
A Unimed de São José dos Campos inaugurou, no dia 29 
de outubro, três novas alas de atendimento no Santos Dumont 
Hospital.

Os pacientes podem contar desde já com o Centro de Diag-
nóstico Integrado, que recebeu obras de expansão, com o setor de 
Hemodinâmica e com o Espaço da Mulher Dra. Therezinha Veneziani 
Silva, em que serão feitos os exames periódicos de prevenção e os 
tratamentos contra o câncer de mama. Nessa área foi ambientado 

um espaço expositivo contando parte 
da trajetória de vida da homenageada 
– a primeira mulher médica de São José 
dos Campos.

Emocionada, Dra. Therezinha 
citou, em seu discurso, a poeta Cora 
Coralina, ao mencionar que todas 
as dificuldades passadas valeram a 
pena. Ela também ressaltou a impor-
tância de, acima de tudo, exercer a 
profissão com amor.

O presidente da Unimed SJC, 
Julio Cesar Teixeira Amado, res-
saltou a rápida evolução do Santos 

Dumont, que em menos 
de 5 anos já conta com 
acreditação plena ONA 
de qualidade e próspe-
ras perspectivas para o 
futuro. 

O valor do inves-
timento nas amplia-
ções não foi infor-
mado.
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A entrada do Espaço da 
Mulher: painéis retratam 
momentos da trajetória 
exemplar da médica 
Therezinha Veneziani Silva

Unimed homenageia
médica em nova ala

A Univap de São José dos Campos 
e outras duas universidades  pretendem 
lançar novos cursos de medicina na 
região, informa o site G1. No caso da 
Univap, 120 vagas devem ser abertas 
já no vestibular 2014. 

A criação das faculdades depende 
de autorização do Ministério da Edu-
cação (MEC). A pasta anunciou recen-
temente a abertura de um edital para 
liberar novos cursos no país. 

A medida faz parte do  Programa 
Mais Médicos. Atualmente, a região tem 
curso de medicina apenas em Taubaté e 
em Bragança Paulista, com mensalida-
des que variam entre R$ 3,9 mil a R$ 4,4 
mil  por mês. Os dois cursos têm mais 
de 40 anos de tradição

Em resposta aos associados sobre a 
defasagem causada pela inflação aos ser-
viços médicos, a Comissão de Economia 
Médica da Associação Médica Brasileira 
(AMB) decidiu por corrigir os valores da 
Classificação Brasileira Hierarquizada 
de Procedimentos Médicos (CBHPM).

A comissão realizou uma análise 
autônoma da questão no período de 
Outubro/2012-Setembro/2013 e con-
cluiu por reajustar os valores com base 
no índice Nacional de Preços ao Consu-
midor (INPC) – correspondente a 5,69% 
–, calculado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

O percentual de reajuste já pode 
ser adotado como referencial desde 
outubro de 2013 para a CBHPM em vi-
gência. Com relação à Unidade de Custo 
Operacional, ficou estabelecida como 1 
UCO = R$ 15,15.

Fonte: AMB

AMB corrige
valores da 
CBHPM

Novos cursos
de medicina

Da esq. para a dir.: Amin Makhoul El Choueir, Joaquim da Costa Altenfelder 
Silva, Julio Cesar Teixeira Amando, Luiz Alberto Siqueira Vantine e Sérgio dos 
Passos Ramos

Instalações das novas alas da Unimed

Therezinha Veneziani Silva inaugura espaço 
dedicado à saúde da mulher



Órgão Informativo da 
Associação Paulista de Medicina 

São José dos Campos
www.apmsjc.com.br

• Presidente: Sérgio dos Passos Ramos • Vice-presidente: Francir Veneziani Silva • 1º Tesoureiro: Therezinha Veneziani Silva • 2º Tesoureiro: 
Lauro Mascarenhas Pinto • 1º Secretário: Maria Margarida Fernandes Alves Isaac • 2º Secretário: Vitor Mercadante Pariz • Defesa Profis-
sional: Silvana Maria Figueiredo Morandini • Diretoria Científica: Luiz Alberto S. Vantine e Tatiane Fernandes • Diretoria de Comunicação: 
Alexandre de Souza Muassab • Diretoria Social: Carmen Thereza Pricoli Quaglia e Aniete Carolina Camargo R. Castro • Diretoria Cultural: João 

Manuel F. Simões C. Maio e Alvaro Machuca (licenciado) • Diretoria de Esportes: Bruno C. Simi e Afonso D. Chiaradia • Conselho Fiscal: Hélio 

Alves de Souza Lima, Marco Antonio Fioravante e Othon Mercadante Becker • Suplentes do Conselho Fiscal: David Alves de Souza Lima, Fer-

nando Martins Soares, Nereusa Martins de Barros Moreira Lemos e Juana Montecinos Maciel • Delegados: Gilberto Benevides e Pedro Roberto 

