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Quanto vale o seu 
trabalho, Doutor?

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

Embraer R$ 44,85
Bradesco Empresa R$ 44,70
Sul América Empresa R$ 44,60
Unimed Bonificada R$ 42,00
Bradesco Individual R$ 40,00
Sul América Individual R$ 40,00
Policlin Executivo R$ 37,00
Cassi R$ 36,00
Petrobras R$ 36,00
Clinica São José Beta 22 Plus R$ 34,91
----------------------------------------
Policlin Especial R$ 33,00
Clinica São José Alfa 22 Plus R$ 31,42
Unimed Normal R$ 31,20
Unimed Intercâmbio R$ 30,00
Vale Saúde R$ 28,87

Feliz 2008!
A APM Regional São José dos Campos deseja a todos os colegas e seus 

familiares um Ano Novo repleto de paz, saúde e boas energias.
Confira os melhores momentos do Jantar das Médicas, no dia 12 de de-

zembro, e da entrega de presentes de Natal e cestas básicas às crianças  e 
mães da Creche Patronato. Este  ano, a “Mamãe Noel” Silvana Morandini 
contou com a companhia das “duendes” Nereusa Lemos e Dinair Martinez, 
que fizeram a alegria dos pequenos.

Mais uma vez, a APM Regional São José dos Campos contou com a colaboração 
e o apoio dos colegas, na doação e arrecadação de brinquedos junto aos pacientes, 
para o Natal das crianças da Creche Patronato. A árvore de Natal da Casa do Médico 
ficou deslumbrante, repleta de presentes coloridos, embalados com muito carinho.

A todos aqueles que participaram de mais essa campanha, o nosso muito 
obrigado!

• Alvaro Machuca
• Alvaro Tolomelli
• Alvaro Vieira de Almeida
• Aniete Carolina Camargo R. Castro
• Antonio José Amim
• Armando Tolomelli
• Carlos Alberto de Queiroz Carvalho
• Carmem Thereza Pricoli Quaglia
• Célio Vaz de Lima Filho
• Débora Gonçalves Vieira
• Denise da Silva Dias
• Doutores do Instituto de Oncologia do Vale
• Eda Cavalieri
• Elisa Kasumi Sawaguchi
• Elvio Garcia Ribeiro
• Fernando Martins Soares
• Isnard Cóppio
• José Luiz Freire de Aguiar Lessa
• Juana Montecinos Maciel
• Kazue Uemura
• Lauro Mascarenhas Pinto
• Luiz Alberto de Siqueira Vantine
• Luiz Fratari Junior
• Marco Antonio Fioravante
• Maria José Vieira da Silva
• Maria Margarida Fernandes Alves Isaac
• Marilucia Oliveira Gonçalves
• Nereuza Martins Barros Moreira Lemos
• Odivania Fideles Frias Moscogliato
• Olavo de Moraes Hungria Junior
• Pedro Alves Ribeiro
• Ronaldo Pereira de Mello Macedo
• Roseane Molina Brunelli
• Silvana Maria Figueiredo Morandini
• Silvia Aparecida Capizani
• Silvia Regina Lage Fonseca
• Therezinha Veneziani Silva
• Toshiko Narikawa

Muito obrigado!

A “Mamãe Noel” Silvana Morandini, ladeada 
pelas “duendes” Dinair Martinez (dir.) e 
Nereusa Lemos (esq.)

O presidente da APM Regional, Lauro Mascarenhas Pinto (ao fundo), levou 
gorrinhos para as crianças, alegrando a festa

Encontro de final de ano é tradicional

Leandra Morandini 
Leão e Silvana 
Morandini, que vai 
ser vovó

Alegria geral na abertura dos presentes

Graças à colaboração dos colegas e seus pacientes, foi 
possível proporcionar um Natal fantástico às crianças
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Papai Noel e o 
Juramento de Hipócrates
“Alague seu coração de esperanças, mas não deixe que ele se afogue nelas.” 

Fernando Pessoa

Pois é, chegou o Natal, época de paz, de amor, de 
reflexão e de reconciliação. 

E é nesta época que também o médico se dedica a 
reflexões e, na maioria das vezes, preocupações.

É época de pagar o 13º de sua(s) secretária(s) tan-
to de consultório como domésticas, pagar matrícula 
dos filhos na escola, deixar um pouco de “sobra” 
de caixa para uma previdência privada, gastos com 
roupas novas, jantares, amigos secretos e comprar 
presentes para a família.

Seus rendimentos neste mês se referem a setem-
bro e outubro, portanto não há motivo de preocupa-
ção... Pode até fazer umas dívidas... Afinal, no ano 
que vem, você vai continuar ganhando e dará para 
pagar as contas da festa.

Ledo engano meu caro colega. Ano que vem tem 
ISS, IPTU e IPVA logo nos primeiros dias do ano.

Porque estes gastos estão concentrados nesta 
época? Porque a maioria dos brasileiros recebe 13º 
salário, e alguns até férias e 1/3 de gratificação de 
férias, um bom e esperado reforço.

