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Defesa Profissional
reivindica mais união da classe
Uma classe médica mais unida e mobilizada é fator chave na busca de melhores condições profissionais para a classe médica, principalmente no Vale do
Paraíba, onde são praticados os piores honorários do país, segundo Sérgio dos Passos Ramos, diretor de Defesa Profissional da APM Regional.
Leia a seguir sua entrevista sobre as atividades do Departamento:
Jornal do Médico - Qual a função
do Departamento de Defesa Profissional da APM Regional?
Sérgio dos Passos Ramos - A Defesa
Profissional é uma das diretorias obrigatórias em todas as regionais da APM. Faz
parte da história da APM. É bom lembrar
que diversas entidades nasceram dentro
do contexto da Defesa Profissional e
passaram a ser unidades autônomas.
Dentro destas cito o Conselho Regional
de Medicina e a Unimed.
Jornal do Médico - Como está
estruturado o Departamento?
SPR - Estamos estruturados com
um diretor e uma assessoria jurídica
cujo relatório está incluído nesta edição
do Jornal do Médico (veja baixo). Além
disso toda a diretoria está empenhada
na defesa profissional de uma maneira
geral.
Jornal do Médico - Quais as principais ações desenvolvidas nessa
área, nesta gestão?
SPR - Uma, talvez a principal, foi
definir um espaço no Jornal do Médico
para abordar temas de defesa da profissão, divulgando idéias que levem o
médico a pensar sobre a sua situação e
divulgando o valor da consulta médica
de todos os convênios. No outro lado,
todos os agravos que ameaçam a classe como um todo são analisados pela

diretoria da APM e com a assessoria
jurídica e sugeridos meios de luta para
a solução. Mas é importante ressaltar
que a APM não pode sair por aí como
um ministério público defendendo os
médicos sem ter recebido deles um
mandato específico para cada causa.
Em muitos casos a atuação da APM
é aler tar seus associados de que
este contrato ou aquela deliberação é
ilegal ou antiético. Mas a APM não é a
xerife da classe. Em alguns casos os
médicos envolvidos são consultados
e, se quiserem enfrentar o problema,
receberão da APM todo o apoio da
entidade estadual como um todo.

Quanto vale o seu
trabalho, Doutor?
Embraer

44,85

Sul América Empresa

42,18

Saúde Bradesco Empresa

42,10

Medservice

42,00

Saúde Bradesco Individual

37,00

Sul América Individual

36,00

Cassi

36,00

Unimed Bonificada

35,00

Grupo São José Beta

34,91

Petrobrás

33,90

---------------------------------------------------------------Policlin Executivo
33,00
Clínica São José Alfa

31,42

Policlin Especial

30,00

Unimed Intercâmbio

30,00

Vale Saúde

28,87

Unimed Normal

28,60

Tabela do valor
de consultas pago
pelas principais
operadoras
no mês de
fevereiro/2007
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

Jornal do Médico - Como diretor
responsável pela área, como o sr.
vê a situação profissional do médico
em SJC?
SPR - Infelizmente os médicos do Estado de São Paulo estão muito atrás do
movimento médico em todo o Brasil. Os
honorários praticados no nosso estado
são os menores do Brasil e a situação
no Vale do Paraíba é a pior do estado,
ou seja, o que os médicos recebem na
região é o pior honorário médico do
Brasil. Existem diversas causas para isto
mas a pior é a falta de união da classe
médica e a baixa representatividade política dos médicos no cenário do estado

e do país. Mas, volto a dizer, a APM
sozinha não pode se armar de Don
Quixote e atacar todos os moinhos
de vento. Demos um belo exemplo
no início da CBHPM quando todos os
planos de saúde em SJC aumentaram
os valores de tabela. Depois nos
desmobilizamos e aí está o resultado,
tudo igual ao que era antes.
Jornal do Médico - Como essa
situação pode melhorar?
SPR - Num dos artigos para o
Jornal do Médico eu escrevi: Só
nós médicos podemos e sabemos
fazer a medicina que fazemos. É
uma questão de mercado. Devemos
estabelecer nosso preço e não aceitar
o preço que os “ecônomo-juristas”
de plantão nos oferecem. Hoje há
MBAs voltados exclusivamente para
a “regulação” – leia-se exploração
– da classe médica. O que se vê no
Brasil inteiro é que nos lugares onde
os médicos foram fortes e unidos
e enfrentaram os pagadores da assistência médica os honorários são
bem maiores.
A APM sozinha não pode fazer
mais que orientar. Nós médicos é
que temos que nos unir em torno da
APM para fazer valer o nosso valor.
Aliás, uma pergunta final: Você, leitor,
é sócio da APM?

