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Após o fechamento deste Jornal, a classe médica foi surpreendida com as medidas tornadas públicas em 8 de julho, dando conta de que, por 
medida provisória, o curso de medicina será aumentado em dois anos, sendo os dois últimos de serviços obrigatórios prestados pelos "médicos 
provisórios" na rede pública. Ao mesmo tempo o governo federal propõe a imediata contratação de aproximadamente 10 mil médicos formados 
no Brasil ou no exterior, para trabalhar em regiões carentes. Esta Associação continua a considerar que a precária situação do SUS em todo o 
país não é culpa dos médicos ou da falta deles, mas sim de falta de recursos e de infraestrutura. É lamentável que a saúde do Brasil esteja neste 
estado. Culpar os médicos é tentar esconder a incompetência histórica dos governos no trato da saúde pública neste país.

Sérgio dos Passos Ramos, Presidente da APM São José dos Campos

Dentre as principais reivindicações das enti-
dades médicas está a criação de Carreira de Estado 
para médicos (semelhante ao que ocorre no Judi-
ciário), visando a interiorização de profissionais. 

Os médicos também exigem que a entrada 
dos médicos estrangeiros ocorra em conformidade 
com a exigência legal, por meio de um processo de 
revalidação de diplomas sério e criterioso, como 

Melhores condições nos postos de saúde estão entre as 
reivindicações

O Brasil paralisou as negociações com Cuba para a 
vinda de 6 mil médicos cubanos ao país e deve lançar nesta 
semana programa para atrair profissionais estrangeiros 
tratando Espanha e Portugal como países "prioritários", 
informa a Folha de S. Paulo de 8 de julho. Nem o Ministério 
da Saúde nem o Itamaraty, que havia anunciado a tratativa 
em maio e agora diz que ela está congelada, explicam as 
razões da mudança de planos.

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

Petrobras R$ 100,00 *1

Bradesco R$ 60,00 *2

Sul América R$ 60,00 *1

Cassi R$ 60,00 *1

Unimed diversos (de 50,00 a 55,00) R$ 55,00 *5

Unimed São José dos Campos R$ 50,00 *2

Policlin Executivo R$ 45,00 *2

Policlin R$ 42,00 *2

Vale Saúde R$ 36,00 *2

Clinica São José Beta 22 Plus30 R$ 34,91 *2

Clinica São José Alfa 22 Plus R$ 31,42 *2

Clínica São José Master e Ouro R$ 30,16 *2

Policlin (Redefit) R$ 25,00 *2

• *1 Prazo de retorno 15 dias 
• *2 Prazo de retorno 30 dias
• *4 Prazo de retorno 20 dias
• *5 Contratos de Intercâmbio e Custo Operacional, retornos 

variados, informar-se na cooperativa.

Tabela do valor de consulta pago pelas principais operadoras.

Obs: Lembramos que estas definições de retorno acima mencio-
nadas são de iniciativa das operadoras e não têm respaldo ético 

ou legal. Leia mais:

Fonte: Consultórios médicos pesquisados pela APM

APM SJC
participa de protesto

IMPORTANTE

Um grupo de dez médicos de São José dos Campos representou a cidade no protesto realizado em 
São Paulo no dia 3 de julho. Cerca de 5 mil médicos, estudantes de medicina e profissionais de saúde 
interromperam a Avenida Paulista por mais de quatro horas. A mobilização, realizada em sete capitais 
do país, reuniu pelo menos 9 mil profissionais, segundo o jornal O Estado de S. Paulo. Em São José dos 

Campos também houve manifestações da classe médica.

Cuba na
geladeira

o Exame Nacional de Revalidação do Diploma de 
Medicina Expedidos no Exterior, o Revalida. 

Outro ponto de reivindicação é a aplicação 
mínima de investimentos de 10% da receita bruta 
da União em saúde. 

Durante as manifestações, a categoria também 
exigiu da presidente Dilma Rousseff a sanção do 
projeto que regulamenta a Medicina e se manifestou 
pela derrubada do Decreto Presidencial que modi-
ficou a Comissão Nacional de Residência Médica.

Os manifestantes se concentraram em frente 
à sede da Associação Médica Brasileira (AMB) e 
dali, com narizes de palhaço, fitas pretas no braço 
e peito, cartazes e faixas com dizeres como "SUS de 
qualidade a todos; cumpra-se a Constituição”, se-
guiram até o escritório da Presidência da República. 
Lá, protocolaram a entrega de uma carta, em nome 
das entidades médicas, de repúdio à medida de 
trazer médicos de fora sem revalidar os diplomas. 

