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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

A Comissão Estadual de Mobilização Médica 
para a Saúde Suplementar divulgou no dia 10 de 
agosto os nomes das 12 empresas cujo atendimen-
to eletivo será suspenso a partir de 1º de setembro, 
em rodízio de especialidades.

São elas: Ameplan, Assefaz, Cetesb, Compa-
nhia de Engenharia de Tráfego (CET), Green Line, 
Intermédica, Mediservice, Notredame, Porto 
Seguro, Prosaude, Vale e Volkswagen. Algumas 
delas sequer responderam a correspondência das 
entidades médicas. Outras não chegaram a nego-
ciar novos valores dos honorários.

Três empresas - Care Plus, Cesp e Marítima - 
enviaram propostas em 9 de agosto. Por isso, seu 
teor será avaliado pelas entidades e, em breve, 
haverá o anúncio do encaminhamento relativo a 
tais negociações.

Composta por APM, Conselho Regional de 
Medicina do Estado de São Paulo, Sindicatos dos 
Médicos, Academia e Sociedades de Especialidades, 
a Comissão também anunciou os nomes das 19 em-
presas que estão em negociação com as entidades, 

• Espaço Cassiano Ricardo (Salão Elegance)
• Banda Gostoso Veneno
• Decoração Ricardo Makoto 
• Buffet Tropikos

PA R A L I S A Ç Ã O
Confira as empresas para suspensão do atendimento

mostrando-se sensíveis a necessidade urgente de 
valorização do trabalho médico.

Integram a lista: Abet, Amil, Blue Life, Brades-
co, Caixa Econômica Federal, Cassi, Dix, Embratel, 
Fundação Saúde Itaú, Gama Saúde, Geap, Golden 
Cross, Medial, Metrus, MPU, Petrobras, Prodesp, 
Sabesprev e Sul América.

No entanto, as lideranças ressaltaram que as 
propostas de valores recebidas estão sendo criterio-
samente analisadas, pois parte delas ainda não atende 

Imprensa tem dado ampla cobertura ao movimento 

Entrevista coletiva concedida em 10 de agosto

os pleitos dos profissionais. Com isso, pode haver mu-
danças na relação de empresas a sofrer paralisações.

Outra novidade é que a Ortopedia e Trauma-
tologia foi  incluída no rodízio de especialidades, 
além da Anestesiologia, que participará perma-
nentemente paralisando o atendimento de forma 
a acompanhar as especialidades cirúrgicas mobili-
zadas (veja as datas abaixo).

Conforme divulgado desde a Assembleia Es-
tadual de 30 de junho, as urgências e emergências 
serão garantidas e os protestos dos médicos terão 
continuidade até que todas as empresas procuradas 
se posicionem. Nas demais regiões de São Paulo, 
foram eleitas outras operadoras com maior parti-
cipação em cada contexto.

A pauta de reivindicações do movimento esta-
dual inclui: consulta a R$ 80,00 e procedimentos 
atualizados de acordo com a Classificação Brasi-
leira Hierarquizada de Procedimentos Médicos 
(CBHPM), inserção do índice de reajuste anual 
nos contratos entre médicos e empresas e fim das 
interferências sobre a autonomia do médico.

Fonte: site da APM

Baile do Médico!
Vem aí o

15 de outubro
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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

Logo cedo, ao cumprimentar meu paciente 
na UTI, ele me respondeu: “Doutor, não queira 
envelhecer. É tão humilhante!” Deu-me então 
a deixa para conversarmos um pouco sobre a 
experiência de ser cuidado, de perder a pose, 
de receber ao invés de dar.

Ora, se dar aos outros é um movimento 
bom, caritativo, tem que ser bom para ambos 
os lados, portanto receber também é bom; é o 
outro lado da mesma ação boa. A raiz da palavra 
humilhante é a mesma da palavra humildade; 
será que tornar-se mais humilde, menos onipo-
tente nos diminui tanto assim? Será que ao nos 
aproximarmos da morte, pelo menos aí, não é 
a hora de sermos humildes, como na lição do 
lava pés? Ele pensou, refletiu, mas não sei se se 
convenceu muito. Aprendemos apenas a viver, 
a sermos potentes, a impotência deve sempre 
ser extirpada, como um tumor que nos mata. 
O instinto da vida nos obriga a sermos cegos 
diante da realidade da morte. Durante a vida, 
falta em nosso aparelho psíquico este chip, 
esta possibilidade de pensar e sentir a morte.

