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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 

Uma audiência pública realizada no dia 
11 de agosto na Câmara dos Deputados 
em Brasília aproximou deputados, enti-
dades representativas e representantes 
do governo federal a fim de discutir o PL 
1220/07, do deputado Jovair Arantes 
(PTB-GO). A proposta obriga as opera-
doras de planos de saúde a respeitarem 
as tabelas de honorários médicos e 
odontológicos, elaboradas pelas entida-
des nacionais representativas de cada 
profissão e referendadas pelo Conselho 
Nacional de Saúde (CNS).

Para o deputado autor do projeto é 
preciso ter os olhos na qualidade dos 
serviços e na condição atual em que se 
encontram os profissionais. “A nossa 
idéia é que a tabela de pagamentos 
seja condizente com o atendimento, 
com o paciente e com o médico. Há 
uma consciência entre os profissio-
nais que atendem no SUS que este 
serviço é uma retribuição social que é 
feita à sociedade. Mas eles precisam 
se alimentar, comer, sustentar suas 
famílias” comentou Arantes.

Já o representante da Associação 
Médica Brasileira, Dr. Florisval Meinão, 
comentou sobre uma possível falência 
do sistema de saúde suplementar, caso 

Audiência propõe discussão
sobre tabela de honorários

providências não sejam tomadas. “Es-
tamos caminhando para se tornarmos 
um SUS. É necessário que o Estado 
intervenha na questão. Em 10 anos a 
Agência Nacional de Saúde não con-
seguiu sequer colocar nos contratos 
vigentes cláusulas de reajuste dos 
profissionais. E esta instituição repre-
senta o poder público, não pode fechar 
os olhos para estes problemas”.

Para o especialista em regulação de 
Saúde Suplementar, Carlos Figueiredo, 
o reajuste que é autorizado pela ANS 
para as mensalidades pagas pelos 
beneficiários é retrospectivo e elabo-
rado com base no aumento dos custos 
que ocorreram no passado. “Se esse 
aumento não foi proveniente de um 
acréscimo nos salários dos profissio-
nais, está relacionado a outros custos 
nesta cadeia de produção”.

Segundo o membro do Conselho Fe-
deral de Medicina, Dr. Geraldo Guedes, a 
adoção dos valores mínimos constantes 
nas tabelas médicas (CBHPM e CBHPO) 
constitui-se como ponto de partida para 
a discussão. “A partir destes índices, 
podemos iniciar uma negociação para 
que haja um padrão de dignidade para 
os profissionais”, disse Guedes.

Informação e transparência
De acordo com o deputado Eleuses 

Paiva (DEM-SP), os usuários estão 
desinformados e são “ludibriados” 
pelas empresas privadas de saúde. 
“Em São Paulo, existem operadoras 
que pagam somente dez reais por 
consulta. Esse valor é mais baixo que 
o SUS, uma vez que os profissionais 
dos planos privados não recebem pelo 
retorno dos pacientes. A ANS precisa 
colocar o dedo na ferida, agir com 
rigor. A questão não é cooperativista, 
mas sim financeira. As empresas estão 
com os olhos somente na questão 
financeira e os usuários não sabem 
disso. Quem paga por estes erros é o 
cidadão” frisou Eleuses. 

A deputada Rita Camata (PMDB-ES) 
foi mais além e colocou uma questão 
aos presentes. “Quem tem o papel de 
regulamentar o setor? Não podemos 
aceitar que anos se passem sem que 
nada seja feito. Além da questão do 
ressarcimento do SUS pelas empresas 
privadas, falta transparência em todo 
o processo. Se os honorários dos 
profissionais representam apenas 
15% do total, onde está o montante 
que sobra, os outros 85% ?Deve ser 

um problema de gestão equivocada”, 
completou Camata.

O representante da ANS, Carlos 
Figueiredo, comentou que a Agência 
tem divulgado o balanço das opera-
doras, os dados que mostram a situ-
ação contábil das empresas. “Ontem 
mesmo divulgamos os balancetes das 
operadoras, no sentido de diminuir esta 
assimetria de informações”.

