
 Diagnóstico e tratamento das doenças hematológicas e onco-hematológicas 
(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 • 98193-0810
R. Euclides Miragaia, 700 - Sala 75 - Centro - São José dos Campos - SP

www.centrodehematologiadovale.com.br 
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 Departamento Jurídico
 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 gráfica GC Saúde Impressos Gráficos, especializada no atendi-

mento a empresas de saúde (Desconto de 5% para associados)
 Convênio com a Escola de Inglês Wiseup (Desconto de 30% nas mensalidades, 
somente associados)

 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)

 Convênio com a Associação Comercial e Industrial, para usufruir de diversos 
produtos e serviços com desconto. Informações:  
rosangela.camargo@acisjc.com.br

 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, Car-

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

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

- Compras: descontos especiais em produtos de empre-
sas 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 Caval-

canti, Tarsila do Amaral, entre outros.
- Eventos culturais: exposição de arte, 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 cien-

tífica, visando à atualização profissional. Atualize seus 
conhecimentos participando das reuniões científicas, 
simpósios, congressos, jornadas, palestras e cursos.
DEFESA PROFISSIONAL
A Associação Paulista de Medicina desenvolve um con-
junto de atividades para o exercício da medicina dentro de 
padrões éticos, técnicos e científicos. Além disso, oferece 
assistência jurídica para associados, quando acusados 
de má prática da medicina.
CLUBE DE BENEFÍCIOS
O Clube de Benefícios da APM são opor tunidades 
imperdíveis de Empresas de por te 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

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

A Unimed São José dos Campos, a maior 
operadora de saúde do Vale do Paraíba, 
apresentou novamente resultado positivo 
em seu balanço. Do total positivo, R$ 
1.216.814,00 já foram incorporados ao 
capital dos cooperados como juros. Ainda 
restam R$ 594.852,00 à disposição da 
Assembleia Geral.
A cooperativa médica conta hoje com 708 
médicos cooperados e 139.855 clientes na 
carteira própria. É responsável por 40,92% 
de todos os clientes de planos de saúde 
locais.

Fonte: Relatório de Gestão 2014 da 
Unimed de SJCampos

Estudo feito pelas Diretorias de Defesa Profissional e de Economia Médica, ambas 

da APM, e apresentado por Marun David Cury, diretor adjunto de Defesa Profissional, 

revela números que evidenciam importantes perdas nos honorários nos últimos anos. Se 

corrigirmos o valor da consulta de acordo com alguns dos índices usados no país, a partir 

dos R$ 29,99 estabelecidos em 1996 por um compromisso de mediação e arbitragem de 

trabalho, fica clara a defasagem.

O presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos, Shakespeare Carvalho, reuniu-se no início de 
março com os membros do Gedesp – Grupo de Estudos do Desenvolvimento Econômico, Social e Político, na 
Casa do Médico. O Gedesp tem agenda mensal de reuniões que buscam discutir temas de interesse da cidade 
e região. É formado pelos presidentes das principais associações de classe da cidade: Aconvap (Associação das 
Construtoras do Vale do Paraíba), ACI (Associação Comercial e Industrial), AEA (Associação de Engenheiros 
e Arquitetos), APCD (Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas), APM (Associação Paulista de Medicina), 
Assecon (Associação das Empresas Contábeis), Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), OAB 
(Ordem dos Advogados do Brasil), Sinduscon (Sindicato da Construção Civil) e Sinhores (Sindicato dos Hotéis, 
Bares, Restaurantes e Similares).

DIVIDO sala de consultório médico em clínica de Alto Padrão na Vl. Adyana, próximo ao Hospital Policlin 
da Nove de Julho. Ampla recepção com secretária, elevador para cadeirantes, Estacionamento para Clientes, 
Ar condicionado, Internet, Banheiros acessíveis na recepção e consultório, Brinquedoteca, equipe médica e 
odontológica já formada. Tel. (12) 991415531 Dra Katia Ferrer - Cirurgiã Plástica.

ALUGO ou VENDO apartamento novo com 2 dormitórios, repleto de armários, pronto para morar. 
Localizado próximo ao Hospital Municipal. Tel. para contato: 99771-0084 ou 98127-9040.

