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Obs.: A linha 
pontilhada é o 
limite do valor 
ético mínimo de 
acordo com o 
Conselho Federal 
de Medicina, 
CBHPM, banda 
mínima: 33,60

Fonte: Consultórios 
médicos pesquisados 

pela APM

Quanto vale o seu 
trabalho, Doutor?

Tabela do valor 
de consultas pago 
pelas principais 
operadoras 
no mês de 
outubro/2006

APM homenageia 
Carlos Alberto Martins

Integrantes da Diretoria da APM: elegância total

Veja quem ganhou os prêmios sorteados
 

• Augusto Celso Buarque H. Brandão - DVD (APM)
• Ed Elinton Braga do Carmo - telefone sem fio (Margem Medicina do Trabalho)
• Laudelina Maria Koslowski - relógio de pulso (Margem Medicina do Trabalho)
• Léo Ikeda - fim-de-semana em Pouso Alegre (Laboratório Biolab)
• Monica Michelazzo Órfão - almoço no Nau Capitânia (Laboratório Libbs)
• Peralva de Miranda Delgado Junior - fim-de-semana em Pouso Alegre (Labo-

ratório Biolab)
• Rubens Savastano - DVD (APM)

Veja na revista Artéria os melhores 
momentos do Baile do Médico!

Como já é tradicional em São 
José dos Campos, o Dia do Médico 
2006 foi comemorado em grande 
estilo pela APM Regional. Este ano, 
além do concorrido Baile do Médi-
co, a Associação trouxe à cidade 
o espetáculo teatral Monólogo de 
Gandhi – um líder servidor. 

O monólogo de Miguel Filiage, 
baseado nos discursos de Gan-
dhi, é interpretado pelo ator João 
Signorelli e fala sobre liderança, 
conduta única e cooperativismo 
e vem obtendo êxito como mais 
um segmento motivacional pela 
introdução de princípios ético-filo-
sóficos nas relações humanas. A 
apresentação aconteceu no dia 18 

de outubro, na Casa do Médico, e 
teve o patrocínio da Unimed São 
José dos Campos.

O Baile do Médico foi realizado 
no dia 21 de outubro, no Evidence 
Hall, e teve a animação da Banda 
Gostoso Veneno, com serviço 
do buffet Le Tropique. Este ano, 
a classe médica homenageou o 
pediatra Carlos Alberto Martins, 
ex-presidente da APM Regional 
e profissional reconhecido na 
cidade.

Confira na revista Artéria, a ser 
lançada no próximo mês, todos os 
momentos que marcaram a grande 
festa de confraternização da classe 
médica. Não perca!

Convidados assistem ao Monólogo de Ghandi, na Casa 
do Médico. Na foto ao lado, João Signorelli interpreta 

Ghandi; espetáculo cativa o público pela emoção e 
mensagem de paz e amor ao próximo

Como sempre, a pista de dança do Baile do Médico foi muito concorrida

O presidente da APM Regional, Lauro Mascarenhas Pinto, a diretora distrital da 
APM, Silvana Morandini, Carlos Alberto Martins - homenageado da noite -, a vice-
presidente da APM Regional, Carmen Quaglia, e Maria Luiza Gramacho

Embraer 44,85
Sul América Empresa 42,18
Saúde Bradesco Empresa 42,10
Medservice 42,00
Saúde Bradesco Individual 37,00
Banco do Brasil 36,00
Sul América Individual 36,00
Grupo São José Beta 34,91
Cassi, Petrobras, Unidas 33,60

----------------------------------------------------
Policlin Executivo 33,00
Unimed Bonificada 32,00
Clínica São José Alfa 31,42
Petrobras 37,00
Policlin Especial 30,00
Unimed Intercâmbio 30,00
Vale Saúde 28,87
Unimed Normal 26,00

o s  c a m i n h o s  d a     s a ú d e
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Caros colegas, fazer este editorial é um 
prazer, afinal estar em contato com vocês é 
sempre muito bom e este então vai ser melhor 
ainda, pois quem não gosta de escrever de 

coisas boas, festas e come-
morações.

