
A receptividade da classe médica ao movimento da SOGESP tem 
sido bastante positiva, afirma César Eduardo Fernandes, presidente da 
Sociedade. “Os colegas estão muito satisfeitos, tanto pelo objeto da 
campanha, quanto pela oportunidade de informarmos a população, que 
não tem conhecimento da situação”, afirma.

Para Fernandes, tanto o público leigo quanto os meios de comuni-
cação estão entendendo a mensagem dos médicos, que buscam uma 
situação mais digna para todos, e não apenas interesses mercantilistas. 
“Percebemos que nossos pacientes estão do nosso lado, pois sabem 
que jamais serão prejudicados ou lesados por nós”, explica o presidente 
da SOGESP. “Dos médicos, esperamos que se conscientizem de que 
pode haver necessidade de um endurecimento de posições, e que esse 
endurecimento só resultará em êxito se nos unirmos, nos mobilizarmos 
e nos envolvermos. O vínculo do médico tem que ser com o paciente, e 
não com o plano de saúde”, finaliza. 

Médicos aprovam iniciativa

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

pelos planos de saúde em São José dos Campos
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A Associação de Obstetrícia e 
Ginecologia do Estado de São Paulo 
(SOGESP) iniciou em junho um amplo 
movimento de conscientização da 
população e da própria classe médica, 
sobre o tratamento dispensado aos 
especialistas por algumas empresas 
de saúde suplementar. 

O ponto de partida da mobilização 
foi o lançamento de uma campanha 
publicitária em âmbito estadual, di-
vulgada nas principais revistas nacio-
nais, em jornais paulistas de grande 
circulação,  e em rádios da capital e 

GO’s podem suspender atendimento a planos
do interior. Um dos focos da ação é 
a valorização do tocoginecologista de 
São Paulo; o outro, a qualificação da 
assistência à mulher. Os honorários 
vis pagos aos médicos por cer tos 
planos e operadoras de saúde são 
denunciados, com exemplos, assim 
como a falta de prioridade com que as 
pacientes são tratadas (veja imagens 
nesta página). 

A iniciativa da SOGESP prevê a 
realização de fóruns de debates re-
gionais em todo o estado, o Dia do 
Protesto do Bem, e um Dia Estadual 

de Luto. Caso não ocorra negociação e 
mudança do quadro, há a possibilidade 
de paralisação do atendimento aos 
planos de saúde.

Obstetras em extinçãO
Atualmente, há planos que pagam 

R$ 200,00 (bruto) ou menos por 
um parto. Só para ter uma idéia, a 
filmagem do par to custa em regra 
cinco vezes mais do que os médicos 
recebem para colocar uma vida no 
mundo e cuidar de outra vida preciosa: 
a da mãe. Exemplo por exemplo, vale 
lembrar que uma boa escova progres-
siva, na capital paulista, também está 
na faixa de R$ 200,00. 

De acordo com o presidente da 
SOGESP, César Eduardo Fernandes, 
atualmente existe um consenso por parte 
de ginecologistas e obstetras de que o 
exercício da especialidade no estado 
de São Paulo está tornando-se inviável. 
Aliás, na residência médica já se percebe 
claramente o fenômeno do desapareci-

mento dos obstetras. A remuneração 
vil é, sem dúvida, o motivo da falta de 
interesse. “A dignidade do tocogineco-
logista está gravemente comprometida 
pelo aviltamento dos valores pagos pelas 
consultas e procedimentos realizados 
pelos planos e operadoras de saúde”, 
afirma Fernandes. 

Recentemente, num encontro da 
SOGESP em Campinas, com lideranças 
da especialidade de todo o Estado, 
houve consenso também de que não 
dá mais para os especialistas ganha-
rem cerca de R$ 25,00 por consulta, 
média paga atualmente pelas empresas. 
Especialmente porque na ginecologia e 
obstetrícia, a consulta é realizada em três 
tempos: anamnese inicial, exame geral 
e especializado, incluindo um procedi-
mento invasivo (colocação do espéculo 
e coleta de citologia), seguido de um 
terceiro tempo que inclui finalização da 
consulta com explicação das hipóteses 
diagnósticas, solicitação de exames e 
receita de medicamentos. 

