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Bradesco Empresa R$ 47,40*2

Unimed Bonificada 1 R$ 46,20*3

Sul América Empresa R$ 46,00*1

Bradesco Individual R$ 44,00*2

Sul América Individual R$ 44,00*1

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

Unimed Bonificada 2 R$ 42,00*3

Cassi R$ 38,00*1

Policlin Executivo R$ 37,00*2

Petrobras R$ 36,00*1

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

Unimed Intercâmbio R$ 33,00*4

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

• *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 em junho de 2009.

Obs.: A linha pontilhada é o limite do valor de acordo com o 
Conselho Federal de Medicina, CBHPM, banda mínima: 43,20   

Fonte: Consultórios médicos pesquisados pela APM 

O Dr. Sérgio dos Passos Ramos, vice-presidente da APM e diretor de defesa 
profissional da SOGESP, participou do debate com CFM, SOGESP e ANS sobre 
incentivo do parto normal. Coube ao Dr. Sérgio apresentar no debate a problemática 
do não pagamento do atendimento do tempo de trabalho de parto. Ressaltou que 
num trabalho de parto de aproximadamente 10 horas, o obstetra nada recebe.

Compromissos da ANS

17 de outubro
Espaço Cassiano Ricardo

Vem aí o

De acordo com comunicado da Comissão de Economia Médica 
da Associação Médica Brasileira, o novo valor da consulta médica é 
de R$ 54,00 (CBHPM 5ª Edição). Isto significa que a banda mínima, 
menor valor ético a ser pago por planos de saúde de acordo com o 
Conselho Federal de Medicina, é de R$ 43,20. 

Conforme a tabela Quanto vale o seu trabalho, Doutor?, nenhum convênio 
de São José dos Campos está pagando o mínimo ético, a não ser a Unimed 
Bonificada 1. Por outro lado, a mesma operadora paga na sua consulta 
normal menos de 50% do valor da CBHPM (veja tabela abaixo).

Consulta tem 
reajuste na 

CBHPM

A Diretoria da APM estará 

procurando nos próximos dias 

os Planos de Saúde locais para 

realizar novamente a Campanha 

Congelamento Nunca Mais, 

visando recuperar o valor ético 

e digno das consultas médicas. 

Conforme aconteceu em 2007, 

o Jornal do Médico publicará 

o nome das operadoras que 

aceitarem ou não dar reajuste 

do valor das consultas aos 

médicos.  A l is ta  completa 

também será lida por ocasião 

do Baile do Médico, que este 

ano será dia 17 de outubro. 

• Trabalho de parto – no debate houve 
o compromisso por parte da ANS 
de incluir no rol de procedimentos 
obrigatórios o pagamento do traba-
lho de parto por hora. Em São José 
dos Campos, nenhuma operadora, 
Unimed, Clínica São José, Vale Saú-
de e Policlin, paga este atendimento. 
Após a inclusão no rol, ainda este 
ano, as operadoras terão de pagar 
este ato médico obrigatoriamente.

• Puerpério patológico – também 
houve o compromisso de se con-
siderar o atendimento no período 

de puerpério patológico como 
consulta médica, remunerando o 
profissional. 

• Limite do nº de consultas – a ANS 
esclareceu ainda que existe um 
acordo com as operadoras para 
que não seja estabelecido limite de 
número de consultas por paciente. 
Ou seja, o médico pode declarar a 
necessidade de consultas seguidas 
do paciente e conseguir receber por 
elas, sem que sejam consideradas 
retorno (desde que devidamente 
justificado e fundamentado).
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EditorialEditorial Parceria

• Licenciamento Anual de Veículo – 
consultar eventuais débidos em www3.
fazenda.sp.gov.br; efetuar o pagamento 
e + R$ 2,92 de taxa GEVER; não será 
cobrada taxa Sedex para as Regionais; 
necessário cópia simples do licencia-
mento anterior; prazo: até 5 dias úteis.
• Cópia adicional do CRLV (licenciamen-
to) - não há taxa de serviços e não será 
cobrada taxa de Sedex para as Regionais; 
necessário cópia simples do licenciamento 
do ano em vigência ao licenciamento; 
prazo: até 5 dias úteis.
• AGL Serviços Contábeis -  serviço 
de Folha de Pagamento para o médico 
associado, ao custo de R$ 20,00/mês; 
vantagens na prestação de serviços de 
assessoria nas áreas contábil, fiscal e 
trabalhista. Oferece ainda, gratuitamente, 
o Plantão de Dúvidas Contábeis. Trata-se 
de uma central onde o internauta pode 
enviar sua pergunta ao especialista, 
Luís Carlos Grossi. Todas as perguntas, 
depois de respondidas, serão inseridas 
no site da APM. Acesse www.apm.org.
br e clique em Serviços e Plantão de 
Dúvidas Contábeis. 
Fone: 11 3188-4268, 
no horário das 8h30 às 17h30.
E-mail: dp@aglcontabilidade.com.br 

