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S U P L E M E N T O - I

PORTARIA IMPCG n. 1, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020.

DISPÕE SOBRE OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRESTADOS 
PELO SERVIMED E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE – MS, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos artigos 
12 a 16, da Lei n. 6.317, de 24 de outubro de 2019, considerando o Decreto n. 14.147, 
de 14 de fevereiro de 2020 e a aprovação do Comitê Gestor do SERVIMED, em reunião 
realizada em 6 de fevereiro de 2020, 

RESOLVE:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. A assistência à saúde aos beneficiários do Serviço de Assistência à Saúde 
do Servidor Municipal (SERVIMED), reestruturado nos termos da Lei n. 6.317, de 24 de 
outubro de 2019, será prestada somente no âmbito do município de Campo Grande – 
MS e de acordo com o disposto nesta Portaria, que regulamenta os artigos 12 a 16 da 
referida Lei. 

§ 1º Os serviços serão prestados por meio da rede credenciada própria ou de 
terceiros.

§ 2º Para usufruir dos serviços de saúde é indispensável o cumprimento dos 
prazos de carência estipulados nesta Portaria.

§ 3º Para a utilização da assistência de que trata o caput deste artigo, é 
obrigatória a apresentação do Cartão Saúde de beneficiário, dentro do prazo de validade, 
acompanhado de documento oficial de identificação com foto.

DAS MODALIDADES

Art. 2º. A assistência à saúde oferecida pelo SERVIMED compreende a prestação 
de serviços básicos em saúde, nas seguintes modalidades:

I - assistência médica;

II - assistência laboratorial em análises clínicas e em anatomia patológica;

III - exames de imagem;

IV - assistência hospitalar;

V - assistência fisioterapêutica;

VI - assistência odontológica;

VII - assistência psicológica;

VIII - assistência em fonoaudiologia;

IX - orientação nutricional;

X - terapia ocupacional.

§ 1º Os serviços de assistência à saúde descritos no caput serão prestados 
exclusivamente por profissionais credenciados e estabelecidos no município de Campo 
Grande – MS. 

§ 2º O SERVIMED não se responsabiliza pelo pagamento de serviços prestados 
por profissionais ou entidades não credenciados.

§ 3º É de responsabilidade do beneficiário titular a diferença de valor entre o 
procedimento autorizado pelo SERVIMED e o procedimento idêntico ou similar realizado 
com preço superior por livre escolha do beneficiário. 

§ 4º O SERVIMED poderá reembolsar despesas com serviços de saúde prestados 
ao Titular filiado e aos seus dependentes inscritos no Grupo Familiar, observado o 
disposto em Portaria Específica.

DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Art. 3º. Os serviços de assistência serão prestados observando-se o seguinte:

I – nas consultas, os beneficiários serão atendidos no Centro Médico-Odontológico 
do Servidor ou diretamente em consultório ou clínica médica, por médico por ele 
escolhido dentre os credenciados;

II – os exames complementares simples de diagnóstico devem ser solicitados 
pelo médico assistente e realizados diretamente nos estabelecimentos credenciados; 

III – os exames complementares especiais de diagnóstico devem ser solicitados 
pelo médico assistente e somente serão realizados mediante autorização da Auditoria 
em Saúde do SERVIMED; 

IV – as internações hospitalares e os exames complementares especiais de 

diagnóstico necessários durante a internação serão realizados mediante solicitação 
médica e autorização da Auditoria em Saúde do SERVIMED; 

V – as internações hospitalares, clínicas ou cirúrgicas, serão autorizadas para a 
acomodação em Enfermaria, observado o disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, salvo se 
o beneficiário tiver aderido à modalidade Plano Especial de Serviços;  

VI – os procedimentos especiais, compreendendo a hemodiálise, a quimioterapia 
e a radioterapia, somente serão realizados mediante autorização da Auditoria em Saúde 
do SERVIMED; 

VII – os tratamentos psicológicos serão cobertos mediante solicitação do médico 
assistente ou psicoterapeuta, contendo a indicação e a justificativa, obedecido o limite 
de consultas/sessões previsto em Portaria específica;

VIII – os tratamentos fonoaudiológicos serão cobertos mediante solicitação do 
médico assistente ou odontólogo, contendo a indicação e a justificativa, obedecido o 
limite de sessões previsto em Portaria específica;

IX – os tratamentos fisioterápicos serão cobertos mediante solicitação do médico 
assistente, contendo a indicação e a justificativa, obedecido o limite de sessões previsto 
em Portaria específica;

X – os tratamentos com acupuntura e terapia ocupacional serão cobertos mediante 
solicitação do médico assistente, contendo a indicação e a justificativa, obedecido o 
limite de sessões previsto em Portaria específica;

§ 1º Na hipótese das internações hospitalares, clínicas ou cirúrgicas, previstas 
no inciso V do caput deste artigo, o beneficiário pode optar por acomodações de nível 
superior à prevista no seu plano, mediante acordo com o estabelecimento hospitalar 
e com o médico assistente, quanto ao pagamento das diferenças de diárias, taxas e 
honorários médicos que correrá por conta exclusiva do beneficiário titular. 

