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O Policlin anunciou o aumento de sua consulta básica, plano es-
pecial, para 42,00 reais.

Já a Unimed começou a praticar valores diferenciados de consultas 
dos planos próprios, intercâmbio e custo operacional. As consultas 
vão desde 40,00 (plano próprio – grande maioria das consultas) até 
55,00 reais.

Com estes números, o Policlin passa a ser o plano local com o maior 
valor de consulta básica.

Quanto vale o seu trabalho, Doutor?
Valores das consultas médicas
praticadas pelos planos de saúde
em São José dos Campos

Petrobras R$ 100,00 *1

Bradesco R$ 60,00 *2

Sul América R$ 60,00 *1

Cassi R$ 60,00 *1

Unimed diversos (de 40,00 a 55,00) R$ 55,00 *5

Policlin Executivo R$ 45,00 *2

Policlin R$ 42,00 *2

Unimed São José dos Campos R$ 40,00 *2

Vale Saúde R$ 36,00 *2

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

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

Clínica São José Master e Ouro R$ 30,16 *2

Policlin (Redefit) R$ 25,00 *2

• *1 Prazo de retorno 15 dias 
• *2 Prazo de retorno 30 dias
• *4 Prazo de retorno 20 dias
• *5 Contratos de Intercâmbio e Custo Operacional, 

retornos variados, informar-se na cooperativa.

Tabela do valor de consulta pago pelas principais operadoras.

Obs: Lembramos que estas definições de retorno acima 
mencionadas são de iniciativa das operadoras e não têm 

respaldo ético ou legal. Leia mais:

Fonte: Consultórios médicos pesquisados pela APM

Em pesquisa enviada a todos os sócios da 
APM São José dos Campos, 85% dos médicos que 
responderam consideraram o Baile do Médico 
2012 como excelente e bom. Os 15% restantes, 
como regular.

Médicos aprovam Baile do Médico 2012

Mais uma vez, a palhacinha Silvana Morandini levou alegria aos pe-
quenos da Creche Patronato Nossa Senhora Aparecida, no Dia da Criança. 
Este ano, ela teve a animada companhia da Aline Oliveira, do Cremesp de 
São José dos Campos. Os presentes foram doados por colegas e pacientes.

Em relação ao espaço Cassiano Ricardo, onde 
foi realizado o evento, no dia 20 de outubro, 95% 
aprovaram o local. Sobre a decoração, houve apro-
vação de 100%.  O serviço de vallet fornecido pela 
Unimed foi aprovado por 88,9% dos respondentes.

A diretoria da APM agradece aos colegas que 
manifestaram sua opinião, a qual será muito im-
portante para que possamos organizar o próximo 
baile. A data já está marcada: 19 de outubro de 
2013, sábado.

O colega Anderson Freitas da Silva está iniciando a fundação do 
Núcleo de Endoscopia da APM de São José dos Campos. O objetivo 
do núcleo será agregar os médicos que realizam a especialidade de 
endoscopia digestiva, assim como outros que exercem especialidades 
relacionadas, como cirurgia geral, aparelho digestivo, coloproctologia, 
gastroenterologia, ginecologia e anestesia, organizando encontros cien-
tíficos, jornadas e cursos. A ideia é promover a valorização do trabalho 
médico e o intercâmbio de conhecimentos com colegas de outras regiões.

Dia da Criança
Núcleo de Endoscopia

reajustes unimed e Policlin



R. Prudente Meirelles de Moraes, 646 Vl. Adyanna
São José dos Campos, SP – Tel. (12) 3942-2009

www.hospitalreger.com.br

Reabilitação e pós-alta hospitalar para idosos
com défi cits físicos e cognitivos.

Internação e hospital-dia.
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editorial

Semana do Médico, Missa na Sagrada 
Família, Baile do Médico, Orquestra Sinfô-
nica de São José dos Campos na Casa do 
Médico. Artigo no Jornal OVALE, Orgulho 
de ser Médico, reproduzido nesta edição e 
que “mexeu” com médicos, familiares de 
médicos, políticos e pacientes. 

Nós, da APM, estamos fazendo a nossa 
parte.

E você, colega médico? É sócio da APM? (Esta organização vive 
das mensalidades dos associados). Comparece às nossas atividades 
científicas, culturais, sociais, políticas? 

