
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS TRF1-SECBE 586/2017 TRF1-SECBE

PAe 0005751-34.2015.4.01.8000
Interessado: Secretaria de Bem-Estar Social - SECBE
Assunto: Projeto de atualização da IN-18-03 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA,
para incluir o regramento dos demais tratamentos seriados.
 
 
Ao CONSELHO DELIBERATIVO DO PRO-SOCIAL,

 
Senhores Conselheiros,
 
Trata-se de Projeto de atualização da IN-18-03 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA

PSICOLÓGICA, para incluir o regramento dos demais tratamentos seriados, com vistas à regulamentação da
Assistência Complementar à Saúde, estabelecida nos arts. 23 a 25 do Regulamento Geral do Pro-Social –
RGPS, instituído pela Resolução PRESI/SECBE 9 de 23/04/2014, a saber:

 
Seção V – Da Assistência Complementar
Art. 23. A assistência complementar à saúde oferecida pelo Pro-Social consiste na prestação de
serviços nas áreas de fonoaudiologia, enfermagem, terapia ocupacional, fisioterapia, psicologia,
nutrição e outras a critério da Administração, nas modalidades de escolha dirigida e de livre
escolha.
Art. 24. A realização da assistência complementar à saúde, será objeto de regulamentação.
§ 1º O limite de sessões para tratamentos seriados será estabelecido em regulamentação específica
das áreas técnicas da SECBE.
§ 2º Para que não haja o custeio integral e automático das sessões realizadas acima dos limites
parametrizados, deverá o beneficiário se submeter a avaliação de Junta Médica, que indicará ou
não a ampliação da quantidade de sessões para o tratamento proposto.
Art. 25. O beneficiário que, por qualquer motivo, não se adaptar ao trabalho do profissional ou não
conseguir obter a empatia necessária para o tratamento tem o direito de buscar outro profissional
que melhor atenda às suas expectativas, observadas as disposições contidas no art. 18 deste
Regulamento. (Grifou-se)

 
A regulamentação a que se refere o art. 24 do RGPS, acima transcrito, tem sido feita por

meio de rotinas de atendimento disponíveis no endereço eletrônico do Pro-Social no endereço:
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servidor/acoes-e-programas/pro-social/pro-social/assistencia-
indireta/rotina-de-atendimento/.

Em 2014, considerando a profusão normativa e a necessidade de padronização, a SECBE
submeteu ao Conselho Deliberativo "proposta de autorização de dez sessões mensais para todos os
tratamentos seriados, de acordo com a Lista de Procedimentos Médicos do TRF 1ª Região, inclusive
assistência psicológica, precedidos de autorização pelo serviço médico do Tribunal e das Seccionais,
limitando a possibilidade de acumulação de cada modalidade apenas com fisioterapia, pelo período de
6 meses, após o qual será reavaliada a manutenção ou exclusão da medida proposta ", o que foi
aprovado na 7ª Sessão Ordinária de 20/08/2014.

Logo após aprovada a citada padronização pelo Conselho Deliberativo, foi iniciada a
elaboração da Instrução Normativa para regulamentação da Assistência Complementar, cujo Projeto TRF1-
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SECBE 0648263 foi suspenso para os estudos de alteração evolutiva do Regulamento-Geral do Pro-Social,
efetivada pela Resolução Presi 13/2016, que alterou o art. 15, que trata da assistência na modalidade livre
escolha, nos seguintes termos:

Art. 15. A assistência na modalidade de livre escolha é prestada por profissionais e instituições
não pertencentes à rede credenciada.
§ 1º O pagamento pelos serviços será realizado diretamente pelo beneficiário, sem nenhuma
responsabilidade do Pro-Social perante o prestador de serviço.
§ 2º A solicitação de reembolso das despesas deverá ser apresentada à área de Bem-Estar Social
pelo beneficiário titular ou beneficiário pensionista, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias)
da data da emissão do comprovante de pagamento, observadas as seguintes condições para
efetivação: (Redação dada pela Resolução Presi n. 13, de 2016)
I – quando passível de autorização prévia, observância dos mesmos critérios estabelecidos para o
tipo de assistência; (Incluído pela Resolução Presi n. 13, de 2016)
II – apresentação da documentação comprobatória do atendimento, de acordo com a especialidade
atendida, acompanhada do recibo ou da nota fiscal do procedimento realizado, sem rasuras ou
emendas; (Incluído pela Resolução Presi n. 13, de 2016)
III – observância, em qualquer hipótese, dos valores constantes das tabelas adotadas pelo Pro-
Social, em vigor na data da execução dos serviços, como limite para o reembolso, sobre o qual
serão deduzidos os percentuais fixados no artigo 58. (Incluído pela Resolução Presi n. 13, de 2016)
(Grifou-se)

 
No intuito de imprimir maior racionalidade às rotinas administrativas do Programa, a

SECBE se empenhou em promover alterações evolutivas nos normativos do Pro-Social, o que cuminou no
sobrestamento do presente projeto, quando nesse ínterim foram editadas:

Portaria Presi 207/2016, que altera disposições sobre sobre o
Comitê Técnico Multiprofissional de Saúde Ocupacional (PAe
0015980-53.2015.4.01.8000);
Resolução Presi 23/2016, que altera o Regulamento-Geral do Pro-
Social (PAe 0007218-48.2015.4.01.8000);
Resolução Presi 26/2016, que altera o Regimento Interno do
Conselho Deliberativo (PAe 0004018-96.2016.4.01.8000);
Resolução Presi 43/2016, que dispõe sobre sobre o Tratamento Fora
do Domicílio – TFD e sobre a utilização de serviços médico-
hospitalares com tabelas especiais (PAe 0009366-
95.2016.4.01.8000);
Portaria Presi 162 e 290/2016, que trata dos representantes dos
magistrados e servidores no Conselho Deliberativo (PAe 0008650-
68.2016.4.01.8000);
Resolução Presi 17/2017, que altera o Regulamento-Geral do Pro-
Social (PAe 0007218-48.2015.4.01.8000);
Portaria Presi 69/2017, que Aprova a tabela de contribuição dos
Beneficiários do Pro-Social a partir do dia 1º de março de 2017 (PAe
0001416-98.2017.4.01.8000);
Portaria Presi 130/2017, que aprova o Manual de Perícias em Saúde
da Justiça Federal da 1ª Região (PAe 0016392-81.2015.4.01.8000);
Portaria Presi 221/2017, que altera a Portaria Presi/Secbe 181/2013,
que dispõe sobre os procedimentos e critérios para a concessão de
Auxílio-medicamento (PAe 0005140-13.2017.4.01.8000);
Portaria Presi 222/2017, que dispõe sobre a padronização dos
procedimentos aplicáveis aos pagamento de despesas médico-
odonto-hospitalares e assistenciais do Programa (PAe 0025372-
80.2016.4.01.8000);
Portaria Presi 249/2017, que trata da Assistência Domiciliar - Home
Care (PAe 0011608-90.2017.4.01.8000);
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Ressalta-se que o projeto em tela foi apreciado pelas áreas técnicas da Divisão de
Assistência à Saúde em maio, junho, julho, agosto e outubro de 2015 e em setembro de 2017.

Do exposto, apresenta-se o Projeto TRF1-SECBE 4899267, com vistas à atualização da
IN-18-03 — Programa de Assistência Psicológica para regulamentação da Assistência Complementar à
Saúde — estabelecida nos arts. 23 a 25 do Regulamento Geral do Pro-Social —, aderente ao Regulamento-
Geral do Programa, aos normativos do Pro-Social, às rotinas internas do Pro-Social, às práticas de outros
programas de saúde do Poder Judiciário da União, conforme consta indicado nas justificativas do quadro
comparativo do citado projeto.

Esclareço que após aprovado o projeto será encaminhado à DIMPE/SECGE com vistas à
revisão e adequação de acordo com a técnica legislativa.

Desse modo, submeto à apreciação e deliberação deste e. Colegiado.
 

Respeitosamente,

 

IONICE DE PAULA RIBEIRO
Diretora da SECBE

Documento assinado eletronicamente por Ionice de Paula Ribeiro, Diretor(a) de Secretaria,
em 10/10/2017, às 18:28 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
4899318 e o código CRC 97A479F8.
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PROJETO

PAe 0005751-34.2015.4.01.8000
Interessado: Secretaria de Bem-Estar Social - SECBE
Assunto: Projeto de atualização da IN-18-03 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA, para
incluir o regramento dos demais tratamentos seriados .

 
 

Atual Instrução Normativa Nova Instrução Normativa Justificativa

IN-18-03 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA
PSICOLÓGICA

IN-18-00 - ASSISTÊNCIA
COMPLEMENTAR À SAÚDE

A assistência complementar está
prevista no artigo 12, nas alíneas
d, e, f, g, h e j, c/c art. 23 do
RGPS.

generalidades in-
18-03 módulo 01
folha 01

I – FINALIDADE
01 – Esta Instrução Normativa —
IN tem por objetivo definir e
disciplinar os critérios e
procedimentos para o Programa de
Assistência Psicológica aos
beneficiários do Programa de
Assistência aos Servidores do
Tribunal Regional Federal da 1ª
Região — PRO-SOCIAL.

Módulo 1 –
Generalidades
Título I

MÓDULO 1 –
GENERALIDADES
TÍTULO I –
FINALIDADE
1. Esta Instrução
Normativa — IN tem por
objetivo definir e
disciplinar os critérios e
procedimentos de
Assistência
Complementar à Saúde
aos beneficiários do
Programa de Assistência
aos Magistrados e
Servidores da Justiça
Federal de Primeiro e
Segundo Graus da
Primeira Região – PRO-
SOCIAL.

Mantida redação da IN-18-03,
com adaptação ao objeto da IN
proposta.

generalidades in-
18-03 módulo 01
folha 01

02 – O Programa de Assistência
Psicológica engloba os seguintes
serviços:
a) atendimento psicológico;
b) atendimento psiquiátrico;
c) assistência a dependentes
químicos;
d) atendimento fonoaudiológico;
e) supervisão clínica para
profissionais da área de saúde;
f) acompanhamento dos
tratamentos realizados
externamente.

Módulo 1 –
Generalidades
Título I

2. A Assistência
Complementar à Saúde
engloba os seguintes
serviços:
a) Tratamento
psicológico.
b) Tratamento
psiquiátrico.
c) Tratamento
fonoaudiológico.
d) Tratamento
fisioterápico.
e) Tratamento de terapia
ocupacional.
f) Tratamento de
acupuntura.
g) Tratamento de
ortóptica.
 
2.1 O tratamento seriado
previsto na alínea “d”
inclui os tratamentos de
equoterapia, hidroterapia,
pilates,
recondicionamento físico,
Reeducação Postural
Global – RPG e o
tratamento fisioterápico
domiciliar.

Mantida redação da IN-18-03,
com adaptação ao objeto da IN
proposta.

TÍTULO II –
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generalidades in-
18-03 módulo 01
folha 01

II – REFERÊNCIA
01 – Regulamento Geral do
Programa de Assistência aos
Servidores do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região.
02 – Resolução n. 18, de 29 de
setembro de 1995.

Módulo 1 –
Generalidades
Título II

REFERÊNCIA
1. Regulamento-Geral do
Programa de Assistência
aos Magistrados e
Servidores da Justiça
Federal de Primeiro e
Segundo Graus da
Primeira Região – PRO-
SOCIAL, aprovado pela
Resolução Presi/Secbe 9
de 23 de abril de 2014.

 Mantida redação da IN-18-03,
com adaptação ao objeto da IN
proposta.

generalidades in-
18-03 módulo 01
folha 01

III – BENEFICIÁRIOS
01 – O Programa de Assistência
Psicológica é destinado aos
servidores ativos e inativos inscritos
no PRO-SOCIAL, em pleno gozo
de seus direitos funcionais, bem
como a seus dependentes, desde
que tenham indicação técnica.

Módulo 1 –
Generalidades
Título III

TÍTULO III –
BENEFICIÁRIOS
1. A Assistência
Complementar à Saúde é
destinada aos
magistrados, servidores e
dependentes inscritos no
PRO-SOCIAL, desde
que tenham indicação na
forma do item 2 do Título
II do Módulo 2 desta IN.

Mantida redação da IN-18-03,
com adaptação ao objeto da IN
proposta.

generalidades in-
18-03 módulo 01
folha 01

IV –  CONCEITOS
01 – O Programa de Assistência
aos Servidores do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região — PRO-
SOCIAL é o programa de
assistência nas áreas médica,
odontológica, psicológica e social
destinado aos servidores da Justiça
Federal da 1ª Região e seus
dependentes, oferecido por meio de
inscrição com contribuição
pecuniária, por parte do Tribunal e
dos servidores, e administrado pela
área de Programas e Benefícios
Sociais.

Módulo 1 –
Generalidades
Título IV

TÍTULO IV –
CONCEITOS
1. O Programa de
Assistência aos
Magistrados e Servidores
da Justiça Federal de
Primeiro e Segundo
Graus da Primeira
Região – PRO-SOCIAL
é um programa instituído
com fundamento nos
arts. 184 e 230, da Lei
8.112/1990, que regulam
a assistência à saúde,
administrado pelas áreas
de Bem-Estar Social do
Tribunal e Seções
Judiciárias vinculadas,
com a finalidade de
executar, mediante
autogestão, sem
finalidade lucrativa, no
âmbito da Justiça Federal
da 1ª Região, os recursos
destinados à saúde do
servidor consignados na
ação orçamentária
Assistência Médica e
Odontológica ao Servidor
- AMOS, de forma
conjunta com os recursos
próprios oriundos da
contribuição dos
beneficiários, que aderem
voluntariamente ao
Programa.

Proposto com base nas
informações judiciais prestadas à
AGU em ações judiciais contra o
PRO-SOCIAL e para correrção
do nome do Programa.

generalidades in-
18-03 módulo 01
folha 02

02 – BENEFÍCIOS são as
vantagens e os serviços oferecidos
pelo PRO-SOCIAL aos titulares e
dependentes inscritos.

Módulo 1 –
Generalidades
Título IV

2. Benefícios: serviços
oferecidos pelo PRO-
SOCIAL aos
beneficiários inscritos.

Suprimido “vantagens” (auxílio
alimentação, transporte etc.)
foram restituídas à SECGP.

generalidades in-
18-03 módulo 01
folha 02

03 – BENEFICIÁRIOS são os
titulares e os dependentes do
Tribunal e das Seccionais
vinculadas inscritos no PRO-
SOCIAL possuidores do direito de
usufruir de seus benefícios.

Módulo 1 –
Generalidades
Título IV

3. Beneficiários: titulares
e os dependentes
inscritos no PRO-
SOCIAL na forma deste
Regulamento.

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste na redação aos
termos do art. 3º do RGPS.

4. Tratamento seriado:
procedimentos em
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Módulo 1 –
Generalidades
Título IV

psicologia, psiquiatria,
fonoaudiologia,
fisioterapia, terapia
ocupacional, acupuntura
ou ortoptia oferecidos
pelo PRO-SOCIAL, nos
termos desta IN, aos
beneficiários inscritos.

Proposta de inclusão.

generalidades in-
18-03 módulo 01
folha 02

V – CONVENÇÕES
01 – O Tribunal Regional Federal
da 1ª Região é mencionado nesta
IN apenas como Tribunal.

Módulo 1 –
Generalidades
Título V

TÍTULO V –
CONVENÇÕES
1. O Tribunal Regional
Federal da 1ª Região é
mencionado nesta IN
apenas como Tribunal.

Mantida redação da IN-18-03.

generalidades in-
18-03 módulo 01
folha 02

02 – As Seções Judiciárias
jurisdicionadas ao Tribunal são
citadas também como Seccionais.

Módulo 1 –
Generalidades
Título V

2. As Seções Judiciárias
jurisdicionadas ao
Tribunal são citadas
também como
Seccionais.

Mantida redação da IN-18-03.

generalidades in-
18-03 módulo 01
folha 02

03 – O Programa de Assistência
aos Servidores do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região é tratado
como PRO-SOCIAL.

Módulo 1 –
Generalidades
Título V

3. O Programa de
Assistência aos
Magistrados e Servidores
da Justiça Federal de
Primeiro e Segundo
Graus da Primeira
Região é tratado como
PRO-SOCIAL ou
Programa

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste na redação aos
termos do art. 1º, III, do RGPS.

generalidades in-
18-03 módulo 01
folha 02

04 – Os dirigentes da área de
Programas e Benefícios Sociais do
Tribunal constituem a
Administração do PRO-SOCIAL.

Módulo 1 –
Generalidades
Título V

4. Os dirigentes da
Secretaria de Bem-Estar
Social do TRF - 1ª
Região constituem a
Administração do
Programa

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste na redação aos
termos do art. 1º, IV, do RGPS.

generalidades in-
18-03 módulo 01
folha 02

05 – A Secretaria de Programas e
Benefícios Sociais do Tribunal e a
Seção de Benefícios Sociais das
Seccionais são citadas com a área
de Programas e Benefícios Sociais.

Módulo 1 –
Generalidades
Título V

5. A Secretaria de Bem-
Estar Social do Tribunal e
o Núcleo ou Seção de
Bem-Estar Social das
Seccionais são citadas
como área de Bem-Estar
Social.

Mantida redação da IN-18-03,
com o ajuste da nomenclatura
organizacional.

generalidades in-
18-03 módulo 01
folha 02

06 – As áreas de Psicologia
responsáveis pelo atendimento
interno no Tribunal ou nas
Seccionais são referenciadas nesta
IN como Serviço de Psicologia.

Módulo 1 –
Generalidades
Título V

6. A equipe
multiprofissional
responsável pelo conjunto
de ações de saúde dos
beneficiários do PRO-
SOCIAL é referenciada
nesta IN como Serviço
de Saúde.

Alterada redação da IN-18-03, à
nomenclatura atual ao objeto da
IN proposta.

generalidades in-
18-03 módulo 01
folha 02

07 – O Programa de Assistência
Psicológica é mencionado nesta IN,
também, como Programa.