Assessoria Jurídica
acompanha 35 processos
A Assessoria Jurídica da APM
Regional atende gratuitamente aos associados em dia com as mensalidades
e que pertençam à associação há mais
de três meses. Em cinco anos de atuação, foram realizados cerca de cem
atendimentos individuais, entre orientações, acompanhamento em diligências
ou defesa efetiva em processos em
geral (inquéritos policiais, processos
cíveis e criminais, administrativos e
disciplinares).
Atualmente, o advogado da APM
Regional, Dr. Aníbal Monteiro de Castro, patrocina a defesa de associados
em 35 processos (inquéritos, ações
cíveis que envolvem pedidos que

variam de 100 mil a mais de 1 milhão
de reais, em trâmite em São José dos
Campos, Jacareí, Pindamonhangaba,
e processos disciplinares em trâmite
em São José dos Campos, Taubaté,
São Paulo e Brasília).
Os números citados não incluem
os casos de defesa coletiva, como
as negociações da CBHPM e o
assessoramento à APM em si nas
suas necessidades gerais, como
análise de contratos, revisão do Estatuto, participação em assembléias,
acompanhamento dos processos
envolvendo os médicos que não participaram da paralisação da CBHPM,
respostas a ofícios etc.



Mar/2007

Editorial

Vamos
moralizar
Caros colegas, está na hora da nossa classe se unir e lutar pela dignidade da mesma.
O projeto do ato médico já foi aprovado no
Senado e agora precisa ser aprovado pelo
Congresso; o ENEM (Encontro
Nacional de Especialidades
Médicas) vem aí e precisamos
levar para Brasília projetos de
toda a classe médica brasileira
defendendo a nossa procissão
do aviltamento de condições
de trabalho, contra a abertura
indiscriminada de escolas
de medicina sem nenhuma qualidade e em
qualquer lugar. E ainda: contra essa vergonha
que é o acordo de estudantes de medicina
que se formam em outros países tais como
Cuba, Bolívia e outros que montam cursos
para pessoas que não tiveram capacidade
de estudar em nossas escolas e vão a estes
países, com turmas de até 400 alunos, sem
nenhuma estrutura nem corpo docente plausível e voltam querendo ser médicos no Brasil
sem terem a mínima condição, e quando têm
que fazer exame de validação não querem,
pois não são capazes.
Vamos tentar moralizar um pouco este país
que só tem jogo de interesses, o governo não
liga para a educação nem para a saúde e pelo jeito para nada. Vejam a situação dos aeroportos:
onde foi parar o dinheiro que há muito deveria
estar mantendo os aparelhos de navegação
aeronáutica e outros tantos? Nossos políticos
só sabem pedir mais impostos para poder
desviá-los para interesses pessoais.
Como sempre espero sugestões, por favor,
participem, engrandeçam a nossa classe, e
também, como sempre, volto a lembrá-los de
que a Casa do Médico é a sua casa.
Lauro Mascarenhas Pinto
Presidente
APM Regional

Artigo

Agenda

Anvisa alerta sobre
infecções por micobactéria

Confira os eventos na área de saúde
em São José dos Campos:

