
Quanto vale o seu trabalho, Doutor?
Valores das consultas médicas praticadas

pelos planos de saúde em São José dos Campos

Petrobras R$ 80,00*1

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

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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Conforme antecipamos no Jornal do Médico de janeiro, a AMS 
Petrobras, em carta a todos os seus credenciados pessoa física, 
informou que a partir de 1º de janeiro vai pagar R$ 80,00 pelo valor da 
consulta: “Esta ação, acima dos valores praticados pela maior parte 
das empresas de saúde suplementar, como pode ser verificado na 
tabela abaixo, tem como objetivo o reconhecimento e a valorização 
dos profissionais que fazem parte da rede credenciada da AMS” diz 
o comunicado.

A surpresa é exatamente esta tabela que acompanha o comunicado, 
pois a mesma mostra que os médicos do Rio de Janeiro ganham 
muito mais que os médicos do Estado de São Paulo dos mesmos 
convênios. Vejam os valores:

Consultas 
Petrobras a R$ 80

Páscoa Solidária

Surge a pergunta: Por quê? E a possível resposta: Porque os 
médicos do Estado de São Paulo aceitam os valores que recebem e 
não reclamam.

Com base na tabela acima, publicada pelo Cremerj, os médicos 
credenciados dessas empresas podem enviar carta às mesmas per-
guntando por que a consulta médica que eles fazem no Estado de São 
Paulo vale muito menos que a do Estado do Rio de Janeiro. Vamos lá! 
Defenda o que é seu! Escreva hoje mesmo. Lembramos que a APM 
não pode fazer isto por você, pois as relações entre cooperados/
credenciados com os planos de saúde é individual.

UNIMED RIO 54,00

AMIL 54,00

GOLDEN CROSS 50,00

MEDIAL SAÚDE 45,40
•  Fonte: Jornal do Cremerj   •  Edição de outubro de 2009

Em face às inúmeras consultas 
de colegas ao nosso Departamento 
Jurídico, e para evitarmos que alguém 
possa vir a ser lesado, estamos denun-
ciando, mais uma vez, os dois golpes 
que estão sendo aplicados:    

DO RECEBIMENTO DE VALOR 
REFERENTE À SENTENÇA CONTRA O 
MONTEPIO GERAL: os estelionatários 
estão enviando correspondência, 
preferencialmente aos funcionários pú-
blicos (civis e militares), como sendo 
originária da 8ª. Câmara do Tribunal de 
Justiça de São Paulo. Fornecem um 
número como se pertencesse a um 
processo em andamento e o nome de 
uma ação como sendo AÇÃO PÚBLICA 
COLETIVA SENTENCIADA promovida 
contra o MONTEPIO MONGERAL. Se o 
interessado ligar para o número forne-
cido será aconselhado a depositar va-
lores, em conta fornecida na ocasião, 
referentes a custas judiciais e despe-
sas com honorários advocatícios. TAL 
PROCESSO NÃO EXISTE. OS FÓRUNS 
OU O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO 
PAULO NÃO MANDAM CARTINHA OU 
DOCUMENTAÇÃO DE TAL ESPÉCIE. É 
GOLPE... NÃO CAIAM.

Alerta aos Srs. Médicos
APONTAMENTOS PERANTE O CAR-

TÓRIO DE PROTESTO DA CAPITAL: os 
estelionatários estão ligando para os 
nossos colegas médicos, aler tando 
quanto a títulos que não foram pagos 
e que estão para ser protestados. Para 
que o médico não seja protestado é 
aconselhado a efetuar depósito do 
valor correspondente junto ao “referido 
cartório”, evitando maiores problemas. 
O médico recebe um número de 
telefone para confirmar o seu débito. 
A pessoa que atende do outro lado 
fornece um número de conta corrente 
para o recebimento do valor a ser de-
positado. Trata-se de uma fraude, um 
estelionato, e não se deve pagar ab-
solutamente nada, muito menos fazer 
depósitos bancários, pois os cartórios 
de protesto não dão informações de 
apontamentos por telefone. Repassem 
aos colegas através de email.