Módulo 1 –
Generalidades
Título V

7. A Assistência
Complementar à Saúde é
mencionada nesta IN,
também, como ACS.

Alterada redação da IN-18-03, à
nomenclatura atual ao objeto da
IN proposta.

normas gerais
in-18-03 módulo
02 folha 01

01 – O Programa de Assistência
Psicológica tem como principal
finalidade oferecer atendimento
qualificado e integrado aos
beneficiários do PRO-SOCIAL,
bem como ampliar os níveis de
intervenção terapêutica, visando
sempre a atender à demanda da
clientela.

 -
Suprimido, pois o comando pode
ser subsumido nos demais
dispositivos da IN.

normas gerais
in-18-03 módulo
02 folha 01

02 – As despesas com o Programa
de Assistência Psicológica correm à
conta dos recursos da União ou de
recursos próprios do PRO-
SOCIAL.

Módulo 1 –
Generalidades
Título VI

TÍTULO VI –
DISPONIBILIDADE
DOS SERVIÇOS
1. As despesas com a
Assistência
Complementar à Saúde
correm à conta dos

Mantida redação da IN-18-03,
com adaptação ao objeto da IN
proposta.
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SOCIAL. recursos da União ou de
recursos próprios do
PRO-SOCIAL.

normas gerais
in-18-03 módulo
02 folha 01

02.1 – Sua execução é
condicionada à disponibilidade de
recursos orçamentários e
financeiros.

Módulo 1 –
Generalidades
Título VI

1.1 Os serviços da ACS
serão suspensos ou
excluídos na medida das
disponibilidades
orçamentárias e
financeiras do PRO-
SOCIAL.

Mantida redação da IN-18-03,
com aprimoramento da redação
aos termos do art. 71 do RGPS.

  
Módulo 1 –
Generalidades
Título VII

TÍTULO VII –
ACEITAÇÃO DOS
SERVIÇOS
1. A concessão dos
serviços desta IN implica,
por parte do beneficiário,
a aceitação de todas as
disposições nela
estabelecidas.

Proposta com base no disposto
no art. 5º, I, “b”, e art. 72 do
RGPS.

   

1.1 É vedada a cobertura
pelo PRO-SOCIAL de
despesas de Tratamento
Fora de Domicílio e de
atendimento eletivo na
rede credenciada com
tabela especial para
tratamentos seriados.

Incluído em observância ao
disposto no art. 22 da Resolução
Presi 43/2016 –  que trata do
Tratamento Fora do Domicílio e
utilização de serviços médico-
hospitalares com tabelas
especiais, e na Portaria Presi
249/2017 – que trata da
Assistência Domiciliar – Home
Care.

  
Módulo 1 –
Generalidades
Título VIII

TÍTULO VIII –
PARTICIPAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO
1. O beneficiário titular
ressarcirá ao PRO-
SOCIAL parte dos
custos dos serviços de
tratamento seriado que
lhe forem prestados, ou a
seus dependentes, na
modalidade dirigida ou de
livre escolha, nos
percentuais de custeio
fixados no Regulamento-
Geral do PRO-SOCIAL,
no inciso I do parágrafo
único do art. 58, se
beneficiário direto, ou no
art. 59, se beneficiário
indireto ou especial.
1.1 Os serviços de
tratamento seriado
determinados por decisão
judicial, a participação do
beneficiário titular nas
despesas será de 50%,
independentemente da
modalidade de
atendimento.

Proposta do item 1, com base no
disposto no art. 28, parágrafo
único, inciso I, e art. 29 do
RGPS.
Proposta do item 1.1, visa a
regulação dos serviços de
tratamento seriado determinados
por decisão judicial, tem por base
o princípio da solidariedade,
considerando que os
procedimentos oferecidos pelo
Programa são os que constam
nas tabelas próprias e que
atendimentos diferenciados
equivalerão ao custeio máximo
previsto no RGPS.

I – MODALIDADES DE
ATENDIMENTO
01 – O atendimento aos

TÍTULO IX –
MODALIDADES DE
ATENDIMENTO
1. O atendimento aos
beneficiários é efetuado
nas seguintes
modalidades:
a) Interna ou direta:
prestada por profissionais
de saúde,
preferencialmente nas
dependências do Tribunal
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normas gerais
in-18-03 módulo
02 folha 01

beneficiários é efetuado nas
seguintes modalidades:
a) interna ou direta: prestada pelo
Serviço de Psicologia nas
dependências do Tribunal ou
Seccional, onde houver profissionais
qualificados e habilitados para a
realização dos atendimentos;
atendimento a todos os servidores,
vinculados ou não ao PRO-
SOCIAL;
b) externa ou indireta: prestada por
profissionais ou empresas
credenciados; atendimento
exclusivo aos beneficiários do PRO-
SOCIAL.

Módulo 1 –
Generalidades
Título IX

ou Seccional, onde
houver profissionais
qualificados e habilitados
para a realização dos
atendimentos;
atendimento a todos os
servidores, vinculados ou
não ao PRO-SOCIAL.
b) Externa ou indireta:
prestada por profissionais
ou instituições
credenciados ou não;
subdivide-se nas
modalidades de escolha
dirigida e de livre escolha,
não abrangendo
tratamento de saúde no
exterior; atendimento
exclusivo aos
beneficiários do PRO-
SOCIAL, observando-se
o cumprimento das
carências previstas no
Regulamento-Geral do
Programa.

Mantida redação da alínea “a”
do item 1  da IN-18-03, com
ajuste na redação aos termos do
art. 8º do RGPS.
Mantida redação da alínea “b”
do item 1  da IN-18-03, com
ajuste na redação aos termos do
art. 13, 14 e 15 do RGPS.

normas gerais
in-18-03 módulo
02 folha 02

02 – As Assistências Psicológica e
a Dependentes Químicos são
prestadas interna e externamente.
03 – As Assistências Psiquiátrica e
Fonoaudiológica são oferecidas
apenas externamente.

Módulo 1 –
Generalidades
Título IX

1.1 Os tratamentos
psicológicos e os
fisioterápicos podem ser
prestados interna e
externamente.
1.2 Os tratamentos
psiquiátrico,
fonoaudiológico, de
terapia ocupacional, de
acupuntura e de ortóptica
são oferecidos apenas
externamente.

Mantida redação da IN-18-03,
com adaptação ao objeto da IN
proposta.

normas gerais
in-18-03 módulo
02 folha 01

03 – Toda e qualquer
documentação relativa aos
beneficiários atendidos e
encaminhados deve ser
acondicionada no PRONTUÁRIO
DE ATENDIMENTO —
PSICOLOGIA, PSIQUIATRIA E
FONOAUDIOLOGIA —
MOD.18-03-01.
04 – As informações obtidas nas
sessões psicoterápicas ou contidas
nos prontuários devem,
obrigatoriamente, ser mantidas em
sigilo, conforme o Código de Ética
do Psicólogo.
04.1 – Somente profissionais
envolvidos no tratamento ou
acompanhamento do caso têm
acesso às referidas informações.
04.2 – Para assegurar o sigilo das
informações os prontuários do
Serviço de Psicologia devem ser
mantidos em local seguro e de
acesso restrito.

Módulo 1 –
Generalidades
Título X

TÍTULO X – GESTÃO
DAS INFORMAÇÕES
DOS ATENDIMENTOS
1. Os tratamentos
seriados são
supervisionados e
acompanhados pela
equipe de profissionais
que integram o Serviço
de Saúde.
2. A documentação
relativa aos beneficiários
atendidos e
encaminhados por meio
da Assistência
Complementar à Saúde
será registrada no
PRONTUÁRIO
ELETRÔNICO.
2.1 As informações
obtidas no tratamento ou
no acompanhamento ou
contidas nos prontuários
serão mantidas em sigilo,
conforme o Código de
Ética dos profissionais
envolvidos.
2.2 Somente profissionais
envolvidos no tratamento
ou acompanhamento do
caso têm acesso às
informações referidas no
item 2 deste Título.

Mantida redação da IN-18-03,
com aprimoramento da redação,
pois os registros e documentos
relativos à saúde dos
beneficiários são atualmente
armazenados em sistema
informatizado denominado
Prontuário Eletrônico.
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2.3 Para assegurar o
sigilo das informações, o
prontuário eletrônico
deve ser de acesso
restrito.

triagem e
encaminhamento
in-18-03 módulo
03 folha 01

I – TRIAGEM
01 – O acesso ao Programa de
Assistência Psicológica dá-se por
iniciativa própria do beneficiário ou
por indicação de terceiros.

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título I

MÓDULO 2 –
TRIAGEM E
ENCAMINHAMENTO
PARA ASSISTÊNCIA
EXTERNA
TÍTULO I – TRIAGEM
1. O acesso à
Assistência
Complementar à Saúde
dá-se por iniciativa
própria do beneficiário ou
por indicação na forma
do item 2 do Título II
deste Módulo.

Mantida redação da IN-18-03,
com adaptação ao objeto da IN
proposta.

triagem e
encaminhamento
in-18-03 módulo
03 folha 01

02 – O atendimento é efetuado com
hora marcada, devendo o
beneficiário requerer horário com
antecedência.

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título I

2. O atendimento é
efetuado com hora
marcada, devendo o
beneficiário requerer
horário com
antecedência.

Mantida redação da IN-18-03.

assistência a
dependentes
químicos in-18-
03 módulo 07
folha 02

06 – O tratamento de dependência
química é precedido por avaliação
do Serviço de Psicologia.
06.1 – Os beneficiários, famílias e
chefias devem ser orientados pelo
Serviço de Psicologia quanto ao
encaminhamento para a avaliação.

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título I

2.1 Na hipótese de
dependência química, os
beneficiários, famílias e
chefias devem ser
orientados pelo Serviço
de Saúde quanto ao
encaminhamento para a
avaliação.

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste redacional, em vista
do acesso diferenciado aos
dependentes químicos.

assistência
psicológica
interna in-18-03
módulo 04 folha
02

03.1– Casos de emergência são
atendidos imediatamente.

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título I

2.2 Os casos de
emergência são atendidos
imediatamente pelo
Serviço de Saúde.

Proposto. Regra extensiva a
triagem e encaminhamento de
todos os tratamentos propostos
na IN.

assistência
psiquiátrica in-
18-03 módulo 06
folha 02

04 – O beneficiário que necessitar
desta forma de assistência deve
solicitar entrevista junto ao Serviço
de Psicologia para triagem e
encaminhamento para atendimento
pela rede externa, nos termos do
módulo 03 desta IN.

 -
Suprimido, pois o comando pode
ser subsumido nos artigos que
compõem esta Subseção.

assistência
psiquiátrica in-
18-03 módulo 06
folha 02

05 – Os procedimentos e critérios
para o encaminhamento e a
realização de consultas psiquiátricas
são os mesmos adotados na
Assistência Psicológica Externa.

 -
Suprimido, pois o comando pode
ser subsumido nos artigos que
compõem esta Subseção.

assistência
fonoaudiológica
in-18-03 módulo
08 folha 02

04 – O beneficiário que optar por
esta forma de assistência deve
solicitar entrevista junto ao Serviço
de Psicologia, para triagem e
encaminhamento para atendimento
externo.

 -
Suprimido, pois o comando pode
ser subsumido nos artigos que
compõem esta Subseção.

triagem e
encaminhamento
in-18-03 módulo
03 folha 01

03.1 – A triagem é realizada por
meio de entrevista, com o objetivo
de analisar as necessidades do
beneficiário, cujo registro deve ser
efetuado no formulário
ACOMPANHAMENTO DE
TRATAMENTO SERIADO —
ATS — MOD.18-03-06.

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título I

3. A triagem, quando
necessária, é realizada
por meio de entrevista,
com o objetivo de
analisar as necessidades
do beneficiário.
3.1 A triagem é
registrada no
PRONTUÁRIO
ELETRÔNICO, no
formulário –
ACOMPANHAMENTO
DE TRATAMENTO

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste redacional feito pela
DIASA.
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DE TRATAMENTO
SERIADO.

encaminhamento
in-18-03 módulo
03 folha 01

04 – Constatada a necessidade de
tratamento, o Serviço de Psicologia
deve indicar o tipo e a instituição
mais adequados.
 

 -
Suprimido, pois o comando pode
ser subsumido no item 4 do Título
1 do Módulo 2 da IN proposta.

encaminhamento
in-18-03 módulo
03 folha 01

04.1 – Os casos que não puderem
ser atendidos internamente serão
prontamente encaminhados a
profissionais ou instituições
especializadas.

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título I

4. Os casos complexos
serão encaminhados a
profissionais ou
instituições
especializados, de acordo
com a necessidade
apresentada na triagem.

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste redacional.

encaminhamento
in-18-03 módulo
03 folha 01

04.2 – Nos casos em que o
encaminhamento for feito a
profissionais ou instituições
escolhidos pelo beneficiário fora da
rede credenciada, o Serviço de
Psicologia deve verificar se a
modalidade dos serviços prestados é
acobertada pelo PRO-SOCIAL.

 - Suprimido, pois a verificação está
a cargo do beneficiário.

triagem e
encaminhamento
in-18-03 módulo
03 folha 02

07 – Nos casos urgentes, onde
exista risco de danos a terceiros ou
a si próprio, o Serviço de Psicologia
deve promover os
encaminhamentos necessários e de
forma imediata.

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título I

5. Nos casos de urgência
ou de emergência, o
Serviço de Saúde deve
promover os
encaminhamentos
necessários, a fim de
preservar a saúde e o
bem-estar do
beneficiário.

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste redacional.

assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
03

07 – Nos casos de emergência, o
Serviço de Psicologia deve tomar as
medidas necessárias para preservar
a saúde e o bem-estar do
beneficiário.
07.1 – Imediatamente após a
adoção das medidas emergenciais,
deve ser encaminhado Parecer
Técnico à área de Programas e
Benefícios Sociais, relatando e
justificando as referidas medidas.

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título I

-

Suprimido, porque parte do
comando subsumido no item 5 do
Título 1 do Módulo 2 da IN
proposta, tendo sido excluído o
Parecer Técnico, por sugestão
da DIASA, visto que os registros
são realizados em prontuário e
reservados à equipe de saúde.

assistência
psiquiátrica in-
18-03 módulo 06
folha 02

IV – CASOS DE EMERGÊNCIA
01 – Nos casos de emergência, o
Serviço de Psicologia deve tomar as
medidas necessárias para preservar
a saúde e o bem-estar do
beneficiário.

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título I

-
Suprimido, pois o comando pode
ser subsumido no item 5 do Título
1 do Módulo 2 da IN proposta.

assistência
psiquiátrica in-
18-03 módulo 06
folha 02

01.1 – Após a adoção das medidas
emergenciais, deve ser
encaminhado Parecer Técnico à
área de Programas e Benefícios
Sociais, relatando e justificando as
medidas tomadas.

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título I

-
Suprimido, pois o comando pode
ser subsumido no item 5 do Título
1 do Módulo 2 da IN proposta.

triagem e
encaminhamento
in-18-03 módulo
03 folha 02

08 – A indicação de tratamento em
regime de hospital dia ou internação
é condicionada à prévia autorização
da Administração do PRO-
SOCIAL, com base na avaliação e
relatório do Serviço de Psicologia e
de acordo com a existência de
recursos.

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título I

7. A indicação de
tratamento em regime de
hospital-dia ou internação
é condicionada à prévia
autorização da
Administração do PRO-
SOCIAL, com base na
avaliação e relatório do
Serviço de Saúde.

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste redacional.

triagem e
encaminhamento
in-18-03 módulo

01 – O encaminhamento pelo
Serviço de Psicologia é efetuado
por meio do formulário
AUTORIZAÇÃO PARA

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência

TÍTULO II –
ENCAMINHAMENTO
PARA ASSISTÊNCIA
EXTERNA
1. A autorização para
assistência externa é
feita pelo Serviço de  
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03 folha 01 TRATAMENTO SERIADO —
ATR — MOD.18-03-03.

Externa
Título II

Saúde por meio do
formulário -
AUTORIZAÇÃO
PARA TRATAMENTO
SERIADO.

triagem e
encaminhamento
in-18-03 módulo
03 folha 02

05 – O Serviço de Psicologia deve
manter cadastro atualizado dos
recursos comunitários existentes
nos Estados integrantes da Primeira
Região, com vistas a proporcionar
alternativas de tratamento com
qualidade e menor custo para o
servidor e para o PRO-SOCIAL.

 -

Suprimido, pois os recursos
podem ser obtidos via internet
quando do surgimento das
ocorrências.

assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
02

01 – O atendimento na forma
indireta é iniciado mediante
encaminhamento do beneficiário
pelo Serviço de Psicologia, realizado
conforme módulo 03 - TRIAGEM E
ENCAMINHAMENTO desta IN.

 -
Suprimido, em vista do disposto
no item 2 do Título II do Módulo
2 da IN proposta.

triagem e
encaminhamento
in-18-03 módulo
03 folha 01

02 – De posse do encaminhamento,
o beneficiário deve marcar consulta
inicial com o profissional indicado e
retirar a respectiva GUIA DE
ENCAMINHAMENTO — GE —
MOD.18-03-05 no Posto de
Atendimento de Beneficiários para
o início do tratamento.