Leia mais sobre o assunto nas págs. 3 e 4
Fontes: sites da AMB, APM, Cremesp,

O Estado de S.Paulo, G1, UOL

Da esq. Para a dir.: Nucélio Lemos, Avenir Isaac Neto, David 
Conrado Filho, Ricardo Gonçalves Sobrinho, Nereusa Lemos, 
Lauro Mascarenhas Pinto, Silvana Morandini, Alexandre da 
Fonseca, Kelly Durand e Nayane Rezende

Avenida Paulista ficou interrompida por mais de quatro 
horas
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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

De médico para médico
classificados

novos associados

A decisão está tomada pelo governo federal. 
Médicos de diferentes nacionalidades virão tra-
balhar no Brasil, aparentemente em regiões mais 
remotas e sem a mínima infraestrutura.

As principais entidades médicas do 
país, dentre elas a Associação Paulista de 
Medicina, se posicionaram não contra a 
vinda desses médicos, mas sim contra a 
entrada dos mesmos sem a revalidação 
de seus diplomas.

Milhares de médicos saíram pelas 
ruas do país na última semana em protesto contra 
a medida governamental.

Na tentativa de ampliar o debate, sugiro algu-
mas reflexões: Qual a real intenção do governo? O 
povo realmente acha que essa medida melhorará 
a Saúde da população? Para quem esses médicos 
responderão em caso de má conduta ou erro? O 
tão falado Plano de Carreira para os médicos sairá 
do papel? A medida é eleitoreira? O percentual 

Pouca coisa mudará

Dr. David  A. S. Lima

A APM São José dos Campos saúda e dá boas-
vindas a seus novos associados!

• Cynthia Delgado Barros Barbosa - Pediatria
• Gislleny Nunes Calanzani Rocha - Pneumologia

ALUGO – Horários no consultório. Rua Francisca Maria de 
Jesus, 347, sala 809, 8º andar. Bairro Floradas de São José 
(Satélite). Referência: atrás do Espaço Andrômeda. Contato 
(12) 3308-1948 / 3303-5798 / 8126-6663 (Natalia Plonski).

ALUGO – Sala de 64 m2 no Centro Médico Nelson D’Ávila – Av. 
Nove de Julho, 520. Contato (12) 9620-1919 / 3922-8750 
(Lázaro de Jesus).

Editorial

A APM São José dos Campos criou novo Blog que traz em pri-
meira mão as principais notícias da medicina, movimento médico e 
da própria APM. Desenvolvido na plataforma Wordpress, pode ser 
lido tanto na Web como na maioria dos celulares e Smartphones. 
Para acessar, basta escrever no seu navegador: 
http://www.apmsjc.wordpress.com/ ou http://wp.me/3nOSj 

aplicado na Saúde aumentará? Enfim.... questio-
namentos não faltam.

O governo não pode desconsiderar posição do 
CRM, da maneira como está fazendo, em relação 
ao Revalida.

Sabe-se que não faltam médicos, falta infraes-
trutura de trabalho com melhores condições junto 
com distribuição adequada dos profissionais

Sabe-se que Saúde não se faz só com médico, 
mas sim com equipe multidisciplinar bem treinada e 
com infraestrutura e recursos mínimos e  adequados.

Se conseguirmos responder a todas essas ques-
tões e inúmeras outras que existem, avançando num 
melhor atendimento com qualidade para a população, 
o essencial estará sendo alcançado, mas sinceramente, 
acredito que trazendo médicos estrangeiros do jeito 
que está se fazendo, pouca coisa mudará.

David Alves de Souza Lima
Membro do Conselho Fiscal da APM São José dos Campos 

Convites a preços especiais para sócios:
R$ 110 até dia 30 de agosto. (valor 

normal R$ 130)
Cada sócio poderá comprar no máximo 

oito convites a preço promocional.

19 de outubro

Acesse o nosso Blog!



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

 Diagnóstico e tratamento das doenças hematológicas e onco-hema-
tológicas (linfomas, mieloma múltiplo, leucemias agudas e crônicas)

 Centro de referência no Cone Leste Paulista (unidades de atendimento 
em Jacareí, São José dos Campos e Taubaté)

 Única equipe credenciada pelo Ministério da Saúde para transplantes 
de medula óssea no Vale do Paraíba

Dr. Evandro Secchi Rosa
CRM 87757

Dr. Fernando Callera
CRM 74971

Tel: (12) 3207-9846 • 8193-0810
Rua Euclides Miragaia, 700 - Sala 75 
Centro - São José dos Campos - SP

www.centrodehematologiadovale.com.br 

DIRETORES

Resp. - Dr. Arilton José dos Santos Carvalhal - CRM 28348

O Plenário do Senado aprovou dia 18 de junho 
o projeto do Ato Médico, que regulamenta a ativi-
dade médica, restringindo à categoria atos como a 
prescrição de remédios e o diagnóstico de doenças.

