
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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Vem aí a

A ANS convocou em março re-
presentantes do setor da saúde para 
discutir as possibilidades de um 
acordo entre médicos e operadoras 
de planos de saúde. O objetivo do en-
contro foi discutir critérios de reajuste 
dos honorários médicos e utilizar na 
saúde suplementar um sistema de 
hierarquização baseado no da CBHPM, 
como forma de padronizar os critérios 
de pagamento.

“A discussão teve como base o fato 
de que apenas o valor das consultas 

discute acordo
A par tir de 01 de julho de 

2010 será obrigatório o uso da 
tabela TUSS que é, na verdade, a 
tabela CBHPM, criada pela AMB. 
Trata-se de uma grande vitória 
da classe médica e queremos 
registrar que a cidade que mais 
lutou por esta implantação no 
Brasil foi a nossa São José dos 
Campos, à época da presidência 
da APM liderada pela colega 
Silvana Morandini.

Mas não se enganem cole-
gas. Nem tudo são louros e a 
briga está apenas começando. 
Muito vivos, os planos de saúde 
informam que seguem a "no-
menclatura" mas não a tabela, 
ou seja a CBHPM vale apenas 
nos nomes. 

Os preços? Ah, os preços? 
Continuarão usando a tabela 
AMB 1990 criada há mais de 

20 anos. Bem, não é tão ruim. 
A Unimed do Brasil informa que 
vai usar a tabela 1992, que tem 
apenas 18 anos!!! Uma verda-
deira cara de pau. É como nós 
médicos somos tratados pelos 
planos de saúde! 

Por tanto, a luta continua! 
Agora queremos TUSS com os 
preços reais estipulados pela 
AMB. Apenas uma informação 
para os detratores da CBHPM. 
Os valores dos procedimentos 
foram estabelecidos por uma 
entidade de estudos econômi-
cos independente que estudou 
todos os custos mínimos da 
atividade médica. Pagar menos, 
portanto, é uma grande injustiça 
com a categoria . 

A luta continua, colegas. 
Lembrem-se: não há planos de 
saúde sem médicos!

TUSS
vem sendo reajustado, mas os hono-
rários cirúrgicos não. Por isso, muitos 
médicos não querem mais operar”, 
explicou Florisval Meinão, 1º tesoureiro 
da AMB e representante da entidade 
dentro da ANS.

A Abramge, que congrega as 
empresas de medicina de grupo, 
apresentará na próxima reunião, 
marcada para dia 19 de abril, um 
sistema próprio de hierarquização. 

Fonte: AMB

PALETRA PARA LEIGOS

CuIdAdOS PALIATIvOS

“Obesidade mórbida – como tratá-la” foi o tema da apresentação 
realizada no dia 25 de março pelo médico Paulo Maurício das Chagas 
Bruno. A atividade, que contou com a participação de 70 pessoas, inte-
gra a programação de palestras gratuitas para público leigo promovida 
mensalmente pela APM Regional.
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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

Quando fui incumbido de 
escrever este editorial não 
sabia por onde começar! 
Bom, resolvi dar uma olhada 
na net e, no “Wikipédia” 
(http://pt.wikipedia.org)
aprendi que “os editoriais 
são textos de um jornal em 
que o conteúdo expressa a 
opinião da empresa, da dire-
ção ou da equipe de redação, 
sem a obrigação de ter alguma imparcia-
lidade ou objetividade”.  Assim, como 
“equipe de redação”, aí vai o meu.

Desde a época do Brasil Colônia que 
a atividade econômica exercida aqui é 
taxada. Naquela época exigia-se o “quin-
to” ou seja, a quinta parte do que era 
produzido ou aferido com a produção. 
Hoje a sede e fome do “leão” nos levam 
o terço! Isto mesmo, a terça parte do 
seu trabalho! Com um grande número 
de siglas, a União, estados e municípios 
levam parte importante do seu, do nosso 
trabalho. Dêem uma olhada no site www.
impostometro.org.br onde você pode 
acompanhar esta arrecadação. Saibam, 
não sou contra os impostos, mas grande 
parte do nosso trabalho diário é de “Cé-
sar” e ele faz pouco com tudo que entra. 
O que se perde com burocracia e cor-
rupção consegue transcender qualquer 
nível de racionalidade. Não esqueça, está 
chegando a hora de acertar sua conta 
com o irracional.

Classificados

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.

DE MéDICo PARA MéDICo

Outro assunto sempre 
presente é a situação da 
nossa profissão. Estava 
escutando música quando 
veio aquela da Geni, letra 
do Chico, lembram?  Co-
mecei a analisar e ver um 
pouco de Geni na nossa 
amada profissão! É, aque-
la que é “feita pra apanhar, 
que é boa de cuspir, que dá 

pra qualquer um”!  
Quando operadoras de planos de 

saúde e afins precisam do nosso 
trabalho têm o mesmo discurso, vindo 
em “romaria beijar a sua mão”. Depois, 
quando nos têm sob seu domínio, 
que conseguem se lambuzar, passam 
a cantar “joga pedra na Geni, joga b. 
na Geni, ela é feita pra apanhar, ela é 
boa de cuspir”. É isso aí, acho que no 
momento somos a Geni de todo o sis-
tema de saúde!!! Pra termos a chance 
de mudar esta realidade precisamos, 
mais do que nunca, de união, com-
prometimento e respeito às diferenças 
entre os iguais. Participe, a casa é sua, 
contamos com você, com sua força e 
com suas idéias! Estou sempre à sua 
disposição!!!

