
Quanto vale o seu trabalho, Doutor?
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  

Muito 
obrigado!

• Álvaro Tolomelli
• Álvaro Vieira de Almeida Junior
• Aniete Carolina Camargo R. Castro
• Arilton José dos Santos Carvalhal
• Baby Center
• Benedito Rodrigo R. Oliveira
• Bruna Malburg Meira
• Carmen Thereza Pricoli Quaglia
• Celso Lopes
• Christovan Montecinos Maciel
• Clínica São Camilo
• Clodomiro Gualda Moreno
• Débora Gonçalves Vieira
• Éder Teixeira Cardoso
• Edna Maciel Menezes
• Elisa Kasumi Sawaguchi
• Elizabeth Maria F. Leite Silveira
• Glauco Tupinambá Fernandes de Sá
• Iberê Ferreira Machado
• IOV - Instituto de Oncologia do Vale
• Isnard Cóppio
• Izabel Mazzuco
• Juana Montecinos Maciel

• Kazuê Uemura
• Lauro Benedito Hanna
• Lauro Mascarenhas Pinto
• Ligia Perez de Paula
• Luiz Alberto Siqueira Vantine
• Luiz Carlos de Souza Menezes
• Maria Aparecida Fernandes Lobo
• Maria Cristina S. de C. Cavalheiro
• Maria das Graças Freitas
• Maria Margarida F. Alves Isaac
• Maria Teresa M. Chad Fioravante
• Mitiê Uemura
• Natália Plonski
• Nereusa Martins B. M. Lemos
• Paulo Emilio Pinto
• Raul de Camargo Vianna
• Sabrina Frossard Maciel
• Sheila Pacheco Oliveira
• Silvia Aparecida Capizzani
• Silvana Maria Figueiredo Morandini
• Therezinha Veneziani Silva
• UNEP Imagens Diagnósticas

M a i s  u m 
ano, conseguimos levar 

um pouco de conforto e alegria à 
Creche Patronato Nossa Senhora 
Aparecida (75 crianças e suas famílias) 

e à Comunidade Beira Rio (80 crianças e jovens 
e 36 famílias extremamente carentes), graças ao imen-

so coração de nossos colegas e seus pacientes. 
Foram doados brinquedos, roupas e cestas de Natal, como 

sempre, com a presença do Papai Noel em pessoa 
(Dra. Silvana Morandini), ajudado por seu fiel duende 

(Dra. Aniete Carolina Camargo R. Castro), ambos 
acompanhados do presidente da APM Regional, 

Dr. Lauro Mascarenhas Pinto.
A todos os que colaboraram com essa ação 

de carinho e amor ao próximo, 
o nosso muito obrigado!
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Editorial

Novos Sócios

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.

“Um homem tinha quatro filhos. 
Queria que eles aprendessem a não 
fazer julgamentos precipitados. Assim, 
ele os enviou, um a um, a uma pereira 
que estava a uma grande distância. O 
primeiro filho foi no inverno, o segundo 
na primavera, o terceiro no verão e o 
mais novo no outono.

Quando todos tinham ido e voltado, 
ele os chamou para que descrevessem 
o que haviam visto. O primeiro filho disse 
que a árvore era feia, curvada e torcida. O 
segundo filho disse que não, que estava 
coberta de botões verdes e cheia de 

Lição de vida 

promessa. O terceiro filho discordou - 
disse que estava carregada com flores 
perfumadas, muito bonitas. O último filho 
discordou de todos: disse que era madura 
e que estava inclinada por causa das 
frutas, cheia de vida e de realização.

O homem então explicou para os 
seus filhos que todos estavam certos, 
uma vez que haviam visto apenas uma 
estação da vida da árvore. Ele explicou 
que ninguém pode julgar uma árvore 
ou uma pessoa observando somente 
uma estação, e que a essência de 
cada um, e o prazer e o amor que 

vêm daquela vida podem ser medidos 
somente no final, quanto todas as 
estações tiverem passado.