Parceria APM SP
Saiba como utilizar serviços terceirizados

e de despachante através da APM-SP:
• Visto consular e passaporte – des-
conto de 10% sobre a tabela de serviços 
aos associados e dependentes. Basta 
entrar em contato e informar o número 
do CRM:
Celestino Despachante
Av. São Luis, 50 – 24º andar – conjunto 
242ABC – Edifício Itália 
CEP 01046-002 / São Paulo – SP 
Fone: 11 3217-9555 
Fax: 11 3258-1935 
E-mail: celestino@celestinodesp.com.br 
• Carteira Internacional (PID – Permis-
são Internacional para Dirigir) – custo: 
R$ 174,35; não será cobrada taxa de 
Sedex para as Regionais; necessário 
cópia simples da CNH (modelo novo 
com foto) e formulário preenchido 
e assinado; prazo: até 15 dias úteis. 
O envio e recebimento de documentos e 
formulários serão realizados pela secre-
taria da APM Regional (tel. 3922-1079 
ou apmsjc@uol.com.br)
• CVC Turismo (somente loja Paraí-
so) - desconto de 5% para associados 
e dependentes em qualquer pacote 
turístico adquirido, seja nacional ou 
internacional.
Fone: 11 3188-4560, das 9h às 18h
E-mail: yolandayamassaki@cvc.com.br

• Cirurgia Especializada dos tumores
malignos e benignos do fígado, pâncreas e vias biliares
• Transplante hepáticocom doador cadáver e intervivos

Av. São João, 410 - 1º andar - Jd. Esplanada - SJCampos-SP
• Tel. Cons. (12) 3922-9966 • Tel. Res. 3921-0527

Av. São João, 410 - 1º andar - Jd. Esplanada - SJCampos-SP
• Tel. Cons. (12) 3922-9966 • Tel. Res. 3921-0527

• Clínica Cirúrgica do aparelho digestivo
• Cirurgia videolaparoscópica da obesidade mórbida

• Cirurgia do cólon, reto e ânus

Acesse o site da APM Regional!
www.apmsjc.com.br

Dr. Eduardo de Souza
Martins Fernandes

Hoje tenho de começar pedindo 
desculpas a quem possa ter inter-
pretado mal o Editorial passado. Um 
colega que reclamou que eu estaria 
sendo contrário e difa-
mando um determinado 
par tido político, quando 
falei que o governo está 
querendo validar o di-
ploma de indivíduos que 
fizeram e fazem faculda-
de de medicina em Cuba, 
sendo que nem mesmo 
lá eles podem trabalhar, 
pois teriam de fazer mais três anos 
complementares fora a especialidade 
(residência).

Como expliquei a esse colega, 
nunca fui nem sou filiado a partido 
algum, porém faz parte do meu cargo 
sempre defender os médicos e a saúde 
publica contra qualquer um que os 
ameace. Particularmente, acho que 
todos devemos ser politizados. A vida 
em sociedade nos exige isso, mas não 
podemos ser cegos e coniventes com 
os erros e abusos só porque somos 
de um determinado partido. Pelo con-

trário, aí mesmo é que devemos 
cobrar dos nossos representantes 
a decência e o respeito para com 
os que os elegeram. Vejam, por 

exemplo, o senador 
Sarney. Se tivesse de-
cência, só pela dúvida 
já deveria ter se licen-
ciado até que tudo se 
resolvesse e não ficar 
fazendo acordos e 
sendo defendido pelo 
nosso presidente só 
por interesses políti-

cos duvidosos. 
Bem, a Casa continua à disposi-

ção e é com prazer que comunico 
a todos que a nossa luta por um 
piso salarial de R$ 7.000,00 por 
20 horas semanais vem sendo 
bem vista pelos parlamentares de 
Brasília. Temos esperança de que 
seja aprovado em todas as etapas 
necessárias.

Um grande abraço a todos.

