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Aos Senhores Conselheiros do
CONSELHO DELIBERATIVO DO PRO-SOCIAL
 

 
Senhores Conselheiros,
 
Trata-se de solicitação de extensão de credenciamento do Instituto Hermes Pardini S.A.

referente ao exame de Eletroneuromiografia, documento (5935645),  encaminhada pelo NUBES/MG.
A eletroneuromiografia (ENMG) é um exame que avalia a presença de lesões que afetam os

nervos e músculos, como pode acontecer em doenças como esclerose lateral amiotrófica, neuropatia diabética,
síndrome do túnel do carpo ou doença de guillain-barré, por exemplo, sendo importante para ajudar o médico
a confirmar o diagnóstico e planejar o tratamento

Os preços praticados atualmente são aqueles constantes da TABJUD TRF1-2018,
conforme o disposto na cláusula Nona - Do Preço, do Termo de Credenciamento N° 70/2011, documento
(0244855).

O Núcleo informou que a auditoria médica da Seccional, manifestou-se favorável à
solicitação de extensão, documento , sob a justificativa da "grande dificuldade para marcação dos exames
em tela haja vista os poucos credenciados que os realizam, bem como pelo fato dos valores propostos
pelo Laboratório serem mais competitivos que os pagos atualmente pela Unimed NNE e Saúde Caixa."
- documento (5935371).

A seguir, apresentam-se os valores da proposta de extensão do Instituto Hermes Pardini
S.A., comparativamente aos valores praticados na tabela própria do Pro-Social e os pactuados com a Unimed
NNE e com o Saúde Caixa. :

Código Exame
Valores

Pro-Social Saúde Caixa Unimed NNE Hermes Padini (*)
40103315Eletroneuromiografia de MMII 345,90 615,80 432,83 400,00
40103323Eletroneuromiografia de MMSS 345,90 615,80 432,83 400,00
40103331Eletroneuromiografia de MMSS e MMII 527,80 849,60 660,39 600,00

 
Esclarece-se que o credenciamento em questão tem por objeto a  prestação de serviços

médico-hospitalares, na forma de pacotes de procedimentos,  com valores diferenciados dos fixados nas
tabelas próprias do Programa, conforme autorizado pela Resolução Presi 43, de 19/10/2016, a qual dispõe:

 
Art. 16. O credenciamento de serviços médico-hospitalares com tabela especial depende de aprovação do
Conselho Deliberativo do Pro-Social, mediante proposta da Secbe.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, consideram-se:
I – hospitais credenciados com tabela básica aqueles que utilizam as tabelas próprias do Pro-Social;
II – hospitais credenciados com tabela especial as instituições cujos preços praticados excedem aos
constantes das tabelas próprias do Pro-Social.
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http://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/handle/123/117540/Resolu%C3%A7%C3%A3o Presi 43 - Disp%C3%B5e sobre o tratamento fora do domic%C3%ADlio.pdf?sequence=1


Em vista do exposto, considerando que o pacote proposto apresenta preços inferiores aos
praticados no âmbito do credenciamento com a UNIMED NNE e do convênio firmado para
compartilhamento da rede do Saúde Caixa, entende-se viável a extensão de credenciamento do Instituto
Hermes Pardini S. A. referente ao exame de Neuromiografia.

É a proposta que se submete ao Conselho Deliberativo do Pro-Social.
 

IONICE DE PAULA RIBEIRO
Diretora da Secretaria de Bem-Estar Social

 
 

Documento assinado eletronicamente por Ionice de Paula Ribeiro, Diretor(a) de Secretaria,
em 13/06/2018, às 08:29 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
6098258 e o código CRC 1676953A.
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