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Quanto vale o seu trabalho, Doutor?
Bradesco Empresa R$ 47,40 *2

Sul América Empresa R$ 46,00 *2

Bradesco Individual R$ 44,00 *1

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

Unimed Bonificada R$ 33,60 *3

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$ 24,96 *2

Unimed Intercâmbio R$ 24,00 *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 outubro/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  

Em razão de várias consultas de médicos associados, concernentes 

a possível protesto de título na Capital de São Paulo, e a oferta de 

ajuda efetuada por telefone, venho pela presente alertar a todos os 

médicos de que se trata de uma fraude, um estelionato, e não se deve 

pagar absolutamente nada, muito menos fazer depósitos bancários, 

pois os cartórios de protesto não dão informações de apontamentos 

por telefone.

De se salientar, ainda, que os meliantes fornecem um número de 

telefone e se for observado é a mesma pessoa que atende, informando 

ser do cartório.

Qualquer dúvida poderá ser esclarecida pelo nosso Departamento 

Jurídico, pelos telefones: 3921-6425, 3921-7107 ou 3921-4806.

 Lauro Mascarenhas Pinto

Presidente APM Regional 

SJCampos

Graças ao sucesso do Natal Soli-
dário 2007 da APM Regional, repeti-
mos este ano o envio das “bolinhas” 
para a importante participação dos 
colegas no “NATAL SOLIDÁRIO DA 
APM 2008”. As bolinhas VERME-
LHAS SÃO PARA BRINQUEDOS, e as 
amarelas, para cestas básicas. 

Nas bolinhas vermelhas há informa-
ções sobre a criança que receberá o 
presente (sexo e idade). As doações 
serão encaminhadas para a Creche 
Patronato Nossa Senhora Aparecida.

As bolinhas deverão ser colocadas 
na árvore de Natal de seu consultó-
rio, e o paciente que quiser ajudar, 

•Conselheira Responsável:
Dra. Silvana Maria Figueiredo Morandini - CRM 33.756

•Delegado Superintendente:
Dr. Augusto Celso Buarque H. Brandão - CRM 28.469

•Delegados: 
Dr. Lauro Mascarenhas Pinto - CRM 43.257 

Dra. Maria Aparecida Abreu Menezes Pinto - CRM 48.431 
Dr. Nelson James Wright - CRM 34.405 

Dr. Sergio dos Passos Ramos - CRM 17.178

Fonte: Site do Cremesp

Com a eleição da Dra Silvana 
Morandini para conselheira do CRM 
na gestão 2008-2013, foram no-
meados novos delegados para a 
Delegacia do Cremesp em São José 
dos Campos.

Veja como fica a composição da 
Delegacia:

A Unimed de São José dos Campos comunicou aos seus prestadores 
que, em virtude da crise mundial, reduzirá em 20% o valor das consultas 
e de todos os procedimentos médicos.

A medida, segundo o comunicado da Unimed, é provisória, mas 
causará um profundo impacto no valor das consultas médicas em São 
José dos Campos.

Veja como fica a nova tabela:

Atenção - AlertA

Cremesp tem 
novos delegados

Sérgio dos Passos Ramos, Silvana 
Morandini e Lauro Mascarenhas Pinto

levará uma bolinha. A doação deverá 
ser entregue pelo paciente no con-
sultório ou na Casa do Médico, até o 
dia 15 de dezembro. Caso haja a ne-
cessidade do envio de mais bolinhas, 
favor entrar em contato nos telefones 
3922-1079 ou 3922-4666.

O Natal Solidário da APM visa 
proporcionar momentos de alegria 
às crianças, trazendo o sorriso e o 
sonho de Natal no rostinho de cada 
uma. Por isso contamos com sua 
participação para que juntos possa-
mos realizar esse evento.

Departamento Social APM

Crise chega 
às consultas e 
procedimentos

Natal Solidário
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ArtigoEditorial

Que bela festa!
O nosso baile mais uma vez 

foi um grande sucessoo,só ti-
vemos elogios dos colegas que 
compareceram. Parabéns, vocês 
merecem. Tenham a certeza de 
que a festa foi feita para vocês. 
Chegamos a mais um final de 
ano, e com o coração aberto, de-
sejo a todos um muito Feliz Natal, 
Próspero Ano Novo e que todos 
tenham muita paz neste final de 
ano junto às suas familias. 

Os que forem viajar, que apro-
veitem bastante e relaxem, pois 
com certeza teremos um 2009 
com muito trabalho, estudos, 
congressos e um pouco de crise 
também, pois não vamos ser 
diferentes do resto do mundo. 

Mas se Deus quiser, ela vai ser 
branda para nós.

Um grande abraço a todos e 
lembrem-se de que esta é a sua 
Casa!