Outubro como tendo no 
dia 18 o Dia do Médico e 
suas comemorações, torna-se 
naturalmente um mês festivo. 
Este, particularmente, foi me-
morável.                                                                   

Tivemos várias comemora-
ções homenageando e tentando unir mais os 
médicos. Uma delas foi o monólogo - “Ghandi 
- Um Líder Servidor” - (ficamos com pena dos 
colegas que não puderam assisti-lo, pois é 
uma obra maravilhosa, que muito nos ensina, 
como a maioria das coisas a respeito da vida 
de Ghandi, que só nos fazem crescer).

Outras, tais como: café da manhã na Santa 
Casa e Antoninho da Rocha Marmo, coquetel 
à noite, também no Antoninho, o nosso tradi-
cional Baile do Médico (que aliás foi ótimo), 
comemorações de laboratórios para grupos 
de médicos em varias pizzarias e restaurantes 
da cidade em datas diferentes, a já tradicional 
feijoada do grupo Policlin e uma semana de 
comemorações da Unimed a qual terminou 
com o churrasco para seus cooperados agora 
no inicio de novembro.

Sim, realmente foi um mês festivo com 
várias e diferentes homenagens, mas... É, 
infelizmente sempre  tem um mas. Será que 
nós, discípulos de Esculápio, estamos mere-
cendo todas estas homenagens?

Vou convidá-los a fazer uma pequena re-
flexão comigo: será que realmente o médico, 
este profissional que estuda tanto por tantos 
anos e que tem como legado a confiança da 
população de uma maneira geral, que cuida 

da saúde de todos e vem se desenvolvendo 
de maneira brilhante em sua ciência, como 
falei no editorial passado, não está usando 
de pouca inteligência?

Como é que um grupo de profissionais de 
tão alto gabarito é tão pouco valorizado?

Como este grupo se deixou dominar de tal 
forma, que é manipulado a toda hora?

Como este grupo permitiu que se pusesse 
um preço vil em seu trabalho?

Como este grupo permitiu que vários hospi-
tais e locais de trabalho não tenham condições 
mínimas para exercer as suas funções?

Como este grupo deixou que hoje nosso 
país seja o campeão mundial de escolas de 
medicina, na contra-mão da história?

Como este grupo permite que o nosso per 
capita em saúde apareça como um dos me-
nores do mundo (atrás da Venezuela, Bolívia, 
Cuba, etc...)?

Queridos colegas, enquanto nós ficarmos 
olhando somente os nossos umbigos, sere-
mos fracos. Qualquer categoria profissional 
que seja unida tem mais força do que nós. 
PENSEM NISTO.

O MÉDICO é um profissional excepcional, 
só precisa aprender a se valorizar. Ele acha 
que se valoriza, mas é individualista e com 
isto só se prejudica.

Os outros profissionais sabem que nós 
temos valor, mas num mundo capitalista, 
aproveitam para ganhar o seu e nos pagarem o 
mínimo, e o pior, com a NOSSA conivência.

Bem, desculpem ter me alongado um 
pouco. Novamente parabéns a todos vocês 
e novamente volto a falar que a CASA DO 
MÉDICO É A SUA CASA, ela está sempre 
aberta e à sua disposição.

Lauro Mascarenhas Pinto
Presidente

De janeiro de 2000 a dezembro de 2005 o tema Publicidade 
Médica ficou em quarto lugar no ranking das principais denún-
cias feitas ao Cremesp. Foram 828 denúncias, atrás dos temas 
negligência médica (4.334 denúncias), relação médico-paciente 
(1.299) e perícias médicas (1.265). 

Para discutir esse assunto, o Conselho Regional de Medicina 
do Estado de São Paulo (Cremesp) realizou em novembro, em 
Guarulhos, o XIII Fórum Regulamentador sobre Publicidade 
Médica, em Guarulhos.

A publicidade médica irregular compreende a divulgação de 
serviços médicos de forma sensacionalista ou sem fundamen-
tação científica; exploração da imagem de pacientes; mercan-
tilização do ato médico (carnês, sorteios e “promoções” de 
procedimentos médicos), dentre outras infrações éticas. Muitas 
das propagandas são enganosas, podendo lesar o consumidor 
ou até mesmo representar riscos à saúde dos pacientes.

O Conselho tem instaurado sindicâncias para a apuração 
das denúncias, muitas delas baseadas em material publicitário, 
promocional e jornalístico colhido pelo próprio Conselho. 

