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AMB espera união nacional
em torno da EC 29
Em nota oficial publicada em seu

cálculo. A saúde do Brasil precisa

de. Reduziu a base de receita sobre

site (www.amb.org.br) no dia 12 de

urgentemente de mais investimentos,

a qual incidiam os 12% obrigatórios,

junho, a Associação Médica Brasi-

e existe receita para tanto. Portanto,

tirando do cálculo as transferências

leira (AMB) lamentou que a Câmara

é inadmissível que usem o setor

do Fundeb aos municípios. Estima-se

dos Deputados tenha desfigurado to-

como pretexto para a criação de mais

que daí advirá uma perda anual de

talmente a regulamentação proposta

um imposto.

mais de R$ 1 bilhão para a saúde.

Pela proposta aprovada na Câma-

Além disso, conforme divulgado na

ra, em 2011, a destinação de verbas

imprensa hoje, o texto permite que os

“Na noite de ontem (11/6) foi

da saúde chegaria a R$ 68 bilhões.

estados considerem juros de dívidas

aprovado um texto que, além de

Enfim, uma perda de R$ 15 bilhões,

como investimentos no setor e cria

manter as regras para investimen-

só em 2011, se comparado com o

um prazo de quatro anos para que os

tos do Governo Federal exatamente

substitutivo do senador Tião Viana,

mesmos cumpram a lei. Com a nova

nos mesmos moldes de hoje, abre

já aprovado pelo Senado, que esta-

regra, estima-se que os investimen-

espaço para perdas impor tantes

belece que a União tem de destinar

tos dos estados cairão, na prática,

para a saúde.

10% de sua receita, percentual a ser

para algo em torno de 9,8%.

para a Emenda Constitucional 29. Diz
o documento:

A proposta aprovada na Câmara

atingido de forma gradual até 2011,

Em suma, os cidadãos e as insti-

mantém a regra de corrigir os in-

quando os investimentos chegariam

tuições nacionais sofreram um duro

vestimentos conforme a variação da

a R$ 83 bilhões.

golpe. A Associação Médica Brasilei-

inflação e o crescimento econômico.

Lamentável também é que a pro-

Acresce apenas a CSS e mesmo

posta modificou as normas para os

assim não a coloca na base de

investimentos dos estados em saú-

ra espera que o Senado corrija essa
grave distorção.”
São Paulo, 12 de junho de 2008

Eleições
da APM
No dia 29 de julho, a Secretaria Geral da APM expedirá às Seções Regionais
e Associações filiadas a relação das chapas da APMSP devidamente inscritas e
respectivas constituições,
para divulgação entre os
associados. Aguarde, na
próxima edição do Jornal
do Médico, informações
sobre as chapas da APM
Regional.
A posse da AMB está
marcada para o dia 24 de
outubro, e a da APM-SP,
para 8 de novembro. A posse da Regional São José
dos Campos acontece, tradicionalmente, no Baile do
Médico, que este ano será
no dia 18 de outubro.

Vem aí

Quanto vale o seu trabalho,
Doutor?
Embraer

R$ 44,85

*1

Bradesco Empresa

R$ 44,70

*2

Sul América Empresa

R$ 44,60

*1

Unimed Bonificada

R$ 42,00

*3

Bradesco Individual

R$ 40,00

*2

Sul América Individual

R$ 40,00

*1

Policlin Executivo

R$ 37,00

*2

Cassi

R$ 36,00

*1

Petrobras

R$ 36,00

*1

Clinica São José Beta 22 Plus30

R$ 34,91

*2

Baile do Médico!

Anote na sua agenda: o Baile do Médico deste ano será no dia 18 de
outubro, no Espaço Cassiano Ricardo. Informe-se sobre as vendas de
convites pelo tel. (12) 3922-1079 ou e-mail: apmsjc@uol.com.br

w w w. a p m s j c . c o m . b r
Confira os acessos ao site da APM Regional:

-------------------------------------------------------------------------------------Policlin Especial

R$ 33,00

*2

Vale Saúde

R$ 32,00

*2

Clinica São José Alfa 22 Plus

R$ 31,42

*2

Unimed Normal

R$ 31,20

*2

Unimed Intercâmbio

R$ 30,00

*4

*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 a partir de janeiro/2008.
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

Até o dia 27/06/08
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Editorial

