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A cena é inusitada. 
Durante o XV Congresso 
Paulista de Ginecologia e 
Obstetrícia, realizado nos 
dias 2 a 4 de setembro em 
São Paulo, os cerca de 6 
mil tocoginecologistas tro-
caram as vestes brancas, 
tradicionais aos médicos, 
por jalecos pretos. O luto 
foi um sinal de protesto 
contra os planos de saú-
de, tanto pelos honorários 
indignos quanto pela inter-
ferência no exercício da 
boa medicina.

Segundo César Edu-
ardo Fernandes, presidente da Asso-
ciação de Obstetrícia e Ginecologia do 
Estado de São Paulo, SOGESP, essa é 
mais uma etapa da campanha iniciada 
em maio pela valorização profissional. 
Existe descontentamento generalizado 
entre os especialistas, alimentando 
o sentimento de que, a continuar a 
situação como está, logo não haverá 
mais profissional disposto a trabalhar 
na saúde suplementar.

“A dignidade do tocoginecologista 

Protesto reúne
6 mil ginecologistas

está gravemente comprometida pelo 
aviltamento dos valores pagos pelas 
consultas e procedimentos realizados 
pelos planos e operadoras de saúde”, 
afirma Fernandes.

Além do crescimento da mobiliza-
ção em torno do tema, o Fórum trouxe 
outra boa notícia: sensibilizado com 
denúncias que chegaram a seu co-
nhecimento por intermédio da SOGESP, 
Fernando Capez, procurador de Justiça 
licenciado e Deputado Estadual, proto-
colou representação perante o Minis-

tério Público Federal do 
Estado de São Paulo 
(MPF-SP), solicitando 
investigação e adoção 
providências em rela-
ção aos vis honorários 
pagos por operadoras 
aos tocoginecologistas

“O presidente César 
Eduardo Fernandes e a 
coordenadora da Comis-
são de Honorários, Maria 
Rita, trouxeram a mim 
dados estarrecedores 
da remuneração da es-
pecialidade. A continuar 
a situação de hoje, há 

risco de inviabilidade do exercício da 
ginecologia e obstetrícia, com ônus 
grave à população também. É algo 
inadmissível”.

A representação encaminhada ao 
MPF-SP afirma ainda que a Agência 
Nacional de Saúde Suplementar, apa-
rentemente, não tem desempenhado 
a contento o papel de “zelar pela 
qualidade dos serviços de assistência 
à saúde no âmbito do sistema suple-
mentar”, conforme estatuído no inciso 
XXXVII do artigo 4º da Lei 9.961/00. E, 
como já mencionado, requer medidas 
legais para salvaguardar os direitos de 
ginecologistas, obstetras e pacientes. 

Fonte: APM e site da SOGESP

Ginecologistas de São José dos Campos protestam pelos baixos 
honorários médicos

Informamos que a par-
tir do dia 1º de novembro 
estaremos recolhendo os 
controles remotos do portão 
da Casa do Médico, para 
recodificação. Assim, caso 
tente entrar no estaciona-
mento após essa data e o 
portão não abra, pedimos a 
sua compreensão e colabo-
ração, no sentido de entre-
gar o dispositivo para que 
seja feito o procedimento 
(será necessário deixá-lo na 
APM). Lembramos que so-
mente os sócios ativos 
e os remidos têm 
direito ao controle 
remoto. Infor-
mações: (12) 
3922-1079. 

Portão
da APM

16/10 às 22h30

Espaço
Cassiano Ricardo

Baile do
Médico!

Não Perca!

