
ESTADO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES
DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Assistência Domiciliar Terapeutica

 

Ofício Circular IPSM/ADT nº. 2/2020
Belo Horizonte, 17 de junho de 2020.

Assunto:  Visitas para desospitalizaçao de pacientes e inclusão no Programa de
Atenção à Saúde Domiciliar.
 
                        Senhor Credenciado,
 
 Preliminarmente, adianto-lhe que o Instituto de Previdência dos Servidores
Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM é uma autarquia estadual, dotada de
autonomia administrativa e financeira, com sede e foro nesta Capital, cuja
finalidade é, a prestação previdenciária e assistência à saúde aos seus
beneficiários, nos termos do artigo 1º, da Lei n.º 10.366, de 28.12.1990, e artigos
54 e 78 da Lei Estadual 22.257, de 27/07/2016.
O Instituto de Previdência dos Servidores Militares - IPSM, juntamente com a PMMG
e o CBMMG são integrantes do SISAU (Sistema de Saúde), tendo normas próprias,
conforme preconiza a legislação vigente, não podendo ser considerado por tanto
uma operadora de plano privado de assistência à saúde, uma vez que a Lei nº
9.656/98 e a normas da ANS não abrangem entes da administração pública.
Comunicamos que data 19/05/2020 foi realizado por este Instituto, pregão
eletrônico para contratação de empresa especializada em serviços de assistência
domiciliar, visando disponibilizar aos pacientes integrantes do SISAU, uma série de
serviços de saúde no ambiente doméstico, dando continuidade ao atendimento
hospitalar.
Salientamos que a Assistência Domiciliar Terapêutica (ADT) do IPSM, é
regulamentada pela Resolução Conjunta de Saúde n° 138 de 27 de março de
2018, onde sua proposta de atendimento compreende as ações de promoção à
saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação, desenvolvidas em
domicílio.
Diante do exposto, informo que nossa equipe técnica do ADT-DT/IPSM juntamente
com as empresas CUIDAR SAÚDE DOMICILIAR LTDA - EPP, inscrita sob o nº de
CNPJ: 10.243.721/0001-86 e IPSEM INSTITUTO DE PESQUISAS E SERVIÇOS
MÉDICOS LTDA., inscrita sob o nº de CNPJ: 05.433.338/0001-50, contratadas pelo
Instituto, irão realizar visitas in loco com intuito de avaliar possível inclusão no
programa de ADT do IPSM, para casos de pacientes com internação de longa
permanência.
O setor de Assistência Domiciliar Terapêutica estará à disposição para
esclarecimentos de dúvidas por meio do endereço eletrônico:
adt.ipsm@gmail.com e/ou telefones: (31) 3269-2160 – 2154 – 2966 ou 2163.
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Atenciosamente,
 
 

Fabiano Villas Boas, Coronel PM QOR
Diretor de Saúde do IPSM

  

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Villas Boas, Diretor,
em 18/06/2020, às 13:13, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 15383262 e o código CRC 7D32B43B.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
2120.01.0005286/2020-50 SEI nº 15383262
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