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

Os médicos foram homenageados no dia 20 de outubro pela Câmara dos 
Deputados, em razão da data que comemora a profissão, 18 de outubro. Além 
de parlamentares, a sessão solene, sugerida pelos deputados Eleuses Paiva 
(DEM-SP) e Ronaldo Caiado (DEM-GO), contou com a presença de representan-
tes das Associações Médicas de todo o Brasil. O Dr. Sérgio dos Passos Ramos 
representou a APM Regional São José dos Campos.

Classe médica homenageia Dr. Zuppardo

Dia do Médico é lembrado na Câmara
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O Dr. Sérgio Ramos (na primeira fila, de óculos e terno escuro) representou a 
Regional da APM

Como todos os anos, a animação foi a tônica 
do Baile do Médico, sempre organizado 
impecavelmente pela Dra. Carmen Quaglia

O casal Zuppardo é presença certa 
todos os anos, no Baile do Médico. 
Verdadeiros “pés de valsa”, Rodolfo e 
Marister encantam pela simpatia e pelo 
prazer de bem viver. O baile de 2009, 
porém, ficará na lembrança da família 
Zuppardo de forma diferente. O patriar-
ca Rodolfo Zuppardo foi homenageado 
e reverenciado pela classe médica, na 
tradicional cerimônia que marca o Dia 
do Médico.

Formado pela Faculdade de Me-
dicina de Ribeirão Preto (USP) em 
1959, Rodolfo Zuppardo atuou como 

Dr. Marco Fioravante, Dr. Zuppardo e o 
presidente da APM Regional, Dr. Lauro 
Mascarenhas Pinto

Fotos de Carlos Solrac

voluntário na primeira clínica cirúrgica 
do Hospital da Clínicas da Faculdade de 
Medicina da USP, no serviço do Prof. 
Alípio Corrêa Netto. Realizou vários es-
tágios sob a orientação de renomados 
profissionais: cirurgia toráxica com o 
Prof. Dr. Zerbini; cirurgia gastroente-
rológica e glândulas anexas com o Dr. 
Arrigo Raia; cirurgia vascular periférica 
com o Prof. Dr. Puesch Leão.

Grande colaborador no desenvolvi-
mento da medicina, foi um dos funda-
dores do Pronto-socorro de São José 
dos Campos, da Unimed São José dos 

Campos e do Pronval, onde atuou como 
diretor. Foi idealizador e diretor adminis-
trativo do Med Center.

Teve intensa atuação como médico 
perito, médico supervisor e coorde-
nador de Perícia Médica do Trabalho 
no Instituto Nacional de Previdência 
social de São Paulo e São José dos 
Campos. Foi médico chefe da Bendix 
Home Apliance e médico da Tecelagem 
Parahyba, de São José dos Campos.

Dr. Zuppardo também teve par ti-
cipação marcante na Santa Casa de 
Misericórdia de São José dos Campos 
como médico interno, médico chefe e 
diretor clínico.

Atualmente é membro do corpo 
clínico do Hospital Santa Casa e diretor 
da Clínica de Angiologia e Cirurgia 
Vascular Zuppardo.

O médico homenageado, 
Dr. Rodolfo Zuppardo

Bradesco Empresa R$ 49,79*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

Clinica São José Alfa 22 Plus R$ 31,42*2

Policlin Redefit, Policard, e Polibásico *5 R$ 25,00*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 • *5 Planos anteriores à Lei 9656/98 (Planos não regulamentados)

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  
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• Cirurgia Especializada dos tumores
malignos e benignos do fígado, pâncreas e vias biliares
• Transplante hepático com doador cadáver e intervivos
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• Tel. Cons. (12) 3922-9966 • Tel. Res. 3921-0527
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• Clínica Cirúrgica do aparelho digestivo
• Cirurgia videolaparoscópica da obesidade mórbida

• Cirurgia do cólon, reto e ânus

Dr. Eduardo de Souza
Martins Fernandes

Caros colegas, como mencionei no editorial do nosso último 
jornal, no mês de outubro teríamos muito que comemorar e 
realmente assim o foi. Já estávamos felizes com o resultado 
da votação do ATO MÉDICO na Comissão de Seguridade Social 
e finalmente no dia 21/10, após sete anos de luta, consegui-
mos, graças ao esforço de todos os que se uniram e foram 
até Brasília para fazer pressão, ligaram para os deputados 
seus conhecidos e foram aos seus gabinetes pedir apoio, que 
finalmente fosse votado e aprovado o ATO MÉDICO, que é a 
regulamentação da profissão de médico. Das 14 profissões 

que atuam na área da saúde, era a única 
ainda não regulamentada. Parabéns a todos, 
por mais esta vitória.

O nosso já tradicional BAILE DO MÉDICO 
foi mais uma vez um grande sucesso, gra-
ças a toda a nossa diretoria e em especial 
à nossa querida Dra. Carmen Quaglia, que 
o organiza com muito carinho e maestria. 
Obrigado, querida, pelo seu empenho. 

