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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 < td> R$ 54,00 *1

Cassi R$ 50,00 *1

Policlin Saúde Executivo R$ 45,00 *2

Unimed Intercâmbio R$ 40,00 *4

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

Policlin Especial R$ 38,00 *2

Policlin Policard e Polibásico R$ 37,00 *2

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

Vale Saúde R$ 36,00 *2

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

Clinica São José Alfa 22 Plus R$ 31,42 *2

Clínica São José Master e Ouro R$ 30,16 *2

Policlin (Redefit) 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

Muito obrigado!

• Álvaro Tolomelli
• Andreia Santos Rafael Alves
• Antonio José Amim
• Antonio Maria Fonseca Da Silva
• Avenir Isaac Neto
• Benedito Rodrigo R. Oliveira
• Bruna Malburg Freire Meira
• Carla (Fonoaudióloga)
• Carmem Thereza Pricoli Quaglia
• Carolina Santos Name
• César Massami Yukita
• Clarisse Gaspar Doim
• Claudia R. P. Pinto de Carvalho
• Clinica Baby Center
• Clinica de Oftalmologia Vianna
• Clinica de Otorrinolaringologia

  (Adhemar de Barros)
• Clínica São Rafael
• Djanete Barbosa Melo
• Dolly Conceição Burgomeister
• Eder Teixeira Cardoso
• Edna Maciel Menezes
• Élide Zélia Santo
• Elisa Sawaguchi
• Francir Veneziani Silva
• Gizelda (Clínica Viver)
• Glauce Mitunani
• Inard Coppio
• Jaime da Conceição Araújo
• Janete Costa Moraes
• João Manuel F. Simões C. Maio
• João Manuel Noronha

• José Ledson da Silva
• José Luiz Freire Aguiar Lessa
• Juana Montecinos Maciel
• Kazue Uemura
• Lauro Benedito Hanna
• Lauro Mascarenhas Pinto
• Lucio Murilo Santos
• Luiz Alberto Siqueira Vantine
• Luiz Carlos Souza Menezes
• Marco Antonio Fioravante
• Marcos Antonio Prado
• Maria Aparecida Fernandes Lobo
• Maria Margarida
   Fernandes Alves Isaac
• Maria Stela Merícia dos Santos Paixão
• Maria Teresa Mathias Fioravante

• Marilúcia de Oliveira Gonçalves
• Marina Quaglia Pariz
• Mauricio Garcia Lima
• Mitie Uemura
• Nereusa Martins Barros
   Moreira Lemos
• Oswaldo Kenzo Huruta
• Pam Wen Lung
• Paulo César Ribeiro de Carvalho
• Paulo Mesquita Carvalho Neto
• Paulo Roberto Badhur Vieira
• Quintina Diniz F. Dominguez
• Renata Machado Cardoso
• Renato Sebe
• Ricardo Alcântara Moreira
• Ronaldo Roesler

• Rosemeiry Tereza Marçal
• Rosilene das Graças Badiane
• Sebastião Dominguez Neto
• Sérgio dos Passos Ramos
• Serviço de Hemoterapia do Vale
• Silvana Maria
   Figueiredo Morandini
• Sonia Maria Gonçalves Mioni
• Telma (Assistente Social Unimed)
• Therezinha Veneziani Silva
• Toshiko Narikawa
• Tuyochi Hirakui
• URC Imagens Diagnósticas
• Vitagane Pinto Teixeira
• Vitor Mercadante Pariz
• Willian (Representante Jansen)

A Diretoria da Associação Paulista de Medicina 
São José dos Campos agradece a todos os médicos e 
colaboradores de Clínicas e Laboratórios que trans-
formaram as bolinhas coloridas da nossa grande 
árvore de Natal em alegria para as 72 famílias e 
78 crianças da Creche Patronato Nossa Senhora 
Aparecida, além das 20 famílias e 44 crianças da 
Comunidade Beira Rio.

