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

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  

Solicitamos aos associados da APM Regional que, ao entrar ou sair 
do estacionamento da Casa do Médico, certifiquem-se de que o portão 
fechou. Temos verificado com freqüência que o portão está aberto. Vamos 
zelar pela segurança da nossa Casa! Agradecemos a colaboração.

Novo golpe  na praça
Alertamos aos senhores mé-

dicos que novo golpe vem sendo 
praticado na praça.

Os estelionatários estão en-
viando correspondência, prefe-
rencialmente aos funcionários 
públicos (civis e militares), como 
sendo originária da 8ª. Câmara 
do Tribunal de Justiça de São 
Paulo. Fornecem um número 
como se fosse de um processo 
em andamento e o nome de uma 
ação como sendo AÇÃO PÚBLICA 
COLETIVA SENTENCIADA e contra 

Portão eletrônico

GACC inaugura terceira fase de hospital

A padronização de nomencla-
turas e códigos na área da saúde 
suplementar já tem data para ocor-
rer. Segundo instrução normativa 
da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) publicada no dia 
13 de novembro, no Diário Oficial, as 
operadoras de saúde de todo o país 
vão ter até 90 dias para enquadrar 
suas guias à nova Terminologia 
Unificada de Saúde Suplementar 
(TUSS). 

Aprovada no começo de setem-
bro, a nova TUSS tem como base a 
codificação e as nomenclaturas da 
Classificação Brasileira Hierarqui-
zada de Procedimentos Médicos 
(CBHPM) e deve tornar mais sim-
ples a rotina dos médicos, que hoje 
precisam preencher até 15 tipos 
diferentes de guias, dependendo 
da empresa. 

O documento prevê, ainda, 90 
dias para a adaptação dos pres-
tadores de serviços e outros 60 
dias para a normalização final do 
envio e recebimento de guias. 
A ideia, portanto, é que todo 
o processo fique pronto em 
meados de julho de 2010.

Fonte: site da APM

Padronização de 
nomenclaturas

o MONTEPIO MONGERAL.
Se o interessado ligar para 

o número fornecido será acon-
selhado a depositar os valores 
correspondentes a custas judiciais 
e honorários advocatícios.

NÃO EXISTE TAL PROCESSO. 
OS FÓRUNS OU O TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA NÃO REMETEM DOCU-
MENTAÇÃO DE TAL ESPÉCIE.

NÃO CAIAM.

Dr. Lauro Mascarenhas Pinto
Presidente da APM Regional

O GACC – Grupo de Assistência 
à Criança com Câncer – inaugurou, 
no dia 23 de novembro, a Fase III do 
CTFM – Centro de Tratamento Infanto-
Juvenil “Fabiana Macedo de Morais”. O 
evento coincidiu com o Dia Nacional 
de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil 
– DNCCI. A terceira fase do empreendi-
mento compreende 20 Apartamentos 
de Internação Individual, Unidade de 
Farmácia e equipamentos do Centro 
Cirúrgico e da UTI.

Autoridades 
marcaram 

presença na 
solenidade. 

Ao microfone, 
a presidente 

do GACC, 
Rosemary 

Sanz

A inauguração contou com a pre-
sença do Secretário da Saúde Dr. Luiz 
Roberto Barradas Barata. A finalização 
desta etapa do hospital só foi possível 
graças a parceria com a Secretaria de 
Saúde do Estado de São Paulo, que 
disponibilizou R$ 4.743.300,00 (quatro 
milhões, setecentos e quarenta e três mil 
e trezentos reais) para investimentos em 
obra, equipamentos e mobiliário.

O CTFM/GACC é conveniado com a 
Secretaria de Saúde do Estado de São 

Paulo para a realização de todo trata-
mento oncológico infanto-juvenil via 
SUS – Sistema Único de Saúde e, atu-
almente, 100% dos leitos hospitalares 
são ocupados por pacientes SUS. 