Qualquer dúvida poderá ser es-
clarecida pelo nosso Departamento 
Jurídico pelos telefones: 3921-7107 
ou 3921-6425

 
Lauro Mascarenhas Pinto
Presidente APM Regional

A APM Regional está recebendo doa-
ções 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!
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Editorial

• 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

A APM Regional saúda e dá boas 
vindas a seu novo associado!

• Dario Vianna Birolini
   cirurgia do aparelho 

       digestivo

• VENDE-SE
APARTAMENTO EDIFÍCIO PA-

JUÇARA – São José dos Cam-
pos, área 162,34 m2, 4 quar-
tos, 3 garagens, hobby box. 
Tratar com Dr. Vantine ou Maria 
Eugênia. Tels. (012) 3921-2187 
ou 3922-2224

• ALUGO
Apto 2 dormitórios, vizinho ao 

Poliedro (R. Irmã Maria Demétrio 
Kfouri, 560 - apto 18 - Jd. Esplanada 
2. Tratar tel. (12) 8159-9590/3921-
0099 (Dr. Francisco José Henne-
mann Neto). Ideal para estudantes 
(Poliedro, Anglo, ETEP).

Código de Ética, 
Artigo 41

Classificados

Novos Sócios

De médico
para médico

ABS,  92  anos , 
sequelado de AVCs, 
em vida vegetativa. 
Nenhum prazer; é ali-
mentado por cateter 
nasogástrico. Está 
na UTI há três me-
ses. Recebi o plantão 
com a decisão da 
traqueostomia a ser 
realizada na manhã 
seguinte. A conversa com a filha que 
autorizou o procedimento foi: 

- Ele está muito grave. Faremos 
todo o possível. Se não fizermos a tra-
queostomia, ele pode vir a apresentar 
outra pneumonia aspirativa.

- Faça todo o possível, doutor.(Nin-
guém contestou: Grave? Como assim? 
Doutor, será que o sr. não vê que ele 
está no final de sua longa vida?)

Naquele contexto de UTI, fiquei 
refém da situação. Chequei o coagu-
lograma e fomos em frente.

Saio do plantão e no dia seguinte 
atendo JCP, também com 92 anos, 
em estado bastante semelhante, mas 
em casa, cuidado pelas filhas. Depois 

de constatar a infecção res-
piratória, fiz as orientações 
cabíveis e conversamos 
sobre como seria seu fim 
de vida. Uma vela que se 
apaga por falta de pavio, 
a priorização do afeto, do 
conforto, da dignidade, a 
despedida, a perda.

O caso da UTI é eviden-
temente mais complicado. 

Mais um paciente com prognóstico 
ominoso sendo tratado como se fosse 
voltar à vida. Só faltou o colega dizer 
aos familiares: “Vocês querem que eu 
faça a traqueostomia? Vocês decidem, 
mas se ele morrer a culpa não é minha”. 
Quantas vezes fazemos o que não acre-
ditamos, empurrados pela rotina, pela 
inércia... Como está introjetado em nós 
o conceito de manter a vida a qualquer 
custo! E os demais preceitos éticos? 
Aliviar o sofrimento, beneficência, não 
maleficência – totalmente cabíveis, 
mas nem sempre aplicados. 

Nosso novo Código de Ética, a vigir a 
partir de 14/04/10, reconhece no Artigo 
41 o cuidado proporcional a ser oferecido 

ao paciente incurável e terminal e a 
inadequação do tratamento obstina-
do. Mas não basta haver um código. 
Com que critério eu defino que ABS 
ou JCP são pacientes com doença in-
curável e terminal? A maior parte das 
doenças que tratamos é incurável, 
crônica. E o momento na evolução 
a ser considerado terminal (prog-
nóstico inferior a 6 meses) é muito 
discutível. Ou seja, nunca “passamos 
a bola” à equipe paliativista. 

