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Diretores da APM São José dos Campos 
protestaram na Câmara Municipal de contra a dis-
criminação dos médicos da rede municipal. Os vere-
adores aprovaram auxílio financeiro (para moradia, 
alimentação e transporte) para os profissionais do 
programa Mais Médicos que trabalham na cidade. 

A APM defende para os nossos médicos o 
mesmo tratamento dado aos colegas de fora. Por 
sugestão da Associação, os vereadores do PSDB 
propuseram a extensão da gratificação a todos os 
médicos da rede municipal, mas, infelizmente, a 
emenda não foi aceita.

Participaram da manifestação: Juana Monte-
cinos Maciel, Sérgio dos Passos Ramos, Therezinha 
Veneziani Silva, Othon Mercadante Becker, Vitor 
Mercadante Pariz.

Auxílio só para o Mais Médicos 

Honorários defasados, reajuste de procedimentos muito aquém da inflação, interferências na auto-
nomia clínica, cláusulas contratuais tendenciosas. São antigas as reclamações dos profissionais da área 
de Saúde quando o assunto é a relação com os planos de saúde. Dessa enorme insatisfação, de mais de 15 

anos, brotou uma nova estratégia para denunciar à população os abusos 
cometidos pelas empresas, que ocasionam diversos problemas enfren-
tados pelos pacientes, especialmente dificuldade de acesso aos serviços.

Para chamar a atenção para o descaso dos planos com médicos e 
pacientes, foi lançada uma campanha publicitária no início de abril, 
ocupando mídia impressa, portais de internet e canais alternativos, 
como os vagões do metrô de São Paulo. "Queremos passar a mensagem 
que tanto profissionais quanto usuários são igualmente vítimas das 
empresas. É um alerta à sociedade, pois não abriremos guarda em 
2014”, pontua Florisval Meinão, presidente da Associação Paulista de 
Medicina (APM).

No Dia Mundial da Saúde, comemorado em 7 de abril, entidades 
da área da Saúde, entre as quais a Associação Paulista de Medicina, 
promoveram o Dia Nacional de Protesto contra os Planos de Saúde e a 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A APM São José dos 
Campos esteve representada pela sua diretora de Defesa Profissional, 
Silvana Morandini.

Pesquisa APM/Datafolha feita em 2013 mostra que 79% dos 
usuários de planos de saúde já tiveram problemas com a operadora. 
Além disso, 33% dos beneficiários afirmaram que os planos de saúde 
pioraram e 53% enxergavam que as empresas colocam obstáculos e 
restrições ao trabalho dos médicos.

De 2005 e 2013, os planos de saúde coletivos tiveram reajuste de 
538,27%, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Defesa do Con-

sumidor (Idec). E os profissionais de Medicina, de 2000 até agora, tiveram 
cerca de 60% de recomposição, diante de um IPCA de 99,86%.

Fonte: APM

Nova estratégia contra o descaso

Peça de campanha publicitária 
lançada pela APM: médicos 
e usuários são vítimas das 
operadoras

Veja a pauta que será discutida nas reuniões com as operadoras, 
baseada nas deliberações da reunião da Comissão Nacional de Saúde 
Suplementar (Comsu) realizada na sede da APM em 14 de fevereiro:

1. Valorização das consultas médicas com pleito de R$ 100;
2. Reajuste dos procedimentos com base na CBHPM, in-

cluindo recuperação das perdas acumuladas nos últimos anos;
3. Contratualização de acordo com as exigências da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS), especialmente quanto 
ao cumprimento da Instrução Normativa nº 49, que determina 
que todos os contratos devem conter critérios e periodicidade de 
reajuste dos honorários médicos de forma clara, não sendo aceitas 
minutas com frações de índices;

4. Sistema de hierarquização dos procedimentos médicos, 
tendo como referência a CBHPM.

Levantamento feito pela APM de São Paulo mostra os índices 
acumulados de atualização e valores na área da saúde dos últimos 
14 anos (desde 2000, quando foi implantada a CBHPM):

• Reajustes dos preços dos planos de saúde aos novos usuários – 
entre 180% e 271,23%