Este ano, todas as famílias da creche e da 
Comunidade receberam presentes e cestas na-
talinas, graças ao empenho de todos – colegas, 

familiares, amigos e funcionários das clínicas e 
consultórios.

Nossos especiais agradecimentos às nossas 
mamãe Noel Silvana Morandini e Aniete Carolina 
Camargo R Castro; nossa duende Joana Melo (filha 
da colega Djanete); Rita de Cássia Nagib (esposa 
do colega Lauro Mascarenhas), e Juliana Maira 
Jerônimo e Adiara Luciene E.Ferreira, secretárias 
desta Regional.

As alegrias estampadas nestes rostinhos são 
o nosso agradecimento a todos vocês.



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.

Re
sp

.: D
r. R

ob
er

to 
Sc

ho
ue

ri J
r. –

 C
RM

 48
20

1/S
P

Órgão Informativo da 
Associação Paulista de Medicina 
São José dos Campos
www.apmsjc.com.br

• Presidente: Sérgio dos Passos Ramos • Vice-presidente: Francir Veneziani Silva • 1º Tesoureiro: Therezinha Veneziani Silva • 2º Te-
soureiro: Lauro Mascarenhas Pinto • 1º Secretário: Maria Margarida Fernandes Alves Isaac • 2º Secretário: Vitor Mercadante Pariz • 
Defesa Profissional: Silvana Maria Figueiredo Morandini • Diretoria Científica: Luiz Alberto S. Vantine e Tatiane Fernandes • Diretoria 
de Comunicação: Alexandre de Souza Muassab • Diretoria Social: Carmen Thereza Pricoli Quaglia e Aniete Carolina Camargo R. Castro 
• Diretoria Cultural: João Manuel F. Simões C. Maio e Alvaro Machuca • Diretoria de Esportes: Bruno C. Simi e Afonso D. Chiaradia 
• Conselho Fiscal: Hélio Alves de Souza Lima, Marco Antonio Fioravante e Othon Mercadante Becker • Suplentes do Conselho Fiscal: 
David Alves de Souza Lima, Fernando Martins Soares, Nereusa Martins de Barros Moreira Lemos e Juana Montecinos Maciel • Delega-
dos: Gilberto Benevides e Pedro Roberto Alves Ribeiro • Jornalista Responsável: Ana Paula Soares - Mtb. 18.368  • Projeto Gráfico/
editoração: Layout Produção Gráfica • Tiragem Desta Edição: 1.500 Exemplares. 
Toda matéria assinada é de responsabilidade do autor

editorial entrevista

É o dia a dia. Você, médico, 
estuda anos e anos, investe pesa-
damente em educação continuada, 
livros, congressos, pós, etc.

Tem certeza de que a Me-
dicina que você pratica é de alto 
nível, procura para seu paciente 
o melhor disponível e usa de toda 
a sua ciência e arte para ser um 
excelente médico.

Mas um belo dia se depara com 
uma denúncia de má-prática, palavra consagrada 
no mundo todo (malpractice), mas que no Brasil 
se convencionou chamar de erro médico.

Já disse aqui que a palavra erro é pré-
-julgamento. Para se comprovar se houve erro ou 
não é necessário todo um processo de apuração 
com ampla defesa e o exercício do contraditório. 
A palavra erro implica em culpa. Mas, infeliz-
mente, a prática no Brasil, é chamar qualquer 
intercorrência do ato médico de erro, até prova 
em contrário. 

A partir daí inicia-se o seu sacrifício. Certo 

Cuidado, seu patrimônio
pode estar em risco

de que fez tudo certo, vai se deparar 
com “peritos” que tentarão provar 
que fez tudo errado. Como a justiça 
na maioria destes casos é gratuita, a 
parte acusadora cresce no ataque e 
você terá que se defender.