Petrobras R$ 80,00 *1

Bradesco Empresa R$ 49,79 *2

Sul América Empresa R$ 46,00 *1

Policlin Executivo R$ 45,00 *2

Bradesco Individual R$ 44,00 *2

Sul América Individual R$ 44,00 *1

---------------------------------------------------------------------------------

Unimed Intercâmbio R$ 40,00 *4

Policlin Especial R$ 38,00 *2

Cassi R$ 38,00 *1

Clinica São José Beta 22 Plus30 R$ 34,91 *2

Unimed São José dos Campos (*3) R$ 33,00 *2

Vale Saúde R$ 32,00 *2

Clinica São José Alfa 22 Plus R$ 31,42 *2

Policlin (Redefit, Policard, Polibásico) R$ 25,00 *2

• *1 Prazo de retorno 15 dias • *2 Prazo de retorno 30 dias
• *3 Conforme comunicado de 24 de junho • *4 Prazo de retorno 20 dias

Tabela do valor de consulta pago pelas principais operadoras.    

Obs.: A linha pontilhada é o limite do valor de acordo com o 
Conselho Federal de Medicina, CBHPM, banda mínima: 43,20 

Fonte: Consultórios médicos pesquisados pela APM  



Editorial

Olá! Já estava com sau-
dades de falar com vocês, 
pois deleguei o Editorial 
do Jornal do Médico à 
Diretoria, para que vocês 
tivessem a oportunidade 
de conhecer a todos. Mas 
neste mês, com o nosso 
Baile chegando para comemorarmos 
o nosso dia, não podia deixar de es-
crever para convidar a todos para que 
participem desta festa que fazemos 
com tanto carinho.

Como vocês devem estar acom-
panhando, a APM, assim como as 
demais entidades - CRM, AMB, 
SINDICATO -, vêm dando apoio para 
o movimento de valorização do mé-
dico que a SOGESP está realizando. 
Um movimento FORTE e planejado 
com vários passos tais como: a 
publicação de valores recebidos 
pelos ginecologistas e obstetras, a 
realização de fóruns regionais para 
discutir e se ter idéia dos problemas 
e possíveis soluções globais e locais, 
a realização do fórum estadual que 

A APM Regional São José dos Campos está recebendo 
inscrições para o Selo de Qualidade de Relaciona-
mento Médico, para os planos de saúde que 
atendem na nossa região. A iniciativa é inédita 
e visa recompensar as operadoras que praticam 
a CBHPM plena e atualizada, pagando aos seus 
médicos os valores éticos preconizados pela 
Associação Médica Brasileira, Conselho Federal 
de Medicina e Sociedades de Especialidades.

As inscrições podem ser feitas pelo e-mail apmsjc@
uol.com.br . Pedimos que somente as operadoras que 
pratiquem a CBHPM plena para consulta e procedimentos 
façam a inscrição para este selo, que será sem dúvida um 
diferencial para o plano de saúde.

Os selos serão entregues no Baile do Médico de 2010.

• VENDO sala e ALUGO horários Clínica Tívoli, em frente ao 
Hospital Santos Dumont. Falar com Francisco Hennemann, 
tel. 3921-0099.

• ALUGO consultório em Clínica localizada próximo ao Parque 
Santos Dumont, com sala de espera, 2 banheiros, escritório, 
sala de esterilização, cozinha. Infraestrutura montada: 2 linhas 
telefônicas, PABX, Internet, monitoramento de segurança etc. 
Falar com Dr. Marcelo, tel. 3941-6369.

A APM Regional saúda e dá boas-vindas a seus novos associados!

• Ana Christina de Lázaro Jorge - Dermatologia
• Carla Helena Honório Costa – Dermatologia

Novos Sócios

Classificados

Festa e mobilização
foi realizado no Congresso 
Paulista. 

A SOGESP também uti-
lizará o mês de outubro 
(nosso dia) para convocar 
todos os ginecologistas 
a par ticipar de maneira 
EFETIVA das atividades pela 

nossa valorização. Da mesma maneira 
espero que TODAS as especialidades 
façam o mesmo e que todos nos 
lembremos disso também na hora do 
nosso voto nas próximas eleições. 
Como cidadãos devemos escolher 
conscientemente candidatos engaja-
dos e compromissados conosco.

Bem, até o nosso Baile onde espero 
contar com a presença de todos, para 
que possamos realizar uma grande 
confraternização.

Um grande abraço a todos e como 
não poderia deixar de dizer, A CASA DO 
MEDICO É A SUA CASA, PARTICIPE!