E você médico?
Tá querendo demais não é? Você é único, você é o 

máximo, você não faz parte da “maioria dos brasileiros”. 
E prepare-se, este ano o Natal e o Ano Novo estão no 
meio da semana, ou seja, duas semanas sem renda no 
consultório. Você pode até marcar consulta, mas espere 
que as faltas sejam mais de 50%.

Outro dia numa reunião com um médico engrava-
tado, destes que fizeram “pós” e que recebem 13º 
salário, férias remuneradas, participação nos lucros 
das empresas onde você colega trabalha, eu lhe disse 
que nossos honorários cirúrgicos estão congelados 
há mais de 10 anos e qual seria a sugestão dele, 
“expert” em negócios médicos, para resolver os 
meus problemas financeiros. Perguntei claramente 

se ele, se continuasse cirurgião, atenderia por ho-
norários absolutamente defasados. Sua resposta me 
surpreendeu: Você fez um juramento, colega!

Cheguei em casa arrasado. Li e reli o Juramento 
de Hipócrates e nada encontrei sobre trabalhar de 
graça, trabalhar sub-remunerado com honorários 
congelados há anos.

Li sim que “Se eu cumprir este juramento com 
fidelidade, que me seja dado gozar felizmente da 
vida e da minha profissão, honrado para sempre 
entre os homens; se eu dele me afastar ou infringir, 
o contrário aconteça.”

Daí me surgiu uma idéia genial, que nesta época, 
- tem gente que acredita em Papai Noel -, eu gostaria 
de dividir com você meu colega de profissão. Como 
nosso juramento fala em “gozar felizmente da vida e 
da minha profissão, honrado para sempre entre os 
homens” proponho um cartão de crédito especial para 
os médicos que trabalham bem e com estes honorários 
ridículos que nos pagam. Quando fôssemos ao super-
mercado, à escola dos filhos, às lojas de presentes, aos 
advogados – você conhece algum que faz consulta a 
28,00 reais? – apresentaríamos nosso cartão especial 
do Juramento de Hipócrates com a frase: Conceda-se 
a este ilustre salvador de vidas um crédito especial. Ele 
merece a honra. Ele merece a vida feliz. Ele não pensa 
em dinheiro, não é mercenário, portanto, nada deve ser 
lhe cobrado neste ato!

Neste Cartão de Hipócrates está sua foto e, para 
dar credibilidade, a foto do Papai Noel.

Sérgio dos Passos Ramos
Médico e Diretor de 

Defesa Profissional da Associação Paulista de 
Medicina

Regional São José dos Campos

Dezembro, mais um final de ano e a sen-
sação de que 2007 passou rapidamente, com 
muito trabalho, desafios, alegrias, tristezas 
e, com certeza, muitas realizações.

É muito bom chegar a mais uma etapa 
cumprida vendo que conseguimos o nos-
so intento; comemorarmos o calendário 
cumprido com sucesso, vermos que toda 
a nossa equipe está vestindo a camisa da 
APM com entusiasmo, fazendo com que 

todos os eventos de todas as 
áreas tenham transcorrido de 
maneira tranqüila.

Como não poderíamos deixar 
de mencionar, a única falha que 
ainda temos é a pouca participa-
ção dos médicos de uma maneira 
geral em nossos eventos. Sa-
bemos que sempre há os mais 

idealistas e abnegados que acham tempo para 
participar e trabalhar pela classe; temos ainda 
uma parcela maior dos oportunistas, que não 
participam, mas que quando vêem que vai dar 
certo se aproveitam da situação; tem os que 
não querem saber e não participam de nada 
e ainda aqueles que mesmo não participando, 
não conhecendo ainda são do contra. Espero 
que algum dia consigam ser felizes com 
alguma coisa.

Gostaria de novamente agradecer a toda a 
minha Diretoria e aos funcionários da Casa por 
mais este ano de trabalho em conjunto.

Gostaria ainda de desejar a todos vocês 
um santo e Feliz Natal e um Ano Novo ma-
ravilhoso, cheio de realizações. 

E finalizando, dizer pela última vez a 
vocês (este ano) que A CASA DO MÉDICO 
É A SUA CASA.

Lauro Mascarenhas Pinto
Presidente

APM Regional SJCampos

Feliz Ano Novo

Dez/2007��



Artigo

A Comissão Nacional de Honorários 
Médicos (CNHM) da AMB e as Sociedades 
Brasileiras de Especialidade divulgaram dia 
12 de dezembro Resolução Normativa CNHM 
nº 003/2007 com as alterações à quarta 
edição da CBHPM. As mudanças foram 
revisadas e aprovadas pela Câmara Técnica 
Permanente da CBHPM.

Para conferir as alterações, acesse www.
amb.org.br

Comissão de 
Honorários 

divulga alterações 
na CBHPM

AMB e CFM contribuirão 
com consolidação 
de leis da saúde

Reunida entre os dias 11 e 12 de 
dezembro em Brasília, no Ministério 
da Educação, a Comissão Nacional 
de Residência Médica (CNRM) 
aprovou a minuta final da resolução 
que define os papéis e a hierarquia 
dos profissionais responsáveis pelo 
andamento dos programas de resi-
dência médica. 