Campanha da SOGESP foi amplamente divulgada nos meios de comunicação

Petrobras R$ 80,00 *1

Bradesco Empresa R$ 49,79 *2

Sul América Empresa R$ 46,00 *1

Policlin Executivo R$ 45,00 *2

Bradesco Individual R$ 44,00 *2

Sul América Individual R$ 44,00 *1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Policlin Especial R$ 38,00 *2

Cassi R$ 38,00 *1

Petrobras (apenas PJ) R$ 36,00 *1

Unimed Intercâmbio R$ 35,00 *4

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

Unimed São José dos Campos (*3) R$ 33,00 *2

Vale Saúde R$ 32,00 *2

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

Policlin (Redefit, Policard, Polibásico) R$ 25,00 *2

• *1 Prazo de retorno 15 dias • *2 Prazo de retorno 30 dias
• *3 Conforme comunicado de 24 de junho de 2010 • *4 Prazo de retorno 20 dias

Tabela do valor de consulta pago pelas principais operadoras.
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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• 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
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Dr. Moacir
Martins Fernandes

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

• Clínica Cirúrgica do aparelho digestivo
• Cirurgia videolaparoscópica da obesidade mórbida

• Cirurgia do cólon, reto e ânus

CRM 16353

Precisamos descobrir nossos 
talentos e optar por atividades que 
nos permitam desenvolver esses 
dons durante nossa vida. Todos 
nós temos talentos e conhecê-los 
é fundamental para que possa-
mos desenvolvê-los e obtermos 
sucesso pessoal.

Na medicina aprendemos que 
todo conhecimento é importante, enriquece a vida 
e é o poder que pode fazer a diferença. Desenvolve-
mos a habilidade de olhar para situações complexas 
e extrair rapidamente o que é importante através da 
observação, reflexão e ação oferecendo ao nosso 
paciente a redução de seu sofrimento.

Ao observar um paciente estamos dando a ele 
uma chance, o que é retribuído pela expressão de 
sua verdade e, ao ouvi-lo praticamos o maior valor 
de nossa profissão: respeitar o valor que cada ser 
humano tem, independente de quem ele seja.

Convido a todos os colegas, associados ou não, 
a refletir sobre os nossos talentos, pois juntos 
acredito que podemos sonhar e ousar construir um 
futuro melhor para a nossa classe profissional, em 
que o prazer da vida e o amor pelo que sabemos 
fazer sejam sempre uma qualidade positiva em 
nosso meio.

Não importa de onde você veio, mas sim para 
onde você vai, isso faz a diferença. Vamos?

Abraços Associativos

Francir Veneziani Silva
Delegado da APM Regional SJCampos

Nossos talentos
Direitos autorais: lei será alterada

ECAD e consultórios médicos

A APM Regional vem acompanhado o sofrimento 
de vários médicos em nossa cidade, que estão sendo 
compelidos ao pagamento do ECAD em face de televi-
sores instalados em suas salas de recepção.

O prazo para sugestões de alteração da Lei n.º 
9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei de Direitos 
Autorais), segundo publicação no DOU de 14.6.2010, 
vai até o dia 28 de julho de 2010.

Segundo informa o Depto Jurídico da APM 
Regional, o Estado de São Paulo possui uma in-
terpretação diferente, por exemplo, do Paraná. Lá 
os televisores podem ficar ligados sem pagamento 
algum, desde que em canais fechados, ou compra-
dos ou alugados.

Aqui em São Paulo, qualquer televisor ligado, até 
mesmo com filmes devidamente adquiridos em lojas 
e com nota fiscal, está sujeito aos tributos calculados 

“Prezados colegas 
Há alguns anos, especialmente de 2008 para cá, 

clinicas médicas, consultórios, laboratórios, hospitais 
e outras entidades de saúde como odontologia, psico-
logia, fisioterapia etc, vêm sendo visitadas por fiscais 
do ECAD (órgão de arrecadação de direitos autorais ), 
exigindo o pagamento de taxas de quem tem SOM ou 
TV nas salas de espera, o não pagamento é penalizado 
por multa ( lei n. 9.610/98 ).

Isto está ocorrendo, devido a pareceres jurídicos 
do tipo: ter uma TV é GANHO FINACEIRO, pacientes 
procuram médicos porque tem som ou TV na sala de 
espera! Outro parecer também absurdo, é que não existiria 
diferença entre uma sala de espera, onde PACIENTES 
aguardam tratamento e um hall de hotel, restaurante, 
barzinho, casa de show...etc! * Este último do Supremo 
Tribunal Federal!!!  

Assim sendo “brigar” na Justiça as chances de ganho 
são mínimas, mas surgiu uma LUZ no FIM do TÚNEL. 
Está aberta desde o dia 15 de junho e será encerrada dia 

28 de julho de 2010, uma 
CONSULTA PÚBLICA para a 
REVISÃO da LEI de DIREITOS 
AUTORAIS.

