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Quanto vale o seu 
trabalho, Doutor?

Tabela do valor de consulta pago pelas principais 
operadoras no mês de agosto/2007.

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

Fonte: Consultórios médicos pesquisados pela APM

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 

Sul América - Estabeleceu 
um canal direto com a APM para 
resolver de maneira personaliza-
da todos os problemas com o 
pagamento de seus referencia-
dos. Caso seja este o seu caso, 
entre em contato com a Casa do 
Médico - a sua casa.

No dia 5 de março de 2008, os 
médicos devem fazer nova manifes-
tação, em todo o país. O Movimento 
pela Valorização do SUS e do Trabalho 
Médico começou a ser planejado no 
final de novembro, pela Comissão 
Nacional Pró-SUS, durante a reunião 
da Comissão Nacional Pró-SUS. 

Médicos planejam 
nova mobilização nacional

Paralisação Nacional

Policlin - Em carta dirigida a seus 
médicos o grupo Policlin informa 
que, em atenção ao pedido feito pela 
Diretoria da APM, concedeu um re-
ajuste de 10% nos valores das con-
sultas que devem ficar em: Policlin 
Especial: 33,00 e Policlin Executivo 
aproximadamente 37,00. 

É a APM fazendo o seu papel!

Unimed - Enviou 
e-mail à APM con-
firmando a Consulta 
Eletiva Básica para 
31,20 e a Bonificada 
para 42,00 a partir 
de 25 de novembro 
de 2007.

A urgência no estabelecimento 
de uma política competente que 
assegure a qualidade no atendimento 
à saúde, melhores equipamentos 
e uma remuneração digna aos 
médicos e demais profissionais do 
setor, foram algumas das principais 
bandeiras pelas quais as entidades 
médicas nacionais e as respectivas 
entidades regionais de cada Estado 
embasaram a Mobilização Nacional 
dos Médicos, movimento lançado 
oficialmente em todo o país no dia 

21 de novembro. 
O Dia Nacional de Protesto dos 

Médicos foi apresentado a toda a 
mídia nacional em entrevista coletiva 
realizada na cidade de São Paulo, 
durante a qual o Cremesp foi repre-
sentado por seu vice-presidente, Luiz 
Alber to Bacheschi.

Par ticiparam da entrevista os se-
guintes representantes de entidades 
médicas: Edson Andrade (presidente 
do Conselho Federal de Medicina 
- CFM), José Luiz Gomes do Amaral 

(presidente da Associação 
Médica Brasileira - AMB), 
Eduardo Santana (presiden-

te da Federação Nacional dos Médi-
cos), Geraldo Guedes (conselheiro 
do CFM e coordenador da Comissão 
Nacional Pro-SUS), Jorge Machado 
Curi (conselheiro do Cremesp e 
presidente da Associação Paulista 
de Medicina - APM), Cid Cél io 

ResultAdos

Os membros da Comissão e re-
presentantes de alguns Conselhos 
Regionais se encontraram para fazer 
um balanço da manifestação do Dia 
Nacional de Protesto, em 21 de no-
vembro (veja texto neta pág.). 

“O dia 21 foi para lançar o mo-
vimento médico e dar ciência à 

população brasileira sobre a baixa 
remuneração e as más condições de 
trabalho no SUS”, avalia o coordena-
dor da Comissão, Geraldo Guedes. 
A Comissão avaliou a repercussão 
do movimento como bastante posi-
tiva, por ter desper tado o interesse 
dos veículos de imprensa, em todo 

o Brasil. A próxima reunião está 
agendada para o dia 19/12, quando 
a Comissão definirá os detalhes da 
mobilização.

Leia Editorial sobre o assunto na 
pág.2

Fonte: CFM

Carvalhaes (presidente do Sindicato 
dos Médicos do Estado de São Paulo 
- Simesp),  Luiz Alber to Bacheschi, 
vice-presidente do Cremesp  e José 
Rober to de Souza Baratella (presi-
dente da Academia de Medicina de 
São Paulo). 