Defesa Profissional

É com grande satisfação que começo este Editorial, para
dar parabéns aos ginecologistas e obstetras cooperados da
Unimed de São José dos Campos, que começaram a agir de
maneira coerente, se uniram e deram um basta aos valores
vis que vinham recebendo como pagamento pelos seus serviços, tanto no parto normal como pelo parto cesáreo. Se
não tivessem aumento, parariam de atender aos pacientes
e deixariam todos para o plantonista do convênio.
Agora é hora de tomarmos essa atitude como exemplo e
expandirmos o posicionamento para os outros convênios.
Por vezes já falamos que só teremos força no dia em que
nos unirmos, e vejam bem a força que nós
não sabemos que temos! Foi só um grupo
se reunir e já conseguiu um acordo sem
muito esforço. Vamos acordar e exigir que
parem de nos explorar, e paguem o que
merecemos, vamos deixar os convênios
que pagam abaixo do mínimo digno sem
médicos e vamos ver se conseguem
sobreviver.
Bem, como nem tudo é festa para nós
simples mortais, gostaria de deixar o meu
repúdio ao nosso governo federal, que só quer mais dinheiro
para gastar aonde não precisa, pedir mais impostos dizendo
que é para a saúde e não é, pois a verba que deveria ser da
saúde é sempre desviada. No orçamento, vários técnicos do
próprio governo já disseram e mostraram que tem dinheiro
sobrando se for bem distribuído.
Nosso governo não fornece o necessário básico para
campanhas de vacinação, controle de surtos previsíveis,
remédios de uso obrigatório para várias doenças crônicas
sérias, e muitas outras prioridades que eu poderia ficar
horas relatando. Esse mesmo governo vem dizer que vai
fazer cirurgia de mudança de sexo de graça pelo SUS. Não
que eu tenha algo contra os homossexuais, longe disso, os
respeito e muito, a preferência sexual de cada individuo é
de sua própria escolha e ninguém tem nada a ver com isso.
Mas daí a fazer uma cirurgia desse porte e custo, enquanto
não se tem o básico necessário, no mínimo é brincadeira
ou de uma irresponsabilidade descabida.
Não se esqueçam que teremos eleições da APM
em agosto, participem, pois a Casa do Médico é a sua
casa.
Lauro Mascarenhas Pinto

Nem a pau, Medial!!!
Médica de São José dos Campos pede descredenciamento da Medial,
que mantém honorários congelados há 7 anos!!!
A APM recebeu a carta onde uma colega pede descredenciamento da Medial Saúde. Com sua
autorização reproduzimos trechos da missiva:
“Avaliei cuidadosamente sua resposta de 28/04/2008 sobre meu pedido de reajuste do valor
da consulta médica, e considerando que:

1 - não houve reajuste do atual valor de CH desde a assinatura de nosso contrato em
08/06/20001 (portanto há 7 anos);
2 - a Medial Saúde apresentou aumento de suas receitas, em média, de 30% ao ano, de
2003 a 2006, e o lucro líquido ajustado expandiu 59% ao ano e ainda assim, nega-se
a atender minha solicitação de reajuste;
3 - a Medial Saúde é, de todos os convênios com que trabalho, o que paga o menor valor
de consulta (R$ 21,60 – abaixo da linha ética mínima que é R$ 34,91 ); (...)
5 - a Medial Saúde se diz “empresa que INVESTE na qualidade e humanização dos serviços
de saúde”, mas ao que parece, só na teoria;
6 - e por fim, já que Viver Bem Faz Bem;
Resolvo e comunico que a partir de 31/07/2008 estarei me descredenciando da Medial
Saúde SA, respeitando assim a cláusula XIV de nosso contrato que reza aviso prévio
por escrito de no mínimo 30 (trinta dias ) por qualquer uma das partes. Adeus,”

A respeito desta carta queremos lembrar um artigo publicado no Jornal do Médico em setembro
de 2006: ... sem nós (médicos), planos de saúde, cooperativas médicas, hospitais e todos os
que auferem lucro de nosso trabalho, não sobreviverão. ...
Será que não está na hora de todos que atendem estes convênios que tem honorários congelados há ANOS não se descredenciarem também???
(Nota do Dr Sergio dos Passos Ramos, diretor de Defesa Profissional)

Atualize seu endereço
Solicitamos aos colegas que atualizem seus dados junto a Casa do Médico (dados
residenciais e do consultório), para que possam receber as informações de seu interesse
– eventos, jornal, comunicados, etc. Tel.: (12) 3922-1079 ou apmsjc@uol.com.br

