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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

Cassi R$ 42,00 *1

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

Unimed Intercâmbio R$ 40,00 *4

Policlin Especial R$ 38,00 *2

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
• *4 Prazo de retorno 20 dias

Tabela do valor de consulta pago
pelas principais operadoras.

Obs: Lembramos que as definições de 
retorno acima mencionadas são de 
iniciativa das operadoras e não têm 

respaldo ético ou legal. 
Fonte: Consultórios médicos pesquisados pela APM

Uma nova diretoria dirigirá a APM de São 
José dos Campos pelos próximos três anos, a 
partir de outubro de 2011. 

A equipe será dirigida por Sérgio dos Pas-
sos Ramos e terá entre seus membros: Francir 
Veneziani Silva,Therezinha Veneziani Silva, 
Lauro Mascarenhas Pinto, Maria Margarida 
Fernandes Alves Isaac, Vitor Mercadante Pa-
riz, Silvana Maria Figueiredo Morandini, Luiz 
Alberto Siqueira Vantine, Tatiane Fernandes, 
Alexandre de Souza Muassab, Carmen There-
za Pricoli Quaglia, Aniete Carolina Camargo 
R. Castro, João Manuel F. Simões C. Maio, 
David Alves de Souza Lima, Alvaro Machuca, 
Bruno Carvalho Simi, Afonso Dimas Chiara-
dia, Hélio Alves de Souza Lima, Marco Anto-
nio Fioravante, Othon Mercadante Becker, 
Fernando Martins Soares, Nereusa Martins 

APM renova equipe 
em outubro

de Barros Moreira Lemos, Juana Montecinos 
Maciel, Gilberto Benevides, Pedro Roberto 
Alves Ribeiro.

A idéia que predominou na composição 
da chapa única APM FORTE, foi agregar o 
maior número de sócios, incluindo colegas 
novos, para que a chama da APM se renove 
sempre. Segundo Sérgio Ramos, candidato a 
presidente, o objetivo dessa equipe é fortalecer 
a Associação para enfrentar os problemas que 
a Medicina Brasileira está vivendo atualmente. 
“Todos os colegas são bem-vindos à APM e 
podem participar das reuniões da diretoria, 
que acontecem toda primeira quinta-feira de 
cada mês” enfatiza. Por motivos estatutários 
da APM São Paulo nem todos os nomes acima 
constarão da chapa oficial, mas a equipe de 
trabalho será essa.

A Associação Paulista de Medicina de São 
José dos Campos, nos termos de seu Estatuto 
Social, vem dar ciência aos seus associados com 
direito a voto e convocá-los para comparecerem 
no dia 25 de agosto de 2011, das 8h às 17h, no 
local de votação abaixo relacionado, para eleição, 
em pleito único, do preenchimento dos cargos 
eletivos da Seção Regional de São José dos 
Campos, da Associação Paulista de Medicina e 
da Associação Médica Brasileira, observados os 
dispositivos estatuários e normas complemen-
tares a respeito.
Local de Votação: Avenida São José, nº 1.187, 
Centro, São José dos Campos – SP.
Data: 25/08/2011, quinta-feira

Associação Paulista de Medicina
São José dos Campos

Dr. Lauro Mascarenhas Pinto
Presidente

As entidades médicas (Associação Paulista de 
Medicina, Cremesp, Sindicatos, Academia e socie-
dades de especialidades) decidiram, em assembléia 
realizada no dia 30 de junho, suspender o atendi-
mento a dez planos de saúde (veja lista abaixo).

 A decisão ocorreu depois de inúmeras tentativas 
frustradas de negociação. Sem qualquer resposta 

Médicos param de atender dez planos de saúde
dessas empresas, não restou alternativa, senão 
registrar em atos a indignação com os honorários 
aviltantes praticados na saúde suplementar e com 
as interferências abusivas, que ameaçam a prática 
segura da medicina e colocam em risco os pacientes.

  A suspensão do atendimento se dará ini-
cialmente no esquema de rodízio sequencial de 

especialidades médicas. Traduzindo: na primeira 
semana, parará uma especialidade por três dias 
- Cardiologia, por exemplo; na segunda, outra espe-
cialidade; na terceira, mais uma; e assim por diante. 
São 53 especialidades médicas, o que significa que, 
se necessário for, não haverá atendimento aos dez 
planos escolhidos seguidamente por tempo inde-
terminado, no mínimo um ano inteiro. Entretanto, 
os médicos permanecem abertos à negociação.

