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ELEIÇÕES NA
APM REGIONAL
A Associação Paulista de Medicina Seção Regional de São
José dos Campos, nos termos de seu Estatuto Social, vem dar
ciência aos seus associados com direito a voto e convocá-los
para comparecerem no dia 25 de agosto de 2011, das 08h00
às 17h00, no local de votação abaixo relacionado, para eleição,
em pleito único, do preenchimento dos cargos eletivos da Seção
Regional de São José dos Campos, da Associação Paulista de
Medicina e da Associação Médica Brasileira, observados os
dispositivos estatuários e normas complementares a respeito.
Fica facultada a representação de chapas concorrentes aos
cargos eletivos da Seção Regional de São José dos Campos,
mediante protocolo junto à sua Sede Social, sito Avenida São
José, nº 1.187, Centro, São José dos Campos – SP, até as 17
horas do dia 06 de julho de 2011.
Local de Votação: Avenida São José, nº 1.187, Centro,
São José dos Campos – SP.
Data: 25/08/2011, quinta-feira

Seja sócio da APM!

A APM é livre
para defender
VOCÊ
Para a APM
continuar livre,
ela precisado
seu apoio.
Seja sócio. Pague
sua mensalidade
em dia.
Informações:
3922-1079

Associação Paulista de Medicina
Seção Regional de São José dos Campos
Dr. Lauro Mascarenhas Pinto
Presidente

A luta continua: Assembléia 30/6
Após procurar 15 empresas da saúde suplementar
(abaixo) reivindicando reajuste dos honorários médicos e
o fim das interferências sobre a autonomia profissional, as
entidades médicas estaduais – Associação Paulista de Medicina (APM), Conselho Regional de Medicina do Estado de
São Paulo (CREMESP), Sindicato dos Médicos de São Paulo
(SIMESP) e Academia de Medicina de São Paulo (AMSP),
Regionais e Sociedades de Especialidade – conclamam os
profissionais a participar de Grande Assembléia Estadual,
no dia 30 de junho, quinta-feira, às 20h, no auditório da
APCD – Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas.
A participação maciça dos médicos que atuam junto
aos planos de saúde é imprescindível para votar as propostas das empresas e também definir novas ações em relação
àquelas que se recusarem a negociar. Somente assim o
movimento, que teve como marco histórico o último dia 7
de abril, terá continuidade e força no sentido de garantir
avanços concretos e definitivos na grave situação vivida
pelos profissionais de medicina há mais de uma década.

A pauta do movimento estadual consiste em recomposição do valor da consulta para R$ 80,00 e procedimentos atualizados proporcionalmente de acordo com
o sistema de hierarquização da Classificação Brasileira
Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM),
além de regularização dos contratos entre médicos e
operadoras com a inserção de cláusula de reajuste anual
baseado no índice autorizado pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS) para os planos individuais.
Outro pleito essencial para o movimento é o fim das
pressões das empresas para que reduzam solicitações
de exames, de internações e de outros procedimentos,
interferências inaceitáveis que colocam em risco a saúde
dos cidadãos.
Mais uma vez, é hora de expor para a opinião pública os abusos praticados no setor, tornando médicos e
pacientes vítimas dos lucros bilionários das operadoras
e seguradoras. Durante a assembléia, pode ser recomendada, inclusive, a paralisação por tempo indeterminado.

• EMPRESAS PROCURADAS
Medicina de grupo:
Amil, Gama Saúde, Golden Cross, Green Line, Intermédica e Medial
Autogestões:
ABET (Telefônica), Caixa Econômica Federal, Cassi
(Banco do Brasil), Companhia de Engenharia de Tráfego,
Embratel e Geap
Seguradoras:
Marítima, Notredame e Porto Seguro
Outras foram chamadas em regiões diversas do estado.
• ASSEMBLÉIA ESTADUAL DOS MÉDICOS
Local: Auditório da APCD – Associação Paulista dos
Cirurgiões Dentistas
End.: R. Voluntários da Pátria, 547, Santana, São Paulo/SP
Data: 30 de junho, quinta-feira
Horário: 20h
Informações: (11) 3188-4207/0800 17 3313

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

Cassi

R$ 42,00 *1

Unimed São José dos Campos

R$ 40,00 *2

Unimed Intercâmbio

R$ 40,00 *4

Policlin Especial

R$ 38,00 *2

Petrobras (apenas PJ)