Acossado você tentará provar 
que estava certo ao invés do acusador 
tentar provar que você está errado. 
E, de repente, você se depara com 

uma sentença, quer seja na justiça 
administrativa (CRMs), criminal ou cível. E terá 
de pagar. Comece a falar em milhares de reais...

Nesta edição, uma entrevista com Dr. Aníbal, 
advogado renomado e experiente que defende os 
médicos associados da APM nestes casos. 

Por si só, a assistência jurídica gratuita é mo-
tivo suficiente para você ser sócio e pagar a APM.

Podemos dizer: Venha para a APM você 
também. (Antes que seja tarde)

Sérgio dos Passos Ramos
Presidente

Há quanto tempo o sr. faz a assessoria jurídica dos 
sócios da APM?

O nosso escritório (pessoa jurídica) presta assistência à 
APM há mais de 13 (treze) anos.

Respeitando a ética, há casos muito difíceis? Qual a 
pior área, a cível, a criminal ou a administrativa (CRM)?

Entendo que cada uma possui sua particularidade. As 
valorações são diferentes. No cível e criminal temos dificul-
dades, primeiro em aprender tecnicamente o ato praticado 
pelo médico, e depois temos que tentar demonstrar no papel 
o que foi feito, e que não houve nenhum erro médico que pu-
desse indicar que o profissional médico agiu com negligência, 
imprudência ou imperícia. Já na esfera administrativa do 
CRM é mais fácil explicar o que foi feito, porém por serem os 
julgadores médicos e em havendo qualquer infração ética ou 
má prática médica que possa caracterizar negligência, impru-
dência ou imperícia, a condenação passa ser inevitável. Não 
podemos nos esquecer que temos ainda a defesa em processos 
disciplinares que não os do CRM, como por exemplo, dos fun-
cionários públicos municipais, que também são processados 
por má prática médica e são julgados por outros funcionários 
de carreira que não são médicos.

Leia entrevista do Dr. Aníbal Monteiro de Castro, advogado da APM São José dos Campos, sobre seu trabalho de assessoria jurídica aos médicos associados

o apoio jurídico da APM SJC a seus associados
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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

Leia entrevista do Dr. Aníbal Monteiro de Castro, advogado da APM São José dos Campos, sobre seu trabalho de assessoria jurídica aos médicos associados

Os valores de indenização 
pedidos são altos? Ouve-se falar 
em mais de dois milhões de reais. 
Qual a tendência dos juízes?

Realmente existem valores pedidos 
em milhões, outros na casa dos R$ 800 
mil, R$ 500 mil etc. Normalmente os au-
tores requerem o benefício da assistência 
judiciária gratuita e são isentos de custas 
judiciais, daí os pedidos nos patamares 
acima. Os juízes ao fixarem uma condenação, normalmente 
não levam em consideração os valores pedidos, fixando-os em 
números menores e mais realistas. Normalmente quem pleiteia 
valores dessa magnitude, ainda que trabalhasse a vida toda jamais 
conseguiria amealhar tal montante. Existe um dispositivo legal 
que impede o que se denomina de “locupletação ilícita”.

É difícil para um médico entender que, se fez tudo 
certo e houve um mal resultado, ele tem a obrigação 
de responder por isto. Quando é que o médico pode 
ser considerado culpado e quando ele tem a obrigação 
de indenizar um dano?

Evidente que o profissional médico, quando aplicou a 
técnica correta e o resultado não foi aquele que se esperava, se 
sente injustiçado e até mesmo revoltado. Pior ainda é quando 
o paciente leva o caso aos jornais e à televisão e o médico é 
condenado antes mesmo de se explicar ou provar que não 
cometeu nenhum erro ou falha profissional. O médico pode ser 
considerado culpado quando agiu com negligência, imprudência 
ou imperícia. Com exceção da cirurgia plástica, cujo resultado é 
de fim, ou seja, o paciente combina e espera aquele resultado. 
Nas demais áreas médicas o profissional busca o melhor para 
o paciente, procurando minimizar sua dor e o seu sofrimento, 
empregando todos os meios e técnicas que estão à sua disposição, 

