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De olho na
Câmara Municipal
Saúde visual é coisa séria! A
Câmara Municipal aprovou projeto
de autoria do vereador Wagner
Balieiro criando alíquota de ISS
para a optometria. Em seu site na
internet, Balieiro justifica a propositura escrevendo: “O Optometrista
(Optômetra) é o profissional graduado, da área da saúde, autônomo e
independente, que atua na atenção
primária da saúde visual.” O prefeito Eduardo Cury vetou o projeto
aprovado, mas a Câmara derrubou o veto do Executivo, com
palavras de ordem contra os
médicos oftalmologistas.
A grande pergunta é: Tem o
tecnólogo condições suficientes
para o diagnóstico
de doenças visuais

ou gerais que causam alteração
da visão? Outra ponderação que
fazem os médicos oftalmologistas
é que os optometristas geralmente
trabalham associados a óticas e
oferecem “consultas gratuitas”
geralmente casadas com a aquisição dos óculos, e isto é proibido
pelo Código de Defesa do
Consumidor. O cliente
imagina que aquela
pessoa que o está
atendendo é um médico, e acaba lesado.
Se não são médicos, porque
não escrevem nas
publicidades: Consulta com Optometrista ou Tecnólogo
Óptico-Optometrista?
Os vereadores que
votaram contra esta

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
Policlin Executivo
R$ 45,00 *2
Bradesco Individual
R$ 44,00 *2
Sul América Individual
R$ 44,00 *1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Unimed Bonificada 2
R$ 42,00 *3
Policlin Especial
R$ 38,00 *2
Cassi
R$ 38,00 *1
Petrobras (apenas PJ)
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
Vale Saúde
R$ 32,00 *2
Clinica São José Alfa 22 Plus
R$ 31,42 *2
Policlin (Redefit, Policard, Polibásico)
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
Tabela do valor de consulta pago pelas principais operadoras.
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

“regulamentação”, portanto a favor
da verdadeira saúde visual foram:
Rober tinho da Padaria (PPS),
Juvenil Silvério (PSDB), Petiti da
Farmácia Comunitária (PSDB) e
Cristiano Pinto Ferreira (PSDB).
Estes receberam homenagem dos
oftalmologistas da cidade, durante
o jantar comemorativo do Dia do
Oftalmologista, em 7 de maio (leia
mais na pág. 4).
Plano de Carreira
Os novos Planos de
Carreira para médicos
e fiscais foram aprovados, no dia 30 de março,
em sessão extraordinária na Câmara, por 17
dos 21 vereadores
de São José dos
Campos. A proposta

só foi rejeitada pelos quatro vereadores da bancada petista. São eles:
Tonhão Dutra, Wagner Balieiro,
Amélia Naomi, Ângela Guadagnin,
Segundo informa o Sindicato dos
Servidores Municipais de São José
dos Campos.

Policlin Saúde
reajusta consulta
Em carta recebida pelos médicos em
maio, o Policlin Saúde anuncia aumento do
valor da consulta para R$ 45,00 no plano
executivo, R$ 38,00 no plano especial e
aumento do CH de procedimentos médicos
para R$ 33,00 a partir de 1º de abril.

Credenciamento
A Justiça Federal de São José dos Campos está promovendo um credenciamento de médicos interessados em atuar como peritos nas ações
que tramitam nessa instituição. As perícias em questão são realizadas na
própria sede da Justiça Federal, espaço privado e adequado à sua realização, em dia e horário previamente combinados com os peritos.
Tais peritos são remunerados com base na tabela de honorários médicos
editada pelo Conselho de Justiça Federal, cujo valor hoje é de R$ 234,80.
Não é necessária experiência prévia em perícias, havendo interesse em
profissionais das mais diversas especialidades (médico do trabalho, clínico
geral, cardiologista, ortopedista, psiquiatra, oftalmologista etc.).
Mais informações poderão ser obtidas nos telefones (12) 3925-8855 e
(12) 3922-1128, ou pelo email sjcampos_adm@jfsp.jus.br
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União e ação

