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APM elege nova Diretoria
Foi eleita, no dia 28 de agosto, a nova Diretoria da APM 

Regional São José dos Campos, para o triênio 2008-2011. 
A posse será no Baile do Médico, dia 18 de outubro, no 
Espaço Cassiano Ricardo. 

Também no dia 28 foram eleitas as novas diretorias da 
APM São Paulo - tendo como presidente reeleito Jorge 
Carlos Machado Curi - e da Associação Médica Brasileira, 
encabeçada pelo já presidente José Luiz Gomes do Amaral. 
Mais informações em www.apm.org.br e www.amb.org.br

Diretoria da Regional SJCampos
Presidente Lauro Mascarenhas Pinto

Vice-presidente Sérgio dos Passos Ramos

1º Tesoureiro Gilberto Benevides

2º Tesoureiro Marco Antonio Fioravante

1º Secretário Fernando Martins Soares

2º Secretário Vitor Mercadante Pariz

Diretoria Defesa Profissional Alexandre de Souza Muassab

Diretoria Científica Gustavo Meneguelli Vieira

Diretoria de Comunicações Julio César Teixeira Amado

Diretoria Social
Juana Montecinos Maciel, Carlos Alberto de Queiroz 
Carvalho, Aniete Carolina Camargo R. Castro

Diretoria Cultural Hélio Alves de Souza Lima

Diretoria de Esportes Álvaro Vieira de Almeida Junior,

Conselho Fiscal
Pedro Roberto Alves Ribeiro, Luiz Alberto Siqueira 
Vantine, Maria Margarida Fernandes Alves Isaac

Suplentes Conselho Fiscal
Carmem Thereza Pricoli Quaglia, Nereusa Martins 
Barros Moreira Lemos

Delegados Francir Veneziani Silva, Therezinha Veneziani Silva

Baile do Médico 18/10

Os convites para o Baile do Médico 2008 estarão disponíveis a partir 
de 15/09, na Casa do Médico. Não deixe para a última hora! A festa será 
no Espaço Cassiano Ricardo, com animação da banda Gostoso Veneno e 
Buffet Tropikos. Na oportunidade,  será empossada a nova Diretoria da APM 
Regional São José dos Campos. Informações: 3922-1079.

Reajuste Bradesco Saúde
A Bradesco Saúde anunciou um aumento de 6,04% no valor das 

consultas dos planos empresa, que a partir de 1º de agosto passa 
a ser de R$ 47,40, e de 10% no valor da consulta para planos pes-
soa física, cuja consulta passa a valer R$ 44,00. Nos honorários 
Médicos Clínicos e Cirúrgicos houve, também, um aumento de 5% 
nos valores das tabelas.

Silvana Morandini 
é conselheira do Cremesp

Silvana Morandini, ex-presidente 
da APM Regional São José dos 
Campos e atual Diretora Distrital da 
APM, foi eleita no dia 11 de agosto 
Conselheira do Cremesp represen-
tando todo o Vale do Paraíba.

A Chapa 1 (Unidade Médica) 
venceu por ampla maioria as elei-
ções para a gestão 2008-2013 do 

Conselho Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo,  com  24.672  
(45,14%) dos votos válidos, entre 
quatro chapas concorrentes. A 
Chapa 2 (Resgate) ficou com 3.867 
(7,08%) dos votos, enquanto a Chapa 
3 (Médico em 1º Lugar), com 13.228  
(24,2%) e a Chapa 4 (Opção Ética), 
com 12.890 (23,58%).

Lauro Mascarenhas Pinto

Francir Veneziani Silva

Marco Antonio Fioravante

Juana Montecinos Maciel

Silvana Morandini

Vitor Mercadante Pariz

Quanto vale o seu trabalho, 
Doutor?

Bradesco Empresa R$ 47,40 *2 

Embraer R$ 44,85 *1 

Sul América Empresa R$ 44,60 *1 

Bradesco Individual R$ 44,00 *2 

Unimed Bonificada R$ 42,00 *3 

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 agosto/2008. 

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

Fonte: Consultórios médicos pesquisados pela APM  
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Novas normas de 
segurança da APM

Por motivo de segurança, a APM Regional está adotando novas normas para o 
acesso dos colegas à Casa do Médico. A partir de outubro, a entrada só será permitida 
mediante identificação pelo CRM. Serão instalados novos sistemas de alarme e câmeras 
nas áreas externa e interna. Pedimos a compreensão de todos.

Casa do Médico

Novos Sócios

Aniversariantes

• Luiz Antonio Rocha de Luca – Clínica Geral/Medicina do Trabalho
• Núbia Regina Dias Duarte – Pediatria
• Ruy dos Santos Filho – Oftalmologia
• Sheila Pacheco Pritsopoulos – Ginecologia e Obstetrícia

Os nomes das colegas abaixo foram publicados com erro na especialidade.
O correto é:
• Clarisse Gaspar Doin - Dermatologia
• Débora Passos Batista - Alergologista/Imunologista

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

A Diretoria da APM Regional homenageou, durante sua reunião mensal, 
os aniversariantes de agosto: Hélio de Souza Lima, Silvana Morandini, 
Sérgio dos Passos Ramos, Joper Fonseca Junior e Fernando Martins 
Soares. Parabéns a todos!

