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NOVOS SÓCIOS

De médico 
para médico

CLASSIFICADOS

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

• Alberto Nassur Junior – oftalmologia
• Filipe Cavalcanti Palermo – acadêmico
• Patricia Sayuri Ueno – clinica médica
• Rose Mary Paulo do Nascimento Costa – neurologia

Como e quando surgiu o projeto de valorização 
do cirurgião torácico?

Em 2011, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica 
apresentou, em congresso realizado em Manaus, um 
Plano de Valorização do Cirurgião Torácico. A partir das 
propostas que ouvimos, surgiu a ideia de convidarmos 
nossos colegas do Vale do Paraíba para implementá-las 
em nosso meio.

Todos os médicos especialistas no Vale ade-
riram? 

A maioria aderiu, ficando somente um colega de 
fora, apesar de todos os argumentos favoráveis apre-
sentados.

Vocês têm uma assessoria jurídica. Por que?
Contratamos uma assessoria jurídica especializada 

em Direito da Saúde e gestão empresarial, que utiliza a 
negociação para alcançar resultados - e não o embate 
judicial. Com esse apoio técnico, jurídico e logístico, 
temos implementado nossos objetivos com segurança 
e clareza de nossos passos.

A tabela que vocês usam é igual ou superior a 
CBHPM? Em que se basearam para fazê-la?

Essa tabela é codificada no padrão TUSS, seus valo-
res são sugeridos pela Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Torácica (SBCT) e são superiores aos valores da CBHPM.

Sabemos que os cooperados da Unimed são 
tratados todos como iguais. Vocês tiveram de sair 
das Unimeds? Foi difícil?

Para se conseguir uma valorização dos honorá-
rios, deixamos de ser cooperados e hoje prestamos 
serviços através da nossa empresa, que contempla 
todos os cirurgiões torácicos do Vale do Paraíba que 
aderiram a essa iniciativa. Não foi uma decisão fácil, 
pois corremos sim o risco de sermos substituídos por 
outros colegas, talvez novos cooperados. Mas, trazer 
colegas de fora também é um procedimento de alto 
custo e de risco – afinal, o médico “da casa”, integrado 

com a equipe e conhecedor das características locais 
faz toda a diferença no atendimento ao paciente. 
Consequentemente há benefícios diretos aos locais 
em que trabalhamos. Todos ganham...

Aliás, como as Unimeds do Vale tem se rela-
cionado com vocês?

Como na região a empresa é a mesma, temos con-
seguido o credenciamento nas demais Unimeds do Vale 
como prestadores de serviço. A maior dificuldade vem se 
apresentando na Unimed Taubaté, por conta do colega 
que não aderiu ao grupo.

E as medicinas de Grupo como Policlin, Grupo 
São José e Santa Casa?

Funcionam da mesma forma que as Unimeds. 
Hoje prestamos o serviço para todas elas através da 
nossa empresa.

Os acordos com vocês também contemplam 
sobreavisos, já que a especialidade é ímpar? Nesses 
casos, os contratos são com os hospitais ou com as 
operadoras?

Os sobreavisos são negociados diretamente com os 
hospitais e não com as operadoras. Onde nós prestamos 
os serviços, todos eles, sem exceção, são remunerados. 

Como foram as negociações com as grandes 
seguradoras como Sul América e Bradesco?

Todas as negociações têm as suas particularidades. 
Tudo demanda tempo e bom senso. Difícil crer que as 
grandes seguradoras abririam mãos de ter alguma espe-
cialidade não credenciada. Sem médico, sem Saúde – e o 
negócio dessas empresas é a Saúde. 

E com a Amil, Medservice e outras medicinas 
de Grupo?

Todas as grandes operadoras que atuam na região 
serão abordadas, cada uma no seu devido tempo. Per-
cebemos, por mais incrível que pareça, que o tempo é 
nosso amigo. Quanto mais tempo, maior é nosso “poder 

de negociação”. “Nós podemos ficar sem eles... mas eles 
não podem ficar sem nós...”

Quais foram as operadoras que criaram mais 
obstáculos?

Todas, sem exceção, criam os seus obstáculos... 
Hoje tenho convicção de que o bom negócio tem que 
ser para ambas as partes, não adianta enrijecer ou 
flexibilizar demais. 

Como se comportam com os novos especialis-
tas que estão chegando no Vale?

Estamos sempre dispostos a receber novos colegas 
e isso com certeza vai nos tornar cada vez mais “fortes”. 
Consequentemente, com um poder de negociação cada 
vez maior.

Vocês não têm medo que uma equipe completa 
de outra região ocupe o lugar de vocês?