§ 2º No caso do § 1º deste artigo, a diferença de preços não poderá ser incluída 
na fatura hospitalar, devendo o pagamento ser realizado diretamente no estabelecimento 
hospitalar. 

DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL

Art. 4º. A assistência ambulatorial compreende:

I - consultas médicas realizadas no Centro Médico-Odontológico do Servidor, em 
consultórios ou clínicas credenciadas;

II - serviço de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos 
ambulatoriais, procedimentos cirúrgicos ambulatoriais solicitados pelo médico assistente, 
mesmo quando em ambiente hospitalar, desde que não caracterizados como internação; 

III - cobertura de consulta e sessões de psicoterapia, fisioterapia, com acupuntura, 
nutricionista, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, todas de acordo com o número de 
sessões previsto em Portaria específica;

IV - atendimentos ambulatoriais em ambiente hospitalar, caracterizados como de 
Pronto-Atendimento.

DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR

Art. 5º. A assistência hospitalar compreende os atendimentos em regime de 
internação, cobertura dos procedimentos relativos ao atendimento pré-natal e de 
assistência ao parto, e os atendimentos caracterizados como urgência e emergência, 
abrangendo: 

I - internação hospitalar em leito de enfermaria; 

II - internação hospitalar em Centro de Terapia Intensiva (CTI), Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI), ou similar, conforme indicação do médico assistente e desde 
que justificada a necessidade; 

III - diária de internação hospitalar; 

IV - despesa referente a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e 
alimentação do paciente durante o período de internação; 

V - exames complementares indispensáveis para controle da evolução da doença e 
elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, insumos, transfusões e sessões 
de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados 
ou ministrados durante o período de internação hospitalar, conforme Auditoria Médica 
in loco;

VI - cobertura das despesas, incluindo alimentação e acomodação, relativas ao 
acompanhante, salvo contraindicação justificada do médico assistente, nos seguintes 
casos: 

a) crianças e adolescentes menores de dezoito anos; 

b) idosos, a partir de sessenta anos de idade e,

c) pessoas com deficiência; 
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VII - cobertura assistencial ao recém-nascido, durante os primeiros trinta dias 
após o parto, não se incluindo cobertura para a internação de parturiente com a finalidade 
de acompanhamento de recém-nascido patológico; 

VIII - cirurgia plástica reparadora nos casos de: 

a) Cirurgias dermolipectomia (abdômen em avental) Pós Bariátrica;

b) Cirurgias de mastectomia radical;

IX - órteses e próteses registradas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), preferencialmente de origem nacional, inerentes e ligadas diretamente ao ato 
cirúrgico.

Art. 6º. Os exames, os medicamentos, a utilização de próteses, órteses e demais 
materiais considerados de alto custo, durante a internação, são condicionados à avaliação 
da Auditoria em Saúde in loco e de autorização do SERVIMED.

DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

Art. 7º. A assistência odontológica será prestada exclusivamente no Centro 
Médico-Odontológico do Servidor e abrangerá os serviços básicos em clínica geral, 
cirurgia oral menor, dentística, periodontia, odontopediatria e endodontia.

Parágrafo único. Não será autorizada a realização de:

a) serviços e procedimentos odontológicos nas especialidades de prótese dentária, 
ortodontia/ortopedia facial, implantodontia, cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial, 
prótese buco-maxilo-facial; 

b) procedimentos de odontologia estética em qualquer especialidade;

c) terapia a laser.

DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Art. 8º. Os exames complementares e de diagnósticos somente podem ser 
realizados mediante solicitação do médico assistente e após a autorização prévia do

SERVIMED, quando for o caso, observado o quantitativo e a periodicidade 
estabelecida em Portaria Específica.

Parágrafo Único. Os profissionais de nutrição, odontologia e fonoaudiologia 
poderão solicitar exames complementares, de acordo com sua área de atuação.

Art. 9º. Ficam condicionados à autorização prévia do SERVIMED, sem prejuízo de 
sua exigência em relação a outros, os seguintes procedimentos: 

I - eventos cirúrgicos; 

II – curativos hiperbáricos;

III - procedimentos ambulatoriais abrangendo:

a) cirurgias oftalmológicas;

b) cirurgias ou procedimentos dermatológicos;

c) hemoterapia;

d) hemodiálise;

e) hemodinâmica;

f) quimioterapia oncológica e oftalmológica;

g) radioterapia;

h) bloqueios para dor com agulhas convencionais radiopacas ou raquianestesia 
ou peridurais guiadas por radioscopia. 

IV - exames ou serviços especiais abrangendo:

a) litotripsia;

b) angioplastia;

c) procedimentos endoscópicos, diagnósticos e terapêuticos;

d) laparoscopia e videolaparoscopia;

e) cineangiocoronariografia;

f) cateterismo cardíaco;

g) radiologia intervencionista;

h) Pet-Scan;

i) testes alérgicos e pneumológicos;

V – Tratamentos seriados compreendendo:

a) fisioterapia;

b) psicologia;

c) acupuntura;

d) fonoaudiologia;

e) terapia ocupacional.

