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Pelo segundo ano consecutivo, a Unimed de São José dos Campos conseguiu terminar o ano com lucro. Como é uma cooperativa, esse lucro é colocado à disposição da 
Assembleia Geral que deverá decidir sobre a sua utilização. 

O valor é de R$ 393.863,00, mas R$ 477.724,00 já foram divididos entre os cooperados, fazendo parte do capital individual de cada um. Essa foi uma das reformas aprovadas 
no estatuto atual, garantindo ao médico o retorno do seu investimento ao sair da cooperativa, ou em caso de morte, aos seus dependentes.

Os médicos do Estado de São Paulo decidiram 
suspender o atendimento eletivo aos planos de 
saúde no próximo dia 7 de abril, Dia Mundial da 
Saúde, em forma de protesto contra as empresas, 
por conta da remuneração inadequada, especial-
mente dos procedimentos; contratos sem índices 
de reajuste e periodicidade definidos; interferência 
no trabalho dos médicos; e pleiteando a readequa-
ção da rede credenciada, para que seja garantido 
o acesso pleno e digno dos pacientes à assistência 
contratada.

Médicos do Rio de Janeiro recebem mais do que 
os de São Paulo. Confira?

distribui lucros pelo 2º ano

A Unimed é a maior operadora regional do Vale do Paraíba. 
Conta hoje com 702 médicos cooperados

Quanto vale o seu 
trabalho, Dr?

Fonte: Boletim CONSU – janeiro de 2014

Os atendimentos de urgência e emergência se-
rão mantidos e não haverá prejuízo aos pacientes. 
Desde já, as entidades solicitam aos médicos que 
deixem suas agendas em branco no dia 7 de abril. 
Se, porventura, alguma consulta já estiver marcada 
para tal data, a orientação é que seja remarcada 
para o mais breve possível.

A suspensão do atendimento no Estado de 
São Paulo foi decidida durante reunião ampliada da 
Comissão Nacional de Saúde Suplementar (Comsu) 
realizada no dia 14 de fevereiro, na sede da APM.

Médicos protestam contra as operadoras de saúde e a ANS

Suspensão de 
atendimento



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 Profissional: 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 • 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, Fernando 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

Venha à loja, torne-se cliente e, sem custo, receba assessoria de arquitetura 
de interiores com projetos em 3D. Sua casa, clínica ou consultório com 
estilo, beleza e qualidade, a custos reduzidos.

 Móveis
 Persianas
 Projetos de interiores
 Objetos de decoração (abajures, almofadas, tapetes)
 Papéis de parede importados 3D e diversos
 Lustres e iluminação

Av. São João, 1900 - Jd. Colinas
São José dos Campos

rotta.arquitetura@yahoo.com.br

tel. (12)

3209-9048
3302-1438

rott a.arquitetura@yahoo.com.br
(12) 7815-3918 - ID 918 * 25924
Av. São João, 1900 - Jd. das Colinas
São José dos Campos 

Arquiteta Urbanista e de Interiores
CAU: A52930-3

Carla Monica
Rotta Alves

• Projetos de arquitetura e urbanismo
• Arquitetura de interiores em 3D
• Reformas e ambientações residenciais e comerciais
• Equipe de profi ssionais: pintor, gesseiro, tapeceiro etc.

Confesso que tive coceiras nos dedos 
quando li no ovale diversas opiniões e artigos 
sobre o Mais Médicos. Respondi apenas um, 
do ilustre presidente do PT na nossa cidade, 
pela urgência da resposta.

Mas, vamos analisar com calma este projeto 
do governo federal. A primeira pergunta que 
surge é, faltam realmente médicos? Não e sim. 
Não, porque os médicos formados no Brasil pelos 
índices internacionais de médicos por habitante são suficientes. 
Sim porque em centenas de municípios não há nenhum médico 
e em dez estados da federação o número total de médicos é 
inferior aos mínimos mundialmente aceitos.

A outra pergunta é por quê? Vejamos São José dos 
Campos. Concursos abertos pelas administrações municipais 
não atraem candidatos suficientes. Aqui não se pode falar 
em falta de estrutura de retaguarda, falta de condições de 
moradia e vida. Mas, não há candidatos. O Sindicato dos 
Servidores aponta o problema: salário. Perto de 2.900,00 
por mês em regime de 20 horas.

Agora imaginem um concurso para médico num mu-
nicípio na Amazônia...

Vamos tentar fazer uma analogia com concursos pú-
blicos para o Poder Judiciário. Vamos abrir concurso para 
juízes e promotores em todo o Brasil oferecendo este valor de 
salário. Ou vamos para o Poder Executivo federal. Concursos 
para delegado da Polícia Federal, auditor da Receita, salário 
inicial 2.900,00. Candidatos? 

Sim, faltam médicos porque os salários que os governos 
pagam são irrisórios frente aos salários das outras profissões 

Editorial
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Mais Médicos, solução?
Artigo publicado originalmente no jornal ovale em 7 de março de 2014

dos mesmos governos. Isso sem falar em carreira. 
Um servidor do Judiciário ou da PF e RF designado 
para um município distante sabe que após x anos 
será transferido para instâncias ou regiões admi-
nistrativas superiores. Os médicos? 