A Associação Paulista de Medicina só é forte com a sua presença.
Venha. A Casa do Médico é a sua casa, a nossa casa.

Sérgio dos Passos Ramos
Presidente da APM São José dos Campos

Esperamos por você

A APM é livre para defender
o médico e a Medicina.

Para ser livre,
precisa ser forte.

Seja Sócio da aPM.
Ligue hoje: 3922-1079.

O vice-presidente da APM São José dos Campos, Francir Veneziani Silva, 
representou a classe médica na cerimônia de comemoração dos 200 transplantes 
autólogos de medula óssea, realizada pelo Hospital Pio XII. Na foto, ele cumpri-
menta o médico Fernando Callera, chefe do serviço de transplante de medula 
óssea do Hospital PIO XII e diretor executivo do Centro de Hematologia do Vale.

200
transplantes

Jornal do

2
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A mais completa clínica de Urologia 
do Vale em  amplas e modernas 

instalações, com servicos de 
consulta, litotripsia, ultrassom, 

urodinâmica e exames laboratoriais

Corpo Clínico:
• Jorge Cezar Perera de Castro • Marco Antonio Fioravante

• José Ronaldo Bigatão • Vicente P. C. Nogueira

artigo

orgulho de ser Médico
Hoje se comemora o Dia do Médico, dia 

escolhido em homenagem a São Lucas, médico 
convertido ao cristianismo e um dos evangelistas. 

São José dos Campos teve o seu crescimento 
ligado à medicina. Médicos doentes de tuberculose, 
para cá vieram, foram curados e aqui permane-
ceram. João Guilhermino, Mário Galvão, Gaspar 
Barbosa de Resende, Nelson d’Ávila, não são só 
nomes de ruas, mas de grandes médicos que aqui 
permaneceram tratando de outros doentes. 

Eu me formei médico em 1971. Quarenta e um 
anos de profissão.  Aposentadoria? Nem pensar. 
Médicos em sua maioria não se aposentam porque 
a medicina não é só uma profissão, mas uma voca-
ção, algo que nasce dentro da alma, a vontade que 
se transforma em necessidade de tratar, ajudar e 
salvar a vida humana. E é isto que ocorre diaria-
mente no Vale do Paraíba. 

Em São José dos Campos, hospitais como Pio XII, 
Antoninho da Rocha Marmo, viValle, Policlin, Santa 
Casa, Santos Dumont, São José e outros, são locais 
onde se exerce medicina de alto nível. Acabamos de 
comemorar os 200 transplantes autólogos de medula 
óssea, motivo de artigo neste mesmo espaço, onde a 
maioria dos beneficiados foram pacientes do SUS. 
Somos referência no tratamento do câncer infantil 
através do GACC.  Aliás, somos referência no trata-

mento de qualquer doença. A medicina que se pratica 
na nossa região é de alta qualidade.

Deixei por último o Hospital Municipal Dr. 
José de Carvalho Florence onde, política e dificul-
dades à parte, a luta pela vida de cada ser humano 
que ali se encontra é alicerçada na dedicação dos 
seus médicos e da equipe de saúde. Como disse, há 
dificuldades, mas mesmo assim, vidas são salvas e 
preservadas diariamente. E tudo gratuitamente, 
medicina do SUS. Poucos sabem que este hospital 
também é referência na pós-graduação médica, 
seus jovens médicos residentes se encontram entre 
os melhores do país, haja vista o sucesso que obtém 
em concursos e na sua vida profissional.  

Da mesma maneira que em São José dos Cam-
pos, os aproximadamente oito mil médicos do Vale, 
trabalham na missão de diminuir a dor, manter e 
recuperar a saúde, tratar a doença. É um trabalho 
sem fim, na maioria das vezes mal remunerado, 
mas que para cada médico em particular é uma 
vitória. Cuidar da vida humana é uma vocação.

Ora, se há uma medicina e médicos (e toda a 
equipe de saúde) de qualidade, porque há tantas 
reclamações? Porque medicina é assim mesmo, 
quando os problemas se resolvem, e são milhares 
ao dia no Vale, é porque Deus quis. Quando a do-
ença não consegue ser tratada ( e isto muitas vezes 

acontece não pela incapacidade da medicina, mas 
pela própria inexorabilidade da doença e da morte), 
aí a culpa é do médico, a culpa é da medicina.