• FIPE/Saúde – 157,47%
• Reajustes aos usuários de planos individuais liberados pela ANS 

no período – 112,81%
• IPCA – 99,86%

Enquanto isso, a classe médica ficou, em média, com 60% de 
reajuste das consultas no período, passando de cerca de R$ 39 
para R$ 66. 
Caso o valor das consultas fosse atualizado de acordo com os 
índices acima, teríamos o seguinte cenário:

• Reajustes dos preços dos planos de saúde aos novos usuários – 
entre R$ 110 e R$ 124

• FIPE/Saúde – R$ 102
• Reajustes aos usuários de planos individuais liberados pela ANS 

no período – R$ 81,90
• IPCA – R$ 77

Fonte: site da APM

Pauta de
reivindicações da APM

Vitor Pariz, Therezinha Veneziani Silva, Sérgio Ramos e 
Márcia Pedran

Dia Nacional de 
Protesto teve a 

participação da 
APM SJCampos 

Dia de luto do movimento “Salário digno para a saúde melhorar”, 
da rede municipal de saúde de SJCampos
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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.
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De médico
para médico

classificados

novos sócios

Dois episódios chamaram minha atenção neste mês. 
Primeiro foi uma pesquisa que me foi enviada por uma operadora 

de saúde perguntando se estou preparado para a TISS 3.0 .
Outra foi campanha do Governo do Estado de São Paulo, Mamo-

grafia sem Médico. Não vou discutir aqui indicações de mamografia 
até porque trata-se de uma das maiores polêmicas da medicina atual. 
Mas, sem médico? Ora, como se não bastasse o inferno astral que nos 
foi impingido pelos marqueteiros federais, agora mais essa? 

Qual a mensagem que a população vai entender? Que médicos 
são desnecessários, que médicos atrapalham a medicina.

E não é só o governo. Em operadoras de saúde, também prosperam 
estas ideias, sem médico. Mamografia, ECG, exame de 
fezes ou sei lá o que, sem médico. 

O sonho dourado das organizações de saúde é 
o sem médico. Lembro-me de pesquisas na minha 
universidade sobre softwares, interfaces, onde os 
pacientes se comunicariam com a máquina, lhe infor-
mariam sintomas, lhe seriam solicitados exames, (pela 
máquina) seriam interpretados, (idem) e quem sabe, 
seriam medicados.

Lembro-me também de um dos maiores investimen-
tos em internet nos EUA em um site que “indicasse” exames, tratamen-
tos e até médicos com base em sintomas e histórias informados pelos 
usuários. Foi um dos maiores prejuízos da história do Vale do Silício.

A quem interessa o sem médico? Com certeza não é à população 
ou aos médicos.

Por outro lado, um exame aprofundado de tudo que precisa de 
médico no Brasil é impressionante. Até para frequentar piscina de 
condomínio precisa de atestado médico. 

E o que tem a ver sem médico com a TISS 3.0? Ora, provavelmente 
nada. Será? Vejamos. Nós médicos somos obrigados a fazer coisas que 

Sem Médicos?
nada têm a ver com a medicina ou, pelo menos, que podem ser feitas 
por auxiliares cujo custo de formação seja menor que o dos médicos.

Somos obrigados a preencher pilhas e pilhas de prontuários, 
planilhas, descrições cirúrgicas, atestados, laudos para justificar tudo, 
laudos para justificar o absurdo.

Essas exigências são maiores ainda dentro das cooperativas mé-
dicas. Estas, de propriedade dos médicos, têm uma atração natural em 
atribuir aos proprietários serviços que caberiam à operadora. Dizem 
que assim o fazem para diminuir custos. Todos sabemos o quanto é 
difícil marcar uma cirurgia pelas cooperativas. 

Viram a contradição? Enquanto tentam tirar o médico de 
atividades para as quais ele foi treinado, tais como perguntar, 
examinar, fazer pedidos de exames, diagnosticar, medicar, operar, 
tratar, confortar, ao mesmo tempo lhe atribuem tarefas para as 
quais ele não foi preparado, tais como preencher plataformas sejam 
elas quais forem.

