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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

AtividAdes restritAs Aos médicos AtividAdes não-exclusivAs dos médicos

Formulação de diagnóstico nosológico Diagnósticos funcional, psicológico e nutricional, além de avaliação 
comportamental, sensorial, de capacidade mental e cognitiva

Emissão de laudos de diagnósticos de anatomia patológica e de 
citopatologia, que visam identificar doenças pelo estudo de parte de 
órgão ou tecido

Diagnósticos de anatomia patológica e de citopatologia, que visam 
identificar doenças pelo estudo de parte de órgão ou tecido

Coordenação da estratégia ventilatória inicial e do programa de 
interrupção da ventilação mecânica

Indicação e execução de “procedimentos invasivos, sejam 
diagnósticos, terapêuticos ou estéticos”, que incluem, entre outros, 
“invasão da pele atingindo o tecido subcutâneo para injeção”*

Aplicação de injeções subcutâneas, intradérmica, intramusculares e 
intravenosas

Ocupar cargos de direção e chefia de serviços médicos, ficando 
aberta a outros profissionais apenas a direção administrativa dos 
serviços**

A Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania (CCJ) do Senado no dia 8 de fevereiro o 
projeto do Ato Médico, que trata do exercício da 
Medicina. Os senadores acolheram relatório de 
Antonio Carlos Valadares (PSB-SE), que modificou 
o substitutivo aprovado pela Câmara. O texto pre-

* A norma motivou reação 
de acupunturistas e 
tatuadores, que temem 
restrição por conta da 
interpretação de conceito 
de procedimento invasivo. 
** As demais categorias 
argumentam que o 
atendimento é feito 
por uma equipe 
multidisciplinar, não 
havendo justificativa para 
que apenas uma categoria 
tenha a prerrogativa de 
direção e chefia na unidade 
de saúde. 
Fonte: Agência Senado

Foi apresentado no dia 3 de fevereiro, na sede 
da AMB, em São Paulo, o projeto de lei de iniciativa 
popular que propõe o investimento de 10% da 
receita bruta corrente da União na saúde pública, 
e lançada a Frente Nacional por Mais Recursos para 
a Saúde. “Este é um projeto do povo brasileiro, não 
só dos médicos. Precisamos mostrar para o governo 
federal que a regulamentação da Emenda 29 não foi 
como a população necessita e que a saúde pública 
deste país precisa sim de mais recursos”, explicou 
Florentino Cardoso, presidente da AMB.

O projeto altera a Lei Complementar nº 
141/12, que regulamentou a Emenda Constitu-
cional 29, não só no que diz respeito ao subfinan-
ciamento do SUS, mas também propondo que 
os recursos sejam aplicados em conta vinculada, 
mantida em instituição financeira oficial, sob 
responsabilidade do gestor de saúde.

Para que a mobilização caminhe, a Frente Na-
cional por Mais Recursos deve agora coletar cerca 
de 1,5 milhão de assinaturas, número que corres-

Ato Médico é aprovado por comissão no Senado
cisa ainda passar pelas comissões de Educação (CE) 
e de Assuntos Sociais (CAS) antes de ir a Plenário.

Os dez anos de tramitação do projeto no Con-
gresso revelam a dimensão das disputas em torno da 
matéria (SCD 268/2002), que determina atividades 
privativas dos médicos. De um lado, o Ato Médico põe 

fim a uma antiga reivindicação da categoria, com a de-
limitação legal de seu campo de atuação. De outro, os 
demais profissionais da saúde temiam o risco de que o 
texto, se transformado em lei, esvaziasse suas funções 
e resultasse na reserva de mercado para os médicos.

Confira os pontos polêmicos aprovados:

ponde a 1% do eleitorado nacional distribuídos em 
pelo menos cinco Estados (0,3% dos eleitores de 
cada um), e apresentar esse material à Câmara dos 
Deputados. Depois o projeto de iniciativa popular 
seguirá a tramitação normal no Congresso.

Participaram do lançamento da Frente os repre-
sentantes das seguintes entidades apoiadoras: Ophir 
Cavalcante Júnior, presidente da OAB Nacional; 
Florisval Meinão, presidente da Associação Paulista 
de Medicina; Aloísio Tibiriçá, 2º vice-presidente 
do Conselho Federal de Medicina; Márcio Bichara, 
secretário de Saúde Suplementar da Federação Na-
cional dos Médicos; Eleuses Paiva, deputado federal 
e vice-presidente da Frente Parlamentar da Saúde 
da Câmara; Marcos Moraes, presidente da Academia 
Nacional de Medicina; Beatriz Dobashi, presidente do 
Conselho Nacional dos Secretários de Saúde; Apare-
cida Pimenta, secretária de Saúde de Diadema (SP) e 
vice-presidente do Conselho Nacional dos Secretários 
Municipais de Saúde; e Giovanni Cerri, secretário de 
Saúde do Estado de São Paulo. 

