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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$ 100,00 *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

Leia artigo do colega
Ailton Bonani Freire
sobre os honorários 
médicos. Pág. 3

15 de abril
(DOMINGO)
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Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, (8 de março), a APM São José dos Campos decidiu homenagear 11 mulheres da cidade, que 
por suas iniciativas sociais, de apoio à cidadania e saúde na região, se destacam em suas atribuições, independentemente da profissão. A solenidade 
foi realizada no dia 14 de março, na Casa do Médico. 

Em São Paulo, a APM realizou no dia 8 de março, pelo 12º ano consecutivo, a cerimônia de homenagem às mulheres. Foram escolhidas 15 
profissionais, entre presidentes de sociedades de especialidade, instituições médicas e responsáveis por Regionais da APM, cada uma delas repre-
sentando as conquistas das muitas mulheres que fazem parte do nosso convívio social. 

Conheça as homenageadas em São José dos Campos:

•  1 - Rosemary Dominguez Sanz (esq.) – presidente do GACC (Grupo de Assistência a Criança com Câncer) de São José dos Campos   •   2 - Meire Cristina Nunes Vieira Ghilarducci – superintendente 
executiva do Hospital Pró-Visão   •   3 - Vanessa Vantine – jornalista da Rede Vanguarda, São José dos Campos   •   4 - Solange Moraes – jornalista da Band Vale, São José dos Campos    
•   5 - Tânia Campelo – jornalista do jornal Bom Dia São José   •   6 - Mariana Camargo Guimarães (esq.)  médica   •   7 - Silvana Maria Figueiredo Morandini – médica   •   8 - Terezinha 
Veneziani Silva – médica   •   9 - Ângela Moraes Guadagnin – vereadora de São José dos Campos   •   10 - Renata Paiva (de marrom) – vereadora de São José dos Campos   •   11 - Antonia 
Ramos  (dir.) líder da Comunidade Beira Rio



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

No dia 02 de março reuniu-se em São Paulo, na sede 
da APM, a Comissão Nacional de Saúde Suplementar 
(Comsu),  que definiu que as negociações locais e estaduais 
com as operadoras serão retomadas a partir deste mês.

Uma das novidades é que o Movimento Médico 
pode (e deve) negociar condições locais com as opera-
doras já que em cada cidade e cada estado existe uma 
realidade diferente.

O Jornal do Médico publica nesta edição artigo 
do colega ortopedista Bonani, no qual sugere um 
movimento dos médicos para definir a referência do 
valor da consulta médica em consultório na nossa 
cidade para oitenta reais. E isto vale para qualquer 
operadora! Bonani além de ortopedista é professor 
da Unitau e foi dirigente do sistema Unimed. Para 

chegar a esses valores ele estudou todas as variações 
desde o CH até a CBHPM e os índices oficiais de inflação, 
estudo este que teve a ajuda da APM SJCampos.

A ideia é interessante. Até criamos um e-mail 
para receber sugestões dos colegas: 80@apmsjc.com.
br Escrevam. Comentem. Divulguem.

O que não podemos concordar – e estamos concor-
dando – é com o aviltamento exorbitante a que nossos 
consultórios estão sendo submetidos.

Sérgio dos Passos Ramos 
é presidente da APM São José dos Campos

São José dos Campos é 80?
Cartões amarelos foram empunhados por profis-

sionais de medicina de todo o Brasil reunidos na sede 
da Associação Paulista de Medicina (APM), em São 
Paulo, em 2 de março, como advertência aos planos 
de saúde. Os médicos reivindicam recomposição dos 
honorários, estabelecimento de reajuste anual e fim 
das interferências sobre a autonomia profissional. 

O encontro foi promovido pela Comissão Na-
cional de Saúde Suplementar – Comsu, Associação 
Médica Brasileira (AMB), Federação Nacional dos 
Médicos (Fenam), APM. 

Participaram da reunião pela APM de São José 
dos Campos os Drs. Sérgio Ramos, presidente; 
Silvana Morandini, diretora de Defesa Profissional, 
Lauro Mascarenhas, diretor distrital, e Vitor Pariz, 
2º secretário.