O colega Marco Antonio Fioravante esclarece que não é candi-
dato a vereador. O Dr. Fioravante que tem aparecido na propaganda 
eleitoral é dentista. 

Marco 
Fioravante não é CAndIdAto

É com muito orgulho e alegria que começo este Editorial, primeiro 
porque São Jose dos Campos mais uma vez está de parabéns na área 
médica - o Grupo Policlin acaba de receber o selo CQH, que é uma 
qualificação dada a poucos hospitais pelo CRM e APM. Hoje, em todo 
o Brasil, deve haver apenas 170 hospitais qualificados. 

Estou feliz também porque os colegas parecem estar gostando do 
nosso trabalho à frente da APM Regional, pois nos demonstraram 
carinho e apoio para mais uma gestão de três anos.

Espero que consigamos unir mais a classe para 
trabalharmos juntos em prol de melhorias para a 
mesma; que mais colegas tenham se espelhado 
em nosso último jornal, que traz o relato de uma 
colega que nos mostrou que podemos enfrentar os 
maus convênios e medicinas de grupo que não nos 
respeitam e são antiéticos. 

Vamos nos reunir e dizer não aos que nos estão 
explorando - esse mesmo convenio já está procu-
rando os colegas que se descredenciaram e outros, 

oferecendo pagamento bem acima do que estavam praticando até 
então. Mas vamos ter dignidade e exigir a CBHPM plena, vamos 
acabar com os maus convênios.

Meus queridos colegas, mais uma vez gostaria de frisar que A CASA 
DO MÉDICO É A SUA CASA. “USE-A!”

Lauro Mascarenhas Pinto
Presidente APM Regional SJcampos 

Trabalho aprovado

A APM Regional convida os colegas para 
a Missa em homenagem aos médicos, no 

dia 15 de outubro (quarta-feira), às 20h, no 
Sanatório Maria Imaculada (R. Major Antonio 

Domingues, 244 – Centro).

Missa dia do Médico

Set/20082



Artigo

O H que atrapalHa
“Um bom professor, seja de que matéria for, tem de dominar até a letra H se lecionar até a letra d.” 

Murcho desidério

Agradecimento

Continuam abertas as inscrições para turmas do Curso de Inglês 
personalizado para médicos – uma parceria da APM Regional com a 
escola Spell (www.spellenglish.com.br). As aulas são ministradas na 
Casa do Médico e vão dos níveis Básico ao Intermediário Avançado. 
Mesmo aqueles que não têm familiaridade com a língua inglesa podem 
iniciar o curso.

O valor, de R$ 150,00 mensais, inclui o material didático (GUIDE – Guia 
Rápido de Estudo). O curso é aberto a médicos, cônjuges e filhos acima 
de 16 anos. Informe-se pelo tel. 3922-1079.

A escola Spell mantém parcerias com diversas instituições para 
cursos personalizados, dentre elas: INEA/IBTA (Anglo), Cia. Athlética, 
Embraer e APCD.

A letra H é um problema da língua 
portuguesa. Palavras como Honra, He-
roísmo, Homem, não ficam bem sem 
o H. Outras, Hipocrisia, por exemplo, 
usam o H para lhes dar solenidade 
apesar que não deveriam existir nem 
com nem sem o H. Outras exigem o 
H maiúsculo, Homem por exemplo 
existem os com H maiúsculo e os 
com h minúsculo. Não sabemos se os 
critérios são biológicos, urológicos ou 
filosóficos, mas a verdade é que ho-
mem nenhum quer deixar de ter o H e, 
com certeza, deve ser maiúsculo. 

O H é consoante ou vogal? Não se 
sabe. Se fosse consoante deveria ter 
um som que mudasse a fonética quando 
junto com uma vogal. Mas não existe di-
ferença entre o H o e não H. Humanidade 
tem o mesmo som que “umanidade”.

De qualquer maneira o H atrapalha, 
aliás, em atrapalha, se não fosse o H 
seria “atrapala” e aí todos ficaríamos 

devidamente “atrapalados”, pois atra-
palhados deveríamos estar.

Na verdade o tal do H atrapalha os mé-
dicos numa tal de cbHpm ou CBHPM.

Tabela por tabela, todas seriam iguais. 
Mas a proposta da CBHPM é diferente, 
pois reside exatamente no tal do H, que 
no nosso caso significa Hierarquizado(a). 
Classificação Brasileira Hierarquiza-
da de Procedimentos Médicos.

Que coisa diferente é esta tal de 
hierarquia?