No mês de abril passado,
os colegas Alexandre de Souza Muassab, Hélio de Souza
Lima e Silvana Moranini receberam homenagens pelos
serviços prestados à classe
médica e à APM, em solenidade na Regional de Taubaté,
por ocasião da abertura do
3º Fórum Regional de Defesa da Saúde
e Valorização do Médico. A honraria
reconheceu a representatividade de
São José dos Campos no cenário da
medicina. Estiveram presentes o nosso
presidente, Lauro Mascarenhas Pinto,
e o presidente da APM São Paulo,
Jorge Carlos Machado Curi.
Temos certeza de que a força do
trabalho desses colegas incentiva todos
nós que estamos há algum tempo nessa
trajetória. Esta Diretoria busca sempre a
participação da classe médica em nossas reuniões, principalmente daqueles
que ainda não vivenciaram a experiência

associativa, que é muito
gratificante e produtiva.
Só com a nossa união
podemos conseguir melhores condições de trabalho
e melhor remuneração.
Não podemos mais aceitar
que a medicina, ou seja, a
saúde, seja fonte de lucro
para os contratantes. Não podemos
ficar reféns!
Colegas, venham! Participem conosco, precisamos mesmo é de união
e de ação.
Aproveito para agradecer a todos os
que de alguma maneira participam das
ações sociais desenvolvidas pela APM
Regional, dentre elas a Páscoa Solidária,
o Agita São José e o Natal Solidário.
A APM é nossa. Vamos unir forças!
Juana Montecinos Maciel
Diretora Social da APM Regional
SJCampos
Órgão Informativo da
Associação Paulista de Medicina
Regional São José dos Campos
www.apmsjc.com.br
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Futebol de
equipes médicas
Em ano de Copa do Mundo, os
profissionais de medicina do Brasil
e da América do Sul também vão
operar jogadas desconcertantes, além
de prestar assistências de mestre e
mostrar que tem conhecimento de
excelência no mundo da bola. De 2 a
7 de setembro, eles serão as grandes
estrelas do V Campeonato Brasileiro
e do III Sul-Americano de Futebol de
Equipes Médicas, a se realizar em
Brotas, interior de São Paulo.
Já consagradas no campo da
medicina, as competições visam a
estimular a prática esportiva competitiva de forma saudável, além
promover o relacionamento entre
médicos, afirma o anestesiologista
Euclides Gabilheri Júnior, diretor

da Doutores da Bola, empresa organizadora.
Simultaneamente aos jogos, haverá
eventos sociais e prestação de serviços à comunidade. Todos os médicos
estarão engajados em campanha para
conscientizar e estimular os cidadãos
a doar sangue e órgãos. Aliás, a
grande final terá acesso franqueado ao
público mediante a doação de um quilo
de alimento não perecível, produtos
que serão repassados a instituições
de saúde do terceiro setor.
As inscrições para o V Campeonato Brasileiro e III Sul-americano de
Futebol de Equipes Médicas já estão
abertas. O telefone para informações
adicionais é (11) 9688.9268 e o
e-mail doutoresdabola@gmail.com

Encontro gineco

Portão da APM

A Sociedade Paulista de Endoscopia
Ginecológica e a APM Regional SJCampos realizam no dia 19 de junho o 1º
Encontro de Ginecologia Minimamente
Invasiva do Vale do Paraíba. O tema do
encontro é: Endoscopia – em busca da
qualidade de vida. Inscrições gratuitas.
Informações: (12) 3922-1079.

Os médicos associados que
estiverem com problemas para
abrir/fechar o portão da Casa do
Médico devem entrar em contato
com a Secretaria (tel. 3922-1079
ou apmsjc@uol.com.br), pois foi
feita manutenção e alguns controles perderam sua codificação.

Toda matéria assinada é de responsabilidade do autor

Dr. Eduardo de Souza
Martins Fernandes

Dr. Moacir
Martins Fernandes
CRM 16353

CRM 103858

• Cirurgia Especializada dos tumores
malignos e benignos do fígado, pâncreas e vias biliares
• Transplante hepático com doador cadáver e intervivos

• Clínica Cirúrgica do aparelho digestivo
• Cirurgia videolaparoscópica da obesidade mórbida
• Cirurgia do cólon, reto e ânus

Av. São João, 410 - 1º andar - Jd. Esplanada - SJCampos-SP
• Tel. Cons. (12) 3922-9966 • Tel. Res. 3921-0527

