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SISTEMA DE SAÚDE DA PMMG-CBMMG-IPSM (SISAU) 
 
 
Memorando nº 004/2017 – CIRCULAR – DS/IPSM/AAS  

Ao Diretor do Hospital Militar (HPM), Chefe do Centro Odontológico (COdont), Gerentes Regionais de 
Saúde (GRS), Chefes dos Núcleos de Atenção Integral à Saúde (NAIS) e Coordenadores 
Administrativos/IPSM. 

Assunto: Conduta Ética no encaminhamento de beneficiários por profissionais da Rede Orgânca. 

- considerando o art. 64 do Código de Ética Médica - RESOLUÇÃO CFM Nº 1931/2009, que veda 
ao médico ''Agenciar, aliciar ou desviar, por qualquer meio, para clínica particular ou instituições de 
qualquer natureza, paciente atendido pelo sistema público de saúde ou dele utilizar-se para a execução de 
procedimentos médicos em sua clínica privada, como forma de obter vantagens pessoais”;  

- considerando o art. 13 do Código de Ética do Profissional de Odontológia – RESOLUÇÃO CFO 
N° 118/2012, constitui infração ética “agenciar, aliciar ou desviar paciente de colega, de instituição pública 
ou privada”; 

-  considerando que o SISAU  por similaridade se compara na prestação da assistência à saúde 
prestada pelo Sistema Público de Saúde, dentro dos quais as condutas dos seus profissionais que integram o 
corpo assistencial devem se pautar pelos principios da ética profissional; 

- considerando o previsto no parágrafo 2º do artigo 2º da Resolução Conjuna nº 003/2002: 

Art. 2º - ...; 

§1º – ...; 

§2º – Fica vedada qualquer forma de privilégio ou de direcionamento de pacientes aos 
credenciados do SISAU. 

    

RECOMENDAM, 

O Diretor do HPM, Chefe do COdont, Gerentes Regionais de Saúde e Chefes dos NAIS deverão 
manter rigoroso controle das agendas de atendimentos dos beneficiários na Rede Orgânica, de forma a 
coibir qualquer encaminhamento de pacientes a prestadores ou profissionais da rede credenciada para 
realização de procedimentos que possam ser executados na estrutura orgânica do SISAU, visto ser vedado 
essa conduta. 

Quando o encaminhamento de pacientes à rede credenciada for necessário em função da  oferta 
insuficiente de recursos pela rede orgânica, os servidores dos diversos setores da rede orgânica deverão ser 
orientados a não direcionarem os beneficiários do SiSau à profissionais ou prestadores de serviços 
específicos.  

Para orientação dos beneficiários do SiSau  que eventualmente  busquem refrencia para 
atendimento na rede credenciada, o IPSM deverá manter atualizada em seu site 
(http://www.ipsm.mg.gov.br/servico.asp?serv_ref=saud02) relação dos prestadores e profissionais 
credenciados distribuídos por especialidade e região. 

Este memorando deverá ser publicado em BGPM e BGBM, divulgado na Intranet PM, Intranet BM 
e no site do IPSM para que se produza os efeitos necessários além de envio por mensagem no Painel 
Administrativo a todos os integrantes da área da Saúde das IME. 

 

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2017 

 
 

MARCIO FLÁVIO M. LINHARES, CEL PM  
DIRETOR DE SAÚDE DA PMMG 
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