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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

Siga-nos no

@Apm_Sjc

A APM é livre para defender
o médico e a Medicina.

Para ser livre,
precisa ser forte.

Seja Sócio da aPM.
Ligue hoje: 3922-1079.

A Medida Provisória 568, objeto de polêmica 
desde o fim de maio por apresentar itens que re-
duziriam a remuneração dos médicos servidores 
públicos federais em até 50%, foi alterada pela 
comissão mista no Congresso Nacional.

Aprovado por unanimidade, o relatório de 
Eduardo Braga, líder do governo no Senado, re-
tirou do texto da MP os pontos apontados como 
prejudiciais pelas entidades médicas, que haviam 
gerado manifestações e greve em diversos Estados.

No novo texto, foi mantida a carga de 20 horas 
semanais para os médicos, com a tabela equivalente, 
e as 20 horas extras opcionais pagas como gratificação. 
Estão mantidos também os adicionais de periculosidade e 
de insalubridade como percentuais dos salários, e não em valores 
fixos, como propunha inicialmente o governo.

Além disso, foi extinta a Vantagem Pessoal Nominal Identificada (VPNI), 
mecanismo de transição criado pela versão original da MP entre a remune-

Governo recua e MP 568 é alterada 
ração anterior e a prevista no texto. O mecanismo havia sido alvo 

de severas críticas por representar o congelamento de parte 
do salário dos médicos.

Para o presidente da Associação Paulista de Me-
dicina (APM), Florisval Meinão, o fato de o governo 

desistir dos pontos que penalizavam os profissionais 
de medicina é uma grande vitória para a saúde no 
país. "A força da classe médica, com o apoio dos 
parlamentares e da sociedade, mostrou que apostar 
no processo democrático é sempre o caminho mais 
viável e legítimo”, afirma.

Agora, o texto irá a votação nos plenários da 
Câmara e do Senado. Segundo o assessor parla-
mentar das entidades médicas, Napoleão Puente de 
Salles, não devem ocorrer novas mudanças. "Houve 
um grande acordo entre líderes do Executivo, do 

Legislativo e das entidades médicas mobilizadas. O compromisso é de que 
não haverá nenhuma perda para os médicos”, avalia.

Cuidar da saúde 

é nossa alegria

20 de
Outubro

ReseRve
esta data!

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



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

claSSiFicadoS

NovoS aSSociadoS

De médico para médico

Dr. Sidney Cartaxo

Tel. (12) 3941-1243

Membro titular da Sociedade Brasileira
de Cirurgia Plástica

Mestre em Cirurgia Plástica pela EPM-Unifesp

• Cirurgia Plástica 
e Reparadora

• Prótese Glútea
• Rejuvenescimento 

de Mãos
• Cirurgias Íntimas 

Femininas

Av. Nove de Julho, 520 - sala 6 - Vila Adyana - SJCampos - SP

No Dia Mundial sem Tabaco, 31 de maio, a 
OMS afirma considerar o fumo como uma das 
principais causas preveníveis de morte em todo o 
mundo e alerta que o uso de produtos derivados do 
fumo é a segunda causa de mortalidade no mundo, 
só perdendo para a hipertensão.

Considerado como uma epidemia global, já que 
o tabaco mata quase 6 milhões de pessoas todos 
os anos, sendo 10% destas mortes de fumantes 
passivos, a OMS ressalta em nota:

“A menos que tomemos uma atitude, o tabaco vai 
matar mais de 8 milhões de pessoas [ao ano] até 2030, 
sendo mais de 80% em países de baixa e média renda”.

Em 2011 no Brasil foram gastos R$ 21 bilhões 
em saúde publica e privada no tratamento de pa-
cientes com doenças relacionadas ao cigarro, valor 
equivalente a 30% do orçamento do Ministério da 
Saúde em 2011, sendo 3,5 vezes maior do que a 
Receita Federal arrecadou com produtos derivados 
ao tabaco no mesmo período em impostos.

No mundo, 20% dos adultos fumam. Um dado 
positivo é que no Brasil o tabagismo caiu nos últi-
mos 5 anos passando de 16,2% em 2006 para 14,8% 
em 2011. Entre os homens, 15,1% dos brasileiros 
são fumantes. Mesmo com a redução, nosso país 
ainda contabiliza 25 milhões de tabagistas e 13% 
do total de mortes registradas. 

o orçamento para o tabagismo!
Agora o governo tenta realizar pesquisas que 

incluam os custos indiretos de uma lista de enfer-
midades relacionadas ao fumo além de estudos 
dos custos ambientais provocados pela produção 
do tabaco no Brasil.

O secretário de Atenção à Saúde do Ministé-
rio da Saúde, Helvécio Magalhães avaliou que o 
governo se sente “confortável e, ao mesmo tempo, 
preocupado” com o enfrentamento ao tabaco no 
país e destacou: 

“Precisamos aperfeiçoar o aspecto legal que trata 
do banimento do fumo em ambientes fechados, da 
taxação inibidora e do avanço no combate à pirataria”.