Integram também a Frente o Centro Brasileiro 
de Estudos da Saúde, a Confederação Nacional 
dos Trabalhadores de Saúde, o Conselho Nacional 
de Secretarias Municipais de Saúde, a Associação 
Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 
e a Federação Brasileira dos Hospitais e Grupo 
Hospitalar.

Fonte: AMB

Mais recursos para a saúde

Representantes da Frente Nacional por mais Recursos para a 
Saúde assinam adesão ao projeto de iniciativa popular



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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editorial

Que bom estar aqui novamente para poder falar com vocês, 
já estava com saudades.

Caros colegas, primeiramente gostaria de deixar claro 
para todos o meu ponto de vista quanto à aprovação da Emenda 29. Todos sabem 
e viram o quanto lutamos para a sua aprovação, mas não da maneira vergonhosa 
como foi feita. Alteraram o texto original e mais uma vez o governo, às vésperas da 
votação, "convenceu" vários senadores a voltar atrás, que mesmo já tendo votado 
favoravelmente anteriormente. Eles aprovaram um projeto que retirou a alíquota 
de participação do governo federal, e com isso retiraram aproximadamente 45 
BILHÕES de reais por ano da nossa doente saúde pública.

Queria também lembrá-los de que as lutas pela valorização dos médicos e da 
saúde continuam, e fortes, para este ano. Já existem várias programações: tivemos 3 
reuniões da Defesa Profissional na APM em SP. No dia 3 de março haverá mais uma 
com as lideranças médicas para definir estratégias e cronograma das negociações 
nacional, e no dia 5 de março para a estratégia e cronograma estadual.

Este ano as entidades e lideranças médicas também cobrarão mais as UNIMEDs. 
Apesar de serem cooperativas médicas, também são operadoras de planos de saúde, 
estão no mercado e vendem planos. Em vários locais são as operadoras que menos 
pagam aos médicos e algumas mesmo quando pagam são enganosas, pois no final 
do ano ainda pedem devolução de dinheiro para acertar despesas.

Estamos contentes, pois agora e pela primeira vez, temos um representante dos mé-
dicos na ANS. O Dr. André Longo Quênia, que foi do Sindicato dos Médicos e conselheiro 
do CRM por Pernambuco, tomou posse e tem bom relacionamento com os médicos.

Opa, vou parando por aqui. Acho que me entusiasmei e comecei a passar varias 
notícias de uma vez! Até a próxima e um grande abraço a todos.

 

Lauro Mascarenhas Pinto
Diretor da APM São José dos Campos

• Alugo sala para médico, psicólogo, nutricionista e 2 dias em sala montada para 
dentista. Tel. (12) 3921-3209 (Dra. Aniete).

• Alugamos salas/blocos de horários em consultório médico com infraes-
trutura completa, e cartela de convênios credenciados (corpo clínico). Lo-
cal: Espaço Andrômeda Shopping. Valor a combinar. Tel: (12) 3931-7974 
E-mail: clinica_ella@yahoo.com.br

• Sala vaga para consultório na Av. São João, 660. Duas secretarias. Informações: 
Dr. Antonio Fonseca da Silva. Tel. 3921-2542 ou 9713-4378

A APM São José dos Campos fechou parceria com o CIEE (Centro de Integração 
Empresa-Escola), para a contratação de estagiários pelos consultórios e clínicas asso-
ciadas da cidade. A atuação do estagiário não deve ter ligação direta com o tratamento 
médico dos pacientes. Podem se candidatar a vagas estudantes do ensino médio, técnico 
e superior. As oportunidades de estágio podem ser consultadas em www.ciee.org.br

De volta
Parceria com o CIEE

claSSiFicadoS

De médico para médico

Jornal do
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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

artigo

Até março, estarão concluídas as obras 
de reforma nas instalações da Casa do Médi-
co. Além da substituição dos caixilhos e dos 
vidros das janelas do auditório (agora com 
isolamento acústico, melhorando o conforto e 
a segurança do local), estão sendo feitas manu-
tenções no sistema de calas e redes hidráulica e 
elétrica da sede da APM São José dos Campos.