Lauro Mascarenhas Pinto
Presidente

APM Regional SJCampos

Selo de
Qualidade

De médico para médico
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Artigo

Na atual crise entre as operadoras 
e os médicos muitas vezes sentimos 
nos colegas uma sensação de culpa, 
como se nós fôssemos os principais 
ou únicos culpados pela situação de 
impasse a que chegamos.

A frase que mais ouvimos é que o 
principal responsável pelos custos da 
medicina é a caneta do médico. Já 
ouvimos esta frase há mais de 10 anos 
e ela foi “plantada” entre nós pelos 
teóricos dos planos de saúde.

A outra frase que ouvimos, esta 
mais nova, é que a parcela do bolo des-
tinada aos prestadores médicos é cada 
vez menor e que devia ser “definida” a 
parcela mínima pela ANS.

Na verdade a crise atual foi criada pelo 
congelamento absurdo dos honorários 
médicos por parte das operadoras, que 
aumentaram seus lucros, aumentaram 
os gastos com hospitais, com marketing, 
com pessoal administrativo, à custa de 
uma vergonhosa atitude das mesmas 
com nós médicos. Mais de dez anos 
sem reajuste é inaceitável, inexplicável, 
e só pode ser atribuída à ganância das 
operadoras.

A culpa não
é sua, colega
“No inferno os lugares mais quentes são reservados àqueles que escolheram a 

neutralidade em tempo de crise” Dante Alighieri, 1265-1321

Agora que a coisa ficou insustentá-
vel tentam nos culpar de maneira mais 
vergonhosa ainda.

O progresso da medicina foi feito pela 
ciência, onde a medicina tem um local de 
destaque, mas não pelos médicos.

O fato de as pessoas viverem mais 
e, portanto, estarem sujeitas a doenças 
de diagnóstico e tratamentos mais ca-
ros, também não podem ser cobrados 
dos médicos.

As pessoas compram planos de 
saúde para a sua segurança, confiando 
que estes planos farão o melhor da me-
dicina para a conservação da saúde e 
tratamento das doenças, exigindo dos 
médicos que as atendem o melhor de 
si e da ciência. Novamente não é culpa 
dos médicos.

Porque então ainda tem gente que 
nos culpa pelo custo da medicina? E 
nos punem com o congelamento dos 
honorários.

Vista a crise que foram elas ope-
radoras que criaram e não nós, pres-
sionadas pelo movimento médico 
que estoura por todo o país, tiram da 
cartola soluções milagrosas como a 

bonificação dos médicos que pedem 
exames dentro ou abaixo da média da 
especialidade, pagamento por desem-
penho e não por trabalho executado, 
contratos de médicos por tarefas, e mais 
uma miríade de invenções, todas para 
não pagar os médicos de maneira digna 
e como eles merecem.

A defasagem já chega a mais de 60%. 
E agora? Agora é incutir nas nossas 
mentes a cizânia, convencer-nos de que 
os médicos é que são os culpados de 
ganhar tão mal.

Não entre nesta, colega. Enquanto 
você trabalha cada vez mais para sus-
tentar sua família, os administradores 
dos planos de saúde ganham fortunas 
à custa do seu trabalho.

Ou você acha que eles trabalham 
por CH?

Agora, volte para a citação de Dante 
que inicia este artigo e pergunte para 
você mesmo: O que eu posso fazer para 
mudar isto?

Sérgio dos Passos Ramos, 
vice-presidente da APM Regional 

São José dos Campos

A APM Regional realiza no 
dia 28 de outubro, às 19h30, 
na Casa do Médico, a palestra: 
Direitos Médicos – Trabalhista e 
Previdenciário: uma visão atual. 
A apresentação será feita pelo 
jurista Carlos Alberto Vieira de 
Gouveia e pelo médico João 
Baptista Opitz Júnior.

