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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 (PF) R$ 80,00 *1

Bradesco Empresa R$ 56,00 *2

Sul América R$ 52,00 *1

Bradesco Individual R$ 49,20 *2

Policlin Saúde Executivo R$ 45,00 *2

Cassi R$ 42,00 *1

Unimed Intercâmbio R$ 40,00 *4

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

Policlin Saúde Especial R$ 38,00 *2

Policlin Executivo R$ 37,00 *2

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

Clinica São José Beta 22 Plus30 R$ 34,91 *2

Policlin S A Especial R$ 33,00 *2

Vale Saúde R$ 32,00 *2

Clinica São José Alfa 22 Plus  (21 dias) R$ 31,42 *4

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 estas definições 
de retorno acima mencionadas são de 

iniciativa das operadoras e não têm 
respaldo ético ou legal. Leia mais:

Fonte: Consultórios médicos pesquisados pela APM
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Nova Diretoria toma posse em outubro
O médico ginecologista Sérgio dos Passos Ramos é o novo presi-

dente da APM São José dos Campos. Ele substitui o também médico 
ginecologista Lauro Mascarenhas Pinto, que presidiu a Associação nas 
últimas duas gestões (2005-2008 e 2008-2011). A nova diretoria (veja 
chapa completa nesta página), que toma posse no dia 15 de outubro, no 
Baile do Médico, foi eleita em 25 de agosto.

Na oportunidade, também foram eleitas as novas diretorias da 
Associação Médica Brasileira (AMB) (presidente Florentino de Araújo 
Cardoso) e da APM São Paulo (presidente Florisval Meinão). 

Jorge Carlos Machado Curi, atual presidente da APM, foi eleito 
vice-presidente da AMB. Por sua vez, José Luiz Gomes do Amaral, que 
presidiu a entidade nacional nos dois últimos triênios, tomará posse 
como presidente da Associação Médica Mundial (WMA, na sigla em 
inglês) em outubro próximo.

A Comissão Eleitoral da APM SJC para o triênio 2011-2014 foi 
composta pelas médicas Djanete Barbosa de Melo (presidente) e Dolly 
da Conceição Burgomeister (secretária).

As propostas para este novo ciclo de trabalho que se inicia prioriza 15 
temas centrais: regulamentação da medicina, carreira de Estado, financia-
mento da saúde, plano de carreira, cargos e vencimentos (PCCV), salário 
mínimo profissional, gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), consolida-
ção da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos 
(CBHPM), honorários dignos e fim das interferências dos planos de saúde 
sobre a autonomia profissional, contratualização, formação médica, edu-
cação continuada, integração com as Regionais, busca pela excelência nos 
serviços e benefícios, atividades socioculturais e unidade médica.

Classe médica de São José dos Campos compareceu à votação, na Casa do Médico
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editorial entrevista
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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

A partir deste mês, a APM e 
suas regionais começam a discutir 
em todo o estado o modelo Unimed. 
Aqui em São José dos Campos, 
publicamos nesta edição a visão do 
novo presidente, matéria já prevista 
na nossa linha editorial.

Como APM reafirmamos nossa 
consideração por todos os colegas que participam 
de operadoras dos planos de saúde. 

Em relação à Unimed, no entanto, entendemos 
que o modelo deva ser rediscutido. Trabalho recente 
mostra que o valor da consulta de intercâmbio, base 
para as consultas das singulares, deveria ser de R$ 
63,00 ao invés de R$ 40,00, levando-se em conta 
apenas a atualização de valores pelo IGPM. Isto nos 
coloca como os principais financiadores do sistema 
Unimed através da redução de nossos honorários. 

A percepção de “donos” do próprio negócio é 
contraditada pela dificuldade de acesso à “empresa” 
e a não participação em assuntos delicados tal como 

a discussão de um modelo
a compra do hospital, a qual não foi 
aprovada pelos cooperados em as-
sembleia, apesar de suas repercussões 
financeiras terem sido “divididas” 
pelos cooperados, agora sim, com 
aprovação assemblear. 

De qualquer maneira, o sistema 
Unimed parece ter sido um eficiente 

tampão entre as operadoras comerciais e os 
médicos. Talvez, sem as Unimeds, a selva fosse 
pior. No entanto, entendemos que este modelo 
deva ser rediscutido. Afinal, se as outras opera-
doras têm lucros saudáveis para distribuir entre  
seus acionistas, é inconcebível que o modelo 
cooperativista só apresente prejuízos.

