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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

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 partir de 2012, para obter o registro pro-
fissional, egressos dos cursos de Medicina terão 
de apresentar declaração de realização do Exame 
do Cremesp. O registro não será condicionado ao 
resultado, mas à participação na prova. A Resolu-
ção Cremesp nº 239 vale para todos os formandos 
ainda não inscritos no Conselho.

A iniciativa de tornar obrigatória a participa-
ção em um exame de final de curso, realizado pelo 
próprio Cremesp, foi tomada em decorrência da 
queda acentuada na qualidade do ensino médico.

Exames opcionais realizados pelo Conselho 
nos últimos sete anos revelaram que quase metade 
dos graduandos saem das escolas despreparados, 
sem as mínimas condições de exercer a Medicina.

Os Conselhos de Medicina têm, por determi-
nação legal, o papel de disciplinadores da prática 
médica, cabendo a eles “zelar e trabalhar pelo 
perfeito desempenho ético da Medicina e pelo 
prestígio e bom conceito da profissão e dos que a 
exercem legalmente”. Os CRMs são os únicos res-
ponsáveis pela emissão da habilitação que autoriza 
o exercício da Medicina.

Também, segundo a legislação, os Conselhos 
Regionais de Medicina poderão exigir dos requerentes 
os documentos que sejam julgados necessários para 
a complementação da inscrição no CRM (Artigo 2º, 
parágrafo 3º, Decreto 44045/58, que regulamentou a 
Lei 3268/57, Lei dos Conselhos de Medicina).

Desde 2005, o Cremesp realiza uma prova 
opcional para os graduandos de escolas médicas 
paulistas. De caráter voluntário e sem interferência 

na inscrição junto ao Cremesp, o Exame se tornou 
uma proposta inovadora de avaliação externa 
do ensino médico, deixando transparente para a 
sociedade a atual precariedade do ensino médico 
no Estado.

Quase metade dos graduandos prestes a se 
iniciar no mercado de trabalho se revelou incapaz 
de exercer a profissão. Dos 4.821 estudantes que 
participaram do Exame do Cremesp entre 2005 e 
2011, 46,7% foram reprovados. Na soma dos vários 
anos, pouco mais de 15% dos formandos fizeram o 
exame, número representativo, porém insuficiente, 
para uma avaliação mais aprofundada do universo 
dos graduandos.

O Exame obrigatório do Cremesp, desta forma, 
se estabelece como ferramenta fundamental de 
seu papel fiscalizador previsto por lei. Se não será 
impeditivo do exercício da profissão, o Exame 
tornará transparente as deficiências e os méritos 
dos cursos e de seus alunos.

A nova fase do Exame do Cremesp, obrigatório 
para a concessão de registro de médico, tem dois 
principais propósitos:

1) ampliar a base de participação no Exame 
(como a avaliação não era obrigatória, a distri-
buição dos participantes não representava todo o 
universo dos cursos);

2) fazer avançar o debate sobre a instituição, 
via Lei Federal, do Exame Nacional de Habilitação, 
como requisito para o exercício legal da Medicina 
no Brasil.

Fonte: site do Cremesp

O tradicional Baile do Médico de São José 
dos Campos, versão 2012, traz uma série de 
novidades. Orquestra renovada, buffet otimi-
zado, muita alegria, tanta que a frase-tema do 
evento é "Cuidar da Saúde é a nossa alegria".

Como o baile é muito concorrido, a no-
vidade este ano é que, exclusivamente para 
médicos, será aberta a venda de convites no 
período de 1 e 31 de agosto. Os convites neste 
mês terão ainda desconto de 10% no valor. 

Não perca, marque na sua agenda a data 
de 20 de outubro e garanta seu desconto no 
mês de agosto. Ligue agora para 39221079 e 
reserve o seu convite.

Baile do
Médico 2012 

tem novidades!

Exame do Cremesp
será obrigatório



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 APM São José dos Campos 
saúda e dá boas-vindas à nova 
associada!

• Guilherme de Oliveira Firmo
Anestesiologia 

• Nicolle Lammana Vilas Boas
Clinica Médica

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

Ontem durante uma cirurgia fui questionada pela aneste-
sista se depois que entrei no CRM, diminuíram meus amigos. 
Respondi que não, discutimos sobre o assunto da postura ética 
dos colegas, e esclareci que julgamos a atitude tomada pelo mé-
dico e não o médico. Ao chegar em casa, após o dia de trabalho, 
fiquei refletindo sobre a postura dos médicos eleitos pelos colegas 
para representá-los nas entidades, sobre o trabalho prestado e 
como são  vistos na sociedade médica, pois nem sempre temos 
a oportunidade de esclarecer e mostrar o nosso desempenho.

