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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

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 mencio-
nadas são de iniciativa das operadoras e não têm respaldo ético 

ou legal. Leia mais:

Fonte: Consultórios médicos pesquisados pela APM

Durante reunião do Conselho de Saúde Su-
plementar (Consu), ocorrida na última semana 
de agosto, os líderes das entidades médicas asso-
ciativas, sindicais e dos conselhos decidiram por 
realizar uma espécie de manifestação pública em 
defesa da categoria. 

As ações em defesa do médico ocorrerão em 
todo o país, no dia 17 de outubro, véspera do Dia 
do Médico, e cada estado definirá o formato de sua 
manifestação. "Estamos retomando nossa agenda 
no que diz respeito à saúde suplementar, pois há 
expectativa dos médicos sobre os desdobramentos 
das negociações. Continuamos nossa luta para 

Manifestação nacional dia 17/10
reverter a situação a que a classe médica está 
submetida perante as operadoras e seguradoras 
de saúde”, afirmou Florisval Meinão, presidente 
da APM.

A classe médica reivindica reajustes adequados 
para os procedimentos (a 5ª edição da CBHPM), 
revisão dos contratos e a não interferência das 
operadoras na relação médico-paciente. Neste 
sentido, o Departamento de Defesa Profissional 
da APM mantém o cronograma de reuniões com 
as empresas e busca avançar em todas as questões.

Fonte: APM

Depois da Confemel (Confederação Médica 
Latinoamericana e do Caribe) se manifestar 
contrária, a Associação Médica Mundial (WMA) 
distribuiu, no início de setembro, nota mostrando 
sua preocupação sobre o programa Mais Médicos, 
recentemente lançado no Brasil. 

Segundo a nota, “o governo brasileiro está 
contratando milhares de cubanos da área de saúde, 
rotulados de ‘médicos’, para fornecer serviços de 
saúde em áreas carentes do país. O governo afirma 
que está preenchendo os lugares em que nenhum 
médico brasileiro iria. Os primeiros relatos, con-
tudo, indicam que os médicos brasileiros estão 
sendo substituídos por trabalhadores de saúde 
mais baratos, os cubanos”.

Na nota, a WMA destaca que a situação, no 
entanto, é pior do que isso. "Apesar da exigência na 
legislação brasileira, os integrantes do Mais Médi-

WMA condena forma de importação de médicos
cos não precisam comprovar seus conhecimentos 
como médicos ou a proficiência no português. 
Além disso, não estão recebendo um salário, mas 
apenas uma bolsa, o que contradiz os direitos e leis 
trabalhistas do Brasil. No caso dos profissionais de 
saúde cubanos, o governo brasileiro está pagando 
para o governo cubano por seus serviços, que en-
tão definirá uma pequena parcela que será paga a 
eles. Na imprensa internacional, isto já está sendo 
chamado de "escravidão moderna”.

O presidente da entidade, Mukesh Haikerwal 
disse que "os procedimentos que estão sendo 
usados são prejudiciais à saúde dos brasileiros. 
Eles levantam uma preocupação de que isto tem 
mais a ver com pressionar os médicos brasileiros 
e reprimir a defesa independente dos pacientes. 
Para ajudar os mais necessitados, o governo deveria 
ter ampliado o investimento no sistema de saúde, 

que é baixo, se comparado com outros países com 
sistema de saúde público universal, melhorando a 
estrutura de saúde e apoiando médicos brasileiros 
a irem para aquelas áreas e populações, ao invés de 
importar profissionais de saúde, cuja competência 
permanece questionável”.

"O governo brasileiro precisa de uma signifi-
cativa discussão com a Associação Médica Brasi-
leira se realmente quiser melhorar as condições de 
saúde no país e não adotar um programa que cria 
dois sistemas de medicina no Brasil, uma para os 
que podem pagar e uma menos qualificada para 
a população mais pobre”, completou Haikerwal, 
ressaltando que a WMA discutirá este problema 
em sua reunião do Conselho e Assembleia Geral 
no próximo mês em Fortaleza (CE).

