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Tabela do valor de consulta pago pelas principais operadoras em agos-
to/2007.

Obs.: A linha pontilhada é o limite do valor ético mínimo de acordo com o 
Conselho Federal de Medicina, CBHPM, banda mínima: 33,60

Fonte: Consultórios médicos pesquisados pela APM

Sul América Empresa R$ 47,92

Sul América Individual R$ 46,94

Embraer R$ 44,85

Bradesco Empresa R$ 44,70

Bradesco Individual R$ 40,00

Unimed Bonificada R$ 38,50

Cassi R$ 36,00

Petrobras R$ 36,00

Clinica São José Beta 22 Plus R$ 34,91

--------------------------------------------------------------------------

Policlin Executivo R$ 33,00

Clinica São José Alfa 22 Plus R$ 31,42

Policlin Especial R$ 30,00

Unimed Intercâmbio R$ 30,00

Unimed Normal R$ 28,60

Pesquisa divulgada no dia 3 de 

agosto pelo Sindicato dos Hospitais, 

Clínicas e Laboratórios do Estado de 

São Paulo (SINDHOSP) e a FEHOESP 

- Federação dos Hospitais, Clínicas e 

Laboratórios do Estado de São Paulo 

mostra que 61% das operadoras 

de saúde não adotaram a CBHPM 

para pagamento dos serviços hos-

pitalares.

O levantamento foi encomendado 

pelas duas entidades ao Instituto 

DataFolha para avaliar o relaciona-

mento entre hospitais e operadoras 

de planos de saúde. O estudo bus-

cou também conhecer a percepção 

das instituições sobre o trabalho 

desenvolvido pela Agência Nacional 

de Saúde Suplementar (ANS) e a 

regulamentação do setor. 

Hospitais x operadoras:
61% não adotam CBHPM

Foram realizadas 44 entrevistas 

com hospitais par ticulares da Gran-

de São Paulo. Segundo a pesquisa, 

realizada no período de dezembro 

de 2006 a março de 2007, os prin-

cipais problemas que os hospitais 

enfrentam estão relacionados a 

pagamentos (glosas, falta de rea-

juste, atrasos) e liberação de guias, 

além do mau atendimento. Embora 

o percentual de glosas seja pequeno 

(7% do faturamento do hospital), o 

prazo para pagamento é de apro-

ximadamente dois meses após a 

apresentação do recurso sobre as 

glosas.

As operadoras foram avaliadas 

segundo seis aspectos: importância, 

faturamento, remuneração, relacio-

namento comercial, pontualidade 

no pagamento e atendimento. Os 

planos/seguros considerados me-

lhores são: Sul América, Unimed, 

Bradesco e Por to Seguro. Segundo 

o levantamento, os piores são: Blue 

Life, Intermédica, Dix Amico, Classes 

Laboriosas e Marítima.

Veja a íntegra da pesquisa no site: 

http://www.sindhosp.com.br/

pesqdata2007.pdf 

Vem aí o

Baile do Médico!
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Artigo

Caros colegas, embora goste de lhes trazer somente 
notícias boas, hoje não foi possível, pois não consigo 
deixar de registrar minha indignação.

Sempre disse que nossa classe é desunida, que não 
temos força por falta de representatividade e que qual-
quer outra classe tem mais força do que a nossa. Tenho 

que dar mão à palmatória - a nossa não é 
a mais fraca, veja o que estão fazendo com 
os controladores de vôo.

Minha indignação é com o nosso povo, que 
assiste a tudo e nada faz, contra um governo 
que é corrupto e conivente com muitas coisas 
erradas, presidente do Senado que faz de 
conta que tudo o que se fala a seu respeito 

não existe e a maioria de seus pares, com medo de também 
se expor, fica quieta e aceita; são várias CPIs sem qualquer 
punição para réus confessos, grandes criminosos nas ruas 
porque têm dinheiro, parentes de políticos que são apenas 
“ingênuos” quando amealham propinas e desviam verbas, 
vendem tráfico de influência etc.