considerando-se como de meio e não de fim. 
Temos procurado ressaltar e, em algumas 
oportunidades, proferir palestras sobre o 
correto preenchimento do prontuário mé-
dico. O prontuário devidamente preenchido 
é o primeiro documento e prova da defesa 
do profissional médico. Quando preenchido 
de maneira ilegível (sujeitando-se o médico 
a sofrer processo disciplinar por este ato), 
falho, às pressas, não constando todos os 

detalhes da anamnese etc, pode levar a uma possível 
condenação futura.

Nos Estados Unidos o excesso de judicia-
lização da medicina aumentou o seu custo. 
Aqui, ao contrário, as operadoras de saúde 
pagam cada vez menos. Elas podem ser cha-
madas como co-responsáveis? Isto é bom ou 
ruim para o médico?

Em quase todos os processos cíveis as ope-
radoras e hospitais são denunciados juntamente 
com o médico. Quando são indicados somente os 
hospitais e operadoras, estas denunciam os médicos 
que participaram daquele ato (denunciação à lide), 
e os mesmos passam a figurar no polo passivo das 
demandas. Se o médico cometeu alguma falha ou 
erro que possa indicar uma condenação, diferença 
alguma faz, porque no caso das operadoras virem 
a ser condenadas, estas poderão depois cobrar dos 
médicos pelo prejuízo que deram causa.

Um conselho de advogado, o sr. faria um 
parto ou uma cirurgia por 300 reais?

Exerci a função de presidente da sub-seção da 
OAB no final dos ano 80 e em determinada ocasião 

recebi uma denúncia de que um advogado havia co-
brado valor ínfimo para atender um cliente. Chamei-o 
para uma conversa preliminar e o mesmo confirmou 
o valor cobrado e me disse que havia praticado aquele 
valor porque seu filho naquele dia se encontrava 
doente, necessitando de remédios e precisava fazer 
a feira para sua casa, pois afirmou não ter nada para 
comer. Dispensei-o... Cada caso é um caso. Agora exis-
tem certos atos médicos que não são de urgência, ou 
grande risco de vida, que mereceriam maior reflexão.

A assistência judiciária para os sócios 
da APM é gratuita. É um bom negócio para o 
médico? E o sr., como se sente sendo o “nosso” 
advogado?

Evidentemente que a assistência jurídica 
colocada à disposição dos sócios da APM, no caso 
de processos cíveis, em especial, é de grande valia. 
Dentro dos valores pedidos que configuram o valor 
da causa, e se qualquer advogado aplicar o mínimo 
de sua tabela de honorários de 10% (dez por cento), 
fica fácil fazer uma rápida avaliação e verificar se é 
ou não interessante se tornar sócio. De se destacar 
que a APM enviou para todos os escritórios que 
prestam assessoria, regulamento da assessoria 
jurídica, definindo que as defesas deverão ser feitas 
quando ao médico for imputado ERRO MÉDICO, 
ou seja, uma discussão entre médico e paciente. 
Aproveito a oportunidade para dizer da satisfação e 
do prazer por estar durante esses anos todos aten-
dendo aos médicos associados que nos procuram. 
Podemos observar quantos se tornaram sócios em 
razão do atendimento jurídico que estão colocados 
à disposição dos mesmos.

Dr. Aníbal Monteiro de Castro, 
advogado da APM de SJ Campos

o apoio jurídico da APM SJC a seus associados
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A presidente Dilma Roussef sancionou no dia 16 de 
janeiro a lei que define os gastos públicos em saúde, bem 
como os percentuais mínimos de investimento na área 
por parte da União, estados e municípios. A regulamen-
tação da Emenda 29, que tramitava há mais de 10 anos 
no Congresso, foi aprovada em definitivo pelo Senado 
em dezembro do ano passado.