Faço parte da APM há aproximadamente 15 anos, 
e hoje sou diretora de Defesa Profissional. A Associação 
Paulista de Medicina tem como meta levar aos médicos 
uma melhor qualidade de vida, através de incentivo à 
cultura, ciência, saúde, cidadania, obras sociais e defesa, 
quer por valorização profissional, quer por má pratica 
(erro médico). A Regional de São Jose dos Campos, 

atualmente tendo como presidente o Dr. Sérgio Ramos, tem 
cumprido essas determinações através de atitudes e realizações 
de diretoria unida e participativa, funcionárias eficientes e de 
uma assessoria jurídica da melhor qualidade e disponibilidade, 
também com o auxilio de seus associados que respondem às 
solicitações. Por isso precisamos de mais médicos para podermos 
ampliar nossas ações.

Na SOGESP fui reeleita durante três mandatos. Atual-
mente o presidente da Regional do Vale do Paraíba é o Dr. 
Lauro Mascarenhas Pinto. Nossa meta também é a defesa dos 
ginecologistas-obstetras, e o fazemos através de promoção de 
atualização científica e união da sociedade através dos jantares e 
encontros familiares nos eventos da sociedade de especialidade 
que é a mais atuante, com pelo menos quatro jornadas ao ano.

A que servem as entidades
Estou no CRM há quatro anos, fui eleita na última chapa 

que tem o mandato de cinco anos. O Conselho Regional de Me-
dicina tem como meta assegurar o bom exercício profissional, 
é um órgão cartorial, fiscalizador, sindicante e judicante. Tem 
o poder de registrar os médicos e caçar o direito de ser médico; 
ao receber as denúncias, faz sindicâncias para apuração dos 
fatos. Se houver indícios de má pratica, instaura processo e faz 
o julgamento do médico. Também orienta os médicos através 
de consultas, dos programas de educação médica continuada, 
julgamentos simulados, orientações e resoluções. 

Em todas entidade temos oportunidade de acolher os mé-
dicos nos bons e maus momentos, porém no CRM, participamos 
de muitos momentos tristes, como nos casos de processos ad-
ministrativos em que encontramos médicos viciados em drogas, 
com problemas de depressão que os impedem temporariamente 
de trabalhar, e nas instruções processuais em que os médicos se 
encontram frente aos familiares ou aos pacientes que os denun-
ciaram. Na maioria das vezes o colega não errou e sim houve 
intercorrências durante os atos profissionais. Realizamos neste 
ano sete palestras sobre ética e um julgamento simulado. Estão 
programadas mais duas palestras e mais um julgamento simula-
do. Acolhemos com respeito todos os médicos que nos procuram, 
esclarecemos aos jornalistas a postura da classe médica.

Após essas reflexões acredito que não tenho motivos 
para achar que diminuíram meus amigos pelo fato de eu estar 
participando dessas entidades, e continuo tentando retribuir 
a confiança e o carinho que depositaram ao me eleger.

Silvana Morandini, Diretora de Defesa Profissional da 
Associação Paulista de Medicina São José dos Campos

No dia 12 de julho, foi firmada a par-
ceria entre a APM São José dos Campos e 
a Associação Joseense para o Fomento da 
Arte e da Cultura (AJFAC), que coordena 
as atividades do Parque Vicentina Aranha, 
com o objetivo de estabelecer cooperações 
mútuas entre as duas entidades. A Sra. 
Angela Maria Torneli Ribeiro, diretora da 
AJFAC, esteve na APM para falar sobre a 
parceria. Este ano, a Caminhada Agita São 
José – evento anual organizado pela APM 
SJCampos - teve como ponto final o Parque 
Vicentina Aranha.  Atividades da AJFAC 
serão também divulgadas pela APM.

Vicentina 
Aranha

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

Quase 50.000.000 de brasileiros têm planos de saúde. 
Entre 2009 e 2011, mais de 2 milhões  de pessoas compraram 
planos de saúde. Isso demonstra um crescimento de 13%.

Enquanto isso, a quantidade de médicos “credenciados” 
aumentou apenas 6%. Leitos hospitalares apenas 3%.

Planos de saúde têm tido lucros fabulosos. Com exceção 
das Cooperativas, claro, pois estas têm sempre prejuízos. 
Paradigma difícil de equacionar. Médicos ganham cada vez 
menos, considerado qualquer índice monetário decente.

As relações entre médicos e planos de saúde não seguem 
nenhuma regra de mercado. Ao contrário, a livre negociação não 
existe. As das cooperativas, pior, seguem a regra da intimidação, 
baseando-se em falsos axiomas para provar ao médico que se 
ele ganhar mais vai afundar a própria empresa. Empresa que 
ao final dos exercícios fiscais distribuem “gordas” recompensas 
aos seus acionistas (cooperados).

As decisões são impostas pelas operadoras de cima para 
baixo sem nenhuma chance ao médico. A cada dia novas 
armas tecnológicas são colocadas contra pacientes e médicos 
para “administrar a sinistralidade”.  