Caso nada seja feito, tudo 
ficará como está com chan-
ces de piorar, porque agora 
eles encontraram um alvo 
fácil, os médicos que já pa-
gam várias taxas e impostos, 
a maioria está desligando os 
aparelhos, por considerar 

pelo ECAD. Valores cobrados aqui também são dife-
rentes de outros estados.

“Os consultórios de médicos, dentistas, salas de 
espera de advogados não ligam o televisor como 
comércio, é apenas para distrair seus clientes e pa-
cientes enquanto aguardam pela consulta”, argumenta 
o advogado da APM, Anibal Monteiro de Castro. 

Nas redes de televisão abertas como Globo, Record, 
SBT, Band etc, todas recolhem para o ECAD referente a 
todas as suas transmissões, portanto, porque cobrar 
do médico ou dentista novamente, não seria uma 
bi-tributação?

Se os médicos têm que recolher para o ECAD em 
face de televisores ligados nas salas de espera, ao 
menos os filmes adquiridos legalmente e as transmis-
sões via rede de televisão comprada deveriam ficar de 
fora das cobranças.

abuso e arbitrariedade, com prejuízo dos pacientes que 
em pleno século 21, voltarão a ler as velhas revistas.

Peço a TODOS, que enviem ATÉ o DIA 28 de JULHO, 
sugestão p/ esta AUDIÊNCIA PÚBLICA, pedindo a NÃO 
COBRANÇA de TAXAS de ENTIDADES de SAÚDE, 
enfatizando principalmente dois pontos: 

NÃO EXISTE GANHO FINANCEIRO (ninguém vai a 
médico porque tem TV ou som e sim por indicação, 
mérito... portanto NÃO atrai novos pacientes)!

Salas de espera NÃO SÃO ÁREA de LAZER, são 
lugares onde pessoas DOENTES aguardam por um 
tratamento, isto não é nem um pouco divertido, som 
ou TV são p/ amenizar a espera, muitos não sabem ou 
não podem (por motivos fÍsicos ) ler revistas!

Recomendo enviar de duas formas: um e-mail para 
direitoautoral@planalto.gov.br e uma CARTA para :

CASA CIVIL da PRESIDÊNCIA da REPÚBLICA
PÁLÁCIO do PLANALTO, BRASÍLIA-DF 

CEP 70.150-900 
“Sugestões ao Projeto de Lei que consolida a Legisla-
ção sobre Direitos Autorais e outras providências “

Links
http://www.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/ 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/consulta_publica/
consulta_andamento.htm 

Obrigado a todos e forte abraço,

Oswaldo Couto Jr. - médico neurologista
cremesp-35822

(12) 3923-9895/9718-2777
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Artigo

Palestra gratuita
PersOnalize seus 

investimentOs

12/8 às 19h30 – Casa do Médico
Realização: D&F Profits

Informações e Inscrições - APM

A filosofia da lombada!
“A única condição necessária para a perpetuação da opressão é que as pessoas se omitam.”

Steve Biku, 1946-1977
Há dois anos escrevi um artigo sobre 

a filosofia da lombada. Lombada é um 
castigo imposto a todos porque alguns 
não obedecem às regras. A velocidade 
é 50? A maioria dos motoristas obede-
ce, mas como alguns não o fazem, os 
reguladores criam a lombada. Só que a 
lombada não é seletiva, é universal, atin-
ge a todos, pune a todos. É muito mais 
fácil para os reguladores punir a todos 
do que individualizar o infrator.

Quando me formei médico fui ensinado 
a seguir um roteiro para o diagnóstico e 
tratamento da doença. Nunca imaginei que 
fatores externos, “reguladores” poderiam 
interferir tanto na atividade médica. Vejam 
que já tentaram substituir os médicos por 
sistema automatizados de diagnósticos e 
nunca conseguiram. Médicos são ciência, 
arte, experiência, sensibilidade, dedicação. 
Máquinas não conseguem ser médicos. 

Filosofias a parte, vamos ao real. Vamos 
imaginar uma paciente senhora X. Doente, 
com dor, angustiada, com medo, procura 
um médico. Vejamos seu relato: Tenho um 
plano de saúde, uma carteirinha magnética 
e ótica, com meu nome: sou poderosa, 
estou protegida! Primeiro obstáculo: mar-
car a consulta, a maioria das secretárias 
pergunta, qual o plano antes de marcar a 
consulta. Mas, consigo marcar a consulta, 
aguardo algumas semanas. Será que 
minha dor vai aguardar? E se eu morrer 
neste tempo? Já que é difícil, me antecipo 
e marco consulta para minhas duas filhas. 
Medicina preventiva é melhor que a curativa 