Além da pauta de reivindicações, foi decidido 
também o calendário do movimento para o primei-
ro semestre de 2012: 

Março a maio: período de negociação com as 
empresas - comissões estaduais, com participação 

Alerta aos 
planos de saúde

ErrAMoS

Na edição 151 do Jornal do Médico, o título correto da nota publicada na página 4, sobre o relaciona-
mento entre médicos e indústria farmacêutica, é: CFM libera médicos para aceitar viagens de laboratórios.

das Sociedades de Especialidade, devem procurar 
as operadoras cobrando posicionamento sobre a 
pauta de reivindicações do movimento .

25 de abril: Dia de Mobilização Nacional - fica 
a critério de cada região qual ação será executada 
como alerta às empresas e à sociedade. 

Junho: assembleias em todo o Estado para 
deliberar sobre as propostas das operadoras 

Fim de junho / início de julho: nova reunião 
ampliada da Comsu para definição das ações refe-
rentes ao segundo semestre.

Os representantes da Comsu ressaltaram que 
essas são diretrizes nacionais e que as Comissões 
Estaduais têm a tarefa de deliberar os encaminha-
mentos locais. 

A Comissão Nacional está recebendo contri-
buições dos médicos quanto à contratualização pelo 
e-mail comsu@portalmedico.org.br. As sugestões 
serão sistematizadas para compor a proposta a ser 
defendida pelas entidades nacionais no âmbito da 
ANS e nas negociações com as operadoras. 

claSSiFicadoS

De médico para médico
• 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 infraestrutura com-

pleta, e cartela de convênios credenciados (corpo clínico). Local: 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

Médicos 
estabelece-
ram pauta 
de reivindi-
cações

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

O médico não tem preço.
Com a modernização da economia globali-

zada, tudo tem que ter um preço, para fluir uma 
negociação. O médico não tem preço, mas seus 
HONORÁRIOS poderão ter.

Com base nessa afirmativa, no século XX 
criou-se a tabela dos HONORÁRIOS MÉDICOS, 
quando se praticavam preços como o litro de ga-
solina a R$ 0,60, o óleo diesel a R$ 0,40 e a taxa 
do CREMESP, R$ 267,00. Foi nessa época que 
as empresas de prestação de serviços médicos 
tiveram força para padronizar os HONORÁRIOS 
MÉDICOS.

Hoje, no século XXI, é incontestável que a 
mercantilização da economia perdeu o respeito 
com as profissões nobres como os magistrados, 
os engenheiros, os professores, o padre, o policial 
e também com os médicos, que lutam para salvar 
vidas, os quais foram esquecidos no tempo da 
remuneração dos HONORÁRIOS. Algumas em-

Atenção! Quanto Vale o Médico?
presas prestadoras de serviços médicos usam como 
escudos as cooperativas médicas, com dificuldades 
financeiras, para equiparar a remuneração de todos 
os médicos (impraticável para um bom padrão de 
atendimento).

Convoco todos os médicos a uma reflexão 
da evolução dos nossos HONORÁRIOS, as des-
pesas nos nossos consultórios, quanto custou 
muitas vezes para nossos pais a nossa honrosa 
Profissão e até quando vamos trabalhar sem 
reconhecimento?

Existe um lugar sagrado que é o consultório 
médico. Vamos valorizá-lo.

Toda vez que se vai a um estabelecimento co-
mercial para comprar qualquer coisa, lá já encontra-
mos tudo com preço definido pelo seu proprietário, 
em qualquer setor, e o ÚNICO estabelecimento em 
que o preço NÃO é definido pelo seu proprietário 
é o consultório médico.

Baseados na evolução econômica financeira a 

que fomos inseridos, vamos 
fazer uma campanha de va-
lorização dos HONORÁRIOS 
MÉDICOS, com a referência 
de R$ 80,00 para consulta médica em 
CONSULTÓRIO MÉDICO PARTICULAR, 
estipulada pelo seu proprietário, para 
qualquer prestadora de serviços médicos, 
a partir de 01 de julho de 2012.