Acho isso pouco provável, esse plano de valorização 
do cirurgião torácico é de cunho nacional e nossa Socie-
dade, encabeçada pelo Dr. Darcy Ribeiro Pinto Filho, 
presidente, e o Dr. Miguel Lia Tedde, tesoureiro, tem se 
empenhado para que isso dê certo em todo o território 
nacional. Temos realizado fóruns onde todos nós troca-
mos experiências, os residentes recém-formados já saem 
com essa ideia e os colegas, os chamados “formadores de 
opinião”, têm se dedicado cada vez mais para que isso 
seja concretizado. 

Em resumo, a experiência tem valido a pena?
Com certeza, hoje trabalhamos com uma tabela 

mais justa, valorizando e dignificando o nosso trabalho. 
O maior beneficiado no final das contas é o paciente, pois 
a relação médico paciente melhora em todos os aspectos. 
Uma remuneração mais digna permite ao médico mais 
tempo em sua consulta, menos preocupação em ter vá-
rios empregos ao mesmo tempo, menos cansaço diário. 
Não queremos ganhar por produção, por quantidade. 
Queremos ganhar por prestarmos nossos serviços com 
qualidade, com orgulho de ser médico.

Cirurgiões torácicos: 
uma experiência bem sucedida

Há aproximadamente três anos, os cirurgiões torácicos do Vale do Paraíba se uniram para conseguir melhor 

remuneração pelo seu trabalho. Atualmente, eles trabalham com uma tabela própria de honorários. Em entrevista 

ao Jornal do Médico, o colega Gustavo Bandeira nos conta detalhes dessa experiência que, talvez, seja uma saída 

para todas as especialidades.

D E S C R E D E N C I A M E N T O

Em comemoração ao seu 44º aniversário, a Unimed de São José dos Campos inaugurou sua Galeria de Presidentes, 
em solenidade realizada no dia 11 de fevereiro na sede da cooperativa. A nova galeria foi instalada na área de Rela-
cionamento e Educação Cooperativista, próximo à Diretoria. A APM São José dos Campos foi representada pelo seu 
presidente Francir Veneziani.

Ao longo de sua história, a Unimed teve oito presidentes: Orlando Campos, Raul Camargo Vianna, Rubens Savas-
tano, Manuel da Costa Pinto Jr., Jorge Sussumu Yamashiro, José Eduardo de Oliveira, Lauro Benedito Hanna e Julio 
Cesar Teixeira Amado (atual).

A Unimed da cidade foi fundada no dia 13 de fevereiro de 1971, na sede da APM (Casa do Médico). Os ex-presidentes 
da Unimed Orlando Campos, Rubens Savastano e José Eduardo de Oliveira também foram presidentes da Associação 
Paulista de Medicina de São José dos Campos.

Unimed comemora 
44 anos com Galeria 
de Presidentes A Galeria de Presidentes da 

Unimed São José dos Campos

ALUGO ou VENDO apartamento novo com 2 
dormitórios, repleto de armários, pronto para morar. 
Localizado próximo ao Hospital Municipal. Tel. para 
contato: 99771-0084 ou 98127-9040.

VENDO apartamento é no edifício Biarritz, vago, 
208 m área útil, com 2 suítes e mais 2 quartos, banheiro 
social, lavabo, sala em 2 ambientes, lareira, varanda, 
quarto e banheiros de empregada, despensa, 3 vagas de 
garagem independentes, hobby box de +/- 8 m. Prédio 
com sauna, 2 piscinas , quadra, salão de jogos e de festas 
com cozinha. R$ 730 mil. Aceito imóvel comercial como 
parte do pagamento. Tel de contato: 99745-5048 Clarisse 
ou 99763-5048 Alexandre.

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

João Carlos Arduini (04), Rosilene das Graças Badiani 
(04), Ronisio Lage Reggiani (06), Claudio Marcelo T. P. 
Melo (08), Regina Aparecida Sá (08), Edmirson Aparecido 
Franceschini (10), Evandro Luis M. Felinto (13), Takashi 
Katahira (15), André Telles de Mattos (16), Danilo Stanzani 
Junior (16), Frederico Náder Bernardes (17), Paulo Emilio 
Pinto (18), Rogéria Eliane Carito Reis Araújo Maio (19), 
Eda Cavalieri (21), José Francisco Guida Motta (23), Isnard 
Cóppio (24), Paulo Sussumu Amemiya (24), Alister Miranda 
Cará (25), Maria Angélica Ribeiro (26), Djanete B. de Melo 
(29), Maria Regina Teixeira da Silva (29), Benedito Nelson 
Costa (30), João Moreira dos Santos (30), Mariléia Vilela 
Lemes (30), Rosa Maria Maquezine Cará (31).

