
Do início de 2003 a 2015, a quantidade de cursos particulares de Medicina no Brasil mais do que dobrou em 
relação ao ritmo de abertura de estabelecimentos públicos. O número de escolas privadas passou de 64 para 154, 
enquanto no mesmo período as unidades de gestão estatal subiram de 62 para 103.  Os dados integram o levantamento 
Radiografia das Escolas Médicas do Brasil, organizado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM).

Ao elaborar a Radiografia das Escolas Médicas do Brasil, o CFM buscou dar mais transparência ao sistema 
formador de novos profissionais da Medicina. O estudo dará à sociedade condições de avaliar o processo de ensino-
-aprendizagem e, por outro lado, será útil aos órgãos de controle e avaliação interessados em assegurar a boa formação. 

Para elaborar o levantamento, o CFM levou em consideração os números mais recentes (disponíveis de maio a 
julho de 2015) das seguintes bases: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), Sala de Apoio à Gestão 
Estratégica (Sage) do Ministério da Saúde, Sistema de Informação da Atenção Básica (Siab) e Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). Também foram analisadas como fontes: Diário Oficial da União, documentos do 
Ministério da Educação (MEC) e sites especializados, como o Escolas Médicas do Brasil.

Fonte: CFM
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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

NOVOS SÓCIOS

LIGUE AGORA E SAIBA MAIS (11) 4524.7681
ACESSE UNICASTELO.EDU.BR

CONTINUE NO CAMINHO CERTO:
FAÇA PÓS-GRADUAÇÃO NA UNICASTELO  

MEDICINA DO TRABALHO
COORDENADOR: DR. AIZENAQUE GRIMALDI DE CARVALHO - CREMESP: 52.545

PERÍCIA MÉDICA
COORDENADORA: DRA. EDERLI M. DE G. DE CARVALHO - CREMESP: 50.531

MBA   ESPECIALIZAÇÃO

A U L A S U M F I N A L D E S E M A N A P O R M Ê S .
TURMAS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
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2015

Quando gastar significa economizar
Um dos grandes dilemas da medicina é se investimentos na área de prevenção tem retorno financeiro. 

Do ponto de vista médico, não há dúvidas de que esse ramo traz grandes ganhos para a Saúde. Mas na área 
financeira sempre existem dúvidas. Uma experiência que está dando certo é a do NAIS (Núcleo de Atenção 
Integral à Saúde) da Unimed de São José dos Campos, assunto de nossas páginas internas e que está servindo 
de exemplo para outras operadoras. Leia reportagem nas págs. 2, 3 e 4

Santa Casa comemora 116 anos
Em agosto, a Santa Casa de São José dos Campos 

celebrou seu aniversário de 116 anos e lançou um dos 
mais importantes projetos do hospital: o Instituto do 
Câncer. Atualmente, a Santa Casa é responsável por 1.240 
empregos diretos e conta com 600 médicos credenciados 
no corpo clínico.

Nos últimos 12 anos de atuação, desde a sua rei-
nauguração, o hospital obteve importantes conquistas. 
Entre elas estão o prédio de internação, da Unidade de 
Tratamento de Queimaduras (UTQ); da segunda ala de 
UTI, da UTI Coronariana; da Hemodinâmica; a conquista 
da acreditação Nível 1 e Nível 2; a realização do primeiro 
transplante de fígado; o início das cirurgias bariátricas; a 
ampliação da maternidade; a habilitação para a realização 
de cirurgias de alta complexidade cardiovasculares e 
ortopédicas; a ampliação da UTI Neonatal; e a realização 
do internato e residência médica dentro do hospital.

Para os próximos anos, a Santa Casa de São José dos 
Campos busca a habilitação para cirurgias endovasculares; de 
alta complexidade em neurologia; de fissuras labiopalatinas; e a 
composição da rede oncológica (UNACON), com a construção 
da UTI Oncológica e implantação do Instituto do Câncer.

A instituição sem fins lucrativos terá como objetivo 
promover o combate e tratamento da enfermidade da 
região. Além de ser apoiador e mantenedor das ações 
voltadas ao câncer da Santa Casa, como a construção da 
UTI Oncológica, o Instituto deverá atuar no aumento da 
oncologia clínica, de exames específicos da radioterapia, 
criar um banco de tumores e incentivar estudos e pesqui-
sas na área, entre outras iniciativas.

