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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

Unimed Intercâmbio R$ 35,00*4

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

Unimed Normal R$ 33,10*2

Policlin Especial R$ 33,00*2

Vale Saúde R$ 32,00*2

Clínica São José Alfa 22 Plus R$ 31,42*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 setembro 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 

Vem aí o

17 de outubro
Espaço Cassiano Ricardo

RESERVE 
SEU COMVITE

Agora é fato: Pediatras de Brasília se 
descredenciam em massa dos planos 
de saúde. A proposta da categoria, de 
acordo com o diretor de Defesa Profis-
sional da Sociedade de Pediatria do DF, 
José Marco Rezende Andrade, é que 
nas consultas de consultório o convênio 
repasse o valor bruto de R$ 120 e, nas 
de pronto-socorro, R$ 90. Eles também 
querem o pagamento de R$ 90 para o 
retorno das consultas, exceto quando o 

Descredenciamento 
em massa em 

Brasília

paciente for levar resultados de exames. 
“Por nós a situação já está resolvida, 
da maneira que a gente não esperava”, 
afirmou o presidente da Sociedade 
de Pediatria do DF, Dennis Burns. Os 
pediatras continuam atendendo nos 
hospitais privados, mas cobram R$ 90 
dos pacientes pela consulta, segundo o 
presidente da SPDF. “Qualquer atividade 
remunera melhor que os convênios tanto 
que os hospitais já estavam fechando as 

O Conselho Federal de Medicina revogou em 27 de agosto de 2009 o re-
conhecimento da perícia médica como especialidade ou área de atuação. A 
íntegra da Resolução CFM nº 1930 pode ser consultada no site do CFM – www.
portalmedico.org.br  

Perícia Médica não é mais especialidade

Valores das consultas médicas praticadas
pelos planos de saúde em São José dos Campos

Missa dos 
Médicos
Será no dia 14 de outubro, 

às 20h, no SANATÓRIO 
MARIA IMACULADA, a 

missa em homenagem ao 
Dia do Médico. Contamos 

com a sua presença.

alas de pediatria por falta de pessoal.” 
Fonte: Beatriz Olivon - Agência Brasil/
Terra Notícias

E dizer que em São José dos Cam-
pos um pediatra recebe R$ 30 com 
retornos não pagos por trinta dias... 

“A remuneração dos planos de saúde 
ao pediatra, R$ 30 por consulta, afeta-
lhe diretamente a sobrevivência, des-
merece-lhe a dignidade, derruba-lhe a 
auto-estima. Sente-se vergonhosamente 

explorado. Continuar trabalhando em 
contexto tão desfavorável prejudica-lhe 
o desempenho profissional. É inacei-
tável. As famílias sabem disso. Já se 
manifestaram em pesquisa feita pelo 
Datafolha em 2006. Não abrem mão do 
direito de levar os filhos ao pediatra. São 
nossas aliadas.” Assim se manifesta o 
Presidente da Sociedade Brasileira de 
Pediatria, Dioclécio Campos Júnior, no 
Jornal de Brasília.



Dr. Moacir
Martins Fernandes
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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

De médico para médico

O Plenário aprovou, por 300 votos a 16 e 7 abstenções, o requerimento 
apresentado pelo deputado Ronaldo Caiado, que pede regime de urgência para o 
Projeto de Lei 7703/06, que define a área de atuação, as atividades e os cargos 
privativos de médico (ato médico).

Deste modo, a matéria passa a tramitar conjuntamente nas Comissões de 
Educação, Seguridade Social e Família e de Constituição e Justiça, e está apta a 
ser apreciada pelo plenário independente da manifestação das comissões, caso 
estas não se manifestem imediatamente sobre o assunto.

Fonte: Portal Médico

Câmara aprova urgência para 
o projeto do ato médico 

• VENDO – apartamento na Vila Ema, edifício Authentique – Av. Heitor Villa Lobos; 
3 dormitórios (1 suíte), varanda com churrasqueira, 2 garagens independentes, lazer 
completo; 12º andar, 105 m2. Tratar co Sérgio (12) 8152-5455.   

• 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 (Dyanna) ou 9763-7813 (José Maurício); clinicaviverjm@bol.com.br

Caros colegas, este 
mês, graças a Deus, as 
notícias são boas. O piso 
salarial de R$ 7.000,00 
foi aprovado na Comissão 
de Trabalho da Câma-
ra Federal; o Ato Médico 
também foi aprovado em 
Comissão na Câmara; em 
11 de agosto, na Comissão de Segu-
ridade Social e Família da Câmara dos 
Deputados, foi posto em discussão o 
Projeto de Lei 1220/07 do deputado 
Jovair Arantes, que estabelece que as 
operadoras de saúde sejam obrigadas 
a respeitar as tabelas de honorários 
médicos e odontológicos elaboradas 
pelas entidades nacionais de cada 
profissão. 

