
 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 
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 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 atendi-
mento 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, Car-

tório, 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 empre-
sas 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 Caval-

canti, Tarsila do Amaral, entre outros.
- Eventos culturais: exposição de arte, 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 cien-

tífica, visando à atualização profissional. Atualize seus 
conhecimentos participando das reuniões científicas, 
simpósios, congressos, jornadas, palestras e cursos.
DEFESA PROFISSIONAL
A Associação Paulista de Medicina desenvolve um con-
junto 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 opor tunidades 
imperdíveis de Empresas de por te 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

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

De médico para médico

CLASSIFICADOS

Feliz Aniversário!

Mais um ano, a visita do coelhinho da Páscoa encheu de alegria as crianças da Creche Patronato Nossa Senhora Aparecida. Junto com os ovos 
de chocolate, a colega Silvana Morandini levou seu imenso coração e muito carinho!

Nossos sinceros agradecimentos aos colegas e amigos que colaboraram com a campanha Páscoa Solidária: Álvaro Tolomelli, Bruna Malburg Freire 
Meira, Carmen Thereza Pricoli Quaglia, Elisa Kazumi Sawaguchi, Fabiola Sawaguchi Faig Leite, Francir Veneziani Silva, Janete Costa de Moraes, Luiz 
Alberto Siqueira Vantine, Milton Mendes Junior, Sheila Politi Crespim, Rozeny Anute Costa, Sérgio dos Passos Ramos, Therezinha Veneziani Silva.

10 anos de Agita São José!
A animação e a disposição dos participantes da Caminhada Agita São José 2015 

estiveram à altura da comemoração dos 10 anos da atividade realizada pela APM São José 
dos Campos. No dia 12 de abril, médicos, familiares, amigos e convidados mais uma vez se 
reuniram para incentivar, motivar e chamar a atenção da comunidade para a importância 
e os benefícios da prática regular de atividade física para a saúde.

O percurso teve início na Casa do Médico, na Avenida São José, e terminou no Parque 
Vicentina Aranha. Foram distribuídos bonés e camisetas aos participantes.

A APM São José dos Campos agradece o apoio da Prefeitura Municipal e o fundamental 
patrocínio dos parceiros: Ao Pharmacêutico, Arroz Fantástico, Band Vale, Becker Pharmácia 
de Manipulação e Homeopatia, Botica Belluz, Explosão de Amor Cestos e Presentes, Gráfica 
Comercial, Grupo São José Saúde, Mercurial Pharmácia Homeopática e Manipulação, Plani, 
Policlin, Quaglia/Grupo Sabin, Stereo Vale, Tomovale e Unimed São José dos Campos.

A Associação de Obstetrícia e Ginecologia do 
Estado de São Paulo (SOGESP) realiza, nos dias 11 a 
13 de junho, em Campos do Jordão (SP), a XI Jornada 
de Obstetrícia e Ginecologia do Vale do Paraíba.

Dentre os temas que serão debatidos des-
tacam-se a cirurgia fetal, o rastreamento de 
infecções na gestação, prurido e dor vulvar, 
espessamento endometrial, novo protocolo para 
rastreamento do câncer de colo uterino, eclampsia 
e diabetes descompensado.

Os diretores da APM São José dos Campos 
Sérgio dos Passos Ramos (Comunicação) e Silvana 
Morandini (Defesa Profissional), participarão de 
mesa de discussão com a plateia sobre Aspectos 
éticos e jurídicos em GO: plano de parto e dispo-
nibilidade de parto. O debate será no dia 12/6, das 
15h20 às 16h30.

Informações e inscrições: 
www.cenacon.com.br

XI Jornada de 
Obstetrícia e Ginecologia DIVIDO sala de consultório médico em clínica de Alto Padrão 

na Vl. Adyana, próximo ao Hospital Policlin da Nove de Julho. 
Ampla recepção com secretária, elevador para cadeirantes, Es-
tacionamento para Clientes, Ar condicionado, Internet, Banheiros 
acessíveis na recepção e consultório, Brinquedoteca, equipe 
médica e odontológica já formada. Tel. (12) 991415531 Dra Katia 
Ferrer - Cirurgiã Plástica

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.

ALUGA-SE 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.

Parabéns aos colegas aniversariantes de MAIO!

Junichi Tamari (01), José Antonio Vianna G. da Silveira (02), Carlos Flavio 
Turci (03), Claudio José V. S. Pupo (04), Elizabeth Maria F. L. Silveira (05), Fabio 
Vilela Ribeiro (05), José de Castro Coimbra (05), Elizabeth Leocadia Fernandes (09), 
Rozeny Anute Costa (09), José Augusto Costa Rocha (15), Luiz Akira Okamoto (17), 
Peralva de Miranda Delgado Junior (17), Lidiomar Lemos de Magalhães (19), Lelis 
Zuppardo (20), Carlos Cleber Nacif (21), Fernando Antonio M. Silva (20), Israel 
D. Leiderman (23), José Ledson da Silva (23), Julia Magno Silva Corrêa (24), Luis 
Ricardo Simi (26), Rodolfo Vanessa Saraiva Silveira Delgado (27).

