
!INAUGURAÇÃO

DEFESA PROFISSIONAL 2   !

DEFESA PROFISSIONAL 1! SMP alerta!

A Sociedade Mineira de Pediatria alerta a todos os colegas pediatras sobre os valores das consultas  que foram 

negociados entre a entidade e as operadoras durante o ano de 2011. As consultas do grupo Unidas, por exemplo, 

passam a R$65,00 a partir deste mês de janeiro. Alguns convênios têm solicitado assinatura de Termo Aditivo 

para concessão desse reajuste.

A SMP pede aos colegas que fiquem atentos e que entrem em contato com a operadora na qual é credenciado e 

se informe.

Exija seus direitos e não deixe de se posicionar sobre seu Valor Profissional!

Leia todo o Movimento pela Valorização do Pediatra no site: 

As respostas das operadoras estão no item:  e também  

Saiba quais são as filiadas do Grupo Unidas e Abramge:

Abramge:

http://www.smp.org.br/defesa-profissional

Veja resultado da Assembléia do dia 14 de Setembro

Carta resposta Unidas- 28/11/2011  

http://www.unidasmg.org.br//index.php?option=com_contact&catid=14&Itemid=29

http://www.abramge-mg

AGENDA NACIONAL 2012 !
12º Congresso Brasileiro de Alergia e Imunologia Pediátrica

14º Congresso Brasileiro de Gastroenterologia Pediátrica

IX Congresso Iberoamericano de Neonatologia (Siben)

14º Congresso Brasileiro de Ensino
9º Congresso Brasileiro de Pesquisa em Saúde da Criança e do Adolescente
2º Congresso Brasileiro de Médicos Residentes

21º Congresso Brasileiro de Perinatologia

Data: 28/04 a 01/05/12
Local: São Paulo/SP
Informações: Ekipe de Eventos – Fone 41-3022-1247

Data: 17 a 19/05
Local: Fortaleza/CE

Data: Data: 05 a 08 de junho 
Local: Fecomércio - São Paulo/SP 
Informações: Ekipe de Eventos – Fone 41-3022-1247

Data: 06 a 09/06/2012
Local: São Paulo/SP
Informações: Ekipe de Eventos – Fone 41-3022-1247

Organização : SMP, NEOCENTER, SIBEN
Minascentro – Belo Horizonte
20 a 23/06 de 2012

Informações: Consult Eventos – telefone: 31 3291 9899

Data: Setembro
Local: Florianópolis/SC
Informações: Ekipe de Eventos – Fone 41-3022-1247

Data: Setembro
Local: São Paulo/SP
Informações: Ekipe de Eventos – Fone 41-3022-1247 

Data: Novembro
Local: Rio de Janeiro/RJ
Informações: Ekipe de Eventos – Fone 41-3022-1247 

Data: 14 a 17/11
Local: Curitiba/PR
Informações: Ekipe de Eventos – Fone 41-3022-1247 

www.alergoped2012.com.br

www.cbtip2012.com.br 

3º Simpósio Internacional de Nutrologia Pediátrica

12º Congresso Brasileiro de Terapia Intensiva Pediátrica
11º Congresso Latino Americano de Terapia Intensiva Pediátrica

12º Congresso Brasileiro de Adolescência

17º Congresso Brasileiro de Infectologia Pediátrica

A programação das atividades da SMP está disponível no site   
www.smp.org.br

   Diretoria da SMP visita Centro de Treinamento a ser inaugurado dia 12     

O centro de Treinamento da similares, promovidos por outras onais, e o valor será revertido para a 

Sociedade Mineira de Pediatria será sociedades ou organizações profissi- SMP”, afirma.

inaugurado no próximo dia 12 de 

janeiro  com a presença do presiden-

te da Sociedade Brasileira de 

Pediatria,  Eduardo da Silva Vaz. O 

espaço, que já está pronto, foi 

visitado na segunda-feira pela 

diretoria da SMP e equipe responsá-

vel pela obra. São 150 m² de área, 

com capacidade para 82 pessoas. 

