
Quanto vale o seu trabalho, 
Doutor?

Bradesco Empresa R$ 47,40 *2

Sul América Empresa R$ 46,00 *1

Bradesco Individual R$ 44,00 *2

Sul América Individual R$ 44,00 *1

Cassi R$ 38,00 *1

Policlin Executivo R$ 37,00 *2

Unimed Bonifi cada R$ 36,37 *3 *5

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 Intercâmbio R$ 28,57 *4 *5

Unimed Normal R$ 27,01 *2 *5

*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,*5 Considerado o “defl ator” de -13,40% (Fevereiro de 2009)

Tabela do valor de consulta pago pelas principais operadoras a partir de março/2009

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  

O Hospital Pio XII, de São José 
dos Campos, foi classifi cado entre 
500 estabelecimentos hospitalares 
conveniados à rede pública paulista 
como o 14º melhor hospital do 
Estado de São Paulo. A escolha foi 
feita pelos próprios pacientes por 
meio de pesquisa de satisfação rea-
lizada entre os meses de novembro 
e dezembro de 2007 e abril e junho 
de 2008.

No Estado inteiro, o levantamento 
envolveu 60,2 mil pacientes que 
passaram por internações e exames 
nos hospitais. Os pacientes rece-
beram um formulário de pesquisa 
pelo correio, depois do tratamento a 

que se submeteram, e responderam 
pela Internet, carta-resposta ou por 
telefone.

O "provão" do SUS tem como 
objetivo monitorar a qualidade de 
atendimento e a satisfação do usuá-
rio, reconhecer os bons prestadores, 
identifi car possíveis irregularidades 
e ampliar a capacidade de ges-
tão efi ciente da saúde pública. Na 
pesquisa foram avaliados o grau 
de satisfação com o atendimento 
recebido pelos pacientes, nível do 
serviço e dos profissionais que 
prestaram o atendimento, qualidade 
das acomodações e tempo de espera 
para a internação.
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Mais uma vez, a APM Regional, com a ajuda dos colegas médicos, pode 
proporcionar às crianças da Creche Patronato uma Páscoa feliz, com direito 
a coelhinho e muito chocolate! 

Parabéns ao presidente Lauro Mascarenhas Pinto e à diretora distrital 
Silvana Morandini – grandes incentivadores e batalhadores dessa iniciativa 
carinhosa.

Páscoa Feliz!

Agradecemos, de coração, aos doadores:• Álister Miranda Cará • Álvaro Tolomelli  • Augusto Ricardo Barba Urena • Élide Zélia Santos • José de Castro 
Coimbra • José Guilherme Ottoni de Andrade • Juana Montecinos Maciel • Jully Roxana Bezsuzarri Chavez • Lauro Mascarenhas Pinto • Maria Angélica 
Ribeiro • Maria Aparecida Fernandes Lobo • Nereuza Martins Barros Moreira Lemos • Pedro Roberto Ribeiro • Rosa Maria Marquezini Cará • Silvana Maria 
Figueiredo Morandini • Therezinha Veneziani Silva