Aquecendo os motores!

Alongar, para terminar!

“Vem caminhar, você que está em casa!”

NOVOS SÓCIOS

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

• Adriano José Silva Matos – cardiologia
• Isaac Joukhadar - psiquiatria
• Sebastião Ernesto da Silva Filho - anestesiologia

ISO
9001:
2008

Páscoa Solidária

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Dr. Cida-
dão 2015, organizado pela APM São Paulo. A iniciativa 
premia projetos idealizados e implantados por médicos 
ou acadêmicos de medicina nas áreas de saúde, social, 
educação e meio ambiente.

Haverá prêmios em dinheiro em três categorias e 
um prêmio incentivo, que poderá ser outorgado a proje-
tos inscritos em qualquer uma das categorias.

O prazo para a entrega de projetos vai até 21 de 
agosto. Os trabalhos devem ser entregues via correio ou 
pessoalmente na sede da APM - Associação Paulista de 
Medicina - Departamento de Responsabilidade Social - 
Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 278 - Bela Vista - SP - SP 
- CEP 01318-901.

Confira as categorias que serão premiadas:

NOTA:
Os projetos deverão ser entregues pessoalmente ou via correio até 21/08/2015.
Não serão recebidos projetos após o dia 21/08/2015.
Não serão recebidos projetos encaminhados via email.

LOCAL PARA ENTREGA DOS PROJETOS
Associação Paulista de Medicina - Departamento de Responsabilidade Social
Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 278 - Bela Vista.
SP - SP - CEP: 01318-901

ANÚNCIO DOS VENCEDORES E SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO
Data: 27 de novembro de 2015, às 19h00.
Local: Sede Social da APM - Auditório Nobre
Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 278 - 9º andar - Bela Vista - SP - SP

REALIZAÇÃO
Associação Paulista de Medicina

ACADÊMICOS
1º lugar = R$ 6.000,00
2º lugar = R$ 3.000,00

MÉDICOS
(PESSOA FÍSICA)
1º lugar = R$ 8.000,00
2º lugar = R$ 4.000,00

MÉDICOS
(PESSOA JURÍDICA)
1º lugar = R$ 13.000,00
2º lugar = R$ 7.500,00

INCENTIVO
R$ 2.000,00

Prêmio Dr. Cidadão 2015



• 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
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Dra. Ana Alice Zung
CRM 109.260 - SP

Dra. Carla Cecília Mulin
CRM 110.613 – SP

Dr. Cláudio Pessoa de Melo
CRM 27.743 – SP

Dra. Leila Maria Dra. Leila Maria Pessoa de Melo
CRM 95.885 – SP

Dra. Maíra de Assis Barbosa
CRM 114.449 – SP

Dr. Marcelo Romanelli Cunha Claro
CRM 95.898 – SP

Dra. Silvia Martins Guedes de Souza
CRM 106.280 - SPCRM 106.280 - SP

Referência na região do Vale do Paraíba, o Serviço de 
Hematologia e Hemoterapia de São José dos Campos conta com 
recursos de alta tecnologia, infraestrutura completa, laboratório 
especializado em doenças do sangue e a melhor equipe médica, 
com sólida formação no Brasil e no exterior. 

35 ANOS DE EXCELÊNCIA NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO 
DE DOENÇAS HEMATOLÓGICAS E ONCO-HEMOTOLÓGICAS

EDITORIAL ARTIGOEDITORIAL

Ao iniciarmos esta série, fruto de uma conver-

sa entre a jornalista responsável por este Jornal e 

eu, nossa ideia era mostrar aos médicos que marke-

ting médico é algo simples e eficiente que todos 

os médicos fazem, mesmo sem perceber, e que a 

sistematização dessas atividades e atitudes dos 

colegas é parte integrante do sucesso da profissão. 

Muitos médicos consideram marketing médico algo 

que contamina a Medicina, algo que não deve ser 

feito, mas na verdade, toda vez que atendemos bem 

um paciente estamos fazendo marketing. Quando 

fixamos o preço de nossa consulta, escolhemos as 

operadoras (ou nenhuma) que atendemos, fazemos 

cursos e congressos de atualização, escolhemos 

o endereço e o layout de nossa clínica, também 

estamos fazendo marketing.

Em relação à legalidade do assunto, sugeri-

mos a leitura de um dos melhores compêndios 

de publicidade médica escrito por conselheiros 

do Cremesp1. Ou no site do Conselho Federal de 

Medicina2. 