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título II

2. Os tratamentos
seriados serão solicitados
por profissional médico,
podendo ser realizados
por médico ou por outros
profissionais de saúde,
desde que tenha as
atividades reconhecidas
pelo respectivo Conselho
de Fiscalização do
Exercício Profissional.
2.1 A solicitação referida
no item 2 deste Título
poderá ser feita pelos
profissionais psicólogo, no
caso de serviços

Texto do item 02 do Mód. 03, fl.
01 suprimido por sugestão da
DIASA, visto que não é
necessário autorização ou
encaminhamento para marcação
de consulta inicial. O
credenciado emite GUIA DE
CONSULTA.
Proposta de limitação ao pedido
feito por médico tem por base
interpretação do STF na
Representação 1056-DF, exceto
as autorizações dos profissionais
psicólogo (cuja eventual
prorrogação será avaliada pela
junta médica) e odontólogo
(correção ortodôntica).
O Supremo Tribunal Federal/STF
se manifestou, na Representação
1056-DF, os campos de atuação
dos médicos e dos fisioterapeutas
e terapeutas organizacionais,
com interpretação dada no voto
do Ministro Moreira Alves,
transcrito em parte a seguir:

"[...] Trata-se,
como se vê, de
ser privativa tão
somente a
execução de
tratamento
fisioterápico ou
de terapia
ocupacional, o
que importa o
reconhecimento,
pelo próprio
decreto-lei, de
que o
diagnóstico da
doença, a
prescrição do
método ou
técnica de cura,
a supervisão da
aplicação destes
métodos ou
técnicas – que
não se confunde
com a simples
execução deles –
e a alta do
paciente estão a
cargo não dos
fisioterapeutas
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psicológicos, e
odontólogo, no caso de
serviços fonoaudiológicos
para correção
ortodôntica.

fisioterapeutas
ou terapeutas
ocupacionais,
mas de quem
tem capacidade
que estes não
possuem: os
médicos
especialistas
nesse terreno.
Medicina, como
profissão, não é
essência pura,
mas, ao
contrário, arte e,
portanto,
aplicação de
conhecimento
científico na
prática. [...] O
executante –
como o próprio
decreto-lei em
causa posiciona
o fisioterapeuta
e o terapeuta
ocupacional – é
mero auxiliar de
quem tem a
responsabilidade
do tratamento
como um todo, e
esta é do médico.
[...]" (Rp 1056,
Relator(a):  Min.
DÉCIO
MIRANDA,
Tribunal Pleno,
julgado em
04/05/1983, DJ
26-08-1983 PP-
12712 EMENT
VOL-01305-01
PP-00012 RTJ
VOL-00107-02
PP-00500)

triagem e
encaminhamento
in-18-03 módulo
03 folha 01

02.1– As GE devem ser emitidas
mensalmente.   Suprimido, visto que as GE são

emitidas pelos credenciados.

triagem e
encaminhamento
in-18-03 módulo
03 folha 01

02.2 – À GE deve ser anexado o
formulário COMPROVANTE DE
PRESENÇA — CDP — MOD.18-
03-02.

  
Suprimido, em vista do disposto
nos itens 4 e 6 do Título II do
Módulo 2 da IN proposta.

  

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título II

3. Não é necessária
autorização prévia para
realização de consulta
inicial ao tratamento
seriado.

Proposto pela DIASA em
revisão preliminar da IN em
2014.

  

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título II

3.1 Na ocasião da
consulta inicial o
beneficiário deverá
apresentar carteira de
beneficiário e documento
de identificação pessoal e
assinar a GUIA DE
CONSULTA.

Proposto pela DIASA em
revisão preliminar da IN em
2014.

4. Após a consulta inicial,
o beneficiário deverá
apresentar o pedido
médico original, contendo
a quantidade de sessões
de tratamento solicitadas,
para autorização pelo
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assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
03

05 – Após a primeira consulta, o
profissional externo deve
encaminhar, por meio do
beneficiário, solicitação, por escrito,
contendo o número de sessões
necessárias para o mês corrente e a
natureza do atendimento.

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título II

Serviço de Saúde.
4.1 Para o tratamento
psicológico, psiquiátrico,
fonoaudiológico e de
fisioterapia deverá ser
apresentado o formulário
PLANO DE
TRATAMENTO,
preenchido pelo
profissional responsável,
para análise pelos
profissionais do Serviço
de Saúde, que, após a
análise, preencherão o
formulário
AUTORIZAÇÃO DE
TRATAMENTO
SERIADO.
4.2 Os tratamentos de
fisioterapia, acupuntura e
ortóptica serão
autorizados pelos
profissionais do Serviço
de Saúde no pedido
médico original.
4.3 Os tratamentos
previstos no subitem 4.2
deste Título poderão ser
revalidados por 60
(sessenta) dias, a contar
da data do pedido médico
original, nos casos dos
afastamentos legais do
beneficiário que
impossibilitem a
continuidade das sessões.

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste redacional proposto
pela DIASA.
Item 4 ajustado conforme o
Manual de Perícias em Saúde da
Justiça Federal da 1ª Região,
aprovado pela Portaria Presi
130/2017.
Subitens 4.1 e 4.2 propostos pela
DIASA, com base nas rotinas
atualmente executadas para os
tratamentos a serem
normatizados nesta IN.
 
Justificativa técnica do Subitem
4.3: o prazo de revalidação do
tratamento é para os pacientes
que, por qualquer motivo (férias,
licença médica,etc.) não
conseguem realizar o tratamento
no período proposto inicialmente.

assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
02

02 – É vedado o início de
tratamento sem a autorização prévia
do Serviço de Psicologia.

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título II

5. É vedado o início de
tratamento seriado sem a
autorização prévia do
Serviço de Saúde.

Mantida redação da IN-18-03
com ajuste redacional.

assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
03

02 – Após cada sessão de
tratamento, o beneficiário deve
assinar o formulário
COMPROVANTE DE
PRESENÇA.

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título II

6. Após cada sessão de
tratamento seriado, o
beneficiário deve assinar
o formulário
COMPROVANTE DE
PRESENÇA.

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste redacional.

assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
03

02.1 – O CDP preenchido deve ser
encaminhado mensalmente à área
Administrativa e Financeira do
PRO-SOCIAL, juntamente com a
fatura de prestação dos serviços.

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título II

7. O formulário -
COMPROVANTE DE
PRESENÇA preenchido
deve ser encaminhado
mensalmente pelo
profissional ou pela
instituição credenciada
que realiza os
atendimentos, à área
Administrativa e
Financeira do PRO-
SOCIAL, juntamente
com a AUTORIZAÇÃO
DE TRATAMENTO
SERIADO e respectiva
fatura de prestação dos
serviços.

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste redacional.

8. Faltas injustificadas
serão lançadas no
formulário -
COMPROVANTE DE
PRESENÇA, implicando

Projeto TRF1-SECBE 4899267         SEI 0005751-34.2015.4.01.8000 / pg. 13



  

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título II

em pagamento do
profissional credenciado
com cobrança de custeio
integral do beneficiário.
8.1 São consideradas
faltas injustificadas
aquelas que não foram
comunicadas ao
profissional que realizará
o atendimento, com
antecedência mínima de
24 horas.

Proposto pela DIASA em
revisão preliminar da IN em
2014.

assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
03

06 – Ao final de cada mês, o
profissional deve fazer nova
solicitação contendo o número de
sessões previstas para o mês
seguinte.

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título II

9. A solicitação para os
tratamentos seriados
deverá ser apresentada:
a) ao final de cada mês
para os tratamentos de
fisioterapia, acupuntura e
ortóptica.
b) ao final do período de
seis meses para os
tratamentos psicológicos,
psiquiátricos e
fonoaudiológicos.

Proposto pela DIASA, pois os
tratamentos psicológicos,
psiquiátricos e fonoaudiológicos
são autorizados para cada seis
meses; e os de fisioterapia,
acupuntura e ortóptica são
mensais.

assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
03

03 – A cada período de seis meses,
o profissional credenciado deve
enviar relatório do tratamento
prestado, enfatizando aspectos
objetivos, tais como assiduidade,
interesse, evolução e prognóstico do
caso.

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título II

9.1 A solicitação para os
tratamentos previstos na
alínea “a” do item 9 deste
Título deverá ser
acompanhada de
solicitação do médico
assistente fundamentada
em relatório(s) do(s)
profissional(is) de saúde,
do(s) qual(is) constarão
informações sobre a
assiduidade, interesse,
evolução e prognóstico
do caso.

Proposto pela DIASA, visto que
o relatório só é requerido para os
tratamentos psicológicos,
psiquiátricos e fonoaudiológicos.

  

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título II

9.2 Sempre que julgarem
necessário, os
profissionais do Serviço
de Saúde podem
demandar a realização de
entrevista com o
beneficiário, com o
objetivo de analisar as
necessidades de
tratamento, referendando
ou não a indicação ou a
prorrogação do
tratamento.

Proposto pela DIASA em
revisão preliminar da IN em
2014.

triagem e
encaminhamento
in-18-03 módulo
03 folha 03

01.4 – O Serviço de Psicologia deve
ser notificado de toda e qualquer
decisão tomada pelo beneficiário ou
profissional com relação à evolução
do tratamento.

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título II

10. O Serviço de Saúde
deve ser notificado de
toda e qualquer decisão
tomada pelo beneficiário
ou profissional com
relação à evolução do
tratamento.

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste redacional.

assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
03

04 – O beneficiário que, por
qualquer motivo, não se adaptar ao
trabalho do profissional ou não
conseguir obter a empatia
necessária para o tratamento, tem o
direito de buscar outro profissional
que melhor atenda as suas
expectativas.
04.1 – Este processo é
acompanhado pelos profissionais do
Serviço de Psicologia.

- -

Suprimido, pois o comando pode
ser subsumido no item 10 do
Título II do Módulo 2 da IN
proposta.

assistência 03 – Toda e qualquer alteração no Suprimido, pois o comando pode
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psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
02

decorrer do tratamento deve ser
comunicada pelo beneficiário e pelo
profissional externo ao Serviço de
Psicologia.

- -

Suprimido, pois o comando pode
ser subsumido no item 10 do
Título II do Módulo 2 da IN
proposta.

triagem e
encaminhamento
in-18-03 módulo
03 folha 02

06 – Nos casos em que o
beneficiário apresentar dificuldades
de adaptação com relação ao
tratamento ou profissional
encaminhado, o Serviço de
Psicologia deve fazer novo
encaminhamento levando em
consideração os motivos expostos.

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título II

11. A transferência de
beneficiário com
tratamento em curso,
para outro profissional ou
instituição credenciada,
poderá ocorrer a pedido
do beneficiário ou do
profissional inicialmente
encarregado do
atendimento. Em ambos
os casos, a transferência
somente será feita após a
autorização do Serviço de
Saúde.

Alterado, transcrita a redação do
art. 18 e §§ 1º e 2º do RGPS.

  

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título II

11.1 A interrupção do
tratamento por iniciativa
do profissional ou
instituição credenciada,
sem observância do
disposto no item 11 deste
Título, será considerada
abandono, não conferindo
direito à remuneração
pelos trabalhos
executados.

Alterado, transcrita a redação do
art. 18 e §§ 1º e 2º do RGPS.

  

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título II

11.2 A interrupção do
tratamento por iniciativa
do beneficiário, sem
justificativa, será
considerada abandono,
ficando assegurada
remuneração ao
profissional ou à
instituição pelos serviços
já prestados, com
pagamento integral pelo
Programa e
ressarcimento pelo
beneficiário titular, por
meio de consignação em
folha.

Alterado, transcrita a redação do
art. 18, § 2º. do RGPS.

assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
04

04 – O reembolso é limitado ao
máximo de 10 sessões mensais. As
sessões excedentes são
desconsideradas.

- -
Suprimido, pois o comando pode
ser subsumido no item 1 do Título
III do Módulo 2 da IN proposta.

triagem e
encaminhamento
in-18-03 módulo
03 folha 02

03 – São autorizadas, no máximo,
duas sessões semanais ou dez
sessões mensais.

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título III

TÍTULO III – LIMITE
DE SESSÕES PARA
TRATAMENTOS
1. São autorizadas, no
máximo, 10 (dez) sessões
mensais para todos os
tratamentos seriados,
observado o seguinte:

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste redacional.

  

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título III

a) Para tratamentos
psicológicos simultâneos
em mais de uma das
modalidades de
assistência psicológica
externa, o limite
estabelecido no item 1
deste Título não é
cumulativo e restringe-se
a 10 (dez) atendimentos
mensais.

Proposto pela DIASA.

b) As sessões mensais de Proposto. Alteração do número
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Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título III

tratamento de RPG,
pilates,
recondicionamento físico,
hidroterapia e
equoterapia não são
cumulativas entre si,
exceto pela acumulação
de sessões de uma
modalidade destes
tratamentos com as
sessões fisioterápicas.

de sessões aprovada pelo CPDS
na apreciação do PA 5594/2014-
TRF1, conforme Ata da 7ª SO
de 29/08/2014. Decisão CDPS
alterou a redação constante do
item 4 da sessão Tratamentos
Seriados da Tabela do PRO-
SOCIAL (TAB JUD), que limita
a 30 sessões por ano por
beneficiário para esses
tratamentos.

  

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título III

1.1 O disposto no item 1
deste Título não se aplica:
 
1.1.1 Às modalidades de
assistência psicológica
de:
a) psicoterapia de casal,
psicoterapia familiar,
psicoterapia em grupo,
cuja autorização é, no
máximo, cinco sessões
mensais.
b) visita à escola ou
residência - complemento
de psicoterapia infantil,
cuja autorização é, no
máximo, cinco sessões
mensais.
c) orientação de pais ou
familiares, cuja
autorização é, no
máximo, duas sessões
mensais.
d) atendimento domiciliar
ou hospitalar a
paciente/família, cuja
autorização é, no
máximo, duas sessões
mensais.
e) avaliação psicológica
para tratamento, cuja
autorização é, no
máximo, cinco sessões
por ano.
 
1.1.2 Às sessões de
avaliação para
tratamento
fonoaudiológico e sessões
de avaliação para
tratamento de terapia
ocupacional, cujas
autorizações são, cada
qual, no máximo, quatro
sessões por ano.

Nomenclaturas ajustadas com o
tratamentos/serviços disponíveis
na Tabela Própria do PRO-
SOCIAL (TABJUD).
Não incluído “Será autorizada
apenas uma consulta de
tratamento por mês para os
serviços de psiquiatria.”, porque
as consultas médicas são em
número ilimitado segundo a ANS
– art. 20, I, da RN338/2013.
 
Foram alteradas de uma para
cinco as sessões de avaliação em
psicologia, por demandar vários
atendimentos para subsidiar a
elaboração de relatórios e
pareceres, em atendimento à
solicitação da DIASA. A
avaliação destina-se a aferir as
condições de pessoas que
buscam tratamento para
realização de cirurgia bariátrica,
ou implicam em aplicação de
testes para avaliação de
condições mentais para porte de
armas, ou ainda, avaliações
neuropsicológicas por indicação
de neurologistas e, também por
indicação da Junta Médica para
verificar saúde mental de
servidores.
 
 

  

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título III

1.2 A contagem dos
prazos dar-se-á a partir
da data da última
autorização registrada
pelo Serviço de Saúde no
Prontuário Eletrônico do
beneficiário.

Proposto pela DIASA,
considerando que a data da
autorização é registrada no
Prontuário Eletrônico.

triagem e
encaminhamento
in-18-03 módulo
03 folha 02

04 – O beneficiário pode submeter-
se ao tratamento psicológico pelo
período de um ano, renovável por
igual período ou mais, mediante
avaliação de relatórios técnicos.

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título III

2. O beneficiário pode se
submeter a tratamento
psicológico, psiquiátrico,
fonoaudiológico e de
terapia ocupacional pelo
período de um ano,
renovável por igual

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste redacional. Proposto
pela DIASA, visto que o limite
constante da redação do art. 28
do RGPS é aplicado às
modalidades de psicologia,
fonoaudiologia, psiquiatria e
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período. terapia ocupacional.

  

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título III

2.1 Os tratamentos
referidos no item 2 deste
Título poderão ser
autorizados por período
não superior a 6 (seis)
meses, sujeito  a nova
avaliação com base em
solicitação feita nos
termos do item 9 do
Título I deste Módulo,
para o caso de
necessidade de
continuação do
tratamento.

 

  

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título III

2.2 A continuidade de
tratamento por mais de
dois anos será coberta
somente no caso de
indicação da Junta
Médica do Tribunal ou
das Seccionais para
ampliação da quantidade
de sessões, feita a partir
da avaliação da
solicitação do médico
assistente fundamentada
em relatório(s) do(s)
profissional(is) de saúde
justificando a
necessidade da
continuidade do
tratamento.

Proposto pela DIASA,
considerando que o disposto no
art. 24, § 2º, do RGPS é aplicado
às modalidades de tratamento
seriado.

triagem e
encaminhamento
in-18-03 módulo
03 folha 02

03.1 – O número de sessões pode
ser ampliado para até três sessões
semanais, mediante solicitação
justificada em relatório elaborado
pelo profissional credenciado a ser
encaminhado ao Serviço de
Psicologia para autorização.

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título III

3. O número de sessões
mensais para os
tratamentos seriados
pode ser ampliado,
mediante solicitação
justificada em relatório
elaborado pelo médico
assistente a ser
encaminhada ao Serviço
de Saúde para avaliação
da Junta Médica do
Tribunal ou das
Seccionais, que indicará
ou não a ampliação da
quantidade de sessões
para o tratamento
proposto.

Alterado, com base na redação
do art. 24 e § 2º do RGPS.

  

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título III

3.1 Caso o beneficiário
realize sessões acima do
limite indicado pela Junta
Médica do Tribunal ou
das Seccionais, arcará
com o custeio integral e
automático das sessões
realizadas acima dos
limites parametrizados.

Proposto, com base na redação
do art. 24 e § 2º do RGPS.

  

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título III

3.2 A indicação de
sessões pela Junta
Médica do Tribunal ou
das Seccionais não têm
efeito retroativo para
despesas realizadas
acima do limite e dos
prazos autorizados pelo
Programa.

Proposto, com base na redação
constante das Rotinas de
Atendimento do site do PRO-
SOCIAL e no Manual de
Perícias em Saúde da Justiça
Federal da 1ª Região, aprovado
pela Portaria Presi 130/2017.

Módulo 2 –

TÍTULO IV –
ACOMPANHAMENTO
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triagem e
encaminhamento
in-18-03 módulo
03 folha 02

01 – O Serviço de Psicologia deve
acompanhar sistematicamente os
beneficiários em tratamento.

