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

pelos planos de saúde em São José dos Campos
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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

O deputado Vital do Rêgo Filho 
(PMDB/PB) apresentou no início de 
julho projeto de lei que assegura ao 
usuário de planos e seguros privados 
de assistência à saúde, a livre escolha 
do prestador de serviço ou profissional 
da saúde. Pela proposta, a livre escolha 
estará assegurada independentemente 
da vinculação do profissional ou pres-
tador de serviço com a operadora de 

A ANS informa que a ideia de pagamento por performance deverá ser debatida 
e levar em conta a melhoria dos processos de trabalho e os resultados assisten-
ciais obtidos. A agência diz ainda que a prática de bonificação de profissionais 
em função da quantidade de exames solicitados é contrária ao código de ética 
médica e ao entendimento da ANS, que condena essa prática.

Fonte: Saúde Business Web

A APM Regional São 
José dos Campos lança 
o Selo de Qualidade 
de Relacionamento 
Médico para os pla-
nos de saúde que 
atendem na nossa 
região. A iniciativa é 
inédita e visa recom-
pensar as operadoras 
que praticam a CBHPM 
plena e atualizada, pagando 
aos seus médicos os valores 
éticos preconizados pela Associação 
Médica Brasileira, Conselho Federal 
de Medicina e Sociedades de Espe-
cialidades.

É comum que operadoras apre-
sentem certificados de acreditação, 
certificados de conformidades sociais, 
ambientais, esportivas etc. Tem planos 
de saúde que são amigos das crianças, 
da mata atlântica, da baleia jubarte e 

APM SJC lança
Selo de Qualidade

até do mico leão dou-
rado. Mas quais os 

planos de saúde 
que são amigos 
do médico? Veri-
ficando a falha, a 
APM teve a ideia 
de criar o Selo de 
Qualidade de Rela-

cionamento Médico 
para as operadoras 

que tratem seus médicos 
com qualidade pagando-lhes o 

mínimo ético estabelecido.
As inscrições podem ser feitas pelo 

e-mail apmsjc@uol.com.br . Pedimos 
que somente as operadoras que pra-
tiquem a CBHPM plena para consulta 
e procedimentos façam a inscrição 
para este selo que será sem dúvida um 
diferencial para o plano de saúde.

Os selos serão entregues no Baile 
do Médico de 2010.

Livre escolha de médicos e prestadores
plano ou seguro privado de assistência 
a saúde, com a qual o usuário mante-
nha relação contratual.

O parlamentar propôs ainda que as 
despesas decorrentes da utilização 
dos serviços sejam reembolsadas 
pelas operadoras ou seguradoras ao 
respectivo usuário, nos mesmos pata-
mares das tabelas de preços utilizadas 
por essas empresas na sua relação 

Trabalho de parto no Rol da aNS aNS é contra bonificação

com a rede referenciada. Pelo projeto, 
as eventuais diferenças pecuniárias 
decorrentes da contraprestação do 
reembolso das despesas, pelas ope-
radoras de planos e seguros privados 
de assistência à saúde, a respectivo 
usuário, serão de responsabilidade do 
próprio usuário.

Fonte: Segs

O novo Rol de procedimentos 
obrigatórios da ANS agora inclui a 
Assistência ao Trabalho de Parto 
em item diferente da execução 
do trabalho de parto. Portanto 
cabe às operadoras de saúde 
locais pagar o tempo despendido 
pelo obstetra no atendimento à 

gestante além de pagar o parto 
normal ou cesáreo.

Também foi incluída a remune-
ração por indução e assistência 
ao feto morto e abortamento 
retido, diferente também da 
execução do parto ou curetagem 
destes produtos conceptuais.

Como estes itens fazem parte 
do rol obrigatório, o não paga-
mento por parte das operadoras 
é considerado negativa de cober-
tura e punido pela ANS.

Com a palavra as operadoras.
Em tempo, esse itens constam 

da CBHPM, portanto dizer que 
não paga por não se encontrar na 
tabela é falácia.

Em reunião do CONSU, o presidente do CFM, Roberto Luiz d’Avila, frisou 
que, a atuação das empresas não pode impor regras que comprometam a ética 
médica ou a boa prática da medicina. “Continuo defendendo que a lógica das 
operadoras difere da lógica da ética médica. Os cânones econômicos nem 
sempre correspondem aos cânones éticos”, disse.