De acordo com o deputado Eleu-
ses Paiva, uma pesquisa realizada 
pela Data Folha mostrou que além 
dos médicos em sua maioria estarem 
insatisfeitos com as operadoras, 
há outro grave problema sobre os 
exames médicos. “Quase a totalidade 
dos profissionais pesquisados disse-
ram ser pressionados pela empresas 
para não solicitar exames de alta 
complexidade”.

Outro assunto levantado pelos 
presentes foi o PL nº 3734/2008, do 
deputado Ribamar Alves (PSB-MA), 
que fixa o salário mínimo dos médicos 
em R$ 7 mil mensais e define o valor 
da hora trabalhada em R$ 31,81, e que 
aguarda ainda parecer da Comissão 
de Trabalho.

Fonte: AMB

Vem aí o

17 de outubro
Espaço Cassiano Ricardo

Convites à venda a 
partir de

14 de setembro

Em carta de 21 de agosto dirigida aos seus cooperados, a Unimed de São 
José dos Campos comunica o reajuste de suas consultas. A consulta-base 
foi aumentada para 33,10 e a de custo operacional e intercâmbio para 35,00. 
Estes valores  serão atualizados na tabela Quanto Vale o seu trabalho Doutor de 
setembro, mês da competência. Não há informações no comunicado sobre as 
consultas bonificadas 1 e 2.

Unimed reajusta



A crise está começando a ir embora, o inverno está 
acabando, a gripe suína está em remição, o GACC inau-
gurou a sua UTI humanizada e vai muito bem fazendo 
um serviço maravilhoso com as crianças com câncer 
em nossa cidade e região.

Mas, quando é que vamos ter uma boa notícia dos nossos 
políticos? Quando é que eles vão 
respeitar os seus eleitores e ter 
um pouco de ética e parar de se 
acobertarem uns aos outros e de 
serem permissivos entre eles, uns 
com medo dos outros?

Bem, estamos nos preparando 
para mais um Baile do Médico. 
Já estamos com quase tudo 

arrumado, graças mais uma vez à Dra. Carmen Quaglia, 
aos nossos patrocinadores e toda a Diretoria da APM.

Também estamos entrando em contato com os con-
vênios regionais para que haja um reajuste de honorários 
em outubro.

A APM continua em vigilância contra a abertura de novas 
faculdades de medicina, contra a validação de diplomas 
de médicos formados fora do Brasil e lutando a favor do 
piso salarial de R$ 7.000,00 para uma jornada de 20 horas 
semanais, da CBHPM plena universal e do ato médico.

Está na hora de voltarmos a falar de honorários mais 
seriamente de novo, de lutar pelos nossos direitos, prin-
cipalmente contra os piores planos de saúde. Vamos nos 
unir para que possamos conseguir. 

A Casa está à sua disposição e precisa de você. Venha 
dar a sua contribuição.

Um grande abraço a todos.
Mascarenhas Pinto

Presidente da APM Regional  

Dr. Moacir
Martins Fernandes
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EditorialEditorial Novos Sócios

Classificados

• Cirurgia Especializada dos tumores
malignos e benignos do fígado, pâncreas e vias biliares
• Transplante hepático com 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

Dr. Eduardo de Souza
Martins Fernandes

A Diretoria da APM Regional homenageou, 
durante a reunião mensal, o aniversariantes de 
agosto: Hélio Souza Lima, Silvana Morandini e 
Sérgio dos Passos Ramos. Parabéns!

Em ritmo de férias, a Diretoria da APM Regional 
realizou em julho uma reunião mais descontra-
ída. O encontro mensal foi realizado no Clube 
de Campo da APM na Serra da Cantareira, em 
Caieiras, e contou com a presença de maridos 
e esposas dos diretores.