Feliz 
Aniversário!

Parabéns aos colegas aniversariantes 
de MARÇO!

Solicitamos que os médicos que estão sendo 
descredenciados por operadoras de saúde entrem 
em contato urgente com esta Associação pelo te-
lefone 39221079 ou e-mail apm@apmsjc.com.br

Ata de constituição da Unimed de São José 
dos Campos, em 13 de fevereiro de 1971

 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 produtos 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.

- Eventos culturais: exposição de arte, apresenta-
ções 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. Atua-

lize seus conhecimentos participando das reuniões 
científicas, simpósios, congressos, jornadas, 
palestras e cursos.
DEFESA PROFISSIONAL
A Associação Paulista de Medicina desenvolve 
um conjunto de atividades para o exercício 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 oportunidades 
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

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

DESCREDENCIAMENTO



Órgão Informativo da 
Associação Paulista de Medicina 

São José dos Campos
www.apmsjc.com.br

• Presidente -  Francir Veneziani Silva • Vice-presidente -  David Alves de Souza Lima • 1º Secretário -  Maria Margarida 
Fernandes Alves Isaac • 2º Secretário -  Gilberto Benevides • Diretor Científico -  Vitor Mercadante Pariz • Diretor de 
Comunicação - Sérgio dos Passos Ramos • Diretor Cultural - Antonio Celso Escada • Diretor Cultural adjunto - João Manuel 
F. Simões C. Maio • Diretora de Defesa Profissional -  Silvana Maria Figueiredo Morandini • Diretor de Esportes -  Othon 
Mercadante Becker • Diretora Social - Carmen Thereza Pricoli Quaglia • Diretora Social adjunta - Juana Montecinos Maciel • 
1ª Tesoureira - Djanete Barbosa de Melo • 2º Tesoureiro - Luiz Alberto Siqueira Vantine • Conselho Fiscal (titulares) Hélio 
Alves de Souza Lima / Rozeny Anute Costa / Pedro Roberto Alves Ribeiro • Conselho Fiscal (suplentes) Flávio Lopes Brun / Paulo 
César Ribeiro Carvalho / Roberto Schoueri Junior • Delegados junto à APM Estadual - Lauro Mascarenhas Pinto / Therezinha 
Veneziani SilvaJornalista 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

EDITORIAL OPINIÃOARTIGOEDITORIAL

Recentes destaques têm se observado 
na mídia com referência ao declínio no 
grau de desigualdade de renda em nosso 
país, apesar desta ainda permanecer muito 
acima da observada em países com grau de 
desenvolvimento semelhante ao nosso.

Dentre as políticas propostas para a 
redução das desigualdades entre os povos, 
destacam-se o sistema de distribuição 
de rendas do trabalho, a taxa de de-
semprego, a renda familiar, a proteção 
social, a taxa de escolaridade da popu-
lação e a discriminação por gênero e raça. 

Dentre as prioridades, valoriza-se a necessidade de 
expansão quantitativa e qualitativa da escolaridade da 
população. Neste tópico, vamos lembrar do ensino médico, 
desde a sua criação (1808), passando pelo surgimento do 
ensino médico privado (1950), até os tempos atuais. E 
ainda o pensamento de saúde coletiva, que iniciou em 1995, 
quando a OMS passou a sugerir que os currículos do ensino 
médico priorizassem as necessidades das populações e dos 
sistemas de saúde, o que se intensificou a partir de 2002.

Sobre o ensino médico no Brasil, devemos considerar: 
a localização geográfica das escolas médicas; a organização 
acadêmica; o aumento da oferta de vagas; os processos de 
avaliação; as interferências e mecanismos de incentivos 
governamentais, e por fim o envolvimento dos poderes 
Executivo e Legislativo, da comunidade acadêmica e das 
entidades ligadas à educação médica.

Na última década registramos ações do governo que 
apostam em elevar a quantidade de vagas e de cursos de 
Medicina, (de 16.228 em 2.007 para 21.674 em 2014, 
sendo 11.629 no interior e 10.045 em capitais), em vez de 
priorizar a qualidade do ensino médico e o financiamento 
adequado para atender às demandas de saúde da população. 
Isso evidencia uma falta de sintonia e o distanciamento en-
tre as necessidades do SUS e a formação dos profissionais. 

Há poucos resultados efetivos pelas mudanças 
na formação médica e as melhorias dos sistemas 
de saúde, com grande disparidade entre os pro-
jetos pedagógicos das instituições educacionais, 
tanto na forma quanto no conteúdo e prática.