Com o início de suas atividades 
hospitalares em junho de 2008, o 
CTFM/GACC oferece assistência 
integral à criança e adolescente com 
câncer, sendo o único da região habi-
litado pelo Ministério da Saúde como 
Unidade de Alta Complexidade em 

Oncologia – UNACON Exclusiva 
de Pediatria Oncológica. Cen-
traliza todos os atendimentos 
oferecidos pelo GACC em um 
único local, sendo: Área Multi-
disciplinar: Brinquedoteca, Sala 

de Artes, Espaço Teen, Biblio-
teca, Sala de Convivência 

Familiar, Serviço Social, 
Psico-oncologia, Psi-
copedagogia, Repouso 
Infanto-Juvenil, Refeitó-
rio; Área Médica: Consul-
tórios, Sala de Exames, 

Central de Quimiotera-
pia, UTI – Unidade de 
Terapia Intensiva, Centro 
Cirúrgico, Internação, 
Unidade de Farmácia, 
CME – Central de Material 
e Esterilização; além da 
Área Administrativa, esta-
cionamento e jardins.
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Editorial

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

Novembro, mais um final de ano 
e estamos todos nos preparando para 
as festas. Vários colegas já estão me con-
tando que não têm mais agenda para marcar 
as comemorações de dezembro, que são de 
grupos profissionais, sociais, escolares, igreja, 
familiares etc.

Sim, tudo isso é muito bom, e 
acho que realmente temos muito o 
que comemorar. A vida é uma ben-
ção de Deus e devemos dar graças 
todos os dias por nossas vitórias, por 
estarmos vivos e com saúde, termos 
família, trabalho etc. Mas não vamos 
nos esquecer de que para termos su-

cesso e termos o que comemorar, precisamos sempre 
trabalhar com determinação e prazer, pois a melhor coisa 
da vida é gostarmos do que fazemos. Desta maneira 
teremos felicidade no trabalho e incentivo para crescer 
e querer que nossos colegas também cresçam e que 
nossa profissão nos dê orgulho.

Quero convidar a todos neste final de ano para que 
reflitamos como vai a nossa vida profissional, como vai 
a nossa especialidade e ponderarmos o que queremos 
e aonde vamos conseguir chegar sozinhos e aonde 
poderemos chegar juntos, somando forças.

Queridos colegas, conversem entre si, reúnam-se em 
grupos de especialidades, ponham no papel um plano 
de ação e vamos começar o ano novo nos reunindo na 
Casa do Médico para definirmos um plano de ação para 
o Ano Novo e, se DEUS quiser, continuaremos tendo 
muito o que comemorar sempre.

Um grande abraço a todos e novamente 
gostaria de lembrá-los de que a Casa do 
Medico é a sua casa.

Lauro Mascarenhas Pinto
Presidente da APM Regional

A APM Regional acaba de fechar parceria com a SOS Doutor, 
empresa especializada em assessoria, soluções e gestão em 
saúde. O convênio prevê condições e valores diferenciados 
para os associados, nos diversos serviços prestados: arquite-
tura em saúde (projetos de construção e reforma de clínicas e 
consultórios); assessoria comercial (prospecção, captação e 
manutenção de clientes, pós venda, projetos, ações e relações 
comerciais); comunicação e marketing (folders, publicidade, 
sites na Internet, logomarcas etc.); contabilidade; despachante; 
gestão financeira; terceirização de faturamento; gestão de re-
cursos humanos e departamento pessoal; gestão operacional; 
atendimento comercial em medicina ocupacional; organização 
e logística de eventos corporativos e acadêmicos. 

A SOS Doutor é uma iniciativa coordenada e desenvolvida 
por profissionais experientes e altamente capacitados para 
a atuação na área da saúde, dentre eles a administradora 
Luciana Ribeiro, especializada em gestão na área médica.  

Para informações sobre serviços e valores, contate: atendimento@
sosdoutor.net ou acesse www.sosdoutor.net.