Fonte: APM

Prorrogamos o prazo para compra de convites com desconto somente para 
sócios, até 30/09/2013.
Sócios: R$ 110,00 (máximo de 8 convites por sócio). Não sócios: R$ 150,00
Sócios a partir de 01 de outubro: R$ 130,00.

   Última oPoRtuNidade!   
Dia 19

de outubro
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 Diagnóstico e tratamento das doenças hematológicas e onco-hema-
tológicas (linfomas, mieloma múltiplo, leucemias agudas e crônicas)

 Centro de referência no Cone Leste Paulista (unidades de atendimento 
em Jacareí, São José dos Campos e Taubaté)

 Única equipe credenciada pelo Ministério da Saúde para transplantes 
de medula óssea no Vale do Paraíba

Dr. Evandro Secchi Rosa
CRM 87757

Dr. Fernando Callera
CRM 74971

Tel: (12) 3207-9846 • 8193-0810
Rua Euclides Miragaia, 700 - Sala 75 
Centro - São José dos Campos - SP

www.centrodehematologiadovale.com.br 

DIRETORES

De médico para médico
classificados

 
VENDO uma bateria acústica marca FIRST DRUMS, por R$ 800, composta 
de 1 bumbo e pedal, 1 chimbal (máquina e pratos), 1 caixa, 2 tons, 1 surdo 
e 2 pratos. Facilito o pagamento. Francisco José Hennemann Neto  - Tel 
(12) 3921-0099

Editorial saúdE pública

Sou médico, estou escrevendo para médicos.
O que vimos nos últimos meses foi estarrecedor para nós. De uma das 

classes mais confiáveis na população, amargamos hoje que 73,9% dos brasileiros 
se declararam favoráveis à importação dos profissionais formados no exterior.
(Pesquisa CNT). Ou seja, o povo é a favor do mais médicos.

Nossos discursos a favor da qualidade dos médicos e do atendimento caíram no 
vazio, pois o que aflige a população é a falta de médicos. Como diz Claudia Colluci 
na Folha de São Paulo, esta multidão só quer um médico por perto. Não quer saber 
de revalidação ou de quanto a União aplica em saúde.

Drauzio Varella também critica o que fizemos: "O que ganhamos com essas 
reações equivocadas? A antipatia da população e a acusação de defendermos inte-
resses corporativistas."

Eu, pessoalmente, acho que caímos numa grande armadilha de mídia armada efi-
cientemente pelo governo federal. Historicamente o calcanhar de Aquiles dos governos, 
a situação caótica da saúde pública e do SUS, foi atribuído pelo governo a uma só causa: 
falta de médicos e, pior, falta de vontade dos médicos em atender a população brasileira. 
Nós somos os culpados pela histórica incompetência de nossos governos.

Sacamos estudos estatísticos, propusemos carreiras de estado, escrevemos 
cartas emboladas que poucos leram. Mas o povo quer médicos. Passamos de ví-
timas para algozes. Nunca vi culparem motoristas pela má qualidade de nossas 
estradas nem advogados pela lentidão da justiça neste país. Mas foi fácil, muito 
fácil, definir o inimigo da saúde.

Como Presidente da APM e médico eu levei nossa palavra para todos os 
segmentos de nossa cidade. Respondi prontamente a ataques que vieram 
na mídia contra os médicos. (Nesta edição, uma das minhas entrevistas).

Mas sinto que devemos fazer mais.
Sérgio dos Passos Ramos

Presidente da APM São José dos Campos

Vítimas?
Quase 13 mil leitos foram desativados na rede pública de saúde desde janeiro 

de 2010. Naquele mês, o Sistema Único de Saúde (SUS) contava com 361 mil 
leitos, número que, em julho deste ano, caiu para 348.303. 

As informações foram apuradas pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) 
junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), do Minis-
tério da Saúde. O período escolhido levou em conta informação do próprio 
governo de que os números anteriores a 2010 poderiam não estar atualizados.