UTI ONCOLÓGICA
A construção de uma UTI Adulto Oncológica dentro do 

atual complexo da Santa Casa, com 20 leitos, dependerá de um 
investimento aproximado de R$ 5,9 milhões. Desse valor, R$ 
2,4 milhões são para obras civis, R$ 500 mil para instalações 
e R$ 3 milhões para a aquisição de todos os equipamentos.

Esses recursos deverão ser obtidos por meio de emen-
das parlamentares federais e estaduais, incentivos fiscais, 
arrecadação por meio da Nota Fiscal Paulista e doações de 
pessoas jurídicas e físicas.

A Santa Casa de São José dos Campos foi fundada em 15 de agosto de 1899 e, durante décadas, foi a 
única responsável pelo atendimento à população pobre em São José dos Campos e região.

A sede situava-se inicialmente na Rua Coronel Monteiro. Em 1932, a Santa Casa de São José mudou-se 
para seu endereço atual, na Rua Dolzani Ricardo, o que possibilitou o atendimento aos feridos da Revolução 
de 32. O número de pessoas assistidas pela Santa Casa de São José aumentou ainda mais com a modernização 
da Rodovia Presidente Dutra e a vinda de novas indústrias e imigrantes à região.

Até meados dos anos 60, a Santa Casa de São José cuidou sozinha da saúde da cidade. Entre 1970 e 
1990, São José dos Campos quadruplicou a sua população e surgiram novos investimentos no segmento 
hospitalar, mas ainda assim, a saúde da cidade não conseguia se estabilizar.

Com a urbanização acelerada, a desordem dos sistemas previdenciários estatais e o aumento des-
proporcional da população, a Santa Casa de São José estabeleceu um retorno às suas origens: mobilizou a 
comunidade a participar das atividades desenvolvidas no hospital.

Com o mesmo espírito empreendedor do fundador Cônego Lima, a partir de 1990, o provedor em gestão, 
Luiz Roberto Porto, junto com a Mesa Provedora, reergueu o hospital, com a recuperação e modernização 
de suas instalações.

Em seguida, o provedor conseguiu do Governo do Estado de São Paulo recursos para construir um novo 
hospital. Erguida para oferecer serviços de alta complexidade e evitar que a população dependesse de outras 
cidades, a nova Santa Casa de São José foi inaugurada em 15 de março de 2003.

A equipe de profis-
sionais do Núcleo 
de Atenção Inte-
gral à Saúde (NAIS) 
da Unimed de São 
José dos Campos

Um pouco de História
São José em crise

Juntamente com as forças sociais de nossa cidade, a APM está 
participando do movimento São José pede socorro e precisa de 
você. O objetivo é encontrar caminhos para vencer a crise atual.

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

• Luis Felipe Coutinho Mones – clínica geral
• Tiago Turci Ribeiro – psiquiatria

ALUGO horário em consultório, para profissionais da área 
da saúde. Falar com Fernanda no cel: 98157-8892

ALUGA-SE clínica com duas salas de cirurgia, rede de 
gases, no break, ar condicionado, conforto médico, rede de 
dados, toda em porcelanato e divisórias de vidro, excelente 
localização. Tel. 3925-2526. Contato: comprocasa@ig.com.br

DIVIDO sala de consultório médico em clínica de Alto Pa-
drão na Vl. Adyana, próximo ao Hospital Policlin da Nove 
de Julho. Ampla recepção com secretária, elevador para ca-
deirantes, Estacionamento 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 próxi-
mo ao Hospital Municipal. Tel. para contato: 99771-0084 
ou 98127-9040.

VENDO apartamento 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 Aqua-
rius. 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 ul-
trassonografia, sala de curativos e exames ginecológicos, 
estacionamento e recepção. Maiores informações (12) 
3921-6270 ou (12) 99755-0761, Dr. Paulo.

Solenidade comemorativa na Câmara Municipal contou com a participação de apoiadores do Instituto do Câncer

Feliz  Aniversário!
Parabéns aos aniversariantes de SETEMBRO!

Afonso Dimas Chiaradia (02), Rodolfo Zuppardo (04), João Manuel Noronha 
(05), Marcia Meirelles dos Santos (06), Maria José Vieira da S. Cunha (09), Marina 
Quaglia Pariz (11), José Ronaldo Bigatão (12), Gustavo Bandeira (14), Félix Cristia-
no Ferreira de Castro (15), Carmen Cristina Pontes (16), José Spartaco Vial (16), 
Terezinha Alves Sampaio (17), Bruna Malburg Freire Meira (19), Gilberto Antonio 
Dumalakas (20), Nilton Lyrio Junior (22), Carlos Alberto de Queiroz Carvalho (24), 
Maria Aparecida F. Lobo (30).

