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Petrobras R$ 80,00 *1

Bradesco Empresa R$ 52,60 *2

Bradesco Individual R$ 49,20 *2

Sul América Empresa R$ 46,00 *1

Policlin Executivo R$ 45,00 *2

Sul América Individual R$ 44,00 *1

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

Unimed São José dos Campos (*3) R$ 40,00 *2

Unimed Intercâmbio R$ 40,00 *4

Policlin Especial R$ 38,00 *2

Cassi R$ 38,00 *1

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

Clinica São José Beta 22 Plus30 R$ 34,91 *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 28 de outubro •*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

Ginecologistas
paralisam 

atendimento
A insatisfação dos ginecologistas 

e obstetras de São Paulo chegou ao 
limite. Não dá mais para continuar 
sendo subremunerado por planos 
de saúde. Não dá mais para so-
frer interferências na prática da 
especialidade, que ferem nossa 
autonomia profissional e colocam 
em risco as pacientes.

Em 30 de novembro, os gi-
necologistas expressaram com 
atos que chegou a hora do basta! 
No denominado “Dia Por Mais 
Respeito” interromperam o aten-
dimento eletivo às empresas de 
planos e seguros saúde.

Mantiveram somente a assis-
tência aos casos de urgência e 
emergência.

Nos consultórios, clínicas, hospitais, 
a ausência evidenciou que os médicos 
é que são os principais agentes da 
saúde suplementar. 

Não existe plano de saúde sem 
médico. Então, há que se exigir hono-

Graças à sua colaboração, foi 
um sucesso o Natal Solidário da 
APM 2009. Este ano, gostaríamos 
de mais uma vez poder contar 
com sua importante participação 
no “NATAL SOLIDÁRIO DA APM 
2010”. Como de praxe, você estará 
recebendo as bolinhas - VERME-
LHAS SÃO PARA BRINQUEDOS 
E ROUPAS e AMARELAS, PARA 
CESTAS BÁSICAS. 

Nas bolinhas vermelhas há in-
formações sobre a criança que re-
ceberá o presente (sexo e idade). 
As doações serão encaminhadas 
para a Creche Patronato Nossa 
Senhora Aparecida. Também este  
ano iremos ajudar crianças e fa-
miliares da Comunidade Beira Rio 
de São José dos Campos, muito 
necessitados.

Natal  Solidário
2010

As bolinhas deverão ser co-
locadas na árvore de Natal de 
seu consultório, e o paciente que 
quiser ajudar, levará uma bolinha. 
A doação deverá ser entregue 
pelo paciente no consultório ou na 
Casa do Médico, até o dia 08 de 
dezembro. 

Caso haja a necessidade do envio 
de mais bolinhas, favor entrar em 
contato nos telefones 3922-1079 ou  
3922-4666.

O Natal Solidário da APM visa 
proporcionar momentos de alegria 
às crianças, trazendo o sorriso e o 
sonho de Natal no rostinho de cada 
uma. Por isso contamos com sua 
participação para que juntos pos-
samos  realizar esse evento.

Departamento Social APM

rários dignos, respeito, e condições 
adequadas para um atendimento de 
qualidade aos cidadãos.

Fonte: Sogesp

Em outubro foram 5.510 acessos!

Bradesco e Unimed SJC
têm novos valores

O Bradesco anunciou novo valor de consulta, que passa a R$ 52,60. A Unimed 
também anunciou novo valor de consulta a partir de 1º de novembro – R$ 40,00, 
com planos para chegar até 46,20.



Editorial

Com o intuito de fechar o cerco, a Re-
ceita Federal, por meio da Instrução Nor-
mativa RFB nº. 985/2009, instituiu nova 
obrigação acessória, a chamada: DMED 
- Declaração de Serviços Médicos.

São obrigadas a apresentar a DMED, 
as pessoas jurídicas ou equiparadas 
nos termos da legislação do imposto de 
renda*, prestadoras de serviços de saúde 
e as operadoras de planos privados de as-
sistência à saúde. A DMED deverá conter 
informações sobre pagamentos recebidos 
por pessoas jurídicas prestadoras de 
serviços de saúde e operadoras de planos 
privados de assistência à saúde.