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título IV

DOS CASOS
ENCAMINHADOS
1. O Serviço de Saúde
deve acompanhar
sistematicamente os
beneficiários em
tratamento seriado.

Mantida redação da IN-18-03
com ajuste redacional.

triagem e
encaminhamento
in-18-03 módulo
03 folha 02

01.1 – Nos casos em que o
beneficiário optar pelo sistema de
livre-escolha, o Serviço de
Psicologia deve adotar os mesmos
procedimentos de acompanhamento
estabelecidos para profissionais ou
instituições credenciadas.

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título IV

1.1 Nos casos em que o
beneficiário optar pela
modalidade de livre-
escolha, o Serviço de
Saúde deve adotar os
mesmos procedimentos
de acompanhamento
estabelecidos para
profissionais ou
instituições credenciadas.

Mantida redação da IN-18-03
com ajuste redacional.

triagem e
encaminhamento
in-18-03 módulo
03 folha 02

01.2 – O acompanhamento consiste:

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título IV

2. O acompanhamento
consiste: Mantida redação da IN-18-03.

triagem e
encaminhamento
in-18-03 módulo
03 folha 02

a) na manutenção de prontuários de
todos os casos encaminhados;

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título IV

a) na manutenção de
prontuários eletrônicos de
todos os casos
encaminhados.

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste redacional.
O registro documental em
prontuário é obrigatório,
conforme as regulamentações
dos respectivos conselhos de
fiscalização das profissões (Res
CFP 1/2009, Res Coffito
414/2012, etc.).

triagem e
encaminhamento
in-18-03 módulo
03 folha 03

b) em discussões de casos com
profissionais responsáveis pelos
atendimentos, se houver
necessidade;

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título IV

b) em discussões de
casos com profissionais
responsáveis pelos
atendimentos, se houver
necessidade.

Mantida redação da IN-18-03.

triagem e
encaminhamento
in-18-03 módulo
03 folha 03

c) na análise dos relatórios
encaminhados por estes
profissionais, além de eventuais
visitas às instituições, quando
necessário.

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título IV

c) na análise dos
relatórios encaminhados
por estes profissionais,
além de eventuais visitas
às instituições, quando
necessário.

Mantida redação da IN-18-03.

assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
03

05.1 – As solicitações e relatórios
devem ser arquivados mensalmente
no PRONTUÁRIO DE
ATENDIMENTO do beneficiário.

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título IV

3. As solicitações e
relatórios, encaminhados
pelo profissional externo
por meio do beneficiário,
devem ser arquivados
mensalmente no
PRONTUÁRIO
ELETRÔNICO do
beneficiário.

Mantida redação da IN-18-03.

triagem e
encaminhamento
in-18-03 módulo
03 folha 03

01.3 – O Serviço de Psicologia deve
controlar a periodicidade e duração
dos tratamentos junto à unidade
administrativa responsável pela
emissão de GUIAS DE
ENCAMINHAMENTO,
apresentando relatório semestral à
área de Higiene e Medicina do
Trabalho, no Tribunal, ou à área de
Recursos Humanos, nas Seccionais,
contendo o número de pacientes
tratados ou em tratamento por
profissionais ou instituições
credenciadas.

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título IV

-

Suprimir. A informação de
competência á área de saúde
ocupacional é relativa aos
tratamentos dos servidores em
licenças e afastamentos com
CIDs F, e é solicitada quando
necessário.

TÍTULO V –
TRATAMENTO
SERIADO NA
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Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título V

SERIADO NA
MODALIDADE DE
LIVRE ESCOLHA
1. A assistência
complementar à saúde na
modalidade de livre
escolha é prestada por
profissionais e instituições
não pertencentes à rede
credenciada.

Proposta, redação do art. 15 do
RGPS.

assistência
fonoaudiológica
in-18-03 módulo
08 folha 02

02 – O beneficiário pode optar por
qualquer profissional não
credenciado, desde que esteja
inscrito no Conselho Federal de
Fonoaudiologia (CFF).

- -
Suprimido, em vista do disposto
no item 2 do Título V do Módulo
2 da IN proposta.

assistência
psiquiátrica in-
18-03 módulo 06
folha 01

02 – O beneficiário pode optar por
qualquer profissional não
credenciado, desde que esteja
inscrito no Conselho Regional de
Medicina (CRM) e tenha suas
atividades reconhecidas pelo
Conselho Federal de Medicina.

- -
Suprimido, em vista do disposto
no item 2 do Título V do Módulo
2 da IN proposta.

assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
03
 

01 – O beneficiário pode optar por
qualquer profissional não
credenciado, desde que esteja
inscrito no Conselho Regional de
Psicologia (CRP) e tenha suas
atividades reconhecidas pelo
Conselho Federal de Psicologia.

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título V

2. O beneficiário pode
optar por qualquer
profissional não
credenciado, desde que
esteja regularmente
inscrito no respectivo
Conselho de Fiscalização
do Exercício Profissional
e tenha suas atividades
reconhecidas por esse
Conselho.

Mantida redação da IN-18-03
com ajuste redacional.

  

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título V

3. O pagamento pelos
serviços será realizado
diretamente pelo
beneficiário, sem
nenhuma
responsabilidade do
PRO-SOCIAL perante o
prestador de serviço.

Proposto.  Texto constante do §
1º do art. 15 do RGPS.

assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
04

05 – O sistema de reembolso segue
os mesmos critérios estabelecidos
para os serviços prestados por
profissionais ou instituições
credenciadas.

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título V

4. Os tratamentos
seriados na modalidade
de livre escolha, para
posterior reembolso,
seguem os mesmos
critérios para autorização
e acompanhamento
estabelecidos para os
tratamentos com
profissionais ou
instituições credenciadas.

Mantida redação da IN-18-03
com ajuste redacional ao disposto
no art. 15, § 2º, I, do RGPS.

  

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título V

4.1 Não será efetuado o
reembolso de tratamento
seriado que não tenha
sido previamente
autorizado pelo Serviço
de Saúde.

Proposto, com base no disposto
no art. 15, § 2º, I, do RGPS.

5. Para se habilitar ao
reembolso das despesas
realizadas por meio da
modalidade de livre
escolha, o beneficiário
titular ou, na
impossibilidade, seu
representante legal,
deverá apresentar à área
de Administrativa e
Financeira do PRO-
SOCIAL, nos originais,
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assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
04

02 – O beneficiário que optar por
esta forma de assistência, deve
preencher o formulário
SOLICITAÇÃO DE
REEMBOLSO — SDR —
MOD.18-03-04 e solicitar entrevista
junto ao Serviço de Psicologia para
encaminhamento para reembolso.
02.1 – O encaminhamento é
efetuado por meio do
preenchimento, pelo Serviço de
Psicologia, de campos específicos
do formulário SDR.

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título V

sem emendas ou rasuras:
a) formulário
SOLICITAÇÃO DE
REEMBOLSO
preenchido.
b) pedido ou laudo do
médico assistente
descrevendo o
tratamento proposto e
justificando a
necessidade de
realização.
d) relatório do
profissional e o PLANO
DE TRATAMENTO,
quando aplicáveis.
b) autorização prévia do
Serviço de Saúde.
c) documento fiscal (nota
fiscal ou recibo), quitado,
contendo:
c.1) nome completo do
beneficiário.
c.2) identificação do
emitente: profissional
(nome completo, nº da
inscrição no conselho
regional da respectiva
categoria, CPF e
especialidade) ou
entidade (razão social e
CNPJ).
c.3) identificação do
profissional que executou
o procedimento (nome
completo, número da
inscrição no conselho
regional da respectiva
categoria, CPF e
especialidade), quando se
tratar de nota fiscal.
c.4) assinatura do
profissional, quando se
tratar de recibo.
c.5) discriminação de
cada procedimento e as
respectivas datas de
realização, especificando-
se quantidade, valor
unitário e valor total.
 
5.1 A solicitação de
reembolso com
documentação
incompleta poderá ser
complementada pelo
beneficiário no prazo
máximo de 15 (quinze)
dias contados da data de
recebimento da
notificação feita pela
área de Bem-Estar
Social, desde que a
complementação ocorra,
no máximo, dentro dos
180 (cento e oitenta dias)
a que se refere o item 6
deste Título.
5.2 A documentação
apresentada para o

Item 5: mantida redação da IN-
18-03 com ajuste redacional,
visto que a SDR é apresentada
pelo beneficiário diretamente à
área Administrativa e Financeira
do Programa. Fundamento art.
15 do RGPS.
 
Subitens 5.1 e 5.2: propostos,
com fundamento no item 3 do
Módulo 03, fl. 06, da IN 18-07
c/c art. 15, § 2º, do RGPS.
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reembolso será devolvida
ao beneficiário solicitante,
após autuação do
respectivo processo
administrativo eletrônico.

assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
04

03 – Ao formulário SDR o
beneficiário deve anexar uma
declaração do profissional
constando data de início do
tratamento, seu nome completo e
número do CRP, além do recibo
(original e duas cópias) do
pagamento das sessões.
03.1 – Após o primeiro pedido de
reembolso, não será necessária
nova declaração do profissional. Os
demais documentos devem
continuar a ser apresentados nos
períodos estabelecidos.
03.2 – Todos os documentos devem
ser entregues ao Serviço de
Psicologia para autorização e
encaminhamento à área de
Programas e Benefícios Sociais
(área Financeira).

- -
Suprimido, em vista do disposto
no item 4 do Título V do Módulo
2 da IN proposta.

  

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título V

6. A solicitação de
reembolso das despesas
realizadas com a
assistência indireta na
modalidade de livre
escolha poderá ser
requerida no prazo
máximo de 180 (cento e
oitenta dias) após a
realização do
atendimento, contados da
data de emissão da
documentação fiscal de
que trata o item 5 deste
Título.

Proposto, com fundamento o
disposto no art. 15, § 2º, do
RGPS.

  

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título V

7. Não são passíveis de
reembolso:
a) solicitação de
reembolso com
documentação
incompleta, documentos
ilegíveis, dupla grafia ou
que contenham rasuras
ou emendas sem ressalva
do emitente.
b) pedido de reembolso
apresentado após 180
(cento e oitenta dias) da
data da emissão do
comprovante de
pagamento.
c) procedimento ou
serviço realizado sem a
prévia autorização do
PRO-SOCIAL.

Proposto, com fundamento o
disposto no art. 15 do RGPS.

  

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa

8. O valor a ser
reembolsado observará,
em qualquer hipótese, os
valores dos
procedimentos constantes
das tabelas adotadas pelo
PRO-SOCIAL, em vigor
na data da execução dos
serviços, como limite
para o reembolso, sobre o

Proposto, com base na redação
do art. 15, § 2º, III, do RGPS.
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Título V qual será deduzido o
percentual de custeio
correspondente,
conforme estabelecido no
Regulamento-Geral do
Programa.

  

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título V

8.1 Quando o valor de
qualquer item da despesa
realizada for inferior ao
previsto nas tabelas do
PRO-SOCIAL, adotar-
se-á, para efeito de
cálculo do reembolso, o
menor valor.

Proposto, com base na redação
do art. 15, § 2º, III, do RGPS.

  

Módulo 2 –
Triagem E
Encaminhamento
Para Assistência
Externa
Título V

8.2 O reembolso será
feito pelo valor nominal,
vedada a incidência de
correção monetária.

Proposto, com base na redação
do art. 15, § 2º, do RGPS.

normas gerais
in-18-03 módulo
02 folha 02

II – CREDENCIAMENTO E
DESCREDENCIAMENTO DE
EMPRESAS E PROFISSIONAIS

 -

Suprimido. Incluído artigo no
Capítulo III - Disposições Finais
estabelecendo que o
credenciamento e o
descredenciamento para
prestação de serviços de
tratamento seriado atenderá ao
previsto na normatização
específica.

normas gerais
in-18-03 módulo
02 folha 02

01 – O credenciamento pelo PRO-
SOCIAL de profissionais ou
instituições de saúde para a
prestação de serviços em psicologia,
psiquiatria ou fonoaudiologia é
iniciado mediante publicação de
edital no Diário Oficial da União.

 -

Suprimido. Incluído artigo no
Capítulo III - Disposições Finais
estabelecendo que o
credenciamento e o
descredenciamento para
prestação de serviços de
tratamento seriado atenderá ao
previsto na normatização
específica.

normas gerais
in-18-03 módulo
02 folha 02

01.1 – O edital é elaborado pela
área de Programas e Benefícios
Sociais.

 -

Suprimido. Incluído artigo no
Capítulo III - Disposições Finais
estabelecendo que o
credenciamento e o
descredenciamento para
prestação de serviços de
tratamento seriado atenderá ao
previsto na normatização
específica.

normas gerais
in-18-03 módulo
02 folha 02

02 - Os profissionais ou instituições
interessados devem apresentar a
documentação relacionada no edital
para análise pela área de
Programas e Benefícios Sociais.

 -

Suprimido. Incluído artigo no
Capítulo III - Disposições Finais
estabelecendo que o
credenciamento e o
descredenciamento para
prestação de serviços de
tratamento seriado atenderá ao
previsto na normatização
específica.

normas gerais
in-18-03 módulo
02 folha 02

02.1 – Para aceitação, a
documentação deve,
obrigatoriamente, atender a todas as
exigências legais.

 -

Suprimido. Incluído artigo no
Capítulo III - Disposições Finais
estabelecendo que o
credenciamento e o
descredenciamento para
prestação de serviços de
tratamento seriado atenderá ao
previsto na normatização
específica.

normas gerais
in-18-03 módulo

03 – O processo seletivo
compreende análise da
documentação apresentada,  -

Suprimido. Incluído artigo no
Capítulo III - Disposições Finais
estabelecendo que o
credenciamento e o
descredenciamento para
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in-18-03 módulo
02 folha 02

documentação apresentada,
conforme disposto no edital, e
entrevista técnica.

 - descredenciamento para
prestação de serviços de
tratamento seriado atenderá ao
previsto na normatização
específica.

normas gerais
in-18-03 módulo
02 folha 02

03.1 – A entrevista técnica é
realizada pelo Serviço de Psicologia.  -

Suprimido. Incluído artigo no
Capítulo III - Disposições Finais
estabelecendo que o
credenciamento e o
descredenciamento para
prestação de serviços de
tratamento seriado atenderá ao
previsto na normatização
específica.

normas gerais
in-18-03 módulo
02 folha 02

03.2- Para efeito de seleção do
candidato são exigidas experiência
clínica de, no mínimo, três anos, e
qualificação técnica para o
desempenho profissional.

 -

Suprimido. Incluído artigo no
Capítulo III - Disposições Finais
estabelecendo que o
credenciamento e o
descredenciamento para
prestação de serviços de
tratamento seriado atenderá ao
previsto na normatização
específica.

normas gerais
in-18-03 módulo
02 folha 02

03.3 – Os profissionais selecionados
devem estar registrados e em dia
com os respectivos conselhos
profissionais.

 -

Suprimido. Incluído artigo no
Capítulo III - Disposições Finais
estabelecendo que o
credenciamento e o
descredenciamento para
prestação de serviços de
tratamento seriado atenderá ao
previsto na normatização
específica.

normas gerais
in-18-03 módulo
02 folha 02

04 – A homologação do
credenciamento dá-se por meio da
assinatura  de documento
específico, com prazo inicial de um
ano, renovável anualmente, se for
do interesse das partes.

 -

Suprimido. Incluído artigo no
Capítulo III - Disposições Finais
estabelecendo que o
credenciamento e o
descredenciamento para
prestação de serviços de
tratamento seriado atenderá ao
previsto na normatização
específica.

normas gerais
in-18-03 módulo
02 folha 02

05 – Além da cópia do documento
comprobatório do credenciamento,
as instituições ou profissionais
selecionados recebem as instruções
e documentos específicos para a
realização do atendimento.

 -

Suprimido. Incluído artigo no
Capítulo III - Disposições Finais
estabelecendo que o
credenciamento e o
descredenciamento para
prestação de serviços de
tratamento seriado atenderá ao
previsto na normatização
específica.

normas gerais
in-18-03 módulo
02 folha 03

06 – O descredenciamento de
instituições ou profissionais pode
ocorrer a pedido dos credenciados
ou por conveniência ou interesse do
Tribunal, desde que comuniquem à
parte interessada com 30 dias de
antecedência.

 -

Suprimido. Incluído artigo no
Capítulo III - Disposições Finais
estabelecendo que o
credenciamento e o
descredenciamento para
prestação de serviços de
tratamento seriado atenderá ao
previsto na normatização
específica.

normas gerais
in-18-03 módulo
02 folha 03

III – DEVERES DO
PROFISSIONAL
CREDENCIADO
01 – O profissional credenciado
deve atender às seguintes
solicitações:

 -

Suprimido. Incluído artigo no
Capítulo III - Disposições Finais
estabelecendo que o
credenciamento e o
descredenciamento para
prestação de serviços de
tratamento seriado atenderá ao
previsto na normatização
específica.
Suprimido. Incluído artigo no
Capítulo III - Disposições Finais
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normas gerais
in-18-03 módulo
02 folha 03

a)         enviar antecipadamente, por
escrito, pedido de autorização para
a realização dos atendimentos;

 -

estabelecendo que o
credenciamento e o
descredenciamento para
prestação de serviços de
tratamento seriado atenderá ao
previsto na normatização
específica.

normas gerais
in-18-03 módulo
02 folha 03

b)         encaminhar relatório ao
Serviço de Psicologia, após
avaliação técnica;

 -

Suprimido. Incluído artigo no
Capítulo III - Disposições Finais
estabelecendo que o
credenciamento e o
descredenciamento para
prestação de serviços de
tratamento seriado atenderá ao
previsto na normatização
específica.

normas gerais
in-18-03 módulo
02 folha 03

c)         nos casos de tratamento
seriado, encaminhar ao Serviço de
Psicologia relatório especificando a
evolução do caso;

 -

Suprimido. Incluído artigo no
Capítulo III - Disposições Finais
estabelecendo que o
credenciamento e o
descredenciamento para
prestação de serviços de
tratamento seriado atenderá ao
previsto na normatização
específica.

normas gerais
in-18-03 módulo
02 folha 03

d)         manter o Serviço de
Psicologia informado sobre
eventuais ocorrências fora da
normalidade, bem como casos de
internações.

