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Tabela do valor de consulta pago pelas principais operadoras no mês de agosto/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

A obrigação de fornecer os for-
mulários impressos da TISS é das 
operadoras dos planos de saúde e 
não dos médicos, afirma a Agência 
Nacional de Saúde (ANS). 

A gerente-geral de Integração com 
o Sistema Único de Saúde (SUS) 
da ANS, Jussara Rotzsch, avisa 
– em resposta ao questionamento 
feito pelo conselheiro e 1º Secre-
tário do Cremesp, Renato Azevedo 
Júnior – que: “não existe nenhuma 
orientação por parte desta Agência 
relacionada à responsabilidade 
da impressão dos formulários do 
padrão TISS pelos prestadores de 
serviços médicos”. 

Informa ainda que no caso de 
grandes prestadores (hospitais e 
laboratórios de grande por te), a 
questão pode ser negociada entre as 
partes. Jussara diz que “para todas 
as outras situações recomenda-se a 
manutenção dos processos de dis-
tribuição dos formulários mantidos 
até o momento, ou seja, distribuição 
por parte das operadoras, a fim de 
não trazer nenhum tipo de ônus aos 
profissionais da área”. 

Outubro, mês dos médicos, mês de reajuste das tabelas!
A Diretoria da APM Regional de 

São José dos Campos está procu-
rando todos os planos de saúde 
locais: Unimed, Policlin, Clínica 
São José e Vale Saúde, levando a 

preocupação dos médicos com as 
tabelas atuais de honorários, que 
não recebem aumento desde a me-
morável campanha da CBHPM. 

É impossível trabalharmos com 
tabelas congeladas por anos e anos 
a fio. Não há nenhum serviço no 
Brasil cujo valor esteja congelado. 
A primeira reunião foi com o Grupo 
Policlin. Par ticiparam o Dr. Lauro 
Mascarenhas Pinto (presidente da 
Regional), Dra. Silvana Morandini 
(diretora distrital da APM) e Dr. 
Sérgio Ramos (diretor de Defesa 
Prof issional  da Regional) ,  que 
expuseram seu ponto de vista ao 
Dr. Ciro Alves Brito Filho. Mais 
informações na próxima edição do 
Jornal do Médico.

18/10 às 20h
Erramos

Na edição Julho/Agosto do Jornal do Médico, os valores de consulta pa-
gos pela Sul América saíram incorretos na tabela Quanto vale o seu trabalho, 
doutor? Os valores corretos estão publicados na tabela desta edição.

Embraer R$ 44,85

Bradesco Empresa R$ 44,70

Sul América Empresa R$ 44,60

Bradesco Individual R$ 40,00

Sul América 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 

TISS: impressos devem ser 
fornecidos pelas operadoras

A gerente-geral orienta que seja 
apresentada, através de ofício à 
ANS, “a lista de entidades que não 
estão distribuindo tais formulários 
de maneira satisfatória ao mercado, 
para que a ANS entre em contato com 
as mesmas, a fim de cobrar medidas 
cabíveis para o cumprimento das 
normativas”.

O Cremesp orienta os médicos 
a não aceitarem qualquer tipo de 
acordo que implique na impressão, 
pelos colegas, das guias da TISS o 
que, sem dúvida, é uma obrigação 
das operadoras. 

A tentativa de obrigar os médicos 
a imprimir os formulários é uma 
forma descarada de transferir o 
custo de impressão dos mesmos. 
Caso esteja havendo este tipo de 
solicitação por parte dos planos de 
saúde, solicitamos aos colegas que 
entrem em contato com as entidades 
médicas (Conselho, Associação 
Paulista de Medicina ou Sindicato 
dos Médicos do Estado de São Pau-
lo) para que providências cabíveis 
sejam tomadas.

Fonte: Cremesp

Missa do Dia do Médico

Sanatório Maria Imaculada



Editorial

Artigo

Já virou rotina. Onde eu passo e 
encontro um colega ouço sempre um 
comentário: Adorei o artigo do carim-
bo. Não sabia que você era escritor. 
Não perco um número do Jornal do 
Médico. E, finalmente, o Jornal do 
Médico agora é muito lido.

Mas o que leva um médico de 60 anos 
de idade, 36 de formado, a se tornar 
diretor de Defesa Profissional da APM 
e a escrever? Pois bem vou lhes dizer, 
não é a descrença, mas a fé na minha 
– nossa – profissão. Claro que este can-
tinho poderia estar sendo ocupado com 
a memória de nossos colegas que foram 
verdadeiros heróis da medicina joseense. 
Médicos que escreveram história ao 
lutar contra a tuberculose, médicos que 
acreditaram no futuro e acompanharam 
a instalação do CTA e da Embraer, como 
o Dr. Ivan Teixeira, médicos que lançaram 
as bases cirúrgicas como Florence, que 
além de médico ainda fundou a ETEP.

