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Por conta do sucateamento e abandono dos principais prontos-socorros e hospitais do 
Brasil, os Conselhos Federal (CFM) e Regionais de Medicina (CRMs), entre eles o Conselho 
Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), cobraram do Ministério Público e das 
Secretarias de Saúde transparência nas listas de espera para realização de consultas, exames, 
internações e, principalmente, cirurgias ou serviços especializados de maior complexidade. Em 
nota publicada em 5 de dezembro, os representantes da categoria médica exigiram a divulgação 
dos dados das listas de espera e prometeram intensificar as fiscalizações na rede hospitalar.

A partir das ações de fiscalização, serão divulgados os resultados encontrados e os mesmos 
serão enviados, em relatórios, aos órgãos competentes, como Ministério Público e Tribunais 
de Contas. Os conselhos Federal e Regionais pretendem, com essas medidas, denunciar os 
problemas existentes e obrigar os gestores a apresentarem respostas urgentes à sociedade.

Fonte: Cremesp

Conselhos cobram 
transparência nas 
listas de espera do Em plenária temática realizada dia 4 de dezembro 

no Cremesp, o 1º vice-presidente do CFM, Mauro Luiz 
de Britto Ribeiro, esclareceu dúvidas sobre a normati-
zação do funcionamento dos serviços hospitalares de 
urgência e emergência (CFM nº 2077/14). Ele explicou 
aos diretores de prontos-socorros (PS’s) e conselheiros 
os principais pontos da norma.

“O que gerou esse encontro foi a dificuldade de 
implantar a resolução do CFM diante da realidade de 
nossos PS’s, em que faltam profissionais, leitos e mate-
riais”, afirma João Ladislau, presidente do Cremesp, que 
mediou o debate após a explanação. 

Um dos pontos mais polêmicos da norma diz res-
peito à vaga zero, prerrogativa e responsabilidade do 
médico regulador de urgências, que deve garantir acesso 
imediato aos pacientes com risco de morte ou sofrimento 
intenso. Se a unidade enfrentar superlotação, o seu res-
ponsável precisa comunicar o fato aos gestores públicos 
para que seja encontrada uma solução. Se não houver 
resultado, dar conhecimento ao Conselho Regional de 
Medicina e ao Ministério Público. “Queremos apenas o 
básico do tratamento de emergência: manutenção para as 
ambulâncias, equipe integral, leitos. E que o dinheiro não 
seja desviado, as macas não fiquem retidas nos prontos-
socorros, os infartados não sejam tratados nas UPAs e os 
pacientes não fiquem internados por mais de 24 horas 
nas macas dos PS’s”, argumentou Ribeiro.

Para Jorge Curi, representante de São Paulo junto 
ao CFM, é necessário envolver as entidades médicas e 
não perder a oportunidade de tirar o negativismo sobre 
os aspectos da resolução por achar que se trata de regras 
utópicas: “Isso tem que ser encarado como uma ação 
técnica e política para convencer o governo e chegar a 
um resultado satisfatório”.

Fonte: Cremesp

Dúvidas sobre 
a normatização 

dos PS’s

Os valores da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM), 
atualizados em 6,59% em outubro de 2014, estão disponíveis no blog da APM São José dos 
Campos. Acesse em http://www.apmsjc.wordpress.com/ ou http://wp.me/3nOSj 

Lançada oficialmente em julho de 2003, a CBHPM serve como referencial para os valores 
dos serviços médicos. Divide os procedimentos médicos, independente da especialidade, em 
14 portes, com 3 subportes cada, totalizando 42 referenciais de valores. Esta divisão leva 
em consideração a complexidade técnica, o tempo de execução, a atenção requerida e o grau 
de treinamento necessário para a capacitação do profissional que realiza o procedimento.

Nova CBHPM no blog

JORNAL DO

5

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

A APM É LIVRE PARA DEFENDER O MÉDICO E A MEDICINA.

 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 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

BENEFÍCIOS APM SP QUE TAMBÉM PODEM SER UTILIZADOS PELOS SÓCIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ALUGA-SE - sala comercial, 35 m², edifício São José Prime, Avenida 9 de Julho n 685, 3° 

andar, 1 garagem, valor 1.800 reais mais condomínio. Falar Luiz Alberto - Imobiliária Maciel 

– Tel.12-99656-2739.

ALUGO - apartamento (2 quartos), a 100m do POLIEDRO (próximo ao Shopping Colinas), 1º 

andar. Tratar: Dr. Francisco José Hennemann Neto. Tel. 3921-3476

VENDE-SE - móveis para consultório completo, com recepção, sala de consulta, sala de 

exames, macas, ar condicionados, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, entre outros. Tratar 

com Dr. Sergio Barreto. Tels.: 3941-9079 / 3921-7005.