As especialidades mais atingidas com o corte foram a psiquiatria (-7.449 
leitos), pediatria (-5.992), obstetrícia (-3.431) e cirurgia geral (-340). 

Em números absolutos, os estados das regiões sudeste e nordeste foram 
os que mais sofreram redução no período. Só no Rio de Janeiro, por exemplo, 
4.621 leitos foram desativados desde 2010. Na sequência, aparece Minas 
Gerais (-1.443 leitos) e São Paulo (-1.315). No nordeste, foi no Maranhão 
o maior corte (-1.181). Entre as capitais, foram os fluminenses os que mais 
perderam leitos na rede pública (-1.113), seguidos pelos fortalezenses (-467) 

e curitibanos (-325).
Na outra ponta, apenas nove estados apresentaram números positivos 

no cálculo final de leitos ativados e desativados nos últimos dois anos e meio: 
Rondônia (629), Rio Grande do Sul (351), Espírito Santo (239), Santa Catarina 

(205), Mato Grosso (146), Distrito Federal (123), Amapá (93), Roraima (24) e 
Tocantins (9). Nas capitais, 14 delas conseguiram elevar a taxa de leitos, o que 

sugere que o grande impacto de queda recaiu sobre as demais cidades metropo-
litanas ou do interior dos estados.

13 mil leitos
a menos no SUS

O Grupo São Lucas comunica a celebração da missa pelo Dia do Médico 
no dia 20 de outubro (domingo), às 19h30, no Santuário Santa Teresinha.

Missa do Médico

Jornal do
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Tecnologia a serviço da vida
Ressonância Magnética de Alta Definição
Tomografia Computadorizada Multislice
Radiologia Digital
Mamografia Digital*

Ultrassonografia Geral e Morfológica*

Densitometria Óssea*

www.tomovale.com.br

SJCAMPOS  —  R. Teopompo de Vasconcelos, 41 - Vl. Adyana • 12 3202 6222
JACAREÍ  —  R. João Américo da Silva, 230 - Centro • 12 3953 4233
CAÇAPAVA  —  Av. Dr. Pereira de Mattos, 50 - Centro • 12 3653 4433

*Entrega 
imediata dos 
exames, com 

laudo

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

EntrEvista

o governo adotou o programa “mais 
Médicos” e os conselhos da classe se posicio-
naram contra, mesmo sabendo que o Brasil 
é carente de recursos humanos e materiais 
nos atendimentos da saúde pública. Como 
presidente da aPm de São José dos Campos, 
qual sua avaliação desse embate?

Vamos a uma cronologia interessante: No final 
do ano passado, em comunicado conjunto de 
Cuba e Brasil, o ex-ministro das relações exte-
riores Antonio Patriota anunciou um convênio 
com o governo de Cuba para a importação 
de 6.000 médicos cubanos. Devido à intensa 
reação da sociedade brasileira, o ministro da 
Saúde criou então o programa “Mais Médi-
cos”, que era para “atrair” 10.000 médicos de 
qualquer país para atender no Brasil, inclusive 
brasileiros. Na verdade o “programa” foi uma 
grande cortina de fumaça para o que já estava 
combinado, acertado e assinado com o governo 
de Cuba. É verdade que muitos municípios 

brasileiros não têm médicos. Mas não é por falta de 
médicos. Há excesso de médicos no Brasil de acordo 
com dados internacionais. As entidades de classe 
dos médicos têm propostas concretas para interio-
rizar médicos que foram apresentadas ao governo 
federal. Trata-se basicamente de uma carreira de 
Estado, tal como para promotores de Justiça, juízes, 
delegados, onde os salários iniciais da carreira são 
cinco vezes superiores aos dos médicos e que iniciam 
sua atividade profissional no interior, garantindo-se 
por lei ascensão funcional. 