Localizado no bairro Santa Efigênia, 

próximo à área hospitalar, o Centro 

reúne tecnologias de última geração.

O presidente Paulo Poggiali 

explica que o local será utilizado para 

promover a educação continuada dos 

pediatras, com cursos como os de 

Reanimação Neonatal, PALS e BLS, 

além das jornadas e dos simpósios 

promovidos pelos Comitês Científicos 

da SMP, entre outros. “A área 

também poderá ser alugada para 

realização de eventos científicos ou 

Regional Oeste da SMP convoca assembleia de pediatras   

 A Regional Oeste da SMP para as demais consultas a partir de Unimed, assim como de outros 

convoca todos os pediatras da março de 2012. convênios e operadoras, desde o dia 

região para assembleia a se realizar 1º de janeiro de 2012, em caráter Segundo o presidente da 

no dia 9 de janeiro, às 19h, na particular com o recebimento do Regional, Nozor Galvão, a Unimed 

Clínica Santa Lúcia, à Av. JK (anexo valor de R$ 80,00 para a consulta Divinópolis comprometeu-se a 

ao Hospital Santa Lúcia), em continuar negociando quanto a comum e valor de R$ 124,00 para a 

Divinópolis, quando serão decididos adoção do Tratamento Clínico consulta de puericultura dos pacien-

os rumos da campanha de valoriza- Ambulatorial em Pediatria – TCAP. tes acima de dois anos de idade, 

ção. Ele explica, ainda, que quanto ao fim clientes da Unimed, posto que já 

Tendo em vista a decisão dos das glosas definidas como “consulta haviam conquistado este valor para 

pediatras da regional Oeste da SMP de retorno”, questão já normatizada as consultas de puericultura até os 

de atender seus usuários em pela ANS, foi decidido em assem- dois anos de idade. Para os demais 

caráter particular, a partir de 1° de bléia dos cooperados que as consul- clientes de outras operadoras, a 

janeiro, a Unimed  Divinópolis tas com intervalo menor de 30 consulta de puericultura está sendo 

decidiu pagar  as consultas de (trinta) dias serão devidamente cobrada neste valor para qualquer 

puericultura até os cinco anos de justificadas em modelo próprio para faixa etária, pois nenhuma outra 

idade de acordo com a CBHPM como o seu pagamento. operadora ainda se posicionou 

procedimento Porte 3B, no valor de Os pediatras da região Oeste quanto ao procedimento da consulta 

R$ 124,00 e o valor de R$ 80,00 estão atendendo aos usuários da de puericultura.

AGENDA ESTADUAL 2012 !
XIII Congresso Mineiro de Pediatria

Data: 21 a 25 de abril de 2012

Local: Ouro Minas Palace Hotel – Belo Horizonte – MG

Boletim Eletrônico Informativo 
Sociedade Mineira de Pediatria
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Ibirité contrata pediatras   
A prefeitura de Ibirité, cidade pediatra, neonatologista e psiquiatra 

localizada na região metropolitana de pediátrico. As inscrições vão até o dia 

Belo Horizonte, realiza concurso para 15 de janeiro. As provas serão no dia 

preenchimento de vagas para 12 de fevereiro. Mais informações: 

http://www.ibirite.mg.gov.br/attach

ments/1911_Minuta%20Edital%20d

e%20Abertura%20de%20Concurso

%20Publico%2001-2011.pdf

Da esquerda para a direita, em pé: o presidente da SMP Paulo Poggiali, o pediatra e coordenador do curso Pals, 
Alexandre Rodrigues Ferreira, o administrador do Centro, Carlos César de Melo e  o pediatra e diretor de Patrimônio da 
SMP, Carlos Magno Guerra Lages.
Assentados: a vice-presidente da SMP, Raquel Pitchon, a arquiteta e o engenheiro responsáveis pela obra, Rúbia 
Schwartz e Sílvio Hermont, e as pediatras coordenadoras do curso de Reanimação Neonatal, Marcela Damásio Ribeiro 
de Castro e Márcia Penido.