Fonte: CFM

Presidente do CFM
também fala sobre bonificação



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

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

Por um elo positivo
Muito se discute sobre as con-

dições de trabalho do médico, a 
desvalorização da profissão e o 
desrespeito por parte das empresas 
de planos de saúde. Complemen-
tando essas questões, gostaria de 
abordar, neste espaço, a relação 
médico-paciente, principalmente 
nos serviços de emergência e nas 
consultas de ambulatório.

Obviamente que há excessões, 
mas é fato que, devido ao tempo reduzido concedido ao 
médico para cada consulta, ocorre com frequência que 
ele: não cumprimente o paciente; não olhe nos olhos do 
paciente; consequentemente, não estabelece uma empatia 
positiva, e o cliente fica insatisfeito com essa conduta.

Conclusão: se algo não vai bem após a orientação 
dada pelo médico, ou se acontece algo mais grave, 
surge todo um terreno propício para culpar o médico, 
ou mesmo processá-lo. 

Sabemos que o médico sofre pela falta de condições 
adequadas para o exercício da medicina, mas, e por 
isso mesmo, ele precisa se proteger, se resguardar. 
Uma maneira de fazer isso é procurar tornar a consulta 
um acontecimento mais acolhedor, confiável e tranquilo 
para o paciente que, antes de tudo, encontra-se carente, 
inseguro, necessitando de apoio e respeito.

Se o médico, dentro dessa precária situação, con-
seguir estabelecer um elo positivo com o paciente, 
com certeza conseguirá evitar inúmeros problemas e 
aborrecimentos para ambas as partes.

Hélio Alves de Souza Lima
Diretor da APM Regional SJCampos

Há alguns anos os trabalhadores científicos 
vêm apontando os trihalometanos como cancerí-
genos. Isto fez com que países mais cuidadosos 
percebessem a utilização do cloro no tratamento 
da água a ser distribuída à população, já que 
o trihalometano é produzido pela reação entre 
o cloro e a matéria orgânica que chega até as 
estações de tratamento de água. O Brasil não 
tomou conhecimento deste alerta.

Hoje, estudando os malefícios que a água cap-
tada em rios poluídos (Rio Paraíba) pode causar à 
saúde da população, tenho procurado conversar 
com colegas e verifico que ainda não chegaram 
até os congressos médicos informações sobre 
os Desrreguladores Endócrinos (DE), os micro 
poluentes orgânicos, os poluentes orgânicos per-
sistentes (POP), o que é lamentável, já que esses 
produtos de presença constante em água de rios 
e represas poluídos por esgotos domésticos e 
industriais são causa de inúmeras patologias, 
bem como de sintomas que perseguem alguns 
pacientes sem diagnóstico preciso. Por serem 
bioacumuláveis, esses produtos químicos, 
ingeridos em pequenas quantidades vão se acu-
mulando em nossos órgãos até que a partir de 
um determinado nível de intoxicação produzem 
danos à nossa saúde.

O excesso de acetilcolina, por exemplo, na 
água ou até em alguns alimentos pode provocar 

insônia, cefaléia, depressão, 
pesadelo, apatia, esque-
cimento e muitos outros 
sintomas difíceis de ser 
entendidos nas consultas 
ambulatoriais, já que não faz 
parte da nossa preocupação 
saber que tipo de água o nos-
so paciente bebe. Nem estou 
falando de hormônios, anti-
bióticos, chumbo, alumínio, 

mercúrio, pesticidas e tantos outros de presença 
constante em águas de rios poluídos.

George Orwell nos alertou: “enxergar o que 
temos diante de nosso nariz exige uma luta 
constante”. Eu fico surpreso quando constato 
que a maioria das pessoas na nossa cidade não 
sabe que a água que chega as suas torneiras 
vem do poluidíssimo Rio Paraíba. Para a quase 
totalidade das pessoas não caiu a ficha de que o 
esgoto de hoje é totalmente diferente do esgoto 
de 50 anos atrás. Até há 50 anos o tratamento 
biológico era suficiente. Hoje está quase im-
possível retirar das águas os Desorganizadores 
Endócrinos, os Micro-Poluentes. Daí a minha 
insistência para que se proíba no Brasil, e em 
especial no Vale do Paraíba a captação da água 
em rios poluídos.

O nosso festejado poeta Cassiano Ricardo há 
décadas produziu uma poesia ecológica, cujo 
titulo é: Quisera Ser um Rio, inspirado no belo 
e aconchegante, Rio Paraíba de então. Veja o 
que ele escrevia: 

“Quisera ser um rio, só pelo gosto 
de matar a sede aos bois tranquilos. 

Pela alegria de dar peixe aos pescadores. 
Peixe à vontade.