O texto encaminhado pelo Congresso sofreu 15 vetos 
da Presidência. Entre os cortes, dois se relacionavam à 
Contribuição Social sobre a Saúde (CSS), um novo tributo 
cujos recursos seriam destinados à área, mas cuja cobrança 
já havia sido derrubada na Câmara e no Senado.

A Associação Paulista de Medicina (APM) compreende 
que, dessa forma, o Sistema Único de Saúde permanece à 
beira de um colapso em virtude da crônica falta de recursos. 

Outro veto diz respeito aos recursos que a União 
deve aplicar anualmente na saúde. Pelo texto aprovado, o 
governo federal deve investir o montante do ano anterior 
acrescido da variação percentual do Produto Interno 

Dilma sanciona EC 29 com 15 vetos
Bruto (PIB), que mede o crescimento da economia. O 
veto presidencial impede que uma eventual revisão 
para cima nesse percentual obrigue o governo a aplicar 
créditos adicionais para ajustar o valor.

O texto sancionado mantém a previsão de que 
estados e Distrito Federal apliquem 12% de tudo o que 
arrecadam na saúde. Já os municípios devem investir 
15% da receita. Foram excluídos dispositivos que estabe-
leciam formas de compensação para estados e municípios 
que não atingissem essas metas em 2011.

Dilma também vetou artigo que excluía do cálculo de 
investimento recursos aplicados em saúde provenientes 
de taxas, tarifas ou multas arrecadados por entidades 
públicas da área de saúde. Com o veto, esses investimentos 
poderão entrar no percentual mínimo de estados (12%) e 
municípios (15%).

Outro veto exclui trecho que mandava que a lei fosse 
revisada ainda em 2012. Na justificativa, a presidente 
afirmou que a Constituição prevê a reavaliação da lei a cada 

cinco anos.
DEFINIçõES
Foram mantidas 

no texto as definições 
do que pode e o que 
não pode ser conside-
rado gasto em saúde. 
O objetivo é evitar que 

governadores e prefeitos “maquiem” os gastos em 
saúde pública.

Ficou expresso que não podem ser contabilizados 
como despesas em saúde gastos com pagamento de 
aposentadorias e pensões, inclusive de servidores da 
saúde; pagamento de salário para servidores que não 
atuam na área; assistência à saúde que não seja universal; 
merenda escolar; saneamento básico; limpeza urbana; 
preservação do meio ambiente; assistência social; além 
de obras de infraestrutura.

Com a regulamentação, os recursos só poderão ser 
utilizados em ações e serviços de “acesso universal” que 
sejam “compatíveis com os planos de saúde de cada ente 
da federação” e de “responsabilidade específica do setor 
saúde, não se aplicando a despesas relacionadas a outras 
políticas públicas que atuam sobre determinantes sociais 
e econômicos, ainda que incidentes sobre as condições 
de saúde da população”.

Entre os investimentos autorizados na saúde estão 
remuneração dos profissionais de saúde na ativa; gastos 
com capacitação de pessoal e investimentos na rede física 
do Sistema Único de Saúde (SUS); produção, aquisição e 
distribuição de insumos, como medicamentos e equipa-
mentos médico-odontológicos; gestão e ações de apoio 
administrativo; entre outros.

Fonte: site G1, APM-SP e Agência Saúde

Os diretores da APM São José dos Campos, 
Álvaro Machuca e João Carvalho Maio visitaram a 
APM São Paulo neste início de ano, onde foram re-
cebidos pelo diretor cultural Guido Arturo Palomba. 
O objetivo da visita foi trazer ideias de iniciativas 
que possam ser implementadas em benefício dos 
sócios de São José dos Campos

Novas ideias

Siga-nos noAceSSe noSSo blog!

@Apm_Sjchttp://apmsjc.com.br/blog/
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