Avanços na legislação de combate ao tabagis-
mo como a proibição de aditivos de sabor ao cigarro 
foram aprovadas, porém só passam a vigorar 
dentro de 2 anos.

É triste verificar que grande parte desses orça-
mentos gastos na correção de atos evitáveis através 
de legislação objetiva e clara poderia estar sendo 
aplicada na melhoria das condições de trabalho e 
atendimento na saúde de nosso país, sem a preo-
cupação de ferir os interesses políticos.

Francir Veneziani Silva
Vice-presidente da Associação Paulista de 

Medicina São José dos Campos

A APM São José dos Campos saúda e dá boas-
-vindas à nova associada!
• Flávia Saori Miyashira Kubo - neurologia

ALUGO sala em consultório médico. Rua jorge Barbosa moreira, 59, 
Vila Ema, São josé dos campos, Sp. Valores a combinar. contato: 
Dra. Natalia. Tel. (12) 8149-2128

O Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) do Hospital 
ViValle, com apoio da Associação Paulista de Medicina 
São José dos Campos, inaugurou no dia 16 de junho 
o seu novo centro cardiovascular avançado. Na opor-
tunidade, foram apresentadas palestras dos médicos: 
Miguel Moretti, sobre a visão do cardiologista clínico; 
Fábio Jatene, sobre a visão do cirurgião cardíaco; e Di-
mytri Siqueira, demonstrando a visão do cardiologista 
intervencionista.

Houve ainda apresentação de Carlos Magalhães, 
doutor em ciências da cardiologia pela Universidade de 
São Paulo (USP). O evento foi moderado por Rodolfo 
Staico e Ribamar Costa, ambos cardiologistas interven-
cionistas do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia.

Vivalle inaugura
centro cardiovascular

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

Poucos sabem, mas Dante Alighieri além de 
filósofo, escritor e militar, também foi médico.

Para Dante o pior dos crimes, o que levava os 
condenados ao nono círculo do inferno, junto com 
o próprio demônio, Lúcifer, era a fraude contra os 
próprios companheiros, contra os que confiavam 
nele. Para Dante não havia crime maior que a fraude 
contra os que confiam em você.

Se, um dia, a história da medicina for escrita 
no Brasil, pois este país não privilegia nem cultua 
a sua história, não será possível excluir o male-
fício que a medicina suplementar tem causado à 
Medicina, ciência e arte milenar, ofendendo tanto 
pacientes como médicos, rasgando os códigos de 
comportamento, ética e os protocolos científicos.

Na Clínica, alicerce da Medicina, o tempo 
exíguo que se destina ao paciente, sua história, 
antecedentes familiares e socioculturais, exame 
físico (existe?) causado pelos irrisórios pagamen-
tos a esta atividade magistral, não permitem ao 
médico exercê-la com a sabedoria que necessita. 
Não há consulta sem exames subsidiários em 
grande quantidade. O “diagnóstico” ou “hipótese 
diagnóstica” não são fruto do raciocínio lógico, mas 
sim da tecnologia desenfreada. 

O Inferno

Culpa das operadoras que pagam mal aos 
médicos, culpa dos pacientes, que de posse de pas-
saportes milagrosos e supostamente gratuitos – as 
carteirinhas dos convênios - mudam de médicos 
mais do que mudam de roupas, consultado-se 
com vários até obterem dos mesmos os exames 
que, sabiamente pesquisados na internet, julgam 
essenciais para seu “tratamento”. 

E culpa dos auditores que exigem exames para 
comprovar diagnósticos clínicos. Hoje para se con-
seguir autorizar uma cirurgia de joelho exigem os 
médicos auditores a ressonância nuclear magnética, 
exame este que custa mais de dez vezes o valor recebi-
do pelo cirurgião. Fazem isto em nome da medicina... 

Já na cirurgia as coisas vão pior. O CH cirúr-
gico está congelado há mais de dez anos ou, se 
corrigido, o é abaixo até dos índices oficiais da 
inflação. Dados oficiais mostram que o CH cirúrgico 
da Unimed de nossa cidade teve uma diminuição de 
7% entre 2010 e 2011. Mais do que um desrespeito 
pelos cirurgiões, tal desvalorização dos honorários 
cirúrgicos tem causado um novo fenômeno: fal-
tam cirurgiões. Uma cirurgia de câncer é paga ao 
cirurgião cerca de 100 reais. Pergunta-se se existe 
auxiliar para esta cirurgia... Quem se habilita a re-

ceber 30 reais por mais de duas horas de trabalho... 
Para contornar esta crueldade descomunal 

praticada pelas operadoras contra os cirurgiões 
começam as distorções, a medicina baseada na 
tabela, a cobrança por fora, o ato sem auxiliar, ou 
simplesmente o abandono do paciente.

Como disse, o malefício que as operadoras de 
planos de saúde estão fazendo contra a Medicina 
no Brasil é muito maior do que o que podemos ver 
hoje. Métodos novos e não baseados na ciência 
acabam por se integrar à maneira como exercemos 
a Medicina, influenciando nossas condutas e prin-
cipalmente dos médicos jovens.