VENDO apartamento é no edifício Biarritz, vago, 208 m área útil, com 2 suítes e mais 2 quartos, banheiro 
social, lavabo, sala em 2 ambientes, lareira, varanda, quarto e banheiros de empregada, despensa, 3 vagas de 
garagem independentes, hobby box de +/- 8 m. Prédio com sauna, 2 piscinas , quadra, salão de jogos e de fes-
tas com cozinha. R$ 730 mil. Aceito imóvel comercial como parte do pagamento. Tel de contato: 99745-5048 
Clarisse ou 99763-5048 Alexandre.

ALUGO horário em consultório médico no Jardim Aquarius. Tel. (12) 3942-4213. Cecília Machado.
ALUGA-SE salas para médicos, bem localizadas, em casa térrea na Av. Barão do Rio Branco, 692, com total 

infraestrutura, incluindo sala com equipamento de ultrassonografia, sala de curativos e exames ginecológicos, 
estacionamento e recepção. Maiores informações (12) 3921-6270 ou (12) 99755-0761, Dr. Paulo.

De médico para médico
CLASSIFICADOS

Gedesp

Syogi Shinzato (02), Angela Moraes Guadagnin 
(08), Cyro Alves Brito Filho (12), Francisco Antonio 
Sanches Molina (14), Miguel Bueno (15), Raul Camargo 
Vianna (16), Therezinha Veneziani Silva (18), Sirley 
Martins Ribeiro (19), Glauco Plens (21), Cassiano Lima 
Gaspar (22), Luis Guilhermo Pazos Garcia (22), Alberto 
Jorge Remessar Lopez (23), Dirce Tomoe H. Murakami 
(23), Jorge Cezar Pereira de Castro (23), Jorge Sigueo 
Kunezaki (23), Wilson Salgado Filho (23), Luiz Alberto 
S. Vantine (25), Wanderley Crestoni Fernandes (25), 
José Francisco Vilela dos Reis (27), Nereuza Martins 
B. Moreira (28). 

Feliz Aniversário!
Parabéns aos colegas aniversariantes 

de ABRIL!

Unimed distribui
resultados novamente

Estrutura da Unimed SJCampos no Vale do Paraíba

Defasagem histórica IGPM – 350,33% = R$ 130,60

IGP DI – 347,46% = R$ 129,76

IVC – 239,92% = R$ 98,58

INPC – 231,65% = 96,18

IPCA – 226,13% = R$ 94,58

IPC – 177,58% = 80,50

ISO
9001:
2008



Vivemos um momento de inúmeras manifestações 

em nosso país, as quais representam o momento crítico 

atravessamos. Porém, não podemos perder o foco de 

nossa luta.

Muito se fala da qualidade da assistência à saúde e 

da valorização do trabalho médico, mas pouco se fala da 

remuneração justa do profissional médico.

Podemos dividir o mercado de trabalho do médico 

em público e privado, lembrando aos colegas que em 

nossa região, Sudeste, 70% dos usuários são detentores 

de planos de saúde privado (em 1996 eram 50%). Desse 

total, mais de 70% são convênios empresariais, aqueles 

que não estão sujeitos às regras da ANS para efeito de 

cálculo de reajuste. São livre negociação com base em 

custos dos serviços prestados e não em índice inflacio-

nário. Apenas os planos individuais são corrigidos pelo 

índice de reajuste definido pelo governo.

A utilização de tabelas como a CBHPM não propicia 

melhorias na qualidade dos serviços e impede que sejam 

estabelecidos, individualmente, os preços, de acordo com 

os custos envolvidos em cada atividade médica dentro da 

realidade brasileira. Mas deve ser o ponto de referência 

estabelecendo os preços mínimos dos serviços médicos e 

servindo de norte para as negociações com as operadoras. 

Conforme estamos noticiando nesta edição, se 

corrigíssemos o valor da consulta médica de 1996, (R$ 

29,99) pelo IPCA, teríamos no período o acumulado 

de 226,13% e o valor atual de R$ 94,58. Se o reajuste 

fosse apenas pela correção do IGPM, a mesma teria 

uma correção de 250,33% e estaria atualmente no valor 

de R$ 130,60. 