Algo está errado e a culpa não é dos médi-
cos, já que estes trabalham nos dois modelos.

Sérgio dos Passos Ramos
Presidente eleito da APM

São José dos Campos

Quais as suas impressões nessa fase inicial de ges-
tão como presidente de uma das maiores operadoras 
de saúde do Brasil?

Embora já tenha sido diretor na última gestão, é diferen-
te de assumir como presidente uma empresa que movimenta 
300 milhões por ano. A responsabilidade é muito grande 
perante as pessoas que dependem da Unimed-SJC, seja 
cooperado, colaborador, prestador de serviço ou cliente. Até 
mesmo perante os órgãos reguladores.

 
O sr. foi diretor da APM SJCampos na gestão 2008-

2011. Por que quis integrar a diretoria? Como foi a 
experiência e a convivência com os demais membros 
da APM?

Na verdade fui diretor da APM por um convite da própria 
Associação, com o objetivo de estreitar o relacionamento entre 
as duas casas. A experiência como diretor da APM foi ótima. Eu 
já conhecia os demais membros e tenho um bom relacionamento 
com todos, ainda mais porque somos, na maioria, da mesma 
especialidade médica e convivemos em outros ambientes. Con-
ciliar APM e Unimed-SJC foi tranquilo, mesmo sendo gestões 
diferentes: uma social e outra financeira e administrativa. 

unimed de cara nova
Leia entrevista do novo diretor presidente da Unimed, Julio Cesar Teixeira Amado:

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.

Missa do
Médico
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unimed de cara nova
Leia entrevista do novo diretor presidente da Unimed, Julio Cesar Teixeira Amado:

Como se deu o seu ingresso nessa carreira de polí-
tica médica? É verdade que houve incentivo do colega 
Sérgio Ramos?

Desde que cheguei a São José dos Campos, por ter 
um perfil conciliador e agregador, acabava sendo convi-
dado para alguns cargos. Foi o que aconteceu no caso do 
Sérgio Ramos. Quando cheguei à cidade, fui indicado por 
ele para ser presidente do Departamento de Ginecologia 
e Obstetrícia da APM. Não me considero político e sim 
um profissional agregador, com bom relacionamento 
com os colegas.   

A Fenasaúde informou no Congresso Nacional que 
teve um lucro de 7 bilhões de reais no ano passado. Seus 
valores de consultas e de procedimentos são maiores 
que os praticados pelo sistema Unimed. Porque, então 
as Unimeds sempre dão prejuízo?

No meu ponto de vista, esta informação está incorre-
ta, pois não é porque a empresa tem um alto lucro que o 
honorário médico é maior. O problema está em comparar 
o sistema de medicina de grupo com o cooperativismo. São 
coisas completamente distintas que funcionam de maneira 
diferente. Enquanto a gestão do sistema de medicina de 
grupo é vertical, a gestão da cooperativa é horizontal e po-
lítica. A dificuldade na gestão e obtenção de lucros está na 
burocracia e receita limitada. Não que a cooperativa não dê 
lucro, pelo contrário. Mas este lucro demora mais para ser 
visto e depende de seus sócios.

 
Médicos cirurgiões reclamam que os valores pagos 

pela Unimed estão muito baixos e defasados dos va-

lores das consultas clínicas. Isto contraria a 
CBHPM recentemente aceita pela SDE e ANS 
como um instrumento válido para negociação 
com os médicos. O senhor é cirurgião. O que 
acha disto?

Como cirurgião, sofro as consequências disso. 
Cada singular, por ser independente, torna a ne-
gociação mais difícil. Se o sistema Unimed fosse 
unificado seria mais fácil de chegarmos a um acordo 
favorável para ambas as partes. 

Médicos cooperados reclamam que não 
se sentem “donos” da cooperativa. O que 
pode e está sendo feito para “trabalhar” este 
sentimento?

Ao ingressar na Unimed, os médicos assistem a 
aulas de cooperativismo, porém não é o suficiente. 
O médico é individualista por natureza e falta a 
educação cooperativista, entender o negócio como 
um todo e qual seu papel dentro dele. Para trabalhar 
o sentimento de ser ‘dono’ da cooperativa, propo-
mos encontros e ações com o cooperado. A ideia 
é conscientizar de que ele é dono da cooperativa 
e que deve proteger a sociedade como um todo. 

O Hospital Santos Dumont foi/é um bom 
negócio para a Unimed? Por quê?