O obrigação deverá ser apresen-
tada pela matriz da pessoa jurídica, 
contendo as informações de todos 
os estabelecimentos, em meio digital, 
mediante a utilização de aplicativo a 
ser disponibilizado na página eletrônica 
da Secretaria da Receita Federal, até o 
último dia útil do mês de fevereiro de 
2011, contendo informações referentes 
ao ano-calendário de 2010.

As operadoras de planos privados de 
assistência à saúde estão dispensadas de 
apresentação das informações referentes 

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

• José Francisco de oliveira Xavier – clínica Médica

às pessoas físicas beneficiárias de planos 
coletivos empresariais na vigência do 
vínculo empregatício. No caso de plano 
coletivo por adesão, se houver participação 
financeira da pessoa jurídica contratante 
no pagamento, devem ser informados 
apenas os valores cujo ônus financeiro 
seja suportado pela pessoa física.

A não-apresentação da DMED no pra-
zo estabelecido, ou a sua apresentação 
com incorreções ou omissões, sujeitará 
a pessoa jurídica à multa de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) por mês-calendário ou 
fração, no caso de falta de entrega da 
Declaração ou de sua entrega após o 
prazo; além de 5% (cinco por cento), 
não inferior a R$ 100,00 (cem reais), 
por transação, do valor das transações 
comerciais, no caso de informação 
omitida, inexata ou incompleta.

A prestação de informações falsas 
na DMED configura hipótese de crime 
contra a ordem tributária, e sujeitará os 
contribuintes envolvidos às penalidades 
e sanções cabíveis.

É exigido com assinatura digital, efe-
tivada mediante utilização de certificado 
digital válido, para entrega da DMED.

Declaração de Serviços 
Médicos e de Saúde (Dmed)F ina l  de  ano , 

festas, comemora-
ções... Espero que 
todas as suas inten-
ções, aspirações e 
planejamentos para 
este ano tenham 
dado certo, mas se 
alguma coisa não se 
concretizou, não se preocupe. 
Se Deus quiser, teremos mais 
um ano pela frente com muita 
saúde para conseguirmos 
realizar. Para uma dessas 
conquistas, nós, da SOGESP, 
APM, AMB, CRM, SINDICATO 
DOS MEDICOS, ACADEMIA e 
outras sociedades de espe-
cialidade estamos e continu-
aremos trabalhando juntos 
para ver se conseguimos 
para todos: a valorização do 
médico.

Sabemos que alguns têm 
um pé atrás com esta ou 
aquela entidade, pois acham 
que não fez (ou não faz) isso 
ou aquilo. Estes deveriam 
procurar a entidade e mos-
trar o seu descontentamento, 
com críticas construtivas, 
deixando claro o que acham 

Boas Festas!
certo e o que acham 
errado, dando idéias 
do que poderia me-
lhorar a entidade 
que é DELES, que 
trabalha por ELES 
e que, quando tem 
sucesso nas lutas, 
apesar DELE, todos 

saem ganhando, inclusive 
ELE”. Porém, a maioria só fica 
criticando e torcendo para que 
algo dê errado, mais uma vez 
dando tiro no próprio pé, pois 
se a entidade for mal, ELE 
também irá mal.

Bem, mais uma vez desejo 
a todos tudo de bom neste fi-
nal de ano, pois acho que este 
é o ultimo jornal antes das 
festas, e vamos fazer nossos 
projetos para o Ano Novo com 
muita alegria e otimismo.

Um grande abraço a todos 
e a Casa do Médico continua 
aberta a todos vocês.

Um muito Feliz natal e um 
próspero Ano Novo.

Lauro Mascarenhas Pinto
Presidente

APM Regional SJCampos

Novos Socios

*Os serviços prestados por psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, 
dentistas, hospitais, laboratórios, serviços radiológicos, serviços de próteses ortopédicas e dentárias, 
e clínicas médicas de qualquer especialidade, bem como os prestados por estabelecimento geriátrico 
classificado como hospital pelo Ministério da Saúde e por entidades de ensino destinadas à instrução 
de deficiente físico ou mental, são considerados serviços de saúde para fins legais.
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Artigo

José Luiz Gomes do Amaral, presidente da AMB, 
foi eleito por aclamação para presidir a Associação 
Médica Mundial (WMA) em 2012. A eleição ocorreu 
em 16 de outubro, durante a Assembleia Geral da 
WMA, realizada em Vancouver, Canadá. É a terceira 
vez que um brasileiro assume o cargo máximo na 
entidade. O cirurgião catarinense Antônio Moniz de 
Aragão presidiu a WMA em 1961 e o dermatologista 
paulista Pedro Kassab em 1976. 

