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Santa Casa inaugura 
Instituto do Coração

Com um investimento de R$ 
5 milhões, a Santa Casa de 
São José dos Campos inau-
gurou em janeiro o Instituto 
do Coração, que pretende ser 
um centro de referência para 
prevenir, diagnosticar e tratar 
doenças cardíacas. 

Os recursos são prove-
nientes de uma parceria entre 

a instituição e um grupo da 
iniciativa privada. Foram uti-
l izadas também verbas do 
Fundo Nacional de Saúde. 
Somente no Centro de Hemo-
dinâmica foram investidos R$ 
2 milhões.

Além do Centro de Hemodi-
nâmica,  considerado o serviço 
mais impor tante da unidade, 

o IC conta com um Pronto-
Socorro Cardiológico e um 
setor de Cirurgia Cardíaca. 
Por enquanto, a unidade não 
atenderá o SUS, mas já estão 
em andamento negociações 
com o governo estadual para 
viabilizar essa opção.

O Instituto do Coração irá 
funcionar 24 horas, com ca-

Unimed bonificada
A Unimed informa, em comunicado de 18 de janeiro, que voltou a 

pagar o valor da consulta bonificada para todos os cooperados que 
satisfizerem os critérios do plano de bonificação. Ou seja, não existe 
mais o intervalo de retorno de 90 dias que publicamos no Jornal do 
Médico anterior. A APM não comenta o plano de bonificação. Mas voltar 
ao prazo de retorno antigo de 30 a 40 dias foi uma grande conquista 

“Congelamento 
Nunca Mais”

 
Vale Saúde – O Vale Saúde comunicou a APM  Regional o reajuste no 

valor das consultas para R$ 32,00. O aumento é resultado do pedido 
feito pela Diretoria da Associação, que em 2007 realizou reuniões com 
os principais planos de saúde da cidade. 

pacidade inicial de realizar dia-
riamente cerca de 12 exames 
de alta complexidade, além de 
atendimentos de emergência, 
cirurgias e consultas.

A inauguração do IC permite 
que a Santa Casa possa iniciar 
junto ao Ministério da Saúde o 
processo de certificação para 
transplantes de coração.

Quanto vale o seu trabalho, 
Doutor?

Embraer R$ 44,85 *1

Bradesco Empresa R$ 44,70 *2

Sul América Empresa R$ 44,60 *1

Unimed Bonificada R$ 42,00 *3

Bradesco Individual R$ 40,00 *2

Sul América Individual R$ 40,00 *1

Policlin Executivo R$ 37,00 *2

Cassi R$ 36,00 *1

Petrobras R$ 36,00 *1

Clinica São José Beta 22 Plus30 R$ 34,91 *2

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

Policlin Especial R$ 33,00 *2

Vale Saúde R$ 32,00 *2

Clinica São José Alfa 22 Plus R$ 31,42 *2

Unimed Normal R$ 31,20 *2

Unimed Intercâmbio R$ 30,00 *4

*1 Prazo de retorno 15 dias, *2 Prazo de retorno 30 dias, *3 Prazo de retorno entre 30 e 
40 dias, *4 Prazo de retorno 20 dias

Tabela do valor de consulta pago pelas principais operadoras a partir de janeiro/2008.
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
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A divulgação dos índices de mor-
talidade infantil e materna pela Unicef, 
que mereceu até um editorial do vale-
paraibano, mostra que nosso país está 
atingindo um índice de saúde pública 
desejável. Em 1990 tínhamos uma taxa 
de 56 mortes de crianças até cinco anos 
por mil nascidas vivas. Em 2006, o Brasil 
deixou de ser um campeão de mortali-
dade infantil para atingir a estatística de 
apenas 20 mortes por cada mil nascidos 
vivos. Esta é uma marca impressionante. 
A taxa mundial é de 76 mortes. Com 
esta melhora, o Brasil se coloca entre os 
países onde menos crianças morrem até 
os cinco anos de idade. Ainda estamos 
atrás de Chile, Uruguai e Argentina, mas 
seguramente estamos muito bem.

Tais taxas de diminuição de mortalida-
de refletem índices econômicos e sociais 
diversos, entre eles a melhor distribuição 
de renda, oferta de mais alimentos, infra-
estrutura básica como água tratada e 
esgoto e, sem dúvida, uma melhoria da 
assistência médica prestada por pedia-
tras e ginecologistas-obstetras.

