
Informativo da Associação Paulista de Medicina 
•  Regional SJCampos  •  Ano 19 •  Nº 140 •  Fevereiro 2011

Jornal do

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$ 52,60 *2

Bradesco Individual R$ 49,20 *2

Sul América Empresa R$ 48,00 *1

Sul América Individual R$ 46,00 *1

Policlin Executivo R$ 45,00 *2

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

Unimed São José dos Campos 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

Lembramos que estas definições de retorno 
acima mencionadas são de iniciativa das 
operadoras e não têm respaldo ético ou legal.

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

unimed SJC
comemora 40 anos

Há 40 anos nascia, na sede da APM São José 
dos Campos, mais uma singular da Unimed, a 
partir da iniciativa de um pequeno grupo de 
médicos da cidade. No último dia 18 de feverei-
ro, a cooperativa médica comemorou a data em 
grande estilo, com evento realizado no Espaço 
Cassiano Ricardo.

Cerca de 800 convidados estiveram presentes, 
entre autoridades locais, e presidentes de Unimeds 
do Estado de São Paulo, Federação e Unimed do 
Brasil. Na festa, foi lançado o Livro dos Beneméri-
tos, com o objetivo de homenagear aqueles que há 

Estudo realizado pela Sogesp, Associação de Obstetrícia e Gineco-
logia do Estado de São Paulo, estabelece que o valor da consulta para os 
ginecologistas pelos planos de saúde deve ser de  R$ 78,71 (setenta e 
oito reais e setenta e um centavos) e os procedimentos devem ter um 
aumento de 65% levando-se em conta apenas a correção dos valores 
da CBHPM. (Fonte: Sogesp)

Consulta a r$ 78,71
A Unimed de São José do Rio Preto aumentou o valor da con-

sulta para R$ 60,00. A Unimed de Presidente Prudente aumentou o 
valor das consultas para cerca de R$ 70,00 (CH variável)  Seguindo 
o mesmo caminho, diversas Unimeds do Estado estão aumentando 
os valores de suas consultas e dos procedimentos. Quando será que 
estes bons ventos chegarão ao Vale do Paraíba? (Fontes: APM e Sogesp)

Bons ventos

Médicos homenageados durante a festa posam com a 
diretoria atual da Unimed; no destaque, medalha recebida 

pelos cooperados com mais de 30 anos de Unimed

mais de 30 anos fazem parte da cooperativa (105 
dos 750 cooperados). A publicação traz histórias e 
depoimentos desses profissionais.

Por meio do trabalho desenvolvido com empre-
sas especializadas em memória, a Unimed iniciou 
um trabalho de resgate que será feito durante todo 
o ano com o objetivo de levantar a história da 
medicina na área do Vale do Paraíba e litoral norte. 
Como projeto futuro, deve ser lançado, ainda em 
2011, um hotsite contando histórias e mostrando 
fotos dos momentos marcantes não só da Unimed, 
mas também dos nossos médicos.

A festa foi animada pela banda Metalmanera, comandada 
pelo músico Chico Oliveira
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editorial

O prazo para a entrega da Dmed (Declaração dos Ser-
viços Médicos) à Receita Federal foi prorrogado para o dia 
31 de março. Nem todo médico está obrigado a apresentar 
o documento. Veja abaixo:

Todo profissional liberal prestador de serviços mé-
dicos e de saúde é obrigado à apresentação da Dmed?

Não. Apenas ser for equiparado a pessoa jurídica.
Todo profissional liberal prestador de serviços 

médicos e de saúde equipara-se a pessoa jurídica para 
fins de apresentação da Dmed?

Não. Não se equipara a pessoa jurídica, para fins da 
Declaração de Serviços Médicos e de Saúde (Dmed), o 
médico (de qualquer especialidade), dentista, psicólogo, 
fisioterapeuta, terapeuta ocupacional ou fonoaudiólogo 
que, individualmente, exerça a sua profissão ou explore 

atividades sem vínculo empregatício, prestando serviços 
profissionais, mesmo quando possua estabelecimento em 
que desenvolva suas atividades e empregue auxiliares, sem 
qualificação profissional na área, para atender apenas às 
tarefas de apoio.

Se a prestação de serviços for realizada por mais de um 
profissional, mas apenas eventualmente, sem caráter de 
habitualidade, ou ainda que de forma sistemática e habitual, 
mas sob a responsabilidade de todos os profissionais, mesmo 
que de formações profissionais distintas, em que cada um de-
les receba, de forma individualizada, o valor correspondente 
à prestação do seu respectivo serviço, não fica configurada a 
equiparação a pessoa jurídica.

