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Paralisação marca Dia Mundial da Saúde
população local, que parou
para ouvir a mensagem.
O sucesso da manifestação entusiasmou o
presidente da APM, Jorge
Carlos Machado Curi, que
se mostrou bastante satisfeito com o resultado.
“Já participei de várias
mobilizações, mas nunca
de uma como essa. Todo
o movimento médico está
Médicos que participaram do protesto em frente à Casa do Médico usaram nariz de palhaço
muito coeso e sintonizado
direção à Praça da Sé. Ao som de palavras de ordem sobre a importância da mudança dessa grave
e um ensurdecedor apitaço, os médicos, muitos situação. Esperamos que os avanços ocorram rausando nariz de palhaço, chamaram a atenção da pidamente a partir de agora”, afirmou.
Em São Paulo, o movimento foi organizado
pela Associação Paulista de Medicina (APM), ao
lado do Conselho Regional de Medicina de São
Paulo (Cremesp), Sindicato dos Médicos de São
Paulo (Simesp) e Academia de Medicina de São
Paulo. Além disso, recebeu apoio de inúmeras Sociedades de Especialidade e outras entidades como
Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do
Estado de São Paulo (SINDHOSP), Federação dos
Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de
O diretor de Defesa Profissional da APM Regional, Alexandre
São Paulo (FEHOESP), Ordem dos Advogados do
de Souza Muassab, distribui carta informando a população
Brasil – São Paulo (OAB-SP), Associação Brasileira
sobre o movimento
de Defesa do Consumidor (Pro Teste), Instituto de
Defesa do Consumidor (Idec), Conselho Regional
de Odontologia (Crosp) e Associação Paulista
de Cirurgiões Dentistas (APCD), Associação dos
Usuários dos Planos de Saúde do Estado de São
Paulo (Aussesp) e Conselho Federal de Fisioterapia
e Terapia Ocupacional (Coffito).
Durante a manifestação, o deputado federal
Eleuses Paiva, que também já presidiu a APM e a
AMB, anunciou que apresentou, no dia 6 de abril,
requerimento para que seja realizada na Câmara
audiência pública para debater a relação de trabalho entre os médicos prestadores de serviços e os
planos de saúde.
Leia mais sobre a paralisação nas páginas 3 e 4.
Passeata em São Paulo: mil médicos caminharam até a Praça da Sé

Em 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, médicos
de todo o Brasil interromperam o atendimento
eletivo aos planos de saúde. O protesto, organizado
pelas entidades nacionais Associação Médica Brasileira (AMB), Conselho Federal de Medicina (CFM)
e Federação Nacional dos Médicos (Fenam), é uma
reação da classe médica e demais profissionais à
política dos planos de saúde, que pagam honorários
irrisórios e interferem na autonomia, conforme
constataram as recentes pesquisas APM/DataFolha, ao mesmo tempo em que cobram valores cada
vez maiores dos usuários.
A iniciativa teve o apoio da Unimed São José dos
Campos, alinhada à Fesp (Federação das Unimeds
do Estado de São Paulo), que considerou legítima
a reivindicação da classe médica (leia na página 3).
Em São José dos Campos, os médicos realizaram protesto em frente à Casa do Médico,
distribuindo carta de esclarecimento à população
e usando nariz de palhaço. Segundo a APM Regional, cerca de 80% dos profissionais da cidade
paralisaram o atendimento nesse dia. “Estamos
fazendo um alerta aos convênios, brigando pela
saúde do povo e pela valorização do nosso trabalho”, afirmou o presidente da Regional, Lauro
Mascarenhas Pinto.
Na capital paulista, aproximadamente mil
médicos saíram da sede da APM e marcharam em

Quanto vale o seu trabalho, Doutor?
Valores das consultas médicas
praticadas pelos planos de saúde
em São José dos Campos

----------------------------------------------------------------Unimed São José dos Campos

R$ 40,00 *2

Unimed Intercâmbio

R$ 40,00 *4

Policlin Especial

R$ 38,00 *2

Petrobras

R$ 80,00 *1

Cassi

R$ 38,00 *1

Bradesco Empresa

R$ 52,60 *2

Petrobras (apenas PJ)