A Anvisa – Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – alerta os
profissionais da área de saúde
sobre a ocorrência de processos
infecciosos em estabelecimentos de assistência à saúde.
Ao longo dos últimos anos,
a Anvisa vem acompanhando
a ocorrência de infecções póscirúrgicas por microbactéria de
crescimento rápido (MCR), nas
diferentes regiões do país, que
têm sido caracterizadas como
surtos isolados.
Os resultados das investigações preliminares em Mato
Grosso, Rio de Janeiro e Goiás
confirmam a ocorrência de
infecção por Mycobacterium
abscessus/Chelonae/for tuitum em pessoas submetidas a

procedimentos invasivos, particularmente naqueles efetuados
por vídeo, cujos instrumentais
médicos sofreram desinfecção
de alto nível em solução de
glutaraldeído.
Embora não seja uma infecção
considerada de alta letalidade,
tem significativo impacto sobre
a saúde de um número cada vez
maior de indivíduos, exigindo tratamento preventivo articulado.
Sendo assim, o médico deve
notificar os casos suspeitos
à Coordenação Estadual de
Controle de Infecção Hospitalar ou para a Rede Nacional
de Investigação de Sur tos e
Eventos Adversos em Serviços
de Saúde.
Fonte: Anvisa

Lauro Hanna é reeleito
na Unimed SJCampos
Dia 14 de março foi eleita a nova diretoria da Unimed de São
José dos Campos. A presidência continuará a ser exercida pelo Dr.
Lauro Hanna. A APM deseja aos novos diretores felicidades e uma
profícua gestão.

Oração de Médicos
A Diocese de São José dos Campos convida a todos para participar do Grupo de Reflexão – Partilha – Oração de Médicos, no
próximo dia 25/04 (4ª feira), com a participação do bispo Dom
Antônio Augusto Dias e Dra. Maria Lilian Campelo Pereira, do Rio de
Janeiro. A próxima reunião está programada para o dia 16 de maio.
Informações: Tel.: 3922-1079

Instituto de Oncologia do Vale
• Transmissões pela Rede Conexão Médica
• Como Montar um Centro de
Estudos - Implantação e administração de um Centro de Estudos em
Hospitais e Clínicas. Coordenação
editorial da Conexão Médica.
Apresentação: 14 de maio - 12h
• Capacitação para o 3º Setor Orientação a profissionais de saúde
interessados em implementar projetos sociais através de associações ou
organizações não-governamentais Organização da Dra. Nise Yamaguchi,
presidente da Associação Brasileira
de Cuidados Paliativos.
Apresentações: 18de abril e 16 de
maio - 14h
• I Curso de Enfermagem Oncológica
02 de maio - 13h - Transplante de
Células Tronco-Ematopiéticas - O
que o enfermeiro precisa saber
Inscrições gratuitas pelo telefone:
(12) 3924-9055 - Cristiane ou
Melissa

APM Regional
• Maio
Dia 10, às 15h - Palestra dirigida a
público leigo: “Contraconcepção”
Dr. Lauro Mascarenhas Pinto, na
Casa do Médico – Av. São José,
1187 - Centro
• Junho
Dia 13, às 15h – Palestra dirigida
a público leigo: “DST”
Dra. Silvana Morandini, na Casa
do Médico - Av. São José, 1187
- Centro
Informações: (12) 3922-1079
Órgão Informativo da Associação Paulista de Medicina
Regional São José dos Campos www.apmsjc.com.br
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Artigo

Justiça diz que escolha de terapia
é do médico, não do plano
Tribunal define que seguradora não deve interferir na decisão
Uma decisão inédita do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu
que os clientes de planos de saúde
têm direito de se submeterem a tratamentos indicados pelos médicos e
não apenas os cobertos pelos planos
de saúde. O entendimento, que cria
jurisprudência, foi firmado durante
o julgamento de um recurso movido
por parentes de Anselmo Vessoni,
que morreu em decorrência de um
câncer no pulmão.
A decisão unânime foi tomada
no último dia 15 de março pelos
ministros da 3ª Turma do STJ. Eles
concluíram que o plano de saúde Itaú
Seguros S/A, contratado por Vessoni,
previa a cober tura do tratamento
indicado pelo médico que assistia
o doente e não aquele restritivo
imposto pela empresa.
Segundo os ministros, o médico
e não o plano de saúde é o responsável por indicar a terapia pela
qual o paciente deve passar. Em
tese, a seguradora poderá recorrer
ao Supremo Tribunal Federal (STF)
argumentando suposta violação a
artigos da Constituição.
A ação foi movida inicialmente
pelo próprio Vessoni. Ele pedia que
a seguradora fosse obrigada a pagar
as sessões de quimioterapia às quais
se submeteu para tratar o câncer de