Fonte: http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridi-
ca/dmed/perguntasrespostas.htm

Médico PF não precisa entregar DMED

Caros colegas, 
Espero que o reinado de MOMO tenha 

sido muito bom para todos, que te-
nham descansado bastante, pelo 

menos a cabeça, pois os que re-
almente gostam de Carnaval pu-
lam tanto que ficam com o corpo 

dolorido mas com muita alegria. 
No dia 7 de abril, "DIA DA SAUDE", 

teremos o nosso DIA NACIONAL DE 
PROTESTOS contra os planos de saúde. 
Vamos paralisar o atendimento da saúde 

Dia da Saúde
suplementar (atendimentos eletivos) em todo 
o território nacional. Este será um ato de alerta 
promovido por todas as entidades médicas que se 
uniram e estão reivindicando junto à ANS que os 
contratos sejam cumpridos com índice e periodici-
dade para o aumento de honorários e melhoria da 
saúde. Não deixem de participar, vamos fazer do 
dia 7 um dia realmente da saúde para todos nós.

A Casa do Médico é a sua casa, participe! 

Lauro Mascarenhas Pinto
Presidente da APM Regional SJCampos

Será no dia 10 de abril a edição 2011 do 
Agita São José, promovida pela Associação 
Paulista de Medicina Regional de São José 
dos Campos. A caminhada esportiva é aberta 
à população e tem como objetivo o incentivo 
à prática de atividades físicas. A iniciativa 
também celebra o Dia Mundial da Saúde, em 5 
de abril. O Agita São José terá início em frente 
à Casa do Médico, às 8h30.

Agita
São José

www.apmsjc.com.br
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artigo agenda

A APM e os Planos de Saúde
de São José dos Campos

“A imprensa livre é o olhar onipotente do povo, a confiança personalizada do povo nele mesmo, o 
vínculo articulado que une o indivíduo ao Estado e ao mundo, a cultura incorporada que transforma 

lutas materiais em lutas intelectuais, e idealiza suas formas brutas”.   Karl Marx 1818-1883

A APM é a Associação Paulista de Medicina. 
Fundada em 1930, completará este ano 81 anos 
de defesa da Medicina e dos Médicos. Desde sua 
primeira ata ficou claro que uma das missões 
da entidade seria zelar pela defesa do exercício 
profissional. Na ata, entre os objetivos da enti-
dade, foram estabelecidas ações para defesa dos 
interesses da classe.

Os médicos que dirigem os planos de saúde 
de São José são nossos colegas, nossos amigos 
e merecem todo o nosso respeito. No entanto, a 
APM não pode deixar de combater a boa causa, de 
valorização do trabalho médico, que ninguém nega, 
está congelado há anos, e de defender o exercício 
ético da medicina sem “moderadores”, eufemismos 
criados para diminuir gastos e não para melhorar 
a qualidade do atendimento.

Temos feito isto há quase 81 anos e continu-
aremos a fazê-lo. Reconhecemos que estes planos 
de saúde oferecem trabalho para a grande maioria 
dos médicos, nossos associados ou não. Mas não 
podemos deixar de nos manifestar e lutar por 
uma medicina melhor e remunerada com respeito. 
Temos certeza de que os colegas que dirigem os 
planos de saúde também não concordam com o 
que eles estão pagando.

Já escrevemos neste espaço com muito humor, 
com muita seriedade, mas nunca com rancor. Nem 
poderíamos, pois a Medicina é Arte, é a nossa vida 
é a sua vida e a de nossos colegas. 

Nosso papel é dialético: idéias, críticas, 
reflexões. Já escrevemos aqui sobre a dualidade 
economia e medicina mostrando as incongruências 
dos modelos atuais. Mas não aceitamos que seja 
o médico o responsável e único financiador das 
inconsistências deste modelo.

A APM tem exercido o papel de imprensa, im-
prensa que hoje assume novas formas como internet, 
blogs, redes sociais que têm abalado as “democracias” 
do Oriente Médio. Nosso jornal impresso é aguarda-
do ansiosamente mês a mês. Levamos aos colegas 
humor, crítica e esperança. Nosso site é visitado 
mensalmente por leitores de todas as regiões. Nossa 
seção “Quanto vale o seu trabalho, Dr.” é referência 
e exemplo em todo o Brasil.

Nesta edição comemoramos 40 anos da 
Unimed de São José dos Campos. Unimed que 
nasceu onde? Nesta casa, na Casa do Médico. Até o 
momento deste artigo as duas chapas concorrentes 
têm como candidatos à presidente dois diretores 
atuais da APM. Isto nos honra nos estimula, mas 
não nos compra. Esta casa tem sido celeiro de 
lideranças médicas.