A necessidade de haver vagas de residência 
médica para todos os graduados é reivindicação 
antiga das entidades médicas. Porém, a elevação 

do número de vagas de residência em todo 
o país também tem sido priorizada como 
forma de resolver a falta de profissionais para 

a atenção básica de saúde. Os pós-graduandos deveriam 
realizar as atividades profissionais sob a orientação e su-
pervisão de médicos preceptores especialistas. Entretanto, 
observa-se a proliferação de vagas de forma anárquica e 
sem critérios educacionais, impedindo o aperfeiçoamento 
progressivo e científico dos residentes e transformando-se 
em mais uma busca populista de mão de obra barata para 
atender aos cidadãos.

Na carona do programa “Mais Médicos”, foi anunciado 
o alcance da meta de 100% da demanda apontada pelas 
administrações municipais, com 14.462 profissionais para 
3.785 municípios, expandindo o atendimento em saúde 
para 50 milhões de brasileiros.

O ensino da medicina também envolve pesquisa, e 
toda a formação científica que encontramos nas universi-
dades, o que dificilmente será encontrado em faculdades 
isoladas, sem estrutura para a formação desses futuros 
profissionais. O que priorizaremos? Formar mais médi-
cos sem bases científicas para atingir metas políticas ou 
continuar investindo nas universidades para multiplicar 
o ensino de qualidade?

Francir Veneziani Silva
Presidente da APM SJCampos

Educação Médica

Francir Veneziani Silva, presidente 
da APM São José dos Campos

O programa Mais Médicos do governo federal 
contratou médicos brasileiros, formados no exterior, 
estrangeiros em geral e principalmente um grande contin-
gente de médicos cubanos, através de um convênio com a 
Organização Panamericana de Saúde. 

O Ministério da Saúde não consultou as entidades que 
representam os profissionais da saúde, nem o Conselho 
Federal de Medicina.

Não vou questionar a qualidade técnica desses 
profissionais, para isso existem os Conselhos Regionais e 
Federal de Medicina, que têm se manifestado sobre essa 
condição, a mídia tem publicado.

O programa está em andamento, mas as dificuldades 
encontradas no início ainda não foram superadas:

1) A forma como o Ministério da Saúde vem conduzin-
do a implantação, sem equipe multiprofissional e 
deficiências estruturais, não garante que os médicos 
possam fazer diagnósticos, conduzir o tratamento 
com eficiência e encaminhar pacientes para unidades 
de referência.

2) Questões levantadas pelos Conselhos Regionais de Me-
dicina, principalmente a não aplicação do Revalida aos 

médicos contratados. O fato de não serem registrados 
não torna ilegal seu exercício profissional?

3) Na Justiça do Trabalho estão em andamento muitas 
ações questionando a falta de registro – os contratados 
estão sem direitos trabalhistas.

4) O governo federal utilizou uma medida provisória 
(agora Lei 12.871/2.013) para implantar esse progra-
ma, sem ouvir os estados e municípios que terão de 
disponibilizar recursos.

5) Os médicos formados no Brasil não se interessaram 
pelo programa por falta de amparo em plano de car-
reira, atividades profissionais sem vínculo trabalhista 
e contagem de tempo de serviço pela Previdência Social.

6) Dificuldades de internação nos hospitais da rede SUS, 
cujos leitos vêm sendo desativados - mais de 14.700 
nos últimos 4 anos (dados do CFM).

7) São muitos os municípios sem saneamento básico, 
educação adequada e segurança, diminuindo a capaci-
dade de resolutividade das Unidades Básicas de Saúde.

8) O critério para a distribuição desses médicos não está 

claro, são epidemiológicos ou políticos?

9) Os médicos das redes municipais com menos recursos 

não estão seguros de continuarem trabalhando. Paira 

no ar a possibilidade de serem substituídos pelos pro-

fissionais do programa.

10) Inexplicavelmente, municípios de médio e grande 

porte estão requisitando os médicos desse programa 

para atendimento nas UBSs, substituindo médicos 

concursados, que são transferidos para UPAs.

Finalizando, um novo programa está em anda-

mento no Ministério da Saúde, o Mais Especialidades, 

que prevê uma rede de clínicas especializadas em todo 

o país, anunciada pela presidente nas eleições. Ainda 

não temos informação em relação a esse programa, se 

virão especialistas cubanos ou de outras partes e como 

serão contratados.