Mascarenhas Pinto
Presidente da APM Regional  
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Artigo Novos Sócios

Classificados

Dentro da crise que se instala entre 
médicos e operadoras de saúde, crise 
esta causada pelas próprias operadoras 
que estão há mais de 8 anos sem nenhum 
reajuste nas tabelas de honorários, surge 
uma luz no fundo do poço: Trabalhar por 
reembolso. É possível?

Vejamos um exemplo fora da atividade 
médica. Você contrata um seguro para 
seu carro. Em caso de acidente você 
pode procurar a oficina “referenciada” 
pelo seguro ou a oficina de sua esco-
lha. Quando você procura a “referencia-
da“ você obtém um monte de vantagens, 
carro reserva, diminuição da franquia, 
autorização imediata do reparo, acom-
panhamento on line. Mas, você pode 
escolher a oficina. Vai ser um pouco 
mais difícil, mas é seu direito. 

Na área de planos de saúde também 
existe o direito à “livre escolha”. O 
cliente não é obrigado a ir ao médico 
“referenciado” ou “escolha dirigida”, 
eufemismo criado pelas operadoras 
para definirem os médicos que aceitam 
trabalhar pelas tabelas. A palavra “cre-
denciado” é evitada cada vez mais, pois 
significa vínculo entre a operadora e o 
profissional. Significa que a operadora 
deu credenciais ao médico para atender 
seus clientes e, portanto, se responsabili-
za pelo atendimento. Aliás, é o que todas 
elas  defendem na justiça quando proces-
sadas por má prática de seus médicos: 

Reembolso, uma saída?
O médico foi escolhido pelo paciente... 
Não temos nada a ver com isso.

Mas voltemos ao reembolso. Em 
cidades como São Paulo, Belo Horizonte, 
Rio de Janeiro e outras ele já faz parte da 
atividade médica. Pergunta-se ao paciente, 
quanto é o valor de reembolso da sua 
consulta. 120,00? Feito, eu lhe cobro este 
valor, dou recibo e o senhor cobra de sua 
operadora. 120,00? De onde surgiu este 
valor? Pois é ilustre colega. Este é o valor 
que a operadora se dispõe a pagar pela 
consulta quando vende o plano... Mas eu, 
“referenciado” só ganho 40,00. Para onde 
vai a diferença? É preciso dar a resposta? 
Veja algumas “pérolas” encontradas na 
Internet: Plano Medial com reembolso 
de 240,00. Consultas da Amil agora 
tem reembolso. Consultas pela Unimed 
Seguradora de 50 a 100 reais (Uniseg). (é 
esta que nos paga 33,00 no intercâmbio) 
Unimed Paulistana reembolso de consultas 
de 120,00 até 300,00. Ué, até a Unimed? 
Sim, porque não. Sendo uma tendência 
cada vez mais frequente no maior mercado 
de planos de saúde do Brasil, a Unimed 
Paulistana está oferecendo três planos com 
direito a reembolso.

E em São José dos Campos, é possí-
vel? Sim, mas falta a cultura do médico 
e do usuário em usar esta modalidade 
legal de atendimento, além é claro da 
resistência das operadoras. Vou dar o 
exemplo de uma operadora que mantém 

um grande número de vidas em São José 
dos Campos. Pois bem. Esta operadora 
diz que paga a CBHPM (veja matéria 
nesta edição) Na verdade paga o valor 
antigo de 42,00 para o “referenciado”. 
Para o não referenciado paga  de 120,00 
a 240,00. E, acredite, o reembolso é em 
até 7 dias...(O “referenciado” recebe 
entre 40 e 60 dias)

A possibilidade existe e, em minha 
opinião, nós todos deveríamos deixar 
bem claro para nossos clientes que 
atendemos todos os planos de 
saúde mediante reembolso. Isto 
vai aguçar o mercado e, sem dúvida, 
trazer benefícios aos médicos.  Talvez 
precisemos esperar alguns dias até a 
operadora fazer o reembolso, deixar o 
cheque na gaveta, mas sem dúvida vale 
a pena.

Outra coisa. Quanto mais médicos 
aderirem a esta modalidade, mais o 
paciente procurará estes serviços. Será 
a verdadeira livre escolha, coisa que 
a APM defende desde sua criação em 
1930! Portanto não estamos inventando 
nada de novo.

Agora uma pergunta só para você 
colega: Você tem um carro novo. Bateu. 
Onde você leva seu carro?