Após constatados indícios de infrações éticas, as denúncias 
recebidas pelo Conselho podem gerar processos ético-pro-
fissionais. De 2000 a 2005 responderam processos e foram 
julgados 137 médicos, devido à propaganda médica irregular. 
Destes, 29 foram absolvidos. Os demais receberam as seguin-
tes penalidades, previstas na legislação que rege a atuação dos 
Conselhos de Medicina:
- Pena A (advertência confidencial): 11 médicos
- Pena B (censura confidencial): 33 médicos
- Pena C (censura pública): 52 médicos
- Pena D (suspensão temporária do exercício profissional): 7 
médicos
- Pena E (cassação do exercício profissional): 5 médicos 

O I Fórum sobre Publicidade Médica foi realizado no final de 
2005, na Capital paulista. Outras edições do Fórum acontece-
ram em Araçatuba, Botucatu, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santos, 
São José do Rio Preto, Marília, Sorocaba, Presidente Prudente 
e Bauru, como parte do objetivo do Cremesp de descentralizar 
suas ações, levando suas atividades para todo o Estado.  

Cremesp discute 
publicidade médica**** Tem título????

A APM Regional de São José 
dos Campos conta agora com 

uma sala de estar equipada 
com Internet, disponível sem 

custo para os associados.

Internet na APMInternet na APM
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Para oferecer a qualidade 
e o atendimento que você 
merece, nós trabalhamos 
com muita seriedade. 

0800-771-6155 ou (12) 3947-9500  •  www.quaglia.com.br 
ou através do e-mail atendimento@quaglia.com.br

Programa de Acreditação de 
Laboratórios Clínicos - PALC

Certificado de Sistema 
de Gestão Ambiental 
– NBR ISO 14001:1996 

Certificado de 
Sistema de Qualidade 
- NBR ISO 9001:2000

Informações: 

Central
Rua Francisco Paes, 165
Centro - SJCampos - SP
Tel.: (12) 3947-9500
Fax: (12) 3947-3507

Vista Verde
Rua Cidade de Washington, 53
Vista Verde - SJCampos - SP 
Tel.: (12) 3929-7973

Ady-Anna
Rua Cel. José Domingos de 
Vasconcelos, 205
Vila Ady-Anna - 
SJCampos - SP
Tel.: (12) 3921-9489

Satélite
Av. Andrômeda, 1529
Jd.  Satélite - SJCampos - SP
Tel.: (12) 3933-2392

Prontil
Rua Eng. Francisco José Longo, 
1265 - Jd. São Dimas
São José dos Campos - SP
Tel.: (12) 3921-4400

Urocenter
Rua Marcondes Salgado, 28
Vila Nove de Julho
São José dos Campos - SP
Tel.: (12) 3923-1002

UNIDADES DE ATENDIMENTO

Artigo

Prezados Colegas,
Estamos encaminhando este texto 

como resposta ao ar tigo publicado 
no Jornal do Médico de Setembro de 
2006, intitulado “Dia do Médico?”. 
Gostaríamos de esclarecer que o 
Sistema Cooperativista Unimed é um 
sistema democrático em que os seus 
cooperados (donos) têm o direito de 
participar e decidir através do voto, 
em Assembléias o destino de sua 
cooperativa. Também, cumpre desta-
car que o sistema cooperativista tem 
por princípios básicos a livre adesão 
e a remuneração mensal e anual que 
se dá através do resultado financeiro 
de sua cooperativa; ou seja, após o 
pagamento dos custos assistenciais 
(hospitais, clínicas etc.), obrigações 
tributárias (impostos e taxas) e des-
pesas administrativas (colaboradores, 
prestadores de serviços, compras 
etc), rateiam-se sobras ou perdas. A 
remuneração não é e nem pode ser 
como dos demais convênios.