Mas... Consultas entre 28,60 e 

Porque eu ainda escrevo?
“Eu me permito dizer que, onde a ética na política não é tudo, a política não é nada.” Carlos Ayres Brito, ministro do STF

30,00 na média, cesarianas a 208,00 
reais, colegas médicos legitimamente 
concursados sendo arrastados por 
plantões dominicais em unidades de 
saúde simplesmente pelo delito de 
manifestar sua opinião, manchetes 
diárias de morte, sofrimento e dor, não 
é a medicina que eu – e a maioria dos 
leitores - sempre sonhou.

Mas a crise não é só da nossa ci-
dade. A medicina do SUS está na sua 
falência anunciada. Jornais estampam 
diariamente a situação de calamidade 
que assola os hospitais públicos em 
todo o país. Os hospitais universitários 
federais, onde devia se ensinar medicina, 
amargam uma dívida de 450 milhões 
de reais e o Ministério da Educação já 
concorda em dizer que esses hospitais 
não devem mais permanecer atrelados 
às Universidades.  No vale do Paraíba 
não há dia em que não apareça um novo 
escândalo, uma nova desgraça. Nosso 
povo não merece isto.

Por sorte nossa, a população já não 
nos condena mais pela medicina de 
má qualidade que está recebendo. Já é 
patente que a população culpa a classe 
política pelo descaso da saúde. (Folha 
de São Paulo, 2/09/2007). E estudos 
recentes mostram que a população 
acha um absurdo o que os planos 
de saúde pagam aos médicos! Ufa! 
Estamos deixando de ser os culpados! 
E não sem tempo. Pois não se pode 
culpar os médicos pela situação de 
saúde tanto pública como suplementar 
que aí está. Da mesma maneira que 
não se pode culpar os advogados pela 

criminalidade do país. 
Pois é colegas. Por isto que eu com 

meus 60 anos ainda escrevo. Escrevo 
para manifestar minha esperança e para 
que nós nestes breves momentos nos 
sintamos médicos. Sou e sempre serei 
médico. Acredito na medicina. Medicina 
que nasceu irmã da ética. Tanto que me 
permito parodiar o pensamento que inicia 
este artigo: Eu me permito dizer que, 
onde a ética na medicina não é tudo, a 
medicina não é nada. 

Sérgio dos Passos Ramos
Diretor de Defesa Profissional

Caros colegas, o país 
continua o mesmo, o Renan 
ainda esta lá, mas estou 
contente.

É muito bom ver nos-
sos pares se esmerando, 
tentando sempre crescer 
e se superar, aumentando 
os seus conhecimentos. 
Em agosto tivemos vários 

Vamos fazer a nossa parte
cursos, congressos, 
palestras e outras ativi-
dades com o intuito de 
educação médica con-
tinuada. Todos com boa 
freqüência. Só no dia 
25/08 tivemos quatro 
eventos na cidade. 

No Congresso Pau-
lista de Ginecologia ti-

vemos a participação de mais de 50 
ginecologistas joseenses, e o que é 
melhor: conversando com os colegas 
de várias especialidades, vemos que 
os cursos têm sido de bom nível, 
com bom aproveitamento. Cada vez 
mais vemos que os colegas estão 
gostando de estudar e de praticar uma 
boa medicina.

Vamos continuar assim. Pelo menos 

nós estamos fazendo a nossa parte.
Um grande abraço a todos e não se 

esqueçam de que o Baile do Médico 
vem aí!

Finalmente, para não perder o há-
bito, lembrem-se de que a CASA DO 
MÉDICO É A SUA CASA.

Lauro Mascarenhas Pinto
Presidente da APM Regional
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Artigo

Em agosto, médicos, gestores, pro-
fissionais de diversas áreas da saúde e 
a Frente Parlamentar da Saúde promo-
veram uma manifestação em Brasília, 
no Distrito Federal. Foi uma ação con-
sensual contra o caos que ameaça o 
funcionamento de hospitais públicos, 
universitários e filantrópicos. 

Uma das reivindicações principais 
do movimento é a regulamentação 
imediata da Emenda Constitucional 
29, que define os pisos de destinação 
de recursos da Federação, de estados 
e dos municípios para a saúde. Essa 
normatização também definirá quais 
gastos poderão ser considerados 
investimentos no setor, o que acabará 
com os desvios de verbas tão comuns 
atualmente. Outra reivindicação da 
maior impor tância, é fundamental 
registrar, diz respeito à recomposição 
dos valores pagos pela Tabela SUS, 
que há quase dez anos estão sem 
reajuste.

