
Quanto vale o seu trabalho, Doutor?
Valores das consultas médicas praticadas

pelos planos de saúde em São José dos Campos

Petrobras R$ 80,00*1

Bradesco Empresa R$ 49,79*2

Unimed Bonificada 1 R$ 46,20*3

Sul América Empresa R$ 46,00*1

Bradesco Individual R$ 44,00*2

Sul América Individual R$ 44,00*1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unimed Bonificada 2 R$ 42,00*3

Cassi R$ 38,00*1

Policlin Executivo R$ 37,00*2

Unimed Intercâmbio R$ 35,00*4

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

Unimed Normal R$ 33,10*2

Policlin Especial R$ 33,00*2

Vale Saúde R$ 32,00*2

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

Policlin Redefit, Policard, e Polibásico *5 R$ 25,00*2

• *1 Prazo de retorno 15 dias •*2 Prazo de retorno 30 dias •*3 Prazo de retorno entre 30 e 40 dias.• *4 
Prazo de retorno 20 dias • *5 Planos anteriores à Lei 9656/98 (Planos não regulamentados)

Tabela do valor de consulta pago pelas principais operadoras em setembro de 2009.

Obs.: A linha pontilhada é o limite do valor de acordo com o 
Conselho Federal de Medicina, CBHPM, banda mínima: 43,20  

Fonte: Consultórios médicos pesquisados pela APM  
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Unimed SJC é a maior operadora do Vale

O deputado federal Eleuses Paiva 
(DEM-SP) protocolou na Câmara 
Projeto de Lei nº 6989/10, que altera 
a lei 9.656/98 ao propor gratificação 
anual ao médico, a ser paga pelas 
operadoras de planos de saúde às 
quais o profissional é credenciado. 

A proposta prevê que a operadora 
pague gratificação independente dos 
honorários que lhe forem devidos. A 
gratificação vai corresponder a 1/12 
dos honorários médicos pagos entre 
dezembro do ano anterior e novem-
bro do ano corrente. 

De acordo com o deputado, a 
ação será um meio de incentivo 
para o aprimoramento profissional 
do médico, devendo ser utilizada 
para esse fim.

Fonte: Saúde Business Web

Operadoras podem 
ter que pagar
13º a médicos

Ovo de Páscoa

E S C L A R E C I M E N T O 

Com a presença de mais de 100 
médicos cooperados, a Unimed de São 
José dos Campos apresentou, no dia 
24 de março, em assembléia realizada 
na Câmara Municipal, os números 

representativos do desempenho da 
operadora. 

Na área de operação da Unimed, 
dez empresas se responsabilizam pelo 
atendimento de 215.647 usuários. A Uni-

med é responsável pelo atendimento de 
152.375 desse total - um impressionante 
“market share” de 41,40%. 

A cooperativa médica realizou em 
2009 mais de um milhão de consul-

tas (1.120.000). Com 741 médicos 
cooperados, sendo 489 de São José 
dos Campos, a Unimed SJC atua em 
9 municípios do Vale do Paraíba e 
litoral norte.

Médicos cooperados participaram da Assembléia Geral Ordinária da Unimed SJC

Nesta época de Páscoa existem 
ovos embalados com papel lindo 
mas que no interior só têm ...

Esta também é a atitude dos planos 
de saúde que estão reajustando so-
mente os valores das consultas sem 
reajustar o valor dos CHs cirúrgicos.

Ora, isto é no mínimo uma pro-
paganda enganosa dos planos de 
saúde e uma atitude extremamente 
injusta com os cirurgiões. 

Já existe no Congresso projeto de 
lei 1220/07 de autoria do deputado 
Jovair Arantes (PTB/GO) e relatado 
por Armando Abílio (PTB-PB) dis-
pondo sobre a elaboração de tabela 
de honorários médicos e de outros 
profissionais de saúde como base 
mínima para contratos com as ope-
radoras de planos de saúde. 

Mas aqui em São José dos 
Campos isto não é verdade, não é 
mesmo colega cirurgião? Com você 
a resposta.

A APM e o Jornal do Médico têm 
recebido diversos telefonemas sobre 
o reajuste dado por uma operadora 
somente para pessoas físicas, re-
clamando que, ao publicar isto, o 
Jornal do Médico estaria divulgando 
uma notícia que não corresponde à 
verdade, já que a maioria dos médicos 
atende como PJ. 