R$ 36,00 *1

Clinica São José Beta 22 Plus30

R$ 34,91 *2

Vale Saúde

R$ 32,00 *2
R$ 31,42 *2

Petrobras

R$ 80,00 *1

Bradesco Empresa

R$ 52,60 *2

Bradesco Individual

R$ 49,20 *2

Sul América Empresa

R$ 48,00

Sul América Individual

R$ 46,00 *1

Clinica São José Alfa 22 Plus

Policlin Executivo

R$ 45,00

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

*1

*2

• *1 Prazo de retorno 15 dias
• *2 Prazo de retorno 30 dias
• *4 Prazo de retorno 20 dias
Tabela do valor de consulta pago
pelas principais operadoras.
Obs: Lembramos que as definições de
retorno acima mencionadas são de
iniciativa das operadoras e não têm
respaldo ético ou legal.
Fonte: Consultórios médicos pesquisados pela APM
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editorial

pesquisa

58% dos usuários de p
de saúde têm reclama

QUEM É (SOMOS) A APM
Parece brincadeira, mas muitos colegas não sabem e não querem saber. Nós somos a terceira entidade médica mais antiga, com
quase 80 anos.
A grande maioria das especialidades saiu de dentro da APM,
o próprio CREMESP saiu da APM. É uma casa que só existe para
apoiar e defender o médico, tanto na parte científica, com vários
cursos de educação médica continuada por especialidades, como na
defesa jurídica, na parte cultural, parte social, laser, clube de
compras etc., serviços estes que visam facilitar e trazer
ao médico compensações pelas suas horas dedicadas a
estudar e trabalhar.
O incrível é que mesmo trabalhando para os colegas que não são associados – a maioria nunca apoiou
em nada a APM – ainda somos criticados pelos mesmos.
Estes vêm fazer uso do espaço - que lhes é cedido gratuitamente,
pois esta é a Casa do Médico e é um direito deles e “dever” da APM
apoiar sempre a melhoria e valorização de todos os médicos - para
fazer piadas e críticas a respeito da Diretoria.
Todos já foram convidados várias vezes neste mesmo espaço
para virem conhecer e participar da Casa.
Participem conosco ao menos em uma reunião de Diretoria para
conhecer nossos trabalhos e aí sim poder comentar sobre as mesmas.
Um grande abraço a todos.
Lauro Mascarenhas Pinto
Presidente
APM Regional SJCampos
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Os dados integram pesquisa divulgada
pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) no
dia 21 de junho. O levantamento realizado pelo
Instituto de Pesquisas Datafolha comprova a
alta correlação entre a experiência negativa
vivenciada pelos pacientes e seus familiares
e a insatisfação com o atendimento prestado
pelos planos.
De acordo com a pesquisa, as reclamações mais comuns estão relacionadas com
a demora no atendimento ou fila de espera
no pronto-socorro, no laboratório ou na
clínica (26%). Percentual significativo dos
entrevistados também relatou existir poucas
opções de médicos, hospitais e laboratórios
(21%) disponíveis para o atendimento de
suas necessidades. Outros 14% relatam que
tiveram que buscar a assistência no Sistema
Único de Saúde (SUS) por conta da negação
de cobertura ou restrição de atendimento do
plano de saúde contratado.
Com relação ao atendimento médico, a
principal queixa dos entrevistados é a difi-

culdade de marcar uma consulta (19%)
e o descredenciamento do profissional
médico procurado (18%). O excesso de burocracia foi outro ponto de reclamação dos
usuários: 13% vivenciaram demora para
a autorização de exames ou a liberação
de guias, inclusive de internação e 12%
tiveram negativa de cobertura de procedimento ou exame.
Pagamentos extras - A cobrança de
valores adicionais, além da mensalidade,
também foi apontada por 19% dos entrevistados, que tiveram de efetuar pagamento extra para garantir a realização de
consultas, exames ou outros procedimentos. A pesquisa captou, ainda, relatos de
usuários dos planos que tiveram que deixar
um cheque caução para ser atendido, não
encontraram vaga para internação, foram
transferidos para outro hospital por determinação do plano e tiveram alta médica
imposta pelo plano antes da determinação
do médico.

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

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
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Artigo

planos
ações

Faz tabela, Doutor?
Ou, você está preparado para o Brasil do século 21?