É como falei no jornal de agosto - a 
luta continua e é árdua, pois sempre 
temos lobbies dos convênios, que só 
vêem os seus interesses financeiros, 
contra os nossos interesses e os da 
saúde pública em geral.

Sim, ainda é cedo, mas estamos 
indo bem e podemos comemorar 
as nossas vitórias. Para isso vem 
aí o BAILE DO MÉDICO, no próximo 
dia 17/10, que já sabemos, vai ser 
um grande sucesso como todo ano, 
pois quase todos os lugares já foram 
vendidos, restam poucos à venda.  

Boas notícias
Vamos fazer as co-

memorações deste ano 
serem muito boas e 
alegres, e, por favor, 
não se esqueçam de 
que todas as classes 
que se unem ficam mais 
fortes. Nós temos muita 
força e podemos fazer 

o que quisermos se nos unirmos, 
mas se ficarmos nos achando 
importantes e só olhando para o 
nosso umbigo não conseguiremos 
nada. Mesmo as nossas recentes 
vitorias só foram possíveis porque 
tem muita gente trabalhando para 
que elas aconteçam. Temos também 
o nosso representante, o deputado 
Eleuses Paiva, que muito tem tra-
balhado para a classe, como o fez 
enquanto presidente da APM, como 
presidente da AMB e agora como 
congressista.

Embora repetitivo, volto a convidar 
todos a frequentarem a CASA DO MÉ-
DICO, venham tomar um café, usem o 
nosso estacionamento, a nossa sala 
de informática e o que mais quiserem, 
pois esta é a sua Casa.

Um grande abraço a todos.

Mascarenhas Pinto
Presidente da APM Regional 

Novos Sócios

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

• Bibiana Del Mônaco de Paula Santos e Silva
   ginecologia, obstetrícia e mastologia 
• Claudia Maria Nogueira - endocrinologia infantil 
• Nilson Domingues de Oliveira - cirurgia geral

Set/20092



Artigo

Num reino muito distante onde havia 
uma comunidade de delfos chamada Ta-
bamb resolveram construir uma grande 
represa para que a água chegasse às 
plantas, aos animais e habitantes com 
igualdade, além, é claro, de fornecer 
um excedente que daria para produzir 
riqueza para seus organizadores também 
chamados de chefes.

A represa foi crescendo e, apesar de 
obra de boa engenharia, sólida como a 
casa de pedra do porquinho, começou 
a apresentar uma pressão fora do 
normal ameaçando suas estruturas. 
Os chefes não acharam explicação 
e foram consultar os economistas. 
Economistas são aqueles que cons-
troem teorias e explicaram aos chefes 
que num regime de livre correr das 
águas, uma represa tem de ter uma 
distribuição igualitária de efluentes 
para evitar a tensão. Disseram até que 
existe uma lei econômica que nenhum 
preço resiste a um congelamento por 
muito tempo e que isto leva à estag-
nação da economia gerando forças 
de pressão irresistíveis. Citaram até o 
exemplo do Brasil, país que era sub, 
passou a emergente e agora é um 

A Grande Represa 
É possível mudar o sentido das águas de um rio, mas não por muito tempo. Provérbio chinês

sério candidato a grande, exatamente, 
porque deixou de “tabelar” os preços. 
Chefes não entendem de economia e 
não levaram a sério o que chamaram 
de “oráculo do pessimista”.

Um belo dia na cabine de comando 
da represa soa o alarme: Vazamento!

Descem as escadas os chefes e se 
deparam com um pequeno furo onde 
pingava um pouco de água. Ah! Isto 
não é nada. Coloca um “esparadra-
po” aí. Deram a este furo o nome de 
“Aneste” pois abrangia apenas uma 
pequena região da represa chamada 
Rio de Janeiro. Mas a água começou 
a ter mais força e, então, pediram para 
um chefe enfiar o dedo no tal buraco 
e ali ele ficou.

Mais algum tempo e outro alarme, 
outro furo. Este era um pouco maior. 
Era numa região da represa chamada 
Mina(s). Saia muita água. Deram a 
este furo o nome de “Obste”, sei lá 
porque. De qualquer maneira este 
furo era um pouco maior. Era visível 
para mães, filhos, e afetava os pais. 
O furo “Aneste” era numa uma região 
fechada da represa chamada de “sala”. 
Era pouco visível. Mas este, este sim 

era grande. Chamaram um chefe e lá 
foi ele tentar tapar o furo com o dedo. 
Insuficiente, tentou colocar o braço. 
Ainda insuficiente, viraram o rapaz de 
costas e colocaram sua região glútea 
para tapar o buraco. Ufa! Consegui-
mos, disseram os chefes. Mas, como 
toda história tem um mas, surgiu a 
má notícia. Havia mais um furo, este 
de proporções enormes, pois afetava 
as crianças do reino. Acontecia numa 
região não esperada da represa, uma 
tal de DF, onde dizem que lá moram 
os chefes dos chefes. Chamaram a 
este buraco “Ped” (veja notícia nesta 
edição).