Se cada sucesso médico fosse motivo de uma 
manchete, nossos jornais teriam espessura de 
lista telefônica. 

Na saúde pública, cidades que têm um bom 
complexo de saúde são as que mais apresentam 
queixas da população. Ninguém se queixa do que 
não existe. Todo político sabe que investimentos 
em saúde não ganham eleição, mas podem perder. 
Há exemplos recentes disto. De uma coisa eu tenho 
certeza, os médicos e a medicina no Brasil são de 
excelente qualidade e se as coisas nem sempre 
funcionam a contento na saúde, a culpa não é deles.

Por isto que, hoje, verificando a qualidade e a 
dedicação de todos os meus colegas médicos, os su-
cessos de consultas e intervenções médicas diárias 
e índices de saúde cada vez melhores é que eu digo:

Tenho orgulho de ser médico e de participar 
desta profissão que tanto bem faz à humanidade.

Sérgio dos Passos Ramos
Presidente da Associação Paulista de Medicina 

São José dos Campos
ORIGINAL PUBLICADO NO JORNAL OVALE 

DE 18 DE OUTUBRO DE 2012



O PET/CT representa o estado da arte em 
tomografia por emissão de pósitrons. Os PET/CT 
vêm revolucionando grandes áreas da medicina 
moderna, particularmente a Oncologia, a Cardio-
logia e a Neurologia. 

Em Oncologia, tem sido usado para: distinguir 
processos malignos de benignos, no estadiamento, 
detecção de recidiva, avaliação precoce e tardia da 
resposta à terapia, na determinação do prognóstico 
e da mudança de conduta clínica de pacientes com 
diversos tipos de tumores malignos. Em Neuro-
logia, seu uso mais importante tem sido no diag-
nóstico diferencial das demências. Em Cardiologia, 
tem sido empregado principalmente na detecção do 
miocárdio hibernante.

Plani traz para a região
o primeiro PEt/Ct

Seu funcionamento se baseia na utilização 
de diversas substâncias químicas, que serão in-
troduzidas e mapeadas no organismo. Dentre as 
substâncias, a mais utilizada no Brasil, é o traçador 
chamado de FDG(2-[F18]-fluoro-2-deoxi-glicose), 
sendo o Flúor-18 o elemento radioativo e a glicose o 
composto químico. Esse composto (FDG) mimetiza 
o açúcar, que é a principal substância utilizada no 
metabolismo celular. O FDG é injetado no paciente 
e posteriormente serão feitas imagens para se 
identificar as áreas de captação.

Na Oncologia, ressalto que o aumento da con-
centração 18F-FDG (análogo da glicose) nas células 
cancerígenas ocorre devido ao aumento da atividade 
metabólica, aumento da atividade da hexoquinase e 

A Diretoria da APM São José dos Campos compareceu em peso 
para cumprimentar o aniversariante de outubro – Marco Antonio 
Fioravante. Parabéns!

Foi um sucesso a apresentação do Quarteto de Cordas da Orquestra 
Sinfônica de São José dos Campos na Casa do Médico, em 22 de outubro. 
O evento, inédito na APM SJC, integrou a programação comemorativa 
do Dia do Médico.

no número de proteínas transportadoras de glicose 
na superfície celular. Influenciam ainda na captação 
deste radiofármaco: a oxigenação tecidual/fluxo san-
guíneo regional, a reação inflamatória peri-tumoral, o 
aumento da glicólise aeróbica, entre outros. 

As grandes áreas de utilização do PET/CT com 
18F-FDG em Oncologia, de forma geral, são:
• no diagnóstico diferencial entre tumores malignos 

e lesões benignas,
• no estadiamento e reestadiamento de tumores 

malignos 
• avaliação de resposta terapêutica à quimioterapia 

ou à radioterapia

Arilton José dos Santos Carvalhal

Quarteto de Cordas

Feliz Aniversário! Siga-nos 
no

@Apm_Sjc

AceSSe noSSo blog!
http://apmsjc.com.br/blog/

O blog da APM São José dos campos já é consi-
derado uma das maiores fontes de informação sobre 
o movimento médico e outros assuntos de Medicina, 
com publicações imediatas dos principais assuntos 
de interesse da classe médica no Brasil

Jornal do
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