Antonio Celso Escada, 

Diretor Cultural da APM São José dos Campos

No mês passado falamos de médicos que delimitam sua 
clientela restringindo consultas. Tentamos demonstrar que 
um consultório tem tanto mais vitalidade quanto mais novos 
clientes. Hoje vamos continuar falando de clientes. Um 
colega que teve consultório junto comigo define um cliente 
especial. Ele os chama de clientes preferenciais. Cliente 
preferencial é aquele que volta sempre ao seu consultório, 
vem mesmo quando a patologia não é da sua área, vem 
quando necessita de exames, vem para trazer a família, o 
vizinho, os amigos. É um cliente seu, de verdade, não como 
os de convênio, que vêm porque seu nome está na lista ou 
porque você tem vaga na sua agenda. 

Pois bem, este cliente um dia pode ficar sem convênio, 
ou você deixar de atender o convênio dele. E aí? O que você 
faz? Cobra o valor da sua consulta particular? R$ 200 ou 
mais? (Isto será assunto de mais um artigo).

Pois bem, na história dos médicos em nossa cidade já 
tivemos grandes crises. Despedida em massa na Embraer, 
lembram-se? Saída de vários médicos da cooperativa. 
Fechamento de empresas da indústria aeroespacial, crise 
na indústria automobilística, crise em vários segmentos 
da economia.

O que fazem os médicos nestas épocas? Temos um cole-
ga na cidade que saiu da cooperativa e de outros convênios. 
Quando você liga para o consultório dele, as secretárias, 
muito bem instruídas, perguntam se você é cliente novo ou 

antigo. Se cliente antigo ela já avisa que para você, cliente 
preferencial do Doutor, ele cobra metade da consulta. Mais 
ainda, se você é cliente novo, mas foi indicado por cliente 
antigo, também paga metade da consulta. Resultado? Agen-
da cheia, ganhos diários muito acima dos planos de saúde. 

Na despedida em massa da Embraer, um outro colega 
teve a paciência de localizar entre seus clientes todos os 
que tinham sido demitidos e mandou para eles uma carta 
extremamente simpática lamentando o que ocorrera, se 
mostrando solidário e... oferecendo continuar atendendo-os 
pelos mesmos preços que o plano de saúde na época pagava. 
Imagine. Quando tudo está ruim para uma pessoa, ela recebe 
uma carta de uma pessoa amiga, seu médico, dizendo que 
não vai abandoná-lo.

Como dissemos no nosso último artigo, pouca água vai 
passar por baixo da ponte neste ano. Grandes empresas estão 
demitindo. Outras estão mudando de operadora. E a crise 
econômica vai fazer muita gente parar de pagar os planos 
de saúde que estão caríssimos.

E você, colega? O que vai fazer? Continuar escolhendo 
pizza de mozzarella?

Abraços a todos e até o mês que vem.

Sérgio dos Passos Ramos
Diretor de Comunicação da APM SJCampos

Pizza de Mozzarella
nem sempre 

é a melhor opção
“...o cliente é tudo, é Alfa e Omega, início e fim” (ALBRECHT, 1998).

A quimioterapia é uma das mais importantes armas de que 
dispomos no tratamento contra o câncer. Quando se defronta 
pela primeira vez com a doença, o paciente precisa aprender uma 
série de termos que nunca ouviu. O que eu posso comer? Como 
me cuidar? 

Pensando nisso, o Serviço de Hematologia e Hemoterapia 
de São José dos Campos, referência na região no atendimento a 
pacientes com doenças onco-hematológicas (cânceres do sangue), 
criou o Manual do Paciente em Quimioterapia.

O material foi criado para orientar pacientes, familiares e 
acompanhantes atendidos no setor de Hematologia do Serviço, 
fornecendo conhecimentos básicos sobre o câncer onco-hemato-
lógico, diagnóstico e tratamento.

Elaborado pela médica Leila Pessoa de Melo, onco-hematolo-
gista e especialista em Transplante de Medula Óssea, o manual dá 
orientações sobre os sinais de alarme, possíveis reações adversas 
ao tratamento, como preveni-las e minimizá-las. Aborda ainda 
cuidados de higiene, alimentação e comportamento durante o 
tratamento e também direitos dos pacientes com câncer.

Segundo a médica, as informações do manual deverão 
complementar as orientações dadas pelas equipes médica e de 
enfermagem do Serviço, com as quais qualquer dúvida deverá 
ser esclarecida. Uma versão do manual será disponibilizada em 
breve no site do Serviço.

A médica Leila Pes-
soa de Melo, do Ser-
viço de Hematologia 
e Hemoterapia de 
São José dos Campos

Serviço de Hematologia cria  
  Manual para pacientes de 

Quimioterapia
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