O Santos Dumont Hospital foi, é e será um 
bom negócio para a Unimed-SJC. Para isso é ne-
cessário que o hospital seja bem administrado e o 
cooperado se sinta dono do negócio e utilize bem 

o recurso próprio. Atualmente várias singulares 
estão enxergando os Recursos Próprios como inves-
timento necessário para a cooperativa, já que esta 
medida valoriza o médico cooperado e a operadora 
não fica refém de outros recursos.

Quais as perspectivas para as operadoras 
de saúde nos próximos anos? E a Unimed?

Para as operadoras de pequeno porte as 
perspectivas não são boas tendo em vista todas 
as exigências que surgem de tempos em tempos 
dos órgãos reguladores. Percebemos que a ANS 
quer que as operadoras de saúde assumam a 
responsabilidade do sistema público de saúde, 
transferindo o custo assistencial público para a 
iniciativa privada. O Sistema Unimed é visto hoje 
como instituição filantrópica de utilidade pública, 
sendo que na verdade é uma empresa privada como 
outra qualquer, que visa lucro. 

Que mensagem o Sr. gostaria de deixar, 
nesta entrevista, aos médicos   de São José 
dos Campos, cooperados ou não?

O médico desconhece sua força e seu poder 
de negociação. Como a maioria tem visão assis-
tencialista, se torna receoso e arrisca pouco nos 
negócios. O que falta para a classe médica é o 
espírito empreendedor. Acredito que se na escola 
de medicina ministrassem aulas de empreendedo-
rismo, facilitaria a vida do profissional em todas as 
suas atividades.

O diretor 
presidente da 
Unimed, Julio Cesar 
Teixeira Amado
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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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De médico para médico

A Associação Paulista de Medicina do Trabalho e o Centro de Estudos Médicos das Indústrias do Vale 
do Paraíba realizam no dia 8 de outubro o V Seminário de Medicina Ocupacional do Vale do Paraíba. O 
evento é dirigido a médicos, enfermeiros, técnicos de Segurança do Trabalho 
e outros profissionais que atuam na área de Saúde do Trabalhador. Local: 
Casa do Advogado, em Taubaté. Informações e inscrições: (11) 3107-7979 
ou spmtsp@uol.com.br ou www.spmt.org.br

• Espaço Cassiano Ricardo (Salão Elegance)
• Banda Gostoso Veneno

• Decoração Ricardo Makoto 
• Buffet Tropikos

O bazar beneficente em prol dos animais abandonados, realizado na Casa 
do Médico nos dias 27 e 28 de agosto foi um sucesso de público e arrecadação. 
Mais de 250 pessoas assinaram o livro de presença. Os vídeos exibidos chamaram 
a atenção da população para o descaso, abandono e maus-tratos sofridos pelos 
animais e a alegria de muitos que encontraram novos lares. O evento teve como 
coordenadora a filha da colega Djanete Melo, Joana Melo, e contou com a parti-
cipação dos protetores da Cãopanhia Vira Lata e OPAR, além de doações vindas 
dos atores Sthefany e Kayky Brito, Louise D´Tuani, Carla Diaz e Thiago Oliveira.

Após dez anos de tramitação, a regulamentação da Emenda Constitucional 29 foi aprovada na Câmara 
dos Deputados no dia 21 de setembro, com 355 votos a favor, 76 contra e 4 abstenções. Agora a matéria 
segue para decisão do Senado e posterior sanção presidencial. 

O destaque que propunha a criação da CSS – Contribuição Social da Saúde, similar ao antigo imposto 
do cheque, foi retirado. 

Uma das principais bandeiras da classe médica e da sociedade civil organizada, a regulamentação da 
EC 29, sem aumento da carga tributária, significará financiamento mais adequado para o setor, ao definir 
o que são e o que não são gastos com saúde, evitando desvios, além de estabelecer os patamares mínimos 
de aplicação na pasta por parte da União, Estados e Municípios. 

Como em diversas manifestações ao longo da última década, a Associação Paulista de Medicina se fez 
presente no momento da votação pelos deputados em Brasília. O diretor de Defesa Profissional, Tomás 
P. Smith-Howard, representou a entidade.

aprovada a emenda 29

VENDO – apartamento na Vila Ema, com 2 dormitórios, armários planejados 
em todos os cômodos, completo, 2 vagas de garagem individuais.
Tel. 9771-0084 ou 8127-9040 direto com o proprietário.

Bazar Beneficente

Medicina do trabalho

ReseRve
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