“A lei deve garantir o melhor para a população”
Leia entrevista do presidente da APM São José dos Campos, Sérgio dos Passos Ramos, à revista Check-Up

muitos dizem que a posição dos médicos é 
“corporativa”. Como deixar claro à população, 
que tanto reclama dos atendimentos, que não 
se trata disso?

A população brasileira tem toda razão quan-
do reclama do mau atendimento na saúde. Mas a 
população sabe que o que falta não são médicos, 
mas estrutura, recursos, planejamento, resolubi-
lidade. Que adianta conseguir uma consulta hoje 
se não há exames, não há medicamentos e as 
filas de cirurgia, apenas um exemplo, demoram 
anos? Os Médicos e a Medicina estão entre as 
categorias profissionais mais acreditados pela 
população. 

 
os médicos cubanos foram recebidos com 

vaias nos aeroportos do país. Foi “justo” o 
acolhimento?

Os ânimos estão acirrados. Os médicos bra-
sileiros que trabalham na linha de frente estão 
cansados de ter de resolver os problemas dos 
doentes sem nenhum recurso. No Brasil a saúde 
é direito de todos e dever do Estado, mas esta 
carga está somente sobre os médicos e a popu-
lação. A televisão, a imprensa, tem mostrado a 
real situação dos hospitais brasileiros: penúria 
total. Aí, estes médicos que recebem em média 
2.000 reais de salário veem os “importados” 
sendo recebidos com honras e por ministros de 
Estado e, pior, recebendo cinco vezes mais. A 
vaia não foi para os médicos cubanos. Foi para 
as autoridades brasileiras que não conseguem 

resolver os problemas institucionais da medicina 
no Brasil e apelam para medidas absolutamente 
absurdas como esta importação de médicos.

a revalidação do diploma é defendida por 
médicos de vários estados brasileiros, o que 
em tese daria aos estrangeiros, até aos inscri-
tos no Programa mais médicos possibilidade 
de exercerem a profissão no Brasil. Isso não 
é uma contradição?

A revalidação do diploma não é uma criação 
das entidades médicas. É uma decisão do Ministério 
da Educação. Não vale só para médicos. Vale para 
qualquer profissão. É uma praxe internacional. Para 
trabalhar em outros países, médicos formados no 
Brasil precisam provar sua capacidade. O que há de 
errado nisto? Não somos contra médicos, venham 
eles de onde vierem. Mas provar seu conhecimento e 
capacidade de atendimento é uma garantia da popu-
lação assistida. O governo diz que não dá tempo para 
o exame. Não é bem assim... O índice de reprovação 
neste exame é superior a 90%. E aí, o que queremos 
para a nossa população? Médicos reprovados?

 
a presidente dilma vetou parcialmente o 

projeto do “ato médico”. o principal veto se 
referiu exatamente a uma das questões mais 
delicadas do projeto, que era o ato privativo 
do médico. a classe médica se posicionou con-
tra, pois entendeu que se era para ser desta 
forma, o projeto inteiro deveria ser vetado, 
já que abriria uma frente mais ampla para a 

A Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos oferece aos 
associados diversos produtos e serviços com descontos, como consulta ao Servi-
ço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), assessorias, treinamentos, pesquisas 
de mercado customizadas, parcerias para descontos na utilização do auditório 
e sala de reuniões, banco de talentos, certificação digital, dentre outros.

Agora, todos esses serviços estarão disponíveis também aos médicos da 
APM São José dos Campos. Para usufruir basta se associar à ACI pelo e-mail 
rosangela.camargo@acisjc.com.br.

Todas as vantagens de fazer parte de uma associação com 77 anos de 
existência podem ser conferidas no site www.acisjc.com.br.

A Sociedade Brasi-
leira de Cardiologia, Re-
gional Vale do Paraíba, 
convida para o encontro 
“Atualização na Ressus-
citação Cardiopulmonar: 
do Básico ao Avançado”, 
coordenado pelo Dr. Ag-
naldo Pispico. Inscrições 
gratuitas.

discussão do tema. Há realmente um temor 
de que profissionais de outras áreas da saúde 
possam ocupar um espaço reservado até então 
à classe médica ou muitos desses profissionais 
têm avançado em áreas cuja formação exige 
protocolos mais aprofundados?