 O calendário completo do rodízio das parali-
sações e a data de início de tais interrupções serão 
oportunamente divulgados. Haverá tempo hábil 
para que as consultas eletivas sejam remarcadas 
para outras datas, precaução que visa preservar os 
pacientes, razão maior da medicina. As urgências e 
emergências não sofrerão interrupção em qualquer 
momento.

Empresas que terão atendimento suspenso
MeDicina De grupo SeguraDoraS autogeStõeS

Gama Saúde Notre Dame ABET (Telefônica)

Green Line Porto Seguro Caixa Econômica Federal

Intermédica Cassi (Banco do Brasil)

Companhia de Engenharia de Tráfego (CET)

Embratel

ELEIÇÕES
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editorial opinião do leitor artigo
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A mais completa clínica de Urologia 
do Vale em  amplas e modernas 

instalações, com servicos de 
consulta, litotripsia, ultrassom, 

urodinâmica e exames laboratoriais

Corpo Clínico:
• Jorge Cezar Perera de Castro • Marco Antonio Fioravante

• José Ronaldo Bigatão • Vicente P. C. Nogueira

“tudo na vida é muito relativo”
A Rosaria levantou indignada. Como faz todos os dias, 

ao acordar, liga seu rádio de cabeceira durante pelo menos 
30 minutos no Programa Pulo do Gato para levantar bem 
informada. Só muda para a televisão quando já de pé começa 
a preparar meu café da manhã, o que faz há mais de 40 anos 
com muita competência.

Ao meu bom dia respondeu secamente e já engatou uma 
pergunta. Os médicos não têm mais o que fazer? E acrescentou: 
ontem eu fiz uma consulta e o médico que me atendeu nem 
me examinou e disse que para a dor dos meus joelhos não tem 
remédio e que eu tenho que me acostumar com ela. Onde já se 
viu acostumar com dor. Se fosse nele eu queria ver! 

Aproveitei um pequeno intervalo que a tosse a obrigou a 
calar-se para fazer uma pergunta: Qual o nome do médico que 
a tinha atendido? Não sabia, mas se lembrava que era baixo, 
mais para gordo do que pra magro, e careca. Sinal dos tempos. 
A maioria dos clientes não sabe nem o nome do médico que 
os atende. Deve ser vingança por não ter sido minimamente 
examinada. Mas não é este o cerne da questão.

A zanga da Rosaria era mais com a notícia que o rádio 
havia dado sobre o tamanho do pênis. Que falta do que fazer! 
O radialista tinha lido a notícia de que uma pesquisa médica 
havia estabelecido a relação entre o tamanho do pênis e o 
tamanho dos dedos da mão. Ela não havia entendido bem 

Com a palavra oPara nós médicos a renovação celular não é 
novidade. Sabemos que, quando as células não 
se renovam, o corpo não sobrevive. É difícil para 
um leigo entender a palavra apoptose. Para nós, 
a morte celular é sinal de vida.

Porque estas palavras? Para comemorar a reno-
vação da APM através da chegada de novos colegas 
que vêm se somar aos que aqui permanecem.

A APM é uma das associações mais antigas 
da classe médica no Brasil. Já estamos no nosso 
ano 80 e temos um longo futuro pela frente.

Além de uma aguerrida organização na 
defesa dos interesses dos médicos e da Medicina 
também é uma empresa grande, com filiais em 
todos os recantos do Estado, aonde levam além 
da defesa profissional uma oportunidade asso-
ciativa para os médicos.