Retrospectivamente consegui-
mos reconhecer que adentramos o 
campo das terapêuticas inúteis ou 
obstinadas e nos justificamos por 
nossa conduta ter sido decorrente 
de um desejo da família. Prospec-
tivamente é mais difícil. Só com 
muita experiência, muito estudo, 
com sistematização dos cuidados 
desses casos. Investimento pleno 
no início, reavaliações progra-
madas, suspensão das condutas 
inúteis. Para o Artigo 41 “pegar”, os 
médicos que lidam com pacientes 
terminais devem ter o necessário 
discernimento quanto ao momen-
to de inverter as expectativas de 
sobrevida, priorizando o conforto, 
beneficiando os pacientes que 
sofrem no final da vida. Benvindo 
ao Código, Artigo 41.

Roberto Schoueri Jr
(médico geriatra e 

intensivista e representante 
da APM no Comus)

Palestra gratuita: "Entenda o que são 
cuidados paliativos - um cuidar que 
resgata a dignidade humana".
Data: 24/03, 20h
Palestrante: Dra. Maria Lucia Bozzani
Confirmar presença até dia 22/03 pelo 
tel. (12) 3922-1079

Cuidados
paliativos
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Artigo

Com esta frase terminei o ar tigo 
anterior: Porque engenharia gera rique-
zas e medicina gera despesas. Agora 
vejamos a citação de Lutero acima. De 
fato se analisarmos biologicamente, 
a doença é parte integrante da vida, 
regulada por leis naturais independente 
dos homens. Há inúmeros trabalhos 
que mostram que a redução da mor-
talidade por doenças independe dos 
esforços da medicina e, muitas vezes, 
é a engenharia ou a economia que as 
resolve1. É fato conhecido que a lon-
gevidade é diretamente proporcional 
ao desenvolvimento econômico das 
nações. Não são os médicos que nos 
fazem viver mais, mas os economis-
tas. E mais, quando são os médicos, 
custa muito, mas muito dinheiro mes-
mo. Vou dar um exemplo que causa 
espécie em cada um de nós devido 
ao alto impacto psicológico. Câncer. 
Mais ainda, câncer de mama. Este 
assunto foi discutido recentemente 
pelo governo dos EUA. Qual o valor 
da mamografia de rotina na diminuição 
da mortalidade pelo câncer de mama. 
Para a Cochrane, medicina baseada 
em evidências, a mamografia reduz 

Medicina e Economia,
ciências antagônicas?

Segunda parte

“A medicina cria pessoas doentes, a matemática, pessoas tristes e a teologia, pecadores”  Martinho Lutero, 1483-1586.

em 20% a mortalidade pelo câncer de 
mama2. Bom, excelente. Mas, aumenta 
em 30% os excessos de diagnósticos 
e tratamentos, biópsias, quadran-
tectomias e mesmo mastectomias 
desnecessárias, riscos cirúrgicos, res-
sonâncias, ultra-sons, custo imenso 
por “erro da mamografia” sem contar 
a morbilidade dos procedimentos. Que 
dizem os americanos?  Mamografia 
antes dos 40 anos, nenhum resulta-
do. Entre 40 e 49 anos, resultados 
insuficientes para recomendar sua 
utilização, moderada evidência que 
o benefício final é pequeno. Exame 
clínico anual, ressonância, auto exa-
me, mamografia digital, nenhuma 
evidência ou evidências insuficientes 
que recomendem sua utilização. Para 
os americanos a única coisa que tem 
valor são as mamografias simples 
entre 50 e 74 anos.3

Peguem estes dados e entreguem 
para os economistas. Pronto! Está 
feita a confusão. Podemos dizer que 
a conclusão será: Já que os próprios 
médicos consideram que a mamo-
grafia não só não causa bem mas 
pode até causar dano aos pacientes, 

(os economistas estão pensando nos 
gastos desnecessários das interven-
ções cirúrgicas, exames, consultas 
de rotina, indenizações, dispensas 
do trabalho, medicações), sugerimos 
a PROIBIÇÃO da mamografia, com 
exceção das mulheres entre 50 a 74 
anos. Querem uma maldade maior? 
Entreguem estes dados para os médi-
cos auditores!