É o respeito e a amizade por você e por todos 
os médicos que nos compele a continuar lutando 
por uma Medicina melhor, mais bem remunerada, 
exercida com liberdade e ética. 

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

• 19 DE MARço, DAS 9h àS 12h30
I Jornada de Traumatologia 
Desportiva do Vale do Paraíba
Hotel Blue Tree Towers – SJCampos
InFoRMAçõES E InSCRIçõES: 
www.orthoservice.com.br

• 23 A 26 DE MARço
Jornada Internacional de 
Mielodisplasia em Pediatria
(10 pontos no CNA)
Curso de Diagnóstico em SMD 
(Morfologia e Citometria de Fluxo)
(3 pontos no CNA)
Hotel Faro – SJCampos
InFoRMAçõES E InSCRIçõES: 
www.jornadagacc.com.br

VEnDo - SALA CoMERCIAL
50m2 com 2 banheiros privativos. 
Espaço Andrômeda Shopping. 
Aceito proposta.
Tel.: (12) 3931-7974

De médico
para médico

o Cadastro nacional de Estabele-
cimentos de Saúde pode ser feito pelo 
DES-APM para os consultórios que 
estejam em São Paulo e, até mesmo, 
em outros municípios do Estado. Para 
ambos, entre em contato com Sr. Milton 
Martinelli, no telefone (11) 3188-4338.
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defesa profissional

Médicos vão 
parar dia
7 de abril 

Em reunião realizada na Associação Paulista 
de Medicina no dia 18 de fevereiro lideranças de 
mais de 100 entidades médicas decidiram mobilizar 
a classe para suspender o atendimento a todas as 
seguradoras e operadoras de planos de saúde em 
7 de abril, Dia Mundial da Saúde.

“Todos já temos o diagnóstico de que a situação 
está insustentável no setor de saúde suplementar; 
agora é hora de agir”, afirma Florisval Meinão, diretor 
da Associação Médica Brasileira e vice-presidente 
da APM. “Ao mesmo tempo em que assistimos o 
aumento progressivo dos custos na área, vivencia-
mos uma fragilidade cada vez maior na relação entre 
médicos e planos de saúde, com prejuízos inaceitáveis 
aos pacientes”, destaca o presidente da APM, Jorge 
Carlos Machado Curi. “Por isso, iniciamos uma grande 

campanha, desde o ano passado, com as nossas Re-
gionais e Sociedades de Especialidade, incluindo as 
pesquisas do Instituto Datafolha, que se tornaram 
instrumentos de denúncia, e a ferramenta do cálculo 
do valor efetivo recebido pela consulta”, completa.

No dia 7 de abril, haverá manifestações em 
todos os Estados da federação, entrevistas coletivas 
à imprensa e assembleias de médicos: tudo para 
chamar a atenção da opinião pública e pressionar 
as empresas do setor, mostrando a força e a capaci-
dade de mobilização dos profissionais de medicina.

A pauta de reivindicações da classe médica tem 
três pontos principais:
1) reajuste dos honorários médicos pelos valores da 

CBHPM (Classificação Brasileira Hierarquizada de 
Procedimentos Médicos), corrigidos pela inflação;

2) contratualização com os planos de saúde, 
conforme exigência da Resolução Normativa 
nº 71/2004, da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), o que significa inserção dos 
critérios de reajuste nos contratos;

3) aprovação do projeto de lei 6964/2010, que 
institui a obrigatoriedade de reajuste periódico 
dos honorários médicos, determinando que a 
ANS arbitre no caso de impasse nas negociações, 
entre outros itens.

O deputado federal Eleuses Paiva, ex-presiden-
te da APM e da AMB, esteve presente à reunião e se 
colocou à disposição para auxiliar a classe médica 
na aprovação no Congresso Nacional desta e de 
outras matérias de interesse dos profissionais e 
dos pacientes.

Lideranças médicas decidiram pela paralisação

Prezado (a) colega,
Mais uma vez, pedimos a sua colaboração e de seus pacientes, 

com a doação de ovos de Páscoa, para crianças da Creche Patronato, 
"adotada" pela APM Regional S.J.Campos.

Os ovos devem ter entre 100g e 150g e ser entregues na Casa do 
Médico até o dia 13/04 (quarta-feira). Vamos fazer uma bonita festa 
para essas crianças, que precisam tanto de carinho e amor.

Muito obrigado pela sua participação em mais esta campanha. 
Atenciosamente

Departamento Social APM

Páscoa Solidária
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