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

• Alessandra Masseli Packer 
endocrinologia

• André Telles de Mattos 
clínica médica

• Eduelcy Carlei de Vasconcelos 
Rodrigues 
clínica médica

• Ronaldo Roesler 
cirurgia plástica

• Vilson Batista de Santana Filho 
cirurgia geral

•  Plantonista  •  neonatologista
24 horas – sábado e domingo • Salário: R$ 5.400,00 (CLT)

Contato: 3901-3400 - Dra. Lin

HOSPITAL MUNICIPAL(SPDM) CONTRATA

De méDiCO pARA 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. Tra-
tar com 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 (Dyan-
na) ou 9763-7813 (José Maurício); 
clinicaviverjm@bol.com.br

tem parceria
com a APM

Para avaliação da hemostasia, o teste denominado Coagulograma, do qual fazem 
parte a Prova do Laço, Retração do Coágulo, Tempo de Sangramento (TS) e Tempo 

de Coagulação (TC), devido a sua baixa sensibilidade, especificidade e reproduti-
bilidade, foram substituídos pela Contagem de Plaquetas, Tempo e Atividade de 
Protrombina (TAP) e Tempo de Tromboplastina Parcial Ativado (TTPA).

Como teste adicional, poderá ainda ser acrescentado à dosagem 
do Fibrinogênio, útil na avaliação da hemostasia.

COAGULOGRAmA

Nov/20092



Artigo
Sérgio dos Passos Ramos

Novamente o artigo de fim de ano vai 
sair na edição perto do Natal. Natal é tempo 
de amor, tempo de reconciliação, tempo de 
festas. Peço desculpas antecipadas a todos 
por tratar neste espaço de coisas não tão 
solenes, mas a culpa é da nossa jornalista 
que não me deu espaço suficiente no 
mês passado. De qualquer maneira, Natal 
também é o mês em que a milhões de 
brasileiros recebem o 13º salário e, alguns, 
até a gratificação de férias.. Claro que nós 
médicos não fazemos parte desta imensa 
maioria e, aliás, nem poderíamos fazer, já 
que somos classe diferenciada. Somos 
“autônomos”. Definição? Decidimos 
nossos próprios horários, estabelecemos 
livremente, como deve ser feito numa eco-
nomia liberal, o valor de nossos próprios 
honorários e “abrimos mão” de direitos 
mesquinhos como FGTS, férias, 13º. Te-
mos vergonha de falarmos para nossos 
clientes o quanto ganhamos, aceitamos 

Ativos, passivos e vivos
"Alguns homens vêem as coisas como são, e dizem 'Por quê?' Eu sonho com as coisas que nunca foram e digo 'Por que não ?'" George Bernard Shaw 1856-1950

um congelamento de preços que é único e 
exclusivo no país, pois nenhum outro preço 
está congelado no Brasil.Achamos que a 
medicina é um sacerdócio. Aprendemos 
nas escolas médicas que devemos fazer o 
melhor e fazer o bem, não importa quanto 
nos custe, desde que os lucros fiquem com 
os outros. Afinal medicina e dinheiro não 
combinam. Velhos, inválidos, vamos viver 
do selo médico.

Tristes reflexões sobre a nossa profis-
são. A primeira do Brasil e até hoje não re-
gulamentada. Neste ano tive a oportunidade 
de entender melhor o jogo do poder entre 
médicos e os que vivem da medicina. Sim, 
porque é um pouco diferente. A maioria das 
pessoas que vivem bem da medicina não 
são médicos. Enquanto defendem, apesar 
de não pagar nossa evolução, que sejamos 
“experts” em medicina, eles estudam em 
seminários e pós-graduações como explo-
rar o trabalho médico, como “regulamen-

tar” o “acesso excessivo” do paciente aos 
serviços de saúde e agora, aí vem a última, 
como não pagar aos médicos por serviços 
prestados, mas sim por indicadores de 
saúde conquistados. O ano de 2010 será 
o ano do “modelo falido”, o não pagamento 
por consulta, por cirurgia, por internação. 
Já que não conseguem mais segurar a re-
presa, que eles mesmos construíram, vão 
mudar o modelo. Prepare-se colega para 
a nova modalidade de “medicina baseada 
em resultados” que estão tentando trazer 
para o Brasil. Novidade? Absolutamente 
não. Já foi tentado nos Estados Unidos 
e o resultado foi prejuízo absoluto para 
pacientes e médicos e lucros absurdos 
para os que vivem da medicina.