Alves Ribeiro • 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

 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

Editorial assEssoria jurídica

A APM São José dos Campos, através de sua Dire-
toria, vem alertar aos médicos em geral e em especial 
aos colegas Oftalmologistas de que existem pessoas 
sendo encaminhadas para consultas oftalmológicas e 
durante o atendimento pedem para o médico indicar um 
laboratório ou ótica para aviar sua receita, “vez que não é 
da cidade, não conhece nenhuma ótica de respeito”, etc, 
etc., etc, com intuito de gravar e filmar o suposto enca-
minhamento e denunciar junto ao Conselho Regional de 
Medicina pela suposta afronta ao Código de Ética Médica.

O artigo 58 do Código de Ética Médica diz que é 
vedado ao médico: 

“O exercício mercantilista da Medicina.”;
O artigo 59, por sua vez, dispõe:
“É vedado não médico oferecer ou aceitar remu-

neração ou vantagens por paciente encaminhado ou 
recebido bem como por atendimentos não prestados.”

Já o artigo 69 do mesmo diploma legal diz que:
“Exercer simultaneamente a Medicina e a Farmá-

cia ou obter vantagem pelo encaminhamento de pro-
cedimentos, pela comercialização de medicamentos, 
órteses, próteses ou implantes de qualquer natureza, 
cuja compra decorra de influência direta em virtude 
de sua atividade profissional.”

Alerta aos médicos (em especial 
aos oftalmologistas)

Che Guevara foi médico, argentino, 
que abandonou a medicina e se dedicou 
à política influenciando muitas e muitas 
gerações, particularmente a minha. E foi 
dele que eu me lembrei quando começou 
esta discussão sobre a(s) Faculdade(s) de 
Medicina (por enquanto três...)

E o que me motivou foi exatamente 
esta noção de que devemos sim lutar pelo 
que é bom, pelo que é certo, pelo que é o melhor.

Ninguém é contra uma, duas ou três facul-
dades. Mas é nossa obrigação defender qualidade 
de ensino, qualidade de formação do médico. 
Atualmente um em cada dois médicos que fazem 
o exame do Cremesp é reprovado. Este exame é 
básico, noções mínimas de exercício da profissão. 
Isto significa que a qualidade do médico recém-for-
mado é ruim. São estes os médicos que a população 
quer e precisa?

Outra coisa, o foco desta(s) nova(s) faculda-
de(s) é formar médicos para a “atenção básica”, para 
o SUS...  Aqui surgem dois problemas. O primeiro 
é se médicos mal formados são capazes de atender 
à população em “atenção básica”, com segurança, 
com conhecimento, ou será que isto é apenas para 

Faculdade de Medicina
em São José dos Campos

“Lutam melhor os que têm belos sonhos”
Che Guevara - 1928-1967

contentar o anseio de médicos por parte 
da população?

 O segundo, será que estudantes 
que deverão pagar em média 60.000 
reais por ano, ou seja, 360.000 reais pelo 
curso, irão trabalhar numa rede básica 
que paga, atualmente, 2.000 reais por 
mês? Deverão trabalhar 15 anos na rede 
básica apenas para pagar o curso. É claro 

que a conta não fecha. Será que os pais destes estu-
dantes pensaram nisto? Ou será que esta definição 
de médicos para o SUS é apenas por agora e, como 
tudo no Brasil, depois a gente conversa?

Por último existe a sincera preocupação com o 
custo deste leito universitário. O próprio Ministé-
rio da Educação está com problemas na manuten-
ção dos Hospitais Públicos ligados às Universidades 
Federais. O custo do leito universitário é maior que 
o custo do leito SUS e a pergunta que surge é quem 
pagará este custo, a Faculdade ou o poder público?

Não somos contra uma, duas ou três faculda-
des de medicina. Mas temos a obrigação de lutar 
pelos belos sonhos de formar médicos de qualidade 
e de uma carreira digna para os médicos que re-
solverem se dedicar ao SUS, pois é isto que nossa 

população merece.

Sérgio dos
Passos Ramos
Presidente da 

Associação Paulista
de Medicina
 de São José
dos Campos

O governo estadual lançou, no início de outubro, edital de 
concorrência de Parceria Público Privada (PPP) para a construção 
do Hospital Regional de São José dos Campos. O prédio, cuja obra 
está avaliada em R$ 217 milhões, deve ser erguido em 30 meses 
na Rua Icatú, esquina com a Rua Goiânia, no Parque Industrial, 
zona sul da cidade. A unidade médica será administrada por Or-
ganização Social, diz governo.

Hospital Regional

A AMB CoMuniCou o REAJuSTE Do VAloR DA Con-
SulTA PARA R$ 71,68 A PARTiR DE 18 DE ouTuBRo.