pulmão. A seguradora alegava que
a apólice do plano não previa a cobertura de tratamentos ambulatoriais
e de quimioterapia. O contrato foi
assinado em 1982, muito antes da
nova legislação começar a vigorar,
em janeiro de 1999.
Na Justiça de 1ª instância, o
pedido de Vessoni foi aceito e foi
determinado à seguradora que pagasse todo o tratamento do paciente.
Àquela altura ele já tinha morrido.
A empresa recorreu ao Tribunal de
Justiça de São Paulo e conseguiu
reverter a decisão. O recurso julgado
pelo STJ foi movido pelos parentes
de Vessoni.
“Se o plano está destinado a cobrir
despesas relativas ao tratamento, o
que o contrato pode dispor é sobre
as patologias cobertas, não sobre o
tipo de tratamento para cada patologia
alcançada pelo contrato. Na verdade,
se não fosse assim, estar-se-ia autorizando que a empresa se substituísse
aos médicos na escolha da terapia
adequada de acordo com o plano de
cobertura do paciente, o que é incongruente com o sistema de assistência
à saúde”, afirmou durante o julgamento
o relator do recurso no STJ, ministro
Carlos Alberto Menezes Direito.
A pedido de Anselmo Vessoni, o
advogado da família, Sérgio Pittelli, da

empresa Almeida e Associados, em
São Paulo, entrou com ação na 1ª Vara
Civil do Fórum Regional de Pinheiros,
em 8 de junho de 2000. A sentença
saiu em 31 de outubro, mas Vessoni
já havia falecido.
O Itaú Seguros entrou com recurso
de apelação e, em 2003, quem teve
ganho de causa foi a seguradora. “Decidi seguir com a ação por ter a certeza
de que iria ganhar”, lembra Pittelli,
que diz ter pago taxas da entrada do
recurso do próprio bolso. Dois meses
depois, o advogado entrou, então, com
pedido especial no Superior Tribunal de
Justiça (STJ). Ontem, a Itaú Seguros
informou em nota oficial que “não se
pronuncia a respeito de ações que
ainda estão tramitando na Justiça”.
Assim que for intimada, a empresa
tem 15 dias para entrar com recurso.
Para Pittelli, não cabe recurso. “O único
argumento que poderia ser usado é a
ação ter ferido a Constituição, o que
não ocorreu”, diz.
O plano Itaú Seguros de Vessoni
é de 1982, e, portanto, não está sob
regulamentação da Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS). Hoje,
há cerca de 22 milhões de planos
antigos. O número de contratos assinados depois de janeiro de 1999 é de
16 milhões.
Fonte: O Estado de S.Paulo

