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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 50,00 a 55,00) R$ 55,00 *5

Unimed São José dos Campos R$ 50,00 *2

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

Policlin Executivo R$ 45,00 *2

Policlin R$ 42,00 *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
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Em assembleia 
realizada em 20 de 
março, a Unimed de São 
José dos Campos, maior operadora do Vale 
do Paraíba, apresentou o balanço do ano 
de 2012 apontando uma sobra de mais de 
R$ 1 milhão à disposição dos cooperados. 
Junte-se a isto o valor de R$ 1.160.326,00 
que foram creditados aos seus 662 médicos 
cooperados a título de juros sobre as cotas 
capitais.

Com uma carteira de 115.393 clientes 
assistenciais, a Unimed possui 165% a mais 
de beneficiários do que a segunda colocada 
no ranking das operadoras locais. 

Essa assembleia mostrou a recuperação 
da cooperativa colocando-a entre as mais 
rentáveis do sistema Unimed.

Para o médico cooperado Othon Mer-

Unimed SJC
apresenta

lucro recorde

cadante Becker, os 
números demons-

tram que houve uma inver-
são em termos financeiros. “Saímos de uma 
situação negativa para um resultado posi-
tivo, o que é bastante animador”, afirmou. 
“Saí otimista da assembleia, em relação ao 
futuro da cooperativa”.

Francir Veneziani Silva, também 
cooperado, reconhece os bons resultados, 
mas lembra que eles só foram possíveis 
graças à colaboração dos próprios coo-
perados. “Em 2012 recebemos valores 
menores pela nossa produção, para cobrir 
as perdas do período anterior. Acho que a 
administração está no caminho certo, mas 
o montante das sobras não teria sido tão 
significativo se boa parte dos cooperados 
não tivesse contribuído”.

A APM São José dos agradece aos colegas, 
pacientes e amigos que colaboraram com mais 
uma Páscoa Solidária. Este ano, receberam a visita 
do coelhinho da Páscoa as instituições Creche 
Patronato Nossa Senhora Aparecida, Comunidade 
Beira Rio e Asilo e Abrigo Luz de Cristo. Nosso 
agradecimento especial às colegas Aniete Carolina 
Castro e Silvana Morandini, pelo carinho dedicado 
às crianças e famílias.

• Alvaro Tolomelli
• Anibal Monteiro de Castro
• Avenir Isaac Neto
• Bruna Malburg Freire Meira
• Janete Costa de Moraes
• Maria Margarida Fernandes Alves Isaac
• Natalia Plonski
• Nereusa Martins Barros Moreira Lemos
• Paulo Miragaia
• Quintina Diniz F. Dominguez
• Renata Nappo
• Sebastião Dominguez Neto
• Sérgio dos Passos Ramos
• Sheila Politi Crespim
• Silvana Figueiredo Morandini
• Therezinha Veneziani Silva

Páscoa 
Solidária

Aniete Castro na Comunidade Beira Rio
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editorial

Neste mês, nosso jornal se dedica a dois assuntos intimamente relacionados à classe 
médica e à saúde.

O primeiro, lucro inédito na Unimed de São José dos Campos, sucesso de sua diretoria, 
que soube aproveitar a adversidade e mudar os paradigmas da administração. Foi neste mesmo 
jornal que o presidente da Unimed, ao ser eleito, prometeu uma gestão baseada na valorização 
do trabalho médico, no trabalho do cooperado. Maior operadora do Vale, a Unimed baliza o 
mercado pagando o maior valor de consulta. Para chegar a esse resultado foi necessária a con-
tribuição do cooperado. O lucro da cooperativa é o que o cooperado deixou de ganhar durante 
o ano através dos honorários médicos, conforme bem diz um dos médicos entrevistados nesta 
edição. De qualquer maneira a recuperação da Unimed mostra que esse tipo de operadora pode 

ter sim um pedaço no mercado da saúde suplementar.
O segundo é a entrevista com o colega Álvaro Machuca, secretário de 

Saúde, diretor licenciado da APM. Coragem em aceitar o cargo, coragem em 
aceitar ser entrevistado pelo nosso jornal. A APM não tem cor partidária e 
tem tido um bom relacionamento com as autoridades de saúde mesmo sem 
perder sua característica de ser a principal associação médica na defesa pro-
fissional e da boa medicina. Tivemos a oportunidade de perguntar quase tudo 
e o Dr. Machuca respondeu. A saúde de São José dos Campos é complexa e a 
mudança de governo poderá trazer novas soluções para os velhos problemas. 

Torcemos para que isso aconteça. Preocupa-nos a inexistência de um SVO numa das maiores 
cidades do Estado. É um absurdo que nossos mortos tenham de ser atestados de maneira 
inadequada e desumana como tem sido feito até hoje. Isto falseia as estatísticas de morte, 
isto ofende a cidadania. As outras perguntas estão na entrevista.