A ação no Distrito Federal teve bons 

A mobilização é o remédio 

frutos. Os ministros de Relações Ins-
titucionais, Walfrido dos Mares Guia, 
e da Saúde, José Gomes Temporão, 
além do presidente da Câmara, Arlindo 
Chinaglia, receberam no Palácio do 
Planalto uma comissão de parlamenta-
res e representantes da área da saúde. 
O ministro Temporão, aliás, registrou 
mais uma vez seu apoio à regulamen-
tação da Emenda 29, propondo-se 
a fazer gestões para que o governo 
libere sua base para votá-la o mais 
breve possível. 

Da manifestação ficou uma lição 
antiga, que jamais deveríamos esque-
cer: não há nada como a união e a 

mobilização para superar obstáculos 
aparentemente intransponíveis. É 
com esse antídoto, aliás, misturado 
à garra, à determinação e à vontade 
de construir uma nação digna que os 
brasileiros e as brasileiras, todos os 
dias, vencem as dificuldades e dão 
exemplos de grandeza, de cidadania e 
de humanismo a quem quiser tomá-los 
como base de seus atos. 

Tivemos recentemente no Pan-ame-
ricano uma comprovação dessa força. 
Ter um foco definido e a certeza do que 
se busca é fundamental para as gran-
des vitórias, para as transformações. 
Hoje, o que queremos é um Brasil me-
lhor para todos. Menos impostos, ser-
viços de qualidade, acesso universal à 

A APM Regional saúda e dá boas-vindas a seus novos associados!

• Alexandre Redondo de Carvalho – cirurgia cardiovascular
• Catharina Soares de Andrade - otorrinolaringologia 
• João Chang – nefrologia
• Ricardo Alvarenga Yoshida – cirurgia cardiovascular

saúde, á educação, à moradia, criação 
de empregos, entre outros pontos, são 
pilares que garantirão ao país o status 
real de terra das oportunidades. 

Lógico que a caminhada ainda 
promete ser longa. É evidente que 
avançaremos, mas também teremos 
de recuar estrategicamente em alguns 
momentos. É claro que necessitare-
mos de muita obstinação para chegar 
lá. Porém, ao menos sabemos que 
temos um poderoso remédio para 
curar o Brasil dos males de más ges-
tões: é a mobilização e a união. Assim, 
chegaremos lá...

Jorge Carlos Machado Curi, presidente da 
Associação Paulista de Medicina

Novos Sócios

Reflexão e oração
Toda 1ª quarta-feira do mês, no Sanatório Maria Imaculada, 

às 20h, são realizadas reuniões com o Padre Paulo Renato, para 
reflexão e oração (Grupo de Oração São Lucas). 

Endereço: R. Major Antonio Domingues, 244 – Centro. 
Tels. 3911-1554, 3911-4118, 3921-1688. 
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Até o dia 21 de setembro, médicos responsá-
veis por programas sociais nas áreas da saúde, 
educação, assistência social e meio ambiente 
implantados há pelo menos um ano, podem se 
inscrever para o Prêmio Dr. Cidadão 2007.

O objetivo é premiar aqueles que, além de 
suas atividades profissionais, reservam parte 
do tempo a outros serviços importantes para a 
sociedade. Os resultados obtidos pelo projeto 
serão avaliados, assim como as ações sociais 
realizadas, as metas a curto e médio prazos, 
a relação custo do projeto e quantidade de 
pessoas atendidas e a origem dos recursos 
financeiros e materiais investidos.

O projeto escolhido pela banca examinadora 

APM premia 

programas sociais 

na área de saúde 

será agraciado com o prêmio de R$ 10 mil. O grande 
vencedor só será conhecido na solenidade de pre-
miação, em 9 de novembro. Todos os demais par-
ticipantes receberão certificado de reconhecimento 
pelos serviços prestados à sociedade.

A formatação para apresentação do projeto e 
demais especificações para inscrição podem ser 
obtidos no telefone (11) 3188-4248 ou no e-mail 
eventos@apm.org.br.

Esta é a terceira edição do prêmio Dr. Cidadão. 
Os dois projetos já agraciados pela APM, em 2004 
e 2005, são a ONG Nosso Canto e a Associação 
Espaço Comunitário Comenius, respectivamente 
coordenados pelos Drs. Marcio Pimenta e Dirce 
de Assis Rudge.

Curso Segurança 
do Trabalho

AIDS
A palestra dirigida ao público leigo, promovida 

mensalmente pela APM Regional, teve a AIDS 
como tema de agosto. O palestrante foi o Dr. Dênio 
Alvarenga. As atividades são realizadas sempre 
às 15h, na Casa do Médico – Av. São José, 1187 
– Centro. Inscrições gratuitas. Informações: (12) 
3922-1079.
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Nos dias 7 e 10 de agosto, o Quaglia Laboratório promoveu um curso 
de Segurança do Trabalho, dirigido aos funcionários da empresa. A ati-
vidade, realizada na Casa do Médico, integrou a programação da SIPAT 
– Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. 


