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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  

Desde maio de 2007, quando 
o Dr. Sérgio dos Passos Ramos 
passou a administrar e a atualizar 
o site da APM Regional, o número 
de acessos cresceu cerca de 20%. 
Confira as estatísticas:

Feliz Dia do Médico!
Ó Mestre, eu te agradeço porque me entregaste a missão 

de exercer a medicina, restituir a alegria de viver às pessoas que 
me são confiadas a qualquer hora, momento e lugar.
Ofereço-te a minha vocação de servir a sociedade 

como instrumento de tua providência.
Grandes são os avanços da ciência, mas também 

são inúmeros os desafios à limitação
humana que exige de mim seriedade, equilíbrio, 

sabedoria e fidelidade ao juramento que fiz.
Ó Deus da vida! Ilumina-me e faça de mim um 

mensageiro de misericórdia e esperança.
Que no final de cada jornada eu possa celebrar o 

renascer da vida, fruto do trabalho e entregar-te às 
situações da minha limitação quando não tiver êxito.
Senhor, que vieste trazer vida e vida em abundância, 

tornar-me um instrumento de 
tua misericórdia.

Amém.

Oração do Médico

Moshe Bem Maimon

www.apmsjc.com.br

"Nem a sociedade, nem o homem, nem 
nenhuma outra coisa deve ultrapassar 
os limites estabelecidos pela natureza."

"Os jovens de hoje não parecem ter 
respeito algum pelo passado nem 
esperança alguma para o porvir."

Sábio Hipócrates

“Eu tenho uma dor de ouvido.”
Respostas, de acordo com a época:
2000 a.C. - Aqui, coma essas raízes.
1000 d.C. - Raízes são pagãs, reze.
1850 d.C. - Rezas são superstição, beba essa poção.
1940 d.C. - Essa poção é óleo de cobra, tome essa pílula.
1985 d.C. - Essa pílula é inócua, tome esse antibiótico.
2000 d.C. - Antibiótico é artificial, coma essa raiz. 

Uma breve história da Medicina

HUMOR
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Artigo

Não há limite quando se trata de impor a 
vontade política. Alunos selecionados por 
meio de partidos políticos e movimentos 
sociais fazem um curso de "medicina" em 
Cuba e buscam ter seus diplomas reconhe-
cidos no Brasil. Sem passar, porém, pelo 
processo avaliatório que habitualmente trata 
do reconhecimento dos diplomas. Buscam 
um status especial como se o curso feito 
em território cubano justificasse.

 Longe de justificá-lo, a Escola Latino-
Americana de Medicina de Cuba (Elam), 
cujo o currículo parece mais voltado para 
a doutrinação política do que para a prática 
clínica, não aplica aos alunos brasileiros o 
mesmo processo seletivo que aplica aos 
cubanos e nem permite aos egressos do 
Brasil clinicarem em Cuba da forma como 
pretendem.

Quando a vontade política dobra a lógica e a lei
José Luiz Gomes do Amaral - Presidente da Associação Médica Brasileira

Publicado em 28/8/2008

Caros colegas, chega-
mos mais uma vez a outu-
bro, dia 18, nosso dia e dia 
do nosso esperado baile. 
Como passou rápido mais 
este ano! Espero poder 
encontrar todos vocês no-
vamente nesta nossa festa 
tradicional e maravilhosa.

Como em todos os anos, 
estamos nos empenhando para que 
nosso encontro seja um grande sucesso 
e, para isso, até um serviço de van será 
colocado à disposição dos médicos que 
se cadastrarem, devido àLei Seca.

Parabéns pelo seu dia
Editorial

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

No dia 16/10 (quinta-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. 
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

Plantão Sul América

A nossa querida Dra. 
Carmem Quaglia, como 
sempre, está à frente da 
organização do baile, o 
que já nos dá a certeza 
do sucesso. 

Bem, mais uma vez 
volto a falar a vocês que 
precisamos nos unir con-
tra os convênios que 

estão nos aviltando com pagamentos 
abaixo do mínimo aceitável. Vamos 
nos reunir e dizer um basta aos mes-
mos. Vários deles só estão esperando 
algo assim para subir os nossos hono-

rários, mas se nós não nos ajudarmos, 
não serão eles que vão nos oferecer, 
de livre e espontânea vontade.

Lembrem-se de que não se con-
segue ajudar aquele que não quer ser 
ajudado, e de que o convênio que nos-
sa colega citou aqui no jornal e do qual 
se descredenciou há dois meses está 
procurando os colegas e oferecendo 
pagamento maior para alguns. Não 
façam acordos particulares, pensem 
no futuro, não atirem nos próprios 
pés, não se deixem enganar de novo, 
pensem grande, façam a diferença, 
valorizem a sua profissão, exijam 

pagamento justo e olhem seus pares 
de cabeça erguida.

Não tenham medo de perder alguns 
convênios pequenos que prova-
velmente terão de deixar de existir 
mesmo. Eles só sobrevivem porque 
exploram os médicos e também os 
seus usuários.

Meus queridos amigos, novamente 
vou lembrá-los de que a Casa do Mé-
dico é a sua casa e de que os espero 
no baile para poder dar um abraço em 
cada um de vocês.

Lauro Mascarenhas Pinto
Presidente da APM Regional

Face à dificuldade de aprovar tais privi-
légios absurdos no Congresso, o governo 
criou um projeto piloto de validação de 
diplomas estrangeiros com foco específico 
em brasileiros formados pela Elam. A Asso-
ciação Médica Brasileira, o Conselho Federal 
de Medicina e outras entidades médicas têm 
se manifestado escandalizadas com essa 
manobra. Os critérios devem ser os mesmos 
para todos: exames nacionais nos moldes 
dos que já são feitos, e aplicados a todos os 
candidatos formados no exterior, depois de 
análise de equivalência curricular.