Cumpre destacar que a atual Diretoria 
da Unimed São José dos Campos 
assumiu a gestão da cooperativa em 
26 de março de 2003 e herdou uma 
situação crítica, enfrentando enormes 
dificuldades e que após um árduo 
trabalho, visando a profissionalização  
administrativa da cooperativa, contando 
com uma assessoria profissional e 

reestruturação de seu quadro gerencial, 
somados ao empenho e dedicação de 
nossos cooperados e colaboradores; 
conseguimos reverter esta situação. 
Hoje nossa cooperativa apresenta um 
crescimento sólido e sustentável, com 
uma situação financeira equilibrada, 
pendências equacionadas, aumento de 
sua carteira de clientes e de seu fatu-
ramento; além de resgatarmos a credi-
bilidade e a imagem da nossa Unimed 
perante a Sociedade e o Mercado.

É importante informar que a remu-
neração do nosso médico cooperado 
está longe do que gostaríamos, mas 
partimos de um CH básico de 0,20 para 
0,26 no ano de 2005 e o valor da con-
sulta de intercâmbio está em R$ 30,00. 
Além disso, o Plano de Bonificação do 
Cooperado, aprovado em Assembléia 
no dia 14 de setembro de 2005 já 
proporciona um CH bonificado com a 
consulta atual em R$ 33,00 com previ-
são de chegar a R$ 35,00 até dezembro 
de 2006, contemplando mais de 60% 
dos cooperados. Estamos estudando a 
viabilidade do Plano de Bonificação para 
procedimentos hospitalares clínicos e 
cirúrgicos, o que demonstra a busca in-
cessante de melhorar a remuneração de 
nosso médico cooperado de uma forma 
progressiva e responsável, pois temos 
que obedecer à realidade econômica 
de nossa cooperativa. Hoje, com uma 

visão de futuro, esta Diretoria consegue, 
de uma maneira profissional, um equilí-
brio financeiro e ao mesmo tempo pagar 
os Cooperados com valores nunca 
antes aplicados. Quem compareceu 
na última Assembléia Extraordinária de 
25 de outubro pode conferir que com 
responsabilidade de gestão podemos 
sanear esta Cooperativa e ao mesmo 
tempo trabalhar em prol da coletividade. 
No comparativo 2005/2006, houve um 
acréscimo nos honorários de 18,5%, o 
que mostra que vale a pena acreditar na 
nossa empresa.

Outros fatores que merecem des-
taque são os benefícios oferecidos 
pela cooperativa aos seus médicos 
cooperados tais como: Plano de Saúde, 
Seguro de Vida, Seguro de Incapacidade 
Temporária etc. Estes benefícios são 
exclusivos do Sistema Unimed, pois 
nenhum outro plano de saúde os ofe-
rece aos seus médicos credenciados. 
A Unimed São José dos Campos é 
líder de mercado na região, soma 755 
médicos cooperados, cerca de 120.000 
clientes, além de uma enorme rede 
de Hospitais e Clínicas credenciadas. 
No Ranking da ANS, apenas 26% das 
operadoras de Plano de Saúde tiveram 
boa pontuação e nossa cooperativa 
ficou entre elas. O Sistema Nacional 
Unimed é líder no mercado nacional, 
Top of Mind pela 13ª vez consecutiva, 

contempla cerca de 90.000 médicos e 
13 milhões de clientes.

Sabemos que os resultados de nos-
sa gestão à frente da Unimed São José 
dos Campos têm sido positivos, mas 
temos que melhorá-los mais ainda, 
para permitir que as sobras também 
possam ser maiores para o rateio na 
remuneração entre os seus donos, os 
médicos cooperados. 

Gostaríamos de ressaltar o impor-
tante papel da Associação Paulista 
de Medicina na defesa profissional 
e de uma melhor remuneração para 
a nossa classe, e que a exemplo de 
nossa cooperativa, age por determi-
nação dos médicos com a finalidade 
de defender os seus interesses. São 
duas instituições que vivem em função 
dos seus associados e lutam pela 
preservação da dignidade e ética da 
nossa profissão. 

Finalizamos este texto, lembrando 
que a missão da Unimed São José dos 
Campos é a de promover uma melhor 
qualidade de vida para seus clientes, 
agregando valores para o médico 
cooperado. 

A todos os colegas, desejamos 
Boas Festas e um Feliz Natal!

Um grande abraço.

Diretoria Executiva da Unimed  
São José dos Campos.