Lembramos que os índices da economia estão 

reajustando apenas a inflação, sem propor nenhuma 

recomposição de valores dentro da realidade do merca-

do. Se nada for feito, teremos que aceitar a imposição 

do IPCA como base de reajuste, conforme se baseia a 

ANS. Sendo este o pior índice de reajuste para correção, 

inferior ao custo de mercado, estaremos consolidando 

uma perda irreparável aos serviços e procedimentos 

prestados pela nossa classe.

Hoje, vários planos de saúde estão oferecendo aos 

seus prestadores de serviços reposição em média de 40% 

do IPCA, o que é inaceitável. Ao assinar, o colega deixa de 

ter o direito de obter ganhos em futuras renegociações 

e concorda com o desrespeito ao exercício da medicina 

em nosso país. A negociação individual pode resolver o 

seu interesse, mas não o da nossa classe toda. NÃO AS-

SINE NENHUM ADITIVO CONTRATUAL SEM ANTES 

OBTER AVALIAÇÃO DE NOSSO DEPARTAMENTO 

JURÍDICO. Você, sócio adimplente da APM, tem este 

direito garantido.

Em 2016, todos os prestadores terão, por força da 

legislação, um contrato escrito e assinado, onde deverá 

constar o índice de reajuste previamente negociado 

e definido. Caso contrário, será aplicado o IPCA dos 

últimos 12 meses, conforme determina a ANS. Para 

os questionamentos junto à Justiça valerá o que está 

descrito no contrato.

Tanto a APM e a AMB, quanto as demais entidades 

representativas dos médicos têm buscado soluções para 

garantir uma saúde de qualidade a toda população bra-

sileira, mas precisamos de seu apoio.

Francir Veneziani Silva

Presidente da APM SJCampos

Órgão Informativo da 
Associação Paulista de Medicina 

São José dos Campos
www.apmsjc.com.br
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EDITORIAL ARTIGOEDITORIAL

Francir Veneziani 
Silva, presidente da 
APM São José dos 
Campos

Não podemos perder o foco: 
Consulta a R$ 42,00, R$ 94,58 ou R$ 130,60?

Os problemas no Sistema de Saúde Suplementar 
acentuam-se cada vez mais. São queixas recorrentes dos 
usuários de problemas como a demora para a marcação de 
consultas e exames com especialistas de diversas áreas da 
medicina, excesso de burocracia e os inúmeros obstáculos 
para autorização e realização de procedimentos de maior 
complexidade, além da dificuldade de encontrar médicos 
para realização de cirurgias. 

Essa situação deve-se em parte ao insucesso do órgão 
regulador (a Agência Nacional de Saúde Suplementar 
- ANS), que há anos emite resoluções e instruções 
normativas na maioria das vezes sem a eficácia esperada. 
São relevantes os inúmeros conflitos entre médicos e 
demais profissionais de saúde junto às empresas, que, 
a despeito de cobrar mensalidades caríssimas, com 
aumentos sempre acima da inflação, remuneram muito 
mal os prestadores credenciados, subreajustando os 
honorários ao longo dos anos. 

Criou-se dessa forma grave desequilíbrio 
econômico no sistema, sendo os maiores prejudicados 
aqueles que optaram por adquirir um plano de saúde 
para fugir às dificuldades do SUS, e hoje, muitas 
vezes, são obrigados a recorrer ao sistema público 
para o atendimento. 

Diante desse cenário, foi aprovada a lei 13.003/14, 
cujo objetivo seria solucionar essas graves distorções. 
Essa lei determina, entre outras coisas, que deve haver 
re¬ajuste anual para os prestadores credenciados, além 
de contratos equilibrados entre as partes.

O legislador delegou à própria Agência Nacional 
de Saúde Suplementar o poder de intervir, quando 
necessário, definindo regras contratuais e índices de 
reajustes para buscar o reequilíbrio do sistema. No 
entanto, ao regulamentá-la, a ANS manteve na prática 
o atual modelo de contratação e reajustes dos médicos. 

Repudiamos a atitude dos planos de saúde, que 
insistem em manter com os profissionais o atual modelo 

marcado pela desigualdade no equilíbrio econômico, em 
claro desrespeito aos usuários. 