Este paciente tinha uma insuficiência 
respiratória crônica. Ex-tabagista, oxigênio 
domiciliar, múltiplas internações na UTI. O 

Caros colegas, estamos chegando a mais um final de 
mandato. Teremos um novo presidente e uma nova diretoria 
na casa. Como sempre defendi, acho que a alternância de pes-
soas no comando das entidades é extremamente salutar, pois 

aqueles que chegam nos trazem novas idéias, novas 
propostas e tiram o pó do comodismo de final de 
mandato, quando as pessoas já estão acostumadas 
com a rotina umas das outras. Compareçam, votem, 
participem, vamos mostrar que estamos unidos.

A defesa profissional nunca esteve tão intensa, 
a luta pela valorização do médico continua e está avan-

çando cada vez mais, apesar das mandrakarias políticas e dos 
LOBBIES das operadoras de saúde. Temos uma programação 
de paralisação de atendimento por especialidades já definida 
e outras a definir. Quanto mais unidos estivermos, mais força 
teremos e é exatamente isso que as operadoras temem. VAMOS 
NOS FORTALECER.

A nova diretoria assumirá a APM e a CASA DO MÉDICO 
no nosso tradicional Baile do Médicos, que este ano será no 
dia 15/10. Programe-se para não perder. A festa será como 
sempre comandada pela nossa querida Dra. Carmem Quaglia, 
que sempre nos brinda com um evento maravilhoso. 

Um grande abraço a todos.
Lauro Mascarenhas Pinto

PresidenteAPM Regional SJCampos

Vamos nos fortalecer Final de vida
cuidado paliativo aí se impunha. Ele estava 
ciente do fim, da perda gradativa da vitalidade. 
A experiência de morrer, porém, está envolta 
em uma dor necessária, afinal como se desen-
raizar da vida sem dor, sem chorar a perda? Na 
experiência de nascer, à dor do canal do parto 
se segue a ânsia de viver ou, para a mãe, de dar 
à luz. Já no “canal de partirmos” o consolo é 
menor. Não são os ligamentos que se afrouxam 
para a passagem do concepto – são as ligações 
amorosas que têm que ser afrouxadas nos 
momentos de despedida, um desprendimento 
mútuo.

Morrer é uma experiência solitária, 
corajosa.

A depressão que envolve o final da vida 
é atenuada pelos antidepressivos que, ao ate-
nuar as emoções permitem que o sofrimento 
seja mais aceitável, mais administrável, sem a 
perda da dignidade, com a manutenção da in-
tegridade psíquica. Assim também a analgesia 
competente, as intervenções cirúrgicas cuida-
dosas, econômicas, o cuidado proporcional à 
situação vivida. Neste momento, exige-se do 
médico competência e delicadeza.

Sedare dolorem opus divinum est – e esta 
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artigo

Se pílulas e exames garantissem Saúde, não haveria doentes...
Dr. Roberto Schoueri Jr.

Em 1999 estive na Universidade de 
Columbia, participando de uma reunião 
no Columbia Presbyterian Medical 
Center sobre doenças metabólicas. Lá 
assisti a uma apresentação da Dra. Ethel 
Siris, sobre medicamentos, exames e 
saúde do americano. Dizia a mestra, 
se os americanos quiserem gastar uma 
grande parte dos seus orçamentos em 
pílulas de vitaminas e produtos natu-
rais esta é uma decisão deles. Mas nós, 
médicos, devemos deixar bem claro que 
isto não melhorará a saúde de ninguém. 