A diretora distrital da APM, silvana Morandini, em entrevista à tV Band Vale
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Novamente estamos em luta. Infeliz-
mente, muitos dos médicos com quem 
conversei nestes últimos dias, ou não 
sabiam ou tinham pouca noção do que 
está ocorrendo, mas sem dar muita 
importância.

Como é que vamos querer o apoio em 
massa da população se nem mesmo os 
profissionais da saúde se empenham em 
defender os seus interesses? Isso mesmo, 
pois a luta é pelo SUS, mas também de todo 

o serviço de saúde. 
Estamos lutando para a 

saúde do povo em geral, para 
que a PL 29 seja aprovada na 
sua íntegra e não substitutivos 
que a descaracterizam e re-
tiram da saúde pública mais 
ou menos 20 bilhões de reais 

anualmente. O governo falou que deu para 
a saúde 24 bilhões, mas a ser dividido em 
vários anos, e está retirando do projeto 20 
bi por ano.

Sim, estamos de luto, deveríamos 
trabalhar de tarja preta nas mangas e 
principalmente explicar para o povo o 
porquê. Já estivemos na televisão e no 
rádio, a Diretoria da APM Regional está 
conversando com os colegas para difundir 
bem esta idéia que é de caráter nacional 
e não regional, mas todos têm que fazer 
a sua parte.

Realmente, este projeto apareceu em 
cima da hora devido à votação na Câmara 
dos DEPUTADOS, mas estamos empenha-
dos para que o SENADO corrija este erro. As 
novas etapas do movimento serão avisadas 
a tempo para todos. Por favor, participem 
para que tenhamos êxito e a população 
brasileira não seja lesada novamente.

Um grande abraço a todos.                                               
Lauro Mascarenhas Pinto

Presidente da APM Regional

dIA NACIoNAl
de PRotesto

As coisas começaram tímidas, 
mas agora atingem nível nacional. 
Impotente para resolver os proble-
mas de saúde do país, os governos 
começam a falar em “privatização” 
dos serviços de saúde. 

Uma das primeiras iniciativas 
foi o PAS do prefeito de São Paulo, 
Paulo Maluf. Duramente criticado 
pelas entidades médicas, Maluf 
criou cooperativas médicas no lugar 
dos órgãos públicos responsáveis 
pela saúde. Médicos concursados 
foram afastados e transferidos para 
funções administrativas.  

Aqui entre nós, o governo de São 
José dos Campos (PSDB) entregou 
a administração do Hospital Muni-
cipal para um grupo de São Paulo. 
Recentemente, o governo de Jacareí 
(PT) entregou a administração do 
Pronto-Socorro para outro grupo, 
novamente de São Paulo. E agora 
o ministro da saúde (PT) declara 
que não abre mão das fundações 
estatais para administração dos 
hospitais públicos apesar de formal-
mente desautorizado pelo Conselho 
Nacional de Saúde.  

Vejam que colocamos as siglas 
dos partidos para demonstrar que 
não se trata de algo programático 
de modos diferentes de visão do 
estado, mas de algo pragmático no 
entendimento dos nossos adminis-
tradores. Deparados com a crônica 
ineficiência dos serviços de saúde 
administrados por eles mesmos 
resolvem simplesmente transferir 

a responsabilidade para “organi-
zações” que vão de cooperativas, 
organizações sociais, fundações 
estatais, ou qualquer outra deno-
minação que se queira dar.  

As desculpas são sempre as 
mesmas: o modelo do servidor 
estatutário não deu certo e é preciso 
agilizar a contratação de médicos e 
outros profissionais de saúde pela 
CLT além de permitir uma adminis-
tração mais flexível, leia-se, menos 
controlada pelo poder legislativo e 
tribunais de contas.  