Sempre que acabamos uma luta já estamos com outras 
para melhorar a nossa profissão e a saúde publica. Agora já 
estamos conclamando os colegas para que nos reunamos por 
especialidades na Casa do Médico, para definirmos parâmetros 
de interesse de cada grupo de profissionais. Espero que vocês 
se organizem e nos procurem para podermos montar um plano 
estratégico por especialidade e, em seguida, um plano global 
bem fundamentado, pois já estamos há tempo demais sem 
lutarmos regionalmente pelos nossos honorários.

Mais uma vez, parabéns a todos e um grande abraço.
(A CASA DO MÉDICO É A SUA CASA)

Lauro Mascarenhas Pinto
Presidente da APM Regional

Grandes conquistas
A Associação Paulista de Medicina (APM) 

disponibiliza a médicos e também à população 
um serviço de telefonia gratuita para atender a 
denúncias, reclamações e para tirar dúvidas 
relacionadas aos sistemas de saúde público 
e suplementar.

Por meio da central telefônica 0800 17 
3313, é possível aos médicos verificar a 
coerência da conduta de planos de saúde, 
tirar dúvidas sobre a relação médico-paciente, 
médico-médico e também médico-emprega-
dor. Também é um canal para queixas sobre 
pressões para reduzir exames, internações, 
glosas, entre outros problemas.

“Todos os chamados são direcionados aos 
respectivos departamentos, supervisionados 
pelos diretores de cada área”, explica Tomás 
Patrício Smith-Howard, diretor de Defesa 
Profissional da APM.

Segundo Tomás Patrício Smith-Howard, as 
denúncias poderão ser sigilosas, se solicitadas, 
em casos que precisam ser encaminhados a 

APM tem 0800 para dúvidas e denúncias
outros órgãos competentes, como o Conselho 
Regional de Medicina, por exemplo.

O serviço está disponível a toda a classe 
médica. A APM oferece, ainda, acesso à as-
sistência jurídica gratuita em situações que en-
volvam o exercício da atividade profissional.

Atenção aos cidadãos
Para a população, este serviço de telefonia 

também está disponível para queixas referen-
tes a serviços de saúde suplementar ou dúvi-
das na relação médico-paciente, por exemplo. 
A central recebe chamadas de todo o País, de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

Além do 0800, a APM também oferece di-
versas informações importantes em seu site. 
Há um manual de defesa profissional, com 
respostas às perguntas mais frequentes, um 
guia dos deveres e direitos de médicos e de 
pacientes e informações sobre os principais 
tributos e políticas de saúde.  

Mais informações em http://www.apm.org.
br/aberto/defesaprofissional.aspx

• Plantonista-neonatologista 24 horas

• Sábado e domingo

• Salário: R$ 5.400,00 (CLT)

• Contato: 3901-3400 (Dra. Lin)AguArde!

Assessoria, Soluções 

e gestão Saúde

Hospital Municipal
SPDM contrata
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Artigo

Uma das mais antigas profissões da 
humanidade, a medicina traz com ela um 
"glamour", mesmo hoje numa sociedade 
na qual os valores estão tão relativizados. 
Os motivos que levam as pessoas a 
escolherem a mesma profissão do 
Evangelista Lucas são os mais variados, 
uns por idealismo, outros para satisfação 
dos pais e outros simplesmente por 
status. E engana-se quem acha que a 
profissão de médico é um meio fácil 
para enriquecer.

Ser médico é, antes de tudo, uma 
atividade da mais elevada nobreza, pois 
lida diretamente com a vida. E para 
ser um bom médico é preciso olhar a 
pessoa humana por inteiro para que o 
tratamento seja eficaz. Ao lidarmos com 
um paciente não há como separar o ser 
animal, do ser social e do ser espiritual. 
Exercer a medicina implica, portanto, 
num envolvimento sem igual com a vida 
do paciente em sua totalidade, tanto nos 
aspectos físicos quanto nos mentais, 
sociais e espirituais.

O que é o ser humano? O salmo 8 nos 
responde: Que é o homem mortal para 
que te lembres dele? E o filho do homem, 
para que o visites? Pois pouco menor o 
fizeste do que os anjos, e de glória e de 
honra o coroaste (cf sl 8,4-5). Diferente 
das demais criaturas, o ser humano é 

Ser Médico
um ser essencialmente espiritual fazendo 
uma experiência material. Enquanto seres 
materiais, somos temporais e enquanto 
espirituais, somos eternos. Mas para 
vivermos para a eternidade temos que 
ter saúde nesta vida, pois "o céu começa 
em você, aqui (Anselm Grun)".