 -

Suprimido. Incluído artigo no
Capítulo III - Disposições Finais
estabelecendo que o
credenciamento e o
descredenciamento para
prestação de serviços de
tratamento seriado atenderá ao
previsto na normatização
específica.

assistência
psiquiátrica in-
18-03 módulo 06
folha 02

02 – O profissional que firmar
credenciamento específico para
atendimento de emergência
atenderá aos beneficiários a
qualquer hora do dia ou da noite,
inclusive aos sábados, domingos e
feriados.

 -

Suprimido. Incluído artigo no
Capítulo III - Disposições Finais
estabelecendo que o
credenciamento e o
descredenciamento para
prestação de serviços de
tratamento seriado atenderá ao
previsto na normatização
específica.

assistência
psiquiátrica in-
18-03 módulo 06
folha 02

02.1 – Na impossibilidade desse
atendimento, o credenciado deve
acionar outro profissional,
assegurando a prestação do serviço
ao beneficiário.

 -

Suprimido. Incluído artigo no
Capítulo III - Disposições Finais
estabelecendo que o
credenciamento e o
descredenciamento para
prestação de serviços de
tratamento seriado atenderá ao
previsto na normatização
específica.

assistência
psiquiátrica in-
18-03 módulo 06
folha 02

02.2 – O profissional requisitado
para este tipo de atendimento deve
comunicar sua realização ao
Serviço de Psicologia de imediato
ou no primeiro dia útil subsequente,
para fins de acompanhamento e
demais providências administrativas.

 -

Suprimido. Incluído artigo no
Capítulo III - Disposições Finais
estabelecendo que o
credenciamento e o
descredenciamento para
prestação de serviços de
tratamento seriado atenderá ao
previsto na normatização
específica.

assistência
psiquiátrica in-
18-03 módulo 06
folha 02

03 – Havendo necessidade de
internação, nos casos que
apresentarem riscos de danos
pessoais ou a terceiros, o
profissional responsável deve fazer
o devido encaminhamento e
comunicá-lo ao Serviço de
Psicologia.

 -

Suprimido. Incluído artigo no
Capítulo III - Disposições Finais
estabelecendo que o
credenciamento e o
descredenciamento para
prestação de serviços de
tratamento seriado atenderá ao
previsto na normatização
específica.
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assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
01

I – OBJETIVOS
01 – O atendimento psicológico
oferecido externamente consiste na
prestação de serviços psicológicos
por profissionais especializados na
área de Psicologia, inscritos no
Conselho Regional de Psicologia,
credenciados ou não pelo PRO-
SOCIAL.

MÓDULO 3 –
Assistência
Psicológica
Externa
TÍTULO I

MÓDULO 3 –
ASSISTÊNCIA
PSICOLÓGICA
EXTERNA
TÍTULO I –
OBJETIVOS
1. A assistência
psicológica externa
consiste na prestação de
serviços psicológicos por
profissionais
especializados na área de
Psicologia, inscritos no
Conselho Regional de
Psicologia, credenciados
ou não pelo PRO-
SOCIAL.

Mantida redação da IN-18-03.

assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
01

01.1 – O beneficiário pode escolher
o profissional que mais lhe convier,
tanto da rede credenciada como no
sistema de livre-escolha.

MÓDULO 3 –
Assistência
Psicológica
Externa
TÍTULO I

-
Suprimido, em vista do disposto
no item 1 do Título VIII do
Módulo 1 da IN proposta.

assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
01

02 – São objetivos do atendimento
psicológico externo:

MÓDULO 3 –
Assistência
Psicológica
Externa
TÍTULO I

2. O atendimento
psicológico externo tem
por objetivo oferecer aos
beneficiários acesso ao
atendimento
psicoterápico.

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste redacional. Suprimido
“e a seus dependentes”, com
base no item 3 do Título IV do
Módulo 1.

assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
01

a) oferecer aos titulares e a seus
dependentes acesso a um número
maior de profissionais
especializados no atendimento
psicoterápico;

MÓDULO 3 –
Assistência
Psicológica
Externa
TÍTULO I

assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
01

b) abranger o maior número
possível de especialidades no
tratamento psicológico.

MÓDULO 3 –
Assistência
Psicológica
Externa
TÍTULO I

-

Suprimido, pois os serviços
oferecido pelo Programa são os
constantes da TABJUD –
Tabela Própria do PRO-
SOCIAL.

assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
01

II – SERVIÇOS PRESTADOS
01 – Os serviços psicológicos
prestados pela rede credenciada
englobam:

MÓDULO 3 –
Assistência
Psicológica
Externa
TÍTULO II

TÍTULO II –
SERVIÇOS
PRESTADOS
1. O tratamento seriado
psicológico prestado pela
rede credenciada
englobam serviços de:

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste redacional.
Nomenclaturas ajustadas à
Tabela Própria do PRO-
SOCIAL (TABJUD).

assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
01

a) Atendimento Psicológico:

MÓDULO 3 –
Assistência
Psicológica
Externa
TÍTULO II

-

Suprimir, a fim de ajustar aos
serviços disponíveis na Tabela
Própria do PRO-SOCIAL
(TABJUD).

assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
01

– Consulta psicológica;

MÓDULO 3 –
Assistência
Psicológica
Externa
TÍTULO II

a) consulta inicial para
tratamento.

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste à Tabela Própria do
PRO-SOCIAL (TABJUD).

assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
02

– Psicoterapia individual;

MÓDULO 3 –
Assistência
Psicológica
Externa
TÍTULO II

b) sessão de psicoterapia
individual.

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste à Tabela Própria do
PRO-SOCIAL (TABJUD).

assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
02

– Orientação de pais ou familiares;

MÓDULO 3 –
Assistência
Psicológica
Externa
TÍTULO II

c) orientação de pais ou
familiares. Mantida redação da IN-18-03.

assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
02

– Observação de campo (escolar,
hospitalar, domiciliar, etc.);

MÓDULO 3 –
Assistência
Psicológica
Externa
TÍTULO II

d) visita à escola ou
residência - complemento
de psicoterapia infantil.

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste à Tabela Própria do
PRO-SOCIAL (TABJUD).
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assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
02

– Psicoterapia em grupo;

MÓDULO 3 –
Assistência
Psicológica
Externa
TÍTULO II

e) sessão de psicoterapia
em grupo.

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste à Tabela Própria do
PRO-SOCIAL (TABJUD).

assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
02

– Psicoterapia de casal;

MÓDULO 3 –
Assistência
Psicológica
Externa
TÍTULO II

f) sessão de psicoterapia
de casal.

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste à Tabela Própria do
PRO-SOCIAL (TABJUD).

assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
02

– Psicoterapia familiar;

MÓDULO 3 –
Assistência
Psicológica
Externa
TÍTULO II

g) sessão de psicoterapia
familiar.

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste à Tabela Própria do
PRO-SOCIAL (TABJUD).

   

h) entrevista individual –
complemento de
psicoterapia de
grupo/casal/familiar.

Proposta de inclusão, consoante
consta naTabela Própria do
PRO-SOCIAL (TABJUD)..

assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
01

– Entrevista de contrato
terapêutico;

MÓDULO 3 –
Assistência
Psicológica
Externa
TÍTULO II

-

Suprimir, a fim de ajustar aos
serviços disponíveis na Tabela
Própria do PRO-SOCIAL
(TABJUD).

assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
01

– Entrevista com familiares;

MÓDULO 3 –
Assistência
Psicológica
Externa
TÍTULO II

-

Suprimir, a fim de ajustar aos
serviços disponíveis na Tabela
Própria do PRO-SOCIAL
(TABJUD).

assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
01

– Orientação vocacional por sessão;

MÓDULO 3 –
Assistência
Psicológica
Externa
TÍTULO II

-

Suprimir. O procedimento foi
retirado na ocasião da
elaboração da nova tabela. O
entendimento foi de que se
tratava de procedimento para
fins educacionais/pedagógicos e
não deveria ser pago com
recursos destinados a
tratamentos de saúde.

assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
01

– Psicopedagogia individual;

MÓDULO 3 –
Assistência
Psicológica
Externa
TÍTULO II

i) sessão de
psicopedagogia individual.

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste à Tabela Própria do
PRO-SOCIAL (TABJUD).

assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
01

– Psicopedagogia em grupo;

MÓDULO 3 –
Assistência
Psicológica
Externa
TÍTULO II

j) sessão de
psicopedagogia em
grupo.

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste à Tabela Própria do
PRO-SOCIAL (TABJUD).

assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
01

– Psicomotricidade individual;

MÓDULO 3 –
Assistência
Psicológica
Externa
TÍTULO II

k) sessão de
psicomotricidade.

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste à Tabela Própria do
PRO-SOCIAL (TABJUD).

assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
01

– Psicomotricidade em grupo;

MÓDULO 3 –
Assistência
Psicológica
Externa
TÍTULO II

-

Suprimir, a fim de ajustar aos
serviços disponíveis na Tabela
Própria do PRO-SOCIAL
(TABJUD).

assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
01

– Atendimento psico-profilático de
gravidez, parto e puerpério
individual ou casal;

MÓDULO 3 –
Assistência
Psicológica
Externa
TÍTULO II

-

Suprimir, a fim de ajustar aos
serviços disponíveis na Tabela
Própria do PRO-SOCIAL
(TABJUD).

assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
01

– Atendimento psico-profilático de
gravidez, parto e puerpério em
grupo;

MÓDULO 3 –
Assistência
Psicológica
Externa
TÍTULO II

-

Suprimir, a fim de ajustar aos
serviços disponíveis na Tabela
Própria do PRO-SOCIAL
(TABJUD).

assistência MÓDULO 3 –
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psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
01

– Atendimento domiciliar ou
hospitalar a paciente;

Assistência
Psicológica
Externa
TÍTULO II

l) atendimento domiciliar
ou hospitalar a paciente.

Mantida redação da IN-18-03.
Consta na Tabela Própria do
PRO-SOCIAL (TABJUD).

assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
01

– Atendimento domiciliar ou
hospitalar à família;

MÓDULO 3 –
Assistência
Psicológica
Externa
TÍTULO II

m) atendimento domiciliar
ou hospitalar à família.

Mantida redação da IN-18-03.
Consta na Tabela Própria do
PRO-SOCIAL (TABJUD).

assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
02

b) Avaliação Psicológica:

MÓDULO 3 –
Assistência
Psicológica
Externa
TÍTULO II

n) sessão de avaliação
para tratamento.

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste à Tabela Própria do
PRO-SOCIAL (TABJUD).

assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
02

– Avaliação psicológica em grupo;

MÓDULO 3 –
Assistência
Psicológica
Externa
TÍTULO II

-

Suprimir, a fim de ajustar aos
serviços disponíveis na Tabela
Própria do PRO-SOCIAL
(TABJUD).

assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
02

– Avaliação psicológica individual;

MÓDULO 3 –
Assistência
Psicológica
Externa
TÍTULO II

-

Suprimir, a fim de ajustar aos
serviços disponíveis na Tabela
Própria do PRO-SOCIAL
(TABJUD).

assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
02

c) Atendimento Psicoterápico:

MÓDULO 3 –
Assistência
Psicológica
Externa
TÍTULO II

-

Suprimir, a fim de ajustar aos
serviços disponíveis na Tabela
Própria do PRO-SOCIAL
(TABJUD).

assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
02

d) Supervisão clínica para
profissionais da área de saúde:

MÓDULO 3 –
Assistência
Psicológica
Externa
TÍTULO II

-
Suprimir. Considerada ação de
capacitação e não despesa com
saúde.

assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
02

–  Supervisão individual;

MÓDULO 3 –
Assistência
Psicológica
Externa
TÍTULO II

-
Suprimir. Considerada ação de
capacitação e não despesa com
saúde.

assistência
psicológica
externa in-18-03
módulo 05 folha
02

– Supervisão em grupo.

MÓDULO 3 –
Assistência
Psicológica
Externa
TÍTULO II

-
Suprimir. Considerada ação de
capacitação e não despesa com
saúde.

assistência
psicológica
interna in-18-03
módulo 04 folha
01

I – OBJETIVOS
01 – O atendimento psicológico
oferecido internamente consiste na
prestação de serviços psicológicos
por profissionais especializados na
área de Psicologia, inscritos no
Conselho Regional de Psicologia,
integrantes do Quadro de Pessoal
do Tribunal ou das Seccionais e que
atuem no Serviço de Psicologia
desses órgãos.

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO I

MÓDULO 4 –
ASSISTÊNCIA
PSICOLÓGICA
INTERNA
TÍTULO I –
OBJETIVOS
1. O atendimento
psicológico oferecido
internamente consiste no
atendimento por
profissionais
especializados na área de
Psicologia, inscritos no
Conselho Regional de
Psicologia, integrantes do
quadro de pessoal do
Tribunal ou das
Seccionais, ou
contratados junto a outras
instituições.

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste redacional ao inciso I
do art. 9º do RGPS.

assistência
psicológica
interna in-18-03
módulo 04 folha
01

02 – São objetivos do atendimento
psicológico interno:

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO I

2. São objetivos do
atendimento psicológico
interno:

Mantida redação da IN-18-03.
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assistência
psicológica
interna in-18-03
módulo 04 folha
01

a) oferecer aos titulares e a seus
dependentes acesso facilitado e
gratuito aos serviços de Psicologia;
                

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO I

a) oferecer aos
beneficiários acesso
facilitado e gratuito aos
serviços de Psicologia.

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste redacional. Suprimido
“e a seus dependentes”, com
base no item 3 do Título IV do
Módulo 1.

assistência
psicológica
interna in-18-03
módulo 04 folha
01

b) auxiliar as chefias quanto ao
relacionamento com os servidores,
queda de desempenho devido a
dificuldades emocionais ou
psicossociais;

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO I

b) auxiliar as unidades de
gestão de pessoas quanto
ao relacionamento
chefia/servidor, queda de
desempenho devido a
dificuldades emocionais
ou psicossociais.

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste redacional.

assistência
psicológica
interna in-18-03
módulo 04 folha
01

c) atuar como facilitador para a
conquista de equilíbrio emocional
dos servidores e de sua família,
como também nas suas relações
sociais e de trabalho.

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO I

c) atuar como facilitador
na busca de equilíbrio
emocional dos servidores
e de sua família, como
também nas suas
relações sociais e de
trabalho.

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste redacional.

assistência
psicológica
interna in-18-03
módulo 04 folha
01

II – SERVIÇOS PRESTADOS
01– Os serviços psicológicos
realizados internamente englobam:

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO II

TÍTULO II –
SERVIÇOS
PRESTADOS
1. Os serviços
psicológicos realizados
internamente englobam:

Mantida redação da IN-18-03.

assistência
psicológica
interna in-18-03
módulo 04 folha
01

a) psicoterapias individuais, grupais
e sistêmicas;

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO II

a) psicoterapias
individuais, grupais e
sistêmicas.

Mantida redação da IN-18-03.

assistência
psicológica
interna in-18-03
módulo 04 folha
01

b) aconselhamento;

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO II

b) aconselhamento. Mantida redação da IN-18-03.

assistência
psicológica
interna in-18-03
módulo 04 folha
01

c) orientação;

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO II

c) orientação. Mantida redação da IN-18-03.

assistência
psicológica
interna in-18-03
módulo 04 folha
01

d) trabalho com grupos;

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO II

d) trabalho com grupos. Mantida redação da IN-18-03.

assistência
psicológica
interna in-18-03
módulo 04 folha
01

e) triagem e encaminhamento de
beneficiários para a rede
credenciada;

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO II

e) triagem e
encaminhamento de
beneficiários para a rede
credenciada.

Mantida redação da IN-18-03.

assistência
psicológica
interna in-18-03
módulo 04 folha
01

f) acompanhamento dos casos
encaminhados;

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO II

f) acompanhamento dos
casos encaminhados. Mantida redação da IN-18-03.

assistência
psicológica
interna in-18-03
módulo 04 folha
01

g) fornecimento de pareceres
técnicos;

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO II

g) elaboração de
pareceres técnicos.

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste redacional.

  

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO II

h) participação de junta
médica quando
convocado ou designado
para opinar em assuntos
de sua competência.

Proposto, com base nas
competências atuais do
Regulamento de Serviço.

assistência
psicológica
interna in-18-03
módulo 04 folha

h) promoção ou participação de
trabalhos em parceria com outras
áreas;

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna

i) promoção ou
participação de trabalhos
em parceria com outras
áreas.

Mantida redação da IN-18-03.

Projeto TRF1-SECBE 4899267         SEI 0005751-34.2015.4.01.8000 / pg. 28



01 TÍTULO II áreas.

assistência
psicológica
interna in-18-03
módulo 04 folha
01

i) seleção de candidatos a
credenciamento.

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO II

j) análise de candidatos a
credenciamento.

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste redacional.

assistência
psicológica
interna in-18-03
módulo 04 folha
02

III – PERIODICIDADE,
HORÁRIOS E INTERRUPÇÕES
01 – O tratamento psicoterápico
tem prazo inicial de um ano,
podendo ser prorrogado por igual
período ou mais, dependendo da
necessidade e da avaliação do
psicólogo.

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO III

TÍTULO III –
ATENDIMENTO
PSICOTERÁPICO
INTERNO
1. O tratamento
psicoterápico tem prazo
inicial de um ano,
podendo ser prorrogado
por igual período,
dependendo da
necessidade e da
avaliação do psicólogo.

