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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

A produção científicA do Grupo SAbin é, mAiS  umA 
vez, reconhecidA internAcionAlmente

lAborAtório QuAGliA/Grupo SAbin 
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O Grupo Sabin, pela segunda vez, conquistou reconhecimento internacional com o primeiro lugar no 
Prêmio de Excelência em Pesquisa da Divisão de Patologia Molecular no Annual Meeting and Clinical 
Lab Expo 2015, promovido pela American Association for Clinical Chemistry (AACC), em Atlanta, nos 
Estados Unidos.

Nessa pesquisa, revelou-se que o soro:

• É uma amostra alternativa ao sangue total para análise de mutações clinicamente relevantes, como 
JAk2 V617F e HFE C282Y/H63D.

• Possui a vantagem de poder ser utilizado diretamente na reação de PCR sem a necessidade de 
extração do DNA da amostra.

• Torna os exames mais rápidos por diminuir uma etapa no processo, e mais seguros por se trabalhar 
diretamente com o tubo primário do paciente.

•  É compatível com o transporte em temperatura ambiente, processo que, inclusive, é benéfico para 
o aumento da quantidade de DNA, pois o coágulo ativamente libera DNA para o soro.

• Elimina a necessidade de refrigeração e controle da temperatura de transporte, diminuindo o custo 
do processo e tornando exames complexos cada vez mais acessíveis à população.

O trabalho “Enriquecimento da quantidade de DNA genômico no soro por transporte e 
armazenamento à temperatura ambiente o torna uma matriz alternativa para os ensaios moleculares: 
grande quantidade de DNA, amigável para extrações de DNA automatizadas e possibilidade de uso 
direto na PCR” foi desenvolvido pela biomédica do Grupo Sabin, Dra. Ticiane Santa Rita, e orientado 
pelo Coordenador de Pesquisa do Grupo Sabin, Dr. Gustavo Barra, com o incentivo do Núcleo de 
Apoio à pesquisa (NAP) e do Núcleo de Inovação do Grupo Sabin.

www.quaglia.com.br • www.gruposabin.com.br
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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

24 DE
OUTUBRO

2015

Feliz  Aniversário!

Aulas no Policlin
No dia 5 de outubro, o Instituto Policlin de Estudo e Pesquisa apresentou duas aulas proferidas por conselheiros 

do Cremesp: Silvana Morandini falou sobre Ética no dia a dia do médico e Renato Azevedo Junior, sobre Emergências 
cardiológicas

Mais da metade dos usuários da saúde suple-

mentar (58%) concordam que as operadoras pagam 

aos médicos um valor muito baixo por consultas 

ou procedimentos. 54% acreditam que os planos 

de saúde pressionam os médicos para reduzir o 

tempo de internação hospitalar ou UTI e 52%, 

que colocam restrições e obstáculos ao trabalho 

dos médicos. Os números foram registrados em 

pesquisa encomendada pela Associação Paulista 

de Medicina ao Instituto DataFolha, divulgada no 

dia 1º de outubro.

O levantamento revela ainda que 84% dos 

entrevistados já tiveram problemas com os serviços 

prestados. O índice representa um crescimento em 

relação a 2013 (79%) e 2012 (77%).

No caso dos prontos-socorros, 80% dos pacien-

tes relataram dificuldades, como lotação do local 

de espera (73%), demora em ser atendido (61%), 

demora ou negativa para realização de exames 

e procedimentos necessários (34%), demora ou 

negativa de transferência para leitos hospitalares 

(12%) e negativa de atendimento (11%).

Na percepção dos problemas, 69% apontaram 

que um dos principais fatores é a demora para 

conseguir  marcar a consulta médica, mesmo ar-

gumento usado pelos 58% dos entrevistados que 

reclamaram sobre exames diagnósticos. O aten-

dimento hospitalar e internações aparecem com 

51% das reclamações totais, seguidos das cirurgias, 

com 31%, sendo a principal alegação a demora para 

autorização. Apesar dessas dificuldades, 66% dos 

entrevistados declararam-se satisfeitos com seus 

planos de saúde, 26% mais ou menos satisfeitos e 

8% insatisfeitos.