DOS SERVIÇOS SEM COBERTURA

Art. 10. Não são cobertos pelo SERVIMED procedimentos, exames ou tratamentos 
realizados fora do município de Campo Grande, bem como, dentre outros, os eventos e 
despesas decorrentes de atendimentos, serviços ou procedimentos descritos nos Anexo 
Único desta Portaria. 

DA REMOÇÃO DE PACIENTE

Art. 11. Nos casos de necessidade devidamente comprovada, o SERVIMED 
cobrirá as seguintes remoções do beneficiário, dentro do município de Campo Grande: 

I - de hospital ou serviço de pronto-atendimento vinculado ao Sistema Único de 
Saúde (SUS), para hospital credenciado pelo SERVIMED; 

II - de hospital ou serviço de pronto-atendimento privado não credenciado, para 
hospital credenciado pelo SERVIMED; 

III - de hospital ou serviço de pronto-atendimento credenciado, para hospital 
credenciado, exclusivamente quando caracterizada, pelo médico assistente, a falta de 
recursos para continuidade de atenção ao beneficiário na unidade de saúde de origem; 

IV - de hospital ou serviço de pronto-atendimento credenciado, para hospital 
credenciado, nos casos em que houver previsão contratual para atendimento em 
estabelecimento de saúde específico (rede referenciada).

V - de hospital ou serviço de pronto-atendimento credenciado, para realização de 
exames em estabelecimento credenciado.

Parágrafo Único: Em nenhuma hipótese será autorizada a remoção de paciente 
do domicilio para o hospital ou vice e versa.

DA CARÊNCIA

Art. 12. Período de carência é o tempo indispensável para que o beneficiário 
tenha direito a usufruir dos serviços de saúde oferecidos pelo SERVIMED.

§ 1º Independem de carência os atendimentos de urgência e emergência, assim 
definidos como:

a) de emergência: os casos que implicarem em risco imediato de vida ou de 
lesões irreparáveis para o paciente, caracterizados em declaração do médico assistente 
ou do cirurgião dentista;

b) de urgência: os casos resultantes de acidentes pessoais ou de complicações 
no processo gestacional.

§ 2º São considerados partos a termo aqueles decorrentes de gestação entre 37 
(trinta e sete) semanas completas a menos de 42 (quarenta e duas) semanas completas 
(259 a 293 dias completos).

§ 3º Não se aplica os períodos de carência ao recém-nascido, cuja inscrição como 
dependente do Titular ocorrer em até 30 (trinta) dias do seu nascimento.

Art. 13.  A assistência à saúde prestada pelo SERVIMED aos seus beneficiários 
está condicionada ao cumprimento dos seguintes períodos de carência, a contar da data 
da primeira contribuição:  
Item Procedimentos Período

I Consultas médicas 60 (sessenta) 
dias

II Exames laboratoriais em análises clínicas e 
anatomia patológica 

60 (sessenta) 
dias 

III Exames RX, exceto neurorradiologia, 
angiorradiologia e métodos intervencionistas

60 (sessenta) 
dias

IV
Densiometria Óssea, Mamografia e 
Ultrassonografia, exceto  

Ecodopplercardiograma e Doppler colorido 

90 (noventa) 
dias

V Terapias seriadas (fisioterapia, fonoaudiologia, 
psicologia, terapia ocupacional e acupuntura)

120 (cento e 
vinte) dias

VI Consultas odontológicas e procedimentos 
odontológicos

180 (cento e 
oitenta) dias

VII

Exames/Procedimentos especiais, dentre 
outros:

Ecodopplercardiograma
Doppler colorido
Cintilografia
Ressonância Magnética
Endoscopia
Hemodinâmica
Tomografia computadorizada
Exames diagnósticos em cardiologia
Exames diagnósticos em neurologia
Quimioterapia
Radioterapia
Hemodiálise e Diálise Peritonial
Neurorradiologia
Angiorradiologia 
Métodos intervencionistas

180 (cento e 
oitenta) dias

VIII Remoção 180 (cento e 
oitenta) dias

IX

Evento cirúrgico hospitalar e ou ambulatorial
Órtese e Prótese
Internação cirúrgica
Internação clínica

180 (cento e 
oitenta) dias

X Parto a termo 300 
(trezentos) dias

Parágrafo único. Em caso de desligamento e posterior reinclusão no SERVIMED, 
o beneficiário deverá observar o disposto em Portaria específica referente a cumprimento 
de pedágio e/ou prazo diferenciado de carência.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 Art. 14.  O SERVIMED poderá exigir, como mecanismo de regulação do uso dos 
serviços, a autorização prévia para exames, procedimentos, serviços em saúde, insumos 
e materiais. 

§ 1º. O SERVIMED poderá exigir, também, que o solicitante do atendimento 
apresente, conforme a necessidade, documentos e/ou laudos de exames complementares. 

§ 2º. A autorização prévia será emitida após análise da Auditoria em Saúde, que 
observará o Manual de Auditoria, emitido em Portaria Específica.

