
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  
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Novo Código de Ética
A Associação Paulista de Medicina 

alerta que todos os médicos que pos-
suem empresa de lucro presumido ou 
real devem emitir o Certificado Digital 
(CPF ou CNPJ) para entregar a obriga-
ção acessória DCTF (as declarações 
para pessoa jurídica) à Receita Federal. 
O prazo expira em março. 

Conforme a Instrução Normativa 
RFB nº 974, de 27 de novembro de 
2009, as empresas enquadradas no 
lucro presumido (que são a maioria 
das empresas médicas) passam a 
enviar sua DCTF mensalmente. Até 
o ano passado, o envio ocorria a 
cada seis meses. Quem não possuir 
o Certificado Digital, cujo objetivo é 
aumentar a agilidade do processo, não 
poderá enviar a documentação e estará 
sujeito a multa.

A AGL Contabilidade, parceira da 
APM, oferece este serviço junto à 
Receita em condições especiais para 
médicos associados. Contatos pelo 
telefone (11) 5575-7328, ramal 204, 
com Nicélia.

Mais informações também no site 
da Receita – www.receita.fazenda.
gov.br

Fonte: site da APM

Empresas e o 
novo sistema da 

Receita

Vem aí o AgitA São JoSÉ!

Caminhada incentiva a prática de atividade física

Será no dia 11 de abril (domingo), a tradicional caminhada Agita São 
José, promovida pela APM Regional. O grupo sairá da Casa do Médico 
às 8h30, com a animação e o entusiasmo de sempre. Participe!

O vice-presidente do Cre-
mesp, Renato Azevedo Jú-
nior, esteve na APM Regional 
no dia 28 de janeiro para 
apresentar as principais mu-
danças no Código de Ética 
Médica. A palestra, organi-
zada pela diretora distrital 
Silvana Morandini e pelo 
presidente da APM Regional, 
Lauro Mascarenhas Pinto, 

contou com a presença de 
80 médicos.

“Como o novo código entra 
em vigor em abril, preten-
demos fazer uma grande 
divulgação até lá, culminando 
com um seminário em nossa 
sede, aberto a participação 
de todos os médicos para o 
lançamento oficial do novo 
código", afirmou Azevedo no 

site do Cremesp.
A elaboração do novo Có-

digo de Ética foi um trabalho 
coletivo que reuniu mais de 
2.000 contribuições de mé-
dicos e não médicos, em 
um processo democrático, 
representando a opinião dos 
conselhos e também dos 
segmentos sindicais e asso-
ciativos.

Novo Código de Ética 
entra em vigor em abril

Em carta extremamente simpática a AMS Petrobras se coloca à 
frente de todos os outros segmentos, aumentando o valor da consulta 
para médicos pessoa física para 80,00. Leia na próxima edição.

PEtRObRáS
aumenta consulta
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Editorial

Novos Sócios

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

• André Eduardo Nunes Ferrari 
coloproctologia

• Elza Vicente da Silva Oliveira 
pediatria

• Gerson Gomes de Araújo 
dermatologia e clínica médica

• Hélder Christian Bassetti dos Santos  
cirurgia cardiovascular

• Maria das Graças da Silva Nanni 
pediatria

• 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

FELIZ ANO NOVO PARA TODOS! 
Chegamos a 2010 - o final do ano 

foi complicado para muitos, muita 
chuva, barreiras, estradas fechadas, 
desmoronamentos, mortes.

O começo do ano também, com 
mais barreiras terremotos alagamen-
tos, queda de pontes, chuva por todo 
lado. 

Fizemos uma campanha para ajudar 
os nossos irmãos de São Luís do Pa-

raitinga e aproveito 
para agradecer aos 
que colaboraram.

To d o s  e s s e s 
acon t ec imen tos 
tristes são culpa do 
próprio homem, que 
agride a natureza. 
Vamos ser mais 

conscientes!
Mas o que importa é estarmos aqui, 

vivos, com saúde e trabalhando para 
melhorar o trabalho e a remuneração 
médica, assim como a saúde. 

Este ano vamos realizar várias 
atividades de educação médica conti-
nuada. Começamos no dia 28/01 com 
palestra sobre o novo Código de Ética 
Médica, promovida pelo Cremesp aqui 
na nossa casa - agendada pela nossa 
conselheira Silvana Morandini.

Após o Carnaval, começaremos 
as reuniões com os grupos de es-
pecialidades para obtermos as suas 
prioridades.

Caros colegas, como sempre a Casa 
do Médico continua sendo a sua casa, 
venha frequentar a APM

Um grande abraço a todos.

