CONSULTA PEDIÁTRICA E
PUERICULTURA
O ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM PUERICULTURA é realizado pelo médico PEDIATRA
que se dedica ao estudo dos cuidados com o ser humano em desenvolvimento, isto é, acompanha
o desenvolvimento infantil com o objetivo de orientar os pais sobre as formas de prevenção de
toda e qualquer situação que possa pôr em risco a saúde da criança. Este atendimento não tem
direito a retorno, é sequencial e limitado conforme descreveremos logo abaixo.
A CONSULTA ELETIVA PEDIÁTRICA é o ato realizado pelo médico que avalia as condições
clínicas do beneficiário quando de alguma queixa em relação a sua saúde.
Salientamos a extrema atenção quando a diferença entre os dois tipos de atendimento, uma vez
que são realizadas pelo mesmo profissional médico na especialidade de pediatria, mas que
possuem valores diferenciados.
Portanto, orientamos que quando do agendamento e assinatura das guias no ato do atendimento,
seja salientado por vossa senhoria de qual atendimento se trata, ou seja, se CONSULTA
ELETIVA OU ATENDIMENTO DE PUERICULTURA.
Apesar de ser de livre arbítrio o cliente optar por realização ou não o acompanhamento da
Puericultura em seu filho, orientamos a importância desse acompanhamento, podendo assim
haver diagnósticos precoces de possíveis doenças ou disfunções. Não deixe de trazer seu
filho(a) regularmente na puericultura, considerando os prazos abaixo:
Lactente
0-2 anos
1ª semana
1 mês
2 meses
3 meses
4 meses
5 meses
6 meses
9 meses
12 meses
15 meses
18 meses

Pré-escola
2-4 anos
24 meses
30 meses
36 meses
42 meses
48 meses

Escolar
5-10 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Adolescente
11-19 anos
11 anos
12 anos
13 anos
14 anos
15 anos
16 anos
17 anos
18 anos
19 anos

No Atendimento Ambulatorial em puericultura, o pediatra inclui as ações descritas
abaixo em seu atendimento:


Avaliação do estado nutricional da criança pelos indicadores clínicos definidos pelo
Ministério da Saúde;



Avaliação da história alimentar;
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Avaliação da curva de crescimento pelos parâmetros antropométricos adotados pelo
Ministério da Saúde;



Estado vacinal segundo o calendário oficial de vacinas do Ministério da Saúde;



Avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor;



Avaliação do desempenho escolar e dos cuidados dispensados pela escola;



Avaliação do padrão de atividades físicas diárias conforme parâmetros recomendados pelo
Ministério da Saúde;



Exame da capacidade visual;



Avaliação das condições do meio ambiente conforme roteiro do Ministério da Saúde;



Avaliação dos cuidados domiciliares dispensados à criança;



Avaliação do desenvolvimento da sexualidade;



Avaliação quantitativa e qualitativa do sono;



Avaliação da função auditiva;



Avaliação da saúde bucal.

Informamos que este atendimento em PUERICULTURA tem um valor maior que o valor de uma
consulta eletiva, sendo que a participação a ser cobrada em caso dos atendimentos em
puericultura são maiores que os valores das consultas eletivas realizadas pelos pediatras.
Portanto, frisamos que quando do agendamento via telefone (45) 3576-8001 ou mesmo
pessoalmente no Centro Clínico, sempre seja informado que o atendimento será de CONSULTA
ELETIVA devido alguma queixa da saúde do beneficiário ou de PUERICULTURA quando tratar
do andamento do desenvolvimento da criança. O mesmo deverá ser informado a recepcionista no
dia do atendimento, para fins de assinatura correta do tipo de atendimento.
Avise seu médico o motivo que o trouxe para ao atendimento, para que fique claro se o
atendimento é de puericultura ou consulta eletiva.
Para fins de informação, informamos que os valores de coparticipação da puericultura será de R$
36,00 para plano participativos 30% e R$ 60,00 para planos participativos 50%, sendo que os
valores das participações das consultas eletivas são R$ 25,20 e R$ 42,00 respectivamente
(vigentes a partir de 01/03/2016).
Importante que esse comunicado seja repassado a todos os membros de sua família ou
empresa que possuem o plano de saúde para fins de conhecimento.
Colocamo-nos a disposição para mais esclarecimentos que forem necessários através do telefone
(45) 3576-8005.
Atenciosamente
PLANO DE SAÚDE ITAMED
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