Se você  desiste quando ainda é 
inverno, perderá  a promessa da sua 
primavera, a beleza do seu verão, a 
plenitude do seu outono. Não deixe que 
o sofrimento de uma estação destrua a 
alegria de todo o resto. Não julgue uma 
vida através de uma estação difícil. 
Persevere através dos trechos difíceis 
e tempos melhores certamente virão 
em breve, ou um pouco mais tarde.

Deixe que Deus o guie pelas estações 

Lembremo-nos de que a vida é um dom de Deus e que nós, médicos, fomos escolhidos por Ele 
para cuidar da vida de nossos semelhantes. Viver é estar sempre em busca de uma constante 

realização pessoal. A vida nos dá  muitas lições. Por isso, vou contar uma história:

da vida. Ele conhece o melhor caminho 
por onde conduzi-lo à sua plenitude.”

(Internet)

Aprendamos a viver além de nossos 
próprios limites, além de nossa força e 
habilidade, para que as pessoas que nos 
rodeiam possam perceber com os pró-
prios olhos que Deus está trabalhando 
em nós, por nós e através de nós.

Feliz Natal

Therezinha Veneziani Silva
Diretora da APM Regional

Programa Bom Dia Saúde

A APM Regional está com inscrições abertas para os colegas que 
se interessam em participar do Programa Bom Dia Saúde, apresen-
tado pelo jornalista Roberto Wagner de Almeida.

O programa vai ao ar, ao vivo, todos os sábados, a partir das 8h, 
pela Rádio Bandeirantes AM 1120. Durante uma hora, os partici-
pantes respondem a perguntas do apresentador e da comunidade, 
sobre tema previamente anunciado. Inscrições e informações: (12) 
3922-1079 ou 3922-4666 • apmsjc@uol.com.br

Portão eletrônico

• Raul de Camargo Viana
    Oftalmologia

• Wagner Camilo Silva
    Oftalmologia

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

• 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

Dr. Eduardo de Souza
Martins Fernandes

CRM 103858

Dr. Moacir
Martins Fernandes

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

CRM 16353
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Hematologia

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

VENDE-SE
 
• CASA CARAGUATATUBA – Praia 
Tabatinga, frente para o mar, área terreno 
480 m2, área construída 361 m2.
• APARTAMENTO EDIFÍCIO PAJUÇARA 
– São José dos Campos, área 162,34 
m2, 4 quartos, 3 garagens, hobby box.

Tratar com Dr. Vantine ou Maria 
Eugênia. Tels. (012) 3921-2187 ou 
3922-2224

SHH: nova tecnologia 
aumenta segurança do sangue

O Serviço de Hematologia e He-
moterapia de São José dos Campos 
(SHH) adotará, a partir de dezembro, 
o NAT (sigla em inglês para Teste 
de Ácido Nucléico), a mais recente 
tecnologia mundial disponível para 
aumentar a segurança e a qualidade 
do sangue processado na instituição. 
O NAT reduz o tempo de detecção de 
doenças transmissíveis pelo sangue 
como Aids, Hepatite C e Hepatite B.

O uso da técnica do NAT na rotina 
de triagem de bolsas de sangue de 
doadores é uma tendência mundial. 
O exame já é empregado nos Estados 
Unidos, Europa e Japão. No Brasil, é 
feito por alguns bancos de sangue, 
mas não é obrigatório.

Os métodos atuais de controle 
do sangue (ELISA) detectam os 
anticorpos produzidos em resposta 
a uma infecção. Entretanto, o or-

ganismo leva um certo tempo para 
produzir quantidades detectáveis 
de anticorpos. Esse período de 
tempo, do momento que a pessoa 
é infectada até a produção de anti-
corpos suficientes para detecção, 
é chamado de janela imunológica. 
Como investiga o material genético do 
próprio vírus, o NAT reduz o prazo de 
detecção das doenças transmissíveis 
pelo sangue.

No caso do HIV (Aids), a detecção 
cai de 22 dias após a infecção para 
cerca de oito a 11 dias; do HCV (he-
patite C), de 70 dias para 20 dias, e da 
Hepatite B, de 50 para 21 dias.  