A APM esclarece que desde a 
primeira manchete foi clara em 
informar que o reajuste era apenas 
para as pessoas físicas. Em palestra 
nesta Casa, uma colega médica e 
advogada de São Paulo mostrou 
os perigos de o médico atender 
como PJ face ao Código de Defesa 
do Consumidor e a contratos com 

as operadoras. Muitas vezes as 
vantagens fiscais podem esconder 
armadilhas jurídicas. 

Não cabe à APM decidir o que é 
melhor para o médico. Temos nos 
esforçado para informar e conscienti-
zar os médicos dos seus direitos, mas 
a APM, como associação, não pode 
representá-los frente às operadoras e/

ou cooperativas. Insistimos que cabe 
a você, colega, defender seus direitos 
junto às operadoras e cooperativas. As 
entidades médicas têm se esforçado 
junto aos diversos segmentos da so-
ciedade para defender o exercício ético 
da Medicina e sua justa remuneração 
conforme temos noticiado no Jornal 
do Médico.



Editorial

• Cirurgia Especializada dos tumores
malignos e benignos do fígado, pâncreas e vias biliares
• Transplante hepático com doador cadáver e intervivos

Av. São João, 410 - 1º andar - Jd. Esplanada - SJCampos-SP
• Tel. Cons. (12) 3922-9966 • Tel. Res. 3921-0527

Dr. Eduardo de Souza
Martins Fernandes

CRM 103858

Dr. Moacir
Martins Fernandes
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• Clínica Cirúrgica do aparelho digestivo
• Cirurgia videolaparoscópica da obesidade mórbida

• Cirurgia do cólon, reto e ânus
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Criado há 30 anos, a partir da asso-
ciação entre os hematologistas Cláudio 
Pessoa de Melo e Djanete Barbosa de Melo, 
que operava um banco de sangue dentro 
da Santa Casa de Misericórdia de São José 
dos Campos, o Serviço de Hematologia e 
Hemoterapia de São José dos Campos 
(SHH), é responsável pelo fornecimento de 
sangue de qualidade à população de São 
José dos Campos, Jacareí e parte de Tau-
baté, referência na região no atendimento 
a pacientes com doenças hematológicas, 
e especialista em exames diagnósticos 
do sangue.  

Em três décadas de atuação, o SHH 
passou por grandes avanços tecnológicos, 
acompanhando a evolução dos sistemas 
de saúde no Brasil e o crescimento da 
população, que triplicou no período. 

Já em 1991, o SHH buscava instalações 
mais modernas. O prédio da rua Antonio 
Sais, onde funciona, foi projetado pelo 
arquiteto Ricardo Veiga, especializado em 
construções hospitalares, que concebeu 
uma estrutura arrojada pensando em cada 
fase do processamento do sangue. 

Imediatamente após a construção do 
novo prédio, foi realizada a informati-
zação dos processos: da chegada do 
doador até a liberação das bolsas de 
sangue para os 32 hospitais e clínicas 
que o SHH atende na região. “Não se 

Serviço de 
Hematologia 

e Hemoterapia 
faz 30 anos

concebe um serviço da complexidade do 
SHH sem tecnologia da informação”, diz 
o Dr. Cláudio Pessoa de Melo. 

O avanço seguinte foi a automação dos 
setores. Hoje, todos os exames feitos no 
sangue coletado são realizados por equi-
pamentos de última geração, sem contato 
humano, reduzindo o risco de erros.

Em 2000, o SHH recebeu a certificação 
ISO 9002 (atual ISO 9001:2008), atestando 
sua preocupação com a qualidade do 
produto que oferece, o sangue, e com o 
atendimento a seus clientes: doadores, 
pacientes, laboratórios e hospitais.

Nos dias de hoje, o SHH é um centro de 
excelência em Hemoterapia e Hematologia. 
A instituição atende a pacientes hematoló-
gicos (portadores de doenças do sangue); 
realiza o Transplante Autólogo de Medula 
Óssea; possui o único Laboratório de Bio-
logia Molecular do Vale do Paraíba e, em 
dezembro de 2009, tornou-se o primeiro 
banco de sangue do País que atende pa-
cientes do SUS, a realizar o Teste de Ácido 
Nucléico (NAT) em 100% das bolsas de 
sangue coletadas, aumentando ainda mais 
a segurança do sangue transfundido.

