
Os pediatras mineiros elegeram no último dia 23 de 

outubro a futura diretoria da Sociedade Mineira de 

Pediatria, que terá como presidente nos próximos três 

anos Raquel Pitchon, atual vice-presidente. Participaram 

da votação pediatras do interior e da capital. A posse da 

nova diretoria ocorrerá no dia 6 de dezembro, às 20 horas, 

na Associação Médica de Minas Gerais. 
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Pediatras mineiros já elegeram próxima diretoria  
!ELEIÇÕES

Os pediatras de Uberlândia continuam com o atendi- implantação do protocolo da Sociedade Brasileira de 

mento suspenso aos Planos de Saúde desde o dia 20 de Pediatria para atendimento de puericultura (APP), a 

setembro, sem nenhum acordo até agora com as operado- implantação do TCAP ( Tratamento Clínico Ambulatorial) , a 

revisão dos valores pagos para sala de parto e berçário, a ras. Eles decidiram, em assembleia, atender apenas 

contratualização com data base de aumento anual dos consultas eletivas mediante o pagamento de R$120,00, 

honorários médicos e índice de reajuste, o fim das glosas e mas   serviços de  urgência e emergência estão sendo 

a interferência das operadoras nas condutas médicas. mantidos.

“Até agora, segundo a pediatra, somente quatro Segundo a pediatra Sandra Faria, coordenadora do 

operadoras se dispuseram a negociar, mesmo assim sem movimento de valorização profissional na cidade, a adesão 

atender o que foi reivindicado. A Unimed local  fez propos-à paralisação é alta e se ainda não houve um reflexo 

tas relacionadas  apenas às consultas de puericultura e importante é por que os usuários não sabem discernir a 
sala de parto, mas que não foram aceitas”, completa diferença entre a consulta em Pronto Atendimento e a de  
Sandra.puericultura. Como também não percebem que o melhor 

local para o atendimento de crianças e adolescentes, Em Uberlândia há cerca de 1.800 médicos inscritos no 
mesmo em situações de doenças, é o consultório. CRM, destes 200 são pediatras

Os pediatras  têm o apoio do Sindicato dos Médicos e da (86 cooperados da Unimed). Quarenta operadoras de 
Sociedade Mineira de Pediatria e suas  principais reivindi- saúde atuam na cidade, entre elas a Unimed, com 800 
cações são: o valor da consulta geral em R$120,00 a médicos cooperados e 150 mil usuários.

Pediatras de Uberlândia continuam sem atender Planos de Saúde  
!DEFESA PROFISSIONAL NO INTERIOR

Com o objetivo de alertar à comunidade médica e ligada participam de conferências, mesas redondas, debates e 

à saúde sobre as consequências do não diagnóstico apresentações de casos clínicos. Uma prática que vem se 

precoce dos EIM, a Sociedade Mineira de Pediatria (SMP) tornando rotina nos Simpósios e Congressos realizados pela 

realiza, entre os dias 01 e 03 de novembro o “Simpósio SMP é o debate de participantes dos eventos com pacientes 

Erros Inatos do Metabolismo: Fenótipos, Doenças e e familiares, o que torna a discussão mais prática e mais 

Tratamentos”. Com o apoio da Sociedade Brasileira de humana. Dentro da programação do “Simpósio Erros Inatos 

Pediatria (SBP) e da Sociedade Brasileira de Genética do Metabolismo”, a primeira parte da manhã de sábado 

Médica, o evento acontece no Auditório do Hospital da (03/11) é dedicada ao debate “Aprendendo com pacientes e 

Unimed-BH (R. Ponta Porã, 45 – B. Santa Efigênia) e é familiares”, coordenado pela médica da Rede Sarah, em Belo 

dirigido aos profissionais que atuam diretamente com a Horizonte, Mônica de Magalhães Machado. Na ocasião, 

saúde da criança, em especial pediatras, neurologistas, pacientes e familiares mostrarão como lidam com as 

geneticistas, nutricionistas, biólogos e biomédicos. enfermidades.

Verifique a programação e demais informações no site A programação conta ainda com conferências sobre a 
  E não deixe de participar! experiência do ambulatório do Hospital das Clínicas da UFMG 

Durante os três dias de Simpósio, palestrantes de de Erros Inatos do Metabolismo, a experiência da Clínica 

importantes instituições médicas e educacionais do Brasil, para Crianças Especiais, no EUA, o tratamento nutricional 

além de três convidados internacionais – Masaru Fukushi das crianças diagnosticadas com EIM, a triagem neonatal no 

(Japão), Kevin Strauss (EUA) e George Mazariegos (EUA), Brasil e no Japão, além de muito outros assuntos. 

simposioerrosinatos.com.br

Sociedade Mineira de Pediatria promove Simpósio Erros Inatos do Metabolismo  
!EVENTO CIENTÍFICO

Os pediatras de Varginha e cidades vizinhas como Elói também que o ganho médio dos pediatras comparado aos 

Mendes, Campanha, São Gonçalo do Sapucaí, Monsenhor das outras clínicas é significantemente menor, apesar do 

Paulo e Boa Esperança também estão em campanha por maior tempo despendido no atendimento às consultas, e 

melhores honorários e condições de trabalho. Em assem- representarmos cerca de 12% no total de médicos coope-

bleia da categoria na quinta-feira, 25 de agosto, os rados.

especialistas, depois de discutir as respostas da Unimed da 4- Pagamento dos procedimentos que constam na 
região às suas reivindicações, resolveram marcar uma CBHPM, em agregação ao código da consulta médica 
reunião com a cooperativa, antes de tomar atitudes como a pediátrica, conforme descrição em anexo 1.
paralisação do atendimento ao convênio, já que suas 