O texto determina as funções do 
coordenador, médico incumbido de 
monitorar todas as especialidades; do 

supervisor, responsável pelo programa 
de uma especialidade específica; do 
preceptor, profissional que atua junto 
aos alunos; e do tutor, médico respon-
sável por fazer suporte à preceptoria 
com um acompanhamento transversal, 
voltado para questões sociológicas e 
de adaptação. 

Segundo José Bonamigo, represen-
tante da Comissão Mista de Especia-
lidades, esta resolução uniformizará 
as nomenclaturas utilizadas pelos 

Aprovada resolução sobre papéis dos profissionais de RM
programas de residência de todo o 
país, de forma a possibilitar um estudo 
comparativo.

Outro assunto discutido foi em rela-
ção a alguns programas de residência 
médica paulistas, que não passam 
por vistoria há mais de cinco anos – a 
CNRM recomenda que os programas 
sejam vistoriados a cada cinco anos. 
Tal situação se deve ao fato de o 
Estado concentrar 60% de todos os 
programas do país. 

Para tanto, foi montada uma sub-
comissão que desenvolverá uma 
estratégia para redistribuir a Comissão 
Estadual de Residência Médica de São 
Paulo. Representando a AMB estará, 
além de Bonamigo, Renato Passini. 

Por fim, os participantes debateram 
com integrantes da Sociedade Brasi-
leira de Anestesiologia como unifor-
mizar os critérios de acreditação do 
programa de residência médica desta 
especialidade.

Integrantes da Comissão de Assuntos Políti-
cos   reuniram-se em dezembro com a deputada 
Rita Camata (PMDB-ES) para tratar do projeto 
de consolidação das leis nas áreas de saúde e 
assistência social.

A deputada foi indicada pelo coordenador do 
Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis, de-
putado Cândido Vaccarezza (PT-SP) para elaborar 
esse projeto. Trata-se de um trabalho ambicioso 
que condensará toda a legislação referente em 
uma lei única, nos mesmos moldes da Consoli-
dação das Leis do Trabalho. O objetivo principal 
é atualizar decretos e dispositivos que estiverem 
desatualizados, extinguir leis obsoletas, ordenar 
os dispositivos legais sobre a matéria, facilitando 
o conhecimento, a interpretação, a aplicação e a 

alteração dos mesmos.
O Conselho Federal de Medicina (CFM) e a As-

sociação Médica Brasileira (AMB) se colocaram à 
disposição para participar desse processo. O CFM 
contribuirá com o auxílio das comissões e a AMB 
com o auxílio das sociedades especializadas, entre 
outras contribuições.

A deputada Rita Camata estuda aproveitar o 
projeto de lei de autoria do presidente interino do 
Senado, Tião Viana (PT-AC), que visa consolidar a 
legislação sanitária federal, o PLS 619/07. O Grupo 
de Trabalho de Consolidação das Leis pretende, 
como resultado dos trabalhos, fazer um projeto de 
lei, via Comissão de Constituição de Justiça, para 
implementar a Consolidação. 

Fonte: CFM
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O Movimento pela Valorização do 
SUS e do Trabalho Médico anunciou 
um calendário de manifestações-
relâmpago até fevereiro de 2008 

Manifestações-relâmpago
no SUS até fevereiro

em todo o Brasil. Definido pela 
Comissão Nacional Pró-SUS da As-
sociação Médica Brasileira (AMB), 
Conselho Federal de Medicina 

(CFM) e Federação Nacional dos 
Médicos (Fenam), prevê um rodízio 
de protestos nas diversas unidades 
da federação, sempre com o propósi-
to de conscientizar os cidadãos. 

A idéia é denunciar o caos que 
toma conta do SUS em vir tude de 
falta de financiamento e dos pro-

Grupo de 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.

blemas de gestão, entre outros, e 
os vis honorários a que os médicos 
são sujeitados.

As ações terão no máximo uma 
ou duas horas, pois os médicos 
não querem, sob hipótese alguma, 
que os pacientes sejam ainda mais 
penalizados. Nesses momentos, 
profissionais de medicina passarão 
informações à população e tam-
bém distribuirão folders e outros 
materiais. 

Reivindicações

Em janeiro de 2008, de 14 a 18, é 
a vez dos estados de Espírito Santo, 
Rio Grande do Sul, Ceará, Alagoas, 
Rio Grande do Norte, Pará, Roraima, 
Mato

Grosso do Sul e Tocantins. Já em 
fevereiro, de 18 a 22, os estados mobi-
lizados serão São Paulo, Paraná, Santa 
Catarina, Distrito Federal, Maranhão, 
Piauí, Bahia, Acre e Rondônia. A mo-
bilização tem como lema “a medicina 
brasileira exige respeito.”

• melhorar o atendimento à população;
• tornar o serviço público eficiente na área da saúde;
• reajuste dos honorários médicos do SUS;
• remuneração piso de R$ 6.963,52 para 20 horas de trabalho. 
    (conforme recomendação do último Enem);
• carreira de Estado e implantação de plano de cargos e salários para os 

médicos no SUS.

Fonte: Assessoria de imprensa AMB