Por último, preocupa-nos sobremaneira que a questão salarial do médico servidor 
público da Prefeitura permaneça sem resposta da administração que ora se inicia. A situ-
ação continua explosiva e terá repercussões na condução da saúde do município. Bem o 
sabem os líderes do movimento que hoje ocupam cargos na administração. Este problema 
precisa bem mais que apenas estudos. Precisa de vontade política. Quem sabe faz a hora, 
não espera acontecer.

Sérgio dos Passos Ramos
Presidente da APM São José dos Campos

Quem sabe faz a hora, não espera acontecer
Geraldo Vandré, 1968

As entidades médicas realizaram, no dia 26 de março, na As-
sociação Paulista de Medicina (APM), reunião com as empresas Sul 
América e Tempo Assist/Gama para definir as propostas de melhoria 
nos contratos médicos. Entre os pontos discutidos, estão valor da 
consulta a R$ 90, reajuste dos procedimentos médicos com base na 
Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos 
(CBHPM), inserção de cláusula de reajuste com índice definido a cada 
12 meses nos contratos, além da não interferência dos planos de saúde 
na relação médico-paciente.

Fonte: APM

APM negocia com
Sul América

Uma ONG que realiza esterilização gratuita de animais domésticos 
necessita de macas. Solicitamos aos médicos que queiram colaborar com 
doação de macas usadas, que entrem em contato com Dra. Denise, vete-
rinária, pelo tel. 3921-6167.

Doação de macas

Novos associados

A APM São José dos Campos saúda e dá boas-vindas a seus novos 
associados!

• Eduardo Mimessi – Clínica Geral
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eNtrevista

O sr. sempre esteve ligado à saúde de São José 
dos Campos, inclusive em cargos/funções admi-
nistrativas. Como está sendo esse novo desafio, à 
frente da Secretaria de Saúde?

Sempre gostei de desafios, crescemos e amadurecemos 
na gestão pública. Este momento está sendo decisivo para 
melhorarmos a saúde publica de nosso município, em um 
trabalho de equipe, qualificado, com metas e planejamento 
de nossas ações.

Uma das bandeiras da APM São José dos Cam-
pos é o SVO. Surpreende que uma cidade do porte 
da nossa disponha de um serviço de verificação de 
óbitos. O que é necessário para que este serviço 
seja organizado?

Está nos nossos planos conquistar essa atividade 
para nosso município. Será um trabalho conjunto com 
o Estado.

O mesmo ocorre com o SAMU. Será implanta-
do? É uma boa iniciativa?

A implantação do SAMU já está bem encaminhada, 
estive em Brasília no final de janeiro com o projeto da 
Central de Regulação, que foi aprovada. Restam apenas 
alguns ajustes burocráticos para que o Ministério da Saúde 
publique a portaria e possamos implantar definitivamente 
o SAMU em nossa cidade.

Sobre o programa do médico de família, qual 
a sua opinião? Pretende implantar em São José 
dos Campos?

Cidade deve ganhar SAMU
O secretário municipal de Saúde, Álvaro Machuca afirmou que o processo de implementação do SAMU em São José dos Campos está bastante 

avançado. Leia a entrevista ao Jornal do Médico:

A ESF (Estratégia da Saúde da Família) é composta 
por equipe de médico, enfermeiro e agentes de saúde. 
Herdamos somente uma equipe e temos 19 habilitadas 
pelo Ministério da Saúde. Elegemos como prioridade 
esse programa por entendermos que se aumentarmos 
a resolubilidade das ações médicas no setor primário 
estaremos dando um grande passo no atendimento 
básico, essencial para nossas ações em saúde pública.

O sr. é homeopata. Como é tratada a homeo-
patia na rede em São José dos Campos?

Exerço a homeopatia específica dentro de minha 
especialidade clínica, que é a pneumologia, além de 
minha formação primária e principal, que é a cirurgia 
torácica. Nesse próximo concurso público para área 
médica estamos incluindo a homeopatia como uma das 
especialidades.  A homeopatia tem ação profunda no 
ser humano, já que trata a pessoa de modo holístico.

O atendimento nas UBSs, principalmente 
nos bairros mais populosos continua um proble-
ma. Falta de médicos, falta de resolubilidade, 
falta de integração com os sistemas secundários e 
terciários. Quais são as ações previstas pela nova 
administração nessa área?

Conforme respondi anteriormente, nossa meta é 
priorizar o atendimento primário, através das Estraté-
gias de Saúde da Família, antigo PSF, e, consequente-
mente, a médio prazo podemos minimizar o impacto da 
mobilização espontânea às UPAs e hospitais, que traba-

lham secundaria e terciariamente nas ações de saúde.
Uma das principais bandeiras da atual admi-

nistração, na época das eleições, é que os médicos 
da rede ganhavam mal na administração passada. 
Foram feitas até greves com o apoio de pessoas que 
hoje estão no governo. De fato o salário do médico 
servidor público em São José dos Campos é um dos 
menores do país. Podemos ter esperança de um 
aumento real nestes vencimentos?