Inconsolados os chefes se reuni-
ram. Passaram um final de semana 
num hotel “chic”, longe da represa, 
claro, e contrataram um guru para tra-
zer soluções. O guru tinha MBAs, era 
um gênio da economia e da “chefaria”, 
o melhor de todos, mas não tinha ne-
gócio próprio, vivia de dar conselhos, 
ou seja, vivia do dinheiro que os outros 
ganhavam, aliás, o melhor negócio do 
mundo, inteligente este guru. Anima-
dão, resolveu fazer um “cenário” com 
os chefes e perguntou: Temos um 

problema. Alguém sabe a solução? 
Não? Então vamos chamar os uni-
versitários! Hi,hi,hi. Universitários não 
têm diplomas, ó guru. E mesmo que 
tivessem a maioria deles quer fazer 
“estética”. Ich, então vamos chamar 
as placas! E apareceram as placas. 
Eram placas e mais placas que diziam: 
Feliz Dia da Plebe, Feliz Aniversário, 
Churros Grátis, Macarronada da Plebe, 
Seja Feliz Plebe, e finalmente “Plebe, 
ame-a ou deixe-a”. Mas a plebe não 
queria placas... Vamos então chamar 
as cartas. Aí a coisa foi para o brejo. 
Que car ta vale mais? A rainha? O 
rei? O valete? Ou o sem vergonha do 
Ás, que é um dissimulado total? Mas 
chamar as cartas é racismo, não é 
igualitário. Todas as cartas são iguais! 
“Liberté, egalité, fraternité, for ever!” 
Eta globalização!

Final da história: a Represa vai 
estourar!

E eu com isto? Eu? Porque eu? Eu 
sou médico. Chamem os chefes!

Sérgio dos Passos Ramos 
é Vice-Presidente da APM 

Regional São José dos Campos

No dia 10 de setembro, o Prof. 
Luiz César Santos apresentou a 
palestra gratuita “Cuidados com 
os pés”, dirigida ao público leigo. 
A atividade contou com a presença 
de 75 pessoas e é uma iniciativa da 
APM Regional visando a prevenção 
e a orientação na área da saúde. 

Cuidados com os pés
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Dr. M
ario Silva Jorge - CRM

 27.123

O mal de Alzheimer atinge 25 
milhões de pessoas em todo o 
mundo, sendo 1,2 milhões no Bra-
sil. A detecção da doença em seus 
primeiros estágios é essencial para 
o seu controle, já que não há cura 
para o problema. Os medicamentos 
disponíveis são capazes de frear sua 
evolução por apenas cinco anos, 
em média.

Visando incentivar ações de cons-
cientização e orientação sobre a 

Palestra gratuita marca 
Dia Mundial da 

Doença de Alzheimer
doença, foi instituído o Dia Mundial 
da Doença de Alzheimer, em 21 de 
setembro. Para marcar a data em 
São José dos Campos, a Regional da 
Associação Paulista de Medicina reali-
zou, no mesmo dia, a palestra gratuita 
“Orientações e o que há de novo sobre 
a Doença de Alzheimer”. 

A apresentação foi feita pelo médi-
co neurologista Mário Silva Jorge. O 
evento teve o patrocínio do laboratório 
Novartis.

O médico neurologista Mário Silva Jorge falou sobre os avanços no tratamento da 
Doença de Alzheimer

Validação de
diploma do exterior

Uma portaria dos ministérios da 
Saúde e da Educação publicada dia 
16 de setembro no Diário Oficial 
da União propõe que estudantes 
que cursaram medicina em outros 
países tenham que fazer um prova 
para terem seus diplomas validados 
no Brasil.

O exame será feito em duas eta-
pas: uma avaliação escrita e outra, 
prática, de habilidades clínicas. A 
validação ficará sob a responsa-
bilidade de universidades públicas 
brasileiras que ofereçam curso de 
medicina e queiram aderir às regras 
da portaria.

De acordo a portaria, os candi-
datos deverão comprovar que se 
graduaram em cursos reconhecidos 

pelo Ministério da Educação ou 
órgão correspondente do país de 
conclusão. A carga horária mínima 
do curso deverá ser de 7,2 mil ho-
ras com período de integralização 
de seis anos e 35% em regime de 
internato.

O Ministério da Saúde estima que 
cerca de 5 mil médicos deverão se 
interessar pela medida. Hoje, quem 
quer validar o diploma obtido no 
exterior passa por um processo de 
validação de documentos que pode 
se estender por até seis anos. Esse 
mecanismo continuará valendo, mas 
a partir de agora o candidato também 
poderá optar por fazer a prova.

Fonte: Agência Brasil

www.apmsjc.com.br AguArde!

Confira 
os 

acessos 
ao site 
da APM 
Regional 

em 
2009:

Assessoria 
e Soluções 
em Saúde

Set/20094


