
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 Movimento pela Saúde Masculina, 
idealizado pela Sociedade Brasileira de 
Urologia (SBU), e apoiado pela indús-
tria farmacêutica Eli Lilly, esteve em 
São José dos Campos nos dias 11 e 12 
de agosto, para dar orientação médica 
urológica gratuita à população mascu-
lina acima dos 18 anos. A campanha 
itinerante tem o objetivo de conscien-
tizar os homens sobre a importância 
da realização de exames preventivos, 

Movimento pela saúde masculina em SJC
focando três temas muito comuns na 
saúde do homem - a disfunção erétil, 
andropausa e as doenças relacionadas 
à próstata. 

Segundo o IBGE, os homens bra-
sileiros vivem em média sete anos 
a menos que as mulheres, por falta 
de cuidados com a saúde. Dados da 
SBU mostram que cerca de 50% da 
população masculina apresenta algum 
grau de disfunção erétil. Os 10% que 

Unidade móvel da 
Caravana: 52 m² abrigam 
três consultórios, tela de 

plasma pra exibição de 
vídeos temáticos e outras 

estruturas de apoio

Marco Antonio Fioravante, urologista, 
diretor da APM Regional e membro 
titular da SBU Nacional

Convites à venda a partir de 08/09!

16 de outubro
Espaço Cassiano Ricardo

Baile do

Médico!

procuram ajuda médica, em geral, 
demoram até três anos para chegar 
ao consultório. 

“O Movimento pela Saúde Masculina 
busca esclarecer o papel do urologista 
na vida do homem, e conscientizar a 
população masculina sobre a impor-
tância do diagnóstico precoce como 

forma de prevenção de doenças.”, 
comenta Marco Antonio Fioravante, 
diretor da APM Regional e membro 
titular da SBU Nacional.

A campanha, inédita e nacional, teve 
início em março e compreende: uma 
carreta adaptada para abrigar consultó-
rios, que está percorrendo 23 cidades 
brasileiras; site oficial; Blog; Twitter e 
campanha televisiva. Mais de 8 mil 
homens já participaram do Movimento 
pelo Brasil. Estima-se que até setem-
bro, término da campanha, mais de 10 
mil homens visitem a carreta.

Na caravana uma equipe de en-
fermeiros traça o perfil do visitante e 
levanta todas as queixas e dúvidas. 
Os médicos realizam uma entrevista 
individual para orientar e indicar os 
melhores caminhos a serem tomados, 
e realizam somente exames físicos 
conforme cada caso. 

Mais informações:
www.sbu.org.br/movimento.



Editorial

• Cirurgia Especializada dos tumores
malignos e benignos do fígado, pâncreas e vias biliares
• Transplante hepático com doador cadáver e intervivos
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• Clínica Cirúrgica do aparelho digestivo
• Cirurgia videolaparoscópica da obesidade mórbida

• Cirurgia do cólon, reto e ânus
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Defesa Profissional

Quero antes de mais 
nada agradeçer ao Lauro 
a opor tunidade de estar 
fazendo este Editorial, po-
dendo assim cumprimentar 
e compar tilhar um pou-
quinho com aqueles que 
leem este jornal a Luta pela 
nossa Classe. 

Fui para Brasíl ia  na 
última semana de julho para o  XII En-
contro das Entidades Médicas, como 
delegada da AMB, e durante três dias 
discutimos uma forma de sensibilizar 
a Nação, os governos municipal, es-
tadual e federal para destinar verbas 
para a saúde; cuidar dos cursos de 
medicina e da validação do diploma 
de médico estrangeiro de forma 

Luta pela Classe
eficiente; proporcionar 
aos residentes condições 
dignas de aprendizado 
e formação; de evitar o 
sucateamento dos médi-
cos e da medicina; fazer 
proposta para que  a ANS 
regule a relação dos planos 
de saúde suplementar com 
os médicos prestadores, 

com formalização de contratos com 
valores, forma de pagamento, crité-
rios para renovação, rescisão e rea-
juste anual; implantando da CBHPM; 
proposta de criação da Carreira de 
Estado  do médico na esfera pública 
e privada e vários outros assuntos de 
interesse dos médicos. Desse estudo 
que teve a par ticipação de mais de 

400 médicos, vários politicos e até 
a do  ministro Temporão, saiu um 
manifesto dos médicos à nação. 
Todos podem ler na íntegra nos sites 
das entidades médicas. 

Pela SOGESP, estamos fazendo 
uma campanha grande pela valo-
rização do médico para mostrar à 
sociedade e até mesmo aos médicos 
que não sabem o valor dos nossos 
honorários, deixando de lado o orgu-
lho e humildemente mostrando que 
mesmo assim fazemos um trabalho 
digno e que  nossa classe ainda é 
valorizada. 

Pelo CREMESP estamos lutando 
pela Boa Prática Médica através de 
Exame do Egresso, de  Fóruns, de  
Divulgação do Código de Ética atua-

lizado, de treinamento de Comissões 
de Ética; lutando contra o pagamento 
de honorários médicos por Meta 
Referencial e Consultas Bonificadas. 
Pode ser que ninguém nos ouça, 
mas não estamos sozinhos, nós 
entidades  médicas apar tidárias e 
pluripartidárias precisamos de médi-
cos, de médicos políticos honestos e 
comprometidos com nossa luta; se 
alguém de vocês quiser par ticipar, 
venha para APM, dê sugestões, 
converse conosco.

Obrigada pela atenção e um abraço 
a todos.