Estamos em estudos jurídicos, administrativos e 
financeiros desse assunto delicado e importante, para 
poder viabilizá-lo da melhor maneira possível. São 
situações que envolvem recursos financeiros, plano de 
carreira e legislativo.

Nome: Álvaro Machuca
Idade: 65 anos
Carreira: Médico há 37 anos, cirurgião torácico e pneu-
mologista, foi diretor clinico do Hospital Pio XII e do 
Hospital Municipal. Ex-diretor de Defesa Profissional da 
APM e diretor cultural licenciado da APM. Pós-graduado 
em Medicina do Trabalho (Unitau), Homeopatia (APH), 
Direito Médico e Auditoria Médica pela Faculdade de Me-
dicina de Mogi e Gestão Empresarial Avançada (FAAP).

Raio-X
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Resp. - Dr. Arilton José dos Santos Carvalhal - CRM 28348

O tratamento das doenças onco-
-hematológicas (leucemias, linfomas, 
mieloma múltiplo entre outras) é habitu-
almente complexo e muitas vezes exige a 
utilização de quimioterapias agressivas e 
longas. A escolha do protocolo quimioterá-
pico mais adequado para um determinado 
paciente deve basear-se em evidências 
científicas e práticas de consenso, particu-
laridades do caso em questão bem como a 
disponibilidade de medicamentos e de recur-
sos financeiros. Uma forma de facilitar esta 
tarefa é a confecção de diretrizes terapêuticas, protocolos 
clínicos ou manuais de condutas que contemplem todos 
estes aspectos e representem as decisões terapêuticas de 
um grupo de especialistas. 

Neste sentido, o grupo de Onco-hematologia 
do Vale do Paraíba (GOHV) foi criado em 2008 como 
resultado do trabalho conjunto de médicos onco-hema-
tologistas provenientes das cidades de Guaratinguetá, 
São José dos Campos e Taubaté. O objetivo maior deste 
grupo foi a elaboração sistematizada de um manual 
comum de tratamento das doenças onco-hematológicas 
do adulto que contemplasse os princípios de eficiência 
terapêutica baseada em evidência científica, racionali-
dade e redução de custos.

Com este objetivo definimos grupos de trabalho nos 
diferentes tópicos e a produção deste manual envolveu 
os seguintes passos: revisão da literatura através das di-
ferentes bases de dados como Cochrane, MedLine, Lilacs 
e outras, levantamento de  referências chave, análise de 

Manual de condutas em doenças onco-hematológicas do adulto: planejamento 
quimioterápico baseado em evidência científica, racionalidade e redução de custos

artigos de revisão das Sociedades Americanas 
e Européia de Hematologia, avaliação das 
recomendações baseadas em consensos 
da Associação Brasileira de Hematologia e 
Hemoterapiada (ABHH) além da inclusão 
de portarias específicas publicadas pelo 
Ministério da Saúde (MS). A classificação 
do grau de recomendação para um deter-
minado tratamento, que corresponde à 
força de evidência científica do trabalho 
analisado, foi baseada no Centro Oxford 

para Medicina Baseada em Evidências.
O manual foi estabelecido utilizando-se sempre 

a maior força de evidência científica possível para cada 
proposta terapêutica, além do consenso entre os membros 
do GOHV. Ao final de cada tema inserimos a bibliografia 
chave, isto é, aquela que abrange todas as referências perti-
nentes ao assunto em questão; quando isto não foi possível 
acrescentamos todas as refe-
rências que suportaram 
nossas decisões. Desta 
forma, tentamos garantir 
transparência quanto à 
procedência das infor-
mações, proporcionamos 
uma forma didática e 
simples de auxiliar a ava-
liação crítica do leitor e 
propusemos apenas os 
tratamentos estabeleci-
dos na literatura. 

Atualmente estamos na segunda edição do manual e 
concentramos esforços nas diversas atualizações que ocor-
reram ao longo dos últimos meses no tratamento das doen-
ças onco-hematológicas. Novos protocolos de tratamento 
quimioterápico foram inseridos, contudo foram mantidos 
nossos princípios básicos de racionalidade, evidência 
científica e redução de custos. O “Manual de Condutas 
em Doenças Onco-Hematológicas do Adulto 2013” pode 
ser visto no site do Centro de Hematologia do Vale (www.
centrodehematologiadovale.com.br) no botão pesquisas.

Finalmente, acreditamos que a publicação deste ma-
nual reforça nosso compromisso em oferecer as melhores 
estratégias terapêuticas para os pacientes com doenças 
onco-hematológicas da região do Vale do Paraíba. 

Dr. Fernando Callera, CRM 74971, 
é presidente do GOHV e diretor executivo do 

Centro de Hematologia do Vale.
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