Cade multa
Unimed
Assis
O Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (Cade)
reuniu-se em 21 de março
para apreciar a representação
da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) contra a
Unimed de Assis/SP. O processo administrativo denunciava a exigência, por parte da
cooperativa, de unimilitância,
que é o compromisso dos
cooperados de não prestarem seus serviços por outra
administradora de planos ou
seguros de saúde.
Em seu voto, o relator da
matéria, Dr. Abraham Sicsú,
destacou o fato de que 68%
dos médicos de Assis são
cooperados da Unimed, o
que demonstra forte poder de
mercado e agrava a situação
acusada pela ANS.
Com base nas informações
constantes no processo, o
relator votou pela condenação
da Unimed ao pagamento
de multa, no valor de R$
63.846,00, além do cumprimento de outras exigências,
como a alteração do seu
estatuto e do seu regimento,
a comunicação aos seus cooperados da decisão do Cade
e a publicação da decisão do
Cade em jornal de grande
circulação na região da condenada. Os demais membros
do conselho acompanharam
o relator integralmente em
seu voto.
Fonte: Site Cade
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Comitê vai ajudar nos
julgamentos de erros médicos
Magistrados e profissionais de saúde se unem para beneficiar
cidadãos com decisões judiciais mais acertadas e ágeis
Um grupo de médicos e magistrados de São José dos Campos
decidiu estabelecer protocolos para
ampliar o diálogo e a cooperação
entre juízes e representantes da
classe médica, visando otimizar e
agilizar os julgamentos de ações
que envolvam o erro médico.
O resultado foi a criação de um
Comitê de Práticas Médicas, que
está preparando uma série de protocolos para auxiliar os juízes em
julgamentos de questões médicas.
Entre as ações que ocorrerão em
função desta cooperação, está a indicação de especialistas membros
de órgãos de classe como Colégio
Brasileiro de Cirurgiões (CBC) e a
Associação Paulista de Medicina
(APM), que fazem parte do comitê,
para atuar como peritos em ações
judiciais de erro médico.
Estes médicos receberão orientações da Escola Paulista de
Magistratura sobre o universo jurídico para atuarem como peritos,
bem como também para orientar
seus colegas de profissão sobre
como ocorre a apreciação judicial
em caso de processos por erro
médico.
Segundo Ricardo Pereira Júnior,
Juiz da 2ª Vara Cível de São José
dos Campos, que deverá ser uma
das primeiras a solicitar peritos
indicados pelas associações médicas, esta iniciativa é bastante
positiva. “Nós juízes não conhecemos em profundidade as questões
e as especializações médicas, por
isto necessitamos peritos que nos
ofereçam laudos ricos em detalhes

para a apreciação adequada dos
processos e, com esta parceria
esperamos conseguir isto com mais
rapidez e segurança”, destaca.
O Desembargador do Tribunal
de Justiça de São Paulo Sílvio
Marques Neto, que está par ticipando das discussões que originaram o Comitê desde o início,
reforça a impor tância do trabalho.
“Muitas vezes, nós juízes temos
uma dificuldade muito grande de
entender o linguajar médico. Além
disso, temos muito trabalho para
encontrar os médicos adequados
dependendo da especialidade,
bem como em alguns casos
precisamos de mais de um por
processo”, reforça.
Os médicos também estão bastante animados com a ampliação
do diálogo entre justiça e entidades
de classe. ”A formação deste comitê vai ao encontro do desejo das
entidades médicas sérias, que têm
o real interesse de que profissionais sejam julgados por médicos
especialistas nas diversas áreas
de atuação fornecidos pelo CBC e
APM, de modo que o julgamento
seja justo e imparcial, evitando o
descrédito da categoria médica”,
afirma o secretário do Colégio Brasileiros de Cirurgiões (CBC), Paulo
Maurício Chagas Bruno.
Além de auxiliar em julgamentos
de conduta médica, os peritos indicados pelo comitê também auxiliarão na solução de dúvidas relativas
as responsabilidades de pacientes,
médicos e operadoras de planos e
seguros de saúde, de modo que os

juízes possam dar o veredicto com
base em avaliação técnica.
Início
O primeiro passo para a criação
do Comitê foi dado durante o
workshop “Prática médica, justiça
e cidadania”, realizado em agosto
passado pelo Instituto de Ensino e
Pesquisa (IEP) do Hospital Vivalle.
O evento contou com o apoio da
Associação Paulista de Medicina
(APM), Associação Médica Brasileira (AMB), Colégio Brasileiro de
Cirurgiões (CBC), Escola Paulista
de Magistratura e Associação Paulista dos Magistrados, entidades
que atualmente fazem par te do
Comitê de Práticas Médicas.

Agita São José
Será no dia 15 de abril o Agita São
José 2007. A caminhada, realizada
anualmente pela APM Regional, visa
promover a prática de atividades
físicas como forma de prevenção de
problemas de saúde e melhoria da
qualidade de vida.
A saída do passeio será às 8h30,
tendo como ponto de encontro a Casa do
Médico – Av. São José, 1.187 – Centro.
Informações: 3922-1079. Participe!

A APM Regional de São José
dos Campos conta agora com
uma sala de estar equipada com
Internet, disponível sem custo
para os associados. Utilize!