Um médico estuda seis anos em período in-
tegral no qual no mínimo um ano é considerado 
internato, dedicação total ao estudo e tratamento 
de doentes. Após esta graduação ele ainda é obri-
gado a mais três anos de especialização. São nove 
anos de estudos. O que é um médico? É um pro-
fissional que conhece todos os sistemas e funções 
do homem, todas as doenças, todos os sintomas. 
Ao atender um paciente ele tem condições, pois foi 
preparado para tal, para fazer qualquer diagnóstico 
e iniciar o tratamento em qualquer área. Por tanto, 
o único profissional preparado especificamente 
para o diagnóstico e tratamento das doenças é o 
médico. Isto é assim em todos os países do mundo 
e, historicamente, em todas as culturas. As ou-
tras profissões das áreas biológicas têm diversas 
atribuições dentro da saúde. Mas o profissional 
que foi intensamente educado para diagnosticar 
é o médico. A lei deve garantir o melhor para a 
população. Esta é a finalidade da lei.

Sérgio dos 
Passos Ramos, 

presidente da 
APM São José 

dos Campos

ENCONTRO

data: 
3 de outubro de 2013 

(quinta-feira)
HoRáRio:

19h30 
loCal:
Novotel,

São José dos Campos
InFoRMaçõES:

www.socesp.org.br
(11) 3179-0039 / 0049

ACISJC tem parceria
com a APMSJC

a aPM São José dos Campos criou novo Blog que traz em primeira mão as principais notícias da medicina, movimento 
médico e da própria aPm. desenvolvido na plataforma Wordpress, pode ser lido tanto na Web como na maioria dos celulares 
e Smartphones. Para acessar, basta escrever no seu navegador: http://www.apmsjc.wordpress.com/ ou http://wp.me/3noSj 

Acesse o
nosso Blog!

Jornal do Jornal do
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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.

Re
sp

.: 
Dr

. R
ob

er
to

 S
ch

ou
er

i J
r. 

– 
CR

M
 

giro rápido

O colega Sidney Cartaxo abre as portas de 
seu consultório aos apreciadores de obras de arte. 
Em suas paredes figuram trabalhos de Aldemir 
Martins, Lívio Abramo, Alfredo Volpi, Burle Marx 
e Régis Machado. De 2ª a 6ª, das 9h às 11h.

Dia 19 de outubro

 Espaço Cassiano Ricardo – Salão Elegance
 Banda Gostoso Veneno
 Decoração Ricardo Makoto
 MW Gastronomia
 Convites a preços especiais para sócios: 
R$ 110 até dia 30 de setembro (valor normal R$ 130)

 Cada sócio poderá comprar no máximo oito convites a 
preço promocional.

no consultório
31/10
o deSPReZo
Quinta, às 20h

Paul Javal é um roteirista que vai a Roma 
para trabalhar em uma adaptação da 
obra “A Odisseia”, que contará com a 
direção do cineasta alemão Fritz Lang. 
Enquanto decide os últimos detalhes 

para aceitar o trabalho, sua relação com a esposa começa a 
desabar, em um jogo de paixão, ciúmes e desprezo. Tema do 
Debate: O preço da indiferença.

CINE-DEBATE APM
em parceria com

ALIANÇA FRANCESA
apresenta

entrada gratuita para todos os eventos!
Exibições dos filmes na aliança Francesa

São José dos Campos

Jornal do
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Ligue hoje: 3922-1079. Siga-nos no Twitter @Apm_Sjc

A APM é livRE PARA dEfENdER O MédiCO E A MEdiCiNA.
Para ser livre, precisa ser forte. Seja sócio da APM. 