O projeto, que tramitou por quase 11 anos no 
Congresso e foi tema de 27 audiências públicas, vai 
agora para a sanção presidencial.

O projeto estabelece que são atividades exclusi-
vas do médico cirurgias, aplicação de anestesia geral, 
internações e altas, emissão de laudos de exames 

Ato Médico aguarda sanção

No começo foi a passagem, mais cara, absurda-
mente mais cara, sem nenhuma transparência, apenas 
baseada na definição de que o que vem dos governos 
democraticamente eleitos é verdade absoluta, pois é 
fruto da democracia. E democracia é o melhor tipo 
de governo.

No início eram jovens, poucos, que foram rep-
rimidos com violência da mão pesada dos governos 
democraticamente armados, portanto, novamente, 
democraticamente justificada. 

Aí, do nada, viralmente repicada pela internet, 
vem a pergunta: Quem é esta mão que me agride? 
Quem é esta autoridade que esconde a verdade? 
Quem é este governo que cobra os maiores impostos 

Artigo médicos estrAngeiros

A mensagem que vem das ruas
do mundo e oferece serviços de péssima qualidade?

Transporte, sempre de qualidade ruim, povo 
tratado como rebanho, tarifas entre as mais caras do 
mundo, desculpas que passam de governo a governo, 
não importa de que cor seja. Obrigação do Estado, 
incompetência do Estado. E mais, sem transparência 
alguma.

Educação. Instrumento mais do que de libertação, 
de verdadeira determinação dos povos. Falamos de 
educação pública, aquela pela qual pagamos impos-
tos, repito, entre os maiores do mundo, e que é de 
qualidade duvidosa. Professores mal pagos, violência, 
maus resultados.

Segurança pública. Esta não é preciso comentar. 

Basta ler as páginas policiais ou acompanhar os not-
iciários. De cada três notícias, duas são sobre violência. 
A vida humana perdeu o valor e o Estado, em mais esta 
sua função, a credibilidade.

Infraestrutura. O maior país produtor de ali-
mentos necessita de estradas, portos, aeroportos, 
infraestrutura essencial ao crescimento. Mais uma vez 
obrigação e monopólio do Estado. Da incompetência 
do Estado.

E saúde, então. Governos que tratam cidadãos 
doentes como se não fossem pessoas, filas intermináveis, 
hospitais e unidades de saúde sucateados, absoluta falta 
de infraestrutura, incompetência histórica. Além da 
corrupção, mais endêmica que a dengue. Aqui já tem 

Cremesp reafirma posição contrária

solução. Vamos importar médicos. Brilhante! 
Para colocar onde? Como dizem as redes sociais, 
melhor seria importar políticos...

Pois bem. Esta é a realidade que os jovens 
viram. E foram para as ruas protestar. Por 
transportes públicos com preços justos e 
transparentes, conceito difícil de entender pe-
los governos. Contra a corrupção. E por saúde. 
A maioria não usa o SUS, mas o defende com 
a sua juventude. 

E aí, nossos políticos e seus partidos, nos-
sos governos, estão atônitos! Perguntam-se 
o que eles querem? Como? Sem partidos 
não existe democracia, dizem... E os jovens 
continuam se manifestando e nossos políticos 
continuam atônitos.

A mensagem que vem das ruas é muito 
clara. Estes políticos e estes partidos não nos 
representam mais. Por quê? 

Com a resposta os políticos.

Sérgio dos Passos Ramos
Presidente da Associação Paulista de 

Medicina São José dos Campos

endoscópicos e de imagem, procedimentos diagnósti-
cos invasivos e exames anatomopatológicos (para o 
diagnóstico de doenças ou para estabelecer a evolução 
dos tumores).

Não são atividades exclusivas de médicos os ex-
ames citopatológicos e os laudos, a coleta de material 
biológico para análises clínico-laboratoriais e os pro-
cedimentos através de orifícios naturais em estruturas 
anatômicas (visando à recuperação físico-funcional e 
não comprometendo a estrutura celular e tecidual).

Os profissionais não médicos pedem que a presi-
dente Dilma Rousseff vete alguns pontos da proposta. 
O principal ponto de divergência, do qual as 13 cat-
egorias da área de saúde não médicas discordam, é o 
Inciso 1º do Artigo 4º, que atribui exclusivamente aos 
médicos o diagnóstico de doenças, ponto que, para os 
médicos, é a essência da lei.

