
• Criação do Núcleo de Endoscopia na APM, com o 
objetivo de agregar os médicos que exercem a es-
pecialidade de endoscopia digestiva, assim como 
outros de especialidades relacionadas.

• Participação do evento que comemorou os 200 
transplantes autólogos de medula óssea, realiza-
dos pelo Hospital Pio XII. 

• Parceria com o Hospital viValle, para a realização 
de palestras para a classe médica.

• Cessão do auditório para eventos de Educação 
Médica Continuada do Cremesp. 

• Atividade do Dia da Mulher, com homenagem a 
11 mulheres da cidade, que por suas iniciativas 
sociais, de apoio à cidadania e saúde na região, se 
destacam em suas atribuições, independentemen-
te da profissão.

• Estreia do Cine Debate, que promove mensalmente 
a exibição de um filme, seguido de discussão sobre 
o tema abordado.

• Criação do blog da APM São José dos Campos. 
Com menos de um ano, já é considerado uma das 
maiores fontes de informação sobre o movimento 
médico e outros assuntos de Medicina - http://
apmsjc.com.br/blog/

• Parceria com a AJFAC e o Parque Vicentina Ara-
nha, com a finalidade de estabelecer cooperações 
mútuas entre as duas entidades.

• Visita do vice-prefeito de São José dos Campos, o 
médico Luiz Antônio Ângelo da Silva.

• Participação no evento em homenagem ao Dia do 
Oftalmologista, promovido pelo Excimer Laser 
Vale do Paraíba.

Comunicação, Social e Cultura

• Participação no encontro promovido pela AMB e FENAN, 
para discutir reivindicações e alertas aos planos de saúde.

• Participação na caminhada organizada pelo movimento 
de alerta dos médicos e cirurgiões dentistas aos planos de 
saúde, por remuneração e condições de trabalho dignas, 
que reuniu cerca de mil pessoas em São Paulo no dia 25/4. 

Defesa Profissional

• Mais de 300 pessoas participaram da da 7ª Ca-
minhada Agita São José, no dia 15 de abril. A 
atividade teve início em frente à casa do Médico,e 
terminou no Parque Vicentina Aranha.

Esporte, Saúde e Lazer

• Parceria com o CIEE (Centro de Integração 
Empresa-Escola), para a admissão de estagiários 
pela classe médica.

• Reforma do Auditório Dr. Antonio Mazzuco, Casa 
do Médico, reinaugurado em setembro.

• Realização da primeira reunião distrital da APM 
em São José dos Campos.

• Reunião da Diretoria no Clube de Campo da APM 
São Paulo, na Serra da Cantareira.

Organização e Estrutura

Científico
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• Participação na Cápsula do Tempo do Quaglia 
Laboratório, em comemoração aos seus 50 anos 
de história. 

• O tradicional Baile do Médico de São José dos Cam-
pos, versão 2012, trouxe uma série de novidades. 
Orquestra renovada, buffet otimizado e muita 
alegria. O tema do evento foi "Cuidar da Saúde é 
a nossa alegria".

• Em iniciativa inédita, a APM São José dos Campos 
organizou e sediou uma apresentação do Quarteto 
de Cordas da Orquestra Sinfônica local. 

• Apresentação do show “A Volta ao Mundo em 80 
vozes”, com o artista francês Khalid K.

• Na área de responsabilidade social, a APM conti-
nuou seu programa da Páscoa Solidária, Dia da 
Criança e Natal Solidário, graças à imprescindível 
colaboração dos colegas, pacientes e familiares.

A APM São José dos Campos encerra mais um ano de atividades com um balanço bastante positivo de realizações, nas suas diversas 
áreas de atuação. Em 2013, novas iniciativas estão sendo planejadas, sempre em favor dos interesses da classe médica e da comunidade 

joseense. Esperamos poder continuar contando com a imprescindível colaboração e participação daqueles que nos ajudaram em 2012, 
e que outros colegas se juntem a nós! Confira as principais ações.
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editorial

A APM é livre para defender
o médico e a Medicina.

Para ser livre, Precisa ser forte.

Seja Sócio da aPM.
Ligue hoje: 3922-1079.

Pois é. Neste jornal estamos falando das coisas que 
fizemos na APM de São José dos Campos. Mas muitos de 
nossos colegas nos dizem que o mais importante é que a APM 
defenda os médicos. Pois bem, neste ano, 2012, o movimento 
médico obteve grandes vitórias e temos de comemorar. 

A primeira foi, finalmente, as operadoras 
de saúde sentaram-se à mesa para conversar 
sobre honorários, reajuste de honorários, 
tabelas e contratualização.