Alexandre de Souza Muassab, 
Diretor de Defesa Profissional, APM-

São José dos Campos
muassab@digen.com.br

Em audiência realizada no dia 
17 de março, o ministro da Saúde, 
José Gomes Temporão, recebeu 
representantes da Associação 
Médica Brasileira (AMB), Conse-
lho Federal de Medicina (CFM) e 
Federação Nacional dos Médicos 
(Fenam). Na opor tunidade, o 
ministro assumiu o compromisso 
de convidar as entidades médicas 
para par ticipar de dois grupos de 
trabalho. 

O primeiro cuidará de definir os 
critérios e os parâmetros para a 
criação de uma carreira nacional 
de médicos do Sistema Único de 

Ministro recebe 
entidades médicas

Saúde (SUS). O tema vai ao encontro 
do interesse da categoria, já que 
eles acompanham as discussões 
que têm sido desenvolvidas no âm-
bito do Congresso em torno de um 
projeto – de autoria dos deputados 
Eleuses Paiva (DEM-SP) e Ronaldo 
Caiado (DEM-GO) - que propõe a 
criação da carreira de Estado para 
os médicos.

O outro compromisso assumido 
pelo ministro da Saúde foi o de 
incluir representantes das entidades 
médicas nos grupos que estabele-
cem os protocolos e as diretrizes 
assistenciais para o SUS.

Novos Sócios

• Luiz Antonio da Silva Bastos  —  Oftalmologia
• David Alves de Souza Lima  —  Psiquiatria

• Ronísio Lage Baggiani – ginecologia e obstetrícia

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

Inver tendo a lógica de um ar-
tigo, vou começar este pelo fim: 
Na verdade, economia e medicina 
não serão ciências antagônicas se 
conseguirmos estabelecer um preço 
para a vida humana. Quanto ela vale 
para o indivíduo, para sua família e 
para a sociedade. Para nós médicos 
brasileiros, a vida humana não tem 
preço, devemos mantê-la acima de 
tudo até não termos mais meios de 
evitar a morte. É isto que aprende-
mos na faculdade, é isto que consta 
de nosso Código de Ética Médica, e 
é isto que entende a justiça brasileira. 
Vejam que esta não é uma definição 
universal em todos os países. Na 
maioria, o médico é contratado 
dentro de padrões bem delimitados 
em relação à sua autonomia para 
decidir sobre o tratamento e sobre 
seu custo ou continuidade. Nos EUA, 
por exemplo, se você compra um 
seguro saúde barato e limitado, não 
pode pleitear na justiça a cober tura 
total e irrestrita. A mesma coisa em 
relação ao estado. Se não tem, não 
é previsto, não adianta reclamar. A 
justiça não pode obrigar o estado a 
fornecer assistência médica se isto 
não for claramente disposto em lei e, 
na maioria dos países, não é.

Mas no Brasil, após a Constituição 
de 1988, é! É direito do cidadão, de-
ver do estado. Não há país do mundo 

Medicina e Economia, ciências antagônicas? 
A economia compreende todas as atividades do país, mas nenhuma atividade do país compreende a economia” Millor Fernandes

“A vida é um edifício misterioso que levantamos com as nossas próprias mãos e que deverá nos servir de moradia” Victor Hugo

que tenha esta definição tão clara, 
tão democrática. Mas, como muitos 
dos ar tigos da Constituição, é vazio 
em relação a responsabilidades e a 
fontes de custeio. Até hoje discute-se 
no Congresso quem deve pagar esta 
conta. Saúde não vence eleições e, 
digam os administradores públicos e 
privados, é um sorvedouro enorme 
e crescente de recursos. A saúde 
suplementar, ao inverso lógico da 
relação custo benefício, também 
responsabiliza as operadoras por 
dar cada vez mais cober turas sem o 
devido reajuste nos preços. E mesmo 
que seja reajustado, quem poderá 
pagar um plano de saúde de cober-
tura ilimitada. Culpar a quem então 
se a medicina não consegue resolver 
tudo? Aos médicos, claro!