Sabedor desta problemática e vendo que o 
maior problema da administração federal atual 
era Saúde, o governo engendra o Mais Médicos. 

Salário de 10 mil reais mais ajuda de custo paga 
pelas prefeituras, que consiste em alimentação, transporte 
e moradia. Excelente! Vejam que beira o total da carreira 
inicial de um agente da RF. Muito bom mesmo.

Mas então, porque é uma “bolsa”? Bolsa de duração li-
mitada, com regime de previdência indefinido e sem nenhum 
direito (será que promotores, juízes, delegados e agentes do 
governo federal aceitariam um concurso para uma “bolsa”?).

O governo federal e todos nós sabemos que precisamos 
de médicos. Ao invés de resolver o problema cirurgicamente 
ele inventou um curativo temporário chamado de Mais 
Médicos. Ninguém é contra médicos para a população. O 
que não se pode aceitar é uma medida de cunho absolu-
tamente eleitoreiro, com duração limitada e de aspectos 
legais duvidosos.

Se não é, por que não equiparar os médicos aos outros 
servidores do Judiciário e do mesmo Executivo federal? 
Com salários iniciais iguais, com carreiras semelhantes... 
Isto sim é administração pública. O resto é campanha 
eleitoral, apenas.

Sérgio dos Passos Ramos, médico, formado na Unicamp

novos associados

De médico
para médico

classificados

alUGa-sE sala na Rua Prudente Meirelles de Moraes, 
291, S 01, 27 m², térreo, toalete, míni escritório, recepção 
e copa independentes, garagem pelos fundos. Em frente 
ao portão do Parque Vicentina Aranha. Preço: R$ 1.000,00 
(hum mil reais) mensais. Fones: Dilcéa 12 99713-1124 / 
Alfredo 12 98252-9796.

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

• Fernando José da Silva Ramos – clínica médica/
medicina intensiva

• Luiz Antonio da Silva Lacaz - cirurgia geral/cirurgia 
vascular

• Monica Lobbé de Araújo Cotta - pediatria
• Sabrine da Silva Santos - nutrologia
• Silvio José Otti - medicina do trabalho

A APM São José dos Campos mantém um Blog 
que traz em primeira 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

Acesse o nosso Blog!
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O mieloma múltiplo (MM) é, atualmente, uma das 
neoplasias hematológicas mais frequentes. Estimativas 
para a população norte-americana revelam mais de 
22.000 casos novos, mais de 10.000 óbitos e prevalência 
de mais de 77.000 casos, no ano de 2013; esses dados são 
desconhecidos para a população brasileira.

A incidência do MM aumenta com a idade, sendo 
que 90% dos casos são diagnosticados após os 50 anos 
de idade e a média de idade ao diagnóstico é de 70 anos. 
Considerando que a expectativa de vida brasileira au-
mentou progressivamente nos últimos anos, espera-se 
que o diagnóstico de MM seja cada vez mais frequente 
na prática clínica. 

O quadro clínico típico do MM compreende 
anemia, insuficiência renal, lesões osteolíticas e hi-
percalcemia. Sendo assim, o paciente frequentemente 
apresenta sintomas como fraqueza, adinamia e dores 
ósseas. Apesar de prevalentes na prática clínica, essas 
queixas são inespecíficas e comuns a outras patologias, 
o que faz com que o diagnóstico de MM seja ignorado 
e atrasado. Como em qualquer outra neoplasia, o diag-
nóstico precoce tem papel fundamental na resposta 
ao tratamento e prognóstico do paciente. Por isso, é 
importante que o médico sempre cogite a hipótese de 
mieloma múltiplo ao se deparar com quadro de anemia 
ou insuficiência renal sem etiologia, principalmente 

Mieloma Múltiplo
e o aumento da expectativa de vida

no paciente idoso. É muito comum que o ortopedista 
seja o primeiro médico a avaliar o paciente, devido 
a quadro de dores de coluna. As lesões osteolíticas 
estão presentes em 70% dos pacientes ao diagnós-
tico, frequentemente associadas a dores ósseas e 
hipercalcemia. 

A eletroforese de proteínas séricas está frequente-
mente alterada nos pacientes com MM, pela presença da 
proteína monoclonal secretada pelas células neoplásicas. 
Entretanto, seu resultado dentro da normalidade não 
descarta a hipótese diagnóstica de MM – a eletroforese 
de proteínas séricas pode estar inalterada em casos 
produtores apenas de proteína monoclonal de cadeia leve 
(20% dos pacientes) e em portadores de MM não-secre-
tor (1-3% dos casos) ou seja, àqueles que não secretam 
nenhuma proteína monoclonal. Assim, caso apresente o 
quadro clínico descrito acima, é prudente que o paciente 
seja encaminhado para avaliação de hematologista sem-
pre que possível, que poderá dispor de exames específicos 
para confirmar ou descartar esta patologia. 

O tratamento para MM apresentou diversos 
avanços nos últimos anos, melhorando a sobrevida e 
diminuindo a morbidade relacionada ao tratamento 
nesse grupo de pacientes. 