R$ 36,00 *1

Bradesco Individual

R$ 49,20 *2

Clinica São José Beta 22 Plus30

R$ 34,91 *2

Sul América Empresa

R$ 48,00 *1

Vale Saúde

R$ 32,00 *2

Sul América Individual

R$ 46,00 *1

Clinica São José Alfa 22 Plus

R$ 31,42 *2

Policlin Executivo

R$ 45,00 *2

Policlin (Redefit, Policard, Polibásico) R$ 25,00 *2

• *1 Prazo de retorno 15 dias
• *2 Prazo de retorno 30 dias
• *3 Conforme comunicado de 28 de outubro
• *4 Prazo de retorno 20 dias
Lembramos que estas definições de retorno
acima mencionadas são de iniciativa das
operadoras e não têm respaldo ético ou legal.
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
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editorial

Defesa profissional

Estamos mais unidos
É com muita satisfação que fazemos esta edição
especial do Jornal do Médico, sobre o dia 7 de abril
de 2011, “DIA MUNDIAL DA SAÚDE”. Este ano, a
data foi marcada também como “DIA NACIONAL DE
ALERTA E PROTESTO CONTRA AS OPERADORAS
DOS PLANOS DE SAÚDE.”
Fico feliz em dizer que tivemos aproximadamente 80% de adesão ao movimento.
Senti que os médicos finalmente estão começando
a se unir e a acreditar que isoladamente não será
possível obter resultados satisfatórios.
O grupo que esteve presente na Casa
do Médico pela manhã e aqueles que se
fizeram presentes à noite estavam motivados e estão entendendo que a nossa luta,
agora, com o apoio de mais de 100 entidades,
não vai ser fácil nem rápida, mas, com certeza
poderá ser “vitoriosa” se nos mantivermos unidos.
Serão etapas a vencer, degraus a serem alcançados, mas estamos trabalhando em várias frentes e,
se continuarmos juntos e organizados, a saúde dos
brasileiros e a dos médicos sairá fortalecida.
Essa luta não terá volta, só continuidade.
Contamos com todos vocês.
Lauro Mascarenhas Pinto
Presidente
APM Regional SJCampos
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REUNIÃO ECAD
Médicos e outros profissionais de saúde de São José dos Campos estão convidados a participar
de reunião com o deputado federal Carlinhos Almeida, no dia 9 de maio de 2011, às 19h30, para
tratar do problema do ECAD. Sugestões, críticas, reclamações sobre cobranças em consultório serão
encaminhadas ao deputado, que levará ao conhecimento da Ministra da Cultura, Ana de Hollanda.
A atual legislação obriga o médico a pagar direitos autorais ao órgão, se quiser manter um aparelho
de televisão ligado em seu consultório. A reivindicação da classe é que as clínicas e os hospitais sejam
retirados do artigo da lei que especifica os “locais de frequência coletiva”.
Compareça e participe!

Agenda
• II Congresso de Emergências Clínicas
do Vale do Paraíba
11, 12 e 13 de maio de 2011
Parque Tecnológico de São José dos Campos
Inscrições e informações:
3901-3493
www.sjc.sp.gov.br

www.

apmsjc
.com.br

Órgão Informativo da
Associação Paulista de Medicina
Regional São José dos Campos
www.apmsjc.com.br
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cLASSIFICADOS

De médico
para médico
• veNDO - SALA COMERCIAL - 50m2 com
2 banheiros privativos. Espaço Andrômeda
Shopping. Aceito proposta.
Tel.: (12) 3931-7974.
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PARALISAÇÃO

Unimed-SJC
apoia movimento
Leia abaixo depoimento do presidente da Unimed São José dos Campos,
Júlio Cesar Teixeira Amado, sobre a paralisação nacional dos médicos:

“Alinhada com a Fesp (Federação das Unimeds do Estado
de São Paulo), a Unimed-SJC apoiou o movimento do dia 7 de
abril por entender como legítima a reivindicação dos médicos
em relação aos honorários repassados pelas operadoras e
planos de saúde.
Por ser uma cooperativa médica, a Unimed, por meio de
processos rígidos de administração de custos hospitalares,
Júlio Cesar Teixeira
Amado, presidente da OPME e SADT, reverte aos seus cooperados todo o resultado
Unimed São José dos
financeiro da operação receita/custeio. Por isso mesmo, defenCampos
de uma melhor remuneração dos planos de saúde, cuja receita é
proveniente dos repasses dos clientes, como forma de possibilitar
a justa valorização dos profissionais médicos e de seus honorários.
Entendemos que com a cobrança de valores promocionais, com o único intuito
de atrair novos clientes, como as mensalidades praticadas por alguns planos de saúde, jamais alcançaremos uma prestação de serviço de qualidade, aliada à dignidade
profissional. Mas, para alcançarmos esse equilíbrio, serão necessários alguns meses
de renegociações contratuais, com objetivo de repassar os reajustes necessários.”