Maior ainda fica minha indignação quando vemos o 
acidente da TAM no aeroporto de Congonhas, que segundo 
vários pilotos era uma coisa esperada e só o que vemos 
são pessoas querendo tirar o seu da reta (desculpem esta 
expressão). Pior ainda, um grupo de pessoas que foram 
postas em cargos políticos sem ser da área e sem conhe-
cimento técnico nenhum, segundo a imprensa, somente 
apadrinhados para receberem um bom salário e que não 
podem ser demitidos serem ainda homenageados somente 
porque estava na agenda e não dava para desmarcar (os 
compromissos dos passageiros e tripulantes eram menos 
importantes?). Foram honrados com uma medalha que acho 
que nem sabem do seu real valor, mas que imediatamente 
teve seu valor diminuído em muito, tanto que muitos avia-
dores que a receberam pensaram em devolvê-la, mas talvez 
não o façam por problemas militares.

Aqui não é o fórum para isto, mas aproveitem as opor-
tunidades, como a do dia 17 de agosto, para fazer o seu 
protesto e demonstrar o seu desapontamento com o atual 
governo. Vamos mostrar que não são apenas algumas pes-
soas conduzidas que poderiam fazer todo aquele barulho 
(vaias) no PAN. 

Finalmente, lembrem-se de que a Casa do Médico é 
a sua casa.          

Lauro Mascarenhas Pinto
Presidente da APM Regional

Indignação

A partir de 1º de agosto, Bradesco e Sul América anunciaram 
reajustes generosos em suas tabelas de valores de consultas 
e procedimentos. A partir desta data os valores passam a ser 
maiores que os da CBHPM. Como grandes corporações devem 
saber o que estão fazendo, seguramente não estão perdendo 
dinheiro, já que dinheiro é o negócio deles.

Isto nos faz voltar os olhos para os “planos de saúde” 
locais. Desde a memorável campanha pela CBHPM ma-
gistralmente dirigida pela Dra. Silvana Morandini, que hoje 
é nossa diretora distrital, que Policlin, Clínica São José e 
Vale Saúde não falam em aumento do valor da consulta. 
Por quê? 

Será que estes planos não ganham dinheiro? Será que só 
conseguem aumentar o valor dos honorários sob pressão 
de greves e paralisações? Será que teremos que chamar 
novamente a Dra. Silvana para dirigir assembléias na Casa 
do Médico?

Uma pergunta sincera aos dirigentes destes planos: 
Existe algo neste Brasil cujo valor esteja congelado? Será 
que nós, médicos, não estamos atendendo bem os seus 
pacientes? Se estamos porque da suas indiferenças em 
relação a nós? 

Um parágrafo especial em relação à Unimed. O valor de 
sua consulta base é o menor de São José dos Campos. Criou 
a consulta bonificada e paga um pouco melhor a consulta de 
intercâmbio, mas o valor da consulta base e da de intercâmbio 
ainda é o menor da cidade, talvez um dos menores do Brasil. 
E as mudanças introduzidas no cálculo da consulta bonificada 
devem diminuir muito esta remuneração extra, além do CH para 
cirurgias ser o menor da cidade mesmo com bonificação.

O título deste artigo é a base nas nossas reflexões.
Nós médicos não podemos concordar que nossos venci-

mentos sejam congelados. Esta tem sido a tônica dos planos 
de saúde locais, mas não pode continuar.

A APM procurará a partir deste mês todos os planos de 
saúde locais para levar esta idéia: Outubro é o mês dos 
médicos. Outubro é mês de reajuste de honorários. Conge-
lamento nunca mais!

 Sérgio dos Passos Ramos
Diretor de Defesa Profissional

Congelamento, 
nunca mais?