“Nos antecipamos à legislação e esta-
mos oferecendo à comunidade a melhor 
tecnologia mundial disponível para a 
segurança do sangue”, disse o Dr Cláudio 
Pessoa de Melo, diretor do SHH.

Fachada do Serviço de Hematologia e 
Hemoterapia

Uma tarde, no Parque 
Ibirapuera, sentado em um 
banco, estava um rapaz, 
enquanto uma menina brin-
cava com um bumerangue; 
subitamente o objeto atingiu 
o rapaz. Em vez de recla-
mar, ele pegou o objeto e 
perguntou à menina como 
se jogava. Ela o convidou a jogar. Ao 
arremessá-lo, o rapaz quebrou o brin-
quedo. Muito embaraçado, prometeu à 
menina que no dia seguinte, à mesma 
hora, lhe traria outro igual.

Conforme o prometido, o rapaz, que 
aparentava curta habilidade manual, 
no dia seguinte lá estava com o novo 
bumerangue.

É lógico que nenhuma mãe de bom 
senso deixaria uma menina se encontrar 
com um desconhecido no Ibirapuera. 
Após esperar algum tempo, ele voltou 
para casa com o bumerangue. O mesmo 
passou a despertar a curiosidade, inicial-
mente nos amigos e, após, em outras 
pessoas, que lhe encomendaram outros 
bumerangues. Hoje ele é dono de uma 

Bumerangue
fábrica de bumerangues.

A sorte literalment lhe caiu 
no colo, mas só deu certo 
porque ele estava aberto ao 
diálogo, aos novos conheci-
mentos e às mudanças.

Nessa época do ano, sofre-
mos um massacre de impos-
tos, taxas para todos os lados 

e agora até para TV aberta, que não tem 
nada de arte para nos oferecer, que entra 
em nossas casas fazendo propagandas 
que não nos interessam, mostrando 
políticos hipócritas e criminalidade o 
tempo todo. É a esses artistas que 
temos que pagar direitos autorais? Na 
minha opinião, eles é que deveriam nos 
indenizar por essas agressões.

Bate a revolta e o negativismo. Mas 
vamos tentar mandá-los para longe e 
acreditar que um bumerangue ainda vai 
cair em nosso colo. Só assim nossa 
saúde vai agradecer!

 
Maria Margarida F. Isaac
Conselho Fiscal da APM 
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Artigo

Em 28 de agosto de 1963, Marthin 
Luther King, em Washington, iniciou 
um discurso que entraria para a história 
dos direitos humanos e raciais com as 
palavras: “Eu tenho um sonho.” Pois 
bem, como médico e como cidadão 
eu também tenho sonhos em relação 
à Medicina e a como nós médicos 
somos considerados, remunerados e 
tratados pelo estado, empregadores e 
operadoras de planos de saúde. 

Confesso que é fácil escrever neste 
Jornal do Médico, é fácil fazer passe-
atas pelas reivindicações médicas, é 
fácil criticar. O difícil é obter soluções, 
pois a maioria delas foge ao nosso 
âmbito de decisão. Por outro lado, 
justifico meus ar tigos como uma 
pílula, geralmente mensal, de lhes 
levar ânimo e coragem de lutar pelos 
direitos dos pacientes e dos médicos. 
Não posso desperdiçar minha capaci-
dade de escrever e de empolgar meus 
colegas médicos. Sei que a maioria 
de vocês se dedica completamente à 
Medicina e a seus pacientes. 

Não tenho a mínima vergonha de dizer, 
em todas as rodas que frequento, que a 
Medicina praticada em São José dos 

A Hora da Ação
Campos é uma das melhores do mundo. 
Temos excelentes hospitais, inclusive 
públicos, como o Hospital Municipal 
de São José dos Campos e excelentes 
médicos. Me orgulho de ser médico em 
São José dos Campos. Mas não posso 
simplesmente parar de lutar por melho-
res condições de trabalho, incluindo nisto 
melhor remuneração. 