Presidente da APM Regional

Órgão Informativo da Associação Paulista de Medicina
Regional São José dos Campos www.apmsjc.com.br
• Presidente - Dr. Lauro Mascarenhas Pinto • Vice-presidente - Dra. Carmen Thereza Prícoli Quaglia • 10 Tesoureiro - Dr. Marco
Antonio Fioravante • 20 Tesoureiro - Dr. José Ribamar Sousa Da Cruz • 10 Secretário - Dra. Maria Margarida Fernandez A. Isaac •
20 Secretário - Dr. Fernando Martins Soares • Diretoria Defesa Profissional - Dr. Sérgio dos Passos Ramos • Diretoria Científica
- Dra. Nereusa Martins B. Moreira Lemos • Diretoria de Comunicações - Dra. Maria José Vieira da Silva Cunha • Diretoria Social
- Dr. Carlos Alberto de Queiroz Carvalho • Diretoria Cultural - Dra. Juana Montecinos Maciel • Diretoria de Esportes - Dr. Álvaro
Vieira de Almeida Junior • Conselho Fiscal - Dr. Helio Alves de Souza Lima, Dr. Joper Fonseca Junior, Dr. José Eduardo de Oliveira
• Suplentes Conselho Fiscal - Dra. Cynthia Maria Slobada Cortez, Dr. Luiz Alberto Siqueira Vantine, Dr. Pedro Roberto Alves Ribeiro
• Delegados - Dr. Gilberto Benevides, Dra. Therezinha Veneziani Silva • Jornalista Responsável: Ana Paula Soares - Mtb. 18.368
• Projeto Gráfico/editoração: Layout Produção Gráfica • Tiragem Desta Edição: 1.500 Exemplares
Toda matéria assinada é de responsabilidade do autor

Jun/Jul 2008

Novos Sócios

Defesa Profissional

Doutor, é preciso justificar!
"A única condição necessária para a perpetuação da opressão é que as pessoas se omitam." Steve Biku, 1946-1977

Legal este negócio de escrever
com citações. Dá um ar de intelectual
ao seu artigo. Steve Biku foi um mártir
da luta contra o apartheid na África
do Sul. Morreu na prisão de Pretoria
em 1977. Os três médicos que
atestaram seu falecimento de causas
naturais foram inicialmente expulsos
da profissão médica pela organização
médica da África do Sul. Não havia
justificativa para seus laudos.
Isto me faz lembrar o telefonema
que recebi do Hospital me pedindo
que eu comparecesse urgente após
um parto normal. Obstetra, pensei
em hemorragia do quarto período,
que só não teme quem nunca viu.
Mas era apenas para justificar o fio
de categute simples que eu usara no
parto normal senão a operadora do
plano de saúde não pagaria a conta...
Este fio custa R$ 2,00...
Isto me faz pensar a que nível, nós,
médicos, estamos chegando. Seis
anos de formação e anos e anos de
pós-graduação para ter de justificar
o uso de um fio de sutura. É a Lei da
Lombada. Lombada é um obstáculo
colocado nos caminhos para reduzir a
velocidade dos que não respeitam as

3

leis. Ou seja, para punir alguns poucos,
submetem-se todos aos riscos de
quebras de veículos e acidentes graves. A tal da justificativa é a lombada.
Para punir maus médicos ou maus
hospitais que superfaturam as contas,
submetem-se todos à lombada.
Há algum tempo recebi uma pérola
de uma colega auditora que me pedia
a justificativa de um parto. Não era
uma cesariana, era um parto vaginal,
normal, fisiológico, com feto vivo! O
que poderia dizer? Que o feto por ação
da ocitocina e falta de ação da ocitocinase, tinha sido expelido do ventre
materno por vigorosas contrações do
útero? Que o fato era comum e que
ocorria com todos os humanos que
tinham mãe e até o presente momento
da ciência todos tinham, inclusive a
colega auditora? Diriam os opositores,
ah, poderia ser uma cesariana.
Como diz um colega cirurgião,
existem controvérsias sobre se a
cesariana é parto normal ou não.
Dizem alguns que parto vaginal com
extensas lacerações de períneo e
lesões fetais é parto “normal”. Mas
isto é motivo para outro artigo.
Voltando à colega auditora eu res-

pondi da maneira mais simples: Houve
o parto, produto da gravidez, produto da
concepção, que por sua vez foi produto
de um ato sexual que ocorreu há aproximadamente 9 meses atrás. Resposta
correta. Fui aprovado e o parto foi pago.
Simples. Aliás, nem sei por que estou
perdendo tempo escrevendo este artigo
já que justificar é obrigação do médico e
ponto final. Citação do início do artigo:
"A única condição necessária para
a perpetuação da opressão é que as
pessoas se omitam."
Aliás, sobre auditoria médica,
justificativas e lombadas, me permita
citar outro autor, Arlindo Almeida,
presidente da Abramge (Associação
Brasileira de Medicina de Grupo) comentando o novo rol de procedimentos da ANS (Jornal Valeparaibano, 1º
de maio de 2008): “Isso obrigará as
operadoras a reduzir custos, realizar
mais auditorias nos procedimentos
e dificultar o pagamento a médicos
e hospitais" (o grifo é meu)
A grande vantagem das citações
é que você pode usar a que quiser. A
escolha é sua, meu caro colega.
Sérgio dos Passos Ramos
Diretor de Defesa Profissional

Palestras gratuitas
Em maio e junho foram realizadas duas palestras gratuitas
para público leigo, na Casa do Médico. O neurologista Oswaldo
Couto Junior falou sobre Vertigens e o pneumologista Álvaro
Machuca, sobre Pneumonia. A APM Regional mantém uma
programação permanente de palestras, com a colaboração
voluntária dos médicos. Colabore, orientando e informando a
comunidade! Informe-se pelo tel. (12) 3922-1079.