Esse modelo é responsável pelos permanentes 
conflitos entre os planos de saúde e os profissionais, 
em prejuízo dos usuários, pois é baseado na relação 
assimétrica entre as partes. 

As entidades médicas, preocupadas com essa 
situação, estarão sempre ao lado de seus pacientes, na 
busca da melhor qualidade de assistência à saúde. 

• Associação Paulista de Medicina (APM) 
• Conselho Regional de Medicina do Estado de São 

Paulo (Cremesp) 
• Sindicato dos Médicos de São Paulo (Simesp) 
• Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de 

Janeiro (Cremerj) 
• Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro (Somerj) 
• Federação Nacional dos Médicos - Regional Sudeste 

(Fesumed)

Um basta ao desrespeito aos 
médicos e usuários dos planos de saúde

Nos artigos anteriores vimos algumas coisas que 
médicos têm feito para conquistar ou perder clientes. 
Hoje vamos falar das origens dos clientes.

Como diz o guru do marketing Philip Kotler, é 
preciso descobrir uma maneira de ganhar uma partici-
pação no mercado.

Quando cheguei a Campinas para fazer faculdade 
em 1966 me impressionou na estação do trem homens 
que distribuíam volantes com frases sobre doenças dos 
olhos. A cidade era a Meca da oftalmologia na época, e 
esses volantes tentavam conquistar pacientes que se diri-
giam ao Penido Burnier para clínicas de outros oftalmo-
logistas locais. Quando cheguei a São José dos Campos 
em 1974, também encontrei estes pequenos impressos 
que, curiosidade, também eram de oftalmologistas. 

Claro que hoje esta maneira de atrair clientes não 
seria eficiente, até porque ninguém mais viaja de trem. 

Qualquer médico sonha em montar um consultório, 
colocar uma placa na porta e no outro dia estar com a 
agenda cheia. Mas não é tão fácil assim. Claro que todos, 

ou melhor, quase todos, sabemos que a maior publicidade 
de um médico são seus próprios clientes. Mas como 
conquistar estes primeiros que indicarão os outros?

Um conselho que dou é que você anote no prontuá-
rio do seu paciente a palavra I: de indicação. Neste campo 
sua secretária pergunta – quem indicou o doutor? Ou 
como a senhora encontrou o doutor? Com esta informa-
ção você poderá estabelecer de onde vêm seus clientes e 
aplicar esforços para aumentar ou, pelo menos, manter 
estas fontes de origem. 

Se costuma receber muitos pacientes de outros 
médicos, e isto é uma grande referência, não se esqueça 
de identificá-los e pensar como pode manter esta fonte. 
Lembro de um caso de colega que recebia pacientes de 
outro colega e na sua maioria os encaminhava para outro 
que era da mesma especialidade daquele que lhe encami-
nhava. Claro que isto era feito por puro desconhecimento 
da origem dos seus pacientes...

Anote também o nome daquele paciente que lhe 
encaminha dezenas de outros. Anote este nome na 

frente da sua agenda. Avise sua secretária. Este paciente 
é preferencial mesmo. Pois da mesma maneira que ele lhe 
manda, pode mudar de opinião e deixar você, levando 
aquele grande pedaço de pizza que já falamos.

Se for lista de convênio tente imaginar por que... 
afinal você não é o único nesta lista. 

Jornal, entrevistas na mídia, palestras em igrejas e 
escolas. De onde vêm seus pacientes? Como eles ficaram 
sabendo de você?

Veja quantos pacientes chegam pela Internet e como 
eles encontraram você na Internet. Em uma clínica onde 
trabalhei como assessor de marketing mais de 30% dos 
pacientes vinham pela Internet e isto é um assunto para 
um novo artigo.

Mas vou citar mais uma frase de Philip Kotler: 
“A melhor propaganda é feita por clientes satisfeitos.”

Até o mês que vem.

Sérgio dos Passos Ramos
Diretor de Comunicação da APM SJCampos

Pipocas ou Pizza?
De onde vêm os clientes?

“Participação no mercado não se compra. Descubra uma maneira de ganhá-la.” 
Philip Kotler

O presidente da APM SJCampos, Francir Veneziani Silva, representou a Associação no Fórum Sudeste
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