Av. São João, 410 - 1º andar - Jd. Esplanada - SJCampos-SP
• Tel. Cons. (12) 3922-9966 • Tel. Res. 3921-0527
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Ressonância Nuclear Magnética de Fígado
“Duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana.
Mas, no que respeita ao universo, ainda não adquiri a certeza absoluta.” Albert Einstein, 1879 – 1955
Não se enganem com o título. Não tenho
assunto, resolvi escrever sobre o nada.
Coloquei um título bonito para chamar a
atenção. Citei Einstein, chique, intelectual.
Einstein foi escolhido a “Pessoa do Século”
pela Revista Time. A mesma que escolheu
Lula como a pessoa mais influente no
mundo no ano passado. Não disse, escrever sobre o nada, sobre Einstein e agora
sobre o Lula é certeza de sucesso. Einstein
explicou o efeito termoelétrico e ganhou
o prêmio Nobel. Lula não ganhou, ainda,
mas é sempre candidato. Um metalúrgico
brasileiro impressiona o mundo. Não estou
fazendo profissão de fé política, mas que
nosso presidente é um sucesso, é. E o nada
e a ressonância magnética?
Na verdade o que me preocupa muito
é um vulcão lançando nuvens de cinzas
que se espalham pela Europa, suspendendo os voos. E um maluco que tentou
explodir um carro bomba em Times
Square. Ou a economia grega que está
em frangalhos. Não consigo entender
porque a bolsa brasileira cai por causa
da Grécia. Ou porque a Petrobrás é uma
das maiores empresas do mundo mas
o brasileiro paga mais pela gasolina
que nossos vizinhos do sul. Talvez seja
porque está vazando óleo no Golfo do
México, ou porque o Brasil usa combustível renovável. Dilma escolheu o
Temer, Serra quer o Aécio, uma criança
INFORME PUBLICITÁRIO

é espancada no Rio de Janeiro, as fotos
e filme dela estão na mídia.
Mas, com todas estas preocupações
mundiais na tela da tv, no monitor do
computador, ou no celular, volto ao mundo
real. - Doutor, quero que o senhor me
peça uma ressonância do fígado. Como,
senhora? Eu sou ginecologista, fígado para
mim é apenas para conjugar hormônios,
a senhora já procurou um gastro? Não,
doutor, não preciso de um gastro, preciso
de uma ressô do fígado...Mas, tento dizer,
quem sabe um clínico... Não doutor. Eu
paguei 20,00 reais por esta consulta e o
senhor tem de me pedir uma ressonância.
Como? A senhora pagou 20,00? Para
quem, já chamo a secretária pelo interfone, não sei se para confirmar que não
houve este assédio moral financeiro ou
para dividir minha angústia com alguém.
É evidente que a relação médico paciente
está indo para o ralo. Olho angustiado para
minha secretária, me ajuda... A paciente se
adianta, eu pago quase 300,00 reais por
mês e ainda me descontam 20,00 por
consulta, um absurdo, e o senhor quer
que eu vá num gastro? Quero a ressô...
e pronto. Ah, pede também uma ultra do
fígado, não tem ultra do corpo inteiro?
Senhora, quase perdendo a calma, eu
sou ginecologista, trato da mama, dos
órgãos sexuais femininos, menopausa...
A senhora não quer fazer preventivo? Não,

está
de
cara
nova

doutor, preventivo eu faço no postinho, não
vou pagar 20,00 para fazer preventivo e
eu ainda menstruo, não tenho nada de
menô... Vai me dar a ressô e a ultra ou
eu vou ter de ligar para o 0800 do plano?
Não, Sérgio, não faça isto. Pense. Relaxe.
Relação médico paciente é tudo. Calma!!!
Senhora, falo muito pausadamente, porque
a senhora quer uma ressonância nuclear
magnética do fígado? Doutor, não entendo
este negócio de nuclear – sabia que o
Einstein cabia no artigo – mas quero uma
destas do fígado. Porque minha senhora?
Meu último contato humano antes do
nada – sabia que o nada também entrava
-. Por que? Como por que? Porque eu
quero, porque eu preciso, porque eu
pago uma fortuna por mês para o plano
e nunca uso. Mas, qual a razão que a
senhora quer este exame? Sabe, doutor,
eu fui num terapeuta e foi ele quem me
pediu. Disse que tenho uma doença rara
no fígado, me deu estomazil para tomar e
eu até melhorei, mas ele disse que tenho
uma doença muito grave no fígado. Mas
como ele fez este diagnóstico, senhora?
Ora, doutor, ele é um especialista. É muito
famoso, atende mais de 100 pessoas por
dia. Examina os olhos da gente, vê a cor
das íris, depois passa as mãos na aura e
descobre as falhas, finalmente pega um
pêndulo e passa por todo o corpo. Quando
o pêndulo dá uma tremidinha é porque ali