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

• Adriana Martins Domingos – residente em 
clínica médica

• Alexandre Tannuri Faleiros - oftalmologia
• Ingrid Rodrigues Athayde - anestesiologia
• Mariangela Carvalho Nogueira Incerpi - 

anestesiologia
• Renata Portella Tarcitano – ginecologia e 

medicina do trabalho
• Rogéria Eliane Carito Reis Araújo Maio – 

ginecologia e obstetrícia
• Rosa Maria Sannuti – terapia intensiva

• ALUGA-SE - Clínica de Ginecologia 
aluga sala em consultório médico com 
infra-estrutura completa. Preferência 
para: endocrinologista, clínico geral, 
dermatologista, ginecologista, reumato-
logista, entre outros. Valor a combinar. 
Tel: (12) 3931-7974
E-mail: clinica_ella@yahoo.com.br

• PRECISA-SE – médico ultrassonografista 
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; popu-
lação em torno de 50 mil hab.; única clínica 
da região leste; sem custos de locação. 
Contato: Rua México, 243-Vista Verde; tel. 
3929-5404 (Dyanna) ou 9763-7813 (José 
Maurício); clinicaviverjm@bol.com.br

ANIVERSARIANTES

REUNIÃO DIFERENTE
de médico para médico

Ago/20092



Artigo

“Células tronco, clonagem e terapia celular” foi o tema da palestra 
gratuita dirigida ao público leigo, realizada no dia 13 de agosto pela 
APM Regional. O Dr. Antonio Carlos Costa Franco foi o palestrante 
da tarde.

PALESTRA GRATUITA

Logo que cheguei a São José 
dos Campos ganhei uma muda de 
jabuticabeira que foi plantada no sítio 
da família em Atibaia. Sou o primeiro 
de nove filhos e meu pai fez questão 
que eu plantasse a muda com minhas 
próprias mãos. Nunca mais ouvi falar 
da árvore. Um belo dia recebo uma 
ligação de meu pai: Sérgio venha 
o mais rápido possível para o sítio. 
Fui imediatamente. Lá estava minha 
árvore repleta de jabuticabas: “Prove 
meu filho. Dizem que quem planta uma 
jabuticabeira nunca comerá de seus 
frutos.  Mas você conseguiu.”

Pois é gota a gota começamos 
a sentir mudanças na remuneração 
dos médicos. E grande parte desta 
odisséia começou em São José dos 
Campos. Em uma história que não 
quero relembrar, São José foi uma 
das primeiras cidades a lutar contra 
a medicina de grupo e esta Casa, a 
APM Regional, foi palco de uma luta 
que, ao final, mostrou-se inglória. Mas 

São José dos Campos, berço da mudança
deste embate, no início de 1978, nasce 
a primeira tênue tentativa de colocar 
ordem na casa, surgindo a primeira 
tabela de honorários médicos da 
AMB. Em 1990, nova grande luta para 
implantar a tabela na cidade. Novas 
brigas, gente que até hoje ainda tem 
ressentimento.

Depois veio a luta da CBHPM. A 
Silvana, ex-presidente desta Casa, hoje 
diretora distrital da APM e conselheira 
do CREMESP, liderou a primeira mani-
festação de sucesso em todo o Brasil. 
Ninguém acreditava.

Mas hoje a CBHPM foi adotada 
como única referência para proce-
dimentos médicos no Brasil, tanto 
para o SUS, como para a medicina 
suplementar. Vem aí a TUSS, toda codi-
ficada pela CBHPM. Vai ser difícil uma 
operadora dizer que este procedimento 
não consta do rol.

Um artigo nosso, sobre a compa-
ração dos serviços de cabeleireiro 
e fotógrafo do par to e assistência 

obstétrica foi levado pelo Dr. Lauro para 
o Congresso Nacional. Alguém apro-
veitou a idéia, e foi lançada em Minas 
Gerais uma intensa campanha na mídia 
comparando estes serviços. A tabela 
de serviços médicos de São José dos 
Campos, publicada na internet, tem 
mostrado aos usuários a verdade: 
recebemos menos por uma consulta 
que qualquer outro serviço pessoal. 
Esta tabela se multiplica em artigos e 
demandas por todo o país.