Sabemos que para nós a Medicina é tão 
envolvente que não sobra tempo para nada. 
Mas podemos sempre contar com a APM para 
transformar nossos sonhos em realidade. Afinal, 
“Somos inspirados por suas paixões”1

Bem-vindos novos colegas à Casa do Mé-
dico2. Venham nos ajudar a criar a APM Forte3

A Diretoria
1 Slogan atual da APM
2 Nome da chapa que venceu as eleições há três anos
3 Nome da chapa que disputará as novas eleições

A vida se renova sempre Contra-senso
“Dr Sergio,
Gostei muito do seu artigo “Faz tabela Dr.” (aliás, 

gosto de todos os seus artigos). Um amigo advogado 
sempre me diz que fizemos uma enorme burrada 
quando deixamos as operadoras de planos de saúde se 
colocarem entre o médico e o paciente. Concordo. Sonho 
em reverter isso um dia.Penso que devemos investir 
nossos esforços na quebra dessa intermediação, com 
o pagamento direto da consulta ao médico, e que os 
planos de saúde fiquem apenas com a parte hospitalar 
e de exames, esses sim, de altíssimo custo! Quanto ao 
valor da consulta, acho também um contra-senso: o 
colega se credencia em dezenas de operadoras para 
trabalhar por 30 e poucos reais e cobra uma consulta 
particular a 150, 200 reais. Penso se não seria adequado 
trabalhar por R$ 80,00, pago diretamente pelo paciente, 
e descredenciar-se das operadoras. Falo por mim, sou 
credenciado de apenas 3 operadoras, por inércia, visto 
que já penso em me descredenciar; cobro consulta de R$ 
80,00, o movimento é menor mas é de qualidade, e está 
sempre aumentando. Só não é melhor porque os pacien-
tes ainda têm médicos credenciados e que continuam 
a atender por 30 reais... Complemento a renda com 
plantões, o que na verdade todo mundo faz no início 
de carreira, mesmo trabalhando (escravizando-se) para 
as operadoras. Mais uma vez, parabéns pelo artigo!”

Ed Braga - cirurgião geral
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artigo

A APM SJCampos saúda e dá boas-vindas a seus novos sócios!

• Anderson dos Santos Goulart – Clínica Médica
• Carolina Santos Name - Radiologia
• Emil Del Corso – Psiquiatria 
• José Portes Grigio – Cardiologia
• Marcus Vinicius Neto Pimentel – Anestesiologia
• Renata Nappo – Oftalmologia

Quanto vale sua consulta, Dr.?
“Hoje em dia conhecemos o preço de tudo e o valor de nada.”

Oscar Wilde 1854-1900

Mês passado terminamos o artigo 
perguntando se os médicos no Brasil estão 
preparados para a ascensão social dos bra-
sileiros. Lembramos a pesquisa do IPEA, 
que 40% das pessoas que agora podem 
pagar, querem ser atendidas rapidamente, 
apenas 16% querem escolher um determi-
nado médico.

Estas pessoas estão viajando de avião, 
comprando carros zero, casas, e também que-
rem ir a um médico particular. Hoje, mais de 
metade das consultas particulares são pagas 
por pessoas que não tem plano de saúde, mas 
que são de classes sociais que nunca puderam 
pagar um médico. 

E aí surge a pergunta: Quanto vale a sua 
consulta, Dr.?

Uma pesquisa do Businessweek mostra 
que a consulta médica em diversos países não 
é tão cara assim. No Canadá, França e Holanda 
está entre 30 e 32 dólares. Na Alemanha 22 e 
na Espanha 15 dólares. Apenas nos Estados 
Unidos é que a consulta é cara, variando de 59 
a 151 dólares. O Medicare, nos EUA, (plano 
de saúde) paga 72 dólares.

Uma consulta médica com um super 
especialista na cidade de São Paulo custa de 
800 a 1.000 reais, ou seja 5 x mais que uma 
consulta nos EUA. Este preço é justo? Está 
certo que o BigMac mais caro do mundo é o 
do Brasil, e que um Honda Civic nos EUA custa 

1/3 do que custa no Brasil, mas a pergunta 
continua a ser feita.

Um colega endereçou uma mensagem 
para a APM elogiando meu artigo anterior e 
propondo que os médicos deixem de atender 
consultas por planos de saúde e cobrem perto 
de 80 reais por uma consulta. (veja na pág.2). 
A ponderação é válida e interessante. Aliás, 
é o que a APM e as entidades médicas estão 
pedindo aos planos de saúde.

Portanto, uma reflexão. Você está pre-
parado para atender este novo segmento de 
pacientes? Sua consulta pode ser paga por 
eles? E os exames, onde farão? E internação?

Outra coisa, estes brasileiros precisam 
de maior resolubilidade nas consultas. Não 
se pode ficar apenas na especialidade, é 
necessário também ser um pouco clínico 
geral. Não dá para dizer “vou te encaminhar 
para um colega”. 