como 14º melhor

Pacientes 
escolhem



• Presidente - Dr. Lauro Mascarenhas Pinto • Vice-presidente - Dra. Carmen Thereza Prícoli Quaglia • 10 Tesoureiro - Dr. Marco 
Antonio Fioravante • 20 Tesoureiro - Dr. José Ribamar Sousa Da Cruz • 10 Secretário - Dra. Maria Margarida Fernandez A. Isaac  • 
20 Secretário - Dr. Fernando Martins Soares • Diretoria Defesa Profi ssional - Dr. Sérgio dos Passos Ramos • Diretoria Científi ca 
- Dra. Nereusa Martins B. Moreira Lemos • Diretoria de Comunicações - Dra. Maria José Vieira da Silva Cunha • Diretoria Social 
- Dr. Carlos Alberto de Queiroz Carvalho • Diretoria Cultural - Dra. Juana Montecinos Maciel • Diretoria de Esportes - Dr. Álvaro 
Vieira de Almeida Junior • Conselho Fiscal - Dr. Helio Alves de Souza Lima, Dr. Joper Fonseca Junior, Dr. José Eduardo de Oliveira 
• Suplentes Conselho Fiscal - Dra. Cynthia Maria Slobada Cortez, Dr. Luiz Alberto Siqueira Vantine, Dr. Pedro Roberto Alves Ribeiro 
• Delegados - Dr. Gilberto Benevides, Dra. Therezinha Veneziani Silva  • Jornalista Responsável: Ana Paula Soares - Mtb. 18.368  
• Projeto Gráfi co/editoração: Layout Produção Gráfi ca • Tiragem Desta Edição: 1.500 Exemplares

 Toda matéria assinada é de responsabilidade do autor

Órgão Informativo da Associação Paulista de Medicina 
Regional São José dos Campos  www.apmsjc.com.br

Editorial

O GACC – Grupo de Assistência à Criança com 
Câncer, que acaba de completar 13 anos de funda-
ção, fi rmou uma parceria com o Mercado Solidário 
para disponibilizar seus produtos pela Internet.

No site de compras Mercado Livre a comu-
nidade já pode encontrar diversos produtos da 
entidade, como camisetas de vários modelos e 
cores, agendas, os materiais do Projeto GACC 
vai à Escola: caderno e três livros infantis - O dia 
em que o tênis do Duda sentiu raiva, Um desafi o 
para o Curumim e A Lelê tem medo de quê?, que 
podem ser adquiridos separadamente ou em kits 
promocionais.

Para ajudar crianças e adolescentes com 
câncer e adquirir os produtos do GACC, basta 
acessar http://lista.mercadolivre.com.br/_
CustId_47911614 e fazer seu pedido.

Mercado Solidário é uma ramificação do 

Mercado Livre, onde diversas instituições se 
cadastram para oferecer seus produtos.

O GACC atende atualmente 402 pacientes, 
de todo o Cone Leste Paulista, contando com 
165 pacientes curados. 

A instituição se preocupa não só com 
o tratamento do câncer, realizado por 
uma equipe médica especializada em 
oncologia pediátrica, mas também oferece 
todo supor te familiar e atendimento das 
demandas sociais, emocionais, educacio-
nais, de nutrição, com acompanhamento 
psicológico especializado, reforço escolar, 
atividades psicopedagógicas lúdicas, ações 
de convivência sócio-familiar, viabilização 
de transpor te, etc. 

Acesse o site: www.gacc.com.br e conhe-
ça mais sobre o GACC.

Editorial

Programa Bom Dia Saúde

Traga suas

IDÉIAS
Caros colegas, foi com muita satisfação que 

recebemos o retorno de várias pessoas que se 
dispuseram a ir ao nosso programa de rádio Bom 
Dia Saúde e também a fazer palestras para o público 

leigo aqui na nossa casa. 
Venha você também fazer 
a sua parte, traga as suas 
idéias, pois não podemos 
nos esquecer que uma das 
nossas tarefas como mé-
dicos é também orientar e 
prevenir a população para 
uma vida mais saudável, 
e não só tratá-los quando 
enfermos.
Como já comentei antes, 

este ano a APM vai se dedicar mais a lutar por 
melhores condições de trabalho para os médicos, 
tanto da área pública como privada. Já estamos com 
programas para fortalecer o SUS, em negociação 
com várias operadoras e planos de saúde em nível 
federal, estadual e vamos começar a conversar em 
nível municipal. Como fi zemos há dois anos vamos, 
conversar também com os planos de saúde locais 
para que haja atualização de honorários.

A nossa Páscoa com as crianças da Creche 
Patronato foi espetacular, agradeço a todos que 
nos ajudaram, as carinhas das crianças falam por 
si mesmas. Espero que todos vocês tenham tido 
uma Páscoa de muita paz e felicidade.