Me desculpem os colegas e admi-
nistradores que se sentiram ofendidos 
quando comparei os anúncios de acom-
panhantes publicados no Valeparaibano 
com os honorários médicos. Não resisti 
à comparação, já que uma “rapidinha”  
era anunciada por 30 reais, mesmo valor 
de uma consulta por plano de saúde. 
Mas não se preocupem, me retrato! Os 
anúncios de acompanhantes já trazem 
novo valor: Agora é 50 reais! Repercus-
são do Jornal do Médico, que graças à 
Internet é lido em todas as esferas da 
população. Não aceito 30 reais por uma 
“rapidinha” consulta de plano de saúde 
e penso que nenhum de nós deveria 
aceitar pois isto fere todos os princípios 
da Ética não só médica mas da Ética da 
humanidade. 

Como já disse aqui, as associações 

médicas não podem fazer muito mais 
que alertar, conscientizar e informar. 
Escrevi, pessoalmente, uma carta a um 
grande plano de saúde reivindicando 
aumento no valor da consulta de acordo 
com as cláusulas contratuais. Disse que 
o valor recebido era inaceitável para uma 
das partes, eu! A resposta veio rápida. 
Ora, doutor. O que o senhor não aceita é 
aceito por doze colegas seus, da mesma 
especialidade, em São José dos Cam-
pos. Imaginei o que eles pensaram ao 
ler a minha carta: Ah. Ah. Ah. O que este 
cara está pensando? Quem é ele? Se a 
maioria aceita, porque ele não? Deve 
ser um encrenqueiro. Está colocando 
seus interesses individuais acima da 
coletividade. Deve ser de um partido 
político extremista. Agitador. Anti-social. 
Antidemocrático. Deixo a você colega 
leitor a análise do fato: quem é culpado 
por este valor da consulta, o plano de 
saúde? Pois é: “ I have a dream.”

Mas surge este ano mais uma pers-
pectiva para as aspirações médicas e é 
isto que quero tratar neste artigo. Nós 
médicos, somos a segunda maior ban-
cada na Câmara Federal, mas nem sem-
pre os projetos de interesse da categoria 

são apreciados.  Tenho acompanhado as 
propostas legislativas para regular nossa 
atividade. Fico surpreso com a rapidez 
com que alguns projetos de alto interesse 
da categoria e dos pacientes têm sido re-
solvidos: Ato Médico; CBHPM; Médico, 
carreira de estado; 13º para médicos 
dos planos de saúde (leia matéria nesta 
edição); etc. Coincidentemente é visível 
em todas estas iniciativas o papel de 
um médico, ex-presidente da APM e da 
AMB, eleito deputado federal. Este ano 
é ano de eleição e temos a oportunidade 
e obrigação de debater com nossos 
candidatos sua atuação em defesa da 
saúde e dos médicos.

De fato eu como cada um de vocês te-
mos nossos sonhos. Mas apenas sonhar 
não resolverá nossos problemas. 

Por isto quero repetir o pensamento 
de Ghandi que ilustrou este ar tigo: 
“Eu sou um sonhador prático. Meus 
sonhos não são meramente fantasias 
vazias. Eu quero converter meus so-
nhos em realidade.” 

Dr. Sérgio dos Passos Ramos, 
vice-presidente da APM Regional 

São José dos Campos

“Eu sou um sonhador prático. Meus sonhos não são meramente fantasias vazias.
Eu quero converter meus sonhos em realidade.” Mahatma Gandhi. 1869-1948

Televisores na clínica
Diante da informação de que alguns 

consultórios e clínicas médicas que 
possuem televisores nas salas de 
espera foram notificados pelo ECAD 
(Escritório Central de Arrecadação e 
Distribuição) para pagarem valores 
mensais referente a direitos autorais, 
o Depar tamento Jurídico da APM 

Regional esclarece que:
- Houve contato com o ECAD, 

porém até o momento não há solução 
amigável satisfatória.

- A legislação federal vigente de-
termina que “depende de autorização 
prévia e expressa do autor a utilização 
da obra, por quaisquer modalidades, 

tais como: “d” – radiodifusão sonora 
ou televisiva” em locais de frequência 
coletiva, onde se incluem as clínicas 
e/ou consultórios.