Art. 15. A autorização para órteses e próteses, conforme estabelecido nesta 
Portaria, somente será emitida para ato cirúrgico autorizado e realizado por profissional 
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credenciado pelo SERVIMED. 

Art. 16. A cirurgia Bariátrica somente será autorizada aos beneficiários na 
qualidade de Titular na categoria Permanente, inclusive os procedimentos eletivos antes 
e pós-cirurgia, podendo o SERVIMED estabelecer quantitativo máximo anual.

Art. 17. Os casos omissos serão decididos pela Diretora-Presidente do IMPCG. 

Art. 18. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Campo Grande – MS, 17 de fevereiro de 2020.

CAMILLA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Diretora-Presidente do IMPCG

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 1/2020

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS SEM COBERTURA

I - procedimentos que exijam autorização prévia, realizados à revelia do 
SERVIMED e em desacordo com as normas desta Portaria; 

II - despesas hospitalares extraordinárias, dentre outras, internet, telefonemas, 
uso de televisão, alimentação não prevista no tratamento, lavagem de roupas e 
indenização por perda de objetos; 

III - enfermagem em caráter particular e domiciliar;

IV - tratamentos de dependência química e alcoolismo; 

V - Estimulação Elétrica Transcultânea no ato da acupuntura;

VI - fornecimento e colocação do Dispositivo Intrauterino (DIU);

VII - exames para pesquisa genética e mutação;

VIII - medicamento para terapia antineoplásica oral para tratamento de câncer;

IX - cânulas e microcânulas de microblock especiais para bloqueios e infiltrações 
facetarias químicas ou medicamentosas;

X - cirurgias refratárias – Cross Linking Corneano, PRK e/ou Lasik;

XI - gesso especial sintético;

XII – implante de gerador para neuroestimulação, em procedimentos de qualquer 
natureza;

XIII – implante de eletrodo medular;

XIV – impedanciometria para testes de eletrodos ou estimulação de pontos;

XV – implante de halo para radiocirurgia;

XVI – implante de eletrodo cerebral profundo bilateral e gerador e kis DBS para 
Parkinson;

XVII - avaliações pedagógicas; 

XVIII - orientações vocacionais; 

XIX - psicoterapia com objetivos profissionais;

XX - tratamentos clínicos ou cirúrgicos experimentais;

XXI - procedimentos clínicos, cirúrgicos, órteses e próteses para fins estéticos; 

XXII - inseminação artificial e tratamentos de fertilização e reprodução humana, 
bem como os exames e medicamentos relacionados; 

XXIII - tratamentos de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade 
estética;

XXIV - aparelhos ortopédicos; 

XXV - aparelhos auditivos e manutenções;

XXVI - aluguel de equipamentos hospitalares e similares;

XXVII - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar ou que 
exija a aplicação por médicos ou profissionais especializados, em ambiente de clínicas 
e consultórios médicos, dentre os quais Lucentis, Ozurdex e medicação pós implante 
intravítreo;

XXVIII - medicamentos importados em uso hospitalar; 

XXIX - aplicação de vacinas preventivas, exceto aquelas aprovadas pelo Comitê 
Gestor; 

XXX - atendimentos prestados antes do cumprimento das carências; 

XXXI - necropsias, medicina ortomolecular e mineralograma do cabelo; 

XXXII - tratamentos em clínicas de emagrecimento e tratamentos em SPA, 
clínicas de repouso, estâncias hidrominerais, clínicas para acolhimento de idosos, casas 
sociais; 

XXXIII - serviços de home care, inclusive consultas, atendimentos e 
procedimentos domiciliares, salvo os previstos no Serviço de Atenção Domiciliar – SAD, 
especificados em Portaria específica;

XXXIV - exames ou Procedimentos solicitados no curso de exames pré-
admissionais e demissionais;

XXXV - alimentação de nutrição enteral e/ou parenteral, ressalvado uso em 
ambiente hospitalar;

XXXVI - tratamento para dor crônica com àcido Hialurônico e Ozonioterapia;

XXXVII - qualquer tipo de alimentação especial, leites e similares, fraldas, e 
outros produtos;

XXXVIII – reversão de cirurgias para esterização;

XXXIX – eletroconvulsoterapia (ECT);

XL – escleroterapia com espuma;

XLI – tratamento com toxina botulínica;

XLII – teste de anticorpos antipeptídico citrulinado cíclico (anti-CCP);

XLIII – audiometria vocal com mensagem competitiva.

PORTARIA IMPCG n. 2, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020.

DISPÕE SOBRE O REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
PELO SERVIMED E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE – MS, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no § 3º, do 
artigo 2º, da Portaria IMPCG n. 1, de 17 de fevereiro de 2020 que regulamenta os artigos 
12 a 16, da Lei n. 6.317, de 24 de outubro de 2019, considerando o Decreto n. 14.147, 
de 14 de fevereiro de 2020 e a aprovação do Comitê Gestor do SERVIMED, em reunião 
realizada em 6 de fevereiro de 2020,

RESOLVE:

Art. 1º. O SERVIMED poderá reembolsar despesas com serviços de saúde 
prestados ao Titular filiado e aos seus dependentes inscritos no Grupo Familiar, observado 
o disposto nesta Portaria.