Amaral representa o Brasil como integrante do 
Conselho da WMA desde 2005 e, há três anos, pre-
side o Comitê de Assuntos Médicos Sociais (SMAC). 
Ele foi responsável por trazer ao Brasil relevantes 
discussões sobre pesquisas clínicas, como a revisão 
da Declaração de Helsinki (agosto de 2008), o uso 
de placebo em pesquisa médica associada ao trata-
mento (janeiro de 2010), e o Seminário Internacional 
de Resiliência Médica (agosto de 2010). 

O recém-eleito presidente da WMA é especialista 
em Anestesiologia e Medicina Intensiva. É professor 
titular da disciplina de Anestesiologia, Dor e Medicina 
Intensiva da Universidade Federal de São Paulo. 
Desde 1994, é responsável, no Hospital São Paulo 
(Unifesp), pelos Centros de Ensino e Treinamento 
da Associação de Medicina Intensiva Brasileira e 
da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Gomes 
do Amaral foi reeleito presidente da Associação 
Médica Brasileira para a gestão 2008-2011 e apre-
senta destacado trabalho em defesa da qualidade da 
assistência e da dignidade profissional do médico; 
dos projetos de lei para regulamentar o exercício da 
profissão e para implementar Plano de Carreira, Car-
gos e Salários;  e ainda na consolidação do sistema 
de hierarquização de procedimentos médicos. Ele 
também presidiu da Associação Paulista de Medicina 
no período 1999-2005. 

Amaral será empossado em solenidade agendada 
para a próxima Assembléia da WMA, que acontecerá 
em Montevidéu, Uruguai, em outubro de 2011.

Fonte: Associação Paulista
de Medicina

Laudo de ultra-som de abdômen total: “Tudo 
normal” Mas o “médico” diz que tem um grande 
cisto no ovário. Diz, não escreve, porque o exame 
pedido é abdômen total e não ginecológico e a 
operadora no total só paga abdômen superior... 
Volta a paciente ao médico, que a manda para 
outro médico, agora ginecologista, que pede o 
novo exame. Operadora pede, por telefone, justi-
ficativa. Se não, não autoriza. O que diz o médico 
solicitante? Que o examinador disse que tinha um 
cisto de ovário? Prove!!! Escreve qualquer coisa, 
arrisca seu CRM e sua reputação. Vem o laudo: 
Tumor cístico de ovário com vegetações em seu 
interior. Pede um Doppler, mais uma justificativa, 
perda enorme de tempo, papel, internet, telefones, 
e principalmente esperança!  Laudo sugere câncer 
de ovário. Encaminha para o oncologista que pede 
cirurgia. Auditor – médico? - pede “provas” para 
autorizar... E a paciente? Ué? É importante?

Paciente chega ao consultório sem a carteirinha, 
com prurido vaginal intenso. Tenho o número na 
ficha. Atendo e peço para ela voltar amanhã e 
trazer a carteira para passar no autorizador? Ela 
volta, traz a carteirinha, não estou no consultório, a 
consulta é registrada... Fraude? E a paciente? Ué? 
É importante? Será que ninguém nesta operadora 
já teve prurido vaginal?

Qual cirurgião ao pedir uma autorização não é 
obrigado a escolher, dentro da tabela, a cirurgia de 
maior porte. Não por fraude, mas simplesmente 
porque se pedir, a de menor, e no ato operatório for 
encontrado outra coisa, ele terá de pedir, justificar, 
provar, jurar inocência e a operadora não pagará a 
conta ou atrasará, atrasará, atrasará? O que deve 
fazer o cirurgião? Fechar e pedir nova cirurgia?

E aí, grandes colegas cirurgiões. Apendicite é 
diagnóstico clínico ou ultra-sonográfico? Talvez 

raios-x? Deitado, em pé? Ou hemograma? O que 
faz e fecha o diagnóstico? E o que dizer para o 
auditor se a laparotomia for branca? Ou se ele 
pedir “provas” do seu diagnóstico?