Lauro Mascarenhas Pinto
Presidente

APM Regional SJCampos

Feliz 2010

Continuidade dos programas 
definidos como prioritários para 
a comunidade médica, como a 
parceria entre as entidades, manu-
tenção do programa de educação 
médica continuada e do Exame do 
Cremesp, ações contra a abertura 
de novas escolas de medicina e 
fechamento das que funcionam de 
forma precária, além do combate 

Nova diretoria do
Cremesp

aos falsos médicos e mau exercí-
cio da profissão fazem parte das 
metas da 2ª diretoria da gestão 
2009-2013 do Cremesp, que tem 
na presidência o neurologista Luiz 
Alberto Bacheschi. 

Ele foi  empossado durante ceri-
mônia realizada no dia 15 de janeiro 
no Rosa Rosarum, em São Paulo, 
assim como os diretores que estarão 

à frente da entidade de 1º de janeiro 
de 2010 a 31 de março de 2011, em 
conformidade com o regime interno. 
Os trabalhos foram iniciados com 
um minuto de silêncio pelos mortos 
do terremoto no Haiti, que vitimou 
também a pediatra e sanitarista Zilda 
Arns no último dia 12 de janeiro.  

Fonte: site do Cremesp

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

Classificados

De médico para médico

Portão eletrônico
Solicitamos aos associados da APM Regio-

nal que, ao entrar ou sair do estacionamento 
da Casa do Médico, certifiquem-se de que o 
portão fechou. Temos verificado com freqü-
ência que o portão está aberto. Vamos zelar 
pela segurança da nossa Casa! Agradecemos 
a colaboração.

Atualize seu endereço
Solicitamos aos colegas que atualizem seus 

dados junto a Casa do Médico (dados residenciais 
e do consultório), para que possam receber as 
informações de seu interesse – eventos, jornal, 
comunicados, etc. Tel.: (12) 3922-1079 ou 
apmsjc@uol.com.br

Jan/20102



Artigo

Volto ao Jornal do Médico e desta 
vez o artigo não deve causar risadas, 
nem rizadas1, mas uma reflexão sobre 
nossa profissão e o antagonismo entre 
ela e a economia, talvez uma explicação 
sobre o porquê de nossos honorários 
estarem congelados, por ganharmos 
menos que cabeleireiros, instaladores 
de tv a cabo e até prostitutas. Por falar 
nelas, me intriga saber o que elas, e eles, 
prometem por entre trinta e cinquenta 
reais, nos anúncios de “acompanhan-
tes”, por coincidência a mesma coisa 
que recebemos do Policlin, Unimed, 
Vale Saúde, Clínica São José e outros, 
por uma consulta médica. Oral? Só mas-
sagem? Ou apenas a observação dos 
corpos, prometidos como “experiente, 
carinhosa, completa e corpo totalmente 
depilado” (Jornal Valeparaibano, 28 de 
janeiro de 2010)

Quanto custa um “serviço comple-
to”? Me disseram que é mais que o 
valor que recebemos por um parto, 
(240,00). Já um “totalmente liberado” 
pode chegar de hum a cinco mil reais, 
valor inexistente na tabela médica para 
nenhum procedimento. Sem recibo, 

Medicina e Economia, ciências 
antagônicas? Primeira parte.

“Acreditar na medicina seria a suprema loucura se não acreditar nela não fosse uma maior ainda, pois desse acumular 
de erros, com o tempo, resultaram algumas verdades .” Marcel Proust, 1871-1922

sem INSS, sem prazos, pagamento a 
vista, em dinheiro. Existem algumas 
que aceitam “car tão de crédito ou 
débito”. Interessante quando chega a 
fatura e seu cônjuge pergunta: - Meu 
bem o que é “diversões eletrônicas a 
jato”. Mas o melhor deste serviço, é 
que não tem “glosa”. Aliás, aqui, o re-
sultado é imediato, ou “goza ou glosa”, 
apenas a colocação de uma letra. Mas, 
não se engane, se introduzir o L e não 
gozar, paga do mesmo jeito.

Triste, mais triste ainda se não fosse 
verdade.

Mas porque?
Sou das primeiras turmas da “me-

lhor” faculdade de medicina do Brasil, 
sabe, aquela que a partir deste ano foi 
escolhida para indicar candidatos ao 
prêmio Nobel de Medicina, coisas que 
só instituições de ensino de renome 
internacional como Cambridge, Oxford, 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) e Harvard, (nenhuma outra do 
Brasil) fazem.

A proposta da Unicamp sempre foi 
de vanguarda. Na Medicina, tive um 
ano de cálculo, três de sociologia, 

antropologia, anos de psicologia mé-
dica, estatística, história da medicina, 
deontologia médica, além de noções 
de direito onde meu ilustre professor 
foi o Reitor da Puccamp. 

Mas, notem, não tive aulas de 
economia.