Art. 2º. O reembolso de despesas de assistência à saúde ocorrerá somente nos 
seguintes casos:

I – urgência ou emergência, não tendo sido possível a utilização dos serviços da 
rede credenciada;

II – inexistência de profissional ou estabelecimento de saúde credenciado na 
especialidade em que for realizado o atendimento; 

III – taxa de instrumentação cirúrgica, quando paga diretamente ao profissional 
médico, limitada ao valor definido em Portaria específica. 

Parágrafo único. O beneficiário deverá efetuar a consulta no Guia Médico/
Lista de Credenciados, disponivel no site oficial do IMPCG, para verificar a existência de 
profissional ou estabelecimento de saúde credenciado. 

Art. 2º. O valor do reembolso será de acordo com o preço descrito na tabela 
praticada pelo SERVIMED, que poderá ser consultado na Gerência de Tabelas e Contratos 
do IMPCG, e sobre o mesmo haverá o desconto do percentual de 30% (trinta por cento) 
à título de coparticipação.  

Art. 3º. Não serão reembolsadas despesas decorrentes de serviços, procedimentos 
ou tratamentos de saúde:

I - realizados fora do município de Campo Grande; ou

II -  que não estejam incluídos no rol de serviços de cobertura do SERVIMED, 
previstos em Portaria específica, exceto se previamente autorizado pelo IMPCG. 

§ 1º. Em nenhuma hipótese serão reembolsadas despesas com alimentação,  
hospedagem e deslocamentos, salvo o transporte de pacientes em ambulâncias (urgência 
e emergência) e as remoções previstas na Portaria específica. 

§ 2º. O reembolso de órteses, próteses e materiais especiais somente será 
devido quando obtida a autorização do SERVIMED antes da realização do procedimento.

Art. 4º. Os reembolsos devem ser requeridos pelo beneficiário titular, ou por seu 
representante legal, mediante a apresentação dos documentos descritos no anexo único 
desta Portaria.

§ 1º A documentação comprobatória das despesas deve ser apresentada na via 
original, não podendo conter rasuras ou emendas. 

§ 2º Caso a documentação esteja incompleta, será dada ciência ao beneficiário 
para que apresente os documentos faltantes, no prazo de até 10 dias, contados da 
notificação. 

§ 3º Se necessário, os pedidos de reembolso serão apreciados pela Auditoria em 
Saúde do SERVIMED.  

§ 4º No caso de indeferimento do pedido, o beneficiário poderá reapresentá-
lo, com justificativa, no prazo máximo de trinta dias, contados da data da ciência do 
indeferimento, para reapreciação. 

Art. 5º.  O prazo máximo para o protocolo do pedido de reembolso é de 30 
(trinta) dias, contados da data do atendimento no serviço de saúde. 

Art. 6º. O reembolso será realizado no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados 
da data do deferimento do pedido, mediante compensação no saldo devedor do fator 
participativo. 

Paragrafo único. Caso o beneficiário titular não possua saldo devedor de fator 
participativo, o reembolso será realizado mediante crédito em conta corrente.

Art. 7º. Os casos omissos serão decididos pela Presidência do IMPCG.

Art. 8º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 Campo Grande – MS, 17 de fevereiro de 2020.

CAMILLA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Diretora-Presidente do IMPCG



DIOGRANDE n. 5.833PÁGINA 4 - terça-feira, 18 de fevereiro de 2020

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 2/2020

Dos Documentos Necessários para a Solicitação de Reembolso de 
Despesas Médicas e Hospitalares

 

I – no caso de consultas: 

a) recibo ou a nota fiscal, originais, emitidos pelo profissional ou entidade, com a 
discriminação do atendimento e a data de sua realização, observado o seguinte: 

1. o recibo deve ser emitido em nome do beneficiário titular, responsável pelo 
pagamento da despesa (desde que conste o nome do paciente/beneficiário no corpo do 
recibo) e conter a especialidade do profissional, o registro no respectivo conselho de 
classe, o CPF, o carimbo, a data e a assinatura do prestador; 

2. a nota fiscal deve ser emitida em nome do beneficiário titular, responsável pelo 
pagamento da despesa (desde que conste o nome do paciente/beneficiário no corpo da 
nota) e deve conter o carimbo de recebimento ou prazo de pagamento, a assinatura, a 
especialidade e o registro no respectivo conselho de classe. 

b) cópia do receituário, se possível.  