ANS se
manifesta sobre
a paralisação
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não tem por finalidade definir valores referentes ao pagamento das operadoras
pelos serviços realizados por prestadores de
serviços de saúde. Na busca pelo entendimento e equilíbrio entre as partes, no entanto, a
Agência tem conduzido grupos de trabalho,
nos quais atua como facilitadora entre as partes para tratar da remuneração de hospitais e
discutir honorários médicos. A ANS também
tem participado de discussões sobre o tema na
Procuradoria Geral do Trabalho (PGT), junto a
entidades médicas, Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (CADE) e secretarias
de Desenvolvimento Econômico (SDE) e de
Acompanhamento Econômico (SEAE).
Quanto ao movimento promovido pela
Associação Médica Brasileira (AMB) no dia
7/4, a ANS entende que é papel das entidades
médicas lutar pelos direitos dos profissionais.
Fonte: Verena Souza - Saúde Business Web

Deputado considera abertura de CPI da ANS
e vice-presidente da Frente Parlamentar da Saúde,
Eleuses Paiva, afirmou existirem denúncias questionando a isenção da agência, uma vez que parte
da diretoria da ANS é composta por executivos
vindos de operadoras.
Segundo ele, parte da diretoria da Agência
teria vindo de empresas de medicina de grupo e

operadoras. “Não posso falar em termos de lei,
mas isso é questionável moralmente”, afirmou. O
deputado adiantou que será aberta uma audiência
pública no congresso nas próximas semanas com
intuito de pedir explicação à Agência.
Fonte: Verena Souza - Saúde Business Web
A mais completa clínica de Urologia
do Vale em amplas e modernas
instalações, com servicos de
consulta, litotripsia, ultrassom,
urodinâmica e exames laboratoriais
Corpo Clínico:
• Jorge Cezar Perera de Castro • Marco Antonio Fioravante
• José Ronaldo Bigatão • Vicente P. C. Nogueira

MARCO ANTONIO FIORAVANTE  CRM 46027

O trabalho regulatório da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS) foi colocado em xeque no
início de abril, durante coletiva de imprensa concedida
pela Associação Médica Brasileira (AMB), Conselho
Federal de Medicina (CFM) e Federação Nacional dos
Médicos (Fenam), sobre a paralisação do dia 7 de abril.
Em entrevista à Saúde TV, o deputado federal
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Conheça as
reivindicações dos médicos

Foi um sucesso a edição 2011 da
Caminhada Agita São José! Confira.

O movimento deflagrado no dia 7 de abril tornou públicas as principais reivindicações dos médicos:
Reajuste dos honorários, tendo como balizador os valores da CBHPM Sexta Edição;
Regularização dos contratos conforme a Resolução ANS Nº 71 / 2004, que prevê
critérios e periodicidade de reajustes;
Fim das interferências dos planos de saúde na autonomia do médico;
Aprovação do Projeto de Lei 6964/2010 que institui reajuste anual dos honorários
médicos, com arbitragem da ANS diante de impasses.
Fonte: Boletim da Comissão Nacional de Saúde Suplementar (COMSU)

Aquecimento e alongamento no estacionamento
da Casa do Médico

Próximos passos
Em abril e maio ocorrerão negociações com as operadoras. Em seguida deverão
ser convocadas assembleias dos médicos para avaliar as respostas das empresas.
Caso não ocorra uma evolução satisfatória, poderão ser deflagradas novas
iniciativas regionais aprovadas em assembleias, além daquelas já definidas pelo
movimento nacional. Veja o cronograma:
Abril: início das negociações com o impreterível envio, pelas entidades, de correspondência às operadoras, para que apresentem suas propostas em resposta
aos médicos
Final de maio: consolidação das negociações (preferencialmente por operadora)
e das propostas concretas apresentadas pelos planos e seguros de saúde
Início de junho: convocação, pelas Comissões de Honorários Estaduais ou
Regionais, de assembleias dos médicos, com o objetivo de deliberar sobre o
posicionamento da categoria na continuidade da relação com os planos de saúde.
Julho: balanço nacional dos resultados e das deliberações das assembleias estaduais e regionais
Fonte: Boletim da Comissão Nacional
de Saúde Suplementar (COMSU)

Saída em direção ao Parque da Cidade

Parque da Cidade: descanso merecido!