Pelo menos hoje elas começam a nos ouvir. 
Em algumas o aumento foi considerável, mais de 
50%. Hoje a grande maioria dos planos de saúde 
estaduais paga 60 reais a consulta. Com exceção, 
ainda, da Cooperativa. Mas mesmo dentro do 

sistema cooperativista, há Cooperativas pagando mais de 60 
reais a consulta. Boa administração? Falta de concorrência? 
Respostas do outro lado da ponte...

Em relação à contratualização, todas as operadoras, 
provocadas pela ANS, estão apresentando os contratos 
já com índices de reajuste. E as entidades médicas estão 
contestando estes índices.

Novamente em relação à Cooperativa a ANS define 
que os preços de serviços médicos devem ser aprovados em 
Assembleia Geral. Novamente o sistema Cooperativa esper-
neia e diz que não, bla bla bla e etc. Respostas novamente 
do outro lado da ponte...

2012, um ano para ficar na
história do movimento médico

“Médicos jovens não acreditam em Papai Noel nem na época do Natal”

Mas mercado é mercado. E médico, e como digo isto com 
orgulho hoje, não é burro. Sabe o que lhe faz bem e o que lhe 
faz mal e toma posição. E acaba saindo das operadoras que 
não lhe pagam bem. E, novamente com orgulho, vejo como 
os médicos mais novos são muito mais inteligentes do que 
nós, velhos lobos... Eles não acreditam em Papai Noel nem 
na época do Natal.

E os velhos lobos continuam a pensar que quantidade é 
lucro. Mas as coisas estão mudando, lentamente, mas estão.

Na mídia, explode a questão da formação do médico, das 
más faculdades, da reprovação no exame do Cremesp. Pois 
é... a população quer bons médicos... Isso dificulta o plano 
da “inteligentsia” do governo que quer importar médicos de 
outros países “hermanos”.

Nos meus 42 anos de médico, começo a ter esperança.
Esperança de uma medicina melhor, de médicos melho-

res, de uma profissão melhor.
Se o mundo não acabar e não deve ter acabado se você 

está lendo este jornal, 2013 será um ano de mais conquistas 
ainda.

Aliás, 13 por 13, ninguém é supersticioso na nossa 
profissão.

Abraços a todos

Sérgio dos Passos Ramos
Presidente da APM São José dos Campos

APM
na Prefeitura
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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

E m  R e s o l u ç ã o  p u b l i c a d a  e m 
8/11/2012, o CFM vedou ao médico as-
sistente o preenchimento de formulários 
elaborados por empresas seguradoras, 
revogando a Resolução CFM nº 1.076/81e 
demais disposições em contrário. Mais 
detalhes no site do Cremesp – 
www.cremesp.org.br

O colega Álvaro Machuca, Diretor Cultural da APM São 
José dos Campos será o Secretário de Saúde da cidade, con-
forme anunciado em dezembro pelo prefeito Carlinhos de 
Almeida. Desejamos sucesso nessa nova atividade!

Resolução CFM

Álvaro Machuca
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artigo

Tecnologia a serviço da vida
Ressonância Magnética de Alta Definição
Tomografia Computadorizada Multislice
Radiologia Digital
Mamografia Digital*

Ultrassonografia Geral e Morfológica*

Densitometria Óssea*

www.tomovale.com.br

SJCAMPOS  —  R. Teopompo de Vasconcelos, 41 - Vl. Adyana • 12 3202 6222
JACAREÍ  —  R. João Américo da Silva, 230 - Centro • 12 3953 4233
CAÇAPAVA  —  Av. Dr. Pereira de Mattos, 50 - Centro • 12 3653 4433

*Entrega 
imediata dos 
exames, com 

laudo

APM
na Prefeitura

O Hospital viValle anunciou, no início de dezembro, 
o início de mais uma etapa de seu plano de expansão, que 
prevê o aumento da capacidade de operação em 150%. 
As obras terão início em janeiro de 2013 e a conclusão 
está prevista para o final de 2014. Serão investidos R$ 
54 milhões no projeto, financiados parcialmente com 
recursos do BNDES.

Com a nova estrutura, a área ocupada pela unidade 
hospitalar aumentará de 4.500 m2 para 14.000m2. 
Serão 3.000 m2 só para o estacionamento, com 370 
vagas. 240 novos empregos serão criados, além dos 360 
atuais. O número de leitos subirá de 52 para 130, sendo 
103 para internação (atualmente são 36) e 27 de UTI 
(atualmente, 16).

Fundado em 2000, o Hospital viValle passou 
a integrar, em 2011, a Rede D’Or São Luiz, um dos 
maiores grupos de saúde do Brasil, em um movimento 
de potencialização de investimentos para a excelência 
médica na região. 