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste redacional.

assistência
psicológica
interna in-18-03
módulo 04 folha
02

02 – As sessões psicoterápicas
ocorrem uma ou duas vezes por
semana, conforme necessidade do
caso.

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO III

2. As sessões
psicoterápicas ocorrem
uma ou duas vezes por
semana, conforme
necessidade do caso.

Mantida redação da IN-18-03.

assistência
psicológica
interna in-18-03
módulo 04 folha
02

03 – Não havendo horário
disponível para a realização do
tratamento na forma direta, o
beneficiário é inscrito numa lista de
espera ordenada conforme a
procura.

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO III

3. Não havendo horário
disponível para a
realização do tratamento
na forma direta, o
beneficiário é inscrito em
lista de espera.

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste redacional.

assistência
psicológica
interna in-18-03
módulo 04 folha
02

04 – É vedada a continuidade do
tratamento do beneficiário que tiver
três faltas consecutivas
injustificadas.

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO III

4. É vedada a
continuidade do
tratamento do
beneficiário que tiver três
faltas consecutivas
injustificadas.

Mantida redação da IN-18-03.

assistência
psicológica
interna in-18-03
módulo 04 folha
02

04.1 – Nesses casos, o retorno é
permitido após nova inscrição para
a terapia.

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO III

4.1 Na hipótese prevista
no item 4 deste Título, o
retorno é permitido após
nova inscrição para a
terapia, observado o
seguinte:

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste redacional.

assistência
psicológica
interna in-18-03
módulo 04 folha
02

04.1.1 – O beneficiário tem direito a
dois retornos.

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO III

a) o beneficiário tem
direito a dois retornos
após interrupção do
tratamento.

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste redacional.

assistência
psicológica
interna in-18-03
módulo 04 folha
02

04.1.2 – Após o segundo, perde o
direito de usufruir o tratamento
psicoterápico sob a forma direta.

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO III

b) após o segundo
retorno, perde o direito de
usufruir o tratamento
psicoterápico sob a forma
direta.

Mantida redação da IN-18-03.

assistência
psicológica
interna in-18-03
módulo 04 folha
02

05 – Nos períodos de recesso ou
férias as sessões psicoterápicas são
interrompidas. O beneficiário tem
sua vaga garantida até o retorno de
suas atividades.

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO III

5. Nos períodos de
recesso ou férias as
sessões psicoterápicas
são interrompidas. O
beneficiário tem sua vaga
garantida até o retorno de
suas atividades.

Mantida redação da IN-18-03.

assistência
psicológica
interna in-18-03
módulo 04 folha
02

05.1 – O não comparecimento ao
tratamento após 15 dias do retorno
das atividades é considerado como
desistência. Neste caso, o primeiro
beneficiário inscrito na lista de
espera é convidado a iniciar o
tratamento psicoterápico no horário
reservado.

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO III

5.1 O não
comparecimento ao
tratamento após 15
(quinze) dias do retorno
das atividades é
considerado como
desistência. Neste caso,
o primeiro beneficiário
inscrito na lista de espera
é convidado a iniciar o
tratamento psicoterápico

Mantida redação da IN-18-03.
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no horário reservado.

assistência
psicológica
interna in-18-03
módulo 04 folha
02

06 – O tratamento psicoterápico
pode ser interrompido por alta
evolutiva efetivada pelo profissional
ou por vontade do próprio
beneficiário.

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO III

6. O tratamento
psicoterápico pode ser
interrompido por alta
evolutiva efetivada pelo
profissional ou por
vontade do próprio
beneficiário.

Mantida redação da IN-18-03.

assistência
psicológica
interna in-18-03
módulo 04 folha
02

06.1 – Cabe a suspensão do
tratamento nos casos em que o
psicoterapeuta julgar necessário o
encaminhamento do beneficiário a
outros profissionais, ou que, por
qualquer motivo, sinta-se
impossibilitado de dar continuidade
ao processo.

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO III

6.1 Cabe a suspensão do
tratamento nos casos em
que o psicoterapeuta
julgar necessário o
encaminhamento do
beneficiário a outros
profissionais, ou que, por
qualquer motivo, sinta-se
impossibilitado de dar
continuidade ao
tratamento.

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste redacional.

assistência
psicológica
interna in-18-03
módulo 04 folha
02

06.2 – Nos casos em que a
psicoterapia for interrompida pelo
beneficiário, este só poderá retornar
após inscrever-se novamente e
aguardar nova chamada pelo
Serviço de Psicologia.

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO III

6.2 Nos casos em que a
psicoterapia for
interrompida pelo
beneficiário, este só
poderá retornar após
inscrever-se novamente e
aguardar nova chamada
pelo Serviço de Médico.

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste redacional.

assistência
psicológica
interna in-18-03
módulo 04 folha
03

IV – TRABALHOS COM
GRUPOS
01 – Os trabalhos com grupos
podem ser efetuados em nível de
intervenção ou em nível temático,
por meio de palestras de
esclarecimentos.

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO IV

TÍTULO IV –
ATENDIMENTO
PSICOLÓGICO
INTERNO COM
GRUPOS
1. Os trabalhos com
grupos podem ser
efetuados em nível de
intervenção ou em nível
temático, por meio de
palestras de
esclarecimentos.

Mantida redação da IN-18-03.

assistência
psicológica
interna in-18-03
módulo 04 folha
03

02 – Os trabalhos em nível de
intervenção seguem as normas
estabelecidas para a Assistência
Psicológica.

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO IV

2. Os trabalhos em nível
de intervenção seguem
as normas estabelecidas
para o Atendimento
Psicológico Interno.

Mantida redação da IN-18-03,
com adaptação.

assistência
psicológica
interna in-18-03
módulo 04 folha
03

02.1 – Para que o beneficiário se
submeta a este trabalho, deve
assumir compromisso com o grupo
no que se refere à sua participação
e ao sigilo a respeito dos assuntos
tratados.

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO IV

2.1 Para que o
beneficiário se submeta a
este atendimento, deve
assumir compromisso
com o grupo no que se
refere à sua participação
e ao sigilo a respeito dos
assuntos tratados.

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste redacional.

assistência
psicológica
interna in-18-03
módulo 04 folha
03

02.2 – Os grupos de intervenção
podem ser formados aleatoriamente,
conforme a procura dos
beneficiários ou partindo de
características específicas como,
por exemplo, grupo de idosos ou
grupo de aposentados. Cabe ao
psicólogo definir o mais conveniente
para o momento.

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO IV

2.2 Os grupos de
intervenção podem ser
formados aleatoriamente,
conforme a procura dos
beneficiários ou partindo
de características
específicas como, por
exemplo, grupo de idosos
ou grupo de aposentados.

Mantida redação da IN-18-03,
com supressão.

assistência
psicológica
interna in-18-03
módulo 04 folha
03

03 – Os trabalhos com grupos
temáticos devem ocorrer a partir da
demanda dos beneficiários ou da
iniciativa do Serviço de Psicologia,
quando julgar relevante o
esclarecimento de alguns temas.

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO IV

3. Os trabalhos com
grupos temáticos
ocorrerão a partir da
demanda dos
beneficiários ou da
iniciativa do Serviço de
Saúde, quando julgar
relevante o
esclarecimento de algum

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste redacional.
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esclarecimento de algum
tema.

assistência
psicológica
interna in-18-03
módulo 04 folha
03

03.1 – Para participar dos grupos
temáticos, o beneficiário deve
inscrever-se antecipadamente. É
vedada a participação de pessoas
não inscritas.

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO IV

3.1 Para participar dos
grupos temáticos, o
beneficiário deve
inscrever-se
antecipadamente.

Mantida redação da IN-18-03,
com supressão.

assistência
psicológica
interna in-18-03
módulo 04 folha
03

03.2 – O trabalho com grupos
temáticos pode ser realizado em um
ou mais encontros, conforme a
necessidade do tema a ser debatido.

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO IV

3.2 O trabalho com
grupos temáticos pode
ser realizado em um ou
mais encontros, conforme
a necessidade do tema a
ser debatido.

Mantida redação da IN-18-03.

assistência
psicológica
interna in-18-03
módulo 04 folha
03

03.3 – Os temas podem ser
repetidos em outras ocasiões, se
houver demanda.

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO IV

3.3 Os temas podem ser
repetidos em outras
ocasiões, se houver
demanda.

Mantida redação da IN-18-03.

assistência
psicológica
interna in-18-03
módulo 04 folha
03

03.4 – Podem ser convidados outros
profissionais para compor o corpo
técnico do trabalho, segundo
indicação do Serviço de Psicologia.

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO IV

3.4 Podem ser
convidados outros
profissionais para compor
o corpo técnico do
trabalho, segundo
indicação do profissional
psicólogo.

Mantida redação da IN-18-03.

assistência
psicológica
interna in-18-03
módulo 04 folha
03

03.5 – O trabalho com grupos
temáticos pode atender às
necessidades específicas das
diferentes áreas do Tribunal ou das
Seccionais.

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO IV

3.5 O trabalho com
grupos temáticos pode
atender às necessidades
específicas das diferentes
áreas do Tribunal ou das
Seccionais.

Mantida redação da IN-18-03.

assistência
psicológica
interna in-18-03
módulo 04 folha
03

03.6 – Os grupos temáticos são
estruturados pelo Serviço de
Psicologia ou em parceria com
outras áreas.

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO IV

3.6 Os grupos temáticos
são estruturados pelos
profissionais psicólogos
do Serviço de Saúde ou
em parceria com outras
áreas.

Mantida redação da IN-18-03.

assistência a
dependentes
químicos in-18-
03 módulo 07
folha 01

01 – O trabalho com dependentes
químicos realizado no Tribunal e nas
Seccionais conta com a parceria da
área de Recursos Humanos.

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO  V

TÍTULO V –
ATENDIMENTO
PSICOLÓGICO
INTERNO A
DEPENDENTES
QUÍMICOS
1. O trabalho com
dependentes químicos, no
Tribunal e nas
Seccionais, deve ser
realizado em parceria
com a área de Gestão de
Pessoas.

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste redacional.
Competência prevista no
Regulamento de Serviço e no art.
27, II, do RGPS.

assistência a
dependentes
químicos in-18-
03 módulo 07
folha 02

02 – O Serviço de Psicologia e a
área de Recursos Humanos devem
desenvolver atividades nos níveis de
prevenção e tratamento.

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO  V

2. O Serviço de Saúde e
a área de Gestão de
Pessoas devem
desenvolver atividades
para prevenção e
tratamento.

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste redacional.

assistência a
dependentes
químicos in-18-
03 módulo 07
folha 02

03 – As atividades em nível de
prevenção e tratamento são
realizadas por meio de abordagem
individual e grupal e podem
abranger a família e a chefia direta
do dependente.

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO  V

3. As atividades de
prevenção e tratamento
são realizadas por meio
de abordagem individual
e grupal e podem
abranger a família e a
chefia direta do
dependente.

Mantida redação da IN-18-03,
com supressão.

assistência a
dependentes
químicos in-18-
03 módulo 07
folha 02

04 – A intervenção inicial é
realizada por profissionais do quadro
de pessoal do Tribunal ou das
Seccionais, quando houver.

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO  V

4. A intervenção inicial é
realizada por profissionais
do quadro de pessoal do
Tribunal ou das
Seccionais, quando
houver.

Mantida redação da IN-18-03.
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assistência a
dependentes
químicos in-18-
03 módulo 07
folha 02

04.1 – Outros profissionais podem
ser convidados para o
desenvolvimento de atividades
específicas.

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO  V

4.1 Outros profissionais
podem ser convidados
para o desenvolvimento
de atividades específicas.

Mantida redação da IN-18-03.

assistência a
dependentes
químicos in-18-
03 módulo 07
folha 02

04.2 – Os casos agudos ou crônicos
de dependência serão
encaminhados para a rede
credenciada ou para a comunidade,
conforme avaliação prévia.

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO  V

4.2 Os casos agudos ou
crônicos de dependência
química serão
encaminhados para a
rede credenciada,
conforme avaliação
prévia e a situação de
inscrição junto ao PRO-
SOCIAL, ou para a
assistência pública.

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste redacional.

assistência a
dependentes
químicos in-18-
03 módulo 07
folha 02

III – ASSISTÊNCIA EXTERNA
01 – Após avaliação e de posse da
autorização para o tratamento, o
beneficiário deve ser encaminhado
ao profissional ou instituição
credenciada.

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO  V

-
Suprimido, pois o comando pode
ser subsumido no Título II do
Módulo 2 da IN proposta.

assistência a
dependentes
químicos in-18-
03 módulo 07
folha 02

02 – Os casos de internação são
analisados de forma diferenciada,
conforme sejam de internação para
desintoxicação ou para tratamento
em hospital dia.

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO  V

-

Suprimido, pois o art. 33 do
RGPS dispõe sobre a internação
por dependência química na
assistência psiquiátrica. Portanto,
o comando ficou subsumido nos
itens que compõem os Títulos do
Módulo 5 da IN proposta.

assistência a
dependentes
químicos in-18-
03 módulo 07
folha 03

02.1 – Considerando que no
tratamento de dependentes químicos
deve-se prever a ocorrência de
recaídas, o Serviço de Psicologia
deve considerar a tabela a seguir,
cujo objetivo é levar o beneficiário a
uma tomada de consciência no
sentido de assumir responsabilidade
pelo seu tratamento e recuperação,
além de controlar os custos com
este tipo de tratamento:
Primeira
Internação

Segunda
Internação

Terceira
Internação

50%
Servidor
50% Pro-
Social

80%
Servidor
20% Pro-
Social

100%
Servidor

 

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO  V

-
Suprimido, considerando que o
atual RGPS prevê o custeio de
internações.

assistência a
dependentes
químicos in-18-
03 módulo 07
folha 03

03 – O beneficiário pode optar por
qualquer profissional não
credenciado, desde que este tenha
formação específica para trabalhar
com dependentes químicos.

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO  V

-
Suprimido, em vista do disposto
no item 1 do Título VIII do
Módulo 1 da IN proposta.

assistência a
dependentes
químicos in-18-
03 módulo 07
folha 03

04 – Quanto aos demais
procedimentos, a Assistência a
Dependentes Químicos obedece aos
mesmos critérios da Assistência
Psicológica Externa.

MÓDULO 4 –
Assistência
Psicológica
Interna
TÍTULO  V

5. Quanto aos demais
procedimentos, a
Assistência a
Dependentes Químicos
obedece aos mesmos
critérios da Assistência
Psicológica Externa.

Mantida redação da IN-18-03.

assistência
psiquiátrica in-
18-03 módulo 06
folha 01

I – OBJETIVOS
01 – A Assistência Psiquiátrica
consiste no tratamento psiquiátrico
de beneficiários, mediante indicação
técnica, por meio de profissionais
com formação na área médica e

MÓDULO 5 –
Assistência
Psiquiátrica
TÍTULO I

MÓDULO 5 –
ASSISTÊNCIA
PSIQUIÁTRICA
EXTERNA
TÍTULO I –
OBJETIVOS
1. A Assistência
Psiquiátrica consiste no
tratamento psiquiátrico de
beneficiários, mediante
indicação técnica, por

Mantida redação da IN-18-03.
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folha 01 especializados em psiquiatria,
credenciados ou não pelo PRO-
SOCIAL.

TÍTULO I meio de profissionais com
formação na área médica
especializados em
psiquiatria, inscritos no
Conselho Regional de
Medicina, credenciados
ou não pelo PRO-
SOCIAL.

assistência
psiquiátrica in-
18-03 módulo 06
folha 01

02 – A Assistência Psiquiátrica tem
por objetivos:

MÓDULO 5 –
Assistência
Psiquiátrica
TÍTULO I

2. A Assistência
Psiquiátrica tem por
objetivo:

Mantida redação da IN-18-03.

assistência
psiquiátrica in-
18-03 módulo 06
folha 01

a)         atender às necessidades
dos beneficiários que apresentam
transtornos emocionais graves ou
transtornos mentais;

MÓDULO 5 –
Assistência
Psiquiátrica
TÍTULO I

a) atender às
necessidades dos
beneficiários que
apresentam transtornos
emocionais graves ou
transtornos mentais.

Mantida redação da IN-18-03.

assistência
psiquiátrica in-
18-03 módulo 06
folha 01

b)         oferecer suporte ao
tratamento psico-emocional para os
beneficiários que necessitarem.

MÓDULO 5 –
Assistência
Psiquiátrica
TÍTULO I

b) oferecer suporte ao
tratamento psico-
emocional para os
beneficiários que
necessitarem.

Mantida redação da IN-18-03.

assistência
psiquiátrica in-
18-03 módulo 06
folha 01

01 – A Assistência Psiquiátrica
abrange:

MÓDULO 5 –
Assistência
Psiquiátrica
TÍTULO II

TÍTULO II –
SERVIÇOS
PRESTADOS
1. O tratamento
psiquiátrico prestado pela
rede credenciada
englobam serviços de:

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste redacional.

assistência
psiquiátrica in-
18-03 módulo 06
folha 01

a)         Consulta inicial;

MÓDULO 5 –
Assistência
Psiquiátrica
TÍTULO II

a) consulta inicial.  

assistência
psiquiátrica in-
18-03 módulo 06
folha 01

b)         Consultas de tratamento;

MÓDULO 5 –
Assistência
Psiquiátrica
TÍTULO II

b) consultas de
tratamento.  

assistência
psiquiátrica in-
18-03 módulo 06
folha 01

c)         Consultas emergenciais;

MÓDULO 5 –
Assistência
Psiquiátrica
TÍTULO II

c) consultas
emergenciais.  

assistência
psiquiátrica in-
18-03 módulo 06
folha 01

d)         Tratamento em regime de
hospital dia;

MÓDULO 5 –
Assistência
Psiquiátrica
TÍTULO II

d) tratamento em regime
de hospital-dia.  

assistência
psiquiátrica in-
18-03 módulo 06
folha 01

e)         Tratamento em regime de
internação.