Outro dado, agora preocupante, é 
que a taxa de mortalidade até um ano 
de vida ainda é alta, sendo que 51% 
das mortes antes de um ano ocorrem 

Janeiro já terminou e 
este ano está prometendo 
muitas coisas boas. Come-
çamos com a inauguração 
do Instituto do Coração da 
Santa Casa de São José 
dos Campos, instituto este 
com moderna aparelhagem 
de hemodinâmica, medicina 
de imagem e outros, que além de 
darem supor te para a cardiologia 
também vão facilitar muito a neu-
rologia, hepatologia, nefro e muitas 
especialidades, dando mais segu-
rança e confor to para os pacientes 
e médicos de nossa cidade. Este ins-
tituto foi obra de muito empenho de 
vários médicos e da administração 

Pensar coletivamente
da Santa Casa e contou 
com a ajuda de deputados 
da Frente Parlamentar da 
Saúde. Parabéns a todos 
eles.

O Carnaval também já 
passou e espero que, além 
de preparar suas fantasias, 

suas viagens, planos, ou 
mesmo suas camas para descansar, 
os colegas tenham aproveitado esses 
dias de menor stress para fazerem 
também uma reflexão: nós da APM, 
assim como AMB, desejamos já há 
muito tempo que o médico se ajude, 
pense mais coletivamente, se dê 
oportunidades de luta com mais poder, 
como vemos que várias classes que se 

uniram conseguiram.
Para isto, o que proponho hoje 

é o seguinte: pensem em todos 
os médicos que vocês conhecem, 
analise-os, vejam o seu potencial 
de engajamento em lutas por ideais 
sociais, de saúde publica e principal-
mente pela causa do médico em si. 
Vamos fugir dos lobbies de sempre 
de algumas seguradoras, medicinas 
de grupo e outros que já se uniram só 
para tirar vantagens do médico.

Quem se lembrar de um ou mais 
nomes de peso, nós gostaríamos 
de analisá-los e depois, se possível, 
organizarmos uma maneira de apoiar 
candidatos médicos à nossa Câmara 
Municipal, para que possamos ter 

uma representatividade médica que 
defenda a população e os médicos 
de abusos.

Gostaria ainda de relatar que de 
todos os planos de saúde regionais 
impor tantes que nós procuramos 
em agosto último concederam certo 
aumento nas consultas médicas e 
ficaram de analisar outros itens para 
posterior contato. O único que não 
nos deu nem resposta mostrando total 
indiferença para com os médicos foi o 
Grupo São José. Espero que tenha sido 
um lapso de administração e que eles 
ainda tenham algo a nos falar.

Lauro Mascarenhas Pinto
Presidente da APM Regional

Uma grande vitória e médicos de segunda classe
na primeira semana de vida e 66% an-
tes de um mês.  Outro dado lamentável 
é o índice de mortalidade materna, 76 
mortes maternas por mil nascidos 
vivos. Segundo a Unicef, “o país ainda 
precisa reforçar a assistência pré-natal 
e a assistência ao parto.”

E é por isto que eu gostaria de relem-
brar um artigo publicado em 30 de junho 
de 2006 neste mesmo espaço do vale-
paraibano. Para continuar denunciando 
que estes médicos, ginecologistas, 
pediatras e também os clínicos gerais, 
ainda são considerados como médicos 
de segunda classe tanto pelo estado, 
quanto pelos planos de saúde locais. 
Persistem as práticas de contratar 
médicos ginecologistas, pediatras e 
clínicos gerais por valores menores 
que “outros” especialistas. E os planos 
de saúde locais mantém os honorários 
do atendimento obstétrico e pediátrico 
congelados há anos. É inconcebível 
que a maior operadora local de planos 
de saúde pague apenas 260,00 reais 
por um parto normal ou 208,00 por 
uma cesariana recusando-se terminan-
temente a pagar o tempo de assistência 
ao trabalho de parto, não importa se o 
obstetra permaneça uma ou doze horas 

ao lado da gestante. É inconcebível que 
as operadoras deixem de pagar as con-
sultas de pré-natal de alto risco, quando 
são necessárias consultas semanais, 
considerando-as apenas retorno. Tam-
bém para os pediatras, as consultas de 
puericultura, vitais para o acompanha-
mento da vida quando ela é ainda muito 
frágil, são pagas por valores menores 
que os pagos a outras especialidades e 
limitadas, mesmo que a criança neces-
site de avaliações semanais. Isto é uma 
calamidade, pois associam obstetras e 
pediatras ao risco das doenças. Quanto 
mais grave a condição da gestante ou da 
criança maior o prejuízo do médico, pois 
trabalhará mais e de graça. 