Os médicos que se sentirem lesados 
por disporem de televisores para seus 
pacientes poderão acionar os advogados 
da APM para que sejam tomadas as me-

didas legais cabíveis, correndo as custas 
e despesas processuais por parte dos 
interessados. Alertamos porém que toda 
demanda possui riscos de insucesso e, 
pelas informações preliminares colhidas 
pelo Departamento Jurídico, os julgados 
sobre o tema são, em sua grande parte, 
favoráveis ao órgão arrecadador. 
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Vem aí o 3º CIDOF

Feliz Aniversário!

Páscoa Solidária

O 3º CIDOF – Congresso Interdisciplinar de Disfunção Temporomandibular e 

Dor Orofacial será realizado nos dias 21 e 22 de maio. É uma oportunidade de 

atualização interdisciplinar em Dor Orofacial, interessando em especial às espe-

cialidades de otorrinolaringologia, reumatologia, fisiatria, psiquiatria, neurologia, 

ortopedia e cirurgia de cabeça e pescoço, entre outras. Confira programação 

completa no site http://cidof.fosjc.unesp.br

• Aniete Carolina Camargo R. Castro
• Carmem Thereza Pricoli Quaglia
• Fábio Roberto da Silva Baptista
• Fernando Martins Soares
• Francir Veneziani Silva
• Gilberto Benevides
• Juana Montecinos Maciel
• Lauro Mascarenhas Pinto
• Luiz Alberto de Siqueira Vantine
• Marco Antonio Fioravante
• Maria Aparecida Fernandes Lobo
• Nereusa Martins B. Moreira Lemos
• Peralva Miranda Delgado Jr.
• Sheila Politi Crespim
• Silvana Maria Figueiredo Morandini
• Therezinha Veneziani Silva
• Vitor Mercadante Pariz

A APM Regional agradece, de cora-
ção, aos colegas que contribuíram com 
a Páscoa das 76 crianças da Creche 
Patronato Nossa Senhora Aparecida e 
86 da Comunidade Beira Rio.

Os ovos de chocolate fizeram a alegria 
de todos no dia 25 de março, graças às 

coelhinhas Silvana Morandini e Aniete 
Carolina Camargo R. Castro. À colega 
Aniete, um agradecimento especial pelo 
almoço oferecido à Comunidade Beira 
Rio. Na equipe de apoio, o presidente da 
APM Regional, Lauro Mascarenhas Pinto, 
e a diretora Juana Montecinos Maciel.

Coelhinha da Páscoa Aniete Castro alegrou a Comunidade Beira Rio

Foi um sucesso a edição 2010 da 
Caminhada Agita São José, realizada 
pela APM Regional no dia 11 de abril. 
Houve grande participação da comu-
nidade joseense, que compareceu 
com toda a família. Esperamos con-
tar, nas próximas edições, com maior 
presença dos colegas médicos!

Agradecemos, de coração, aos 

AGITA SÃO JOSÉ

patrocinadores do even-
to: Alimentos Fantástico, 
Grupo São José Saúde, 
Instituto de Nefrologia, IOV, 
Medlar, Plani, Unicred, Qua-
glia Laboratório, Allergo 
Brasil, Stereo Vale, Explo-
são de Amor, Cristágua 
e a Unimed, que realizou 
medição de pressão e de 
circunferência abdominal.

Os diretores aniversarian-
tes de abril receberam os 
parabéns da Diretoria da APM 
Regional, na reunião do dia 
8. Feliz Aniversário para os 
colegas Julio César Teixeira 
Amado, Luiz Alberto Siqueira 
Vantine, Nereusa Mar tins 
Barros Moreira Lemos e The-
rezinha Veneziani Silva!

Palestra para leigos
Menopausa foi o tema da palestra apresentada pelo médico gine-

cologista Lauro Mascarenhas Pinto, presidente da APM Regional, no 
dia 8 de abril. A atividade integra a programação de palestras gratuitas 
para leigos, promovida mensalmente pela Regional. 

Juana Montecinos Maciel ajuda a 
distribuição de ovos de chocolate, com a 
Coelhinha da Páscoa Silvana Morandini, na 
Creche Patronato 
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