“O Homem torna-se velho muito rápido e sábio 
demasiado tarde.” Provérbio chinês

APM REGionAl
SETEMbRo

• Dia 13, às 15h – Palestra 
dirigida a público leigo: Câncer 
de Pele
Dra. Márcia Meirelles dos San-
tos, na Casa do Médico – Av. 
São José, 1187 – Centro

informações: (12) 3922-1079

inSTiTuTo DE
onColoGiA Do VAlE
Práticas e Conceitos em  
oncologia 
Todos os meses, casos-con-
ceito serão analisados e dis-
cutidos a fundo, envolvendo 
especialistas de diversas áreas 
e instituições.
Toda 3ª quinta-feira do mês. 
Par ticipe! Informações: 12 
3924-9055 com Cristiane

20 de Setembro
de 2007 às 19h
Tema: Câncer de Testículo

Workshop de Maquiagem
Evento organizado para recep-
cionistas e secretárias.
Com palestra sobre:
Atendimento: Como fazer a 
diferença!
22 de Agosto de 2007 - Quarta-
feira, a partir das 19h
Vagas limitadas! Inscreva-se 
pelo tel: 12 3924-9055 com 
Cristiane

lEMbRAnDo quE ESSES 
EVEnToS São GRATuiToS! 

PARTiCiPE!

Confira os eventos na área 
de saúde em São José dos 
Campos: 

Abr/2007��



Artigo

A página da APM Regional na Internet 
– www.apmsjc.com.br vem recebendo 
em média 3,1 mil acessos mensais, des-
de que o webmaster e diretor de Defesa 
Profissional da Associação, Dr. Sérgio 
Ramos, assumiu a responsabilidade 
pela atualização, em maio deste ano. 
No trimestre maio-junho-julho, foram 
realizados 9.480 acessos a sessões do 
site, sendo o pico registrado no mês de 
junho – 3.874 acessos. 

Uma “sessão” é definida como uma 
série de cliques a um determinado 
website por um visitante distinto, 
durante um determinado intervalo de 
tempo. Uma sessão é iniciada quando 
o visitante chega ao website e finaliza 
quando fechar o navegador ou perma-
nece inativo acima do tempo limite. 

Além de dados institucionais, o 
site da APM Regional é atualizado 

Site da APM Regional tem
3,1 mil acessos/mês

periodicamente com notícias, artigos 
e informações de interesse da classe 
médica nas áreas de Defesa Profis-
sional, Cultural, Científica e Serviços. 
Também é possível acessar os arqui-
vos PDF da edição atual e anteriores 
do Jornal do Médico.

No dia 31 de agosto, em São 
Paulo, o Cremesp realiza mais um 
módulo de seu Programa de Educa-
ção Médica Continuada, intitulado 
“Temas de Psiquiatria”. 

O programa, gratuito, oferece 
em aulas expositivas e painéis de 
debates, temas de atualização pro-
fissional. Iniciado em 2005, já reuniu 
médicos na capital e no interior do 
Estado, abordando temas de várias 
especialidades .

Os cursos são freqüentados 
principalmente por médicos gene-

• 31/08/2007
   SExTA-FEiRA
Coordenador: luiz Carlos Aiex 
Alves

• 19h30 às 20h – Abertura
Tema: Momento Ético
Presidente: Henrique Carlos 
Gonçalves

• 20h às 20h45
Tema: Psicopatologia e Síndromes 
Cérebro Orgânicas 
Palestrante: Mauro Gomes Aranha 
de Lima

• 20h45 às 21h – intervalo

• 21h às 21h45
Tema: Depressão
Palestrante: Itiro Shirakawa

• 21h45 às 22h30 – Debate

• 01/09/2007
   SábADo
Coordenador: José Manoel 
bombarda

Educação Médica Continuada
ralistas e clínicos, que atuam em 
hospitais, ambulatórios, unidades 
básicas de saúde, prontos-socorros 
e programas de saúde da família. 
Médicos residentes e em aprimora-
mento profissional também podem 
participar. 

Todos os médicos inscritos no 
Cremesp podem participar dos mó-
dulos de atualização. O evento tem 
total isenção e autonomia, pois não 
conta com nenhum financiamento 
de indústria farmacêutica ou outro 
apoio de iniciativa privada.