II – no caso de serviços auxiliares de diagnósticos e terapia SADT: 

a) recibo ou a nota fiscal, originais, emitidos pelo prestador de serviços, com a 
discriminação do atendimento e a data de sua realização, observado o seguinte: 

1. o recibo deve ser emitido em nome do beneficiário titular, responsável pelo 
pagamento da despesa (desde que conste o nome do paciente/beneficiário no corpo do 
recibo) e conter a especialidade, o registro no respectivo conselho de classe, o CPF, o 
carimbo, a data e assinatura do prestador; 

2. a nota fiscal deve ser emitida em nome do beneficiário titular, responsável pelo 
pagamento da despesa (desde que conste o nome do paciente/beneficiário no corpo da 
nota) e deve conter o carimbo de recebimento ou prazo de pagamento, a assinatura, a 
especialidade e o registro no respectivo conselho de classe.

b) a solicitação médica com justificativa da necessidade da realização do(s) 
procedimento(s).

III – no caso de serviços médico-hospitalares:

a) a nota fiscal, original, com a discriminação do atendimento e a data de sua 
realização, emitida em nome do beneficiário titular, responsável pelo pagamento da 
despesa (desde que conste o nome do paciente/beneficiário no corpo da nota) e deve 
conter o carimbo de recebimento ou prazo de pagamento;

b) os recibos, emitidos pelos profissionais que atenderam ao paciente, devem ser 
emitidos em nome do beneficiário titular, responsável pelo pagamento da despesa (desde 
que conste o nome do paciente/beneficiário no corpo do recibo) e conter a especialidade, 
o registro no respectivo conselho de classe, o CPF, o carimbo, a data e assinatura do 
prestador, ou nota fiscal, quando os profissionais prestadores dos serviços estiverem 
organizados como pessoa jurídica; 

c) o relatório do médico assistente, contendo a justificativa da necessidade de 
internação, bem como a descrição do quadro clínico;

d) a conta-hospitalar, com a discriminação dos itens que a compõem: diárias, 
taxas, gasoterapia, materiais, medicamentos, exames e demais serviços prestados;

e) a solicitação, a prescrição médica, a checagem do uso com data, a hora e a 
assinatura, no caso de reembolso de despesas com componentes hemoterápicos;

f) cópia do relatório cirúrgico e do boletim anestésico, no caso de internação 
cirúrgica e ainda, prontuário do paciente quando ele o autorizar, para os esclarecimentos 
que se fizerem necessários. 

IV – no caso de serviços anestésicos: 

a) recibo ou a nota fiscal, originais, emitidos pelo profissional ou entidade, com a 
discriminação do atendimento e a data de sua realização, observado o seguinte: 

1. o recibo deve ser emitido em nome do beneficiário titular, responsável pelo 
pagamento da despesa (desde que conste o nome do paciente/beneficiário no corpo do 
recibo) e conter a especialidade do profissional, o registro no respectivo conselho de 
classe, o CPF, o carimbo, a data e a assinatura do prestador; 

2. a nota fiscal deve ser emitida em nome do beneficiário titular, responsável pelo 
pagamento da despesa (desde que conste o nome do paciente/beneficiário no corpo da 
nota) e deve conter o carimbo de recebimento ou prazo de pagamento, a assinatura, a 
especialidade e o registro no respectivo conselho de classe. 

b) o boletim anestésico, o relatório cirúrgico e a cópia do registro dos procedimentos 
anestésico, constando carimbo e assinatura do profissional. 

V – taxa de instrumentação cirúrgica: 

a) recibo ou a nota fiscal, originais, emitidos pelo profissional ou entidade, com a 
discriminação do atendimento e a data de sua realização, observado o seguinte: 

1. o recibo deve ser emitido em nome do beneficiário titular, responsável pelo 
pagamento da despesa (desde que conste o nome do paciente/beneficiário no corpo do 
recibo) e conter a especialidade do profissional, o CPF, o carimbo, a data e a assinatura 
do prestador; 

2. a nota fiscal deve ser emitida em nome do beneficiário titular, responsável pelo 
pagamento da despesa (desde que conste o nome do paciente/beneficiário no corpo da 
nota) e deve conter o carimbo de recebimento ou prazo de pagamento, a assinatura, a 
especialidade e o registro no respectivo conselho de classe. 

b) o relatório cirúrgico e a cópia do registro dos procedimentos, constando 
carimbo e assinatura do profissional que realizou o procedimento cirúrgico.

PORTARIA IMPCG n. 3, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020.

DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO 
DOMICILIAR - SAD E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE – MS, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos artigos 
12 a 16, da Lei n. 6.317, de 24 de outubro de 2019, considerando o Decreto n. 14.147, 
de 14 de fevereiro de 2020 e a aprovação do Comitê Gestor do SERVIMED, em reunião 
realizada em 6 de fevereiro de 2020,

RESOLVE:

Art. 1º. O Serviço de Atenção Domiciliar - SAD, criado pela Portaria IMPCG n. 
6, de 23 junho de 2015, passa a ser regido pelas regras contidas no Anexo Único desta 
Portaria.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando o 
Anexo Único da Portaria n. 6, de 23 de junho de 2015.

 
Campo Grande – MS, 17 de fevereiro de 2020.

CAMILLA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Diretora-Presidente do IMPCG

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N. 3/2020

REGULAMENTO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD)

I - INTRODUÇÃO

O Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) integra os serviços básicos de assistência 
à saúde oferecidos pelo SERVIMED e compreende um conjunto de atividades de caráter 
ambulatorial, realizadas em ambiente domicíliar, por equipe multiprofissional, visando à 
recuperação da saúde do paciente, sem substituição das atribuições e competências do 
ambiente hospitalar. 