Estaremos em treinamento com a Diretoria da 
APM no mês de abril para prepararmos metas 
estratégicas para o ano. Espero trazer novas e boas 
notícias para o próximo jornal.

Um grande abraço a todos e novamente os 
convido a usar mais a nossa casa, a CASA DO 
MÉDICO.

Lauro Mascarenhas Pinto
Presidente da APM Regional

A APM Regional está com inscrições abertas para os colegas 
que se interessam em participar do Programa Bom Dia Saúde, 
apresentado pelo jornalista Roberto Wagner de Almeida. 

O programa vai ao ar, ao vivo, todos 
os sábados, a partir das 8h, pela Rádio 
Bandeirantes AM 1120. Durante uma hora, 
os participantes respondem a perguntas 
do apresentador e da comunidade, sobre 
tema previamente anunciado.

Inscrições e informações: 
(12) 3922-1079 ou 3922-4666.

Solicitamos aos colegas 
que atualizem seus dados 
junto a Casa do Médico 
(dados residenciais e do 
consultório), para que pos-
sam receber as informações 
de seu interesse – eventos, 
jornal, comunicados, etc. 
Tel.: (12) 3922-1079

ou apmsjc@uol.com.br

Atualize seu 
endereço

Abr/20092



Artigo

O médico associado Paulo de 
Tarso Bond Cruz comunica aos 
colegas que está realizando exame 
de mamotomia  (biópsia mamária 
assistida a vácuo) desde dezembro 
de 2008, na Clínica de Mastologia e 
Ginecologia Dr. Paulo de Tarso - Av. 
Barão do Rio Branco, 692 - São 
José dos Campos. Telefones: (12) 
3921-6270 / 3911-8408.

Mamotomia

Crime de Consciência
“Em casos sérios vale a regra “A consciência vem antes da obediência”. Quando querem que eu faça 

algo contrário à minha consciência, então tenho que me proteger. Tenho então que resistir..” 

Barão Philipp von Boeselager, último sobrevivente do atentado contra Hitler em 20 de julho de 1944

tranqüila, pois não foi ele que negou 
ao paciente o que era necessário, mas 
sim o plano de saúde.

Aceitar isto é a mesma coisa que 
dizer que o sol gira em torno da terra 
porque assim quer a igreja. Negar a 
evolução da ciência, da medicina, e 
do progresso da humanidade.

Levados aos tribunais os médicos 
que assistiram ao genocídio, a execu-
ções, a torturas, sempre se defende-
ram dizendo que obedeciam ordens 
legais à época dos fatos e até que se 
não o fi zessem seriam criminosos. 
Todos foram condenados.

Para nós médicos ainda vale o Art. 
57  do código de ética médica -  é 
vedado ao médico: Deixar de utilizar 
todos os meios disponíveis de diag-
nósticos e tratamento a seu alcance 
em favor do paciente.

Para os que acreditam que o mé-
dico deve agir diferente eu volto a 
citar o Barão Philipp von Boeselager: 
“Quando querem que eu faça algo 
contrário à minha consciência, então 
tenho que me proteger. Tenho então 
que resistir..”

Dr. Sérgio dos Passos Ramos
Vice-Presidente da APM 

O Jornal do Médico publicou recen-
temente um artigo do Dr. Luis Fernando 
Pinheiro Franco sobre as limitações 
impostas pelos planos de saúde aos 
médicos, mostrando que tanto os 
tribunais como nossos conselhos 
de ética e sociedades científi cas são 
contra qualquer tipo de limitação. O 
que hoje se discute em todo o Brasil 
é qual é a verdadeira limitação ao ato 
médico. 

Por um lado há uma pressão muito 
grande contra o artigo 28 do Código de 
Ética Médica:  - Recusar a realização 
de atos médicos que embora permi-
tidos por lei, sejam contrários aos 
ditames de sua consciência.