Quando indicado, o tratamento de escolha consiste 
em quimioterapia com esquema baseado em drogas-alvo 

(talidomida, bortezomibe), seguido de consolidação com 
transplante de células-tronco hematopoéticas (TCTH) 
autológo, se possível. Esses agentes, quando associados 
a corticosteróides e drogas citotóxicas, apresentam 
resposta global próxima de 90%. O TCTH autólogo é 
utilizado como forma de consolidar a resposta obtida 
com a quimioterapia, prolongando o controle da doença. 

Nos pacientes não elegíveis para TCTH autólogo, 
seja pela idade (maior que 70 anos) ou por comorbidades 
associadas, o tratamento é baseado em quimioterapia, 
com preferência a esquemas que utilizem terapia-alvo, 
como bortezomibe, chegando a apresentar resposta 
global de até 59% e  sobrevida média de 30 meses. Para 
pacientes com lesões osteolíticas, bisfosfonatos são uti-
lizados e pode-se associar radioterapia em alguns casos. 

Com prevalência cada vez mais alta, o MM deve 
sempre entrar no diagnóstico diferencial de anemia, 
insuficiência renal ou lesões ósseas, principalmente 
quando se trata de paciente acima de 50 anos. Com 
diagnóstico precoce e novas terapias disponíveis, pode-se 
oferecer boa qualidade de vida e altas taxas de resposta 
ao paciente recém-diagnosticado.

Dra Gabriela Góes Yamaguti é hematologista 
do Serviço de Hematologia e Hemoterapia 

de São José dos Campos
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AMB lança “caixa-preta” da saúde

Informamos alteração do e-mail principal 
da Associação Paulista de Medicina de São 
José dos Campos, para apm@apmsjc.com.br. 
O email apmsjc@uol.com.br será desativado 
em breve.

Mudança
de E-mail

A Unimed de São José dos Campos 
colocou à disposição dos médicos sócios 
da APM o curso de Pós-graduação em 
Urgência, Emergência Médica e Terapia 
Intensiva, em parceria com a Fundação 
Unimed, a partir de 4 de abril de 2014.

O curso será ministrado às sextas-
feiras das 13h30 às 22h30 e aos sábados, 
das 8h às 18h, uma vez ao mês. Vagas 
limitadas.

Contato direto com a Unimed SJC com 
Srta. Carolina pelo telefone 2139-4196.

Pós-graduação 
na Unimed

A Associação Médica Brasileira (AMB), So-
ciedades de Especialidade, Associações Médicas 
Regionais e parceiros lançaram, no dia 12 de março 
o projeto Caixa-Preta da Saúde. O objetivo é receber 
e compilar denúncias do caos em que se encontra a 
saúde no Brasil.

O projeto é um meio pelo qual todas as pessoas, 
de qualquer lugar e a qualquer hora, podem enviar 
fotos e vídeos, apresentando os locais procurados e 
as dificuldades enfrentadas na busca por serviços de 
saúde, públicos ou não.

O site http://www.caixapretadasaude.org.br/ e 
as redes sociais Facebook e Twitter serão os canais 
de interação com o público. Por meio destas ferra-

mentas colaborativas, a AMB espera que todos os 
brasileiros, trabalhadores da área ou não, pacientes 
ou não, se unam em prol de melhores condições da 
saúde em geral.

O site é de fácil utilização. Basta clicar no mapa 
e enviar a denúncia. A equipe do projeto Caixa-Preta 
da Saúde fará a análise do material e, em seguida, a 
denúncia entrará na web. A AMB e parceiros não 
pretendem resolver todos os problemas do setor 
somente com o Caixa-Preta da Saúde, mas sim mos-
trá-los como realmente são, dando voz aos que mais 
precisam – os usuários do sistema público de saúde.

Fonte: site da APM



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.

 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

A Diretoria da APM co-
memorou, durante a reunião 
de fevereiro, o aniversário das 
médicas Carmen Quaglia e Ma-
ria Margarida Isaac. Parabéns!

Mais uma vez, pedimos a sua colaboração e de seus pacientes, com a doação de ovos 
de Páscoa, para as crianças da Creche Patronato Nossa Senhora Aparecida e Comunidade 

Beira Rio, “adotadas” pela APM São José dos Campos. Os ovos devem ter entre 100g 
e 150g e ser entregues na Casa do Médico até o dia 15/04 (terça-feira). Vamos fazer 

uma bonita festa para essas crianças, que precisam tanto de carinho e amor.
Muito obrigado pela sua participação em mais esta campanha.

Departamento Social APM

Páscoa Solidária
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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 gráfica GC Saúde Impressos Gráficos, especializada no atendimento a empresas de saúde (Desconto de 5% para 
associados)
 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 Me-

dical 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 exer-
cício da medicina dentro de padrões éticos, 
técnicos e científicos. Além disso, oferece 
assistência jurídica para associados, 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
APM SJC

bEnEfícios aPm sP QUE também PodEm sEr Utilizados PElos sócios dE são José dos camPos