E nós? Podemos ser passivos, aceitar 
tudo como está e como virá. Podemos ser 
ativos, dizer não, apoiarmos nossos cole-
gas e entidades que estão nos defendendo. 
Ou melhor ainda: Podemos ser vivos, não 

nos misturarmos com estes incendiários 
também chamados de “encrenqueiros”  
que vivem reclamando dos nossos ganhos, 
e esperarmos. Quando houver uma “greve” 
vamos ficar de lado... Mas quando vier 
o aumento vamos nos aproveitar. Afinal 
somos médicos todos iguais e merecemos 
receber o que os outros recebem.

Só um desabafo final: Acho que você 
colega, que pensa que não devemos fazer 
nada, você que não apóia nossos movi-
mentos, você que não faz nada por nossa 
profissão, deveria ser coerente. Quando, e 
se vier um aumento, diga NÃO! Continue 
com seu consultório, com sua clínica, com 
seu hospital, imaculado de reivindicações 
espúrias. Mas, por favor, continue receben-
do os mesmos valores de hoje.

Sérgio dos Passos Ramos
é Vice-Presidente da APM Regional 

São José dos Campos

Dr. Sidney
Bandeira Cartaxo

Tel. 3941-1243

Membro Titular da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica 

Mestrado em Cirurgia Plástica 
Especializado Unifesp/EPM

• Cirurgia Estética
     e Reparadora

• Cirurgia Pós-bariátrica 
• Lipoescultura

• Redução de mama
• Implante de silicone

• Embelezamento
  Íntimo Feminino
• Prótese Glútea

Av. Nove de Julho, 520 – Vila Adyana – São José dos Campos - SP
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APM!

Dr. M
ario Silva Jorge - CRM

 27.123

Desde novembro, o médico Sidney 
Cartaxo, de São José dos Campos, é 
membro titular da Sociedade Brasi-
leira de Cirurgia plástica. O anúncio 
foi feito em evento realizado no Hotel 
Transamérica, na capital paulista.

O trabalho apresentado pelo mé-
dico – Retalho pediculado Bilobado 
para reconstrução de ponta de nariz 
após exérese de carcinoma de pele 
– foi aprovado no concurso para 
ascensão ao título. é uma tática 
cirúrgica inovadora.

Sidney Cartaxo já é especialista em 

Colega de SJC torna-se titular da SBCp

A Dra. Aniete Carolina Camargo R. Castro apresentou, no dia 19 de 
novembro, palestra sobre Diabetes e Qualidade de Vida. A atividade 
integra a programação de palestras gratuitas dirigidas ao público 
leigo, promovidas pela APM Regional. O evento encerrou o ciclo de 
apresentações de 2009.

Diabetes e Qualidade de Vida

A APM Regional está com inscrições 
abertas para os colegas que se interes-
sam 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 Ban-

Programa Bom Dia Saúde

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

Apareça no site da

Solicitamos aos colegas que atu-

alizem seus dados junto a Casa do 

Médico (dados residenciais e do 

consultório), para que possam rece-

ber as informações de seu interesse 

– eventos, jornal, comunicados, etc. 

Tel.: (12) 3922-1079 ou apmsjc@

uol.com.br  •  www.apmsjc.com.br

ATUALize
SeU eNDeReçO

Confira os 
acessos 
ao site 
da Apm 
Regional 
em 2009:

O médico Sidney Bandeira Cartaxo, em sua apresentação

Cirurgia plástica pela Associação 
médica Brasileira e Sociedade 
Brasileira de Cirurgia plástica. 
O profissional  é pós-graduado 
(nível mestrado) em Cirurgia 
plástica, pela Universidade Fede-
ral de São paulo/escola paulista 
de medicina, e doutorando com 
linha de pesquisa sobre o mela-
noma cutâneo.

deirantes 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
www.apmsjc.com.br
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