Hospital viValle triplica capacidade
Atualmente, o hospital mantém 70 planos cadastra-

dos, pertencentes a 45 convênios. Atende a praticamente 
todos os planos de saúde, com exceção do SUS, Unimed 
SJCampos e aqueles que têm hospital na região (Policlin, 
Vale Saúde e Grupo São José Saúde). 

O viValle mantém o Instituto de Ensino e Pesquisa 
(IEP), que realiza cerca de 100 eventos por ano, com 1,5 
mil participantes. A partir de 2013, essa área de ensino se 
unirá ao Instituto D’Or de Ensino e Pesquisa, ampliando 
a programação de atividades. 

TAblET
Sendo um hospital de corpo clínico aberto, o viValle 

precisa estar em sintonia com as demandas e necessida-
des dos profissionais que utilizam as instalações. Assim, 
acaba de implantar o sistema de pesquisa de satisfação 
via tablet em seu centro cirúrgico. É o primeiro hospital 
da Rede D’Or a contar com essa ferramenta. O viValle 
realiza 400 cirurgias mensais.

Fachada do hospital, após a conclusão das obras

Confraternização

O colega Álvaro Machuca, Diretor Cultural da APM São 
José dos Campos será o Secretário de Saúde da cidade, con-
forme anunciado em dezembro pelo prefeito Carlinhos de 
Almeida. Desejamos sucesso nessa nova atividade!

Siga-nos 
no

@Apm_Sjc

AceSSe noSSo blog!
http://apmsjc.com.br/blog/

O blog da APM São José dos campos já é consi-
derado uma das maiores fontes de informação sobre 
o movimento médico e outros assuntos de Medicina, 
com publicações imediatas dos principais assuntos 
de interesse da classe médica no Brasil

Jantar de Confraternização de louvor e graças pelo ano de 2012 do 
Grupo São Lucas
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R. Prudente Meirelles de Moraes, 646 Vl. Adyanna
São José dos Campos, SP – Tel. (12) 3942-2009

www.hospitalreger.com.br

Reabilitação e pós-alta hospitalar para idosos
com défi cits físicos e cognitivos.

Internação e hospital-dia.
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• Alisson Marcel de Souza
• Alvaro Tolomelli
• Aníbal Monteiro de Castro
• Antonio Jose Amin
• Antonio Jose Lopes Lima
• Bruna Malburg Freire Meira
• Carlos Alberto de Queiroz Carvalho
• Cassiano Lima Gaspar
• Cecilia Braconnot Machado
• Clínica Maio
• Clínica Rosa Cará e Alister Cará
• Clínica São Rafael
• Clodomiro Gualda Moreno
• Dermoclin
• Dr. Aguilar
• Edna Maciel Menezes
• Elisa Kasumi Sawaguchi
• Elizabeth Xavier Bianchini
• Emil del Corso
• Escola Emanuel (Emac Vista Verde)
• Iberê Ferreira Machado

das crianças
Mais uma vez, graças à valiosa colaboração dos colegas, pacientes e familiares, pudemos proporcionar às crianças e famílias da 

Creche Patronato Nossa Senhora Aparecida e Comunidade Beira Rio. Muito obrigado a todos!

• IOV Instituto de Oncologia do Vale
• Isnard Cóppio
• Janete Costa Moraes
• Joao Manuel Noronha
• Jose Eduardo de Oliveira
• Jose Luiz Freire de Aguiar Lessa
• Juana Montecinos Maciel
• Kazue Uemura
• Lauro Benedito Hanna
• Lauro Mascarenhas Pinto
• Luciene Maria Teixeira Romanelli
• Lucy Barbosa Rosa
• Luiz Carlos de Souza Menezes
• Luiz Carlos Paes Barreto
• Marco Antonio Fioravante
• Maria Aparecida Alves Costa Pereira
• Maria Aparecida Fernandes Lobo
• Maria de Fátima
• Maria Stela Mericia dos Santos Paixão
• Maria Thereza Chad Fioravante
• Marilucia de Oliveira Gonçalves

• Mauricio Garcia Lima
• Mauricio Gonçalvez
• Nathalia Plonski
• Nereusa M. B. Moreira Lemos
• Nilton Lyrio Junior
• Paula Monte Mor Alves de Morais
• Paulo Miragaia
• Plani Imagens Diagnósticas
• Quaglia Laboratório
• Quintina Diniz F. Dominguez
• Roberto Henrique Rosemback
• Ronaldo Christofoletti
• Ronaldo Roesler
• Rosilene das Graças Badiani
• Sebastião Dominguez Neto
• Sergio dos Passos Ramos
• Sheila Politi Crespim
• Silvana Maria Figueiredo Morandini
• Silvia Aparecida Capizzani
• Therezinha Veneziani Silva
• Tuyochi Hirakui
• Urocenter
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