Índices como os divulgados pela 

Unicef nas manchetes nos enchem de 
orgulho em relação à melhora global, 
mas não podemos deixar de ler os índi-
ces de mortalidade infantil nos primeiros 
dias de vida e a mortalidade materna que, 
lamentavelmente, ainda são altos.

A melhoria destes índices deve ser 
esforço de toda a sociedade. Entre 
eles médicos pediatras e obstetras que 
não podem ser tratados pelo estado e 
pelos planos de saúde como médicos 
de segunda classe.

Dr. Sérgio dos Passos Ramos
Presidente da Regional 

Vale do Paraíba da SOGESP e 
Diretor de Defesa Profissional da 

APM Regional São José dos Campos
Artigo publicado no jornal valeparaibano de 

25/01/2008
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Eleições

Médicos na Câmara
Luiz Antonio Ângelo da Silva

O Jornal do Médico passa a publicar, a partir desta edição, breve perfil de colegas pré-candidatos a vereador para 
as próximas eleições municipais, que tenham o apoio da APM  Regional. 

Luiz Antonio Ângelo da Silva é 
pós-graduando em Ortopedia pela 
Santa Casa de São Paulo e funcio-
nário público municipal desde 1993, 
atendendo também em consultório 
de ortopedia do Centro Médico Rui 
Dória, na área pediátrica. É filiado ao 
PSB há 8 anos, seu primeiro e único 
partido.

O médico afirma que seu partido 
vem crescendo em nível nacional 
e que, em São José dos Campos, 
conseguiu reunir nos últimos anos 

uma quantidade significativa de mé-
dicos que debatem sistematicamente 
o tema saúde, estando aberto para 
participações. “Pessoalmente acre-
dito que nós médicos não podemos 
ficar alheios à política, até porque as 
mais importantes decisões que nos 
afetam são tomadas no campo polí-
tico. Em 2008 acredito que devemos 
colocar um ou mais representantes na 
Câmara Municipal. Alguém que esteja 
atento, seja equilibrado e totalmente 
comprometido com a nossa classe, 

que atravessa grandes desafios”, 
afirma o médico.

No âmbito comunitário, Luiz 
Antonio ajudou a fundar o Projeto 
Ciranda em 1994, onde é voluntário 
até hoje. Nesse projeto desen-
volvemos atendimento médico e 
reabilitação exclusivamente para 
crianças carentes com deficiência. 
Paralelamente, essas famílias têm 
a opor tunidade de inclusão social e 
de resgatar sua cidadania. “É muito 
gratificante.”

Planos de Saúde: novas regras
A Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) ampliou as 
cober turas para os beneficiários 
dos planos de saúde, incluindo no 
Rol de Procedimentos e Eventos em 
Saúde: atenção multiprofissional 
e tratamento especial aos obesos 
mórbidos, estímulo ao parto natural, 
direito a cirurgias de vasectomia, 
colocação e custos do Dispositivo 
Intra-uterino (DIU), mamografia 
digital, mamotomia, videolaparos-
copia e exames de DNA para trata-
mento de doenças genéticas. 

Todas as novas normas de aten-

dimento, citadas na Resolução 
Normativa nº 167, passam a vigorar  
a par tir do dia 2 de abril para todos 
os planos individuais e de grupo 
contratados a par tir de 1999. 

Com as alterações, a versão 
2008 passará a listar 2.973 itens e 
permanecerá alinhada às evidências 
científicas. Entre os procedimentos 
incluídos nessa revisão do Rol 
estão algumas novas tecnologias, 
como o Yag Laser (para cirurgia 
de catarata), procedimentos para 
anticoncepção (DIU, vasectomia 
e ligadura tubária), procedimentos 

cirúrgicos e invasivos, além de 
exames laboratoriais. Esta versão 
também determina a cober tura 
ambulatorial e atendimentos de 
terapia ocupacional, fonoaudiologia, 
nutrição e psicoterapia.

Importante: os contratos em vigor 
não podem sofrer qualquer tipo de 
reajuste em função das novas regras, 
mas as operadoras podem solicitar 
aumento no reajuste anual para ser-
viços contratados futuramente.