A Associação Médica Brasileira 
definiu quanto vale cada procedimento 
comparado com todos os outros pro-
cedimentos e os colocou em ordem 
de hierarquia.

Daí minha afirmação em artigo an-
terior que nenhuma operadora adotou 
a CBHPM. Não adianta pagar 42,00 
reais a consulta se o CH da cirurgia, 
do parto, e dos outros procedimentos 
também não for 42,00!!!

O que as operadoras estão fazendo? 
Mais uma vez nos enganando dizendo 
eu pago CBHPM na consulta... Então 
não é CBHPM, pois o H faz parte da 
tabela e não existe a hierarquia dos 
procedimentos médicos.

Pior, a última, é que as operadoras 
estão deixando de pagar horário notur-
no e acomodação em apartamento nos 
planos de enfermaria. Tudo em nome 
da ética e de tabelas que inventam.

Menos gente. Somos médicos, 
Homens e mulHeres, todos temos o 
H no nome.

Não somos bobos, aliás, bobo não 
tem H mesmo. Nem estas tabelinhas 
que estão sendo oferecidas pelas 
operadoras de São José dos Campos 
ou mesmo de fora.

Dr. Sérgio dos Passos Ramos
Diretor de Defesa Profissional
APM Regional SJCampos 

CURSo dE InGLÊS

A APM Regional alerta os colegas para pessoas que estão 
visitando os consultórios oferecendo serviços de vídeo para 
serem publicados em sites na Internet. Verifique atentamente 
a idoneidade da empresa antes de assinar qualquer contrato 
ou efetuar pagamentos.

Golpe do
vídeo

Em nome da Diretoria da APM 
Regional, agradeço aos colegas 
que apoiaram, incentivaram e parti-
ciparam do programa de rádio Bom 
Dia Saúde durante nossa gestão, 
prestando um importante serviço 
e contribuindo para a saúde e a 
qualidade de vida da comunidade 
joseense. Informo que, a partir de 
novembro, o médico anestesista 
Gustavo Meneguelli Vieira assume a 
Diretoria Científica da APM Regional, 
passando a ser responsável pela 
indicação e convite aos médicos 
para participar do programa.

De maneira muito especial, quero 
agradecer à minha secretária Tatia-
na, que foi incansável na busca dos 
participantes, sugerindo alteraçoes 
na programação original quando as 
agendas dos colegas não possibi-
litavam reunir um número mínimo 
de participantes para o tema. Sem 
a sua eficiência e dedicação não 
teríamos conseguido os resultados 
alcançados.

Nereusa Lemos
Diretora Científica

APM Regional SJC
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Dr. Rubens
deixa saudades

Solicitamos aos colegas que atualizem seus dados junto a 

Casa do Médico (dados residenciais e do consultório), 

para que possam receber as informações de seu interesse – 

eventos, jornal, comunicados, etc. 

Tel.: (12) 3922-1079 ou apmsjc@uol.com.br

Atualize seu endereço

Faleceu no dia 15 de agosto o médico radiologista 
Rubens Savastano, profissional que escreveu seu 
nome na história da Radiologia e de São José dos 
Campos. 

Sempre ativo, ele dedicou mais de meio sé-
culo de sua vida à profissão, escolhida ainda 
nos tempos de criança. Durante os anos de 
carreira, Dr. Rubens acumulou conhecimen-
to e experiências em seu currículo. 

Nascido em São José dos Campos, 
formou-se em Medicina pela Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo, no 
ano de 1950, especializou-se em Radiologia 
no HC/FMUSP e ganhou experiência no Ser-
viço de Imagem Diagnóstica da Santa Casa, 
onde trabalhou por toda a sua carreira.

Lá o radiologista ocupou a direção clíni-
ca e a provedoria do hospital até chegar à 

supervisão. Preocupado com os objetivos da classe 
participou da fundação do Colégio Brasileiro de Radio-
logia e Diagnóstico por Imagem (CBR) e dos Clubes 
Roentgen e Manoel de Abreu. 

Em 2002, a APM Regional homenageou esse colega 
querido, no Dia do Médico.

Rubens 
Savastano

No dia 24/09 (quarta-feira), das 9h às 16h, um corretor da Sul 
América APM estará de plantão na Casa do Médico (Av. São José 
1187 – centro – tel. 3922-1079) para prestar informações sobre o 
seguro saúde desenvolvido em convênio com a APM. 

PlanTãO

O PlanO OFERECE:

 Custo até 40% menor

 atendimento nacional em todos os planos

 Rede referenciada com mais de 33 mil prestadores médicos

 livre escolha com reembolso, em todos os planos

 Central de atendimento personalizado

 Opção de produto com cobertura somente hospitalar

Câncer de intestino
Dando prosseguimento à programação de palestras gratuitas para 

o público leigo, o gastroenterologista Paulo Maurício Chagas Bruno 
apresentou, no dia 14 de agosto, na Casa do Médico, o tema Prevenção 
do Câncer de Intestino.


