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DELIBERAÇÃO DE SAÚDE N.º 112/2021 - PMMG-CBMMG-IPSM 

Institui no Sistema de Saúde da PMMG-CBMMG-

IPSM (SISAU) de forma temporal, estímulo à 

realização de exames específicos para incentivar a 

prevenção do câncer de mama e de próstata e dá 

outras providências. 

 

 

O CONSELHO GESTOR DO SISTEMA DE SAÚDE PMMG-CBMMG-IPSM (CONGES), no uso de suas 

atribuições previstas no artigo 4º da Resolução Conjunta de Saúde nº 151/2020 - PMMG-CBMMG-IPSM, de 

30Dez11, e no inciso II da Ata de reunião do Conselho de Administração do IPSM, de 06/01/2014, com objetivo de 

instituir no Sistema de Saúde da PMMG-CBMMG-IPSM (SISAU) de forma temporal, estímulo à realização de 

exames específicos para incentivar a prevenção do câncer de mama e de próstata, bem como aplicar no Sistema 

Mecanizado de Administração Hospitalar – SMAH e o Sistema Integrado de Gestão da Assistência à Saúde (SIGAS), 

as regras definidas nesta Deliberação de Saúde e, CONSIDERANDO que: 

 

- segundo o  Instituto Nacional de Câncer  (INCA), no Brasil o câncer de mama é o segundo tipo que mais acomete 

mulheres, representando em torno de 25% de todos os cânceres que afetam o sexo feminino e o câncer de próstata é o 

segundo mais comum entre os homens; 

- a idade é um fator de risco importante para o câncer de próstata, uma vez que tanto a incidência quanto a mortalidade 

aumentam significativamente após os 50 anos; 

- a mortalidade por câncer de mama está ligada, principalmente, a falta de acesso ao diagnóstico e tratamento 

adequado no tempo oportuno; 

- diagnosticar o câncer de mama e do câncer de próstata o mais precocemente possível, ainda nos estágios iniciais da 

doença, o tratamento é mais efetivo.  

 
DELIBERA:    

 

Art. 1º - Fica instituído para o público previdenciário do Sistema de Saúde da PMMG-CBMMG-IPSM (SISAU), no 

período de 2 (dois) meses, compreendido do dia 01 de outubro ao dia 30 de novembro de 2021, acesso aos recursos 

diagnósticos destinados ao acompanhamento para verificação de câncer de mama e câncer de próstata, estimulando a 

conscientização sobre as doenças, com custo total para o IPSM, mediante os seguintes critérios: 

 

§ 1º - Os códigos de recursos diagnósticos destinados ao acompanhamento do câncer de mama e câncer de próstata 

são: 

CÓDIGO SISAU CÓDIGO CBHPM DESCRIÇÃO 

32080050 40808033 Mamografia convencional bilateral 

28061624 40316149 Antígeno específico prostático total (PSA) - pesquisa e/ou dosagem 

 

§ 2º - A campanha contemplará as mulheres com idade entre 40 e 69 anos e homens a partir de 45 anos. 

 

§ 3º - Os beneficiários submetidos aos procedimentos acima e que já tiveram suas contas processadas, antes da 

vigência dessa Deliberação de Saúde não serão contemplados com a isenção da coparticipação aplicada aos mesmos. 

 

§ 4º - Para fins de isenção da coparticipação será considerada a data efetiva de realização do exame, que deverá estar 

em conformidade com o período estipulado no caput do artigo. 
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Art. 2º - A DS/IPSM providenciará a implantação e atualização das tabelas no SMAH e no SIGAS, após a publicação 

desta Deliberação, com vistas à operacionalização das medidas instituídas nesta Deliberação de Saúde. 

Art. 3º - Esta Deliberação de Saúde entra em vigor em 01de outubro de 2021, ficando a Diretoria de Saúde/PMMG 

responsável pela sua publicação em BGPM e a Assessoria de Assistência à Saúde/CBMMG em BGBM. 

 

 

Belo Horizonte, 30 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

EUGÊNIO PASCOAL DA CUNHA VALADARES, CEL PM  
DIRETORA DE SAÚDE DA PMMG 

FABIANO VILLAS BOAS, CEL PM QOR 
DIRETOR DE SAÚDE DO IPSM 

 
ANDRÉIA GERALDO BATISTA, CEL BM 

ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO CBMMG 
 

 

 

 