Mas a pergunta mais crucial é: Você tem 
tempo no seu consultório abarrotado de 
pacientes de planos de saúde para atender pa-
cientes particulares? Lembre-se, eles querem 
rapidez para ser atendidos e não, especifica-
mente, escolher você.

A resposta é sua colega.

Dr. Sérgio dos Passos Ramos
Vice-presidente da

APM São José dos Campos

“tudo na vida é muito relativo”
qual era o dedo, que se fosse menor que o outro significava que 
o cidadão era ou não bem dotado, mas tinha certeza que essa tal 
pesquisa era falta do que fazer.

Tanta gente esperando na fila por uma consulta, uma operação, 
e os médicos preocupados com o bilau de gente, que no mínimo seria 
discriminada com a tal da pesquisa, se o tal dedo (indicador) fosse do 
mesmo tamanho ou até maior do que o outro dedo (anelar). Pesquisa 
abestalhada na opinião dela.

Se a moda pega, em vez do homem pedir a mão da moça em 
casamento, a moça vai pedir pra ver a mão do namorado. Este 
mundo está de cabeça pra baixo, concluía.

Não adiantou minha argumentação de que o pesquisador 
não é da categoria de médico que atende diretamente o cliente. 
Pra ela essa história de se preocupar com o tamanho do órgão 
genital e prá quem não tem o que fazer. 

Terminei meu café da manhã e como sempre despedi-me com 
um até logo. Ai ela tirou o sarro: perguntou se eu havia tomado 
ciência da pesquisa e se ela me fosse desfavorável, o que eu faria? 
Desconversei, mas ela ainda engasgada com a tal pesquisa sapecou: 
muita gente não vai tirar as mãos dos bolsos. Respondi, pode ser.

Dr. José de Castro Coimbra
Médico

20/07/2011

novos sócios

Com a palavra o
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R. Prudente Meirelles de Moraes, 646 Vl. Adyanna
São José dos Campos, SP – Tel. (12) 3942-2009

www.hospitalreger.com.br

Reabilitação e pós-alta hospitalar para idosos
com défi cits físicos e cognitivos.

Internação e hospital-dia.

A APM São Paulo renovou o contrato com a MDS Consultores de 
Seguros e Risco para a oferta de seguros de automóvel, residência, equipa-
mentos e patrimonial (consultórios, clínicas e hospitais) para os associados 
da entidade.

A parceria prevê preços e condições exclusivas, como posto de atendi-
mento da MDS na sede social da APM, central de sinistro que permite maior 
agilidade nos procedimentos, pagamento facilitado em até 11 vezes sem 
juros e descontos em estabelecimentos comerciais, entre outros.

Além disso, a empresa realizará uma campanha com os associados da 
APM nos meses de agosto, setembro e outubro deste ano. Os sócios que con-
tratarem novos seguros de automóvel da Porto Seguro ganharão isenção de 
uma mensalidade. Para as renovações, haverá sorteios de aparelhos de GPS.

A MDS pertence à MDS Holding, composta pelo Grupo Sonae (Portugal) 
e pelo Grupo Suzano (Brasil). Presente em 21 países, possui uma carteira 
de prêmios emitidos da ordem de US$ 1,8 bilhão.  No Brasil, a empresa é 
o terceiro maior broker de seguros, possuindo mais de 700 mil clientes 
individuais e 9 mil empresariais.

Em julho a APM São José dos Campos comemorou o aniversá-
rio dos colegas Francir Veneziani Silva, Othon Mercadante Becker 
e Pedro Roberto Alves Ribeiro. Feliz Aniversário!

Um colega que pediu para não ser 
identificado comemorou o 1º aniversário 
de seu filhinho, no início de julho, em um 
gostoso almoço às margens da Represa de 
Paraibuna. Ao invés de presentes, pediu 
que os convidados levassem roupa ou 
brinquedos usados para serem doados às 
entidades apoiadas pela APM SJCampos. 
Agradecemos o gesto de solidariedade.

Seguros: APM renova parceria

SoLIDArIEDADEParabéns

MISSA Do MÉDICo
Será no dia 18 de outubro, às 19h30, na Catedral São Dimas, 

a Missa em homenagem ao Dia do Médico. Todos estão convida-
dos a participar desse momento de oração e reflexão.
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