
Foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) do dia várias Unimeds de outras regiões do Brasil e de Minas 

10 de agosto uma notificação da Agência Nacional de Gerais”, diz Lavorato. Ele ainda acrescenta que, liderados 

Saúde (ANS) à Unimed da cidade de Ubá, na Zona da pelo pediatra Júlio Cezar Araújo, os médicos da cidade, 

Mata mineira. Segundo texto do DOU, a operadora depois de inúmeras tentativas de negociação, notifica-

restringiu a liberdade de exercício de atividade profissi- ram a diretoria da Unimed: “a partir daquele momento, 

onal dos prestadores de serviço, especialidade pedia- não aceitariam mais glosas das consultas de um mesmo 
tria, por negar autorização de consulta, alegando prazo cliente, que procurasse o consultório para os encontros 
específico de 29 dias, o que, segundo a Unimed, carac- subsequentes, antes considerados retornos e, portanto, 
terizaria retorno. A apuração da ANS iniciada em janeiro não remunerados”, explica. 
de 2012, acabou gerando uma multa de R$ 21 mil para a Mesmo com as normas regulatórias da ANS e a 
Unimed de Ubá. Resolução nº 1958 do Conselho Federal de Medicina 

De acordo com Mário Lavorato, diretor de Integração (CFM), que regulamentam o conceito de 'consulta de 
das Regionais da SMP, os pediatras cooperados da retorno', a Unimed/Ubá negou aos pediatras o direito à 

Unimed em Ubá têm tentado negociar com a operadora remuneração dessas consultas, valendo-se da ferramen-

de saúde da cidade há aproximadamente seis anos. ta 'Assembleia Geral' da instituição. “Sem saída, restou 

aos pediatras da cidade da Zona da Mata comprovarem, Ainda na gestão de Fábio Guerra na SMP, o então presi-

por meio de documentos, o desrespeito às normas legais dente, seu vice à época Paulo Poggiali e o próprio Mário 
instituídas, oficiando os fatos à ANS e ao Conselho Lavorato que dirigia a Defesa Profissional da entidade, 
Regional de Medicina (CRM)”, finaliza Lavorato. participaram de reunião em Ubá para discussão e orien-

tação aos pediatras sobre as questões da cooperativa. Para se ter acesso ao texto da notificação da ANS, é 

“Eles lutam por avanços já alcançados pela categoria em só  CLICAR AQUI
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ANS multa Unimed de Ubá por negar autorização de consulta 
!VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL 

Pela primeira vez, a cidade de Juiz de Fora recebeu o Cristina Mara conta que paralelamente ao evento 

“Simpósio de Gastroenterologia Pediátrica”, que aconteceu científico, foi realizada uma atividade com a população, o 

dentro da programação do “VIII Seminário Mineiro de “Saúde no Parque – prevenção começa na infância”. A 

Gastroenterologia”, nos dias 23 e 24 de agosto. iniciativa envolveu várias ações de saúde, entre elas 

Compareceram ao evento mais de 60 profissionais da divulgação do Centro de Referência de Fibrose Cística, que 

cidade e região, que discutiram temas comuns ao dia-a-dia funciona no Hospital Universitário da Universidade Federal 

da pediatria, mas de extrema relevância, como refluxo de Juiz de Fora. De acordo com ela, a ideia é realizar o 

gastroesofágico, sangramento intestinal no lactente, Simpósio anualmente. “Este evento teve uma enorme 

alergia alimentar, ingestão de cáusticos e corpo estranho repercussão na mídia e entendemos que a população 

na infância, colestase neonatal, doença inflamatória precisa de informações educativas sobre os temas”.

intestinal e diarreias. 

Segundo Cristina Mara Nunes, uma das coordenadoras 

do Simpósio, o evento foi de excelente nível científico e 

atingiu o objetivo de promover discussões sobre temas da 

gastroenterologia pediátrica. “Os pediatras de Juiz de Fora 

e região tiveram oportunidade de trocar experiências com 

palestrantes que vivenciam situações da gastroenterologia 

nos ambulatórios de referência de todo o Brasil”, disse 

Cristina Mara. Ela conta que Juiz de Fora teve a honra de 

receber para a cerimônia de abertura do Simpósio o 

presidente da SMP, Paulo Poggiali, que aproveitou para 

falar da importância e da força que as regionais da 

Sociedade devem ter. Segundo ele, a Zona da Mata tem 70 

municípios e apenas 68 pediatras inscritos na Regional. 

“Se, em média, menos de um médico por cidade é filiado à 

SMP/SBP, a representação é fraca e dificulta ações de 

defesa profissional. Além de o pediatra se privar do uso das 

ferramentas de educação continuada que a associação à 

SBP/SMP proporciona”, disse Poggiali. 

Simpósio de Gastroenterologia Pediátrica em JF
!EVENTO CIENTÍFICO

A Sociedade Mineira de Pediatria (SMP), por ocasião do Dia do Pediatra, 

comemorado dia 27 de julho, sorteou em 27 de agosto o livro “Cuidados Neonatais 

– Descobrindo a Vida do Recém-nascido”, do argentino, radicado nos EUA, Augusto 

Sola. Mirene Peloso, pediatra de Viçosa filiada à SMP, foi premiada com os dois 

volumes da obra de Sola. Além de participarem do sorteio, os 129 pediatras 

inscritos atualizaram seus dados junto à Sociedade. O presidente Paulo Poggiali 

chama a atenção dos pediatras mineiros para que se associem à SBP/SMP e 

mantenham seus cadastros atualizados nas entidades.

Médica do interior é premiada com obra de Augusto Sola
!SORTEIO 

VI Jornada de Pediatria do Hospital Mater Dei

Data: 5 e 6 de outubro de 2012  

Local: Auditório do Hospital Mater Dei

INSCRIÇÕES ANTECIPADAS GRATUITAS 

Informações: 31-3339-9235

VAGAS LIMITADAS

Realização: Sociedade Mineira de Pediatria.

Data: 01 a  03 de novembro de 2012

Local: Auditório do Hospital da Unimed - Rua Ponta Porá, 45 - 1º subsolo, esquina com Av. Contorno 3.097 

Informações e inscrições:   

Simpósio Erros Inatos do metabolismo: fenótipos, doenças e tratamentos

www.simposioerrosinatos.com.br

!AGENDA ESTADUAL – 2012 

17º Congresso Brasileiro de Infectologia Pediátrica

21º Congresso Brasileiro de Perinatologia

Data: 10 a 13/10

Local: Rio de Janeiro/RJ

Informações:  ou pelo telefone (41)3022-1247 

 
Data: 31/10 a 2/11

Local: Florianópolis/SC

Informações: Ekipe de Eventos, pelo telefone (41)3022-1247

Data: 14 a 17/11

Local: Curitiba/PR

Informações: 

www.infectoped2012.com.br

www.perinato2012.com.br

12º Congresso Brasileiro de Adolescência

!AGENDA NACIONAL - 2012 

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

O evento Saúde no Parque divulgou entre outros 

assuntos o Centro de Referência de Fibrose Cística


