias úteis, recomendamos
que, vencido tal prazo, entrem em contato com a Central de Atendimento de
Odontologia, caso não haja resposta do e-mail, mudança de status (aprovado ou
negado)do procedimento no sistema ou registro de pendência na senha.

Por fim, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de
estima e respeito e esperamos contar com o empenho de todos rumo a uma
parceria ainda mais exitosa em 2021.

Atenciosamente.
 

Fabiano Villas Boas, Cel PM QOR
Diretor de Saúde

 
 
  

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Villas Boas, Diretor,
em 03/12/2020, às 13:16, 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 22647099 e o código CRC 8FB21650.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
2120.01.0002423/2020-42 SEI nº 22647099
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