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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$ 66,00 *2

Sul América R$ 66,00 *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

No dia 1º de outubro, tomou posse a médica ginecologista Silvana Morandini junto com o novo corpo de Conselheiros do 
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), para a gestão 2013-2018. Na primeira plenária também 
foram eleitos e empossados os novos diretores da Casa, sendo João Ladislau Rosa o novo presidente. 

(Fonte: Cremesp)

O movimento popular Outubro Rosa é 
internacional. Em qualquer lugar do mundo, a 
iluminação rosa é compreendida como a união 
dos povos pela saúde feminina. Em Brasília, às 
18h40 do dia 1 de outubro, o prédio Central do 
Ministério da Saúde e o Congresso Nacional 
foram iluminados com luzes cor-de-rosa. O cân-
cer de mama é a segunda causa de morte entre 
mulheres. Somente no ano de 2011, a doença 
fez 13.225 vítimas no Brasil. O rosa simboliza 

A presidente da República, Dilma Rousse-
ff, sancionou no início de setembro, sem vetos, 
o projeto de lei 323/07, que destina os royalties 
do petróleo para a educação e a saúde.

O texto foi aprovado pela Câmara dos De-
putados em agosto e privilegiou o substitutivo 
do relator, o deputado André Figueiredo (PDT-
CE), direcionando 75% dos royalties do petróleo 
para educação e 25% para a saúde. O deputado 
comemorou a decisão do governo, que permitiu a 
sanção da nova lei, sem vetos. Neste ano, a receita 
prevista é de R$ 770 milhões.

 E é a primeira nova fonte de recursos para 
o Sistema Único de Saúde desde 2007, quando 
o SUS perdeu a receita da extinta Contribuição 
sobre Movimentação Financeira (CPMF).

 
Fonte: Boletim Política & Poder –  

Saúde Suplementar

CREMESP tem novo corpo de 
Conselheiros e nova diretoria

OUTUBRO ROSA
Acesso do público prioritário à mamografia cresce 37%; aumento ocorreu no período de 2010 a 
2012 na faixa etária de 50 a 69 anos, que é prioridade para realização do exame para detecção 

precoce do câncer de mama. O crescimento em todas as idades foi de 26% no mesmo período 
(Fonte: Ministério da Saúde)

alerta às mulheres para que façam o autoexame, 
façam exame clínico da mama com um médico 
anualmente  e, a partir dos 40 -50 anos, a ma-
mografia, diminuindo os riscos que aparecem 
nesta faixa etária.

A APM São José dos Campos estimula todas 
as especialidades médicas a perguntar para suas 
pacientes: A Sra. já fez sua consulta com um 
ginecologista ou mastologista este ano?  
Já fez sua mamografia?

SUS ganha 
verba do pré-sal

Reajuste
As operadoras Bradesco e Sul América 

anunciaram reajuste em suas consultas para 
R$ 66,00 a partir de 1 de setembro.

Reajuste  —  As operadoras Bradesco e Sul América anunciaram reajuste em suas consultas para R$ 66,00 a partir de 1 de setembro.
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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

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

 
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 EntREviStA

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 Wor-
dpress, 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!

“Não é necessário sair de casa.

Permaneça em sua mesa e ouça.

Não apenas ouça, mas espere.

Não apenas espere, mas fique sozi-

nho em silêncio.

Então o mundo se apresentará des-

mascarado.

Em êxtase, se dobrará sobre os 

seus pés.”

Franz Kafka (1883-1924)

Há momentos na história em que é 

preferível o silêncio. 

Dr. Sérgio dos Passos Ramos

Presidente da APM

O Conselho Federal de Medicina vai questio-
nar na justiça a resolução do Conselho Federal de 
Farmácia (CFF), publicada em 24/09 no Diário 
Oficial, que autoriza o farmacêutico a prescrever 
medicamentos. O questionamento do CFM está 
baseado na legislação que regulamenta a profissão do 
farmacêutico (decreto 85.878/81), que em nenhum 
momento coloca como atribuição desse profissional 
a prescrição de medicamentos. 

A Lei do Ato Médico (12.842/13), no seu artigo 
2º, inciso II, estabelece que cabe ao médico a pre-
venção, o diagnóstico e o tratamento de doenças.