 Departamento Jurídico (gratuito para causas médicas)
 Defesa Profissional
 Departamento DES: licenciamento veículos, cópia adicional da CRLV, carteira internacional de habilitação (011-3188-4270), 
através da APM SP
 Planos Sul América, Bradesco Saúde e Omint
 AGL Serviços contábeis (011-3188-4268), através da APM SP
 Preços diferenciados para associados em eventos científicos e sociais
 Preços diferenciados na compra de atestados (ASO, A, B) e CBHPM
 Sala de internet equipada (à disposição para associados)
 Fotocópias (cota mensal gratuita para associados)
 Locação do Auditório para palestras, reuniões e eventos científicos, com multimídia completo (data show, computador) a preço 
diferenciado para associados
 Estacionamento 24 horas (adquirindo o controle, somente associados)
 Divulgação no site da APM SJCampos (divulgação da clínica no guia médico, serviços como, divulgação de aluguel de salas, 
gratuito para associados APM)
 Convênio com a Escola de Inglês Wiseup (Desconto de 30% nas mensalidades, somente associados)
 Convênio com a Escola Canadense de Educação Infantil Bilíngue Maple Bear Canadian School (12)3209-8318
 Convênio com Instituto Wanderley Luxemburgo (Desconto de 30% nos cursos, medicina esportiva, fisioterapia, psicologia, entre 
outros, somente associados)
 Convênio com CIEE Centro de Integração Empresa Escola (Desconto de 36% para associados)
 Jornal do Médico (mensal);
 Sócio da APM tem desconto em teatro, www.apm.org.br;
 Clube de Campo APM SP (Serra da Cantareira) http://www.apm.org.br/aberto/clube.aspx;
 Nós cuidamos do seu animalzinho como você cuida dos seus pacientes: Com Carinho, desconto especial para sócios da APM 
www.caocarinho.com.br ou 12-3922-8785

sErviços
- Seguros: saúde, vida, automóvel, planos 

de previdência privada.
- Burocracias: CNES, Folha de Pagamento, 

DETRAN, Cartório, Prefeitura, Aquisição da 
Tabela CBHPM, Vigilância Sanitária e DEMED*.

- Vantagens: classificados gratuitos no 
Portal e na Revista da APM.

- Compras: descontos especiais em pro-
dutos de empresas de eletrodomésticos, 
entre outras.

- Anúncios na Revista e no Portal.
cultura E lazEr
- Clube de Campo: 66 alqueires de muita 

natureza e total infraestrutura.
- Pinacoteca: renomados artistas como 

Volpi, Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral, 
entre outros.

ATUALIZE SEU CADASTRO! (12) 3922-1079   •   apm@apmsjc.com.br

- Eventos culturais: exposição de ar te, 
apresentações musicais, lançamentos 
de livros.

- Cursos de Artes: idioma, pintura, piano, 
entre outros.

comunicação
- Diagnóstico e Tratamento e São Paulo 

Medical Journal: revistas científicas 
indexadas na LILACS, Medline e Scielo.

- Revista da APM: publicação mensal com 
assuntos de interesse para o médico, tais 
como política médica, cultura, lazer, etc.

- Portal da APM: informações diárias sobre 
saúde e medicina.

Educação médica continuada
Realizamos eventos em diversas áreas de 
atuação científica, visando à atualização 
profissional. Atualize seus conhecimentos 

participando das reuniões científicas, sim-
pósios, congressos, jornadas, palestras e 
cursos.
dEfEsa profissional
A Associação Paulista de Medicina desen-
volve um conjunto de atividades para o 
exercício da medicina dentro de padrões 
éticos, técnicos e científicos. Além disso, 
oferece assistência jurídica para associa-
dos, quando acusados de má prática da 
medicina.
clubE dE bEnEfícios
O Clube de Benefícios da APM são oportu-
nidades imperdíveis de Empresas de porte 
onde os valores dos produtos e serviços 
são mais baixos que os de mercado, porque 
o Clube se relaciona diretamente com os 
fabricantes.

Por Que Ser Sócio DA

APM SJC

bEnEfícios apm sp quE também podEm sEr utilizados pElos sócios dE são José dos campos