C o n t r a p o n t o

Resposta da Unimed

A APM não luta por uma melhor remuneração apenas. Na verdade a luta da 
APM Regional, da APM Estadual, da AMB, do CFM, e de todo o movimento médico 
no Brasil é pela CBHPM. Nossa preocupação com a Unimed de São José dos 
Campos se justifica. O CH de 0,26 é um dos menores do Brasil e mesmo dentro 
do sistema Unimed está absolutamente defasado. O CH da Unimed no Vale do 

Paraíba é de 0,30 e no Estado de São Paulo é de 0,38. Tanto para consulta como 
para procedimentos clínicos e cirúrgicos.

Os votos da APM  são que a diretoria atual e a futura, já que estamos em 
época de eleições, coloquem entre seus objetivos reais a implantação da CBHPM 
para seus cooperados.

Internet na APMInternet na APM

Out/Nov/2006 �



   EFETIVoS
• Ana Maria R. Fernandes de Sá - CRM/SP 46.216
• Marli dos Santos Bacigualupo - CRM/SP 34.427
• Othon Mercadante Becker - CRM/SP 41.355
• Maria Aparecida M. Magriná - CRM/SP 61.502
• Luciene Lauria de Souza - CRM/SP 76.103
• Paulo Guimarães Castro Junior - CRM/SP 47.279

   SUPlEnTES
• Denílson Marques Ribeiro - CRM/SP 76.860
• Heloisa Helena Toledo - CRM/SP 77.020

Conta-gotas
• O Grupo Policlin realizou no 

dia 28 de outubro a tradicio-
nal feijoada Dr. Feijão. Esta 
festa, que já está na 5ª edi-
ção, reúne todos os médicos 
da região numa confraterni-
zação maravilhosa.

• Na segunda semana de no-
vembro foi a vez da Unimed 
São José dos Campos reunir 
os médicos em diversas ati-
vidades, dentre elas palestra 
e degustação de queijos e 
vinhos, exposição de obras 
de médicos artistas e chur-
rasco, também em comemo-
ração ao Dia do Médico. 

• Foi muito gratificante e posi-
tiva a divulgação e homena-
gem maciça pelos planos de 
saúde, em todas as mídias, 
ao Dia do Médico. Isto fez 
com que centenas de mé-
dicos recebessem de seus 
clientes votos de parabéns 
e felicidades. É isto aí. A 
classe médica ainda é uma 
das instituições de maior 
credibilidade no Brasil. Em 
nome da APM Regional, 
nosso muito obrigado. 

Colegas prestigiaram a posse 
da Comissão de Ética

A APM Regional saúda e dá 
boas-vindas a seus novos 

associados!

• Luiz Augusto da Silva Tondato  
   ortopedia
• Renato Perali - cirurgia plástica

Novos Sócios

Comissão de Ética toma posse
Tomou posse no dia 25 de outubro, em ceri-

mônia realizada na Casa do Médico, a primeira 
Comissão de Ética eleita pela Rede Básica de 
Saúde. A eleição havia sido realizada entre os 
dias 8 a 12 de maio, sob coordenação e organi-
zação de uma Comissão Eleitoral formada pelos 
médicos José Eduardo de Oliveira, Dulce Regina 
da Silva Firmento, Peralva de Miranda Delgado Jr. 
e Andrea Lima Barbosa, obedecendo a legislação 
vigente. A data da posse foi marcada após a 
homologação e registro da Comissão de Ética no 
CRM em São Paulo.

A Comissão de Ética terá como função zelar 
pelo cumprimento do Código de Ética Médica, pro-
tegendo a Ciência Médica de quaisquer restrições 
ou determinações que prejudiquem a vida, a saúde 
do paciente e o bom exercício da Medicina. 

Confira abaixo os membros da Comissão:

A presidente da Comissão de Ética, Ana Maria Sá, a 
vice-presidente da APM Regional SJCampos, Carmen 
Quaglia, o delegado do CRM Vale, Augusto Celso Buarque 
H. Brandão, o conselheiro responsável do CRM, Pedro 
Henrique Silveira, e o presidente da Comissão Eleitoral, 
Peralva Delgado Junior

Da esq. para a dir.: mulheres: Maria Aparecida Magriná, Ana Maria Sá 
(presidente da comissão), Marli Bacigualupo, Luciene Lauria de Souza; 
homens: Paulo Guimarães Castro Junior, Denílson Marques Ribeiro e 
Othon Mercadante Becker
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