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Cesariana Cirurgião 208,00 (1)

Cesariana Auxiliar 62,40 (1)

Gravação de DVD da cesariana de 150,00 a 300,00 (2)

Escova Progressiva 250,00 (3)

Tempo para formação de um Obstetra
9 anos Universidade 

e Residência

Tempo para formação de um filmador de DVD 42 h no Senac

Tempo para formação de um cabeleireiro(visagista) 800 h no Senac

Cirurgia de Câncer de Mama 247,00 (1)

Computador de uso obrigatório em consultório médico 2.800,00 (4)

1 – Valores pagos pela maior operadora de SJCampos
2) O DVD é grátis
3) CenterVale Shopping
4) Site da Dell Computadores em 1/6/2007

Os avanços têm sido grandes em 
relação ao Projeto de Lei da CBHPM 
(PLC 39/07), agora em tramitação 
no Senado, e a adoção dos códigos e 
nomenclaturas da Classificação pelo 
Padrão TISS - Troca de Informações 
em Saúde Suplementar.

A aprovação do Projeto na Câmara 
dos Deputados e a possibilidade de 
uma curta apreciação no Senado - para 
o que são de extrema importância os 
contatos das entidades médicas esta-
duais com cada senador - levam-nos 
a vislumbrar a CBHPM como referência 
para elaboração do rol da ANS - Agên-
cia Nacional de Saúde Suplementar.

Por outro lado, o fato de a ANS e 

CBHPM: luta pela valorização
dos honorários médicos

Aprovação do rol de procedimentos – repercussão

as próprias operadoras - incluindo 
medicina de grupo e seguradoras 
- reconhecerem a CBHPM como a 
melhor referência para a unificação da 
terminologia em saúde suplementar, 
com reuniões sendo realizadas na sede 
da AMB, nos anima quanto aos futuros 
entendimentos sobre a cobertura dos 
procedimentos.

Entretanto, sabemos que uma re-
muneração mínima e ética é um dos 
pilares da qualidade do atendimento e da 
valorização do médico, merecendo nos-
sa total atenção. Por isso, a Comissão 
Nacional convida todas as Comissões 
Estaduais a fortalecerem/reativarem o 
movimento em cada região, inclusive 

desenvolvendo estratégias adequadas 
às realidades locais.

O Nordeste já agendou sua reunião, e 
aguardamos notícias das outras regiões. 
Nosso objetivo é contar com uma parti-
cipação maciça dos Estados no próximo 
encontro nacional, no dia 31 de agosto, 

em São Paulo (SP), a fim de compartilhar 
e dinamizar este trabalho.

Contamos com seu apoio!

Dr. Florisval Meinão
Coordenador da Comissão Nacional 

de Consolidação e Defesa da CBHPM

CAlendário de enContros nACionAis:

encontro da região nordeste:

31 de agosto ..................... São Paulo/SP
19 de outubro .................... Aracaju/SE
07 de dezembro ................ São Paulo/SP

17 de agosto: .................... Maceió/AL

20/10
Espaço

Cassiano Ricardo

Baile do
Vem aí o

Médico!

eduardo santana, presidente da Fede-
ração nacional dos Médicos – “É o grande 
resultado de um trabalho que, nos últimos 
anos, mobilizou médicos de Norte a Sul do 
nosso país. Vencemos muita intransigência, 
pressões, ao longo dessa caminhada, mas 
isso não fez, em momento nenhum, com 
que a categoria recuasse. A atuação do mo-
vimento médico foi firme e vamos continuar 
com o mesmo propósito para que, a exemplo 
da Câmara, o senado aprove o projeto”.

José luiz Gomes do Amaral, presidente da 
Associação Médica Brasileira – “Ao aprovar 
a CBHPM como referência para a criação do 
Rol de Procedimentos e Serviços Médicos, a 
Câmara dos Deputados confirma o respeito 
com o trabalho sério realizado pelas entida-
des médicas nacionais em defesa da oferta 
da saúde de qualidade à população. Foi uma 
expressiva vitória do povo brasileiro, e espe-
ramos agora que o Senado aprecie o assunto 
com a mesma sensibilidade da Câmara”.

edson de oliveira Andrade, presidente 
do Conselho Federal de Medicina – “Foi 
uma etapa de luta justa vencida pelos 
médicos para decidir sobre a sua profissão 
e em defesa de um melhor atendimento 
à população. A Classificação Brasileira 
Hierarquizada de Procedimentos Médicos 
aponta para a medicina ética de qualidade, 
o que, com certeza, facilitou enormemente 
a aprovação do nosso projeto na Câmara 
dos Deputados”.
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Artigo

Caros colegas, nos dias 7 e 8 de 
junho, participei do ENEM (Encontro 
Nacional de Entidades Médicas) em 
Brasília.