Lauro Mascarenhas Pinto
Presidente da APM Regional

SuCeSSo Absurdo e lamentável
Há tempos já estava ensaian-

do escrever sobre MÉDICOS 
que fazem procedimentos para 
os quais NÃO FORAM tecni-
camente treinados, tava me 
segurando...mas...

A gota d’água foi a matéria 
publicada no dia 27/09/2008, 
na FOLHA de S.PAULO (caderno 
COTIDIANO 1), sobre os 289 
processos ético-profissionais 
movidos pelo CREMESP para 
PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS 
(que vão desde lipoaspiração, 
redução ou colocação de pró-
teses de mama, até aplicação 
de substâncias na pele...etc). 
Ocorre que APENAS 6 eram na 
realidade CIRURGIÕES PLÁS-
TICOS, vou repetir dos 289, 
APENAS 6, ou seja 2% !

Estes outros “coleguinhas” 
vão desde cirurgiões gerais, 
or topedistas, ginecologis-
tas... passando por pediatras, 
anestesistas, cardiologistas, 
psiquiatras e neurologistas, 
considerando que 45% DESTES 
não tinham título nem da espe-
cialidade declarada, dá até pra 
duvidar que sejam realmente es-

pecialistas em alguma coisa!
A legislação brasileira sobre a 

prática médica tem mais de 50 
anos e permite a quem curse 
os 6 anos de medicina, exercer 
o que bem entender, porém 
todos nós sabemos que não é 
bem assim. 

Sem um mínimo de treina-
mento - a residência médica 
preferencialmente em instituição 
reconhecida pelo MEC -, esta 
prática é extremamente perigosa 
para o paciente, pois você não 
saberá o que fazer diante de 
certas situações, já que não foi 
orientado.

O saudoso Dr. Edgard Rafaelli 
Júnior, neurologista fundador da 
Sociedade Brasileira de Cefaléia, 
sempre dizia : “Não trate o que 
você não estuda”. No popular: 
“cada macaco no seu galho”. 
Cansei de ver no meu consul-
tório absurdos terapêuticos, 
que além de não resolverem, 
prolongam o sofrimento do 
paciente.

Vocês que estão lendo isto, 
certamente têm vários exem-
plos a citar. Acho que algo 

deve ser feito e de uma forma 
EXEMPLAR, senão não sei 
onde vamos parar. Os leigos 
(coitados), não têm culpa. Feliz 
daquele que tem um amigo ou 
parente médico para orientar 
o encaminhamento. Podemos 
começar orientando nossos 
pacientes, para que procurem 
especialistas REAIS, no mínimo 
com residência ou estágio, para 
tratar as doenças que não são a 
nossa PRAIA.

Quem está pensando que es-
tes absurdos são por ganância, 
ACERTOU. São coleguinhas que 
querem ganhar um “EXTRA”, 
não interessa de que forma.

Tomara que o CREMESP, não 
deixe barato, não só os casos 
envolvendo a cirurgia plástica, 
mas todo e qualquer proce-
dimento cometido por mãos 
erradas.

Ainda acredito e amo a medi-
cina, faria tudo de novo.

Abraço a todos, 

Oswaldo Couto Júnior

Cremesp 35822

médico neurologista
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Opinião

A pediatria é uma
especialidade 
em extinção?

A prática da Medicina é uma 
das atividades mais antigas do ser 
humano. A partir de Hipócrates, há 
2500 anos, ela vem se organizando 
até os padrões atuais.

O desenvolvimento da Medi-
cina inclui o aparecimento das 
Especialidades Médicas, entre 
elas, a Pediatria, descrita pela 
primeira vez por Theodore Zwin-
ger, na Basiléia, Suíça, em 1722, 
e no Brasil, em 1899.

Observamos, então, que o res-
peito à criança como ser individu-
alizado e com características pró-
prias, que merecem atendimento 
específico, é relativamente recente 
na história da humanidade.

A ação do Pediatra é essencial 
aos sistemas de saúde, e pode-
mos considerá-lo precursor do 
Médico de Família, tendo em vista 
a especificidade de sua atuação 
no contexto familiar, ouvindo, 
aconselhando e acompanhando 
o paciente e seus responsáveis e 
cuidadores. A consulta pediátrica é 

das poucas que ainda mantêm as 
características inerentes ao atendi-
mento médico, ou seja, com anam-
nese e exame físico completos da 
criança, mesmo nos atendimentos 
de urgência, não se restringindo 
apenas à queixa principal. 

O Pediatra necessita de tempo 
para dedicar toda essa atenção e, 
para tanto, deve atuar em condi-
ções adequadas, bem como ser 
remunerado de maneira justa. 
Como resultado, muitas consultas 
de Pronto Atendimento desneces-
sárias podem ser evitadas.

