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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

PORTARIA Nº 087/2011 
 
 

Dispõe sobre as especialidades médicas 
e áreas de atuação cadastradas no 
IPERGS. 

 
 
 O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-IPERGS, no uso de suas atribuições, 
conforme disposto na Lei nº 12.395, de 15 de dezembro de 2005, atendendo 
deliberações da Diretoria Executiva, conforme Processo Administrativo nº 74.447-
24.42/09-7, 
 
 

RESOLVE: 
 

 
Art. 1º- O IPERGS, para fins de credenciamento médico, adotará a 

denominação das especialidades médicas e áreas de atuação médica vigentes 
pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), conforme disposto na Resolução CFM 
n.º 1845, publicada no D.O.U. de 15 de julho de 2008, e suas alterações, a partir 
de 15 de março de 2011. 

 
Art. 2º- O Anexo I desta portaria trata da Tabela de Especialidades 

Médicas adotada pelo IPERGS e indica as especialidades nas quais os médicos 
poderão se credenciar para realização de consultas e outros atendimentos. 

 
§1º- As denominações de especialidades divergentes do Anexo I poderão 

ser alteradas para a denominação atual mediante comprovação da titulação de 
acordo com a Resolução CFM n.º 1845/2008. 

 
§2º- Não ocorrendo a alteração referida no parágrafo anterior, será 

considerada a denominação original, de acordo com o cadastro do médico no 
IPERGS.  

 
§3º- Não havendo mais médicos credenciados nas especialidades de 

denominação original, estas serão desativadas, vigorando apenas as 
denominações determinadas pela Resolução CFM n.º 1845/2008.  

 
Art. 3º- O Anexo II desta portaria trata da Tabela de Áreas de Atuação 

Médica adotada pelo IPERGS para fins de cadastro. 
 
Art. 4º- O Anexo III desta portaria trata da Tabela de Conversão de 

Especialidades Médicas, que converte os códigos e denominações utilizadas pelo 
IPERGS, para a nova tabela de especialidades médicas implantadas por esta 
portaria. 



pg. 

 

2/2

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

 
Art. 5º- Para fins de credenciamento médico serão consideradas as 

especialidades e áreas de atuação do cadastro do credenciado junto ao IPERGS.  
 

 
Art. 6º- O IPERGS aceitará credenciamento em até 2 (duas) 

especialidades médicas e em até 4 (quatro) áreas de atuação para cada 
município de atuação do profissional médico. 

 
Art. 7º- O IPERGS aceitará credenciamento de médicos sem 

especialidade. 
 
Parágrafo único- A denominação no cadastro do IPERGS do Clínico Geral 

passará para Médico. 
 
Art. 8º- Esta portaria entra em vigor a partir da publicação no Diário Oficial 

do Estado, revogando as disposições em contrário.  
 
 

Porto Alegre, 19 de maio de 2011. 
 
 
 

VALTER MORIGI 

DIRETOR-PRESIDENTE 