Criança com dor, pediatra atende, marca 
exames, pede retorno, vê, medica. Uma semana 
depois febre, nova consulta, outro diagnóstico, 
mas está dentro dos 30 dias, atendo ou mando 
procurar um pronto-socorro pediátrico? Se é 
outro diagnóstico porque a operadora não paga? 
Fraude? Do médico ou da operadora? Para mim 
é uma fraude da operadora e contra a sociedade, 
contra a humanidade!

Gravidez de alto risco. Consulta paga pela ope-
radora só de 30 em 30 dias? O que fazer? Porque 
é o médico que tem de pagar a conta. O que fazer? 
Internar? Lembre-se que nestes casos as operado-
ras só autorizam umas 12 horas e você vai ter de 
justificar, provar, jurar inocência ou ser acusado de 
fraude. Mais um crime. Contra a medicina, contra a 
gestante, contra o feto, contra a humanidade!

A pergunta que faço como médico é: Será que 
a medicina baseada na tabela não está mudando 
profundamente a maneira de exercermos a medi-
cina? Será que as operadoras não estão causando 
um mal tão grande na nossa forma de raciocínio, 
diagnóstico e tratamento que, talvez, o dano seja 
não só tão grande como irreparável?

Auditor ou outro colega, talvez até dirigente de 
uma operadora, com dor precordial. Já fez check-
up nos últimos trinta dias e tem uma agravante 
clínica importante, está sem a carteirinha. Por-
tanto, será retorno ou talvez até fraude... Atendo? 
Peço exames? Ou...

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

A perversidade da medicina
baseada na tabela

“Vem, me dê a mão; A gente agora já não tinha medo; 
No tempo da maldade acho que a gente nem tinha nascido.” Chico Buarque

Brasil na presidência 
da AMM
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O psiquiatra Alcimar Alves Souza Lima (1) apresentou, no dia 13 de outubro, a palestra “Anorexia e Bulimia”, na Casa do Médico. A iniciativa integra a 
programação de palestras gratuitas para público leigo, promovidas pela aPM regional. no dia 15 de outubro, o especialista em reumatologia Francir veneziani 
Silva (2) falou sobre “Osteoartrite”. Dia 11 de novembro foi a vez do cirurgião Maurílio José das Chagas (3) apresentar a palestra “Tumores da Laringe”.

Palestras gratuitas

1 2 3

Pesquisa confirma abusos dos planos de saúde
Nos últimos três anos, 17 opera-

doras reajustaram o coeficiente de 
honorários das clínicas do Estado de 
São Paulo em uma média de 6,3%, 
enquanto a inflação medida pelo IGP-M 
no período foi de 21,31%. Esta é uma 
das conclusões de levantamento 
realizado pelo Instituto Vox Populi e 
divulgado no dia 11 de novembro pelo 
Sindicato dos Hospitais, Clínicas e 
Laboratórios do Estado de São Paulo 
(Sindhosp) e pela Federação dos 
Hospitais, Clínicas e Laboratórios do 
Estado de São Paulo (Fehoesp). Ainda 
de acordo com os dados, outras nove 

operadoras, em média, não concede-
ram nenhum reajuste no período.

Conforme mostra o estudo, o tempo 
médio para o pagamento das faturas 
pelas operadoras de planos de saúde 
é de 39,9 dias, considerando hospitais, 
clínicas e laboratórios. Além disso, 
para estes estabelecimentos, as glosas 
representam 5,6% do faturamento, 
sendo que, isoladamente para os labo-
ratórios, este índice chega a 6,6%.

“Os profissionais e empresas do 
setor da saúde contam com seu 
faturamento para se manter, princi-
palmente os menores. Por isso, as 

glosas significam que eles deixarão 
de pagar algo ou de dar aumento para 
um funcionário, por exemplo. Isso 
quando não recorrem a empréstimos 
bancários para honrar as folhas de 
pagamento”, argumenta Danilo Ber-
nik, coordenador do Depar tamento 
de Saúde Suplementar do Sindhosp. 
Segundo ele, no caso de glosas, os 
prestadores de serviço costumam 
receber após 134 dias a partir da data 
do atendimento, sem qualquer tipo de 
reajuste ou correção.

Leia mais sobre o assunto em 
www.sindhosp.com.br 
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