Pela própria definição de saúde 
aprendemos que ser saudável é ter 
saúde física, mental e espiritual. Essas 
dimensões se entrelaçam de tal forma 
que uma não subsiste sem a outra. O 
paciente jamais pode ser um meio, ele 
tem que ser sempre o objetivo final de 
toda relação médico-paciente. É o seu 
bem-estar, a sua saúde, e até mesmo 
a sua vida que está em jogo. Para isso, 
além de médico, o profissional deve ser 
também um pouco psicólogo, confessor, 
conselheiro, pai... amigo.

A condição primeira para ser um bom 
e verdadeiro médico é gostar de gente. Se 
preferimos o isolamento, não gostamos 
de partilhar nossas vidas ou de trabalhar 
em equipe, é melhor atuar em outra área, 
pois senão seremos maus profissionais 
e a profissão poderá nos fazer mal e nos 
transformar de profissionais da saúde 
em doentes da medicina.

Ela exige amor e dedicação. Muitas 
vezes, temos que deixar o conforto da 
nossa casa na hora do descanso para 

atender a necessidade de alguém que 
nem mesmo conhecemos. Tantas vezes, 
passamos horas sem nos alimentar 
porque a jornada assim exige. Além 
disso, estamos muito mais expostos 
a doenças por causa da insalubridade 
própria da profissão, frequentemente em 
contato com doentes. Mesmo tomando 
as devidas precauções, somos conside-
rados grupo de alto risco para doenças 
infecciosas como gripe, hepatite, Aids, 
entre outras. Angústias também fazem 
parte da profissão. Com frequência en-
frentamos o peso das limitações inerente 
a todo ser humano e isso fica ainda mais 
intenso quando estamos diante de um 
doente que, apesar de todo empenho, 
não conseguimos ajudar.

Enfim, a medicina nada tem de gla-

murosa. É sim uma das mais nobres 
profissões. Mais importante do que um 
bom rendimento financeiro, é o prazer, a 
saúde e a realização pessoal plena que 
pode proporcionar. Depende apenas da 
nossa dedicação e de como a enxerga-
mos e a serviço do que a colocamos. 
Somos pessoas comuns, com a única 
diferença de dedicar a nossa própria vida, 
nos doando sem medida, a fim de zelar 
pelo bem mais precioso de todo o ser 
humano: a vida.

José Portes Grigio 
é cardiologista e membro do 

Grupo de Médicos Católicos São Lucas, 
em São José dos Campos

Artigo publicado no Valeparaibano do dia 
17/10/2009

José Portes Grigio
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Foi publicado no final de setembro, Diário 
Oficial da União, o novo Código de Ética 
Médica. Foram dois anos de debates com di-
versas entidades e especialistas, e a análise de 
2.677 sugestões encaminhadas por médicos e 
entidades organizadas da sociedade. Segundo 
o vice-presidente do CFM, Roberto d’Ávila, o 
principal objetivo do novo documento é atu-
alizar as informações sobre os deveres dos 
profissionais da área.

Entre as recomendações do documento 
estão as de que os médicos não devem se 
submeter à pressão de hospitais e clínicas 
para atender maior número de pacientes por 
jornada e nem podem vender medicamentos 
ou ganhar comissão da indústria por produtos 
que recomendar. Em palestras e trabalhos 
científicos, os profissionais precisam deixar 
claro se são patrocinados. Outra mudança é 
a proibição de criar embriões para pesquisa 
e a escolha do sexo do bebê nas clínicas de 
reprodução assistida.

O Código aborda ainda a autonomia do 
paciente, destacando o direito à informação 
sobre a própria saúde e às decisões sobre 
o tratamento, sempre em parceria com o 
médico. O documento também ressalta 
a impor tância dos cuidados paliativos - 
técnicas que visam tratar pacientes com 
doenças incuráveis ou em estado terminal. 
              

Fonte: Portal Médico

Novo Código de Ética

A reunião de outubro da Diretoria da APM Regional 
comemorou o aniversário do Dr. Marco Antonio 
Fioravante (no centro, de branco). Parabéns!!

Saúde do Homem 
A Saúde do Homem foi o tema da palestra 

gratuita apresentada pelo médico urologista Dr. 
Marco Antonio Fioravante, no dia 14 de outubro. 
A apresentação integra a programação dirigida ao 
público leito, organizada pela APM Regional. 

Dia da 
Criança

Estas simpáticas “palhaças” transbordan-
do alegria são as colegas Dra. Nereusa Lemos 
e Dra. Silvana Morandini, que mais uma vez 
fizeram a felicidade das crianças da Creche 
Patronato. No dia 8 de outubro, comemorando 
o Dia da Criança, elas distribuíram presentes 
arrecadados pela APM Regional junto aos 
colegas médicos e seus pacientes. Muito 
obrigado a todos os que colaboraram!

Feliz AniVerSário

Dia 13 de novembro, foi realiza-
da, na Casa do Médico, a palestra 
Acne e Folicolite, apresentada 
pelo Dr. Messias Mathey Junior. O 
evento, que integra a programação 
de palestras gratuitas para público 
leigo da APM Regional, contou com 
a presença de 70 pessoas.

Acne e Folicolite

Out/20094