PRoGRAMA

• 8h30 às 9h15
Tema: Transtornos de Ansiedade
Palestrante: Francisco Lotufo Neto

• 9h15 às 10h
Tema: Gerenciamento Clínico do 
Alcoolismo e do Tabagismo
Palestrante: Ronaldo R. Laranjeira

• 10h às 10h15 – intervalo

• 10h15 às 11h 
Tema: Diagnóstico e Tratamento de 
uso de drogas
Palestrante: Florence Kerr Corrêa

• 11h às 11h30 – Debate

local: Auditório da Sede - Rua da 
Consolação, 753 - Centro - São 
Paulo - SP
Estacionamento gratuito com 
vagas limitadas
inscrições gratuitas pelos telefones 
(11) 3123-8704 / 3017-9345 ou 
e-mail: eventos@cremesp.org.br       

Público-alvo: médicos
VAGAS liMiTADAS

JulhoJunhoMaio

2922

3874

2684
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AMB aponta problemas 
das guias TISS em 
reunião do COPISS

O COPISS/ Coordenador – Co-
mitê de Padronização das Infor-
mações em Saúde Suplementar, 
composto por representantes 
das operadoras de planos de 
saúde, dos prestadores de servi-
ços e da ANS – Agência Nacional 
de Saúde Suplementar, se reuniu 
no dia 3 de agosto, no Rio de Ja-
neiro, para discutir o andamento 
da implantação do sistema TISS 
– Troca de Informações em 
Saúde Suplementar. 

A Associação Médica Brasi-
leira, representada por Florisval 
Meinão, coordenador da Comis-
são Nacional de Consolidação e 
Defesa da CBHPM, apresentou à 
ANS os problemas mais recor-
rentes quanto ao uso das guias 
de consulta TISS. O primeiro 
deles é que algumas operadoras 
de planos de saúde, além de 
não estarem enviando os novos 
formulários, têm orientado que 
o material seja acessado pela 
Internet e impresso pelo próprio 

médico. A ANS disse que co-
municará as empresas para que 
cessem com tal procedimento, 
sob pena de punições, e estipulou 
o prazo de 1º de setembro para 
que tudo esteja regularizado. 

Ainda sobre este assunto, foi 
recomendado aos médicos que 
enviem comunicado à diretoria 
da AMB, aos cuidados de Flo-
risval Meinão, caso estejam com 
o mesmo problema. O e-mail é 
diretoria@amb.org.br.

Outro ponto é a complexi-
dade das guias, que exigem o 
preenchimento de uma série de 
informações irrelevantes e des-
necessárias, segundo Meinão. 
Foi sugerido à ANS que os for-
mulários sejam simplificados.

Por fim, estipulou-se quem 
fará parte do grupo de trabalhos 
técnicos que finalizará a unifica-
ção dos procedimentos médi-
cos, tomando como referência 
os códigos e as nomenclaturas 
da CBHPM. 

TEMAS: 
Epilepsia, Cefaléias e Comorbidades Psiquiátricas, Síndrome das Pernas Inquie-
tas, Doença de Parkinson, Doença de Alzheimer e outras demências, Antiplaque-
tários no AVC lacunar, Doppler Transcraniano, Neurocisticercose, Abordagem 
Atual do Infarto Cerebral Lacunar

PRoFESSoRES ConFiRMADoS:
Mariliza Mantovani Guerreiro (Unicamp), Carlos Alberto Mantovani Guerreiro 
(Unicamp), Paulo Hélio Monzillo (Sta. Casa SP), Elizabeth M. A. B. Quagliato 
(Unicamp), Eli Faria Evaristo (HC FMUSP), Ronaldo Abraham (Unitau), Jairo Lins 
Borges (Instituto Dante Pazanese), Ivan Hideyo Okamoto (Unifesp), Edson Bor 
Seng Shu (H. Albert Einstein e Sírio-Libanês)

inFoRMAçõES:
Oswaldo Couto Jr. (Crmsp 35822 – organizador do evento)
Telefax: (12) 3923-9895/3921-5270
E-mail: couto.jr@terra.com.br e coutojr@globo.com

1º Curso Compacto de 
Atualização em Neurologia

Data: 25 de agosto de 2007
Horário: 8h30 às 16h45

local: Novotel São José dos Campos

EVEnTo:
1º Curso Compacto de 

Atualização em Neurologia

do Vale do Paraíba

18/09, das 9h às 16h, na Casa do Médico. 
Tire suas dúvidas sobre planos exclusivos para associados da APM.

PLANTÃO SUL AMÉRICA

Abr/2007�


