CONVOCAÇÃO de ASSEMBLEIA GERAL dos PEDIATRAS do ESTADO DE MINAS
GERAIS QUE ATENDEM PACIENTES USUÁRIOS DE SEGURO SAÚDE
Prezados colegas pediatras,
A Sociedade Mineira de Pediatria (SMP) e o Sindicato dos Médicos de Minas Gerais (Sinmed-MG),
atendendo a uma crescente demanda oriunda dos pediatras de todo o estado para um posicionamento por
parte de nossas entidades, vêm convocá-los para uma Assembléia Geral dos Pediatras a se realizar em 06
de julho de 2011, às 19h, na Associação Médica de Minas Gerais, Av. João Pinheiro, 161.
As seguradoras de saúde, segundo informação da ANS datada de dezembro de 2010, tinham em Minas
Gerais, 243.515 usuários. Deste total, 65.463 com idade até 19 anos em todo o estado e 33.602 menores de
19 anos somente na Região Metropolitana de BH.
Quem está preocupado com os profissionais que cuidam destes pacientes pediátricos?
O BRADESCO fez uma clara opção pelo pronto-atendimento (PA) e aumentou para R$ 65,00 a consulta feita
nos pronto-socorros da RMBH. Mas não atendeu solicitação da SMP para reajuste nos consultórios e PA´s
em toda Minas Gerais. As demais seguradoras SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE, TEMPO SAÚDE
SEGURADORA, ALLIANZ SAÚDE, UNIMED SEGUROS SAÚDE, BRADESCO SAÚDE, SALUTAR SAÚDE
SEGURADORA, MARÍTIMA SAÚDE SEGUROS, PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE, ITAUSEG
SAÚDE, BRASILSAUDE COMPANHIA DE SEGUROS, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO
SAÚDE e NOTRE DAME SEGURADORA se posicionam de maneira ainda pior, não cogitando nenhum
aumento que signifique estímulo para manutenção dos locais de atendimento.
O pediatra, desestimulado pelo mau pagamento, interrompe ou limita o atendimento aos usuários das
seguradoras, com óbvio prejuízo à prática da puericultura; garantia essencial à saúde da criança de hoje e
gerações de amanhã.
Em Minas Gerais, a diretoria da Sociedade Mineira de Pediatria - gestão 2009/2012- estabeleceu como meta
principal de sua atuação a defesa dos interesses profissionais de seus associados. Mas agora, precisamos de
vocês para decidir juntos nossas ações. Somente com a UNIÃO e a MOBILIZAÇÃO seremos capazes de
alcançar condições dignas de trabalho e remuneração justa para todos, com benefício óbvio para nossos
pacientes.
Pediatras, o momento é agora! Fortaleçam-se. Compareçam:
Quarta- feira, 06 de julho de 2011, às 19h, na Associação Médica de Minas Gerais, Av. João Pinheiro,
161, Belo Horizonte.
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