MÓDULO 5 –
Assistência
Psiquiátrica
TÍTULO II

e) tratamento em regime
de internação.  

assistência
psiquiátrica in-
18-03 módulo 06
folha 01

III – NORMAS GERAIS
01 – A Assistência Psiquiátrica é
prestada por meio do sistema de
credenciamento ou reembolso.

MÓDULO 5 –
Assistência
Psiquiátrica
TÍTULO II

-
Suprimir, em vista do disposto no
item 1 do Título VIII do Módulo
1 da IN proposta.

  

MÓDULO 5 –
Assistência
Psiquiátrica
TÍTULO III

TÍTULO III – REGRAS
ESPECÍFICAS
1. A internação para
tratamento psiquiátrico
está condicionada a:

Proposto, com base na redação
do art. 32 do RGPS.

  

MÓDULO 5 –
Assistência
Psiquiátrica
TÍTULO III

a) ineficácia dos regimes
de tratamento extra-
hospitalares.

Proposto, com base na redação
do art. 32 do RGPS.

  

MÓDULO 5 –
Assistência
Psiquiátrica
TÍTULO III

b) apresentação de laudo
circunstanciado do
médico assistente, que
caracterize a necessidade
da internação.

Proposto, com base na redação
do art. 32 do RGPS.

MÓDULO 5 – c) consentimento do
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MÓDULO 5 –
Assistência
Psiquiátrica
TÍTULO III

paciente ou de seu
responsável legal ou,
ainda, por determinação
judicial.

Proposto, com base na redação
do art. 32 do RGPS.

  

MÓDULO 5 –
Assistência
Psiquiátrica
TÍTULO III

1.1 O Serviço de Saúde
do Tribunal ou da
Seccional avaliará a
solicitação de internação
para fins de autorização.

Proposto, com base na redação
do art. 32 e 34 do RGPS.

  

MÓDULO 5 –
Assistência
Psiquiátrica
TÍTULO III

1.2 As autorização para
internação por
emergência psiquiátrica
deverá ser solicitada em
até um dia útil após o
atendimento, exceto o
contido na alínea “c” do
item 1 deste Título, que
deverá ser apresentado
previamente.

Proposto, com base na redação
do art. 32 e 34 do RGPS.

assistência a
dependentes
químicos in-18-
03 módulo 07
folha 02

04.3 – Os casos que necessitarem
de desintoxicação serão
encaminhados para a rede
credenciada. Ao final do processo
de desintoxicação, o beneficiário
poderá iniciar o tratamento indicado,
conforme avaliação do Serviço de
Psicologia.

MÓDULO 5 –
Assistência
Psiquiátrica
TÍTULO III

2. A internação por
dependência química,
inclusive alcoolismo,
somente se dará quando
caracterizada a
necessidade de
hospitalização em razão
de abstinência ou
intoxicação.

Proposto, com base na redação
do art. 34 do RGPS.

assistência
fonoaudiológica
in-18-03 módulo
08 folha 01

I – OBJETIVOS
01 – A Assistência Fonoaudiológica
consiste no tratamento das
dificuldades da comunicação,
abrangendo quatro grandes áreas de
atuação:

MÓDULO 6 –
Assistência
Fonoaudiológica
TÍTULO I

MÓDULO 6 –
ASSISTÊNCIA
FONOAUDIOLÓGICA
EXTERNA
TÍTULO I –
OBJETIVOS
1. A assistência
fonoaudiológica externa
consiste na prestação de
serviços fonaudiológicos
por profissionais
especializados na área de
Fonoaudiologia, inscritos
no Conselho Regional de
Fonoaudiologia,
credenciados ou não pelo
PRO-SOCIAL.

Alterado para padronização do
texto com os elementos
constantes do objetivo da
assistência psicológica e
psiquiátrica previstas na IN-18-
03.

assistência
fonoaudiológica
in-18-03 módulo
08 folha 01

a) voz;

MÓDULO 6 –
Assistência
Fonoaudiológica
TÍTULO I

- Suprimir.

assistência
fonoaudiológica
in-18-03 módulo
08 folha 01

b) audiologia;

MÓDULO 6 –
Assistência
Fonoaudiológica
TÍTULO I

- Suprimir.

assistência
fonoaudiológica
in-18-03 módulo
08 folha 01

c) motricidade oral e escrita;

MÓDULO 6 –
Assistência
Fonoaudiológica
TÍTULO I

- Suprimir.

assistência
fonoaudiológica
in-18-03 módulo
08 folha 01

d) linguagem oral e escrita.

MÓDULO 6 –
Assistência
Fonoaudiológica
TÍTULO I

- Suprimir.

assistência
fonoaudiológica
in-18-03 módulo
08 folha 01

02 – A Assistência Fonoaudiológica
tem por objetivos:

MÓDULO 6 –
Assistência
Fonoaudiológica
TÍTULO I

2. A assistência
fonoaudiológica tem por
objetivo:

Mantida redação da IN-18-03.

assistência
fonoaudiológica
in-18-03 módulo

a)         prevenir e corrigir distúrbios
da fala e aparelho fonador, da
escrita e do desenvolvimento

MÓDULO 6 –
Assistência
Fonoaudiológica

a) prevenir e corrigir
distúrbios da fala e
aparelho fonador, da
escrita e do Mantida redação da IN-18-03.
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08 folha 01 psicomotor; TÍTULO I desenvolvimento
psicomotor.

assistência
fonoaudiológica
in-18-03 módulo
08 folha 01

b)         contribuir para a melhor
adaptação psicossocial do indivíduo.

MÓDULO 6 –
Assistência
Fonoaudiológica
TÍTULO I

b) contribuir para a
melhor adaptação
psicossocial do indivíduo.

Mantida redação da IN-18-03.

assistência
fonoaudiológica
in-18-03 módulo
08 folha 01

II – SERVIÇOS PRESTADOS
01 – Os serviços fonoaudiológicos
prestados pela rede credenciada
abrangem terapias nas áreas de:

MÓDULO 6 –
Assistência
Fonoaudiológica
TÍTULO II

TÍTULO II –
SERVIÇOS
PRESTADOS
1. O tratamento seriado
fonoaudiológico prestado
pela rede credenciada
englobam serviços de:
a) consulta inicial para
tratamento de
fonoaudiologia.
b) sessão de avaliação
para tratamento de
fonoaudiologia.
c) sessão de tratamento
de fonoaudiologia.

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste redacional aos
serviços disponíveis na Tabela
Própria do PRO-SOCIAL
(TABJUD).

assistência
fonoaudiológica
in-18-03 módulo
08 folha 01

a) dislalia;

MÓDULO 6 –
Assistência
Fonoaudiológica
TÍTULO II

-

Suprimir, a fim de ajustar aos
serviços disponíveis na Tabela
Própria do PRO-SOCIAL
(TABJUD).

assistência
fonoaudiológica
in-18-03 módulo
08 folha 01

b) dislexia;

MÓDULO 6 –
Assistência
Fonoaudiológica
TÍTULO II

-

Suprimir, a fim de ajustar aos
serviços disponíveis na Tabela
Própria do PRO-SOCIAL
(TABJUD).

assistência
fonoaudiológica
in-18-03 módulo
08 folha 01

c) afasia;

MÓDULO 6 –
Assistência
Fonoaudiológica
TÍTULO II

-

Suprimir, a fim de ajustar aos
serviços disponíveis na Tabela
Própria do PRO-SOCIAL
(TABJUD).

assistência
fonoaudiológica
in-18-03 módulo
08 folha 01

d) gagueira;

MÓDULO 6 –
Assistência
Fonoaudiológica
TÍTULO II

-

Suprimir, a fim de ajustar aos
serviços disponíveis na Tabela
Própria do PRO-SOCIAL
(TABJUD).

assistência
fonoaudiológica
in-18-03 módulo
08 folha 01

e) deglutição atípica;

MÓDULO 6 –
Assistência
Fonoaudiológica
TÍTULO II

-

Suprimir, a fim de ajustar aos
serviços disponíveis na Tabela
Própria do PRO-SOCIAL
(TABJUD).

assistência
fonoaudiológica
in-18-03 módulo
08 folha 01

f) disfonia;

MÓDULO 6 –
Assistência
Fonoaudiológica
TÍTULO II

-

Suprimir, a fim de ajustar aos
serviços disponíveis na Tabela
Própria do PRO-SOCIAL
(TABJUD).

assistência
fonoaudiológica
in-18-03 módulo
08 folha 01

g) dificuldades de aprendizagem;

MÓDULO 6 –
Assistência
Fonoaudiológica
TÍTULO II

-

Suprimir, a fim de ajustar aos
serviços disponíveis na Tabela
Própria do PRO-SOCIAL
(TABJUD).

assistência
fonoaudiológica
in-18-03 módulo
08 folha 01

h) distúrbios psicomotores;

MÓDULO 6 –
Assistência
Fonoaudiológica
TÍTULO II

-

Suprimir, a fim de ajustar aos
serviços disponíveis na Tabela
Própria do PRO-SOCIAL
(TABJUD).

assistência
fonoaudiológica
in-18-03 módulo
08 folha 01

i) desartria;

MÓDULO 6 –
Assistência
Fonoaudiológica
TÍTULO II

-

Suprimir, a fim de ajustar aos
serviços disponíveis na Tabela
Própria do PRO-SOCIAL
(TABJUD).

assistência
fonoaudiológica
in-18-03 módulo
08 folha 01

j) atraso de linguagem;

MÓDULO 6 –
Assistência
Fonoaudiológica
TÍTULO II

-

Suprimir, a fim de ajustar aos
serviços disponíveis na Tabela
Própria do PRO-SOCIAL
(TABJUD).

assistência
fonoaudiológica
in-18-03 módulo
08 folha 01

k) deficiência auditiva; e

MÓDULO 6 –
Assistência
Fonoaudiológica
TÍTULO II

-

Suprimir, a fim de ajustar aos
serviços disponíveis na Tabela
Própria do PRO-SOCIAL
(TABJUD).

assistência
fonoaudiológica
in-18-03 módulo
08 folha 01

m) outras.

MÓDULO 6 –
Assistência
Fonoaudiológica
TÍTULO II

-

Suprimir, a fim de ajustar aos
serviços disponíveis na Tabela
Própria do PRO-SOCIAL
(TABJUD).
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assistência
fonoaudiológica
in-18-03 módulo
08 folha 02

01 – A Assistência Fonoaudiológica
é prestada por meio do sistema de
credenciamento ou reembolso.

MÓDULO 6 –
Assistência
Fonoaudiológica
TÍTULO II

-
Suprimir, em vista do disposto no
item 1 do Título VIII do Módulo
1 da IN proposta.

  

MÓDULO 7 –
Assistência de
Terapia
Ocupacional
TÍTULO I

MÓDULO 7 –
ASSISTÊNCIA DE
TERAPIA
OCUPACIONAL
TÍTULO I –
OBJETIVOS
1. A assistência de
terapia ocupacional
externa consiste na
prestação de serviços
terapêuticos ocupacionais
por profissionais
especializados na área de
Terapia Ocupacional,
inscritos no Conselho
Regional de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional,
credenciados ou não pelo
PRO-SOCIAL.
2. A assistência de
terapia ocupacional tem
por objetivo o tratamento
e reabilitação de
beneficiários que tenham
seu desempenho
profissional ou
convivência social
afetados por problemas
motores, cognitivos,
emocionais e de inserção
social.

Item 1: alterado para
padronização do texto com os
elementos constantes do objetivo
da assistência psicológica e
psiquiátrica previstas na IN-18-
03.
 
Item 2: proposto pela DIASA em
revisão preliminar da IN em
2014.

  

MÓDULO 7 –
Assistência de
Terapia
Ocupacional
TÍTULO II

TÍTULO II –
SERVIÇOS
PRESTADOS
1. O tratamento seriado
de terapia ocupacional
prestado pela rede
credenciada englobam
serviços de:

Proposto pela DIASA em
revisão preliminar da IN em
2014.

  

MÓDULO 7 –
Assistência de
Terapia
Ocupacional
TÍTULO II

a) consulta inicial para
tratamento de Terapia
Ocupacional.

Proposto pela DIASA em
revisão preliminar da IN em
2014. Ajustado aos serviços
disponíveis na Tabela Própria do
PRO-SOCIAL (TABJUD).

  

MÓDULO 7 –
Assistência de
Terapia
Ocupacional
TÍTULO II

b) sessão de avaliação
para tratamento em
Terapia Ocupacional.

Proposto pela DIASA em
revisão preliminar da IN em
2014. Ajustado aos serviços
disponíveis na Tabela Própria do
PRO-SOCIAL (TABJUD).

  

MÓDULO 7 –
Assistência de
Terapia
Ocupacional
TÍTULO II

c) sessão de tratamento
em Terapia Ocupacional.

Proposto pela DIASA em
revisão preliminar da IN em
2014. Ajustado aos serviços
disponíveis na Tabela Própria do
PRO-SOCIAL (TABJUD).

MÓDULO 8 –
ASSISTÊNCIA
FISIOTERÁPICA
EXTERNA
TÍTULO I –
OBJETIVOS
1. A assistência de
fisioterápica externa
consiste na prestação de
serviços fisioterápicos
por profissionais
especializados na área de

Item 1: alterado para
padronização do texto com os
elementos constantes do objetivo
da assistência psicológica e
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MÓDULO 8 –
Assistência
Fisioterápica
Externa
TÍTULO I

Fisioterapia, inscritos no
Conselho Regional de
Fisioterapia e Terapia
Ocupacional,
credenciados ou não pelo
PRO-SOCIAL.
2. A assistência
fisioterápica tem por
objetivo estabelecer a
integridade da saúde dos
beneficiários por meio da
aplicação de métodos e
técnicas fisioterápicas em
ações de educação,
promoção, prevenção e
reabilitação das
disfunções advindas das
diversas patologias.

psiquiátrica previstas na IN-18-
03.
 
Item 2: proposto.
 
 
 
 
 
                  

  

MÓDULO 8 –
Assistência
Fisioterápica
Externa
TÍTULO II

TÍTULO II –
SERVIÇOS
PRESTADOS
1. Os tratamentos
fisioterápicos seriados
realizados de forma
externa e indireta
abrangem os seguintes
modalidades:

Proposto pela DIASA em
revisão preliminar da IN em
2014.

  

MÓDULO 8 –
Assistência
Fisioterápica
Externa
TÍTULO II

a) consulta de avaliação
de fisioterapia.

Proposto pela DIASA em
revisão preliminar da IN em
2014.

  

MÓDULO 8 –
Assistência
Fisioterápica
Externa
TÍTULO II

b) sessões de fisioterapia,
equoterapia, hidroterapia,
pilates,
recondicionamento físico
e Reeducação Postural
Global – RPG.

Proposto pela DIASA em
revisão preliminar da IN em
2014.

  

MÓDULO 9 –
Assistência
Fisioterápica
Interna
TÍTULO I

MÓDULO 9 – DA
ASSISTÊNCIA
FISIOTERÁPICA
INTERNA
TÍTULO I –
OBJETIVOS
1. A Assistência
Fisioterápica oferecida
internamente consiste na
prestação de serviços
fisioterápicos por
profissionais
especializados na área de
Fisioterapia, inscritos no
Conselho Regional de
Fisioterapia, integrantes
do quadro de pessoal do
Tribunal ou das
Seccionais, ou
contratados junto a outras
instituições.

Proposto pela DIASA em
revisão preliminar da IN em
2014, com ajuste redacional.

  

MÓDULO 9 –
Assistência
Fisioterápica
Interna
TÍTULO I

2. São objetivos do
atendimento fisioterápico
interno:

Proposto pela DIASA em
revisão preliminar da IN em
2014.

  

MÓDULO 9 –
Assistência
Fisioterápica
Interna
TÍTULO I

a) proporcionar aos
magistrados e servidores
assistência ambulatorial e
de urgência.

Proposto pela DIASA em
revisão preliminar da IN em
2014.

MÓDULO 9 – b) oferecer aos
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Assistência
Fisioterápica
Interna
TÍTULO I

magistrados e servidores
acesso facilitado e
gratuito aos serviços de
Fisioterapia.

Proposto pela DIASA em
revisão preliminar da IN em
2014.

  

MÓDULO 9 –
Assistência
Fisioterápica
Interna
TÍTULO I

c)  assistir e auxiliar os
magistrados e servidores
a utilizarem os
mobiliários, no ambiente
de trabalho, eficazmente.

Proposto pela DIASA em
revisão preliminar da IN em
2014.

  

MÓDULO 9 –
Assistência
Fisioterápica
Interna
TÍTULO I

d) fornecer orientações
ergonômicas e posturais
para o ambiente de
trabalho.

Proposto pela DIASA em
revisão preliminar da IN em
2014.

  

MÓDULO 9 –
Assistência
Fisioterápica
Interna
TÍTULO I

e) analisar e emitir
pareceres e relatórios
técnicos especializados,
quando necessário.

Proposto pela DIASA em
revisão preliminar da IN em
2014.

  

MÓDULO 9 –
Assistência
Fisioterápica
Interna
TÍTULO I

f) atuar como facilitador
para o retorno do
servidor às suas
atividades biomecânica
funcionais diárias.

Proposto pela DIASA em
revisão preliminar da IN em
2014.

  

MÓDULO 9 –
Assistência
Fisioterápica
Interna
TÍTULO I

g) contribuir com
abordagens e técnicas
motoras específicas,
quando necessário, nos
bebês e colaboradoras do
berçário.

Proposto pela DIASA em
revisão preliminar da IN em
2014.

  

MÓDULO 9 –
Assistência
Fisioterápica
Interna
TÍTULO II

TÍTULO II –
SERVIÇOS
PRESTADOS
1. Os serviços
fisioterápicos realizados
internamente englobam:

Proposto pela DIASA em
revisão preliminar da IN em
2014.

  

MÓDULO 9 –
Assistência
Fisioterápica
Interna
TÍTULO II

a) fisioterapia traumato-
ortopédica.