Se estou preparado para a TISS 3.0? Não, não estou. Porque mi-
nha formação é de médico e estou preparado para exercer a Medicina. 
Sou o profissional mais caro para ser formado. É um absurdo e um 
desperdício que me afastem desta missão para me atribuir coisas que 
inventaram que tenho de fazer.

Enquanto isto, o sem médico prospera. E o pior. Tanto atrás do 
sem médico como atrás de tantas bobagens que inventaram para a 
gente fazer, infelizmente, há médicos...

Aí eu lembro do meu professor de medicina que perguntava: Qual 
o principal inimigo do médico? E nossas respostas eram a bactéria, o 
vírus, o câncer... Alguns até se aventuravam a dizer o paciente. Ao que 
o sábio professor respondia... vocês vão ver. Esperem, vocês vão ver...

Sérgio dos Passos Ramos
Presidente da APM São José dos Campos

alUgo horário em consultório médico no 
Jardim Aquarius. Tel. (12) 3942-4213. 
Cecília Machado.

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!

• Danilo de Oliveira Botelho - generalista
• Fabio Bellei Rocha - ortopedia e 

traumatologia
• Fernando Wanna Pereira - oftalmologia
• Thiago Santos Rocha - cirurgia geral

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
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O projeto Caixa-preta da Saúde, lançado pela As-
sociação Médica Brasileira (AMB) em 12 de março, já 
havia recebido mais de 2.100 denúncias na plataforma 
online (www.caixapretadasaude.org.br), até o dia 12 
de abril. Os dados mostram que a demora é a principal 
reclamação dos usuários do sistema de saúde público 
e privado (58%). São descartadas postagens que não 
estão de acordo com a política do site, como o envio de 
simples desabafos e ausência de denúncias, ou ainda 
por exposição da imagem de pessoas físicas/pacientes.

O objetivo da Caixa-preta é receber e compilar 
denúncias do caos em que se encontra a saúde no Bra-
sil. 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 difi-
culdades enfrentadas na busca por serviços de saúde, 
públicos ou não.

O site é de fácil utilização. Basta clicar no mapa e 
enviar a denúncia. A equipe do projeto Caixa-preta da 
Saúde faz a análise do material e, em seguida, a denúncia 
entra na web. 

Fonte: site da AMB

Caixa-preta 
da Saúde: 

mais de 2.103 
denúncias

Principal reclamação é a demora no atendimento

Mapa mostra as denúncias postadas no site, por região



Jornal do

4

Estudantes de Medicina terão de passar pelo menos 30% da carga horária do es-
tágio obrigatório em regime de internato no SUS. O projeto foi aprovado pela Câmara 
de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE) no dia 3 de abril e os 
cursos de Medicina terão de se adaptar a ele até um ano após a publicação da resolução.

De acordo com a Agência Brasil, o documento segue para a aprovação do ministro 
da Educação, Henrique Paim. Novas diretrizes também preveem que os estudantes sejam 
avaliados a cada dois anos, por meio de uma prova obrigatória para os programas de 
residência médica. A avaliação deve começar dois anos após a aprovação da medida e 
será aplicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), que 
também é responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

As alterações foram debatidas em uma audiência pública no dia 26 de março, com 
a participação de entidades que representam estudantes, médicos, instituições de 
ensino e integrantes dos Ministérios da Saúde e Educação. Elas foram motivadas pela 
Lei 12.871/2013, que instituiu o Programa Mais Médicos, e inclui um dos objetivos do 
programa, que é o aumento no número de vagas de residência. Segundo o documento 
aprovado os programas de residência médica devem ofertar vagas em número igual ao 
de egressos dos cursos de Medicina do ano anterior.

A lei mantém a duração do curso de Medicina em seis anos, dois a menos que o 
cogitado na época da criação do Mais Médicos. Em 2013, o governo quis que os médi-
cos já formados passassem os dois últimos anos da graduação - que teria oito anos no 
total - atendendo no SUS.

Estudantes matriculados antes da aprovação poderão decidir entre concluir o 
curso na regra atual ou na nova.