Fontes: Jornal do Senado, 
Portal Terra

Estudante de Medicina leva sua filha à manifestação em São José dos Campos. Foto: Portal G1

NOTA OFICIAL
Tendo em vista o pronunciamento da Presidenta Dilma Rousseff, o CREMESP, mais uma vez, vem reafirmar 

sua posição contrária à vinda de médicos estrangeiros formados no exterior sem a revalidação do seu diploma 
e sem o registro nos Conselhos de Medicina.

Repudiamos medidas que ignoram a importância da atual legislação e que irão implantar no país a prática 
da medicina pobre para os mais pobres.

O governo federal omite os reais motivos da ausência de médicos em pequenos municípios e nas periferias: 
o subfinanciamento do Sistema Único de Saúde e a ausência de condições de trabalho, de remuneração e de 
carreira de Estado para profissionais que trabalham nos serviços públicos.

Não podemos admitir a extinção do Revalida, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos 
Expedidos por Universidades Estrangeiras, criado pelo próprio governo federal, que tem critérios técnicos 
justos e transparentes. Vale ressaltar que o índice de aprovação nos exames já realizados não chegou a 10%, o 
que demonstra a formação inadequada destes profissionais.

Quem se forma em outro país deve comprovar que possui as competências e habilidades mínimas para o 
exercício profissional. O Revalida protege a população brasileira de médicos mal formados em escolas estrangeiras.

Sem revalidação de diplomas, que inclui a proficiência na língua portuguesa, médicos estrangeiros não 
conseguirão se comunicar adequadamente com os pacientes.

Além disso, conforme estudos do CFM-Cremesp, médicos estrangeiros, mesmo aqueles com diplomas 
revalidados, não ficam por muito tempo no interior e nas áreas carentes, migram em sua maioria para os 
grandes centros e capitais, aumentando a concentração e a desigualdade na distribuição de profissionais no país.

Por fim, juntamente com as demais entidades médicas, tomaremos iniciativas políticas e eventuais medidas 
judiciais para impedir essa afronta à saúde da população e à dignidade da medicina brasileira.

 
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo



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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giro rápido

Pela primeira vez na história da APM o valor 
do convite para o Baile do Médico, tradicional 
festa que agita São José dos Campos, sofreu 
uma redução. 

O que era 130 reais para sócios em 2012 
agora é, exclusivamente para sócios e somente 
até o dia 30 de agosto, 110 reais.

Cada sócio poderá comprar até 8 convites. O 
preço para não sócios será de 150 reais.

A Diretoria

O GACC – Grupo de Apoio à Criança com Câncer lançou em maio a campa-
nha “Nós Abraçamos o Hospital do GACC”. O objetivo é consolidar parceiros, 
tanto Pessoas Físicas quanto Pessoas Jurídicas, socialmente responsáveis, 
que viabilizam a manutenção dos atendimentos ofertados para mais de 500 
crianças e jovens em tratamento oncológico no Hospital. 

A meta é manter o serviço em funcionamento pleno, dentro dos padrões 
de excelência e humanização, que tornaram o Hospital do GACC uma das 
maiores referências em tratamento de câncer infanto juvenil do País.

Torne-se um parceiro do Hospital do GACC aderindo à Campanha e 
realizando contribuições mensais para auxiliar na perenidade dos atendi-
mentos ofertados à população, principalmente os 80% dos pacientes do SUS.

Para participar, acesse www.gacc.com.br

A eleição que definirá a gestão 2013-2018 
do Cremesp será realizada exclusivamente por 
correspondência e serão considerados válidos 
os votos recebidos até o dia 7 de agosto, com a 
chancela dos Correios. Para isso, o médico deverá 
postar a cédula eleitoral o mais breve possível, 
para que chegue ao Cremesp antes da apuração. 
O voto é obrigatório.

O médico receberá o material eleitoral na 
segunda quinzena do mês de julho, contendo as 
instruções, uma papeleta de identificação e a cédula 
eleitoral, além de envelope próprio para postagem.

Está prevista em lei multa para aqueles que não 
votarem, exceto quando justificado até 60 dias após 

CREMESP - Eleição não terá voto presencial 

Nós Abraçamos o Hospital do GACC

o encerramento do pleito. As regras estão previstas 
na Resolução CFM nº 1.993/2012.

Não haverá votação presencial, portanto, não 
haverá urnas disponíveis no Conselho.

Os votos por correspondência serão recebidos 
até o dia 7 de agosto. O período de validação de 
votos começa no dia 5 e se encerra no dia 7 de 
agosto. A apuração se dará no dia 7 de agosto, após 
o encerramento da validação dos votos.