“Pela alegria de ouvir as 
cantigas das lavadeiras...”. 

Pobre Cassiano. Se vivo estivesse, certamente 
rasgaria esta poesia, ao verificar que nem urubu 
bebe água do Rio Paraíba, que os peixes su-
miram. As lavadeiras não teriam fregueses se 
usassem as águas cantadas pelo poeta para lavar 
as roupas. O rio está moribundo, afogado em 
esgoto criminosamente despejados nele.

Dr. José de Castro Coimbra
Médico

Artigo

“Quisera ser um Rio” (Cassiano Ricardo)

“Um indivíduo sem informação não pode assumir responsabilidades, 
mas um indivíduo que recebe informação não pode deixar de transmiti-la”.
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Artigo

Mês passado a mídia divulgou que 
a ANS, preocupada com a demora dos 
usuários em marcar consulta para médi-
cos especialistas, criará um instrumento 
que permita ao usuário denunciar o plano 
de saúde que não providenciar a referida 
consulta em um determinado tempo. Esta 
nova “arma” da ANS chamar-se-á NIP, 
Notificação de Investigação Preliminar.

Por outro lado, operadoras de planos 
preocupadas com o excesso de consultas 
pelos médicos também estão criando 
mecanismos para “limitar” o acesso às 
centrais autorizadoras num determinado 
tempo, ou seja, só autorizar uma consulta 
a cada x minutos, por exemplo.

No meio disto, nós, mais uma vez, sere-
mos os únicos vilões deste processo todo. 
Não tem vaga com o doutor? Culpa do 
Plano de Saúde? Não! Do médico, claro. 
E, esperem colegas, a espada está pronta 
e afiada e vai cair na nossa cabeça.

Já analisamos aqui uma das maiores 
causas de falta de vagas nas nossas agen-
das: a falta dos pacientes aos horários 
marcados. Todos sabemos que não existe 
regra que seja obedecida sem que haja 
uma punição para o infrator. Atualmente 
o paciente não comparece e para quem 
fica o prejuízo? Para o pato! O que fazem 
os patos para se defender? Fazem “over-

Negativa de cobertura
Será que, novamente, seremos nós médicos os que pagaremos o pato?

“A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz.” Platão, 428 AC
booking”, marcam quatro pacientes no 
lugar de duas, já que o “no-show” chega, 
em algumas operadoras, perto de 50%. 
Outro fator a ponderar é o tempo enorme 
entre a chegada da paciente ao consultório 
e a “autorização”. Planos de saúde estão 
preocupados com isto? Rs rs rs diriam 
os jovens plugados de hoje. Ao contrário, 
cada vez mais “artifícios” estão sendo 
criados em nome da “segurança”. Colocar 
o dedo, apresentar carteira de identidade 
original, tirar foto do usuário, apresentar 
carteirinha do plano novíssima já que as 
com pouco uso não passam nos leitores. 
Tudo em nome da “criação de dificuldade 
para o usuário” e, adivinhem quem será 
encarregado desta tarefa extremamente 
antipática: o pato, novamente.

E o pato somos nós, médicos! É um 
absurdo de tal tamanho que qualquer 
pessoa que lê estas linhas é capaz de 
reconhecer. Menos as operadoras de 
saúde e a ANS. Médicos são profissionais 
altamente caros para serem formados 
e treinados e atribuir a eles a responsa-
bilidade de identificar pacientes com a 
maioria de obstáculos possíveis criados 
pelas operadoras, é um desperdício de 
dinheiro, tempo e capacidades. Ora, 
dirão os oráculos, mas isto quem faz é 
a secretária do médico. Claro. Como eu 

disse quem paga o pato seremos sempre 
nós. Computadores, leitores de dedos, 
digitalizadores de imagens e assinaturas, 
computadores, banda larga, impressoras, 
secretárias, tudo isto pago pelos patos.

Solução? Nesta edição há uma, projeto 
de lei, que diz que o usuário pode procurar 
o médico que quiser e ser reembolsado 
pelo plano de saúde. Excelente, atende 
aos interesses dos usuários, dos médicos, 
da medicina, da saúde, da sociedade. Só 
não atende aos interesses de quem? Das 
operadoras, claro!!! Como explicar para o 
usuário que o pingado com pão na chapa 
custa 5,00 no mercado e a operadora só 
reembolsará cinquenta centavos?