 
Silvana Morandini, 

diretora distrital da APM

A Resolução Normativa nº 71, de 
2004, da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) determina que 
todos os contratos entre operadoras e 
médicos devem especificar, com clare-

Médicos devem denunciar contratos à ANS
za, as regras de reajuste de honorários: 
forma e periodicidade.

Os médicos credenciados junto a 
planos de saúde cujos contratos não 
atendem a essa cláusula podem enviar 

a informação à Associação Paulista de 
Medicina, junto à Diretoria de Defesa 
Profissional, para que possamos enca-
minhar à ANS, com o cuidado de não 
expor o nome do médico para evitar 
represálias.

 
Contatos:
APM – Defesa Profissional
0800-173-313
(11) 3188-4207
saude@apm.org.br
 
Segundo a ANS, os contratos serão 

analisados e a Agência dará prazo às 

empresas para que providenciem as 
adequações, especificando os cri-
térios de reajuste. Se não o fizerem, 
as operadoras e seguradoras estarão 
sujeitas a multas, relativas ao número 
de contratos irregulares.

Sendo assim, as cópias enviadas 
pelos médicos servirão de denúncia para 
que a ANS tome essas providências.

Tomás Patrício Smith-Howard
Coordenador Estadual da 

Comissão Nacional de 
Consolidação da CBHPM

Diretor de Defesa 
Profissional da APM
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Ginecologistas e obstetras de São 
José dos Campos participaram, no 
dia 17 de agosto, do Dia do Protesto 
do Bem, promovido pela SOGESP em 
todo o Estado. Além de denunciar 
a situação insustentável que vivem 
na saúde suplementar, os médicos 
distribuíram ao público materiais in-
formativos sobre HPV, câncer do colo 
do útero e pré-natal, oferecendo ainda 
esclarecimentos pontuais.

A abordagem ocorreu no CenterVale 
Shopping. “Distribuímos folhetos para 
aproximadamente 1.000 mulheres, além 
de expor o problema dos honorários. É 
extremamente positivo levar esclareci-
mentos às pacientes por dois aspectos: 
são orientações de saúde de relevância 

Da esq. para a dir.: Oscar Valverde, Lauro Mascarenhas Pinto, Silvana Morandini, 
Luiz Alberto Vantine e Sérgio dos Passos Ramos

PROTESTO
Selo de 

Qualidade

A APM Regional São José 
dos Campos está receben-
do inscrições para o Selo de 
Qualidade de Relacionamento 
Médico, para os planos de 
saúde que atendem na nossa 
região. A iniciativa é inédita e 
visa recompensar as opera-
doras que praticam a CBHPM 
plena e atualizada, pagando aos 
seus médicos os valores éticos 
preconizados pela Associação 
Médica Brasileira, Conselho Fe-
deral de Medicina e Sociedades 
de Especialidades.

As inscrições podem ser 
feitas pelo e-mail apmsjc@uol.
com.br . Pedimos que somente 
as operadoras que pratiquem 
a CBHPM plena para consulta 
e procedimentos façam a ins-
crição para este selo, que será 
sem dúvida um diferencial para 
o plano de saúde.

Os selos serão entregues no 
Baile do Médico de 2010.

prestadas por médicos; e denunciamos 
que o sistema de saúde suplementar no 
Brasil tende se esfacelar se continuar 
assim, pois logo profissionais não quere-
rão mais atender planos”, afirma Sérgio 
dos Passos Ramos, vice-presidente da 
APM Regional e membro da SOGESP 
Vale do Paraíba. 

Em São Paulo, o palco do Protesto 
do Bem foi o Conjunto Nacional, 
tradicional ponto da Avenida Paulista. 
No interior, houve manifestações em 
Sorocaba, São José dos Campos, 
Taubaté, Campinas, São José do Rio 
Preto, Ribeirão Preto e no ABC.

Silvana Morandini durante ação no 
CenterVale Shopping

Lauro Mascarenhas Pinto coordenou o 
Protesto do Bem em SJCampos
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Novos Sócios

O secretário municipal 
de Saúde, Jorge Zarur Ju-
nior, reuniu-se no dia 7 de 
julho com representantes 
de entidades médicas. Na 
foto, Lauro Mascarenhas 
Pinto, presidente da APM 
Regional, Silvana Moran-
dini, diretora distrital da 
APM, o secretário Jorge 
Zarur Junior e o colega 
João Leão Neto.

Os aniversa-
riantes de julho, 
Pedro Roberto 
Ribeiro e Francir 
Veneziani Silva, 
comemoraram 
a data com a Di-
retoria da APM 
Regional no dia 
8/7.

Em agosto , 
foi a vez da co-
memoração dos 
aniversários de 
Hélio Alves de 
Souza Lima, Sil-
vana Maria Fi-
gueiredo Moran-
dini, Fernando 
Martins Soares e 
Sérgio dos Pas-
sos Ramos.

A APM Regional recebeu diretores da SOGESP no dia 4 de 
agosto, para o I Fórum de Valorização Médica, organizado pela 
Sociedade. Participaram do evento membros da Diretoria da 
Associação.

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

• Camilo de Carvalho Jorgetti - Urologia
• Galiano Brazuna Moura – Psiquiatra
• Maria Cristina Lisboa da Silva – Clínica Médica
• Tania Maria Barbosa dos Santos – Pediatra
• Viviane Ferreira Ferling – Ginecologia e Obstetrícia

www.apmsjc.com.br

em julho
foram a c e s s o s !

Secretário da Saúde

Valorização Médica
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