A palestra tem como objetivo 
informar o médico sobre seus 
direitos previdenciários e traba-
lhistas, especialmente a Aposen-
tadoria Especial, direcionando o 
profissional ao alcance de seus 
objetivos e ensinando técnicas 
para enfrentar as mais diversas 
situações que encontrará no 
decorrer de sua carreira.

Inscrições e informações na 
Casa do Médico.

A Associação Humanitária 
Amor e Caridade necessita de 
uma mesa ginecológica. A ins-
tituição abriga pessoas idosas, 
em Jacareí. Diversos médicos 
prestam assistência em cará-
ter filantrópico e precisam do 
equipamento para realizar os 
exames. Caso algum colega se 
disponha a vender a sua, favor 
entrar em contato com Lédson, 
cel. 7814-5396.

Mesa 
ginecológica

Direitos 
médicos
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Prezados colegas,
Finalizada a revisão da lei 9610/98 

de DIREITOS AUTORAIS, temos boas 
e esperançosas notícias. No artigo que 
nos interessa (número 68 parágrafo 4, 
onde constam CLÍNICAS e HOSPITAIS, 
como locais de frequência coletiva ), 
ocorreram 167 propostas de revisão 
(muitas contrárias do pessoal do 
ECAD), mas isto nos colocou em 4º 
lugar. Significa que esta questão será 
uma das primeiras em discussão.

Agora vem a SEGUNDA PARTE 
desta “batalha”, para que deixem de 
cobrar taxas de hospitais e clínicas 
(médicas, odontológicas, de fisiote-
rapia, fono, t.o., psicologia...etc).

A revisão será enviada ao CON-
GRESSO até o final do ano.

Palestras gratuitas
Rozeny Anute Costa foi a palestrante 

de agosto, dentro da programação 
de atividades gratuitas para público 
leigo organizada pela APM Regional. 
No dia 28, ela falou sobre Doenças 
Sexualmente Transmissíveis para um 
público de 60 pessoas. No dia 16 de 
setembro, Simone Januário ministrou 
palestra sobre Psicopatia, com 70 
par ticipantes. Dia 21 de setembro, 
Sebastião Dominguez Neto falou sobre 
Glaucoma para 80 pessoas.

Associados da Unicred Vale do Paraíba estão à toda, pois está 
chegando a Tradicional Festa da Cooperativa na Cervejaria do Gordo 
em Lorena. Será dia 22 de outubro e promete muita alegria, sabores 
inusitados da cozinha moderna nacional e internacional e a animação 
da fantástica Banda Paulo Meyer and The Burnnig Bush. Celebrando 
mais 1 ano de Cooperativa. Imperdível!

Festa da UnICRED

Será no dia 20 de outubro (quarta-feira), às 20h, 
no Sanatório Maria Imaculada, a Missa de Celebração 
do Dia do Médico, com Dom Moacir. Contamos com 
a sua presença.

Celebração

Peço a todos os que conhecem, 
têm contato, amizade ou até mesmo 
“influência” com algum deputado 
federal (posteriormente senador), 
para que PEÇAM a eles, que deter-
minem a seus auxiliares a devida 
vigilância, para que manobras de 
bastidores não retirem esta sugestão 
de: RETIRAR CLÍNICAS e HOSPITAIS 
de “Locais de frequência coletiva” 
do artigo acima citado, pois se isto 
ocorrer tudo ficará como está.

Caso esta “manobra suja” seja 
realizada, pedir a eles que façam 
EMENDAS solicitando a retirada das 
entidades de saúde da lei.

Muito obrigado a todos os que 
colaboraram. 

Oswaldo Couto Jr.

A Associação Paulista de Medicina divulgou em 28 de setembro os 
resultados da pesquisa Datafolha encomendada pela entidade, que revela a 
avaliação dos médicos paulistas sobre os planos de saúde. Em uma escala 
de 0 a 10, o médico paulista atribui nota 4,7 para os planos ou seguros-saúde 
no Brasil, conforme o levantamento. Medial e Intermédica foram apontados 
como os planos que pagam o pior honorário. Veja a pesquisa completa no 
site da APM – www.apm.org.br

Médicos avaliam 
planos de saúde
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