Outra solução? Agendamentos e 
autorizações de consultas serão feitas 
por centrais das operadoras. Chega ao 
médico e apresenta o cartão e será aten-
dido no horário! As centrais comprarão 
horário dos médicos e pagarão por ele, 
utilizado ou não. Ah, dirão as operadoras, 
não temos tecnologia para isto. Não? 
Ah, esqueci. Atualmente só existe a TO, 
tecnologia do obstáculo, para usuários 
e patos.

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

São José dos Campos

Resiliência 
Médica

Nos dias 20 e 21 de agosto, a 
AMB organizará, com apoio da 
Associação Médica Mundial e 
da Associação Médica de Bra-
sília, Seminário Internacional 
de Resiliência Médica. O evento 
acontecerá na sede da Associação 
Médica de Brasília. As inscrições 
são gratuitas e podem ser feitas 
por meio do site: www.amb.org.
br/resiliencia

Segundo o dicionário Houaiss, 
resiliência é a propriedade que 
alguns corpos apresentam de re-
tornar à forma original após terem 
sido submetidos à deformação 
elástica. No sentido figurado, tam-
bém pode ser interpretada como a 
capacidade do indivíduo recobrar-
se facilmente ou adaptar-se à má 
sorte ou às mudanças. 

“O Seminário tem como objetivo 
definir o conceito de resiliência 
em Medicina, identificar as ca-
racterísticas e estratégias que 
possibilitam ao médico ser forte 
em situações adversas. Essas 
qualidades e habilidades serão 
compartilhadas com os partici-
pantes por meio de discussões 
e casos reais de médicos que já 
tenham vivenciado este tipo de si-
tuação”, explica José Luiz Gomes 
do Amaral, presidente da AMB.

Jul/2010 3
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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 

O Movimento Vida, fundado em 1998, 
é uma Organização da Sociedade Civil 
(OSC), sem fins lucrativos, com patri-
mônio e personalidade jurídica próprios, 
que tem por objetivo o auxílio gratuito 
às pessoas carentes de São José dos 
Campos, especialmente nas áreas de 
saúde e educação para a saúde.

Independente do poder público e vi-
sando atender às necessidades básicas 
de saúde da população, o Movimento 
Vida conta com o apoio de voluntários 
que se dedicam, nos finais de semana, 
a atender às comunidades carentes que 
não têm acesso ao SUS.

O atendimento é realizado em um 
ônibus com instalações adaptadas 

para clínicas médica, odontológica e 
coleta de exames laboratoriais.

Os voluntários se revezam de acordo 
com a sua especialidade e disponibili-
dade, bem como a necessidade local, 
desenvolvendo não só o atendimento 
emergencial como o acompanhamento 
do quadro clínico dos pacientes. Por 
esse motivo, o Movimento Vida perma-
nece cerca de um ano em cada bairro.

Seja você também um voluntário!

Informações:
pnamir@terra.com.br ou 
presidencia@oswladocruz.com 
ou por telefone: 
(12) 3019-6365 • 3307-3780

precisa de você

16/10 às 22h30
Espaço Cassiano Ricardo

A APM Regional saúda e dá boas-vindas a seus novos associados!

• Bruna Malburg Freire Meira - Dermatologia
• Carlos André Santos Loja – Cirurgia Geral Avançada
• Marcos Fortunato de Barros Filho – Neurocirurgia
• Matheus Rodrigues Duque – Clínica Médica
• Renata Lucia Calado – Anestesiologia
• Rômulo Victor da Silva Martins – Ginecologia e Obstetrícia e Mastologia

agência de Viagens
A colega Maria José Vieira da Silva, ginecologista em São José dos Campos 

há 27 anos, apresenta à classe médica seu novo empreendimento: a Chévere 
Viagens e Turismo, uma agência diferenciada que se propõe a montar uma 
viagem personalizada para cada tipo de cliente. 

Informações: (12) 3027-2407, 3029-0131 ou 9774-2027. 
E-mails: mariacarolina@chevereturismo.com.br ou 
zezex@chevereturismo.com.br e
site: www.chevereturismo.com.br

Assembléia Geral
O Sindicato dos Médicos realizou em julho Assembléia Geral Extraordi-

nária itinerante nas cidades de sua base territorial – Campos do Jordão, 
Taubaté (abrangendo também Tremembé, São Luís do Paraitinga, Pinda-
monhangaba e Caçapava), São José dos Campos (abrangendo também 
Jacareí) e Lorena (abrangendo também Guaratinguetá e Cruzeiro). Um 
dos principais itens da pauta foi a Campanha Salarial, para o período de 
01/09/2010 a 31/08/2011.

Novos Sócios

VEM AÍ O

Baile do
Médico!
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