É muito bonito e gostoso ver 
médicos líderes de suas comuni-
dades se disporem a parar o seu 
trabalho, deixar suas famílias em 
pleno feriado e deslocar-se para o 
Planalto Central e ficar discutindo 

e tentando resolver 
em plenária aproxi-
madamente 230 itens 
pré selecionados de 
problemas variados 
de todo o Brasil com 
diferenças regionais 
gritantes e conse-
guindo chegar a um 
acordo.

No dia 21/06, estive em São 
Paulo no encontro com o presi-
dente do Congresso Nacional, 
deputado Arlindo Chinaglia, que 
após a reunião foi homenageado 
pelo CRM, AMB, APM e Sindicato 
dos Médicos pela ajuda que nos 
tem dado e pelo empenho pela 
aprovação da CBHPM.

Gostaria de convocar a todos 
ainda para que pensem na criação 
da Ordem dos Médicos, assunto 
este de grande impor tância para 
termos uma representatividade forte 
e legítima. O tema será debatido nos 
próximos meses.

E como não poderia deixar de fazer, 
lembrá-los de que a Casa do Médico é 
a sua casa. 

Lauro Mascarenhas Pinto

Certa vez, em uma instituição, 
eu ouvi dos meus colegas médicos 
e dos funcionários, que aquela era 
uma exemplar prestadora de ser-
viços médicos. Excelente equipe, 
equipamentos de última geração, 
ambiente agradável, tudo de bom. 
A única coisa a destoar eram os 
pacientes. Tossiam nas salas de es-
pera, gemiam de dores nas salas de 
emergência e as crianças choravam 
alto, nada disto combinando com o 
ambiente de paz e tranqüilidade que 
tinha sido desenhado por renomado 
arquiteto para uma unidade de saúde 
exemplar. E o pior! Estes, os pacien-
tes, ainda por cima, insistiam em ser 
atendidos. Teimavam em chegar antes 
da hora, faziam filas, reclamavam. Na 
maioria das vezes não compareciam 
com as suas carteiras de identidade 
oficiais, documento com foto, CPF, 
carteira de convênio, declaração de 
pagamento em dia, certificado de 
vacina, e comprovante de residência 
com código do IBGE e CEP. Ou pior, 
compareciam com cópias xérox ape-
sar de estar bem claro no quadro de 
avisos: Só aceitamos documentos 
originais. Onde? Bem ao lado da 
lista de aniversariantes do mês, 
funcionários e médicos, do convite 
para a festa junina da instituição 
e da frase premiada da semana: 
Seja Feliz no seu Trabalho! Sim, 
seja feliz, a única coisa que 
atrapalha esta instituição são 
os pacientes...

Lembrei-me deste fato 
para comentar sobre o 
carimbo. Li com atenção 
todas as instruções sobre 

a TISS. Em nenhum momento existe a 
determinação, sugestão, ou algo que 
seja similar obrigando a colocação do 
carimbo. Aliás, o que existe é que a 
TISS é padrão e não pode ser mudada 
de maneira alguma. Nada, nada mesmo 
sobre carimbo. Consultem o CRM e o 
CFM sobre carimbos. Todos dizem são 
absolutamente desnecessários.

Mas nossos zelosos supervisores 
da verdade de plantão estão exigindo o 
carimbo. E o pior, como já escrevi aqui, 
são médicos! Pedido sem carimbo 
não! Volta o paciente ao consultório, 
irritado. Doutor, o senhor esqueceu 
o carimbo! Sofre o paciente, sofre o 
médico assistente, para quê?

Pior seria se eu tivesse esquecido 
a Medicina! Se tivesse esquecido 
anamnese, exame físico, elaboração 
do diagnóstico provável, planos de 
exames subsidiários e terapêutica. 
Mas isto não é importante.

Importante mesmo, essencial, é o 
carimbo. 