Não quero neste ar tigo tomar 
posição, mas levantar alguns pon-
tos polêmicos para a meditação 
dos leitores. Porque o modelo de 
saúde no Brasil falhou? A saúde é 
direito de todos e dever do estado 
é constitucional, lindo como ato 
declaratório de cidadania, mas 
inócuo quando não define: com 
que dinheiro? A CPMF foi criada 
como provisória para cobrir este 
buraco. Não melhorou a saúde, mas 
com certeza melhorou e melhora a 
“saúde financeira” do governo que 
não abre mão dela, claro. Qual o 
papel da União, dos estados e dos 
municípios? Câncer, medicamentos 
e exames de alto custo, de quem 
é a obrigação? Não há um vácuo 
na lei e nas atribuições de cada 
esfera? Não é melhor a confusão 
que a decisão quando se trata de 
gastar dinheiro do estado? Onde 
fica o hospital estadual de referên-
cia do Vale do Paraíba? E o federal 

no estado de São Paulo? Hospital 
universitário é referência?  

Vamos falar do profissional de 
saúde estatutário. Tem salários 
dignos e planos de carreira defini-
dos? Existe isonomia com outros 
funcionários estatutários? Porque 
dentro do governo existem carreiras 
diferentes com variação salarial 
acima de 1000%?  

Vamos falar de “vacância” dos 
serviços de saúde. Privatizá-los e 
desmantelar a rede pública não é 
um risco? Quando as tais organi-
zações “beneméritas” deixarem de 
ser pagas e isto não é impossível 
de acontecer, não haverá colapso 
do sistema? Será que nesta hora 
não lembraremos de ir correndo 
atrás de nossos médicos e servi-
dores estatutários? Para isto eles 
servem? Uma coisa é certa. Em 
toda esta confusão é fácil condenar 
os servidores estatutários pelo mau 
desempenho da saúde e a solução 
mais fácil é contratar “empresas” 
para realizar o dever do estado. 
E isto leva a uma última reflexão: 
Não seria mais fácil contratar 
administradores em vez de eleger 
prefeitos, governadores, deputados 
e vereadores? Mais fácil mais bara-
to e mais eficiente?  

Sérgio dos Passos Ramos  
é médico e diretor de Defesa Profissional da 

Associação Paulista de Medicina
Regional São José dos Campos

Publicado no Jornal Valeparaibano 
em 01 de dezembro de 2007

Falência do
servidor na saúde?
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Artigo Agenda

Novos Associados

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

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.

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

APM REGionAl

DEzEMbRo

• Dia 12, às 20h
Jantar das Médicas

• Dia 13, às 15h
Palestra dirigida a público leigo: 
Câncer de Mama
Dr. José Spartaco Vial, 
na Casa do Médico
Av. São José, 1187
Centro

informações:
(12) 3922-1079

A Emenda Constitucional 29 apro-
vada pela Câmara dos Deputados em 
novembro resulta insuficiente e se faz 
apresentada como moeda de troca. Os 
recursos terão como fonte a arrecada-
ção da CPMF, que também depende de 
votação favorável do Senado Federal 
para ser prorrogada. A saúde do cidadão 
brasileiro é usada para chantagear os 
parlamentares, forçando-os a aprovar a 
CPMF. Uma imoralidade.

Quatro bilhões não representam 
acréscimo relevante no orçamento da 
saúde de 2008 e deixam o sistema 
em risco de iminente colapso. O Brasil 
permanecerá sendo um dos países 
do mundo que menos investem por 
habitante em saúde. 

A Emenda 29 estabeleceu, em 
2000, os percentuais de investimentos 
mínimos das três esferas governamen-
tais: federação, estados e municípios. 

Determinou-se que a União deveria 
aplicar, no mesmo ano 2000, 5% a 
mais do investido em 1999 e que nos 
anos seguintes o valor seria corrigido 
pela variação nominal do PIB. Do outro 
lado, os estados ficaram obrigados a 
aplicar 12% da arrecadação de impos-
tos, e os municípios, 15%. 

Tratava-se de uma normativa tran-
sitória que deveria vigorar apenas 
até 2004, mas que ainda continuava 
valendo em virtude da não aprovação 
do projeto de lei complementar (PLP) 
01/2003, de autoria do ex-deputado 
Roberto Gouveia (PT-SP). Este PLP 
define também as ações e serviços 
específicos da saúde, de forma a 
acabar com os contumazes desvios 
de recursos para outros setores. 
Determinava ainda à União que desti-
nasse à saúde 10% de suas receitas 
correntes brutas. 

