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Ofício Circular IPSM/GCG nº. 19/2021
Belo Horizonte, 23 de abril de 2021.

Assunto: Orientações sobre procedimentos Odontológicos da Assistência
Complementar
 

               Senhor Credenciado de Odontologia,
 
                Informamos que a proposta do Plano de Tratamento

Odontológico registrada no Sistema SIGAS com os procedimentos a serem realizados
para o beneficiário do SISAU passará a conter a informação a seguir, com a exigência
da assinatura do beneficiário/responsável legal no campo correspondente.

“Concordo com a proposta de tratamento e declaro ter conhecimento de
que, caso seja realizado procedimento classificado como Assistência Complementar
(consultar a Tabela de Honorários Profissionais de Odontologia), o custeio da despesa
com esse procedimento será referente ao seu valor integral (100%), sendo financiado
com desconto de até 20% sobre o vencimento bruto do segurado, ou valor da
pensão, conforme estabelecido no Plano de Assistência à Saúde –PAS. ”  

Esclarecemos que a Tabela de Honorários Profissionais de Odontologia
relaciona os procedimentos que compõem o rol de cobertura da assistência
odontológica do SISAU. Esses procedimentos são classificados por Tipo de
Assistência, “B” - Básica ou “C”- Complementar, sendo a classificação discriminada
por código/procedimento na segunda coluna (TA) da referida tabela.

A coparticipação do titular no custeio das despesas com o tratamento
odontológico é diferenciada de acordo com o tipo de assistência dos procedimentos
realizados e o público atendido. No caso de realização de procedimento da
Assistência Complementar há ônus integral do valor estipulado para o código, sendo
feito o desconto na folha de pagamento ou no valor da pensão, independente se o
beneficiário atendido for um dependente ou titular.

Considerando os questionamentos sobre os descontos, principalmente
pelo não conhecimento do enquadramento do procedimento previamente à sua
realização, solicitamos que orientem o paciente/responsável legal quando o
planejamento proposto contiver procedimentos do TA – “C” Complementar, em
especial os códigos/procedimentos abaixo relacionados.

80080421 - Coroa Metalocerâmica
80080430 - Coroa total de Cerâmica pura
80080448 - Faceta em Cerâmica pura 
80080618 - Restauração Inlay/ Onlay em cerâmica pura
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Em casos de dúvidas, entrar em contato por meio dos telefones 4005-
1500 opções 01 e 06 ou 0800-940-2006 e, ainda, através do e-
mail auditoria.odonto@ipsm.gov.br

 
Atenciosamente,

 

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

 

  

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Villas Boas, Diretor, em
24/04/2021, às 13:43, 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 28449000 e o código CRC D980E429.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
2120.01.0002423/2020-42 SEI nº 28449000

Ofício Circular 19 (28449000)         SEI 2120.01.0002423/2020-42 / pg. 2

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

	Ofício Circular 19 (28449000)