Reajuste

Jornal do
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crEMEsP

Será concedido desconto de 50% na anuidade de 2014 do Cremesp, para as empresas que se enquadrarem nos critérios estabelecidos pelo 
Conselho Federal de Medicina (CFM) e que preencherem o requerimento exclusivamente no site do órgão, pelo link Serviços às Empresas/

Requerimentos 2014, até 31 de dezembro de 2013.

Anuidade 2014 - PJ

CRiTéRioS PARA o DESConTo
As pessoas jurídicas (PJs) devidamente 

inscritas e que se enquadrarem nos critérios 
determinados no artigo 5º e parágrafo único da 
Resolução CFM nº 2.052/2013 podem solicitar 
desconto de 50%.

Para obter o benefício, é necessário que as 
empresas cumpram obrigatoriamente todos os 
requisitos abaixo:

a) Sejam compostas por, no máximo, dois 
sócios, sendo obrigatoriamente um deles médico;

b) Tenham Capital Social de até R$ 50 mil;
c) Não possuam filiais;
d) Serem constituídas exclusivamente para 

a execução de consultas médicas em seu próprio 
consultório;

e) Não realizarem exames complementares 
para diagnósticos;

f) Não mantenham contratação de serviços 
médicos a serem prestados por terceiros;

g) As pessoas jurídicas, seus médicos respon-
sáveis técnicos e integrantes do corpo societário 
deverão estar em situação cadastral regular, bem 
como quite com o pagamento das anuidades e 
da taxa de renovação de certificado de exercícios 
anteriores;

h) Estar com o certificado de inscrição de 
empresa dentro da validade.

A intenção do desconto oferecido para PJ é 
reduzir os custos para os médicos que realizam 
apenas consultas e, com esses honorários, man-
têm seus consultórios. Mas, são obrigados a abrir 
empresa para conseguir credenciamento junto às 
operadoras.

O médico deve observar se realmente sua 
empresa possui as características necessárias para 
requerer o desconto. Em caso de informações con-
traditórias, poderá haver fiscalização do Cremesp, 
para verificação dos dados, e sindicância, em função 
de informações inverídicas.

Fonte: site do Cremesp

A prova objetiva do Exame do Cremesp deste ano, aplicada no dia 3 de 
novembro, contou com a participação de 3.318 (97,16%) alunos egressos 
de Medicina em todo o Estado - com 97 ausências (2,84%) –, de um total 
de 3.415 inscritos, número 41,95% maior que o ano passado, quando a 
presença dos formandos se tornou obrigatória para a obtenção do registro 
profissional em São Paulo.

Na Capital, 1.622 formandos do 6º ano ou do 12º período de Medicina 
de faculdades reconhecidas pelo MEC, bem como os recém-formados, in-
clusive de outros Estados – compareceram (98,07%) para realizar a prova, 
que teve início às 14h, nas dependências da Unifai – Centro Universitário 
Assunção.

A presença também abrangeu quase a totalidade dos inscritos nas se-
guintes cidades: Botucatu (99,3%), Campinas (97,59%), Marília (97,81%), 
Presidente Prudente (97,61%), Ribeirão Preto (92,72%), Santos (100%), 
São Carlos (96,08%), São José do Rio Preto (96,22%) e Taubaté (93,41%).

Fonte: site do Cremesp

Exame do Cremesp

Jornal do
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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

artigo

Durante muitos anos os antagonistas da vita-
mina K, dentre eles a varfarina, foram os únicos 
anticoagulantes orais disponíveis. Porém, existem 
alguns inconvenientes no uso destes anticoagu-
lantes como: 1)necessidade de monitorização 
laboratorial, 2) ajuste frequente da dose, 3)grande 
variabilidade individual em seus níveis e 4) intera-
ções medicamentosas e alimentares.  

Com a aprovação para uso dos novos an-
ticoagulantes orais existem novas opções para 
anticoagulação ambulatorial. No Brasil, três 
novos anticoagulantes orais foram aprovados: 
os inibidores diretos do fator Xa – rivaroxaban 
(Xarelto®) e apixaban (Eliquis®) - assim como o 
inibidor direto da trombina - dabigatran (Pra-
daxa®). Eles foram aprovados para uso clínico 
sem a necessidade de exames laboratoriais para 
monitorização. Apesar da maior praticidade clí-
nica, algumas ressalvas devem ser consideradas 
antes da sua ampla indicação.

No Brasil, o rivaroxaban foi aprovado para 
as seguintes indicações: 1)Fibrilação atrial não 
valvular 2) Profilaxia de trombose venosa profunda 
(TVP) para pacientes que irão ser submetidos à 
cirurgia de prótese de joelho e quadril e 3) Trata-
mento da trombose venosa profunda e embolia 
pulmonar (EP). O apixaban e o dabigatran foram 
aprovados para a primeira e segunda indicação. 