O diretor adjunto de Defesa Profissional da 

APM, Marun David Cury, ressalta as consequências 

PLANOS DE SAÚDE

Pacientes reconhecem
baixa remuneração do médico

20%
declararam que recorreram 

ao SUS por falta de opções de 
atendimento no plano de saúde

OUTROS NÚMEROS

67%
afirmaram não conhecer os prazos 

máximos de atendimento 
estabelecidos pela ANS

15%
dos usuários já fizeram reclamação, 

recurso ou notificação
contra algum plano de saúde

futuras que grande parte da população pode ter 

em decorrência dos problemas. "Pela dificuldade 

de marcar consultas, ou pela falta de clínicos nos 

prontos-socorros e hospitais, as pessoas ficam sem 

atendimento médico. Isso afeta os adultos e tam-

bém as crianças, dando margem a um aumento de 

morbidade. No futuro, teremos adultos doentes.”

Também foram levantadas outras questões: 

o número insuficiente de leitos hospitalares em 

virtude de problemas estruturais, as dificuldades 

dos médicos, bem como suas restrições e obstáculos 

e, por fim, a Judicialização da Medicina. 

Para a elaboração da pesquisa, foram realiza-

das 437 entrevistas na região metropolitana de 

São Paulo e 463 no interior do estado, com pessoas 

acima dos 18 anos que utilizaram planos de saúde 

nos últimos 24 meses. 

A íntegra da pesquisa está disponível no portal 

da APM – www.apm.org.br

Fonte: APM

O Conselho Federal de Medicina, através da Resolução CFM nº 2.126/2015, publicada no início de outubro, proi-
biu definitivamente que médicos divulguem autorretratos em locais de trabalho ou de atendimentos nas redes sociais. 

A mesma Resolução reitera a proibição de médicos anunciarem títulos ou especialidades não registrados no 
CRM, mesmo aqueles oriundos de Residência Médica reconhecida ou Título de Especialista fornecidos pela AMB e 
Sociedades de Especialidade.  É essencial o registro dos mesmos no CRM, o qual fornece um número RQE conforme 
já foi publicado aqui no Jornal do Médico. Importante mencionar que o governo federal, no também publicado 
Decreto 8.516/2015, reconhece ao CFM a regulação das especialidades médicas no Brasil.

CFM proíbe selfies em locais de trabalho

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

Bruna Hashimoto Salaorni Bortolansa – ginecologia e obstetrícia
Felipe Augusto de Souza Manzani – intensivista
Marcelo Pires de Oliveira – clínica médica

Parabéns aos aniversariantes de OUTUBRO!

Maria Cristina Salgado C. Cavalheiro (02), Arnaldo Mendonça Rennó (03), 
Cynthia Maria Slobada Cortez (03), José Guilherme O. Andrade (06), Elza Hitomi 
Takata Kanematsu (07), Rosangela Guimarães Ferreira (07), Aldoger Ferreira de 
Aguiar (08), Sérgio Luiz Barreto Silva (08), Suélio Marinho Queiroz (08).Éder Teixeira 
Cardoso (12), Iberê Ferreira Machado (12), Paula Monte Mor A. de Morais (12), 
Moacir Rodolfo Almeida Costa (13), Jeronimo Ruiz Centeno (15), Marcelo Milone 
Silva (16), Maria Stela Merícia dos Santos Paixão (18), Sonia Maria Gonçalves Mioni 
(18), Marco Antonio Fioravante (20), Rosemeiry Tereza Marçal (21), Leo Ikeda (23), 
Edna Maciel Menezes (24), Moacir Martins Fernandes (25), Dolly da Conceição 
Brugomeister (27), Débora Gonçalves Vieira (28), Antonio José Pereira Junior (31), 
Enio Naruhiro Kokubu (31).

ALUGO sala para consultório médico bem localizado. 
Aluguel por período. Rua Paulo Setúbal, sala 147 – 
Vila Adyana – SJCampos. Contato: (12) 98123-9080 
(Elaine).

SALA para locação na Vila Rubi, período das 8h às 
18h, de segunda a sexta. Contato: (12) 3921-4815.

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 
Padrão na Vl. Adyana, próximo ao Hospital Policlin da 
Nove de Julho. Ampla recepção com secretária, eleva-
dor para cadeirantes, 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 dor-
mitórios, repleto de armários, pronto para morar. 
Localizado próximo ao Hospital Municipal. Tel. para 
contato: 99771-0084 ou 98127-9040.

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

ALUGA-SE salas para médicos, bem localizadas, em 
clínica de luxo na Av. Barão do Rio Branco, 692, com 
total infraestrutura, incluindo sala com equipamento 
de ultrassonografia, sala de curativos e exames gineco-
lógicos, estacionamento e recepção. Maiores informa-
ções (12) 3921-6270 ou (12) 99755-0761, Dr. Paulo.