Muitos de nós, Pediatras, ainda 
vemos esta especialidade com 
romantismo, reconhecendo nela a 
beleza que de fato a cerca. Acom-
panhamos a criança desde o seu 
nascimento até a idade adulta.

Entretanto, com grande preocu-
pação convivemos nos dias atuais 
com o que podemos chamar de de-
cadência na forma de atuação do 
Médico, em especial do Pediatra. 
Várias são as causas desse fato, 

tais como a baixa remuneração do 
profissional, a pressão pela quanti-
dade de atendimentos realizados, 
o não pagamento de consultas de 
retorno pelos Convênios, a falta de 
informação dos pais que procuram 
atendimento por qualquer motivo.

Todas essas dificuldades são 
observadas tanto no Sistema Pú-
blico como no setor privado.

O surgimento das inúmeras 
especialidades pediátricas está 
gerando, também pelos motivos 
acima, cada vez mais a falta de 
interesse pela formação de Pedia-
tras generalistas. Isto é um fato 
concreto, quando vemos o baixo 
número de candidatos à Residên-
cia, com sobra de vagas. Existe a 
busca crescente pelas áreas da 
Medicina que propiciem melhores 
condições de remuneração e de 
trabalho, e que não exijam tanta 
dedicação.

Por isso tudo isso, acreditamos 
que a  Pediatria deve ser remu-
nerada de modo diferenciado e 

praticada sob condições dignas, 
para que seja novamente uma 
especialidade atrativa.

Por fim, percebemos que não há 
a devida compreensão por parte 
dos Dirigentes dos Sistemas de 
Saúde de que não temos mais no-
vos Pediatras e que os poucos que 
ainda estão atuando encontram-se 
sobrecarregados e em número 
insuficiente para dar cobertura a 
toda a demanda.

Necessitamos, portanto, da ação 
imediata de todos os responsáveis 
(Governo, CRM, Sociedades de Pe-
diatria, Diretores das Empresas de 
Medicina de Grupo, Diretores dos 
Hospitais prestadores de serviço), 
no sentido de reverter a situação 
atual, a fim de que não voltemos 
aos tempos em que a criança não 
recebia o respeito devido, com 
a previsível extinção da Pediatria 
como especialidade médica. 

Christiany Cavalcante - Pediatra

Maria Teresa Rocha - Pediatra
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Classe médica 
homenageia
Dr. Coimbra

José de Castro Coimbra, Rodolfo Zuppardo e Carlos Alberto Martins

O Dr. José de Castro Coimbra foi ho-
menageado este ano pela APM Regional, 
em comemoração ao Dia do Médico. 
Como acontece todos os anos, a cerimô-
nia de homenagem foi realizada durante 
o Baile do Médico, no dia 18 de outubro, 
no Espaço Cassiano Ricardo. 

Nascido no Estado do Mato Grosso 
do Sul, Dr. Coimbra formou-se em 
Medicina em 1954, pela Faculdade 

Sérgio Ramos, José de Castro Coimbra, Lauro Mascarenhas Pinto, Silvana 
Morandini e Roberto Wagner de Almeida

No dia 13/11, o Dr. Antonio Carlos Costa Franco proferiu a palestra 
“Infertilidade e Reprodução Humana”, como parte da programação 
de apresentações gratuitas para o público leigo, promovida pela APM 
Regional.

Infertilidade
e reprodução

Nacional de Medicina da Universidade 
do Brasil. Por concurso, ingressou 
na Força Aérea Brasileira – FAB em 
1955, como cirurgião-geral. No curso 
Especial de Saúde foi classificado 
em 1º lugar. Serviu na Base Aérea de 
Campo Grande/MS e no CTA em São 
José dos Campos/SP.

Em 1969, já em São José dos 
Campos, tornou-se Bacharel em Di-

reito pela Fundação Valeparaibana de 
Ensino, atual UNIVAP. No mesmo ano, 
fundou o primeiro Pronto-Socorro de 
São José dos Campos.

Foi fundador do PRONVAL; perten-
ceu ao Corpo Clínico das Santas Casas 
de Campo Grande, no Mato Grosso do 
Sul, e de São José dos Campos. Em 
1971, integrou o grupo de médicos 
que fundou a Unimed São José dos 
Campos.

Foi presidente da Comissão de 

Saúde da Assembléia Legislativa 
e Secretário da Administração do 
Estado de São Paulo, no período de 
1987 a 1988.

Foi vereador por dois mandatos em 
São José dos Campos, sendo, nas 
duas eleições, o vereador mais vota-
do. Por três anos, presidiu a Câmara 
Municipal.

Foi deputado federal por dois man-
datos e presidente da Comissão de 
Saúde da Câmara dos Deputados.
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