Normalmente, a meia vida do rivaroxaban é 
de 5 a 9 horas; a do apixaban é de 12 horas e do 
dabigatran de 12 a 17 horas. Tanto os inibidores 
do Fator Xa, como os inibidores direto da trombina 
(IDT) agem na via final comum da coagulação pro-
longando tanto o TP quanto o TTPa. Numa situação 
de emergência o TP pode ser útil para avaliar a 
presença de grande concentração dos inibidores do 
Fator Xa e o TTPa pode ser útil em detectar altas 
concentrações dos inibidores direto da trombina, 
porém não são úteis em concentrações menores 

Novos anticoagulantes orais na prática clínica
das drogas, nem são exames preditores de risco 
de sangramento. 

Não há antídotos específicos para os novos 
anticoagulantes. Se a droga foi ingerida há pouco 
tempo, carvão ativado pode ser administrado para 
reduzir a absorção da mesma, especialmente com 
apixaban devido à absorção prolongada. Em relação 
aos inibidores do fator Xa, devido à alta afinidade 
de ligação às proteínas, diálise geralmente não é 
útil. Já o dabigatran apresenta baixa ligação pro-
teica, desta forma a diálise pode ser um método 
efetivo de remover a droga em casos de intoxicação. 
Não há estudos clínicos comprovando a eficácia da 
reversão do efeito do anti-Xa ou do dabigatran com 
hemocomponentes (plasma ou crioprecipitado), 
fatores de coagulação ou drogas hemostáticas 
não específicas (antifi-
brinolíticos ou DDAVP). 
Tanto o concentrado 
de complexo protrom-
bínico quanto o FEIBA 
(complexo protrombí-
nico ativado) podem ser 
úteis em situações de 
emergência para tentar 
reverter o efeito dos 
novos anticoagulantes. 
Porém, estes produ-
tos devem ser usados 
com extrema cautela, 
pois foram testados em 
pacientes sem sangra-
mento ativo e podem 
potencializar o risco 
trombótico, portanto 
a segurança do seu uso 
precisa ser mais bem 
avaliada. 

Em suma, os novos 

anticoagulantes orais trazem várias potenciais 
vantagens na prática clínica como: 1) oferecem 
anticoagulação adequada em pacientes com difi-
culdade de ajuste de anticoagulação com varfarina; 
2) não necessitam de monitorização laboratorial 
de rotina; e 3) são eficazes e seguros a curto e 
longo prazo. No entanto, deve-se ter cautela na 
sua indicação, principalmente em pacientes com 
insuficiência renal e hepática e idosos, uma vez que 
estes são fatores de risco para sangramento e ainda 
não existem antídotos específicos para reverter o 
efeito destas medicações.

Dra Carla Cecília Mulin e Dra Maíra Assis 
Barbosa são médicas do Serviço de Hematologia e 

Hemoterapia de São José dos Campos. 

Jornal do
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Cidadão Joseense

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

A Diretoria da APM soprou velinhas para 
o colega João Manoel Maio, aniversariante de 
novembro. Parabéns!

O Diretor de Turismo da Prefeitura de São José dos 
Campos, Diego Nicolau de Carvalho, realizou palestra 
na sede da APM SJC sobre iniciativas para o estímulo 
ao turismo em nossa cidade, dentre os quais o turismo 
hospitalar e de saúde, já que somos considerados refe-
rência regional nessa área.

O médico ginecologista 
Marino Salutti recebeu, no dia 
12 de novembro, o título de Ci-
dadão Joseense, outorgado pela 
Câmara Municipal. O projeto 
da homenagem é de autoria da 
vereadora e presidente do Legis-
lativo Municipal, Amélia Naomi.

A APM São José dos Campos realizou mais 
uma festa do Dia das Crianças entregando, em 
nome dos colegas, brinquedos para meninos e 
meninas nas creches de nossa cidade. Agradecemos 
aos médicos e clínicas que contribuíram para esta 
atividade. Um agradecimento especial à Sra. Rita 
Nagib, que foi a nossa “palhacinha” deste ano.

28/11, às 20h
inTERMEzzo
O renomado violinista 

Holger Brandt, depois de uma 
longa turnê, está de volta ao lar, 
para a alegria de sua família. 
Mas quando ele encontra a 

professora de piano da filha, e a ouve tocar, ele é ca-
tivado. Tema do debate: O amor mostra a sua força.

Entrada gratuita para todos os eventos!
Exibições dos filmes na Aliança Francesa

São José dos Campos

Turismo hospitalar

Dia da Criança

Jornal do
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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
 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)
 Convênio com a Associação Comercial e Industrial, para usufruir de diversos produtos e serviços com desconto. Informações: 
rosangela.camargo@acisjc.com.br
 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   •   apm@apmsjc.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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