Esta lembrança me veio à mente 
quando comecei a analisar as pacientes 
que chegaram ao meu consultório nos 
últimos meses. Uma das últimas, usuária 
de plano de saúde que não atendo, chegou 
acompanhada de uma grande sacola 
plástica carregada de exames, e um saco 
de grandes potes cheios de pílulas. Para 
registrar e não esquecer, fotografei os 
mesmos com o iPhone. Eram seis potes do 
tamanho de uma lata de leite em pó, cheio 
de cápsulas brancas. A receita, em compu-
tador, indicava tomar 8 cápsulas antes do 
almoço de apenas um medicamento. Mas 
eram seis tipos de medicamentos diferen-
tes, algo como 30 a 40 cápsulas diárias.

Na sacola de exames, contei mais 
de cem dosagens de substâncias, enzi-
mas, hormônios, exames gráficos e de 
imagem que abrangiam todo o corpo. 
Disse-me a paciente: Dr. O senhor é 
minha última esperança. Veja, eu estou 
muito doente. Passei em mais de dez 
médicos, fiz uma centena de exames, 

“Se alguém procura a saúde, pergunta-lhe primeiro se está disposto a evitar no futuro as causas da doença; em caso contrário,
abstém-te de o ajudar.” Sócrates 470 AC

estou tomando todos estes remédios e 
ninguém descobre o que tenho.

Fiz-lhe a pergunta que aprendi na 
faculdade há mais de 40 anos: O que a se-
nhora sente? Eu? Sim, a senhora. - Nada! 

A resposta me deixou atônito. Não 
consegui continuar a anamnese. Seria 
inútil perguntar desde quando a senhora 
sente o nada, como começou, mais al-
guém da família tem este nada? Respirei, 
minha secretária me recomenda que 
nestas horas eu faça uma breve oração, 
fiz. Iniciei um questionário na minha 
área, quantos filhos, tipo de parto, mens-
truação, etc. tudo bem, tudo normal. 
Fiz exame físico ginecológico, não pedi 
papanicolaou porque havia mais de três 
nos últimos meses. Nem mamografia, 
nem ultrassom, nem nada. Aliás, “nada” 
não, para não confundir com os sintomas.

Não sei de quem é a culpa. Mas a 
medicina que estamos fazendo está ca-
minhando para obscuros caminhos que 
não vão melhorar a saúde e o bem estar 
dos nossos pacientes. Este exemplo é 
bem claro. Esta paciente é vítima da 
medicina. Isto é iatrogenia pura. Ela não 
sabe o que tem, mas imagina-se muito 
doente tamanho o número de exames e 
consultas a que se submeteu e remédios 
que tomou e toma. Para ela o pior é que 
os médicos são os culpados, pois não 
descobrem o que ela tem.

Um passeio pela Cochrane mostra 
como a maioria dos exames hoje solici-
tados são absolutamente dispensáveis, e, 
pior, geram procedimentos médicos des-

necessários, muitos deles com risco real 
de lesarem os pacientes, já que indicam 
procedimentos invasivos. Na minha área, 
pesquisem mamografia e ultrassom de 
mama. Os resultados são estarrecedores.

Má formação do médico, perigo de 
ser processado, pagamento ínfimo por 
consultas, produção por quantidade, 
privilégio da técnica em detrimento da 
arte, talvez estas sejam as causas por 
parte da medicina. 

Por outro lado, as pessoas de hoje, 
ao invés de cultivarem hábitos saudá-
veis de vida preferem imaginar que se 
fizerem centenas de exames e tomarem 
medicamentos e produtos naturais go-
zarão de boa saúde. Colesterol elevado? 
Repita em dois meses... Se mudar 10% 
para mais ou para menos, repita em 
mais dois. Dieta? Estatinas? Exercícios? 
Não! O exame está errado. Mudo de 
médico. Mudo de laboratório.

Ethel Siris está certa nos EUA. Se 
os americanos quiserem gastar grande 
parte de seus orçamentos tomando 
vitaminas e sais minerais é problema 
individual. Mas, exames desnecessários 
é problema nosso. Dos médicos. 

PS. A paciente, na sala de espera, 
após a consulta, comentou: “Muito 
bom este médico, me ouviu. Mas, ele 
nem viu todos os meus exames...”