Fonte: estadao.com.br

Estágio obrigatório

• Advocacia Aníbal Monteiro de Castro
• Alvaro Tolomelli
• Avenir Issac Neto
• Bruna Malburg Freire Meira
• Carmem Thereza Pricoli Quaglia
• Denise da Silva Dias
• Djanete Barbosa de Melo
• Francir Veneziani Silva
• Janete Costa Moraes
• Jaqueline Simões Santana Peres
• Luiz Alberto Siqueira Vantine
• Marco Antonio Fioravante
• Maria Aparecida Fernandes Lobo
• Maria Margarida Fernandes Alves Isaac
• Maria Tereza Mathias Chad Fioravante
• Natalia Plonski
• Paulo Miragaia
• Renato Sebbe
• Ronaldo Pereira de Melo Macedo
• Sérgio dos Passos Ramos
• Sheila Politi Crespim
• Silvana Maria Figueiredo Morandini
• Therezinha Veneziani Silva

Páscoa com muito chocolate e o carinho da “coelhinha” 
Silvana Morandini

Agradecemos aos colegas, familiares, pacientes e amigos que doaram ovos 
de Páscoa para as crianças da Creche Patronato Nossa Senhora Aparecida e 
Comunidade Beira Rio, "adotadas" pela APM São José dos Campos. 

Páscoa
Solidária



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-hematológicas 
(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 • 98193-0810
R. Euclides Miragaia, 700 - Sala 75 - Centro - São José dos Campos - SP

www.centrodehematologiadovale.com.br 

É impossível não se contagiar pela animação e disposição dos participantes da caminhada 
Agita São José! Em sua oitava edição, a iniciativa organizada pela APM São José dos Campos 
reuniu, dia 8 de abril, mais de 250 médicos, familiares e amigos em uma ação de incentivo à 

prática de atividades físicas. Uma cara-
vana de balões verdes e brancos seguiu 
da Casa do Médico, na Av. São José, até 
o Parque Vicentina Aranha. 

A APM agradece aos patrocina-
dores: Alimentos Fantástico, Ao Phar-
macêutico, Atívia Saúde, Band, Becker 
Farmácia de Manipulação, Botica 
Belluz, Cristágua, Explosão de Amor, 
Gráfica Comercial, Grupo São José 
Saúde, Hospital viValle, Plani, Policlin, 
Quaglia Laboratório, Stereo Vale, To-
movale e Unimed São José dos Campos.

No dia 6 de abril, tiveram início as comemorações dos 90 anos do Par-
que Vicentina Aranha. Na oportunidade, foram homenageadas as médicas 
Carmen Quaglia e Therezinha Veneziani Silva, diretoras da APM SJCampos. 

O Pavilhão Alfredo Galvão, primeiro completamente restaurado, com 
194 m2, foi inaugurado com show do grupo MPB4. No local, o público pode 
conferir a exposição “Cenários: ocupação humana em São José dos Campos 
e Fase Sanatorial”. 

O pavilhão era originalmente utilizado para internação de homens 
pensionistas (que pagavam pelo tratamento da tuberculose). O espaço 
foi transformado em galeria de exposições. As duas mostras inaugurais 
apresentam a história do antigo sanatório em vídeos, fotos e mobiliário da 
época, e os primeiros habitantes da região do Vale do Paraíba, com destaque 
para uma urna funerária indígena.

Também estão expostas no parque, ao ar livre, imagens de alguns 
personagens da história de São José dos Campos que fizeram parte da fase 
sanatorial: Madre Paula, Dr. Nelson D’Ávila, Dr. Ruy Rodrigues Dória, Pe. 
Rodolfo Komórek, Paulo Setúbal e Vicentina Aranha.

Homenagem

Representantes 
da classe 

médica foram 
convidados a 

inaugurar o 
pavilhão

A Diretoria da APM comemo-
rou, durante a reunião de março, o 
aniversário dos colegas Therezinha 
Veneziani Silva, Luiz Alberto Van-
tine e Nereusa Lemos. Parabéns!

Agita
São José!

O primeiro pavilhão restaurado alojava a ala masculina de pensionistas

Chegada ao Parque Vicentina Aranha
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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.
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