ALUGA-SE - 2 salas para médicos, bem localizadas, em casa térrea na Av. Barão do Rio 

Branco, 692, com total infraestrutura, incluindo sala com equipamento de ultrassonografia, 

sala de curativos e exames ginecológicos, estacionamento e recepção. Maiores informações 

(12) 3921-6270 ou (12) 99755-0761, Dr. Paulo.

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

Machado.

NOVOS SÓCIOS

De médico para médico
CLASSIFICADOS

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

• Daniel Luvisotto Alexandre - ortopedia e 
cirurgia da mão

• Fernanda Coccolin – clínica médica

Feliz Aniversário!
Parabéns aos colegas aniversariantes de dezembro e janeiro!

DEZEMBRO: Eduardo Cunha C. Marques (01), Gilberto Benevides (02), Fernando de Melo Castilho (03), José 
Eduardo Bastos Araujo (05), Maria Tereza M. Chad Fioravante (06), Ingrid Rodrigues Athayde (09), Raul Camargo 
Vianna Filho (10),Janete Costa Moraes (14), Juliana Paola de Melhado e Lima (14), Lazaro de Jesus Rocha Soares 
(14), Eudir Pimentel S. Rodrigues (16), Élide Zelia Santo (17), Ligia Perez de Paula (17), Vânia Regina da Silva (17), 
Luciene Mara Teixeira Romanelli (22), Wellington Lopes Brito (22), Cecilia Braconnot Machado (25), Oswaldo Couto 
Junior (25), Lauro Mascarenhas Pinto (27), Marcus Vinicius Neto Pimentel (27), Álvaro Vieira de Almeida Junior 
(28), Vitor Mercadante Pariz (28), Sandra Mara P. C. Ribeiro (30), Sebastião Ernesto da Silva Filho (30).

JANEIRO: Roberto de Camargo Vianna (01), Elisa Kasumi Sawaguchi (02), Maria das Graças de Freitas (02), 
Juana Montecinos Maciel (02), Gerson Santos (03), Guilherme Paro de Toledo Barros (03), Elitania Marinho Pontes 
(04), José Eduardo de Oliveira (05), Carlos Maldonado Campoy (06), Flavio Soares Camargo (08), Flávius Vinicius 
Teixeira de Toledo (08), Hérica Veloso Ribeiro Mont´Alvão (10), Aniete Carolina de Camargo R. Castro (14), Luiz 
Eduardo Galvão F. Moreira (15),Flávia Cristina Guimarães de Oliveira (17), Sidney Bandeira Cartaxo (17), Mitie 
Uemura (19), Celeste Aida Moreira Passos (20), Neuza Nogueira Mazzeo (23), Abaetê Leite do Canto (24), Paulo 
Cesar R. de Carvalho (24), Carlos Henrique Labinas de Oliveira (26), Denise Torres C. de Albuquerque (28), Domingos 
Sávio Pereira Magacho (28).

Acesse o 
nosso Blog!

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: 
www.apmsjc.wordpress.com/ ou wp.me/3nOSj 
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 Móveis
 Projetos de interiores
 Papéis de parede importados 3D e diversos
 Objetos de decoração (abajures, almofadas, tapetes)
 Persiana / cortina sob medida
 Lustres e iluminação
 Pisos e revestimentos

Av. São João, 1900 - Jardim Colinas - São José dos Campos-SP
rott a.arquitetura@yahoo.com.br

Tel. (12) 3209-9048 • 3302-1438

Diretoria da APM

O sr. já participa da Diretoria da APM há vários 
anos. O que o motivou a aceitar o desafio de ocupar a 
presidência da Associação?

Acredito na união da classe para a luta e defesa de nossa 
categoria profissional. Se não estamos satisfeitos com os 
resultados, devemos lutar pela conquista de nosso espaço. 
A não participação permite que outros decidam por nós.

 
Quais serão as prioridades da sua gestão?
Precisamos nos unir e definir regras para que a luta 

siga na mesma direção, objetivando o resgate da imagem 
do profissional médico.

 
Uma das bandeiras da APM tem sido a reivindicação 

de melhores condições de remuneração e trabalho por 
parte das operadoras de saúde. O sr. acredita que houve 
avanços, particularmente em São José dos Campos?

Sim, porém acredito que podemos conquistar muito mais. 

Hoje verificamos que os nossos atuais governantes estão 
deteriorando a imagem do profissional médico, colocando-o 
como responsável pela ineficiência do sistema público de saúde. 
O médico tem se dedicado há anos a atender a população e 
atualmente está sendo desvalorizado perante seus pacientes. A 
melhoria das condições oferecidas para que se permita ao pro-
fissional médico desempenhar sua função com respeito e ética é 
ferramenta fundamental para a sua valorização. Remuneração 
é consequência natural de eficiência de resultados.