Nenhuma outra categoria profissional brasileira 
tem essa previsão legal, cabendo apenas ao médico 
fazer o diagnóstico nosológico (de doenças) e indi-
car o tratamento, se necessário. Os farmacêuticos, 
não têm, portanto, a autorização legal pretendida 
pelo CFF.

TRAnSTORnO MEnOR
No entendimento do CFM, doenças conside-

radas pela resolução do CFF como um "transtorno 
menor” ou "nos limites da atenção básica à saúde” 
devem ser acompanhadas por um médico, que 
tem a competência legal e profissional para fazer o 
diagnóstico de doenças e a consequente prescrição 
dos medicamentos. 

CFM contesta prescrição farmacêutica 
O CFM entende que apesar de aparentemente sim-

ples, uma dor de cabeça pode ser o sintoma de um pro-
blema mais grave, como um acidente vascular cerebral. 
Portanto, é mais seguro, então, que esse paciente seja 
atendido por um médico, e não por um profissional que 
pode conhecer tudo da composição química dos remé-
dios, mas não foi preparado para diagnosticar doenças.

Outro ponto da resolução questionado pelo CFM é o 
que autoriza o farmacêutico a renovar receitas prescritas 
anteriormente por um médico. Só na conversa médico-
paciente (anamnese), em que é avaliado o histórico do 
doente e talvez solicitados novos exames, é possível 
concluir se o remédio, considerado necessário num 
momento anterior, pode ser interrompido, ou ter a 
dosagem alterada.

Para alguns conselheiros do CFM, a resolução do 
CFF incentivará a automedicação, na medida em que 
leva o doente a não procurar o médico, resolvendo o 
seu problema sintomático no balcão da farmácia, sem 
procurar saber as causas. O que acarretará danos futu-
ros não só para a sua saúde individual, mas para todo o 
sistema de saúde.

REJEIçãO POPulAR
Pesquisa realizada de 5 a 10 de agosto deste ano, 

pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade 
(ICTQ), com 2.650 entrevistados em todo o país, cons-

tatou que a população tem posição semelhante à CFM: 61% 
dos entrevistados discordaram da possibilidade de farma-
cêuticos "receitarem” remédios. A pesquisa também mostra 
que 58% dos usuários não confiam em prescrições feitas por 
farmacêuticos e 65% acham que a medida não facilitará o 
tratamento de doenças. 

A pesquisa tinha o objetivo de apreender a percepção da 
população brasileira acerca da proposta de regulamentação 
da prescrição farmacêutica. Foram entrevistados mulheres 
(53%) e homens (47%) de 18 anos até mais de 60 anos, com 
o ensino fundamental (29%), médio (45%) ou superior(26%), 
nas seguintes capitais: Aracaju, Brasília, Belo Horizonte, 
Campo Grande, Curitiba, Florianópolis, Goiânia, João Pes-
soa, Maceió, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, 
Salvador e São Paulo.

Fonte: Conselho Federal de Medicina - CFM.

A medicina reinventada

Como acredita que a medicina, o mercado e a profissão, podem se valorizar, reinventar diante 
dos últimos acontecimentos?

“A Medicina é uma das mais antigas profissões. Desde que o homem é homem sempre existiram homens e 
mulheres dedicados ao tratamento e conforto dos enfermos. Quando um jovem pensa em ser médico ele sabe 
que sua vida será de sacrifício. Mas não existe nada mais lindo do que o nascimento de uma criança, o sorriso de 
uma pessoa curada, o sucesso de uma terapia. Sabe, a história comprova, os governos passam, a Medicina fica.”

A Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos 
oferece aos associados diversos produtos e serviços com descontos, 
como consulta ao Serviço 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.

Informamos alteração do e-mail 
principal da Associação Paulista de Me-
dicina de São José dos Campos, para  
apm@apmsjc.com.br. 

O email apmsjc@uol.com.br será desa-
tivado em breve.

MUDANÇA DE E-MAIL

Leia abaixo resposta do presidente da APM São José dos Campos, Sérgio dos Passos Ramos, a 
entrevista realizada pela colunista Suzane Rodriguez de ovale:

De outubro a dezembro de 2013, algumas locações no Clube de Campo da 
Associação Paulista de Medicina (APM) estão com desconto de 30%, para o período 
de terça a sexta-feira, das 9h às 18h. 