5- Pagamento do TESTE do Reflexo Vermelho (Vigência 
reivindicações não foram atendidas.

obrigatória para todas as operadoras a partir de 07 de 
Segundo a pediatra Fernanda Paula Simões Gama junho de 2010) em 100% da tabela CBHPM vigente, com 

Regina, a Unimed é o convênio mais expressivo da região, período de realização estendido até os 3 meses de vida. 
com 300 médicos cooperados, entre eles, 36 pediatras. Daí 

A Unimed Varginha já reconheceu o teste do reflexo 
a negociação ser feita basicamente com a cooperativa, que 

vermelho como procedimento para o pediatra, porém paga 
aceitou implantar o procedimento de puericultura, mas 

apenas 60,6% da tabela atual (R$ 19,00 – dezenove 
com o valor de  R$80,00 a consulta até o primeiro ano de 

reais).
vida (nove consultas nesse período).

6- Adoção do Tratamento Clínico Ambulatorial em 
“Os colegas reunidos ontem entenderam que implantar 

Pediatria (TCAP). A tabela TCAP, anexo 2, é reconhecida 
o procedimento de puericultura já foi uma vitória, mas não 

pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e já está sendo 
ficaram satisfeitos com o valor e nem com a limitação até 

adotada pela Unimed de João Pessoa, Paraíba, desde 
um ano. Vamos nos reunir  em breve com a Unimed para 

janeiro deste ano.
fazer estas considerações. Sabemos que o momento é de 

7- Fim das glosas definidas como “consulta de retorno”, 
negociação, cautela e diálogo”, completa a pediatra.

questão já normatizada pela ANS, entendida apenas 
Os especialistas de Varginha e região estão se movi-

“como o momento em que o paciente comparece à clínica 
mentando desde agosto deste ano, quando formaram uma 

para apresentação de resultados de exames solicitados ou 
comissão para negociar com as operadoras e Planos de 

de cuidados prescritos” conforme Resolução CFM n° 
Saúde. No dia 3 de outubro, formalizaram suas reivindica-

1958/2010.  Informar aos usuários e empresas que não 
ções em uma carta enviada à Unimed, na qual expõem 

existe retorno determinado pela operadora e que o retorno 
suas condições de trabalho e listam nove reivindicações 

é determinado pelo médico para reavaliar a mesma 
baseadas nos movimentos nacionais, liderados pelas 

patologia que motivou a consulta inicial. 
entidades médicas, entre elas a  Sociedade Brasileira de 

8- Pagamento das consultas agendadas pelos usuários 
Pediatria, e em  nível estadual  a Sociedade Mineira de 

da Unimed e que não comparecem à consulta sem aviso 
Pediatria. 

prévio de no mínimo 24 horas.
Reivindicações

9- Pagamento das visitas hospitalares equiparado a 
1- Reconhecimento do atendimento ambulatorial de 

uma consulta ambulatorial.
puericultura como procedimento médico especializado 

Respostas da Unimedcom porte 3B conforme tabela de Classificação Brasileira 

Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM). 1 - Aceitou implantar o procedimento de puericultura, 

mas com valor de R$ 80,00 e com consultas só até o Lembramos que o pagamento, dos procedimentos que 
primeiro ano de vida, compreendendo nove consultas possuem código na (CBHPM), não depende de decisão em 
neste período. A cooperativa alegou que  a puericultura assembleia de cooperados, motivo pelo qual solicitamos a 
não está no rol da ANS e, portanto, não é obrigatória; daí adequação urgente do valor da consulta de PUERICULTURA 
não terem  como cobrar das empresas. (A SBP está em 100% da tabela vigente, respeitando suas atualiza-
tentando colocar este procedimento no rol da ANS pelo ções.
menos até 2014, quando haverá a possibilidade  de 

2- Reconhecimento da primeira consulta de um pacien-
melhorar a tabela da SBP para puericultura.

te como procedimento de puericultura, independente da 

2- Solicitou  mais informações para tentar implantar o idade ou motivação da visita ao médico, pois em toda 

TCAP. primeira consulta pediátrica é realizada longa anamnese, 

exame físico e orientações, além de os pais se valerem 3- Reforçou que as guias com CIDs diferentes não serão 
deste momento para aconselhamentos e esclarecimentos glosadas como retorno.
de inúmeras dúvidas sobre a patologia em questão e o 

4- Vai se empenhar para diminuir as datas, mas não 
cotidiano de seu filho, o que caracteriza e legitima uma 

pode penalizar e nem cobrar dos usuários.
consulta de puericultura.

5- Não vai diferenciar a consulta pediátrica em relação 3- Pagamento diferenciado pela consulta pediátrica, 
às demais clínicas.uma vez que o valor médio recebido pelas consultas das 

demais clínicas é significantemente superior ao da pedia- 6- Não tem como equiparar o valor pago pela visita 

tria, que pouco ou quase nenhum SADT gera. Observamos ambulatorial com o valor da consulta em consultório.

Pediatras de Varginha e região tentam negociar com a Unimed   

O presidente Paulo Poggiali votou na sede da SMP 

Simpósio Erros Inatos do metabolismo: fenótipos, doenças e tratamentos

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:   www.simposioerrosinatos.com.br

!AGENDA ESTADUAL – 2012 

12º Congresso Brasileiro de Adolescência 
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: 

21º Congresso Brasileiro de Perinatologia

www.perinato2012.com.br

!AGENDA NACIONAL - 2012 

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