Dr. Sérgio dos Passos Ramos
Vice-presidente da APM Regional

São José dos Campos

tem sido nossa crença, nossa missão. 
Porém, como nascer sem dor física? 
Como descaracterizar o parto natu-
ral, a necessidade de o concepto, ao 
passar pelo canal do parto, expulsar 
o líquido dos pulmões? Como mor-
rer sem dor psíquica? Ao perceber-se 
morrendo, ao despedir-se da vida, 
dos amores, das alegrias, como não 
chorar? A depressão crônica, as 
perdas mal resolvidas (adeus mundo 
cruel!), são contingências da vida, 
todos temos sucessos e insucessos; 
cabe a cada um de nós vivermos com 
a clara noção de nossa fragilidade, 
como se a morte fosse nos encontrar 
a cada dia.

Nesta situação, somos o partei-
ro, o que ajuda a parir o concepto, ou 
o que ajuda no momento de partir o 
moribundo. Um pouco de empatia, 
um pouco de experiência, outro tan-
to de paciência, humildade, compar-
tilhamento, incerteza, tudo junto 
pode tornar esta experiência um 
pouco menos dolorosa – diminuir 
a dor, mesmo que não seja possível 
aboli-la, aliviar o sofrimento, não 
anestesiá-lo, permitindo ao nosso 
paciente idoso saber que está mor-
rendo, assim como permitimo–lhe 
chorar ao nascer.

Dr. Roberto Schoueri Jr. 
é médico geriatra, diretor do 

Hospital REGER
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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.
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• ALUGO - 2 salas de consultório na Av. São João, 390, Jardim Esplanada, 
São José dos Campos. Valores a combinar. Tratar com Sérgio. Telefone: 12-
8101-1304. Responsável: Dra Caroline Costa Mattos Simões - CRM: 115.387.

A Diretoria da APM São José dos 
Campos comemorou em agosto o aniver-
sário dos colegas Hélio Alves Souza Lima, 
Sérgio dos Passos Ramos e Silvana Maria 
Figueiredo Morandini. Felicidades!!

claSSiFicadoS

De médico para médico

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 convidados 
a participar desse momento de oração e reflexão.

Parabéns

No dia 16 de setembro, a partir das 14 horas, será 
realizado o Fórum Regional Itinerante — Judicialização 
do Direito à Saúde, em São José dos Campos. O encontro 
contará com a presença de convidados da região, como 
magistrados, membros do Ministério Público, gestores, 
comunidade médica, acadêmicos e prefeitura.

Promovido pela Academia Paulista de Magistrados 
(APM), Escola Paulista de Magistratura (EPM), Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), Escola de 
Magistrados da Justiça Federal da 3ª Região (EMAG), 
o simpósio atende à Recomendação nº 31 do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), segundo a qual os tribunais 
devem adotar medidas, como a realização de seminários 
para estudo e mobilização na área de assistência à saúde 
visando capacitar os magistrados e demais operadores 

SJC recebe Fórum Itinerante
do Direito para assegurar maior eficiência e entrosamen-
to na solução das demandas judiciais envolvendo o setor.

Iniciado em São José do Rio Preto, o Fórum Regio-
nal Itinerante seguirá, depois de São José dos Campos, 
para Ribeirão Preto (30 de setembro) e Santos (7 de ou-
tubro). Os eventos serão realizados em parceria com os 
fóruns locais das cidades visitadas e com apoio cultural 
das Unimed FESP e Singulares.

PROGRAMA
• 1ª Palestra
“Recomendação nº 31 do CNJ e sua efetiva aplicabi-
lidade” — Desembargador Luiz Stefanini, Presidente 
da 5ª Turma do TRF da 3ª Região, e Desembargador 
Heraldo Oliveira Silva (TJSP), Presidente da APM.

• 2ª Palestra
“Uma contribuição científica às decisões judiciais” e 
“Direito à Saúde baseado em evidências” (workshop 
com parlamento) — Professor Dr. Álvaro Atallah, Titular 
(Catedrático) Medicina de Urgência e Medicina Baseada 
em Evidência da EPM da Universidade Federal de São 
Paulo (UNIFESP).
Fórum Regional Itinerante — Judicialização do 
Direito à Saúde

Data: 16 de setembro
Horário: das 14 às 17 horas
Local: Auditório do Fórum Federal
Informações: (11)7108-3420
Entrada gratuita (não necessita inscrição)
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