Uma pergunta aos nossos zelosos 
colegas supervisores da verdade de 
plantão:

Onde eu coloco o carimbo, Doutor?

Sérgio dos Passos Ramos
Diretor de Defesa Profissional

Onde eu coloco o carimbo, Doutor?
“A vocação de um burocrata é fazer de 

cada solução um problema” Woody Allen

ENEM   Confira os eventos na área 
de saúde em São José dos 
Campos: 

APM reGionAl

• AGosto

dia 15, às 15h
Palestra dirigida a público 

leigo: Aids
Dr. Dênio Valentim Alvaren-

ga, na Casa do Médico - Av. 
São José, 1187 - Centro

• seteMBro

dia 13, às 15h
Palestra dirigida a público 

leigo: Câncer de Pele
Dra. Márcia Meirelles dos 

Santos, na Casa do Médi-
co – Av. São José, 1187 
– Centro

• outuBro

dia 18, às 15h
Palestra dirigida a público 

leigo: obesidade
Dr. Lauro Benedito Hanna, 

na Casa do Médico – Av. São 
José, 1187 - Centro

informações:
(12) 3922-1079
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Artigo

Após solicitação da APM regional de são José dos Campos, em 
carta ao nosso diretor de defesa Profissional, dr. sérgio dos Passos 
ramos, a Petrobras anunciou o reajuste  do valor da consulta para 
r$ 36,00 com data retroativa a 1º de janeiro.

Petrobras reajusta consulta

Faz cerca de um mês, lideranças 
médicas do todo o Brasil se reuniram 
em Brasília para o XI Encontro Nacio-
nal das Entidades Médicas (Enem). 
Representantes da Associação Médica 
Brasileira, do Conselho Federal de 
Medicina e da Federação Nacional 
dos Médicos realizaram um amplo 
balanço da saúde do país e definiram 
quais são as prioridades para melhorar 
o atendimento aos cidadãos e para 
garantir um exercício da medicina 
eficaz e seguro.

Entre gravíssimos problemas em to-
dos os níveis, chegou-se à conclusão 
de que o financiamento – ou a carência 
dele – é um dos maiores empecilhos 
para a correta assistência à saúde. 
Foi esse um dos motivos que levou os 
profissionais de medicina a entrar em 
estado de alerta permanente em defesa 
da saúde e da população.

Num documento batizado de Carta 
de Brasília, os médicos reafirmam o 
entendimento de que o SUS tem papel 
fundamental para a população. Afinal, 
conceitualmente assegura o direito 
à saúde integral, de qualidade e ágil. 
Porém, identificaram dificuldades 
que comprometem a qualidade do 
atendimento. Constataram “haver 

grave insuficiência de recursos” e já 
estão exigindo “a ampliação da receita 
orçamentária”, a começar pela regula-
mentação da Emenda Constitucional 
29 e pela destinação exclusiva da 
arrecadação da CPMF para o SUS.

O pleito, legítimo em todos os 
aspectos, é, a bem da verdade, uma 
defesa imperiosa dos recursos do 
setor. Hoje, tanto as verbas da EC 
29 quanto as da CPMF vêm sendo 
desviadas sem qualquer escrúpulo por 
alguns gestores.

Veja o que ocorre com a CPMF: criada 
para ajudar a financiar a saúde dos bra-
sileiros, tornou-se mais uma fonte para 
o governo retirar dinheiro para quitar os 
juros da dívida pública. Na última déca-
da, nada menos do que 33,5 bilhões 
da arrecadação ficaram indevidamente 
nos cofres da União, quando deveriam 
ter sido repassados para a implantação 
de políticas sociais.

Um estudo da Unafisco, a União 
Nacional dos Auditores da Receita 
Federal, dá conta de que este montante 
é equivalente a algo em torno de 20% 
do total da arrecadação da CPMF nos 
dez anos de vigência, que ficou em 
R$ 185,9 bilhões.   O quadro mostra 
o quanto é essencial brigar para que a 

CPMF seja 100% aplicada em saúde.
O ENEM também exigiu a regula-

mentação, em caráter de urgência, da 
Emenda Constitucional 29, que estabe-
lece a fixação das ações em saúde, a 
destinação obrigatória de recursos por 
parte da União, estados e municípios, 
e, principalmente, quais gastos podem 
ser efetivamente considerados como 
investimentos no setor.

