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ESTADO DE MINAS GERAIS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS
GERAIS

Central de Atendimento de Odontologia

 

O�cio Circular IPSM/CAO nº. 2/2021

Belo Horizonte, 18 de novembro de 2021.

 

  

Assunto: Novas Orientações relacionadas aos procedimentos de Implantodon�a

Referência: [Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 2120.01.0013007/2021-33].

  

Senhores Credenciados,

 

Visando adequar as documentações exigidas para avaliação dos procedimentos de
Implantodon�a à atual realidade da auditoria odontológica, procedemos a atualização dos impressos, de
forma que, doravante, teremos os seguintes relatórios:

 

- Relatório de Procedimentos em Implantodon�a - RPI INICIAL

- Relatório de Procedimentos em Implantodon�a - RPI FINAL

- Relatório de Reconstrução Óssea em Implantodon�a - RROI FINAL

- Relatório de Prótese em Implantodon�a - FINAL 

 

Ressaltamos que todos os relatórios devem ser preenchidos de forma mais fidedigna
possível, notadamente no que diz respeito ao relato das intercorrências e inconformidades ocorridas
durante a realização dos procedimentos de Implantodon�a. Relatórios com informações divergentes dos
exames imaginológicos, 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 mo�varam a nega�va.

Além disso, procedemos com a atualização das orientações in�tulado "Orientações para
solicitações dos procedimentos em Implantodon�a", assim como atualização da tabela in�tulada " Tabela
Código X Procedimento X Categoria X Documentação Requerida" para sua 4º versão. Nas “Orientações
para solicitações dos procedimentos em Implantodon�a” o credenciado poderá ter acesso às novas
regras dos critérios técnicos dos procedimentos de Implantodon�a, bem como se inteirar sobre o novo
rol de cobertura oferecido pelo sistema SISAU. Na tabela " Tabela Código X Procedimento X Categoria X
Documentação Requerida" o credenciado terá acesso as novas documentações exigidas para avaliação da
auditoria.

Para tanto, deve-se acessar o site do IPSM (www.ipsm.mg.gov.br) e clicar sequencialmente
sobre os seguintes links: “Ins�tucional”, “Formulários” e “Para uso dos credenciados”. No espaço
des�nado à “Odontologia” e no item “Implantodon�a” encontram-se os novos impressos dos formulários
de Implantodon�a para u�lização imediata, por parte dos estabelecimentos credenciados. Salienta-se
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que, a par�r de 01 de dezembro de 2021, as auditorias dos procedimentos de Implantodon�a só serão
realizadas mediante o envio dos novos impressos 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.

 

Atenciosamente, 

 
Fabiano Villas Boas, Cel PM QOR.

Diretor de Saúde do IPSM

  

Documento assinado eletronicamente por Gabriela do Carmo Barbosa Cardoso, Prestador(a) de
Serviços, em 19/11/2021, às 10:48, 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 24/11/2021, às 12:24,
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 38162012
e o código CRC 0B35A959.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 2120.01.0013007/2021-33 SEI nº 38162012
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