Isto não é convocação para greve, 
paralisação ou imposição, e sim uma 
sensibilização para ADESÃO.

Os colegas adeptos a essa campanha 
de mobilização dos HONORÁRIOS que 
nos enviem sua posição para 80@apmsjc.
com.br para que se dê andamento a esta 
mobilização.

Ailton Bonani Freire 
é médico em São José dos Campos

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 associadas 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

Parceria
com o CIEE



No dia 10 de março, a Diretoria da APM 
se reuniu no Clube de Campo da Associação 
Paulista de Medicina em São Paulo. A situa-
ção do valor da consulta médica em São José 
dos Campos foi um dos diversos assuntos 
discutidos. 

Localizado na Serra da Cantareira, a 26 
quilômetros do centro da Capital, o Clube de 
Campo APM é uma excelente opção de lazer 
para a classe médica de todo o Estado. Lá o as-
sociado encontra o espaço ideal para a prática 
esportiva, relaxamento e diversão, em meio 
ao incrível visual da Mata Atlântica intocada.

O local oferece 12 chalés que abrigam 
de cinco a sete pessoas e 12 suítes para até 
seis pessoas. As hospedagens contam com 
televisão, móveis, utensílios de cozinha, 
eletrodomésticos e serviço de café da manhã. 
Na baixa temporada (entre maio e setembro), 
há desconto de 30% nas reservas, que podem 
ser feitas com antecedência de até 60 dias. 
O Clube de Campo dispõe também de um 
espaço reservado para camping, com área para 
trailers e barracas.

O Clube de Campo da APM é patrimônio 
de todos os sócios. Usufrua desse benefício! 
Informações na Casa do Médico.

Cine Debate está de volta

Acesse nosso blog!

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

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

siga-nos no @Apm_Sjc

Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) divulgou nota em que discorda 
do protocolo assinado no dia 14 de fevereiro pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e pela Associação 
da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma), que aborda o relacionamento entre os médicos e a 
indústria de medicamentos.

Em deliberação da Sessão Plenária de 23/02/2012, os conselheiros do Cremesp solicitam ao CFM 
que seja reaberta a discussão sobre a necessidade de revisão e de aprimoramento das normas éticas que 
envolvam a relação entre médicos e indústria farmacêutica.

Médicos x Indústria Farmacêutica

A nova edição do Cine Debate dá início à 
programação cultural de 2012, sob a coordenação 
dos colegas Álvaro Machuca e João Manuel Maio, 
diretores culturais da APM São José dos Campos.

O primeiro filme a ser debatido será a 
produção franco-russa O 
CONCERTO, no dia  29/03 
(última 5ª feira do mês) com 
início “pontualissimamente” 
às 20h.

Entre os debatedores, 
contaremos com as presenças 
do maestro Marcelo Stasi e 
dos médicos psiquiatras Hélio 
Alves de Souza Lima e Benigno 
Augusto Castro.

A sessão será regada a 
pipoca e refrigerantes.

SinoPSE Do FilME
Há 30 anos, o renomado maestro Andrei Si-

moniovich Filipov (Alexei Guskov) foi demitido da 
orquestra de Bolshoi, mas seguiu trabalhando por lá 

como auxiliar de limpeza. Um dia, ele acaba 
descobrindo que o Bolshoi foi convidado 
para tocar no Châtelet Theater, em Paris, 
e decide reunir seus antigos amigos para 
tocar no lugar da atual orquestra. Para 
integrar sua equipe ele pretende que a 
jovem e exímia solista de violino Anne-
-Marie Jacquet (Mélanie Laurent) os 
acompanhe. Se os planos derem certo, 
este tem tudo para ser um concerto 
muito especial e um verdadeiro triunfo. 

Assista ao trailer do filme
O CONCERTO: 
http://youtu.be/veTaT2Ki-Hk

APM se reúne no 
Clube de Campo em SP

Jornal do
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