É bom lembrar que o país investe 
atualmente em saúde menos do que 
qualquer nação da América do Sul. 
Para piorar a situação, cerca de 20 
estados não cumprem a Emenda 29, 
pois o fato de não estar regulamentada 

possibilita artifícios para burlar a lei. 
A própria União não dá bom exemplo 
e sempre busca formas contestáveis 
para transferir o dinheiro que é legal-
mente da saúde a outras rubricas.

O fato é que não podemos admitir 
que a saúde do brasileiro seja tratada 
de forma desrespeitosa. Formar uma 
nação que mereça o respeito público 
passa por atender com qualidade as 
principais demandas e direitos da 
população.

* Jorge Carlos Machado Curi, 
presidente da Associação Paulista de 

Medicina

Mais verbas para a saúde dos brasileiros
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Os recentes e continuados episódios 
de agressão atingindo médicos em 
seus locais de trabalho, em especial 
no exercício da função de peritos da 
previdência social chegaram a um 
ponto insuportável e inaceitável.

Por inúmeras vezes, alertamos as 
autoridades do grave risco a que os 
médicos peritos da previdência social 
estavam submetidos.

A morte do colega José Rodrigues 
de Souza teve como facilitador a ino-
perância dos dirigentes do Ministério 
da Previdência Social e do INSS, que 
de maneira irresponsável ficaram 
silentes aos nossos alertas e pleitos 
por segurança.

As entidades médicas signatárias 

deste documento acusam as autorida-
des federais de irresponsabilidade com 
o interesse público e as colocam como 
as únicas responsáveis pela segurança 
funcional dos médicos peritos.

Por fim, nos dirigimos ao presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva para 
que com respaldo de sua delegação 
popular determine aos seus prepos-
tos na previdência social os cuidados 
e as atitudes que o caso requer para 
resguardar que o sagrado direito ao 
trabalho se dê em condições justas 
de segurança.

Associação Médica Brasileira
Conselho Federal de Medicina

Federação Médica Brasileira

A palestra de junho dirigida ao público leigo, promovida mensalmente pela 
APM Regional teve como tema Doenças Sexualmente Transmissíveis e foi apre-
sentada pela médica ginecologista e diretora distrital da Associação Paulista de 
Medicina, Dra. Silvana Morandini. A apresentação orientou os presentes quanto 
à prevenção e tratamento das diversas doenças, bem como quanto às formas 
de contágio. Em julho, foi a vez do médico urologista e diretor da APM Regional, 
Dr. Marco Antonio Fioravante, falar sobre a Saúde do Homem, orientando quanto 
à importância da prevenção e do diagnóstico precoce de doenças como câncer 
de próstata, para a manutenção da saúde e da qualidade de vida.

dAtA: 
25 de agosto de 2007

Horário: 8h30 às 16h45
local: 

novotel são José dos Campos

sócio da APM regional são José dos Campos tem 

desconto na cia athletica.

informações: 3922-1079 e 3904-6000

BASTA

1º Curso Compacto de 
Atualização em Neurologia

teMAs: 
Epilepsia, Cefaléias e Comorbidades Psiquiátricas, Síndrome das Pernas 

Inquietas, Doença de Parkinson, Doença de Alzheimer e outras demências, 
Antiplaquetários no AVC lacunar, Doppler Transcraniano, Neurocisticercose, 
Abordagem Atual do Infarto Cerebral Lacunar

eVento: 
1º Curso Compacto de 

Atualização em  neurologia
do Vale do Paraíba

inForMAções: 
Oswaldo Couto Jr. (Crmsp 35822 – organizador do evento)

telefax: (12) 3923-9895/3921-5270
E-mail: couto.jr@terra.com.br e coutojr@globo.com

ProFessores ConFirMAdos: 
Mariliza Mantovani Guerreiro (Unicamp), Carlos Alber to Mantovani 

Guerreiro (Unicamp), Paulo Hélio Monzillo (Sta. Casa SP), Elizabeth M. A. 
B. Quagliato (Unicamp), Eli Faria Evaristo (HC FMUSP), Ronaldo Abraham 
(Unitau), Jairo Lins Borges (Instituto Dante Pazanese), Ivan Hideyo Okamoto 
(Unifesp), Edson Bor Seng Shu (H. Albert Einstein e Sírio-Libanês)

Palestra: dst e saúde do Homem
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