Fonte: Agência 

Nacional de Saúde

Toda 1ª quarta-feira do mês, no Sanatório 
Maria Imaculada, às 20h, são realizadas reuni-
ões 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.

Grupo de Oração

MARçO

• Dia 12 às 15h 
Palestras público leigo: Homeopatia e 
Qualidade de Vida – Dras. Maria Regina 
Castiglioni e Célia Braconnot

• Dia 13, às 20h – Reunião Científica 
Avanços Diagnósticos e Tratamento 
da Endometriose – Dr. Maurício Simões 
Abrão (Prof. Livre Docente da USP) 
Imunologia da Reprodução – Dr. 
Ricardo de Oliveira (RDO Diagnósticos 
Médicos Ltda)

 

Inscrições gratuitas 
informações: tel. (12) 3923-2659

• Dia 20, das 9h às 16h 
Plantão Sul América

 

Local: Casa do Médico 
Av. São José, 1187 – Centro 
Tel. 3922-1079

 

AbRIL

• Dia 06, às 8h 
Caminhada Agita São José

• Dia 10, às 15h 
Palestras público leigo: Radioterapia 
– Dra. Graziela Chimello Takay

• Dia 25, às 16h 
Reunião Distrital, reunião científica e 
social – presença de diretores da APM 
São Paulo. Aberta a todos os associa-
dos da Regional. Confirmar presença 
até 15/04.

 

Local: Casa do Médico 
Av. São José, 1187 – Centro 
Tel. 3922-1079

A partir de março
PALESTRAS GRATuITAS:
• Aprenda a investir com segurança no 

mercado de ações
• Introdução ao mercado de ações
• Introdução ao mercado futuro e 

derivativos
• Introdução aos mini contratos de BM&F
• Introdução análise de investimentos: 

Análise Fundamentalista e Técnica
• Plataformas de negociação: Intrabroker, 

Trom e ITS (p/ clientes Intra)
 

InFORMAçõES: TEL. 3922-1079

Agenda

Jan/Fev/2008 �



A UNEP Imagens Diagnós-
ticas informa que, a par tir 
deste ano, seus clientes e 
pac ien tes  con tam com a 
moderna tecnologia digital 
nos exames de Raios-X e 
Mamografia. 

A Radiologia Digital repre-
senta uma evolução signifi-
cativa e um aprimoramento 
da radiologia convencional e 
traz benefícios tanto para o 
cliente quanto para o médico 
assistente. 

As radiografias digitais são 
tecnicamente superiores, na 
medida em que podem ter suas 
imagens trabalhadas antes 
mesmo de serem impressas. 
O radiologista tem a possibili-
dade de realizar calibrações de 

UNEP tem 
Radiologia Digital

contraste, brilho, entre outras, 
o que resulta em uma imagem 
mais definida e, consequen-
temente, em um diagnóstico 
mais preciso. 

Ex is tem ainda recursos 
ímpares, aos quais podemos 
ter acesso somente por meio 
da digitalização. Dentre eles 
se destaca o envio de ima-
gens pelo tráfego de rede 
ou pela Internet, e o arma-
zenamento das imagens em 
mídia regravável (CD, DVD, 
pen drive etc), evitando, em 
alguns casos, o uso de filme 
radiológico e agregando be-
nefícios para o meio ambiente 
e para o processo logístico de 
arquivamento. 

Além de contemplar vários 

Comemoraram aniversário na Casa do Médico as colegas Carmen 
Quaglia, Maria Margarida Isaac e Juana Maciel. Feliz Aniversário!

Parabéns

convênios (Sul América, Uni-
med, Policlin, entre outros) a  
Radiologia Digital da UNEP 
se estende aos usuários da 
Santa Casa de São José dos 
Campos, àqueles que utili-
zam o Pronto-Atendimento, 
bem como aos pacientes 
internados. 

Nestes quase dois anos 
de funcionamento, a UNEP 
Imagens Diagnósticas ampliou 
e aprimorou seu quadro de 

funcionários e corpo clínico, 
investiu na atualização de equi-
pamentos, promoveu obras 
físicas de ampliação, reforma 
e adequação das instalações 
e flexibilizou os horários de 
funcionamento, melhorando 
o atendimento a médicos e 
pacientes. Também foram 
realizados eventos técnico-
científicos de atualização e 
orientação, dirigidos à classe 
médica.
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