Visita à nova faculdade
Integrantes do GEDESP - Grupo de Estudos do 

Desenvolvimento Econômico Social e Político, do qual 
a APM faz parte, visitaram no dia 1º de setembro as 
instalações da Faculdade de Ciências Médicas de São 
José dos Campos – Humanitas, do grupo Suprema, que 
busca junto ao MEC autorização para iniciar, de imediato, 
o curso de medicina na cidade.
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São José dos Campos: (12) 3924.9055
Taubaté: (12) 3426.9055

AO CIGARRO
IOV na batalha contra o câncer.
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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

EDITORIALEDITORIAL

Órgão Informativo da 
Associação Paulista de Medicina 

São José dos Campos
www.apmsjc.com.br

Descobrir que uma
aventura pode dar certo 
mesmo quando dá errado.
#esseéoplano

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

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

http://www.apmsjc.wordpress.com/ ou http://wp.me/3nOSj 

A Reabilitação em Coluna é um dos interessantes pro-
gramas do NAIS. Como funciona?

Rosângela Araújo - O paciente participa do módulo educativo, 
palestras nas quais recebe orientação de médico neurocirurgião ou 
ortopedista e médico da dor, além de psicólogos e fisioterapeutas, 
a fim de promover a adoção de hábitos de vida que protegem a 
coluna vertebral e diminuem o risco de complicações. Além de re-
ceber orientações, os pacientes são encaminhados para tratamento 
terapêutico. Submetidos à avaliação fisioterápica, são encaminhados 
para o Programa de Reabilitação em Coluna, dependendo do grau de 
comprometimento funcional obtido pelo Questionário de Oswestry.

Como o NAIS identifica e chega até esses pacientes?
Rosângela - Os pacientes podem ser encaminhados por 

médicos de qualquer especialidade. Comumente, os que mais 
encaminham são neurocirurgiões, ortopedistas, reumatologistas, 
neurologistas e clínicos da dor. E os colegas podem solicitar inclusive 
que seja oferecido apenas o módulo educativo.

Quais os resultados do programa em termos estatísticos?
Rosângela - Os pacientes que estão em tratamento fisioterápi-

co são avaliados antes e após cada sessão, quanto às escalas de dor. 
Esses dados são computados e geram o seguinte resultado (último 
levantamento anual):

Sem dor: 7,5 % (nunca relataram dor, apesar de ter a patologia)
Sem melhora: 9,7%
Melhora até 49%: 12,9%
Melhora entre 50% e 75%: 16,7%
Melhora acima de 75%: 52,9%

Os resultados foram avaliados através da análise de 117 casos 
encaminhados em caráter de urgência pelos médicos cooperados, por 
se tratarem de casos iminentemente cirúrgicos se não apresentas-
sem melhora com a intervenção fisioterápica. Obtivemos o seguinte: 
foram realizadas apenas 22 cirurgias e os demais não realizaram 
cirurgia após o programa, ou seja, 81 % não apresentaram neces-
sidade de tratamento cirúrgico, o que vem de encontro a padrões 
internacionais já descritos em estudos internacionais de Neuroci-
rurgia e de um estudo do Hospital Albert Einstein em São Paulo. 

Como os médicos cirurgiões de coluna avaliam o programa?
Rosângela - Inicialmente ficaram apreensivos com a possibili-

dade de gerar algum prejuízo para o paciente, mas após conhecerem 
os objetivos e a equipe altamente qualificada de fisioterapeutas 
responsáveis, a aceitação foi cada vez maior e melhor. Atualmente 
a adesão é de 100% dos cooperados. 

Como é feita a captação de pacientes para o GESTO, 
Grupo Especializado no Tratamento da Obesidade? 

Rosângela - O paciente obeso mórbido (IMC maior que 40 
ou IMC 35 com duas comorbidades) é encaminhado pelo médico 
cirurgião bariátrico, quando indicado para tratamento cirúrgico. O 
acompanhamento é realizado durante um ano no pré-operatório, no 
pós-operatório imediato e por mais dois anos seguintes. O grupo 
multiprofissional preparatório para cirurgia bariátrica, composto 
por psicólogos e nutricionistas especializadas no tratamento da 
obesidade mórbida, tem como objetivo: auxiliar no desenvolvimento 
de recursos internos para lidar com a cronicidade da obesidade, 
propor mudanças no estilo de vida, preparar o paciente tanto do 
ponto de vista físico quanto psíquico para a intervenção cirúrgica 
e preparar o paciente para adaptação no pós-operatório imediato.