O Serviço de Atenção Domiciliar – SAD é indicado para pacientes que, estando em 
estabilidade clínica, necessitam de cuidados mas não têm condições físicas de locomoção 
para uma unidade de saúde.

II - OBJETIVOS DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR
O Serviço de Atenção Domiciliar – SAD tem como objetivos:

I – oferecer cuidados paliativos em domicílio, propiciando um tratamento 
personalizado e humanizado com a participação dos familiares do paciente, de forma a 
intensificar a melhoria do quadro clínico; 

II – promover a assistência domiciliar visando evitar reinternações e contribuir 
para a diminuição do risco de infecção hospitalar;

III – acompanhar o tratamento e a evolução do quadro clínico do paciente, 
interagindo com a família e/ou cuidador;

IV – buscar melhores resultados na assistência aos beneficiários e a sua família, 
otimizando o uso de métodos diagnósticos e terapêuticos, reduzindo custos e evitando a 
utilização de serviços de saúde com tecnologias desnecessárias;

V – minimizar riscos de agravos, em situações relacionados com a recuperação 
pós-operatória de grande porte;

VI – estimular o paciente ao autocuidado, à autonomia e ao retorno de suas 
rotinas, na medida que suas condições permitam;

VII – realizar o treinamento da pessoa da família ou cuidador para o auxílio ou 
realizaçao de procedimentos necessários à recuperação do paciente.

III - CRITÉRIOS PARA INCLUSÃO DO PACIENTE NO SAD

A prestação dos serviços do SAD é condicionada, cumulativamente, a:

I – ser beneficiário do SERVIMED;

II – possuir recomendação do médico assistente, constando o diagnóstico do 
paciente e a prescrição do tratamento a ser observado pela equipe multiprofissional;

III – ter um cuidador hábil, disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 
responsável pelos cuidados necessários ao paciente e por seguir as orientações da 
equipe multiprofissional;

IV – haver a concordância  expressa do paciente ou da família com as regras de 
atendimento do SAD;

V – ser paciente:

a) restrito ao leito ou que apresente incapacidade temporária de locomoção, 
invalidante ou terminal e necessidade de maior complexidade, que possa ser realizadas 
em domicílio; ou,

b) com necessidade de suporte nutricional enteral, por via alternativa (Sonda 
Nasoenteral - SNE, Gastrostomia, Jejunostomia); ou,
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c) com feridas e úlceras, necessitando de curativos especializados; ou,

d) com necessidade de oxigenoterapia; ou, 

e) com pós-operatório ortopédico recente, com necessidade de fisioterapia, pelo 
período de até 15 (quinze) dias, observando o limite de 03 (três) sessões semanais.

IV -  IMPEDIMENTOS PARA INCLUSÃO DO PACIENTE NO SAD

Não será realizado o atendimento através do SAD, nos seguintes casos:

a) não preenchimento dos critérios para inclusão previstos no item III, deste 
Regulamento;

b) recusa do atendimento pelo paciente (lucidez preservada) ou familiar 
responsável pelo paciente;

c) paciente em pós-operatório imediato (24 horas iniciais);

d) paciente com instabilidade do quadro clínico nas últimas 24 horas (oscilações 
dos sinais vitais e/ou alterações laboratoriais significativas).

V -  COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SAD

Os serviços de assistência no âmbito do SAD serão prestados por profissionais e/
ou empresas, devidamente habilitados, credenciados junto ao SERVIMED.

O SAD será composto por equipe multiprofissional integrada por:

a) Médico Visitador atuando como Clínico Geral;

b) Enfermeiro;

c) Técnico de Enfermagem;

d) Nutricionista;

e) Assistente Social.

VI - ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO SAD

a) Médico Visitador

Realizar visitas domiciliares, com periodicidade definida de acordo com a 
necessidade de cada paciente, que poderá variar conforme a situação clínica e/ou 
gravidade do caso;

Realizar a avalição do paciente, emitindo relatórios ou laudos sobre o estado de 
saúde;

Prescrever medicamentos ou exames complementares, quando estritamente 
necessário;

Orientar a equipe multiprofissional ou o cuidador sobre providências e cuidados a 
serem observados para melhor atendimento ao paciente;

Manter contato com o médico assistente para tratativas sobre o quadro clínico ou 
dignóstico do paciente;

Participar do Estudo de Caso dos pacientes, a ser realizado trimestralmente pela 
Equipe Multiprofissional.

b) Enfermeiro

Acompanhar e dar andamento na conduta prescrita pelo médico assistente e/ou 
pelo médico visitador;

Elaborar, com base no diagnóstico de enfermagem, a prescrição dos cuidados;

Treinar e orientar o cuidador/acompanhante do paciente sobre os cuidados 
necessários com o beneficiário;

Supervisionar o Técnico de Enfermagem;