Os dados constam do estudo patrocinado pelo CFM e realizado pelo
Datafolha que, no período de 4 e 5 de
abril de 2011, ouviu 2.061 pessoas, distribuídas em 145 municípios e com
idades de 16 anos ou mais. Dentre os
entrevistados, 26% disseram possuir
plano ou seguro saúde, na condição de
titulares ou dependentes, compondo
amostra final de 545 indivíduos.
Desse total de 545 entrevistados,
52% possuíam plano coletivo (da
empresa ou instituição em que trabalham). O restante afirmou contar
com planos individuais ou familiares
comprados diretamente no mercado.
Os usuários de planos de saúde
têm um nível mais alto de escolaridade
do que a população em geral. Dos 545
entrevistados, 31% têm nível superior
enquanto na amostra inicial (2.061
entrevistas, incluindo quem não tem
plano) este índice não ultrapassa 13%.
No Brasil, 45,5 milhões de
pessoas têm planos ou seguros de
saúde. Atuam nesse mercado 1.044
empresas que movimentaram aproximadamente R$ 71 bilhões em 2010,
segundo dados da Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS).
Fonte: site da APM

“Hoje em dia conhecemos o preço de tudo e o valor de nada.” Oscar Wilde 1854-1900
No artigo anterior falamos do vazio do paciente que
perde seu médico porque muda o plano de saúde ou, mais
comum hoje em dia, quando seu médico se descredencia
do plano. Hoje falaremos destes pacientes que, apesar de
terem perdido seus médicos, ou até o plano de saúde, não
querem perder um médico particular.
Vamos a algumas definições importantes. Um estudo
do Ipea mostra que a maioria (40%) das pessoas quer um
plano de saúde para ter mais rapidez em realizar consultas
e exames e apenas 16% para poder escolher um médico de
confiança. Guardem este conceito.
Por outro lado, índices oficiais de crescimento médio
dos rendimentos e da massa salarial mostram que cada vez
mais as famílias estão crescendo seu poder aquisitivo além
de mais famílias terem acesso a salários. Estas famílias estão comprando serviços de saúde individualmente ou estão
tendo acesso a eles em virtude de estarem empregadas e
ter o plano como salário indireto. Isto é particularmente
verdadeiro quando se trata de classes c e d. Portanto mais
um conceito a ser guardado: a massa de clientes está
aumentando.
Mais uma variável a ser adicionada. O custo dos planos de saúde está aumentando muito. Planos comprados
através de associações e clubes de consumidores tiveram
aumento este ano em torno de 30%. Isto é mais do que
o suportável por uma família. Este dinheiro terá de ser
retirado de outra fonte e a percepção das famílias que o
plano de saúde é importante se contrasta com a necessidade de pagá-lo. A má qualidade do atendimento pelos
planos de saúde, excesso de ações regulatórias – leia-se
aqui restritivas ou ao menos protelatórias - bem como a

insatisfação dos médicos com o que estão recebendo, o
que é nitidamente percebido pelo cliente, faz com que o
comprador dos planos de saúde se pergunte se isto vale a
pena. Serviços cada vez mais caros e que não funcionem
bem tendem a ser substituídos...
Aí surge a solução “brasileira”. Se meu médico aceita
trabalhar por uma merreca para o plano de saúde, porque
eu não posso oferecer para ele uma merreca para ele me
atender. Ganham todos: o cliente que paga pouco e o médico que ganha por fora.
De fato, médicos ficaram tanto tempo ganhando
merrecas dos planos que já não têm mais idéia do valor dos
seus serviços. A grande maioria dos colegas cobra a tabela
que dizem ser a da CBHPM de 42,00. Este era o valor em
2003!!! Hoje, se apenas usarmos um corretor de valores,
é de quase 80,00! Portanto, se pretende cobrar tabela, que
seja pelo menos este valor.
Lembro que um colega, que fazia muita tabela, foi
um dia ao advogado dele e pediu um desconto de 50%. A
resposta foi óbvia: Dr., se o senhor não sabe o valor do seu
trabalho, eu sei o do meu! Não faço desconto!
Ficam algumas perguntas a serem respondidas: Você
está preparado para atender esta enorme massa de pessoas
que começou a demandar serviços médicos particulares?
Como? Apenas, antes do próximo artigo, lembre-se que
40% das pessoas querem ser atendidas rapidamente,
apenas 16% querem escolher você! Difícil a verdade, não
é? Até o mês que vem.
Dr. Sérgio dos Passos Ramos
Vice-presidente da APM Regional São José dos Campos
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Defesa profissional