O aluguel das churrasqueiras de eventos e a do camping, por exemplo, saem 
por R$ 210, com liberação de ingresso para até 50 pessoas. Já a locação do campo 
de futebol, pelo período de 2 horas, sai por R$ 175 com o desconto.

As reservas podem ser feitas pelos telefones 11 4899-3535/3518 ou pelo e-mail 
sedecampestre@apm.org.br .

O Clube de Campo da APM fica localizado à Estrada de Santa Inês, km 10, 
Caieiras – SP. Busca pelo GPS, n°8335, e pelo Google, nº 9.335. Mais informações 
sobre a infraestrutura do Clube e hospedagens no www.apm.org.br/clube-de-campo. 

Clube de Campo 
com desconto ACISJC tem parceria

com a APMSJC

O colega Marco Antonio Fioravante 
comemorou seu aniversário (20/10) com 
a Diretoria da APM. Parabéns, paz e saúde!

A pesquisa CNI-Ibope, divulgada no final de 
setembro pela Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), mostra uma queda nas avaliações positivas do 
governo em oito das nove áreas avaliadas, na compa-
ração setembro com junho. A área com pior avaliação 
em setembro é a da saúde, com 77% de desaprovação 
e 21% de aprovação. Em junho, 66% desaprovavam 
as políticas nesta área e 32% aprovavam. 

Apenas as políticas e ações na área de combate 
à fome e à pobreza foram aprovadas por mais da 
metade da população. De acordo com a pesquisa, 
51% aprovam o governo nessa área, ante aos 60% 
registrados em junho. Segundo a pesquisa atual, 
47% desaprovam essas políticas. 

A segunda área de atuação do governo pior ava-
liada foi a de segurança pública, desaprovada por 74% 
da população e aprovada por 24%. Em junho, 67% 

desaprovavam e 31% aprovavam. A terceira área pior 
avaliada foi referente aos impostos, desaprovados por 
73% da população e aprovado por 22%. 

A desaprovação do brasileiro em relação ao 
combate à inflação aumentou 9 pontos percentuais, 
passando dos 57% registrados em junho para 68% 
em setembro, mas a maior variação foi a desaprova-
ção das políticas voltadas à taxa de juros, que subiu 
de 54% para 71% no mesmo período.

Na área da educação também foi registrado 
aumento na desaprovação, que passou de 51% em 
junho para 65% em setembro. A aprovação no que-
sito caiu de 47% para 33%. A pesquisa CNI-Ibope foi 
feita com 2.002 pessoas em 142 municípios, entre 
os dias 14 e 17 de setembro.

Fonte: Agência Brasil

Saúde é área com pior avaliação em pesquisa

Jornal do 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.
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giRo Rápido CINE-DEBATE APM
em parceria com

ALIANÇA FRANCESA
apresenta

31/10, 20h
O DESPREzO
Paul Javal é um roteirista que vai a Roma para trabalhar em uma 

adaptação da obra “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.

28/11, às 20h
InTERMEzzO
O renomado violinista Holger Brandt, depois de uma longa turnê, 

está de volta ao lar, para a alegria de sua família. Mas quando ele 
encontra a professora de piano da filha, e a ouve tocar, ele é cativado. 
Tema do debate: O amor mostra a sua força.

Os recentes movimentos contra a importação de médicos para o Brasil, 
sem prestar o Revalida, e a lei de regulamentação do exercício da profissão 
foram determinantes para inspirar grupos estudantis de todo o país na 
consolidação de uma nova representação: a Associação dos Estudantes de 
Medicina do Brasil (AEMED-BR).

A Associação visa atender as expectativas dos estudantes, com enfoque 
exclusivo à Medicina e desprovido de qualquer viés político partidário. 
A APM e as entidades médicas apoiam o fortalecimento da AEMED-BR.

O colega Sidney Cartaxo abre as por-
tas 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.

Estudantes de medicina 
criam associação

Entrada gratuita para todos os eventos!
Exibições dos filmes na Aliança Francesa

São José dos Campos

Jornal do

5



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