Reinaugurada no dia 22 de
Maio, a Branco&Cia reabre
focada nas tendências da moda
e exigências do mercado, com
matérias-primas de primeira
qualidade e modelos especialmente selecionados. Sabemos
que é de extrema importância
estar bem vestido em qualquer

ocasião, dentro e fora do ambiente de trabalho. Por isso,
contamos com diversos tipos de
tecidos selecionados, visando o
máximo de conforto, elegância
e o caimento perfeito.
Conheça nossas coleções de
calças, blusas, saias, jaquetas,
jalecos, uniformes, bermudas,

tem um problema. No meu caso, tremeu
no fígado, aí ele pediu a ressô... Ele é um
amor, doutor, muito caridoso, atende pelo
que a gente pode pagar. A maioria dá uns
100 ou 150, mas vale. Ele é um especialista... Chamo novamente a secretária: vê
na tabela se eu posso pedir RNM e ultra de
fígado, falo e pisco. Não, doutor, o senhor
só pode pedir exame de ginecologia. Ufa,
me livrei. Tudo pelo social. Doutor, então
pede aquele exame dos ossos para saber
se eu estou perdendo cálcio. Ah, aproveita
e pede um check-up, aí. Duas assinaturas
na TISS e me livro.
Peço 10 minutos para minha secretária
para pensar no nada... Doutor, telefone,
é interurbano, (um estado do nordeste).
Doutor o senhor faz parto? Sim, faço.
O senhor faz parto em casa? Faz parto
na água? Sabe, como a Gisele? Faço,
faço, faço o que a senhora quiser! Doutor
o senhor faz parto na casa, na água,
sabe, como a Gisele? Sim, já disse que
sim. (Se falo não, vou ter de explicar por
que) Ah, então vou marcar uma consulta
com o senhor, é pela (nome do plano de
saúde), o senhor aceita não? Eles pagam
tudo, até o parto!
Desligo o telefone.
Dr. Sérgio dos Passos Ramos, vicepresidente da APM Regional São José
dos Campos
shorts e acessórios.
A Branco&Cia conta agora com
atendimento personalizado para
melhor atendê-lo (inclusive com
hora marcada - tel. 3941-7977).
A Branco&Cia abre de segunda
a sábado, das 10h às 19h, na rua
Viena, nº 107 – Loja 02 (Ao lado
do Centervale).
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Dia do Oftalmologista
Um elegante jantar realizado no
dia 7 de maio, no salão de festas do
condomínio Esplanada do Sol, marcou
as comemorações do Dia do Oftalmologista em São José dos Campos.
A festa foi animada pela Banda Metal
Manera, comandada pelo músico Chico Oliveira, e teve como patrocinador a
Excimer Laser Vale do Paraíba.
Na oportunidade, foram homenageados com o prêmio “ Amigo da Visão”,
conferido pelo Conselho Brasileiro de
Oftalmologia, os quatro vereadores
que votaram a favor da saúde ocular
da população (veja texto na pág. 1) Robertinho da Padaria (PPS), Juvenil
Silvério (PSDB), Petiti da Farmácia
Comunitária (PSDB) e Cristiano Pinto
Ferreira (PSDB). Eles receberam o

Lauro Mascarenhas Pinto, presidente da
APM Regional, e Sebastião Dominguez,
do Exicimer Laser Vale do Paraíba

título de “Amigo da Visão”, das mãos
dos médicos Sebastião Dominguez e
Carlos Bijos.
O presidente da APM Regional,
Lauro Mascarenhas Pinto, representou a classe médica de São José dos
Campos.

Bioclin
O Grupo Policlin inaugurou uma unidade do Laboratório de Análises Clínicas - Bioclin na Av. Nove de Julho, 417, em São José dos
Campos. Além dos exames convencionais, o Bioclin realiza o teste
do pezinho e o teste de paternidade. Também oferece serviços de
coleta domiciliar e coleta em empresas.
A APM foi representada no evento pelo seu vice-presidente Dr.
Sergio dos Passos Ramos.

Depressão e Diabetes
O médico psiquiatra Marco Antonio Vitti falou sobre Depressão
no dia 22 de abril, em palestra que
integra a programação de atividades
para público leigo, organizada pela
APM Regional. No dia 13 de maio, o

A Banda Metal Manera, comandada por Chico Oliveira: música de primeira

podólogo e professor do SENAC
São José dos Campos, Luiz César
dos Santos, falou sobre Cuidados
com os Pés Diabéticos.

eSTÁ De VolTa!

Atendimento personalizado
(inclusive com hora marcada)

Leia as notícias diárias sobre
Medicina e mantenha-se atualizado:
www.apmsjc.com.br/cientifico.htm

Tel. (12)

3941-7977

Dr. Mario Silva Jorge - CRM
27.123

MARCO ANTONIO FIORAVANTE  CRM 46027

Horário de
Segunda a sábado, das 10h às 19h
funcionamento R. Viena, 107 - loja 2 (ao lado do CenterVale Shopping)