 
A baixa participação da classe médica nas ativi-

dades da Associação é um problema mencionado por 
vários presidentes da APM. Entretanto, na gestão do 
ex-presidente Sérgio dos Passos Ramos tivemos um 
aumento significativo no número de sócios. Qual a sua 
avaliação sobre esse crescimento, e o que pretende fa-
zer para que a APM continue a atrair novos associados?

O sucesso do associativismo só é possível quando se 

demonstra que podemos vencer juntos. "Não fique isolado, 
venha ser nosso associado" / "O que você tem feito pela me-
lhoria de nossa categoria, além de criticar? Venha participar." 

 
O sr. é filho de médicos. Sua mãe, Dra. Therezinha 

Veneziani Silva, além de médica atuante, sempre foi 
uma participante ativa das atividades da APM. O sr. 
se inspira em seus pais, tanto profissionalmente como 
na atuação comunitária e associativa?

Sempre recebi de meus pais a orientação de que devemos 
fazer de nossa profissão um prazer, e não um sacrifício. Amar 
aquilo que se faz torna a vida profissional mais fácil.

 
O que mais gostaria de dizer à comunidade médi-

ca, como novo presidente da APM SJC?
Pretendemos convocar aqueles que amam o que fazem 

para vir compartilhar sua experiência. Juntos, poderemos 
compartilhar o sucesso.

Trabalhar com amor
O novo presidente da APM São José dos Campos, Francir Veneziani Silva, herdou de sua mãe, a médica Therezinha Veneziani 

Silva, o olhar sereno e a voz mansa. Ele aprendeu com os pais, ambos médicos (também é filho de Francisco de Paula Carvalho 
Rodrigues Silva, já falecido), a exercer a profissão com amor. Leia entrevista concedida ao Jornal do Médico.

Prezados colegas,

É manchete mundial que a Obesidade já custa US$ 2 
trilhões por ano. Cerca de 2,1 bilhões de pessoas são obesas 
ou têm excesso de peso hoje. A OMS já admite que vivemos 
uma epidemia de Obesidade. O assunto é complexo, mas 
nós, médicos de todas as especialidades, não podemos ficar 
fora da discussão, penso eu.

Nessa estreia vou abordar um tema relacionado à saúde.
Há dois meses, li um livro cujo título é “Barriga de Tri-

go”, que trata da obesidade e declara guerra ao trigo. Confesso 
que nos meus 60 anos de medicina já convivi com dezenas de 
dietas, algumas completamente estapafúrdias. O importante 
é que nenhuma delas resistiu ao tempo. Tenho quase certeza 
que ninguém hoje continua fazendo a dieta da Lua, a dieta 
da sopa, a dieta do tipo sanguíneo. Todas elas famosas em 
algum momento do passado. Em contrapartida, a obesidade 
continua aumentando no mundo inteiro. 

Foi-se o tempo em que um indivíduo de 110 quilos 
era raridade. Os responsáveis pela Saúde Pública culpam 
determinados alimentos, a falta de exercício, o sedentarismo. 
Isto pode ser verdade, mas está longe de ser toda a verdade. 
Boa parte dos obesos jura de pés juntos que não entende o 

porquê do excesso de peso. Eles praticam exercícios, fazem 
caminhadas, alimentam-se com grãos integrais, sem gordura, 
sem colesterol.

O autor do livro “Barriga de Trigo” demonstra de forma 
contundente que o trigo de hoje geneticamente modificado 
nos últimos 50 anos é bioquimicamente diferente do usado 
por nossos pais e avós. Se você tem aí uma fotografia de 
família, procure alguém que apareça na foto que seja obeso. 
Achará um ou outro. A regra geral é que todos sejam magros.

Se você retirar o trigo de sua dieta, uma coisa é certa, 
sua fome diminuirá. Quando você come pãozinho, um pão 
integral, um sete grãos ou um multigrãos, logo você estará com 
fome. Faça um teste; retire o trigo de sua dieta da sua primeira 
refeição durante uma semana, ou melhor, retire o trigo de sua 
alimentação durante uma semana. Eu gostarei de receber seu 
telefonema me informando como você está.

Todos nós já sabemos que o glúten do trigo faz muito 
mal para algumas pessoas. Tanto é verdade que existe uma 
obrigação de se avisar na embalagem se aquele produto 
tem glúten.

Hoje eu estou afirmando a você, não se assuste, que 
o trigo atual, submetido à manipulação genética, faz mal 
para todo mundo. Obesidade, diabetes, dores articulares, 

enxaquecas, dermatites, diarreias. Intestino irritável, os 
detestáveis pneus abdominais e várias outras patologias 
têm muita a ver com a ingestão dos pães simples ou os mul-
tigrãos, produzidos com o trigo moderno, repito, manipulado 
geneticamente.