Qual o limite da saúde que é direito 
de todos? Com o aumento da expec-
tativa de vida, as doenças do futuro 
serão tumores, distúrbios circulató-
rios graves, demência. A pesquisa 
e tratamento destas enfermidades é 
extremamente cara. Como os recursos 
são finitos, haverá uma hora em que 
será necessário dizer. O que é saúde 
e o que é longevidade. Para os econo-
mistas é um sinal de alerta. Nos EUA 
os gastos com saúde já são 15% do 
PIB e crescem 15% ao ano (e não são 
honorários médicos que crescem) Não 
sabendo o que fazer, os economistas 

resolvem tentar diminuir os custos, 
restringindo a atuação dos médicos, 
mas isto piora ainda mais a situação. O 
avanço da medicina faz com que cada 
um de nós ao atingir idades avançadas 
tenha pelo menos uma doença séria. 
Doenças sérias custam muito caro. 
Em países onde a cidadania é mais 
aguçada se pergunta claramente: é 
justo tentar tratar um câncer que se 
sabe incurável gastando-se quantias 
enormes de dinheiro que poderiam 
salvar milhares de vidas em atenção 
primária à saúde? É justo trocar um 
por milhares? Isto explica a recente 
decisão sobre mamografia nos EUA. 
Lá, sabe-se o custo da mamografia. 
Aqui, sabe-se? O maior problema do 
governo Obama não é a Al-Quaeda, 
mas os gastos com a saúde dos 
americanos.

E no Brasil? Como dissemos aci-
ma a definição de direito de todos e 
dever do estado é abrangente demais 
e gera discrepâncias extremamente 
injustas. Municípios estão sendo le-
vados à bancarrota por liminares que 
garantem tratamentos caríssimos 
para doenças raras, medicamentos 
que não são distribuídos pelo estado 
em nenhum país do mundo. Como os 
recursos são finitos, o gasto com o 
individual acaba por comprometer 
o coletivo. Planos de saúde têm o 
mesmo problema. Novamente não se 

tenta resolver com definições, mas 
com restrição ao trabalho médico. 
E mais, sob responsabilidade do 
médico e esta é a grande ignomínia. 
Sem definições sobre o que é saú-
de, a ANS aumenta os direitos dos 
segurados mas limita os aumentos 
dos planos e ignora solenemente o 
médico. Hospitais, máquinas, medi-
camentos, todos custam cada vez 
mais. Somente os médicos é que 
tem seus ganhos vergonhosamente 
congelados, ganhando menos que 
os servidores do sexo, conforme 
demonstrado na primeira parte desta 
série. Vejam o exemplo que vou dar: 
A segurança individual também é 
direito do cidadão e dever do estado. 
Mas se há um crime, não se respon-
sabiliza individualmente o agente 
policial, apesar de ele ser pago para 
garantir a segurança. Porque o médi-
co responde sozinho pela ineficiência 
do estado e dos planos de saúde? 
Porque com o custo crescente da 
medicina, o médico paga a conta?

Esta é uma discussão que tem de 
ser feita pela sociedade como um 
todo e não só por nós médicos. A 
nós cabe salvar vidas, e aos econo-
mistas, políticos, juristas? 

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

São José dos Campos
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Os or topedistas Rafael Mohriak, 
Fernando Ventin, Bernardo Barcellos, 
André Angelli e Lucas Boechat apre-
sentaram no dia 16 de março, em 
São Paulo, os resultados da missão 
AMB- SOS Haiti.  

Mohriak fez um breve histórico da 
situação do Haiti antes do terremoto. 
“O Haiti tinha pouca estrutura para 
aguentar um desastre dessas propor-
ções. Além da destruição, o que mais 
chamou atenção foi o cheiro. Desde 
o dia do terremoto, o lixo não estava 
sendo recolhido. Com o agravante de 
não ter mínima estrutura sanitária”. 

Segundo o médico, outro aspecto 
marcante foi a aparência fantasma de 
Porto Príncipe com muitas pessoas 
vagando sem rumo. Havia muitos 
acampamentos de refugiados, comér-
cio de coletas agrícolas e de doações 
da Unicef. 

Os voluntários atenderam no Instituto 
Brenda Strafford, que não foi afetado pelo 
cismo. Antes do terremoto, o hospital era 

destinado apenas às cirurgias oftalmo-
lógicas e de otorrinolaringologia. Devido 
à tragédia, tornou-se um centro para 
vítimas de trauma ortopédico. 

“Tínhamos a enfermaria, duas salas 
cirúrgicas e algumas dificuldades para 
administrar, dentre elas a barreira da 
comunicação”, afirmou. O ortopedista 
mostrou fotos do acampamento, das 
instalações sanitárias e relatou um 
pouco do cotidiano com a descrição 
de alguns casos clínicos. 

Em seguida, José Luiz Gomes do 
Amaral, presidente da AMB, falou da 
experiência no Haiti e dos imprevistos, 
como a perfuradeira que não pode-
ria ser esterilizada e foi necessário 
comprar ampolas de óxido de etileno 
para esterilizá-la. “A missão deu certo 
porque muita gente ajudou. Nos senti-
mos privilegiados de poder representar 
todos os médicos que não puderam 
ir. É muito importante entender que o 
trabalho que foi feito no Haiti deve con-
tinuar”, afirmou Gomes do Amaral. 

SOS Haiti
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A reunião de Diretoria da APM Regional homenageou, no dia 4 
de março, o colega aniversariante Alexandre de Souza Muassab, 
diretor de Defesa Profissional da APM Regional São José dos 
Campos. Parabéns!

Aniversariante
Mar/20104