Seus detratores dizem que em nome 
da sociedade, do estado, da saúde 
pública, ou da lei, seria o médico 
obrigado a realizar atos que apesar de 
legais sejam contra sua consciência. 
O exemplo mais usado é o do aborto 
legal, que na verdade não é legal mas 
apenas descriminalizado, quando exis-
tem condições em que a gravidez pos-
sa ser interrompida sem ser crime, e o 
médico se recusa a fazer isto alegando 
sua própria consciência. O mesmo se 
refere à laqueadura, desligamento de 
sistemas vitais, e porque não até a 

eutanásia, se legal se tornar.
O problema ético se impõe neste 

momento. Pode o médico fazer algo 
contra sua consciência se o estado o 
mandar? Voltemos à época de 1944 ci-
tada acima. Matar milhões de pessoas 
na época era legal e dever de estado... 
Muitos médicos participaram deste 
processo, uns porque era obrigação de 
ofício, outros obedeciam ordens, ou-
tros porque acreditavam na suposição 
científi ca, da época, da raça superior 
de “peles brancas e olhos azuis” Existe 
perdão para estes “colegas”?

Ah, mas isto é passado... É??? 
No outro lado da linha está a cor-

rente cada vez mais poderosa que diz 
que ao médico só é permitido exercer 
a medicina dentro de contextos 
limitados pelos planos de saúde. Há 
até alguns que determinaram, recen-
temente, que é proibido ao médico 
informar ao paciente que existem 
recursos além de suas cidades e 
regiões ou além do permitido em 
seus planos.

Os absurdos se repetem dia a 
dia e afrontam o princípio basilar da 
medicina de fazer o melhor pelo seu 
paciente.

Para muitos sua consciência estará 

Apareça no site da 

APM!
Associado, você pode 

divulgar seu nome, endereço 
e telefone no site da APM 
Regional. Para isso, basta 
entrar em contato conosco 
pelo tel. (12) 3922-1079 ou 

enviar um e-mail com as 
informações para 

apmsjc@uol.com.br

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

• Adriana Benjamin de Oliveira 
Moraes

• Cezar Augusto Alves Oliveira
neurocirurgia/cirurgia coluna

• Elisangela Jaqueta Martur
oftalmologista

• Elza Hitomi Kanematsu
oftalmologista

• Félix Cristiano Ferreira de Castro 
cirurgia geral e oncológica

• Frederico Foresto Scannavino
oftalmologista

• José Roberto Araújo Shinzato
oftalmologista

• Leonardo Lopez Valdivia
otorrinolaringologista

Novos Sócios
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AGITAAGITA
São José!

Dia 22 de março foi dia de Caminhada na APM Regional. Médicos, 
amigos e familiares participaram do Agita São José 2009, que tem como 
objetivo estimular a prática de atividade física como forma de melhorar a 
qualidade de vida. 

Este ano, tivemos a valiosa colaboração da Profa. Melina, que animou o 
aquecimento pré-caminhada e coordenou o passeio.

Agradecemos aos patrocinadores desse agradável evento: Alimentos 
Fantástico, Banco Unicred, Instituto de Oncologia do Vale, Rádio Bandei-
rantes AM 1120.

Grupo seguiu 
animado durante todo o percurso

No dia 19 de março foi realizado mais 
um tradicional Jantar da Médicas, desta 
vez no Golden Grill, no Jardim Aquarius. 
Como sempre, foi um momento para 
colocar a conversa em dia e descon-
trair. Na foto, as Dras. Carmen Quaglia, 
Silvana Morandini, Therezinha Veneziani 
Silva e Djanete Barbosa de Melo.

Jantar das Médicas

Abr/20094

A Profa. Melina agitou o aquecimento

Caminhada partiu da Casa do Médico, no centro, até o Parque da Cidade