e estas meninas estão crescendo rápido. 
No dia da consulta, eu e minhas filhas, 
tomamos banho, colocamos roupa de sair, 
e vamos lá para a consulta. Lá chegando, 
poderosa e orgulhosa do meu cartão dia-
mante azul, verde e amarelo, apresento-o 
à secretária. -Um momento, por favor, vou 
autorizar a sua consulta. Dou uma olhada na 
mesa da secretária. Há mais de uma dezena 
de cartões de todas as cores e desenhos 
aguardando “autorização” -Pode aguardar 
senhora... Pode sentar, senhora, insiste. 
Vejo que ela, de posse de um cartão “pink” 
está telefonando para uma tal de CURA, ou 
seria URA? Digita inúmeros números no 
telefone. Chama a proprietária do cartão. 
-Senhora, sua consulta não foi autorizada. 
(…) O motivo é FP004. FP, penso eu, que 
nome feio. Não quer autorizar, tudo bem, 
mas chamar de FP? Menos. Mais um cartão 
é processado. -Quem é a Sra. Y? Sra, sua 
rede é “sportdrive” e o Dr. não atende. -Mas 
o convênio me disse que atendia, está no 
livrinho.. -Lamento senhora, “sportdrive” 
só é atendida na rede “triptronic”, por 
favor ligue para seu plano. - Mas você não 
poderia ter me dito isto quando marquei a 
consulta? - Senhora, a senhora me disse 
que tinha o plano NASA, mas não me disse 
que era “sportdrive”. -Mas eu não sabia... 
Não está escrito nada no meu cartão! - Está 
sim, senhora. Veja aqui: Atendimento não 
autorizado em hospitais de primeira linha... 
(espaço para nossos comerciais: você 
colega já teve a curiosidade de ler as letras 
minúsculas que estão atrás dos cartões dos 

planos de saúde? Esta “pérola” acima é 
verdadeira. Procure ver.)

Cartão a cartão, chega a vez da nossa 
senhora X e suas duas filhas. Impassível 
a secretária a chama, passa o poderoso 
cartão diamante azul, verde e amarelo e 
pergunta: -A senhora colocou o dedo?. 
-Como? - A senhora colocou o dedo? 
Aproxima-se a senhora X e sussurra 
para a secretária: -Eu não sabia que 
tinha que colocar o dedo! Eu lavei por 
fora, mas não coloquei o dedo. -Não 
minha senhora, tem que colocar o 
dedo no leitor! -Ah! Que susto! Então 
eu coloco! Alegre, chama suas duas 
filhas para também colocar o dedo. Erro! 
Erro? Erro. O leitor trava e não autoriza 
nenhuma consulta. Só pode colocar o 
dedo a cada 15 minutos. Loucura? Não, 
verdade. Esperem agosto e verão. Ah, as 
lombadas. Como é criativa a atividade 
de criar lombadas.

Finalmente a senhora X entra na sala 
de consulta. -Doutor, estou traumatiza-
da. Posso voltar outra hora? Sei que o 
senhor tem de fazer o exame com o 
dedo, mas não posso mais ouvir falar 
em dedo. Lembram o artigo da TISS? 
Onde eu enfio o carimbo, doutor? Não 
vou fazer o mesmo comentário sobre 
o dedo. Fica mal no Jornal do Médico 
perguntar onde enfio o dedo.

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

São José dos Campos

A Comissão de Defesa do 
Consumidor da Câmara dos Depu-
tados aprovou, por unanimidade, 
o parecer do deputado Vital do 
Rêgo Filho favorável ao projeto 
de lei 6964/10, que obriga as 
operadoras de planos de saúde a 
estabelecerem contratos formais 
com os médicos prestadores de 
serviço, inclusive com cláusula 
de reajuste definida, isto é, com 
periodicidade e índice. Leia mais 
no site da APM Regional – www.
apmsjc.com.br

UnIMED
A Unimed SJC comunicou aos 

médicos cooperados que passará 
a adotar o CH variável para con-
sultas e procedimentos. O valor 
da consulta passará a ser de R$ 
33,00 (veja tabela nesta edição) e 
o CH de 0,22.

REAJUSTE
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SOB NOVA DIREÇÃO

Rua Viena, 107 –  (ao lado do Center Vale) 
Fone: (12) 3941-7977 - São José dos Campos-SP
brancoecia.sjc@hotmail.com

MODA BRANCO
Profi ssionais da Saúde
Jalecos Diferenciados
Roupas Femininas

• ATENDIMENTO PERSONALIZADO COM HORA MARCADA  •  AGENDE UM HORÁRIO

Roupas Masculinas
Sapatos, Bolsas, Acessórios
– Arti gos de Couro 

Em março deste ano, a médica 
ginecologista Nereusa M. B. Moreira 
Lemos atendeu uma paciente em seu 
consultório, pelo convênio da Petrobras 
(AMS) ao qual é credenciada há mais de 
20 anos. A paciente estava acompanhada 
da mãe e da irmã.