Quais os resultados desse programa?
Rosângela - Os indicadores do programa demonstram que 

61,9% dos pacientes que se inscreveram no programa optaram por 
emagrecer por meio de outros métodos e não realizaram a cirurgia 
bariátrica até o momento. Os resultados também são satisfatórios 
para aqueles que optaram pela cirurgia, pois 87% dos operados 
não tiveram reganho de peso significativo após dois anos, o que 
demonstra a efetividade no modelo de preparação para a cirurgia.

Programa Lado a Lado. O que é? 
Rosângela – Esse programa teve início em 2013, com o propó-

sito de acompanhar pacientes portadores de patologias crônicas. O 
principal objetivo é auxiliar o paciente no autocuidado, mostrando 
a ele a importância de ingerir o medicamento exatamente como 
prescrito, ter uma rotina de retorno às consultas pedidas pelo mé-
dico. Se o paciente não tem um médico assistente, nós o orientamos 
fidelizar com um dos nossos cooperados e recursos próprios. Também 
fornecemos orientações quanto à dieta e hábitos saudáveis, como 
deixar de fumar e realizar atividades físicas e de lazer. Com essa 
ação, consequentemente, conseguimos desacelerar a progressão da 
doença e reduzir as complicações em longo prazo, visando oferecer 
maior qualidade de vida ao paciente e reduzir os custos assistenciais 
da operadora. 

Como funciona? 
Rosângela - Os pacientes são acompanhados por equipe mul-

tidisciplinar por meio de visitas domiciliares e telemonitoramento. 
O paciente é acompanhado de modo global, por enfermeiras que 
são as “gerentes” desses pacientes. Se necessário, haverá suporte 
de nutricionistas, assistentes sociais e psicóloga. Assim, toda a sua 
condição de saúde é acompanhada pela equipe multidisciplinar.

Como são captados estes pacientes?
Rosângela - São selecionados pela Unimed por critérios de 

elegibilidade estabelecidos, como idade, tipo de doença crônica e 
custo assistencial. Alguns também entram no programa através de 
encaminhamento médico. Nesses casos, somente para patologias 
específicas, como Osteoporose, DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica), Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial e Obesidade e 
Doença Renal Crônica, para que sejam inseridos nos subprogramas. 

Quais os resultados do Lado a Lado em termos estatísticos? 
Rosângela - O estudo preliminar em um ano de programa 

apresenta resultados clínicos significativos. O número de internações 
diminuiu 71,8% e as idas ao Pronto Atendimento obtiveram uma 
queda de 24,9% entre os pacientes gerenciados.

Como é “gastar para economizar”? É fácil convencer os 
gestores de que isso é um bom investimento? E os cooperados?

Rosângela - Atuamos com determinação na regulação dos 
eventos e gestão dos custos assistenciais, com objetivo de reduzir a 
sinistralidade, proporcionando as condições para a melhoria financeira 
da Cooperativa, e consequentemente, possibilitando que no próximo 
ano haja melhoria da remuneração dos cooperados. Tudo isso é obtido 
atendendo aos requisitos normativos da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar e cumprindo as metas orçamentárias da Cooperativa. As 
ações desenvolvidas pelo NAIS contribuem também para os resultados 
do Índice de Desempenho de Saúde Suplementar (IDSS), um indicador da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que mede a performance 
das operadoras. Por isso a importância do desenvolvimento de ações 
de promoção à saúde e prevenção de doenças. Além disso, em 2014 a 
Cooperativa teve o seu Índice de Desempenho na Saúde Suplementar, 
aumentado para 0,6328, ficando acima da média das operadoras.

 Sabemos que o NAIS acumula diversos prêmios e men-
ções. Quais são?