Uma das maneiras mais baratas e eficientes 

de divulgação médica é a Internet. Uma publicação 

prática sobre como você mesmo pode fazer isto foi 

publicada na Revista da Sogesp (Ramos, 2011)3. Ou 

se você pretende ser um expert no assunto, pode ler 

uma monografia completa na biblioteca da FAAP4. 

Internet e atividade médica também são matérias 

sempre presentes na bibliografia internacional 

médica, pois afinal, servem (ou não servem) para a 

formação de atitudes em saúde por parte da popula-

ção.5 Nos EUA, a maioria dos médicos tem um site 

pessoal na Internet. E a presença nas redes sociais 

dos médicos americanos já preocupa a Associação 

Médica Americana, pela possibilidade de atitudes 

antiéticas e prejuízo a pacientes e médicos.6 

Um curso gratuito de marketing médico pode 

ser encontrado online na página da Bayer7:

http://www.bayervet.com.br/gestao-carreira/

detalhe.aspx?id=44 

De qualquer modo, nosso intuito foi levar a 

você, colega médico, um assunto que merece sua re-

flexão, pois, afinal você sabe onde tem pizza de alho 

poró e shitake em São José dos Campos? Eu não 

sei e não achei. Porque ninguém divulgou. Ainda!

Sérgio dos Passos Ramos

Diretor de Comunicação da APM SJCampos

Pizza de alho poró e shitake: 
Marketing Médico é legal

“A melhor propaganda é feita por clientes satisfeitos.” Philip Kotler

1 https://www.cremesp.org.br/library/modulos/publicacoes/pdf/manual_do_Codame_2_Ed_Site.pdf
2 http://portal.cfm.org.br/publicidademedica/
3 RAMOS, S.P. Como aproveitar os benefícios da Internet. Revista da Sogesp , v. 94, p. 14-16, 2011. In http://dv.rmcbrothers.com.br/sogesp/revista/0094/#/14/zoomed 
4 RAMOS, S.P. Marketing Digital da Unimed, Monografia, Biblioteca do CECUR, FAAP, 2002
5 RAMOS, S.P. The importance of the infertility in a page about woman health. In: 62nd Annual Meeting American Society for Reproductive Medicine, 2006, New Orleans.
6 http://www.ama-assn.org/ama/pub/physician-resources/medical-ethics/code-medical-ethics/opinion9124.page?
7 http://www.bayervet.com.br/gestao-carreira/detalhe.aspx?id=44

Emblemático para a classe médica, o 7 de abril, Dia 
Mundial da Saúde, teve amplitude e eco bem maiores neste 
2015. Um ato público convocado pela Frente Democrática 
em Defesa do SUS juntou cerca de mil manifestantes em 
passeata que teve como ponto de saída a Associação Pau-
lista de Medicina (APM) e seu grande final na Praça da Sé. 

Por volta das 12h, ao tocar dos sinos da Catedral, 
estudantes, donas de casa, aposentados, advogados, 
jornalistas, enfermeiros, fisioterapeutas, advogados, 
professores, entre outros, deram as mãos abraçando o 
em gesto simbólico de compromisso com a consolidação 
do Sistema Único de Saúde e com uma assistência de 
qualidade aos cidadãos. Ainda houve uma revoada de 
três mil balões com o slogan "SOS SUS”, em alusão 
direta ao fato de que a rede pública de saúde necessita 
de socorro urgentemente, em especial no tocante a 
injeção de recursos.  

Hoje, o Brasil tem um dos mais baixos índices de 
investimento per capita em saúde do mundo. Para ter 
ideia, há décadas aplicamos menos no setor do que 
países como Argentina, Chile. Esperança de mudanças 
já houve várias. Uma delas situou-se na regulamentação 
da Emenda Constitucional 29, de 2000. Porém, passada 
mais de uma década, o Congresso Nacional, em janeiro 
de 2012, normatizou a EC 29 com base em proposta de-
fendida pelo governo federal, frustrando as expectativas 
de estabelecer o patamar de investimento de 10% das 
receitas correntes brutas da União.

Como resposta, distintos setores da sociedade 
civil criaram o movimento Saúde+10 e um projeto de 
iniciativa popular que recolheu mais de 2 milhões de 
apoiadores em um abaixo assinado. Entretanto, no 
início de 2015, mais uma vez o Congresso mostrou 
desdém ao clamor das ruas. Mexeu nos parâmetros do 
financiamento do SUS, por meio da PEC do Orçamento 
Impositivo, aprovada em segundo turno, no início de 
fevereiro, provocando perda (gradativa e cumulativa) 
de investimentos no setor. Agora, convivemos com o 
risco de ver agravada a difícil assistência aos cidadãos.