O texto aprovado no dia 31 de 
outubro, um substitutivo de autoria 
do deputado Guilherme Menezes (PT-
BA), muda, entretanto, o texto original 
do PLP 01/2003 no que se refere 
ao repasse de 10% da receita bruta 
da União e que elevaria já em 2008 
o investimento em saúde em mais 
de 20 bilhões. O projeto modificado 
estabelece, a priori, que o sistema de 
saúde receberá uma verba extra de R$ 
24 bilhões em quatro anos, sendo R$ 
4 bilhões em 2008, R$ 5 bilhões em 
2009, R$ 6 bilhões em 2010 e R$ 9 
bilhões em 2011. 

Resta-nos a indignação pelo des-
respeito que se tem pela saúde dos 
cidadãos de nosso País. Até quando 
seremos humilhados? 

José Luiz Gomes do Amaral, presidente da 
Associação Médica Brasileira (AMB)

esperávamos, da proposta apresentada, pelo menos 20 bilhões a mais em 
recursos para a saúde, a partir de 2008. ofereceram-nos 4 bilhões e a CPMF

A regulamentação da 
EC 29 e a CPMF: dupla tragédia

Grupo de oração
A APM Regional São José dos 

Campos prossegue em 2008 com a 
programação de palestras gratuitas 
de prevenção e orientação de saúde, 
dirigida ao público leigo. As apresen-
tações são realizadas por médicos 
associados voluntários. 

Para a Dra. Leandra Morandini Leão, 
que colaborou com uma palestra sobre 
câncer de pele, a iniciativa da APM Re-
gional estabelece canais entre as dúvidas 
existentes e seus esclarecimentos, da 

Palestras gratuitas continuam em 2008
forma mais clara e imparcial. “Fiquei 
bastante satisfeita com a participação 
e acredito ter atingido meu objetivo, que 
era única exclusivamente ajudar, de al-
guma forma, com respeito e seriedade a 
todos aqueles interessados”, afirmou. 

Dra. Leandra Morandini Leão é 
médica formada pela universidade de 
Taubaté; pós-graduada em dermato-
logia pelo Instituto Ribeiro de Paula; 
pós-graduada em Medicina Estética 
pela Sociedade Brasileira de Medicina 

Estética, através da Fundação Souza 
Marques. 

Trabalhou por dois anos em clínica 
médica pela Prefeitura de Taubaté-
concursada. Trabalhou por dois anos 
em ambulatório de dermatologia do 
Hospital Alvorada - Medial, em São 
Paulo. Trabalhou por um ano em clí-
nica de depilação a laser. Atualmente 
trabalha em ambulatório de dermato-
logia do Grupo São José Saúde e em 
consultório próprio.

• Tito Soares Pereira
    ginecologia e obstetrícia
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Ultra-sonografia em obstetrícia foi o tema do debate que a UNEP 
Imagens Diagnósticas promoveu no dia 28 de novembro, com a 
participação de especialistas em Medicina Fetal. Informe-se sobre as 
atividades científicas da UNEP pelo tel. 2134-1800 ou e-mail: cristina@
unepdiagnosticos.com.br

O médico ginecologista Lau-
ro Mascarenhas Pinto foi o 
palestrante de novembro, do 
ciclo de palestras gratuitas 
promovido mensalmente pela 
APM Regional. O tema da vez 
foi a menopausa.

não faltou animação no baile do Médico de Jacareí, realizado 
pela Regional da APM daquele município. o presidente da APM 
Regional São José dos Campos, lauro Mascarenhas Pinto, 
prestigiou o evento. Parabéns ao presidente Jorge luiz Francini 
Sutilo pela organização!

Jacareí comemora
Dia do Médico

Discussão científica

Menopausa

A APM Regional São José dos Campos la-
menta profundamente o falecimento de nosso 
colega Dênio Valentim Alvarenga, no dia 30 de 
novembro último. À família, os nossos sinceros 
sentimentos.

Falecimento