A APM Regional saúda e dá boasvindas a seus novos sócios!
• Anna Carolina Hoff – Endoscopista
• Antonio Carlos Costa Franco Reprodução Humana
• Clarisse Gaspar Doim - Dermatologista/
Alergia / Imulogia
• Cláudio Cunha dos Santos - Nefrologia/
Pediatria
• Debora Passos Batista - Alergista
• Gisele Tanaka Shinzato - Oftalmologia
• Graziela Moreira Ferreira de Aguiar Oftalmologia
• João Carlos Ceccarelli Otorrinolaringologista
• Leila Maria Dodds Bonard Infectologia/Pediatria
• Leila Ribeiro de Magalhães Ginecologia e Obstetrícia
• Leonardo Ribeiro de Magalhães Anestesiologista
• Marcelo Apparicio Fernandes Justino Ortopedia/Traumatologia
• Margaret Inacia Guedes Queiroga Nefrologia
• Maria Henriqueta Rennó Merlotti Ortopedia
• Mônica Miranda Frota - Infectologia/
Terapia Intensiva
• Paulo de Tarso Bond Cruz - Mastologia
• Renato Egydio Oliveira Carvalho Neto Clinico Geral/Medicina Intensiva
• Sérgio Tadão Nishi - Ortopedia/
Traumatologia
• Thaís Mascagna Barbi - Ginecologia e
Obstetrícia
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Para que
serve a APM?

Essa pergunta é recorrente entre os colegas que não conhecem
bem a Casa do Médico. Confira algumas vantagens e benefícios e
acesse o site da APM-SP – www.apm.org.br >Serviços>Parcerias
e benefícios para informações em nível estadual.

• Departamento Jurídico (advogado com assistência totalmente gratuita para
causas médicas – consulte condições)
• Defesa Profissional;
• Plano Sul América (preço diferenciado para sócio APM-P e SJC);
• Clube de Campo APM (localizado na Serra da Cantareira);
• Sala de Internet equipada (à disposição para associados, totalmente gratuita);
• Fotocópias e fax (cota mensal gratuita para associados);
• Locação do Auditório para palestras, reuniões, com aparelhagem completa (data
show, computador e multimídia) a preço diferenciado para associados;
• Estacionamento 24 horas (adquirindo o controle, somente para associados);
• Divulgação no site da APM Regional – www.apmsjc.com.br (divulgação da
clínica no guia médico, e serviços classificados como, por exemplo, anúncio
de aluguel de salas, gratuito para associados APM);
• Convênio com a Escola de Inglês Spell (desconto 12% taxa inscrição e 5%

nas mensalidades, curso personalizado na sede da Regional no valor de R$
150,00, três vezes por semana, uma hora, somente associados APM);
• Convênio com a Escola de Inglês Wiseup (desconto de 30% nas mensalidades,
somente associados APM);
• Convênio com a Locadora de Veículos DB CAR (preço diferenciado para
associados);
• Convênio com Floricultura Romero Flores (assinatura de flores, preço diferenciado para associados);
• Convênio com Instituto Wanderley Luxemburgo (desconto de 30% nos cursos,
medicina esportiva, fisioterapia, psicologia, entre outros, somente associados
APM);
• Revista Artéria;
• Jornal do Médico (mensal);
• Preços diferenciados para associados em alguns eventos como, por exemplo,
Baile do Médico;
• Preços diferenciados na compra de atestados (ASO, A, B), CBHPM e Selo Médico.

Inglês: aulas específicas para médicos
A APM Regional fechou parceria
com a escola de línguas Spell, para
a realização de cursos de inglês
elaborados especificamente para
a classe médica, abrangendo três
níveis - conversação, básico e
intermediário.

Os cursos serão realizados na
sede da APM, a partir da montagem
de grupos interessados. O valor será
de R$ 150,00 mensais, já inclusa a
apostila, três aulas semanais, com
duração de uma hora.
Solicitamos a gentileza de nos

sugerirem os horários que seriam
mais convenientes, para que possamos dar andamento à organização das turmas. As informações
podem ser enviadas por e-mail
- apmsjc@uol.com.br ou tel. (12)
3922-1079.

Plantão
Sul América
Dia 26/08 das 9h às 16h, haverá plantão Sul América na Casa do
Médico, com o Sr. Rinaldo Sérgio
Thomaz. Tire suas dúvidas sobre
os planos oferecidos exclusivamente para médicos.