A Casa do Médico foi inaugurada em 
dezembro de 1968 e passou pela primeira 
reforma em 1999. O custo da obra atual é de 
aproximadamente R$ 75 mil, sendo que a APM 
estadual está subsidiando 1/3 desse valor. 

Após a conclusão dessa fase, haverá 
licitação para reformar também o pavimento 
inferior e renovar a pintura interna e externa 
da sede. Porém, tão logo estejam finalizados 
os trabalhos no auditório, o espaço ficará no-
vamente à disposição para reuniões científicas, 
sociais e culturais dos associados, lembrando 
que estes usufruem de condições especiais 
para a utilização da sede da APM SJC.

A coisa é complicada quando você deixa de ser um mero 
articulista do Jornal do Médico e passa a ser Presidente da 
APM. Portanto, a primeira declaração, escrevo isto como 
médico, como cooperado da Unimed há mais de 30 anos e 
não como Presidente da APM.

Ano passado fizemos uma enquete com quem tinha 
saído da cooperativa e quem tinha ficado. Pedimos depoi-
mentos, só recebemos dois, publicados. À época eu tive 
dúvidas sobre se devia me manifestar, preferi observar e 
não expressar meu ponto de vista.

Vejamos a Unimed de São José dos Campos. É a maior 
operadora de planos de saúde do Vale do Paraíba. Isto, sem dú-
vida, garante trabalho médico para seus cooperados, finalidade 
primeira e, para mim, única, da cooperativa. É, das operadoras 
do Vale, excluindo as seguradoras, a que paga o maior valor 
de consulta. Não é o que queremos ou o que valemos, mas 
comparada a Grupo São José, Santa Casa e Policlin, a que mais 
paga. Por último, é uma cooperativa. Onde a decisão sobre os 
rumos e sobre a administração cabe aos cooperados. Não há 
descredenciamento imotivado, ou seja, há garantia de trabalho. 
De quebra temos o melhor hospital da região.

A Unimed de São José dos Campos passou no ano passado 
por problemas graves de conjuntura. Pressão da ANS, cenário 
bancário altamente desfavorável, e uma dívida de investimento, 
Hospital Santos Dumont, alta e ainda rolando. Novo presidente, 
nova diretoria, perda de executivos importantes, índice de sinis-
tralidade muito alto em algumas carteiras, a maioria negociadas, 
mas uma em pendência judicial. 

Um dilema, manter uma carteira enorme com pontos 
de prejuízo ou diminuir a carteira e torná-la rentável. Claro, 
torná-la rentável. Mas isto tem de esperar prazos de contrato.

No ano passado a Unimed de São José dos Campos 
perdeu uma quantidade expressiva de cooperados. Ao con-
trário de alguns eu, pessoalmente repito, considero que a 
cooperativa perdeu grandes e competentes médicos. Muitos. 
Gente de alta capacidade médica e um laboratório de reno-
me, o único dirigido por médicos em São José dos Campos. 

Para estes médicos a sensação de abandono por parte desta 
empresa que para muitos foi até um sonho foi enorme. Nem 
uma carta de agradecimento, apenas uma assinatura no livro 
de matrículas, isto quando não foram menosprezados. Para 
isto uso a palavra, lamentável.

Esta debandada poderia ser evitada se a ufania tivesse 
sido menor se tivessem ouvido os Conselhos Fiscais ante-
riores que já recomendavam um aporte de capital, aporte 
este que poderia ter sido feito em suaves prestações e não 
da maneira abrupta e não planejada como foi. Descobrimos 
que as atas do conselho nem eram lidas...

Como muitos, não concordo com muitas coisas que se 
faz na administração. Penso que o modelo Unimed tem de ser 
rediscutido com urgência. Não é possível que somente no Vale 
tenhamos oito cooperativas e uma Federação Intrafederativa 
com nove diretorias, nove conselhos fiscais, nove conselhos 
técnicos, centenas de funcionários, dezenas de sistemas que 
não se conversam, uma babel que não tem nenhuma razão de 
ser a não ser perpetuar dirigentes e prejuízos.

No entanto ainda considero que a Unimed seja uma 
opção inteligente para o trabalho médico. 

Também tive medo de continuar, achei muito caro e 
abrupta a chamada de capital, mas lembro que grande parte 
das conquistas que nós cooperados temos hoje no estatuto 
da Unimed de São José dos Campos foram conseguidas 
com muito esforço de alguns, entre eles eu me incluo, que 
não aceitaram o óbvio e o forçado e lutaram por conquistas 
importantes.  A idéia do capital remunerado, por exemplo, 
foi uma longa luta terminada na madrugada das assembléias 
após muita ofensa pessoal, mas, aí está.

