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Ao Conselho Deliberativo do Pro-Social - CDPS,
 

 

Senhores Conselheiros,

 

Trata-se de apresentação de estudo, em atendimento aos termos da Decisão CDPS 56
(14442305), com vistas à deliberação sobre a possibilidade de extensão da realização de exames
periódicos em saúde aos servidores e magistrados inativos ainda em 2022, conforme proposição
apresentada pelo Conselheiro José Maria de Andrade, representante dos servidores inativos.

A unidade técnica SESAO/DISAO indicou os exames complementares indicados à
categoria de beneficiários inativos, conforme Despacho 15062005, quais sejam:

· Hemograma completo;
· Glicemia;
· Urina tipo I (Elementos Anormais e Sedimentoscopia - EAS);
· Perfil lipídico (colesterol total, LDL, VLDL, HDL e triglicerídeos);
· Creatinina;
· AST (transaminase glutâmica oxalacética – TGO);
· ALT (transaminase glutâmica prúvica – TGP);
· Citologia oncótica (papanicolau) ou colpocitologia em meio líquido, para mulheres;
· Mamografia, para mulheres a partir dos 40 anos de idade;
· Oftalmológico, para indivíduos com mais de 45 anos de idade (consulta, acuidade

visual e fundo de olho);
· Pesquisa de sangue oculto nas fezes (método imunocromatográfico), para indivíduos

com mais de 50 anos de idade;
· Antígeno prostático específico total e livre (PSA), para homens a partir dos 50 anos;
· Consulta médica ginecológica para mulheres a partir de 20 anos e urológica para

homens a partir de 50 anos;
· Teste ergométrico e Eletrocardiograma (ECG) para mulheres a partir dos 50 anos e

para homens a partir dos 40 anos.
 

A Seisp/DIANE informou o quantitativo de 1.478 de beneficiários titulares inativos
vinculados ao TRF 1 e Seções Judiciárias da Justiça Federal da 1ª Região, segregados por faixa etária e



sexo, conforme se demonstra na Tabela 1, a seguir.

 
Tabela 1 - Beneficiários Titulares Inativos por Faixa Etária e

Sexo
FAIXA ETÁRIA HOMENS MULHERES TOTAL

39-43 1 1 2
44-48 6 3 9
49-53 23 18 41
54-58 28 189 217
>=59 513 696 1.209

TOTAIS 571 907 1.478
 

A partir desses dados, a Divaf realizou os valores correspondentes na Tabela de
Procedimentos do Pro-Social - TABJUD, conforme resultados apresentados na Informação 15063326, a
seguir reproduzidos.

Tabela 2 - Valores dos Exames previstos na TABJUD Pro-Social

Inciso Código
TABJUD Procedimento

Valor
Unitário

(R$)
Beneficiários Valor Total

(R$)

I 4.03.04.361 Hemograma completo; 11,59 1.478 17.130,02
II 4.03.02.032 Glicemia; 7,58 1.478 11.203,24

III 4.03.11.210
Urina tipo I (Elementos
Anormais e Sedimentoscopia -
EAS);

11,14 1.478 16.464,92

IV 4.03.02.750
Perfil lipídico (colesterol total,
LDL, VLDL, HDL e
triglicerídeos);

44,24 1.478 65.386,72

V 4.03.01.630 Creatinina; 5,21 1.478 7.700,38

VI 4.04.03.840 AST (transaminase glutâmica
oxalacética – TGO); 9,11 1.478 13.464,58

VII 4.04.03.840 ALT (transaminase glutâmica
prúvica – TGP); 9,11 1.478 13.464,58

VIII 4.03.09.045 Citologia oncótica (papanicolau),
para mulheres; 46,97 907 42.601,79

IX 4.08.08.041 Mamografia, para mulheres a
partir dos 40 anos de idade; 191,88 907 174.035,16

X 1.01.01.012

Oftalmológico, para indivíduos
com mais de 45 anos de idade
(consulta, acuidade visual e
fundo de olho);

98,21 1.476 144.957,96

XI 4.03.03.136

Pesquisa de sangue oculto nas
fezes (método
imunocromatográfico), para
indivíduos com mais de 50 anos
de idade;

12,69 1.467 18.616,23

XII 4.03.16.149
Antígeno prostático específico
total e livre (PSA), para homens
a partir dos 50 anos;

53,14 564 29.970,96

XIII 9.00.50.390 Consulta médica ginecológica
para mulheres; 130,19 907 118.082,33

XIII 1.01.01.012 Consulta médica urológica para
homens; 98,21 571 56.077,91



XIV 4.01.01.037

Teste ergométrico e
Eletrocardiograma (ECG) para
mulheres a partir dos 50 anos,
observado o disposto no art. 7º
desta Portaria.

188,33 903 170.061,99

XIV 4.01.01.037

Teste ergométrico e
Eletrocardiograma (ECG) para
homens a partir dos 40 anos,
observado o disposto no art. 7º
desta Portaria.

188,33 571 107.536,43

     1.006.755,20
 
 
A estimativa para incremento de despesas decorrentes da eventual extensão dos Exames

Periódicos de Saúde - EPS aos servidores e magistrados inativos, beneficiários do Pro-Social, seria da
ordem de R$ 1.006.755,20 (um milhão, seis mil setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos) ao
ano.

Os exames periódicos de saúde têm recursos orçamentários consignados na AMOS-EPS,
sem custeio para os servidores, beneficiários ou não do Pro-Social.

A extensão desses exames aos servidores e magistrados aposentados demanda alteração
da norma específica, bem como indicação da fonte dos recursos para sua realização, visto que não existe
previsão no Regulamento Geral do Pro-Social de atendimentos sem custeios, em nenhuma outra
circunstância, a exemplo da Portaria Presi 9981816, que atualizou a Portaria Presi 257, de 24 de junho de
2015, para adequá-la à Resolução Presi 41, de 28 de setembro de 2017, que se refere ao Programa de
Reciclagem Anual dos Agentes de Segurança.

A SECBE está em fase de credenciamento de Serviço de Atenção Primária à Saúde, a ser
prestado pelo Grupo DASA - Diagnósticos da América S/A, serviço atendimento que se ajusta à proposta
em exame. 

Estas as considerações a serem apresentadas a este Conselho, em atenção à Decisão
CDPS 56 (14442305), concluindo que a extensão dos exames periódicos aos servidores e magistrados
aposentados, na forma em que regulamentados, demanda alteração da norma específica, Portaria Presi
257, de 24 de junho de 2015,  bem como indicação da fonte dos recursos para sua realização.

A consideração superior.

 
IONICE DE PAULA RIBEIRO

Diretora da SECBE
 
 
 
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por Ionice de Paula Ribeiro , Diretor(a) de Secretaria, em
09/03/2022, às 14:18 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 15180307 e o código CRC D468E179.
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