Concretamente, a PEC do Orçamento Impositivo 
estabelece 15% da Receita Corrente Líquida como 

investimento mínimo da União em Saúde, que será 
atingido de forma escalonada: 13,2% em 2015, inferior 
aos 14,2% aplicados pelo governo federal em 2014; 
13,7% em 2016; 14,1% em 2017; e 14,5% em 2018, até 
atingir 15% em 2019.

Devido à gravidade do problema, a Frente De-
mocrática junta forças importantes para compor um 
calendário permanente de mobilização. Fazem parte do 
movimento a Associação Paulista de Medicina, Conselho 
Regional de Medicina 
do Estado de São Paulo, 
Conselho Regional de 
Enfermagem de São 
Paulo (COREN-SP), 
Conselho Regional de 
Farmácia do Estado de 
São Paulo (CRF-SP), 
Conselho Regional de 
Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional  da 3ª 
Região (CREFITO-3), 
Sindicato dos Médicos 

de São Paulo, sociedades de especialidades médicas, Aca-
demia de Medicina de São Paulo, Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), partidos políticos, centrais sindicais e 
associações, assim como conselhos de distintos profis-
sionais da saúde (terapeutas, enfermeiros, dentistas e 
demais especialistas), Associação Brasileira de Cirurgiões 
Dentistas (ABCD), entre outros.

Fonte: APM

Abraço à Catedral da Sé

Instituições representativas do setor de saúde unidas em defesa do SUS

A operação Lava Jato vem levantan-
do uma série de questionamentos sobre 
condutas que são tomadas há muito 
tempo em nosso país, e que clamam por 
reflexões por parte de todos nós. Dentre 
as inúmeras investigações em curso, 
algumas apontam principalmente para 
as chamadas “doações” que são feitas por 
empresas privadas para alguns partidos 
políticos, com o intuito de receberem de 
volta as benesses com “juros e correção 
monetária”. É a velha máxima: não existe 
almoço grátis.

As investigações e os julgamentos continuam em 
curso, porém fica explicitado que a finalidade sempre 
foi: lucrar, e muito!!! Nesse percurso, a rede dos envol-
vidos ganha quantidades enormes de dinheiro de forma  
absolutamente desonesta, lesando o erário e com enor-
me prejuízo para toda a nação.

Meu intuito na abertura deste Editorial é discutir 
o conceito de “conflito de interesses”, fenômeno esse 
que, com frequência assola o nosso país, atingindo nossa 
classe profissional, causando impasses éticos e morais 
que pretendo aqui levantar.

Formular este texto trazendo à baila 
a questão “conflito de interesses” pode 
sugerir ousadia de minha parte. Todavia, 
minha intenção é pontuar o quanto essa 
questão ronda a área médica com uma fre-
quência maior do que possamos imaginar.

Mas, afinal, por quê? E o que é “con-
flito de interesses”?

O fenômeno ''conflito de interesses'' 
se apresenta quando existe uma ligação 
entre um individuo (ou uma empresa) 
e outro indivíduo (ou empresa), e essa 

associação concorre, com frequência, para auferir 
“vantagens” para ambas as partes, podendo ocorrer, 
também com muita frequência, que um terceiro possa 
ser lesado nessa situação. No caso da medicina, o terceiro 
normalmente é o paciente.

O "conflito de interesses" ocorre com certa frequência 
na área médica. É o representante que faz visitas frequen-
tes, falando maravilhas sobre determinada medicação, 
deixando “agrados” para o médico, seja na forma de uma 
revista científica, uma caneta, amostra grátis, um jantar 
patrocinado. É o palestrante médico sendo pago para “falar 
bem” sobre determinado medicamento.

Sabemos que o objetivo da medicina e do médico 

sempre foi propor e levar o melhor tratamento possível 

ao paciente. Além disso, não podemos nos esquecer de 

que somos regidos pelo Código de Ética Médica.

Não estou absolutamente questionando o fato de se 

receber visitas de representantes de medicamentos, ou 

honorários para realizar palestras para uma empresa far-

macêutica, ou mesmo participar de jantar patrocinado! 

Não há ilegalidade! A minha colocação é um alerta para 

a sedução que vem embutida nas benesses que podemos 

estar recebendo.

A caracterização de “conflito de interesses” não é 

um veredito no sentido de descredenciar ou desmerecer 

os envolvidos. O propósito deste texto é pontuar que 
nós todos, caríssimos colegas, podemos ser os per-
sonagens envolvidos e que interesses e motivações 

estão sempre de mãos dadas quando as oferendas se 

apresentam.

“Chamamos de Ética o conjunto de coisas que 
as pessoas fazem quando todos estão olhando. O 
conjunto de coisas que as pessoas fazem quando 
ninguém está olhando chamamos de Caráter.”

Oscar Wilde

Conflito de interesses

Órgão Informativo da 
Associação Paulista de Medicina 

São José dos Campos
www.apmsjc.com.br

David Alves de Souza Lima
Vice-presidente da APM SJ-
Campos
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