Hoje, sabemos que o que aplicamos no ano passado, 
pelo menos é nosso e de nossas famílias e é corrigido por 
decisão da assembléia.

A participação de todos os cooperados é fundamental 
no processo cooperativo.

Sérgio dos Passos Ramos
Cooperado da Unimed

"Ter coragem não é algo que requeira qualificações excepcionais, fórmulas mágicas ou combinações especiais de hora, lugar e 
circunstância. É uma oportunidade que, mais cedo ou mais tarde, é apresentada para cada um de nós." ( John F. Kennedy )

Porque unimed Auditório da 
Casa do Médico 

em reforma

Auditório da Casa do Médico terá isolamento acústico

Jornal do
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Acesse nosso blog!

http://apmsjc.com.br/blog/

A Resolução CFM nº 1974, que entrou em vigor 
em 15 de fevereiro, estabelece novas diretrizes para a 
propaganda médica no país. Evitar o sensacionalismo, 
a autopromoção e a mercantilização da assistência 
à saúde estão entre os principais objetivos da nova 
legislação.

A proposta da nova regulamentação é padroni-
zar os procedimentos para a divulgação de assuntos 
médicos em todo o território nacional.

A resolução proíbe, dentre outros critérios, o uso 
de expressões tais como “o melhor”, “o mais eficien-
te”, “o único capacitado”, “resultado garantido” ou 
outras com o mesmo sentido em peças publicitárias. 
Também não permite sugerir que o serviço médico ou 
o médico citado seja o único capaz de proporcionar 
o tratamento ideal para determinado problema de 

Conselho Federal de Medicina liberou os médicos para 
viajar a convite da indústria farmacêutica, informou a Folha 
de S. Paulo do dia 14/2. O órgão assinou um acordo que res-
tringe brindes, mas mantém a liberdade para os profissionais 
aceitarem viagens. Leia mais no site do CFM – www.cfm.org.br

O blog da APM São José dos campos já é considerado uma 
das maiores fontes de informação sobre o movimento médico 
e outros assuntos de Medicina, com publicações imediatas dos 
principais assuntos de interesse da classe médica no Brasil.

Foi realizada no dia 12 de janeiro de 2012 
reunião da 3ª Distrital na sede da APM São José 
dos Campos, com a presença de representantes 
das regionais distritais.

Em janeiro, a Diretoria comemorou o aniversário 
da colega Aniete Carolina Camargo R. Castro, diretora 
social da APM SJCampos. Parabéns!

Vem aí a Caminhada 
Agita São José!

Novas normas de publicidade médica
saúde; e veta a composição de gráficos, quadros, ta-
belas e ilustrações para divulgar informações que não 
estejam representadas – de forma ética – em estudos 
científicos publicados em periódicos de renome e que 
não expressem com rigor sua veracidade.

Estão também proibidas a participação de mé-
dicos em concursos para a escolha e premiações de 
profissionais “do ano”, o uso de imagem de pacientes 
em peças publicitárias, e a oferta de serviços por meio 
de consórcios ou similares. Especifica que anúncios 
de clínicas, hospitais, casas de saúde, entidades de 
prestação de assistência médica e outras instituições 
de saúde contenham, sempre visível, o nome do di-
retor técnico médico e sua correspondente inscrição 
no Conselho Regional em cuja jurisdição se localize 
o estabelecimento de saúde.

CRM libera médicos para aceitar 
viagens de laboratórios

reunião da
3ª Distrital

Feliz
Aniversário!

InFoRmE-SE PElo TEl. 3922-1079

A APM São José dos Campos saúda e dá boas vindas 
a seus novos associados!
• Fernanda Tiemy Loureiro Nakagawa – Clínica Geral
• Francisco Pinto de Castro Filho – Cirurgia Plástica
• Shirlei Maria Candido de Souza – Ginecologia e 
Obstetrícia

15/04 (DOMINGO)

novoS aSSociadoS

A Câmara analisa o Projeto de Lei nº 2.939/11, do 
Deputado Ronaldo Benedet (PMDB-SC), que altera a legis-
lação sobre direitos autorais (Lei nº 9.610/98) para isentar 
algumas transmissões do pagamento desses direitos, espe-
cialmente as realizadas em hotéis, consultórios médicos e 
meios de transporte.

Pagamento ao Ecad
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