Sérgio dos Passos Ramos 
Vice-presidente da APM Regional São 

José dos Campos

PRECISA-SE – médico ultras-
sonografista para atuar em clínica 
urológica. Enviar currículo para 
mafdelta@gmail.com

COLEGAS PEDIATRAS – clínica 
necessita de pediatra em horários 
variados. Sede própria; 27 anos 
de funcionamento; população em 
torno de 50 mil hab.; única clínica 
da região leste; sem custos de 
locação. Contato: Rua México, 243-
Vista Verde; tel. 3929-5404 (Dyan-
na) ou 9763-7813 (José Maurício); 
clinicaviverjm@bol.com.br

• Adriana Martins Domingos
residente em Clinica Médica 

• Eduardo de Souza Martins 
Fernandes
cirurgia hepato-biliar e 
transplante hepático

De médico para médico

Curso de Gestante
A APM Regional está com inscri-

ções abertas para os colegas que 
se interessarem em ministrar aulas 
em Curso de Gestante para leigos, 
na Casa do Médico. O curso será 
organizado pela Associação e tem 
como objetivo prestar um serviço 
à comunidade. Informações: (12) 
3922-1079 ou 3922-4666.

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança; todo o mundo é composto de mudança, 
tomando sempre novas qualidades. Luis Vaz de Camões, 1524-1580.

A comunidade joseense despediu-se com tristeza e saudades 
do médico patologista Dr. João Reis Quaglia, falecido no dia 
31 de julho. Em 1962, Dr. João Quaglia fundou, junto com sua 
esposa, Dra. Carmen, o Quaglia Laboratório, um dos primeiros 
da cidade. Membro atuante da classe médica, foi presidente da 
APM Regional, conselheiro do CRM e fundador da Unimed e do 
Policlin. Aos familiares, o profundo pesar da APM Regional.

Adeus
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Médicos de São Paulo foram às ruas em maio para divulgar a campanha 
nacional em defesa do trabalho no Sistema Único de Saúde (SUS) e pedir 
melhorias nas condições de atendimento à população. A manifestação foi 
pacífica, reuniu cerca de 60 pessoas, de acordo com estimativa da Polícia 
Militar, e ocorreu na Avenida Paulista. O evento foi organizado pela Comis-
são Nacional Pró-SUS, formada por entidades como a Associação Médica 
Brasileira (AMB), o Conselho Federal de Medicina (CFM) e a Federação 
Nacional dos Médicos. Na foto, em primeiro plano, a diretora distrital da 
APM, Dra. Silvana Morandini.

Câmara debate diploma cubano
A Comissão de Seguridade Social 

e Família da Câmara dos Deputados 
promoverá um seminário para 
discutir a revalidação no Brasil de 
diplomas de Medicina expedidos 
no exterior. Requerimento nesse 
sentido foi aprovado no início de 
julho, mas ainda não foi marcada 
a data do evento.

O objetivo é debater com reitores 
e diretores de universidades brasi-
leiras a polêmica intenção do go-
verno de facilitar o reconhecimento 
dos diplomas de médicos formados 
pela cubana Escola Latino-Ameri-
cana de Ciências Médicas (ELAM), 
com sede em Havana.

A proposta consta do Ajuste ao 
Acordo de Cooperação Cultural e 
Educacional assinado pelo Brasil 
e Cuba, em 2006, mas ainda 
não confirmado pelo Congresso 

Nacional.
Autor do requerimento para a re-

alização do seminário, o deputado 
federal Eleuses Paiva (DEM-SP) vê 
motivação politico-ideológica no 
benefício aos médicos brasileiros 
formados em Cuba.

"Nos assusta porque o aluno 
vindo da Universidade Harvard, nos 
Estados Unidos, considerada uma 
das melhores do mundo, deverá 
ter o diploma revalidado por uma 
instituição federal, mas o de Cuba, 
não", critica.

De acordo com o deputado, não 
dá para entender "como é que uma 
discussão que é puramente técnica 
e científica, de qualificação, pode 
ser transformada numa discussão 
político-partidária-ideológica".

Fonte: Agência Câmara

O Grupo de Oração São Lucas, só para médicos, presidido pelo padre 
Paulo Renato, se reúne uma vez por mês no Sanatório Maria Imaculada, 
às 20 horas. Na foto, médicos em retiro no dia 13 de junho.

Retiro

Passeata

Dr. M
ario Silva Jorge - CRM

 27.123
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