Não há, portanto, necessidade de procurar 
o caminho dos fundos quando a porta da 
frente pode ser aberta, a menos que não 
se tenha a chave para fazê-lo. Nesse caso, 
as chaves são o currículo e uma avaliação 
coerente.
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Artigo

Esta composição de Dominguinhos 
e Nando Cordel, imortalizada na voz 
sensual de Elba Ramalho, descreve 
a minha despedida da Diretoria de 
Defesa Profissional da APM. De fato, 
após 3 anos, eu quero um sorriso 
sincero, um abraço, para a paz que 
eu gosto de ter. Quando o Lauro me 
convidou, disse a ele o que eu pensava 
da APM como um clubinho de médicos 
que fazia um baile por ano e o que 
pretendia da defesa profissional. Após 
3 anos descobri que a APM é muito 
mais que um clubinho e me orgulho 
do que fizemos na defesa profissional. 
Digo fizemos, porque na verdade meu 
trabalho foi de equipe. De alguma 
maneira toda a diretoria participou, 
principalmente o próprio Lauro. Rimos, 
por tanto, quando dizem que eu fui 
afastado de uma posição que estava 
incomodando. Sei que vai ter colegas e 
administradores que vão dormir melhor 
sem o incômodo dos meus artigos. Sei 
também que estes meus artigos nunca 
defenderam uma posição política, um 
grupo, nem o meu próprio. Apenas 
e, primordialmente, defenderam os 
médicos. E constato que, de fato, não 
há na estrutura do movimento médico 
brasileiro quem tenha como objetivo 
a defesa do médico. Sociedades 
de especialidades, fui presidente da 
minha, defendem o aprimoramento 
científico. Conselhos defendem a 
Medicina, os pacientes, a sociedade, 

Estou de volta
pro meu aconchego

mas em relação aos médicos ainda 
são mais punitivos que defensores. E 
a APM, AMB, são sociedades cuja re-
presentatividade na classe é baixa. Em 
nossa cidade os sócios são a minoria 
dos médicos. Como, então, falar em 
nome deles? Restou-me então nestes 
três anos escrever. Analisar com bom 
humor o cotidiano das nossas relações 
com o governo, com os auditores que 
também são médicos, com os planos 
de saúde, com os pacientes.

Ainda estou procurando onde colo-
car o carimbo. Mas tenho certeza que 
eu e meus colegas, agora, já sabemos 
onde queremos colocar. O artigo do 
carimbo, as citações que podemos 
escolher, passaram a ser uma nota 
alegre de pausa na nossa intensa 
profissão diária. Pausa para rir, para 
refletir. A verdade é que o Jornal do 
Médico passou a ser cada vez mais 
lido, esperado, comentado e, às vezes 
até odiado. 

Outra coisa que fizemos foi divulgar 
o valor da consulta médica. A lei brasi-
leira proíbe que anunciemos produtos e 
serviços em qualquer moeda que não 
seja o Real. Porque então a moeda do 
médico chama CH? Lembro que logo 
no início do mandato desta diretoria um 
colega reclamou contra a divulgação 
dos valores em reais das consultas 
neste Jornal. A verdade é que nestes 
três anos tivemos o prazer de verificar 
que estes valores, que continuamos 

publicando, tiveram aumentos expres-
sivos. No ano passado, na campanha 
Congelamento Nunca Mais, houve ga-
nho real no valor das consultas junto à 
Unimed, Policlin e Vale Saúde. O Grupo 
São José ficou de fora. É direito deles, 
mas sua posição mereceu editorial do 
nosso Presidente. E pelo menos estes 
valores passaram a ser públicos.

Estão nas salas de espera dos con-
sultórios, estão na Internet. Hoje um 
cidadão de São José dos Campos sabe 
quanto seu médico recebe da sua ope-
radora. Isto é clareza, transparência, 
ética. Publicar significa tornar público 
e foi isto que fizemos. Sabemos que 
operadoras e também médicos prefe-
riam que nossas mazelas não fossem 
tão expostas. Mas câncer é câncer e 
quanto mais cedo ele aparece mais 
efetivo será seu tratamento.

Desculpem-me os colegas que não 
se sentiram bem com meus artigos. 
Não me considerem inimigo, pois 
não o sou. Afinal, após 37 anos de 
Medicina, o que eu gostaria seria 
mergulhar na felicidade sem fim da 
música cantada por Elba Ramalho e 
que me seja dado gozar felizmente 
da vida e da minha profissão, hon-
rado para sempre entre os homens, 
como prometia Hipócrates há mais de 
2000 anos.

Dr. Sérgio dos Passos Ramos
Diretor de Defesa Profissional

APM Regional SJCampos

Continuam aber tas as ins-
crições 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 Bá-
sico ao Intermediário Avançado. 
Mesmo aqueles que não têm fa-
miliaridade com a língua inglesa 
podem iniciar o curso.

O valor, de R$ 150,00 men-
sais, inclui o material didático 
(GUIDE – Guia Rápido de Estu-
do). O curso é aberto a médicos, 
cônjuges e filhos acima de 16 
anos.

Informe-se pelo tel. 3922-
1079.

A escola Spell mantém par-
cerias com diversas instituições 
para cursos personalizados, den-
tre elas: INEA/IBTA (Anglo), Cia. 
Athlética, Embraer e APCD.

INGLÊS
CurSo de
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Coração da 
Mulher na 

Menopausa
No dia 11 de setembro, a Dra. Micélia Oliveira Salgado apresentou 

a palestra “Coração da Mulher na Menopausa”. A atividade integra 
a programação de palestras para público-leigo, promovidas pela 
APM Regional.
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