GO’s São Paulo
param de atender planos em setembro
Suspensão do atendimento acontecerá nos dias 1º, 2 e 3 em protesto contra o fato de empresas não
avançarem nas negociações por reajustes dos procedimentos

A Ginecologia e a Obstetrícia do Estado de São
Paulo vai parar nos dias 1º, 2 e 3 de setembro de 2011.
A suspensão do atendimento ocorrerá no sistema de
saúde suplementar; não serão feitos quaisquer procedimentos eletivos referentes a planos e seguros saúde.
É uma espécie de ultimato que os especialistas paulistas
dão às empresas após frustradas tentativas de negociações de reajustes de honorários e/ou de propostas muito
aquém das expectativas.
Desde outubro de 2010, quando constituiu sua
Banca de Negociações, a SOGESP fez inúmeras tentativas
de diálogo com um total de 49 operadoras. A principal
reivindicação é a adequação dos honorários médicos à
CBHPM 2003 reajustados com base no IGPM até 2010.
Os números demonstram bem a intransigência
das empresas, cujos nomes serão divulgados oportunamente. Até agora, 29 não se reuniram com a
SOGESP, sendo que uma foi enfática em não querer
nem conversar: a Porto Seguro.
Outro bloco, de 19 planos, abriu diálogo. No entanto, após o encontro e a formalização da proposta,
apenas uma se dispôs efetivamente a negociar. Oito
não responderam à proposta SOGESP e outras 6 a
rejeitaram. De outras 4, aguarda-se contato, pois
ainda estão no prazo para responder.
Diante de tal quadro, que denota efetivo desrespeito aos problemas enfrentados pelos ginecologistas
e obstetras, foi aprovada durante a III Reunião com as
Diretorias Regionais e Representantes Credenciados,
em Campinas, em 19 de junho, a suspensão do atendimento aos planos de saúde no período de 1º a 3 de
setembro. O ultimato ocorrerá justamente em meio

ao XV Congresso Paulista de Obstetrícia e Ginecologia, quando os 6 mil profissionais debaterão quais os
próximos passos do movimento, avaliando inclusive
recomendações de descredenciamento coletivo, novas
medidas judiciais, entre outras.
"Chegamos ao limite", pontua César Eduardo
Fernandes, presidente da SOGESP. "A SOGESP buscou
o diálogo. Mas, a postura intransigente das operadoras
requer outras atitudes. A prática da especialidade na
saúde suplementar tornou-se inviável em São Paulo.
Os honorários aviltantes têm levado muitos colegas
a fechar consultórios, pois estão quebrando. Outros
acumulam vários empregos colocando em risco a
integridade profissional e a qualidade do atendimento
às pacientes e aos fetos. Exigimos dignidade para nós e
para os pacientes. São inúmeras as pressões de planos
para corte nas solicitações de exames, de internações
e de outros procedimentos, o que inviabiliza a boa
medicina. É hora de dar um basta".
É importante registrar que a suspensão abrangerá
somente os atendimentos eletivos. As urgências e emergências estarão garantidas. Para não causar transtornos
aos pacientes, a SOGESP orienta os ginecologistas e
obstetras de São Paulo a fecharem suas agendas dos dias
1º, 2 e 3 de setembro, já remarcando eventuais consultas
e procedimentos pré-combinados para outras datas.
"O paciente merecerá toda a nossa atenção
e respaldo", destaca Maria Rita Souza Mesquita,
coordenadora da Comissão de Honorários Médicos
da SOGESP. "Nosso embate com os planos de saúde,
aliás, é em defesa dos direitos de assistência adequada
dos cidadãos, além da valorização profissional".

Médicos católicos
fazem retiro
No dia 14 de maio, o Grupo de
Médicos Católicos São Lucas se reuniu
para refletir e rezar, em uma chácara em
Caçapava. Os participantes foram orientados pelo padre Edinei Evaldo Batista,
que refletiu sobre o valor do silêncio para
a oração. A segunda reflexão foi sobre a
busca de Deus. A programação da manhã
terminou com a celebração eucarística
e à tarde os participantes falaram de
sua experiência na oração pessoal e
manifestaram a positividade de um dia
como esse para eles e para todo cristão.