Agora vamos para o particular: Uma 
senhora de 91 anos, que me é muito 
cara, ao realizar a mamografia de rotina 
que faz todos os anos, (verdadeiro sa-
crilégio científico-médico-econômico 
se levarmos em conta os estudos 
já citados) descobriu um câncer de 
mama, foi operada, está ótima... Os 
exames de mamografia pós-operatória 
solicitados pelos oncologistas têm 
sido sistematicamente negados pelos 
“médicos” auditores do plano de 
saúde, apesar de laudos justificatórios 
emitidos por especialistas do Hospital 
do Câncer. Talvez os auditores autori-
zem ressonâncias...

Mas a economia não se preocupa 
com o par ticular, mas sim com o 
coletivo. Não sei o que pensar, como 

médico, como filho. Mas de uma coisa 
tenho certeza absoluta: se os planos de 
saúde, os auditores e os economistas 
pensam que não devemos gastar di-
nheiro, deveriam eles explicar isto para 
os pacientes, na assinatura do plano. 
Crime é deixar para nós, médicos 
clínicos, pagos pelos mesmos valores 
dos servidores do sexo conforme a 
primeira parte deste artigo, tenhamos 
não só que explicar mas nos respon-
sabilizarmos por esta decisão. É assim 
que é feito em países civilizados. Nos 
EUA, a discussão sobre gastos com 
a saúde é feita no Congresso, com 
a participação dos cidadãos, porque 
o custo da saúde é parte integrante 
e sensível dos impostos! Lá quando 
se compra um plano de saúde se é 
avisado das limitações. Aqui pro-
metem saúde perfeita e eterna. Isto 
não existe, mas, este é o assunto da 
próxima edição: O custo da saúde ou 
da longevidade? Até o mês que vem, 
se a censura deixar.

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

São José dos Campos

1 - UBRACH, Sully. Medicina e Patologia. In: MORAIS, J.F. Regis de. (org.). Construção Social da enfermidade. São Paulo, Editora Cortez & Moraes LTDA, 1978(p.147). 
2 - Gøtzsche PC, NielsenM.Screening for breast cancer with mammography. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 4. Art. 
3 - Screening for Breast Cancer, Topic Page. November 2009. U.S. Preventive Services Task Force. Agency for Healthcare Research and Quality, Rockville, MD.
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Carreira com salário de R$ 15 mil

Não Abra Mão do seu Direito

Tramita na Câmara a Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 
454/09, dos deputados/médicos 
Eleuses Paiva (DEM-SP) e Ronaldo 
Caiado (DEM-GO), que cria a carreira 
de médico nos serviços públicos 
federal, estadual e municipal e esta-
belece a remuneração inicial da cate-
goria em R$ 15.187,00, semelhante 
à de juízes e promotores.

O objetivo da proposta, segundo 
os autores, é criar a carreira de es-
tado para os médicos. Os deputados 
alegam que essa é uma antiga reivin-
dicação da categoria e traz benefícios 
para a sociedade. 

Eles argumentam que a categoria 
convive hoje com baixos salários no 
serviço público, o que provoca des-
motivação. Os deputados usam como 
exemplo a tabela de honorários do 
Sistema Único de Saúde (SUS), onde 

uma cirurgia de artérias e veias paga 
no máximo R$ 308,00 ao médico. "Não 
são honorários que recompensem o 
trabalho de um médico, que lida com a 
vida humana. Este é o motivo que nos 
leva a requerer a melhoria dos salários 
dos  médicos, tendo como meta os 
subsídios de juízes e promotores", 
afirmam os parlamentares.
DIRETRIzES

A PEC estabelece normas para a 
organização da carreira de médico 
de estado. A atividade só poderá ser 
exercida por ocupantes de cargos 
efetivos, contratados por concurso 
público. Também estão entre as dire-
trizes: a participação dos conselhos de 
medicina nos concursos para a área; a 
ascensão funcional baseada, alterna-
damente, em critérios de merecimento 
e antiguidade; o exercício do cargo em 
regime de dedicação exclusiva, com 