Aliás, vamos ver o que significa sinistro. Segundo 
o dicionário Michaelis, sinistro é: 1  Esquerdo.  2  De mau 
agouro, que pressagia desgraças; funesto.  3  Que infunde 
receio. 4 Ameaçador, assustador, temível. 5 Funesto, mau, 
pernicioso.

Administrar a sinistralidade, portanto, é a ciência 

Mostra a língua, Dr.!
“A minha consciência tem milhares de vozes, / E cada voz traz-me milhares de histórias, / E de cada 

história sou o vilão condenado.”  William Shakespeare 1554-1616

da desgraça do mau agouro. É ameaçador, assustador. Ou 
funesto, mau, pernicioso.

No último artigo falamos em CH cirúrgico, congelado 
há mais de 10 anos.

Nas negociações com os planos de saúde estaduais, 
todas as operadoras, com exceção das cooperativas (Ué? 
Outra vez?), concordaram em aumentar as consultas para 
60,00. Mas CH cirúrgico? Este é de “mau agouro”!

Reflexões de um médico formado há 42 anos, numa 
sexta feira, 13.

Minha conclusão é clara! A saúde suplementar vai mal 
no Brasil por causa dos médicos! A culpa da doença é dos 
médicos! A culpa da tecnologia é dos médicos.

Abramos as porteiras! Há 25.000 médicos formados 
no exterior que querem vir ao Brasil exercer a medicina e 
que não conseguem passar num examinho básico, criado 
pelo MEC (e execrado pela inteligência política do governo) 
chamado Revalida. 

Finalmente, vamos ensinar espanhol para nossa popu-
lação. Para que eles possam conversar com esses médicos 
formados na América Latina. Afinal “La buena relación 
médico-paciente depende del idioma”. Mostra a língua, Doutor!

Sérgio dos Passos Ramos
Presidente da Associação Paulista de Medicina

São José dos Campos

Faleceu no dia 11 de julho o colega psiquia-
tra Mário Mansur Conte Frayha. Profissional 
reconhecido em São José dos Campos, foi um 
sócio participativo das atividades da APM São 
José dos Campos, frequentador dos eventos e 
presença assídua do Baile do Médico, onde con-
tagiava a todos com sua alegria e bom humor. 
Deixará saudades.

Auditoria Médica foi o tema da apresentação 
do Programa Educação Médica Continuada, do 
Cremesp, na APM São José dos Campos, em maio 
último. O palestrante convidado foi o conselheiro 
da entidade Dr. Antonio Pereira Filho. A coorde-
nação do evento em São José dos Campos  foi da 
conselheira Dra. Silvana Morandini.

Educação 
Continuada

Adeus



Há 50 anos, o Quaglia Laboratório de Aná-
lises Clínicas começou a construir uma história 
que notavelmente veio contribuir para o desen-
volvimento da cidade de São José dos Campos, 
que em 1962 contava com aproximadamente 40 
mil habitantes.

Ao longo dos últimos 50 anos, em meio à busca 
incessante pela qualidade dos serviços e à incor-
poração contínua de novas tecnologias na área de 
Patologia Clínica/Medicina Laboratorial, o Quaglia 

Quaglia comemora 50 anos
Laboratório homenageia cidade com Cápsula do Tempo a ser aberta em 2062

realizou 18.080.436 de exames em aproximada-
mente 156 mil horas trabalhadas, contabilizadas 
em 13 mil dias de atendimento. Essa trajetória traz 
a certeza, por parte do Quaglia Laboratório, da 
sua colaboração com o progresso desta acolhedora 
cidade, sendo grato ao respeito alcançado.

Em comemoração à história iniciada há meio 
século e ao sonho do que ainda está por vir, o 
Quaglia Laboratório assumiu o compromisso 
de ligar o presente e o futuro, construindo uma 

Cápsula do Tempo, com o intuito de instigar toda 
a população a refletir sobre a vida que vivemos e a 
que imaginamos viver.

A Cápsula do Tempo permitiu a todos agregar 
conteúdo diverso, retratando fatos marcantes dos 
dias de hoje ou o que se imagina acontecer daqui a 
50 anos. Exposta na Unidade Central do Quaglia 
Laboratório para visitação, a cápsula será aberta 
somente no ano de 2062 quando 100 anos de 
história tiverem sido escritos.

A Unidade Vila Adyana, reinaugurada em 2010A Unidade Central do Quaglia Laboratório

Comemorou aniversário em junho o colega David Alves de Souza Lima. Em julho, assopraram velinhas 
Álvaro Machuca, Francir Veneziani Silva, Pedro Roberto Alves Ribeiro e Othon Mercadante Becker. Parabéns!A programação do Cine De-

bate exibiu, no dia 26/7, o filme O 
Visitante. As sessões são sempre 
seguidas de debate e regadas a 
pipoca e refrigerante. Participe! 
A atividade, coordenada pela Di-
retoria Cultural da APM São José 
dos Campos, acontece sempre na 
última quinta-feira do mês, às 20h.

Cine Debate
Feliz Aniversário

Jornal do
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