Rosângela - O NAIS apresenta uma trajetória de premiações e 
reconhecimento do trabalho desenvolvido:

 
CASOS DE SUCESSO NO SISTEMA UNIMED PAULISTA 

2012 - Prêmio do 29º Simpósio das Unimeds do Estado de São Paulo 
Programa Bebê Unimed 
Programa Planejamento Familiar

2013 - Prêmio do 30º Simpósio das Unimeds do Estado de São Paulo 
Programa Boas Vindas 

2014 - Prêmio 31º Simpósio das Unimeds do Estado de São Paulo-
Serviço de Atenção Domiciliar

2015 - Prêmio do 32º Simpósio das Unimeds do Estado de São Paulo
Programa Reabilitação em Coluna
Programa Reeducação Alimentar Infantojuvenil
Oficina de Cuidados com o Diabetes

— Em 2013 o NAIS foi convidado pela ANS (Agência Nacional 
de Saúde Suplementar) para apresentar os Programas de 
Reabilitação em Coluna, Bebê Unimed e GESTO Workshop 
Experiências Exitosas e Inovadoras na Saúde Suplementar. 

— Além das premiações recebidas no Sistema Unimed, em 
2014 o NAIS recebeu a premiação do 2º Fórum de Gestores 
da Saúde Privada, com a apresentação do Programa de Re-
abilitação em Coluna. 

HISTÓRIAS REAIS 

 1° HISTÓRIA 2° HISTÓRIA

Antes do Programa Lado a Lado 
Cliente diabético e hipertenso, não realizava 
acompanhamento com endocrinologista e não 
entendia os riscos das doenças. Apresentava 
risco para quedas.
 
Após a intervenção do Lado a Lado 
A glicemia está em processo de redução, houve 
adequação dos níveis de creatinina sérica, pas-
sou a seguir as orientações do fisioterapeuta 
e acompanhamento com endocrinologista. A 
pressão está estabilizada.

Antes do Programa Lado a Lado 
Cliente não realizava atividade física, não se-
guia dieta para DM e Dislipidemias, não fazia 
acompanhamento médico e não fazia uso de 
medicamentos.
 
Após a intervenção do Lado a Lado 
Foi orientado quanto à prevenção de quedas 
e hábitos saudáveis. Iniciou atividade física 
(caminhada), reduziu significativamente níveis 
de colesterol, triglicérides, glicemia e Hb glicada, 
faz acompanhamento constante com endócrino 
e nutricionista, e segue dieta corretamente.

Da esq. para a dir.: Daiane Lorencini, gerente de Promoção à Saúde, Rosângela Araújo, coordenadora de 
Medicina Preventiva e Atenção Primária, Daniele Balbino De Nadai e Elaine Lima Henriques Verri

Quando gastar significa economizar Um dos grandes dilemas da medicina é se investimentos na área de prevenção tem retorno financeiro. Do ponto de vista médico, 
não há dúvidas de que esse ramo traz grandes ganhos para a Saúde. Mas na área financeira sempre existem dúvidas. Uma 
experiência que está dando certo é a do NAIS (Núcleo de Atenção Integral à Saúde) da Unimed de São José dos Campos. Leia a 
seguir, entrevista sobre o assunto com a médica Rosângela Araújo, coordenadora de Medicina Preventiva e Atenção Primária:

Mais um ano se passou e estamos novamente comemorando 
o dia 18 de outubro, o nosso dia, o Dia do Médico.

Passamos por um período de turbulências, em que nossa classe 
profissional tem sido agredida e o profissional médico desrespeita-
do em sua posição frente à sociedade como um todo.

Estamos convivendo com um governo que tem colocado 
em prática a política organizacional que objetiva o interesse de 
um pequeno grupo, sem que haja qualquer preocupação com os 
interesses ou o bem-estar das outras pessoas.

Precisamos da coesão de nossa classe profissional, pois agindo 
conjuntamente podemos atingir, de modo atuante, um objetivo 
comum - a valorização e o respeito.

Faço aqui um apelo pessoal ao colega Médico, que em outubro 
comemora o seu dia, para juntos desfrutarmos do Baile do Médico 
de nossa Associação, a ser realizado no próximo dia 17 de outubro. 
Assim, teremos uma confraternização digna de exemplo para a so-
ciedade como um todo, demonstrando que nossos valores e ideias 
vão além do conhecimento adquirido: envolvem também a paixão e 
o orgulho pelo que somos, vivemos e amamos: sermos MÉDICOS.

Se você compartilha desta ideia, divulgue-a, e assim seremos 
uma ASSOCIAÇÃO FORTE.  O colega Médico que não faz parte 
da APM também tem o direito a participar. Ligue para a APM (12) 
3922-4666 ou 3922-1079 e reserve o seu convite, convide o seu 
colega e venha para juntos comemorarmos o nosso dia.

Ser Médico

Dr. Francir Veneziani Silva, 
Presidente da APM de 

São José dos Campos
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