Após a consulta e exame clínico da pa-
ciente marcada, as duas acompanhantes, 
que não tinham horário agendado, apresen-
taram também suas queixas – a mãe, com 
cistite, que foi encaminhada ao urologista, 
e a irmã, com crise hemorroidária, que foi 
encaminhada ao proctologista.

Veja abaixo o que se seguiu a esse 
episódio:

• A Petrobras (AMS) enviou carta à 
médica, relatando reclamação do benefi-
ciário: “trata com diferença os pacientes 
da Petrobrás e os pacientes particulares”; 
“atendimento grosseiro”. O documento so-
licitava posicionamento sobre o assunto.

• Nereusa respondeu o ofício esclare-
cendo o ocorrido. Argumentou que nunca 
recebeu nenhuma reclamação dessa na-
tureza. Iniciou uma pesquisa de satisfação 
em seu consultório, com as pacientes da 
Petrobrás. De um total de 838 pacientes 
desse convênio, entrevistou 80 e obteve 
100% de “nota 10” no quesito satisfação.

atenção com a  Petrobras
• A médica tentou entrar em contato 

com a Petrobrás, para obter resposta de 
sua correspondência, sem sucesso.

• A consulta da paciente em questão foi 
glosada pela Petrobras. Motivo: dependente 
sem direito ao convênio, pois não apresen-
tou comprovante universitário.

Diante disso, questiona-se:
• Por que a Petrobrás não recolhe as 

carteirinhas dos pacientes que perdem o 
direito ao convênio, deixando o médico 
“no escuro”, pois não há como obter 
esse informação pela carteirinha?

• Por que a Petrobras solicitou escla-
recimentos da médica e depois se calou, 
sem informar quanto ao prosseguimento 
do processo?

• Por que a Petrobras solicita aos 
médicos que passem a ser Pessoa 
Jurídica e depois dá aumento somente 
para a Pessoa Física?

• Por que a médica Nereusa Lemos 
passou a receber o valor de consulta 
Pessoa Jurídica mesmo ainda não tendo 
o contrato assinado, estando portanto 
em vigor o de Pessoa Física?

O Jornal do Médico tentou, sem 
sucesso, ouvir um representante da 
Petrobras (AMS) em São Paulo sobre 
o assunto.

Cuidados com a pele no inverno foi o tema da palestra ministrada pela médica Denise 
Pupo no dia 27/05. A apresentação integra a programação de palestras gratuitas para 
público leigo organizada mensalmente pela APM Regional. No dia 01/06, o biomédico Luiz 
Augusto Conrado falou sobre Controle da Dor e Inflamação com Laser Terapia.

Público leigo

Quaglia Laboratório 
reinaugura unidade

Foi reinaugurada no dia 28 de junho 
a unidade Vila Adyana do QUAGLIA 
Laboratório. A unidade, uma das 
mais movimentadas do laboratório 
devido à sua localização privilegiada, 
permaneceu em reforma desde o dia 
4 de janeiro de 2010.

O principal objetivo do projeto de 
arquitetura, conduzido pela ARS Arqui-
tetura, dos renomados arquitetos Silvia 
e Ricardo Veiga, foi o de oferecer mais 
conforto aos clientes. 

A capacidade de atendimento mais 
que dobrou, visando diminuir ao má-
ximo o tempo de espera para a coleta 
de material para os exames. O fluxo 
de atendimento, agora contínuo, pos-
sibilita um atendimento mais ágil no 
processo e encaminha naturalmente 
o cliente nas diversas etapas de tra-
balho, até o final onde este é recebido 

em um espaçoso local para um café, 
antes da saída. 

O ambiente bem iluminado e com 
mobiliário apropriado disponibiliza 
vídeo e som ambiente, o que torna 
agradável a permanência em seu 
interior. O local foi também adaptado 
para os portadores de necessidades 
especiais e idosos, uma vez que o 
projeto preserva a segurança e aces-
sibilidade de todos. 

Procurou-se dar formas simples e 
coloridas aos elementos da edificação, 
destacando a luz e texturas, na arqui-
tetura e jardins, e nas obras de arte do 
artista plástico Régis Machado que de-
coram a recepção da nova unidade.

Nas áreas de apoio operacional, o 
padrão das instalações é o mesmo que 
o destinado ao público, priorizando o 
conforto dos funcionários.
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