Artigo

autorização para ocupar outro cargo 
ou função apenas no magistério; a 
proibição de receber honorários ou 
qualquer outro tipo de remuneração 
de      pessoas físicas ou jurídicas, 
públicas ou privadas, ressalvadas as 
exceções previstas em lei; o exercício 
administrativo e funcional do cargo 
de médico de estado será regulado 
e fiscalizado pelo Conselho Federal 
de Medicina; os médicos federais, 
estaduais e municipais concursados 
pelas regras anteriores à promulgação 
da emenda constitucional constituirão 
carreira em extinção; o piso salarial 
dos médicos será fixado em lei e 
reajustado anualmente.

(Agência Câmara)

OBSERVAÇãO DO JORNAL DO Mé-
DICO:

Na proposta dos deputados Caiado 

e Eleuses uma das justificativas é: "R$ 
232,10 e R$ 308,00 não são honorá-
rios que recompensem o trabalho de 
um médico que lida com a vida do ser 
humano." Isto no SUS e se refere a 
cirurgia de varizes. Imaginem então 
na medicina suplementar, alô planos 
de saúde com sede em São José dos 
Campos, pagar menos que isto por 
um parto para um médico que lida 
com a vida de dois seres humanos! É 
a represa estourando colegas! Aliás, 
podemos até sugerir que este mesmo 
teto seja aplicado a todas as empresas 
de seguro saúde para pagamento de 
cada um dos seus médicos, respei-
tando as condições da PEC... Temos 
cer teza que os "administradores" 
destes planos ganham mais ou menos 
isto, mas os médicos? Ah os médicos! 
Sem eles não se faz medicina, não é 
mesmo?

O Estatuto do Idoso completa sete 
anos em outubro. Nós Idosos, legíti-
mos interessados, ainda ignoramos 

direitos que, se exercidos, 
representariam no mínimo 

economia.
Quase todo Idoso 

utiliza alguns medi-
camentos. Boa par te 

deles é distribuída pela 
rede pública, porém há 

casos em que a rede pública, 
não dispondo para pronta entrega, 
carimba a receita com os dizeres 
“Em Falta”. Mas você tem direito de 

exigir o medicamento receitado pelo 
seu médico. Veja por favor o que 
diz o Parágrafo 2° do artigo 15 do 
Estatuto : “Incumbe ao Poder Público 
fornecer aos Idosos, gratuitamente, 
medicamentos, especialmente os 
de uso continuado, assim como 
próteses, órteses e outros recursos 
relativos ao tratamento, habilitação 
ou reabilitação”.

Para facilitar as coisas peça ao 
seu médico para escrever na receita, 
que aquele medicamento deve ser 
usado continuadamente. Se mes-
mo assim disserem a você que o 

medicamento não está disponível, 
procure o Sindicato Nacional dos 
Aposentados para que possamos 
lhe ajudar. 

Quando se trata de medicamentos 
a receita pode ser da rede pública, de 
convênios ou de médicos particulares. 
A nenhum Idoso pode ser sonegado 
esse direito em conseqüência de maior 
ou menor poder aquisitivo. 

Aos colegas médicos faço um 
apelo: acrescente, quando couber, a 
indicação de que o paciente necessi-
ta usar continuadamente tal ou qual 
medicamento.

O mesmo direito vale para órteses 
(ex. aparelho auditivo), próteses, 
fisioterapia, etc. 

Quando tiver dúvidas, entre em 
contato com o Sindicato dos Apo-
sentados e Idosos de sua cidade. 
Ele saberá orientá-lo na defesa do 
seu direito.

Dr. José de Castro Coimbra
Diretor Municipal de Saúde 

do Sindicato Nacional 
dos  Aposentados de 

São José dos Campos 
Tel: (12) 3921-6859

9718–8849 
e-mail: jocoimbra@uol.com.br  
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