Não tenho certeza se existe o inferno após a 
morte. Mas com certeza os médicos e a medicina 
no Brasil estão vivendo um inferno no exercício 
da profissão graças às operadoras de planos e suas 
relações com os médicos. Tudo isto com o conivente 
silêncio da sociedade...

Vou reler Dante para verificar para onde vão 
os que se omitem...

Sérgio dos Passos Ramos
Presidente da Associação Paulista de Medicina 

São José dos Campos

“É, portanto, no menor dos círculos, no nono e último, junto com Dite (Lúcifer), onde são punidos os que traíram aqueles que neles 
confiaram...”  Dante, 1265, 1321.



O Serviço de Hematologia e Hemoterapia 
de São José dos Campos (SHH) passa a contar 
com uma nova profissional em sua equipe, 
a médica Leila Maria Magalhães Pessoa de Melo, 
graduada em medicina pela Universidade Federal 
de Pernambuco, residência em Clínica  Médica, 
Hematologia e Transplante de Medula Óssea no 
Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, 
com título de especialista pela AMB em Clínica Mé-
dica, Hematologia, Transplante de Medula Óssea, 
doutorado em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, especialização em Administração Hospitalar 
e Sistemas de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas. 
Dra Leila também é responsável pelo Serviço de 
Transplante de Medula Óssea do Hospital A.C. 
Camargo, em São Paulo.

Criado há 32 anos pelos hematologistas Cláu-
dio Pessoa de Melo e Djanete Barbosa de Melo, o 
Serviço de Hematologia e Hemoterapia de São José 
dos Campos é um centro de excelência médica que 
atua nas áreas hemoterápica (Banco de Sangue), he-

No último dia 5 de maio foi realizado o 4º jantar comemo-
rativo ao dia do oftalmologista (7 de maio), promovido pelo 
Excimer Laser Vale do Paraíba. Aproximadamente 90 oftalmolo-
gistas e convidados da região puderam confraternizar ao som da 
Banda Reencontro que tem entre seus integrantes nosso colega 
Albano Bento e  Clara Zarur, esposa do nosso colega Jorge Zarur.

Esse ano o jantar teve um caráter especial, pois foi solicitada 
uma ajuda dos participantes para o GACC de São José dos Cam-
pos. Os oftalmologistas aproveitaram a ocasião para homenagear 
o colega Sebastião Dominguez e sua esposa, Quintina Domin-
guez, pelo seu empenho na condução do Excimer Laser, colocan-
do o Vale entre os líderes de tecnologia oftalmológica do país.

Médica do A. C. Camargo integra equipe do SHH
matológica (atendimento a pacientes com doenças 
do sangue) e laboratorial.

“Nossa equipe, que já é a mais completa e 
especializada da região no atendimento a pacien-
tes com doenças do sangue, passa a contar agora 
com o reforço de uma profissional com formação 
diversificada e vivência em centros hospitalares 
de ponta na capital paulista”, diz Cláudio Pessoa 
de Melo, diretor do SHH.

“É uma grande satisfação fazer parte dessa 
equipe, reconhecida por sua dedicação e pela 
excelência dos serviços prestados", afirmou Leila 
Pessoa de Melo. Segundo ela, "estaremos sempre 
compartilhando conhecimentos e experiências, a 
fim de assegurar o melhor diagnóstico e o melhor 
tratamento aos nossos pacientes, com qualidade, 
presteza e resolubilidade".

O Serviço de Hematologia é referência na re-
gião no diagnóstico e tratamento de pacientes com 
doenças hematológicas e onco-hematológicas. O 
Centro Médico possui a certificação ISO 9001:2008 

tendo seu foco principal na satisfação do cliente, 
na melhoria contínua e na conscientização para 
a qualidade.

Conta com uma equipe  médica  com sólida 
formação e estrutura física completa que inclui 
laboratório próprio e uma sala de quimioterapia 
para infusões em nível ambulatorial, transfusão 
de hemocomponentes e compostos de ferro. 
Desde 1999, realiza o Transplante Autólogo de 
Medula Óssea.

A equipe do SHH atende pacientes adultos 
e infantis portadores de Anemias carenciais, 
Anemias hemolíticas hereditárias e adquiridas, 
Policitemias, Leucopenias, Leucocitoses, Plaque-
topenias, Trombocitemias, Doenças hemorrágicas 
hereditárias e adquiridas. Realiza ainda avaliação 
de risco trombótico ou hemorrágico e controle de 
anticoagulação. Na área de Onco-hematologia são 
atendidos pacientes com Leucemias agudas e crô-
nicas; Linfomas Hodgkin e Não-Hodgkin; Mieloma 
Múltiplo e Síndromes Mielodisplásicas.

Dia do oftalmologista

Francir Veneziani Silva, 
vice-presidente da APM 

São José dos Campos e 
esposa, representando 

a entidadeDiretoria do Excimer Laser: Albano Bento, Sebastião Dominguez, 
Roberto Kenji, Vera Paccolla, Fábio Vilela, Carlos Bijos e Célia Riera 
(gerente)
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