Paralelamente fomos cutucar a falta 
de pagamento do tempo de assistên-
cia ao trabalho de parto e puerpério 
patológico junto à ANS e aí está a 
resposta, fará parte do rol obrigatório, 
as operadoras terão de pagar.

Por último, temos escrito alguns 
ar tigos sobre a falência da saúde su-
plementar caso não haja um reajuste 
urgente nos valores que recebemos, 
congelados há mais de oito anos. No 
último dia 11 de agosto, aliás, dia do 
aniversário da Silvana, numa memo-

rável seção do Congresso Nacional a 
deputada Rita Camata disse: “Quem 
tem o papel de regulamentar o setor? 
Não podemos aceitar que anos se 
passem sem que nada seja feito” 
cobrando da ANS uma posição firme 
em relação ao reajuste dos valores 
pagos aos médicos. O representante 
da AMB, Dr. Florisval Meinão, comen-
tou sobre uma possível falência do 
sistema de saúde suplementar se a 
situação permanecer como está (veja 
texto na pág. 1).

Pois é. São José dos Campos não 
é só o berço do avião e da tecnologia 
aeroespacial. Penso que lutar por um 
ideal é como plantar uma árvore. Não 
se plantam árvores para se aproveitar 
de sua sombra, mas sim por acreditar-
mos no futuro. Mas, se ninguém plan-
tar hoje, não haverá futuro amanhã.

Sérgio dos Passos Ramos é 
vice-presidente da APM Regional 

São José dos Campos

“Só uma coisa torna o sonho impossível: o medo de fracassar.” Paulo Coelho

Acesse o site da APM Regional!
www.apmsjc.com.br
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Dr. M
ario Silva Jorge - CRM

 27.123

O Quaglia descobriu São José quando 
cursava o último ano da Faculdade de 
Medicina, em 1960. Veio dar plantão 
no SAMDU. Na época já pensava em 
especializar-se em Análises Clínicas. 
O pai, médico de renome na Patologia 
Clínica, uma das cabeças coroadas 
do Instituto Adolfo Lutz, Dr. Fausto 
D´Oliveira Quaglia, era um bom exemplo 
a ser seguido. Os colegas do SAMDU 
de São José mostraram a ele a grande 
lacuna que existia na nossa cidade, em 
relação a laboratório de Análises Clíni-
cas. Ele, que já estava apaixonado pela 
cidade, ao concluir o curso, mudou-se 
definitivamente para a hospitaleira São 
José dos Campos, alojando-se num 
cantinho do que fora o Sanatório Rui 
Dória, que naquele momento encerrava 
suas atividades. Ao lado da esposa 
Dra. Carmen enfrentou o começo difícil 
como acontece em todo início de carreira 
profissional. Laboratório e residência no 
mesmo endereço, secretária e auxiliar, 
nem pensar. Todas as atividades do 
Laboratório eram realizadas pelo casal de 
médicos, desde a recepção ao cliente até 
a entrega dos resultados dos exames. 

Os exames de laboratório solicitados 
pelos colegas àquela época eram triviais: 
hemograma, urina tipo I, exame de fezes, 
pesquisa de BK, glicemia, ureia, teste 
de gravidez (ainda usando o sapo como 
testemunha). A criançada do Banhado 
tinha renda certa, vendiam os sapos que 
caçavam para o Dr. Quaglia. Na realidade, 
somando todos os tipos de exame, não 
chegavam a 50, que à época um Labo-
ratório do interior realizava. Do médico 
exigia-se muito olho clínico e cuidadoso 
exame do paciente. Hoje, automatizado 
e equipado com as últimas conquistas 
tecnológicas, o Laboratório está prepa-
rado para realizar centenas de exames, 
mesmo os mais sofisticados. Médicos 
e clientes sentem a segurança que um 
serviço de qualidade, como o implantado 
pelo casal Quaglia, oferece. 