Duas chapas concorrem à gestão do Cremesp 
para o mandato 2013-2018: Chapa 1 – Unidade 
Médica, e Chapa 2 – Oposição Unida. Saiba 
quem são os candidatos no site do Cremesp –  
www.cremesp.org.br



Ligue hoje: 3922-1079. Siga-nos no Twitter @Apm_Sjc

A APM é livre PArA defender o Médico e A MedicinA.
Para ser livre, precisa ser forte. Seja sócio da APM. 

 Departamento Jurídico (gratuito para causas médicas)
 Defesa Profissional
 Departamento DES: licenciamento veículos, cópia adicional da CRLV, carteira internacional de habilitação (011-3188-4270), 
através da APM SP
 Planos Sul América, Bradesco Saúde e Omint
 AGL Serviços contábeis (011-3188-4268), através da APM SP
 Preços diferenciados para associados em eventos científicos e sociais
 Preços diferenciados na compra de atestados (ASO, A, B) e CBHPM
 Sala de internet equipada (à disposição para associados)
 Fotocópias (cota mensal gratuita para associados)
 Locação do Auditório para palestras, reuniões e eventos científicos, com multimídia completo (data show, computador) a preço 
diferenciado para associados
 Estacionamento 24 horas (adquirindo o controle, somente associados)
 Divulgação no site da APM SJCampos (divulgação da clínica no guia médico, serviços como, divulgação de aluguel de salas, 
gratuito para associados APM)
 Convênio com a Escola de Inglês Wiseup (Desconto de 30% nas mensalidades, somente associados)
 Convênio com a Escola Canadense de Educação Infantil Bilíngue Maple Bear Canadian School (12)3209-8318
 Convênio com Instituto Wanderley Luxemburgo (Desconto de 30% nos cursos, medicina esportiva, fisioterapia, psicologia, entre 
outros, somente associados)
 Convênio com CIEE Centro de Integração Empresa Escola (Desconto de 36% para associados)
 Jornal do Médico (mensal);
 Sócio da APM tem desconto em teatro, www.apm.org.br;
 Clube de Campo APM SP (Serra da Cantareira) http://www.apm.org.br/aberto/clube.aspx;
 Nós cuidamos do seu animalzinho como você cuida dos seus pacientes: Com Carinho, desconto especial para sócios da APM 
www.caocarinho.com.br ou 12-3922-8785

ServiçoS
- Seguros: saúde, vida, automóvel, planos 

de previdência privada.
- Burocracias: CNES, Folha de Pagamento, 

DETRAN, Cartório, Prefeitura, Aquisição da 
Tabela CBHPM, Vigilância Sanitária e DEMED*.

- Vantagens: classificados gratuitos no 
Portal e na Revista da APM.

- Compras: descontos especiais em pro-
dutos de empresas de eletrodomésticos, 
entre outras.

- Anúncios na Revista e no Portal.
Cultura e lazer
- Clube de Campo: 66 alqueires de muita 

natureza e total infraestrutura.
- Pinacoteca: renomados artistas como 

Volpi, Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral, 
entre outros.

ATUALIZE SEU CADASTRO! (12) 3922-1079   •   apmsjc@uol.com.br

- Eventos culturais: exposição de ar te, 
apresentações musicais, lançamentos 
de livros.

- Cursos de Artes: idioma, pintura, piano, 
entre outros.

ComuniCação
- Diagnóstico e Tratamento e São Paulo 

Medical Journal: revistas científicas 
indexadas na LILACS, Medline e Scielo.

- Revista da APM: publicação mensal com 
assuntos de interesse para o médico, tais 
como política médica, cultura, lazer, etc.

- Portal da APM: informações diárias sobre 
saúde e medicina.

eduCação médiCa Continuada
Realizamos eventos em diversas áreas de 
atuação científica, visando à atualização 
profissional. Atualize seus conhecimentos 

participando das reuniões científicas, sim-
pósios, congressos, jornadas, palestras e 
cursos.
defeSa ProfiSSional
A Associação Paulista de Medicina desen-
volve um conjunto de atividades para o 
exercício da medicina dentro de padrões 
éticos, técnicos e científicos. Além disso, 
oferece assistência jurídica para associa-
dos, quando acusados de má prática da 
medicina.
Clube de benefíCioS
O Clube de Benefícios da APM são oportu-
nidades imperdíveis de Empresas de porte 
onde os valores dos produtos e serviços 
são mais baixos que os de mercado, porque 
o Clube se relaciona diretamente com os 
fabricantes.

Por Que Ser Sócio DA
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