Proposto pela DIASA em
revisão preliminar da IN em
2014.

  

MÓDULO 9 –
Assistência
Fisioterápica
Interna
TÍTULO II

b) orientação postural.
Proposto pela DIASA em
revisão preliminar da IN em
2014.

  

MÓDULO 9 –
Assistência
Fisioterápica
Interna
TÍTULO II

c) análise ergonômica.
Proposto pela DIASA em
revisão preliminar da IN em
2014.

  

MÓDULO 9 –
Assistência
Fisioterápica
Interna
TÍTULO II

d) visitas técnicas ao
berçário.

Proposto pela DIASA em
revisão preliminar da IN em
2014.

  

MÓDULO 9 –
Assistência
Fisioterápica
Interna
TÍTULO II

e) autorização de
tratamento seriado.

Proposto pela DIASA em
revisão preliminar da IN em
2014.

  

MÓDULO 9 –
Assistência
Fisioterápica
Interna
TÍTULO II

f) elaboração de parecer
cinesiofuncional.

Proposto pela DIASA em
revisão preliminar da IN em
2014.

  

MÓDULO 9 –
Assistência
Fisioterápica

g) triagem e
encaminhamento de
beneficiários para a rede

Proposto pela DIASA em
revisão preliminar da IN em
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Interna
TÍTULO II

beneficiários para a rede
credenciada. 2014.

  

MÓDULO 9 –
Assistência
Fisioterápica
Interna
TÍTULO II

h) acompanhamento dos
casos encaminhados.

Proposto pela DIASA em
revisão preliminar da IN em
2014.

  

MÓDULO 9 –
Assistência
Fisioterápica
Interna
TÍTULO II

i) elaboração de
relatórios e pareceres
técnicos.

Proposto pela DIASA em
revisão preliminar da IN em
2014.

  

MÓDULO 9 –
Assistência
Fisioterápica
Interna
TÍTULO II

j) promoção ou
participação de trabalhos
em parceria com outras
áreas.

Proposto pela DIASA em
revisão preliminar da IN em
2014.

  

MÓDULO 9 –
Assistência
Fisioterápica
Interna
TÍTULO II

k) análise de candidatos a
credenciamento.

Proposto pela DIASA em
revisão preliminar da IN em
2014.

  

MÓDULO 9 –
Assistência
Fisioterápica
Interna
TÍTULO II

l) participação de junta
médica quando
convocado ou designado
para opinar em assuntos
de sua competência.

Proposto, com base nas
competências atuais do
Regulamento de Serviço.

  

MÓDULO 9 –
Assistência
Fisioterápica
Interna
TÍTULO III

TÍTULO III –
ATENDIMENTO
FISIOTERÁPICO
INTERNO
1. O tratamento
fisioterápico tem prazo
inicial de 10 (dez)
sessões, podendo ser
prorrogado por igual
período, dependendo da
necessidade e da
avaliação do
fisioterapeuta, não
excedendo o período
máximo de 4 (quatro)
meses ou 40 (quarenta)
sessões.

Proposto pela DIASA.

  

MÓDULO 9 –
Assistência
Fisioterápica
Interna
TÍTULO III

2. A quantidade das
sessões fisioterápicas
semanais ocorrem
conforme a necessidade
do caso.

Proposto pela DIASA.

  

MÓDULO 9 –
Assistência
Fisioterápica
Interna
TÍTULO III

3. Não havendo horário
disponível para a
realização do tratamento
na forma direta, o
beneficiário é inscrito em
lista de espera.

Proposto pela DIASA.

  

MÓDULO 9 –
Assistência
Fisioterápica
Interna
TÍTULO III

4. É vedada a
continuidade do
tratamento do
beneficiário que tiver três
faltas injustificadas.

Proposto pela DIASA.

  

MÓDULO 9 –
Assistência
Fisioterápica
Interna
TÍTULO III

4.1 Na hipótese do item 4
deste Título, o retorno é
permitido após nova
inscrição para o
tratamento e desde que o
beneficiário apresente
novo pedido médico para
o atendimento.

Proposto pela DIASA.

5. Nos períodos de
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MÓDULO 9 –
Assistência
Fisioterápica
Interna
TÍTULO III

recesso ou férias, as
sessões fisioterápicas são
interrompidas. O
beneficiário tem sua vaga
garantida até o retorno de
suas atividades.

Proposto pela DIASA.

  

MÓDULO 9 –
Assistência
Fisioterápica
Interna
TÍTULO III

5.1 O não
comparecimento ou
procura ao tratamento
após 7 (sete) dias do
retorno das atividades é
considerado como
desistência. Neste caso,
o primeiro beneficiário
inscrito na lista de espera
é convidado a iniciar o
tratamento fisioterápico
no horário reservado.

Proposto pela DIASA.

  

MÓDULO 9 –
Assistência
Fisioterápica
Interna
TÍTULO III

6. O tratamento
fisioterápico pode ser
interrompido por alta
evolutiva efetivada pelo
profissional ou por
vontade do próprio
beneficiário.

Proposto pela DIASA.

  

MÓDULO 9 –
Assistência
Fisioterápica
Interna
TÍTULO III

6.1 Cabe a suspensão do
tratamento nos casos em
que o fisioterapeuta julgar
necessário o
encaminhamento do
beneficiário a outros
profissionais, ou que, por
qualquer motivo, sinta-se
impossibilitado de dar
continuidade ao
tratamento.

Proposto pela DIASA.

  

MÓDULO 9 –
Assistência
Fisioterápica
Interna
TÍTULO III

6.2 Nos casos em que a
fisioterapia for
interrompida pelo
beneficiário, este só
poderá retornar após
inscrever-se novamente e
aguardar nova chamada
pelo Serviço de
Fisioterapia.

Proposto pela DIASA.

  

MÓDULO 10 –
Assistência
Fisioterápica
Domiciliar
TÍTULO I

MÓDULO 10 –
ASSISTÊNCIA
FISIOTERÁPICA
DOMICILIAR
EXTERNA
TÍTULO I –
OBJETIVOS
1. A assistência de
fisioterápica domiciliar
externa consiste na
prestação de serviços
fisioterápicos domiciliares
por profissionais
especializados na área de
Fisioterapia, inscritos no
Conselho Regional de
Fisioterapia e Terapia
Ocupacional,
credenciados ou não pelo
PRO-SOCIAL.
 
2. A assistência
fisioterápica domiciliar
tem por objetivo oferecer
tratamento fisioterápico

Item 1: alterado para
padronização do texto com os
elementos constantes do objetivo
da assistência psicológica e
psiquiátrica previstas na IN-18-
03.
 
Item 2: proposto com base no
Manual de Perícias em Saúde da
Justiça Federal da 1ª Região,
aprovado pela Portaria Presi
130/2017.
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em domicílio aos
beneficiários do PRO-
SOCIAL com
impossibilidade de
encaminhamento para
fisioterapia ambulatorial.

  

MÓDULO 10 –
Assistência
Fisioterápica
Domiciliar
TÍTULO II

TÍTULO II –
SERVIÇOS
PRESTADOS
1. O tratamento
fisioterápico domiciliar
seriado abrange serviços
de sessões de fisioterapia
domiciliar.

Proposto com base nos serviços
disponíveis na Tabela Própria do
PRO-SOCIAL (TABJUD).

  

MÓDULO 10 –
Assistência
Fisioterápica
Domiciliar
TÍTULO III

TÍTULO III – REGRAS
ESPECÍFICAS
1. Para solicitação do
tratamento fisioterápico
domiciliar deverão ser
apresentados à área de
Bem-Estar Social:

Proposto com base na
regulamentação adotada pelo
STF-Med.

  

MÓDULO 10 –
 Assistência
Fisioterápica
Domiciliar
TÍTULO III

1.1 pedido de inscrição
formulado pelo
beneficiário titular;

Proposto com base na
regulamentação adotada pelo
STF-Med.

  

MÓDULO 10 –
Assistência
Fisioterápica
Domiciliar
TÍTULO III

1.2 pedido médico
original, sem rasuras,
com os seguintes dados:
 

Proposto com base na
regulamentação adotada pelo
STF-Med.

  

MÓDULO 10 –
Assistência
Fisioterápica
Domiciliar
TÍTULO III

a) nome do paciente.
 

Proposto com base na
regulamentação adotada pelo
STF-Med.

  

MÓDULO 10 –
 Assistência
Fisioterápica
Domiciliar
TÍTULO III

b) diagnóstico da doença.
Proposto com base na
regulamentação adotada pelo
STF-Med.

  

MÓDULO 10 –
 Assistência
Fisioterápica
Domiciliar
TÍTULO III

c) quadro clínico atual e
justificativa para a
utilização do serviço em
domicílio.

Proposto com base na
regulamentação adotada pelo
STF-Med.

  

MÓDULO 10 –
 Assistência
Fisioterápica
Domiciliar
TÍTULO III

d) prescrição do plano
terapêutico, com
indicação do número de
sessões.

Proposto com base na
regulamentação adotada pelo
STF-Med.

  

MÓDULO 10 –
Assistência
Fisioterápica
Domiciliar
TÍTULO III

2. O tratamento
fisioterápico domiciliar
não será concedido a
pacientes em uso regular
de cadeira de rodas, que,
apesar das dificuldades
que enfrentam, possam
se transportados.

Proposto com base no Manual de
Perícias em Saúde da Justiça
Federal da 1ª Região, aprovado
pela Portaria Presi 130/2017.

  

MÓDULO 10 –
Assistência
Fisioterápica
Domiciliar
TÍTULO III

3. A autorização do
tratamento fisioterápico
domiciliar será concedida
pela área de Bem-Estar
Social, com fundamento
em parecer da auditoria
médica do PRO-
SOCIAL, que realizará
análise dos documentos
previstos no item 1 deste

Proposto com base na
regulamentação adotada pelo
STF-Med.
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Título.

   

3.1 Previamente à
autorização, será
realizada visita da
auditoria médica do
PRO-SOCIAL ou do
perito do Programa ao
beneficiário para avaliar
a pertinência do
procedimento, a
comprovação da
imprescindibilidade do
tratamento fisioterápico
domiciliar, bem como o
preenchimento dos
critérios de concessão.

Proposto com base no Manual de
Perícias em Saúde da Justiça
Federal da 1ª Região, aprovado
pela Portaria Presi 130/2017.

  

MÓDULO 10 –
Assistência
Fisioterápica
Domiciliar
TÍTULO III

4. A área de Bem-Estar
Social promoverá visitas
domiciliares ao paciente,
sem agendamento, para
acompanhamento dos
atendimentos prestados.

Proposto com base no art. 16 da
Portaria Presi 249/2017 – que
trata da Assistência Domiciliar –
Home Care.

  

MÓDULO 11 –
Assistência de
Acupuntura
TÍTULO I

MÓDULO 11 –
ASSISTÊNCIA DE
ACUPUNTURA
EXTERNA
TÍTULO I –
OBJETIVOS
1. A assistência de
acupuntura externa
consiste na prestação de
serviços de acupuntura
por profissionais com
formação na área médica
especializados em
acupuntura, inscritos no
Conselho Regional de
Medicina, credenciados
ou não pelo PRO-
SOCIAL.
2. A Assistência de
Acupuntura tem por
objetivo:

Item 1: alterado para
padronização do texto com os
elementos constantes do objetivo
da assistência psicológica e
psiquiátrica previstas na IN-18-
03.
 
Item 2: proposto pela DIASA em
revisão preliminar da IN em
2014.

  

MÓDULO 11 –
Assistência de
Acupuntura
TÍTULO I

a) oferecer aos
beneficiários acesso ao
atendimento médico de
acupuntura.

Proposto pela DIASA em
revisão preliminar da IN em
2014.

  

MÓDULO 11 –
 Assistência de
Acupuntura
TÍTULO I

b) dar opção de
tratamento que reduza o
uso de fármacos e outros
meios que possam causar
efeitos colaterais
deletérios aos
beneficiários.

Proposto pela DIASA em
revisão preliminar da IN em
2014.

  

MÓDULO 11 –
Assistência de
Acupuntura
TÍTULO II

TÍTULO II –
SERVIÇOS
PRESTADOS
2. O tratamento seriado
de acupuntura prestado
pela rede credenciada
englobam serviços de:
a) consulta médica de
acupuntura;
b) sessão de acupuntura
(eletroacupuntura,
auriculoterapia de
permanência, terapia de
moxabustão e terapia de
infiltração de fármaco em
ponto de acupuntura).

Proposto, com base nos
procedimentos previstos para
acupuntura na sessão
Tratamentos Seriados da Tabela
do PRO-SOCIAL (TAB JUD).
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MÓDULO 12 –
Assistência de
Ortóptica
TÍTULO I

MÓDULO 12 –
ASSISTÊNCIA DE
ORTÓPTICA
EXTERNA
 
TÍTULO I –
OBJETIVOS
1. A assistência de
ortóptica consiste na
prestação de serviços de
ortóptica por profissionais
especialistas em ortóptica
na forma da legislação,
credenciados ou não pelo
PRO-SOCIAL.
2. A assistência de
ortóptica tem por objetivo
oferecer aos
beneficiários tratamento
de ortóptica aos
distúrbios da visão
binocular, proporcionando
uma melhor interação
entre o indivíduo e o
mundo que o cerca.

Proposto, considerando a
previsão do procedimento na
Tabela do PRO-SOCIAL (TAB
JUD) e nas Rotinas de
Atendimento do site do PRO-
SOCIAL.

  

MÓDULO 12 –
Assistência de
Ortóptica
TÍTULO II

TÍTULO II –
SERVIÇOS
PRESTADOS
1. O tratamento seriado
de ortóptica prestado pela
rede credenciada
englobam serviços de
sessões de exercícios de
ortóptica.

Proposto, com base nos
procedimentos previstos para
ortoptia na sessão Tratamentos
Seriados da Tabela do PRO-
SOCIAL (TAB JUD).

disposições
finais in-18-03
módulo 09 folha
01

DISPOSIÇÕES FINAIS
MÓDULO 13 –
Disposições
Finais

MÓDULO 13 –
DISPOSIÇÕES FINAIS
1. O credenciamento e o
descredenciamento de
profissionais ou
instituições de saúde para
prestação de serviços de
tratamento seriado
atenderá ao previsto na
normatização específica
sobre o assunto.

Proposto.

 disposições
finais in-18-03
módulo 09 folha
01

 01 – Compete ao Diretor-Geral da
Secretaria do Tribunal, assessorado
tecnicamente pela área de
Programas e Benefícios Sociais do
Tribunal, dirimir dúvidas e examinar
sugestões que visem ao
aprimoramento desta IN.

MÓDULO 13 –
Disposições
Finais

2. Os casos omissos
verificados nesta IN
serão resolvidos pelo
Conselho Deliberativo do
PRO-SOCIAL, após
manifestação da SECBE.

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste redacional

disposições
finais in-18-03
módulo 09 folha
01

02 – Cabe à área de Programas e
Benefícios Sociais manter
devidamente atualizada a presente
IN.

MÓDULO 13 –
Disposições
Finais

3. Cabe à área de Bem-
Estar Social manter
devidamente atualizada a
presente IN.

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste redacional

disposições
finais in-18-03
módulo 09 folha
01

03 – Fazem parte desta IN os
anexos constantes do módulo 10.

MÓDULO 13 –
Disposições
Finais

4. Fazem parte desta IN
os anexos constantes do
módulo 10.

 

  
MÓDULO 13 –
Disposições
Finais

5. Fica revogada a IN-
18-03 - PROGRAMA
DE ASSISTÊNCIA
PSICOLÓGICA,
implantada por meio da
Resolução 3, de
22/03/2000.

Proposto.

disposições
04 – Esta IN foi aprovada pelo
Conselho de Administração,

6. Esta IN foi aprovada
pelo Conselho de
Administração, conforme
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disposições
finais in-18-03
módulo 09 folha
01

Conselho de Administração,
conforme Processo Administrativo
n. 1999/05516 e implantada por
meio da Resolução n. 3, de
22.03.2000.

MÓDULO 13 –
Disposições
Finais

Administração, conforme
PAe/SEI 0005751-
34.2015.4.01.8000 e
implantada por meio da
Resolução Presi 00, de
00/00/2017.    

Mantida redação da IN-18-03,
com ajuste redacional

 ANEXOS - -  

 

FORMULÁRIO – PRONTUÁRIO
DE ATENDIMENTO
PSICOLOGIA, PSIQUIATRIA E
FONOAUDIOLOGIA

- -
Suprimido, em vista da
implantação do prontuário
eletrônico.

 FORMULÁRIO – GUIA DE
ENCAMINHAMENTO - -

Suprimido, em vista da emissão
ter sido descentralizada ao
credenciado.

 
FORMULÁRIO –
ACOMPANHAMENTO DE
TRATAMENTO SERIADO

- - Suprimido, pois é preenchido no
sistema Prontuário Eletrônico.

  Anexo

I- FORMULÁRIO –
PLANO DE
TRATAMENTO
SERIADO

Proposto, nomenclatura
adequada à Tabela do PRO-
SOCIAL (TAB JUD).

 
FORMULÁRIO –
AUTORIZAÇÃO DE
TRATAMENTO SERIADO

Anexo

II- FORMULARIO –
AUTORIZAÇÃO DE
TRATAMENTO
SERIADO

Mantido formulário da IN-18-03.

 
FORMULÁRIO –
COMPROVANTE DE
PRESENÇA

Anexo
III- FORMULÁRIO –
COMPROVANTE DE
PRESENÇA

Mantido formulário da IN-18-03.

 
FORMULÁRIO –
SOLICITAÇÃO DE
REEMBOLSO

Anexo
IV- FORMULARIO –
SOLICITAÇÃO DE
REEMBOLSO

Mantido formulário da IN-18-03.

 

Documento assinado eletronicamente por Ionice de Paula Ribeiro, Diretor(a) de Secretaria,
em 10/10/2017, às 18:29 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
4899267 e o código CRC 2DA1CEB9.
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