Quaglia: muitas vitórias, uma única derrota
Não me conformo que o colega, 

brilhante profissional, empresário 
competente não tenha conseguido 
a tempo vencer a dependência ao 
tabaco, logo ele, que foi um vencedor 
em várias frentes de luta. O tabagismo 
não era considerado ainda doença, e 
não havia como hoje um tratamento 
com base científica, não se conhecia 
a crueldade da dependência em toda 
a sua extensão, e só se recomendava 
“ter força de vontade”. 

No Tênis Clube o Quaglia vencia 
eleições para presidente, no Lions era 
aclamado presidente. Foi eleito Presi-
dente da nossa Associação Paulista 
de Medicina e membro do CREMESP 
(Conselho Regional de Medicina de 
São Paulo).

Quase todos os segmentos da socie-
dade receberam do Quaglia contribuições 
importantes. A UNIMED, o POLICLIN, a 
Santa Casa. A Faculdade de Odontologia 
de São Jose dos Campos (UNESP), 
Faculdade de Medicina de Taubaté, a Es-
cola de Enfermagem Don Epaminondas, 
instituições onde foi Professor, o São 
José Esporte Clube onde foi Conselheiro, 
são testemunhas de suas participações 
e vitórias. Uma única derrota na vida que 
lhe foi fatal, perdeu a luta contra o cigarro. 
Nos deixou quando vivia um momento 
de absoluto sucesso profissional. Em 
2004, o Laboratório teve sua excelência 
reconhecida pelo PALC (Programa de 
Acreditação para Laboratório Clinico), 
foi sua última vitória.

Fica em nossa lembrança a 
imagem de um conciliador de 
fala mansa, sorriso fácil, capaz 
de tomar decisões nas situações 
mais difíceis. A medicina e São 
José dos Campos perderam um 
líder, que liderava sem alarde.

José de Castro Coimbra
Médico

jocoimbra@uol.com.br

A UTI Pediátrica do CTFM/GACC – 
Centro de Tratamento Infanto-Juvenil 
“Fabiana de Macedo de Morais” do 
Grupo de Assistência à Criança com 
Câncer – já iniciou suas atividades, 
no primeiro semestre deste ano, 
com uma grande novidade para 
seus pacientes, que contam com 
acompanhante em período integral. 
Toda estrutura da UTI Pediátrica 
do CTFM/GACC foi projetada e 
preparada justamente para ofertar 
esse benefício aos seus pacientes 
e familiares.

Durante todo o tempo em que a 
criança ou adolescente fica interna-
do, seu responsável tem o direito de 
permanecer ao seu lado, 24 horas, 
se retirando somente nos momentos 
solicitados pela equipe médica, para 
realização de algum procedimento 
necessário. 

Para permanecer acompanhando 
o paciente internado, é necessário ter 
mais de 18 anos, além de respeitar 
as normas da Unidade e também ter 
uma postura adequada ao ambiente. 
Se ele apresentar algum despreparo 
significativo, a equipe pode restringir o 

GACC:
UTI tem

acompanhantes
24 horas

acesso e solicitar outro acompanhante 
para o paciente.

CENTRO DE ExCELêNCIA
O Centro de Tratamento Infanto-Ju-

venil “Fabiana Macedo de Morais foi 
certificado pela The Myelodysplastic 
Syndromes Foundation (MDS Founda-
tion), como centro de excelência em 
diagnóstico, pesquisa, e tratamento 
da Síndrome Mielodisplasica. A MDS 
Foundation busca a excelência no 
diagnóstico, tratamento, e cuidados 
de suporte aos pacientes, estenden-
do a educação sobre MDS não só 
à comunidade médico-científica de 
hematologia/oncologia, mas também 
a pacientes, familiares, cuidadores e 
ao grande público.

O CTFM/GACC é o sexto centro 
reconhecido no Brasil, sendo o único 
voltado somente para o Mielodispla-
sia Pediátrica.

A UTI Pediátrica do CTFM/GACC
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