Me prepararam para ser médico, 
sociólogo, matemático, especialista 
em humanidades e ciências médicas, 
mas não me disseram que isto tem 
um custo, e menos ainda, que esta é 
uma profissão, da qual eu vivo e tento 
sustentar minha família.

Em 1968, ano quente, fui sele-
cionado para realizar um curso de 
extensão universitária na Escola de 
Sociologia e Política (USP) onde fui 
iniciado em sociologia, política e 
economia. Fui aluno de Dalmo Dallari 
e Paul Singer (em 1980 seriam, entre 
outros, os fundadores do PT). Singer 
me introduziu não só na economia 
dos números, mas na economia que 
deve ser utilizada para fazer com que a 
humanidade tenha acesso a riquezas, 
entre elas a Saúde.

Em 1969, fui para Harvard onde con-

solidei as informações sobre política e 
economia. Entre meus professores, à 
época, os melhores pensadores dos 
EUA. Numa turma anterior à minha, 
quem recebeu os estudantes brasilei-
ros, na Casa Branca, foi J. F. Kennedy. 
Em 1969 eu só tive acesso ao seu 
impressionante túmulo em Arlington 
onde o fogo eterno lembra um homem 
que foi ímpar na história, e que, talvez 
por isto, foi morto.

Designado para o CTA, em 1974, 
aqui tive contato com uma das maio-
res instituições de ensino, pesquisa e 
desenvolvimento do mundo.

Pois bem, no ITA, alunos de enge-
nharia têm economia.

Sabem porque? Porque engenharia 
gera riquezas e medicina gera des-
pesas.

Mas este é o assunto para o pró-
ximo mês.

Dr. Sérgio dos Passos Ramos, 
vice-presidente da APM Regional 

São José dos Campos.

1 - Diminuição do tamanho da vela em 
caso de tempestades.

Jan/2010 3



D
r. M

ario
 S

ilva Jo
rg

e - CRM
 

27.123

M
AR

CO
 A

NT
ON

IO
 F

IO
RA

VA
NT

E 
 C

RM
 4

60
27

Adeus ao 
Dr. José 

Fernando Scali
A especialidade neurológica 

de São José dos Campos e todo 

o Vale do Paraíba, perdeu no dia 

16/11/2009   seu PIONEIRO, o Dr. 

José Fernando Scali.

Nascido na cidade de  São José do 

Rio Pardo,  em  24/07/1940 (onde 

o escritor Euclides da Cunha escre-

veu OS SERTÕES), chegou a São 

José dos Campos em 1970, para 

atuar como NEUROCIRURGIÃO, 

com formação e especialização 

na FMUSP.

Trabalhou arduamente não só na 

cidade, como também era requisi-

tado para atendimentos em várias 

cidades da região. Abriu as portas 

para a vinda de outros colegas de 

especialidade, entre eles o Dr. Cyro 

Alves de Britto Filho.

Participou da fundação do Hospi-

tal Policlin e também da Unimed São 

José dos Campos. Atuou em todos 

os hospitais da cidade.

Escreveu e publicou os livros 

"Com gosto de Brasil" e "O sonho 

não acabou ", ligados à culinária e 

ao futebol.

Juntamente com a família, dedi-

cava uma parte de seu tempo como 

voluntário, para cuidar da proteção 

de crianças vítimas de violência 

doméstica.

Quando o conheci, em 1981, o Dr. 

Scali, já atuava mais como neuroclí-

nico e aos poucos foi abandonando 

as cirurgias.

O que me chamava a atenção era  

uma enorme paciência que poucos 

médicos têm. Ouvia atentamente os 

pacientes e com isso fez uma exce-

lente clientela em toda a região.

Escrevi este texto não só em sua 

homenagem e também para a sua 

família, mas para  que médicos 

mais jovens saibam que a nossa 

cidade teve um colega que adorava 

a sua profissão e que vai fazer 

muita falta.

Oswaldo Couto Junior 

Neurologista

A APM Regional está com inscrições abertas para os colegas 
que se interessam 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 Bandeirantes 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

P R o g R A M A

Bom Dia 
Saúde

Páscoa Solidária

Palestra gratuita:
"Entenda o que são cuidados paliativos

um cuidar que resgata a dignidade humana". 

Cuidados paliativos

Data: 24/03, 20h
Palestrante: Dra. Maria Lucia Bozzani

Confirmar presença até dia 22/03 pelo tel. (12) 3922-1079

A APM Regional está recebendo doações de ovos de Páscoa para as 
crianças da Creche Patronato Nossa Senhora Aparecida e Comunidade 
Beira Rio. Os tamanhos dos ovos estão padronizados em cerca de 150g. 
O prazo para a entrega, na Casa do Médico, é 22/03.

Contamos com a sua colaboração!

Jan/20104