Realizar procedimentos de enfermagem que requeiram maior complexidade 
técnica;

Orientar cuidados com o lixo orgânico no cuidado do paciente e do lixo domiciliar 
(separação, armazenamento e coleta);

Orientar e treinar o cuidador, envolvendo-o na realização de cuidados com o 
paciente, respeitando limites e potencialidades de cada um;

Estabelecer via de comunicação participativa com a família;

Dar alta dos cuidados da Enfermagem e registrar os atendimentos;

Emitir relatório sobre cada atendimento realizado;

Organizar e participar do Estudo de Caso dos pacientes, a ser realizado 
trimestralmente pela Equipe Multiprofissional.

c) Técnico de Enfermagem

Realizar procedimentos de enfermagem dentro das suas competências técnicas 
e legais;

Realizar procedimentos de enfermagem ao paciente domiciliado, dentro do 
planejamento de ações traçado pela equipe multiprofissional;

Aferir sinais vitais;

Realizar curativos;

Realizar glicemia e adotar as providências corretivas, quando necessário, 
conforme orientação do médico assistente;

Manter contato periódico com os demais membros da Equipe Multiprofissional e 
emitir relatório mensal sobre a evolução do paciente;

Participar do Estudo de Caso dos pacientes, a ser realizado trimestralmente pela 
Equipe Multiprofissional.

d) Nutricionista

Acompanhar o estado nutricional dos pacientes domiciliados com sondas 
nasoenterais ou ostomias como via de alimentação;

Reavaliar o estado nutricional quando necessário e/ou por orientação médica; 

Conscientizar e orientar a família e/ou cuidador sobre a dieta nutricional adequada 
às necessidades do paciente;

Emitir relatório sobre cada atendimento prestado ao paciente;

Participar do Estudo de Caso dos pacientes, a ser realizado trimestralmente pela 
Equipe Multiprofissional.

g) Assistente Social

Realizar visita domiciliar inicial para orientar e esclarecer quanto às regras de 
atendimento do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD, no âmbito do SERVIMED, e obter 
a assinatura no Termo de Consentimento e Concordância;

Atender os pacientes e/ou familiares, utilizando instrumentos teórico-metodológico 
no acolhimento;

Realizar visitas hospitalares, institucionais e domiciliares, visando acompanhar 
os procedimentos de desospitalização do paciente (retorno do paciente ao ambiente 
familiar) e a evolução do tratamento no ambiente domiciliar;

Planejar ações em conjunto com a Equipe Multiprofissional, com o objetivo de 
socializar a educação em saúde preventiva;

Informar, orientar e encaminhar a rede socioassistencial, quando necessário;

Emitir relatório sobre cada atendimento realizado;

Organizar e participar do Estudo de Caso dos pacientes, a ser realizado 
trimestralmente pela Equipe Multiprofissional.

VII – DA SUSPENSÃO DO ATENDIMENTO PELO SAD

Haverá a suspensão do Serviço de Atenção de Atenção Domiliciar nos casos de:

a) perda da qualidade de beneficiário do SERVIMED;

b) pedido escrito de suspensão do atendimento formulado pelo paciente ou seu 
responsável legal;

c) descumprimento reiterado, pelo paciente ou seu responsável legal, das 
orientações técnicas da Equipe Multiprofissional ou das prescrições médicas; 

d) ausência de cuidador ou pessoa responsável pelo acompanhamento do 
paciente;

e) conduta agressiva ou que coloque em risco a integridade física dos membros 
da Equipe Multiprofissional;

f) reabilitação funcional ou parcial que possibilite ao paciente o autocuidado e/ou 
deslocamento para as clínicas de reabilitação;

g) recomendação do médico assistente e/ou médico visitador;

h) reiternação hospitalar.

VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

O paciente somente será admitido ou readmitido no SAD após parecer favorável 
do Médico Visitador, em conformidade com o respectivo Termo de Acolhimento do 
Pretenso Paciente Domiciliar;

Após a admissão, é imprescindível que o paciente ou o responsável por ele assine 
o Termo de Consentimento e Concordância com as regras do atendimento domiciliar;

Os atendimentos dos pacientes domiciliados serão registrados em prontuário 
próprio, que será mantido em arquivo;

O SAD não contempla atendimento pediátrico e/ou psiquiátrico; 

Não se aplica o atendimento do SAD aos casos de urgência e emergência médica.

O SAD não fornece: 

Medicamentos;

Alimentação de qualquer tipo, inclusive enteral;

Curativos especiais;

Mobiliários e equipamentos em geral;

Materiais em geral.

A aquisição dos produtos e materiais acima descritos deve ser realizada pelos 
familiares ou responsável pelo paciente; 

O SAD não realiza o transporte ou remoção de pacientes, nem a coleta de 
materiais para exames; 

O atendimento realizado pelo SAD será em dias úteis, de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 17h, e abrange exclusivamente o perímetro urbano do município de Campo 
Grande. 

IX- DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos relacionados ao atendimento domiciliar serão analisados e 
decididos pela Presidência do IMPCG, ouvida a Equipe Multiprofissional.


