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COLUNA SAÚDE ACONTECE

APM CRIA 0800 PARA 
QUEIXAS DE PACIENTES 
SOBRE PLANOS DE 
SAÚDE E ROL TAXATIVO

A Associação Paulista de Medicina (APM) disponibilizou 

a partir de 13 de junho de 2022, dois canais exclusivos 

para o recebimento de reclamações de pacientes/

usuários sobre planos de saúde: o telefone 0800 017 

3313 e o e-mail sospacienteplano@apm.org.br

XXX CONGRESSO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA

A cidade de Fortaleza receberá o XXX Congresso da 
Academia Brasileira de Neurologia, de 21 a 24 de setembro 
de 2022. É o mais importante encontro científico da espe-
cialidade na América Latina, assim como um dos principais 
do calendário mundial da Medicina. 

O tema central da 30ª edição é Refletindo a Neurolo-
gia. Durante todo o Congresso, especialistas nacionais e 
internacionais considerados referência em boas práticas e 
conhecimentos científicos compartilharão suas vivências 
em áreas como Cefaleia, Distúrbios Vestibulares, do Equi-
líbrio e Cerebrovasculares, Esclerose Lateral Amiotrófica, 
Dor, Epilepsia, Doenças Neuromusculares, Neuro-genéti-
ca, Neuro-infecção, Neurologia infantil, Neuro-imulologia, 
Sono, Neuro-oncologia, Neurologia Cognitiva e do Enve-
lhecimento, Transtornos do Movimento, Traumatismo Cra-
nioencefálico, entre outras. 

Vale mencionar que uma lista extensa de professores da 
Europa, EUA e outros países está com participação confir-
mada. Os nomes e currículos podem ser acessados em neu-
ro2022.com.br/site/neuro2022/convidados-internacionais

Ciência e convivência
Após dois anos de eventos digitais devido à pandemia, a ex-

pectativa é de público expressivo em Fortaleza, já que os neuro-
logistas do país inteiro estão ávidos pela troca de conhecimen-
to cara a cara. Aliás, a ABN está envidando todos os cuidados 
para a segurança e o transcorrer adequado dos trabalhos. 

Aos que tiverem eventual dificuldade para acompanhar 
in loco, a boa notícia é que haverá a possibilidade de assis-
tir o XXX Congresso virtualmente.

Novidades excelentes
A Comissão Organizadora tem investido tempo e capa-

cidade criativa na formatação de oficinas de treinamento 
de habilidades, uma proposta inédita. Serão um total de 
dez, sempre sob a supervisão de tutores especialistas. 

Em pauta, questões como acidente vascular cerebral, 
afasias, raciocínio clínico, comunicação, morte encefálica, 
epilepsia e doenças neuromusculares. O Congresso Brasi-
leiro ainda terá sessões de controvérsia técnico-científica, 
dando ênfase ao debate e à pluralidade. 

Made in Brazil 
O presidente do Congresso, Norberto Frota, adianta que 

a edição 2022 contará com outra novidade bem interes-
sante, o espaço Made in Brazil, “voltado para a divulgação 
de artigos de pesquisadores nacionais publicados em revis-
tas de alto impacto”.Como fechamento, uma feijoada ao 
pôr do sol no Iate Clube à beira do mar de Fortaleza. Faça 
o mais breve sua inscrição, pois o Congresso irá bombar. 

Mais informações em https://www.neuro2022.com.br

A ideia é apoiar eventuais prejudicados em consequên-
cia da decisão de tornar o rol de procedimentos definidos 
pela Agência Nacional de Saúde (ANS) é taxativo,  sacra-
mentada em julgamento no Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) em 8 de junho. 

Com o novo entendimento legal, cerca de 50 milhões de 
pacientes não têm mais direito a procedimentos que este-
jam fora do rol da ANS, ainda recomendados por médicos, 
de acordo com as melhores evidência científicas. 

Na prática, significa que as empresas ficam desobrigadas 
a dar cobertura a tratamentos e medicamentos aprovados 
recentemente, como certos tipos de quimioterapia oral, de 
radioterapia e até a cirurgias com técnicas de robótica. 

As queixas podem ser enviadas por e-mail sospacien-
teplano@apm.org.br e/ou por telefone 0800 017 3313 (de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 18h). As reclamações se-
rão analisadas e encaminhadas aos órgãos competentes, 
solicitando soluções cabíveis com brevidade, além de mo-
nitoradas pela APM.