Você já percebeu que o inocente pão nosso de cada dia 
provoca dependência? Não se assuste se você tiver dificul-
dade ao retirar o trigo de sua alimentação. Não há dúvida, 
o trigo provoca dependência em algumas pessoas. Quando 
eu sugiro ao cliente deixar de consumir trigo, tenho ouvido: 
“acho que não vou conseguir largar o pão”. Alguns dizem até 
que sonham com pão.

Para quem não sabe, a obesidade mórbida (a pior) no 
Brasil, foi a responsável por 80.000 cirurgias de redução 
de estômago em 2013. Ficamos atrás apenas dos Estados 
Unidos. Não seja a próxima vítima.

Eu poderia escrever muito mais sobre o trigo, mas eu 
não quero tirar de você o prazer de ler o livro “Barriga de 
Trigo“. Vale a pena o investimento. Eu fui até a livraria, pedi 
um exemplar, li até a página 11 e comprei 2 exemplares. O 
segundo exemplar é para emprestar para quem não pode 
comprar, me telefone. 

Dr. Coimbra

Este espaço do Jornal do Médico está aberto à colaboração dos colegas associados. Envie seu artigo para: apm@apmsjc.com.br. 
A responsabilidade pelas opiniões e informações publicadas nesta seção é exclusiva de seus autores.

“Barriga de Trigo”

Espaço do Associado

a) Possuir consultório;
b) Sociedade deve ser composta por, no máximo, dois 

sócios, sendo obrigatoriamente um deles médico;
c) Capital Social de até R$ 50 mil;
d) Não podem possuir filiais;
e) Devem ser constituídas exclusivamente para a execu-

ção de consultas médicas em seu próprio consultório;
f) Não podem realizar exames complementares para 

diagnósticos;
g) Não podem manter con tratação de serviços médicos 

prestados por terceiros;

h) As pessoas jurídicas, seus médicos responsáveis 
técnicos e integrantes do corpo societário de-
verão estar em situação cadastral regular, bem 
como quite com o pagamento das anui dades e 
da taxa de renovação de certificado de exercícios 
anteriores;

i) Devem estar com o certificado de inscrição de empresa 
dentro da validade.
O desconto oferecido para PJ visa reduzir os custos 
para os médicos que realizam apenas consultas e 
mantêm seus consultórios com esses honorários, 

porém 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 contraditórias, 
poderá haver fiscalização do Cremesp, para verificação 
dos dados, e instauração de sindicância, em função de 
informações inverídicas.

Fonte: Cremesp

Desconto na anuidade do CREMESP
Já está disponível no site do Cremesp o requerimento para desconto de 50% na anuidade de 2015 para  Pessoas Jurídicas (PJs). O desconto para as empresas que se en-

quadrarem nos critérios estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) será concedido exclusivamente por meio do preenchimento do formulário disponível no Portal 
do Cremesp. É recomendável que o preenchimento do requerimento seja realizado o quanto antes, pois, para as solicitações deferidas até 31 de dezembro de 2014, o Cremesp 
enviará os boletos no início de janeiro de 2015 já com o desconto. A solicitação deve ser preenchida pelo responsável técnico e encaminhada online. 

O desconto de 50% pode ser solicitado pelas pessoas jurídicas (PJs) devidamente inscritas e que se enquadram nos critérios determinados no artigo 5º e parágrafo único 
da Resolução CFM nº 2.108/2014.

Está disponível para os médicos o conteúdo integral do Jornal do Cremesp, da revista Ser Médico, do Código 
de Ética Médica, do estudo Demografia Médica Brasileira e Paulista e demais publicações (sobre bioética, legislação 
e gestão em saúde) nas versões para internet, celular e tablet.

A iniciativa dá maior comodidade e liberdade aos profissionais para acessarem esses conteúdos a distância, a 
qualquer momento, facilitando a busca por orientações na postura do exercício profissional da Medicina. 

O aplicativo do Cremesp é de fácil instalação e está disponível para download gratuito no sistema Android 
(Google Store) e iOS (Apple Store).

Fonte: Cremesp

Conteúdo digital CREMESP

CRITÉRIOS PARA O DESCONTO:

Francir Veneziani 
Silva, presidente 
da APM São José 
dos Campos

A APM São José dos Campos deseja a todos os colegas, amigos e familiares um Natal iluminado de muita paz, saúde e fraternidade. 
Que o Ano Novo renove nossas energias para prosseguirmos firmes no exercício diário da prática da solidariedade e do amor ao próximo.
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