LABORATóRIO PRóPRIO
A incorporação do NAT agrega valor 

ao serviço já realizado hoje pelo SHH. 
Para implantar a técnica, a instituição 
montou um laboratório próprio de 

biologia molecular, com registro na 
Anvisa (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária). Os exames serão feitos por 
meio da técnica PCR Real time. Todos 
os pacientes que recebem transfusões, 
nos 32 hospitais atendidos pelo SHH, 
serão beneficiados pela nova ferramen-
ta de triagem. 

Mesmo com o NAT, a instituição 
continuará fazendo todos os testes 
no sangue doado, previstos por lei, 
que sempre foram realizados com 
máxima precisão e qualidade. Além 
disso, também serão mantidas as 
entrevistas que avaliam o comporta-
mento do doador. 

“Estamos nos antecipando à legis-
lação e oferecendo à comunidade a 
melhor tecnologia mundial disponível 
para a segurança do sangue”, disse 
o Dr Cláudio Pessoa de Melo, diretor 
do SHH.

De médico para médico

Apareça no site da 
APM!

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

Atualize seu endereço
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Dr. M
ario Silva Jorge - CRM

 27.123

Há sete anos tramita no Con-
gresso Nacional o projeto de lei que 
regulamenta a prática da medicina. 
Embora seja uma profissão milenar e 
de importância inquestionável para a 
sociedade, a medicina até hoje não tem 
definidas em lei suas competências e 
atos privativos.

Após uma série de debates, ma-
nifestações e audiências públicas, a 
matéria, aprovada pelo Senado, em 
2002, foi apreciada e também apro-
vada na Câmara dos Deputados, em 
outubro último. A redação final deter-
mina quais são as responsabilidades 
dos médicos, de acordo com as suas 
habilidades desenvolvidas durante o 
mais longo curso de graduação do 
país, assim como na residência mé-
dica. Ainda define as atividades não 

Vote pela regulamentação da medicina
privativas, que podem ser desenvolvi-
das por outros profissionais de saúde 
devidamente capacitados. Além disso, 
o projeto garante o total respeito às 
atribuições das demais profissões.

Trata-se de uma proposta cons-
ciente e democrática, cujo objetivo 
principal é garantir a segurança da 
população brasileira, a boa prática 
médica, além do trabalho harmônico 
e de qualidade realizado pelas equipes 
multiprofissionais.

Precisamos tomar uma posição 
firme para sensibilizar os senadores a 
aprovar a regulamentação da medicina. 
Agora mesmo, a Agência Senado está 
promovendo uma enquete, em seu 
site, sobre o tema. A pergunta “você 
é a favor ou contra a regulamentação 
do exercício da medicina nos termos 

do projeto” fica no ar até o fim de 
dezembro e pode ser acessada na pá-
gina principal da Agência. Em apenas 
dois dias, a enquete já recebeu 3.544 
votos, sendo o resultado até agora, 2 
de dezembro, desfavorável à regula-
mentação da medicina. 

Posicione-se já. Dê o seu voto a 
favor do projeto. Para dizer SIM à 
Regulamentação da Medicina, acesse 
agora mesmo a página da Agência Se-
nado. O endereço é o seguinte: http://
www.senado.gov.br/agencia/default.
aspx?mob=0. Avise aos outros mé-
dicos e defensores da proposta para 
fazer o mesmo. 

Aproveite e mande também um 
e-mail pedindo o comprometimento 
dos senadores de seu estado com 
a regulamentação da medicina. No 

intuito de facilitar a comunicação 
entre os médicos e os parlamentares, 
a APM disponibiliza, em sua página na 
internet (www.apm.org.br/regulamen-
tacaodamedicina), uma ferramenta 
para envio automático de mensagem 
apoiando o projeto de regulamentação 
da medicina. Basta preencher nome, 
e-mail e escolher o seu Estado. A 
carta é enviada, na sequência, para 
os parlamentares.

Os médicos precisam formar, mais 
uma vez, um grande coro pela apro-
vação da matéria, sensibilizando os 
senadores de sua região e mostrando o 
desejo incondicional de dar seguimen-
to à histórica vitória na Câmara. 

 
Jorge Carlos Machado Curi

Presidente
Associação Paulista de Medicina
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