A chegada da palhacinha Silvana Morandini, agora carinhosa-
mente apelidada de “Patati”, é sempre aguardada com muita alegria 
pelas crianças da Creche Patronato Nossa Senhora Aparecida. A 
APM São José dos Campos agradece o empenho da nossa colega 
em proporcionar, todos os anos, um Dia da Criança mais feliz aos 
pequenos, e a todos aqueles que colaboraram com essa ação social.

DIA DA CRIANÇA



• 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

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 

Motivos para comemorar? Todos. Otimista? 
Sempre. Se médicos fossem pessimistas não existi-
ria a Medicina. Trabalhamos nos limites da vida e 
usamos nossos conhecimentos e habilidades para 
desafiar a única lei da vida, a morte. Somos a profis-
são mais antiga da humanidade. Porque ser humano 
é sentir dor, é ficar doente, é morrer. Quando o 
primeiro humano gritou de dor e foi amparado por 
outro, aí nasceu a Medicina. E assim ela vive até 
hoje. Tratando quando consegue, confortando e 
amparando quando atinge seus limites.

Mais motivos para otimismo. Muitos. A Medi-
cina é uma das ciências que mais tem evoluído no 
mundo. Ultrapassamos o limite do conhecimento 
todo o tempo. Estamos chegando à origem mole-
cular da doença. E quando achamos que nada mais 
existe para descobrir, começamos novamente. Por 
isto que médicos estudam muito e sempre. Porque 
a Medicina não para de evoluir.

A expectativa de vida dos brasileiros aumenta 
a cada ano. Morrem menos crianças e menos mães. 
Os indicadores de saúde crescem em todo o Brasil. 

Mas, também existem motivos para pessimis-
mo, tanto da Medicina como particularmente dos 
médicos. Entre as causas de morte no Brasil, causas 
externas disputam o primeiro lugar com as doenças. 
A violência e o trânsito matam tanto quanto neopla-
sias e doenças ligadas à idade. E, infelizmente, aos 

médicos só cabe tentar salvar o que 
a sociedade condenou.

No SUS, único sistema de saúde 
completo e gratuito do mundo, as 
coisas vão mal. Hospitais sucateados, 
ausência de profissionais causada 
por falta de uma política de Estado 
para a saúde, salários ínfimos,  e 
... ninguém é responsável. O que é 
perfeito na lei não resiste à realidade. 
Não há fonte estável de recursos. As 
Santas Casas vivem a pior crise de 
suas histórias. E em muitas cidades elas são a única 
maneira de assistência médica. No fim da linha, os 
municípios são responsabilizados e não resistem. E 
o resultado é o cidadão perambulando por unidades 
de saúde mendigando atendimento. Falácia dizer 
que é falta de médicos. Na verdade é falta de tudo.

No financiamento da saúde existe o absurdo de 
se gastar mais na assistência suplementar do que na 
pública. Isto divide a população entre os que podem 
e os que não podem. Há duas espécies de brasileiros? 
Não. Infelizmente há mais uma espécie, aquela 
que não tem acesso nenhum aos sistemas de saúde 
disponíveis. O que é obrigação constitucional do 
Estado passa a ser uma letra morta na lei.

Por falar em assistência suplementar, as 
nuvens no horizonte estão sombrias. A crise finan-

ceira atinge com força a economia 
forçando uma ciranda macabra de 
quebradeira nos empregos. Estes 
funcionários eram beneficiários de 
planos de saúde. Desempregados, 
podem até tentar manter um pla-
no, mas seus preços estão muito 
além da capacidade financeira da 
inatividade forçada ou da economia 
informal. Vão engrossar as caóticas 
filas do SUS.

A saúde financeira das operado-
ras é ameaçada pelos custos crescentes da assistên-
cia à saúde, pelo aumento constante das obrigações 
e a regulação dos preços realizada pela agência, pelo 
mercado ou pela Justiça. 

Nesse cenário a única coisa que não pode ser 
feita é a criminalização do médico.

Não podemos responder pelo caos na assistên-
cia médica. Somos treinados para salvar vidas e não 
nações ou sistemas em crise.

Sérgio dos Passos Ramos
Diretor de Comunicação Social 

da APM São José dos Campos

Artigo publicado originalmente no jornal ovale 
do dia 18/10/2015

Mais um Dia do Médico
Complexidade do Tratamento 
da Leucemia Linfocítica 
Crônica - do quadro clínico aos 
marcadores prognósticos

Visando sedimentar o conhecimento sobre os 
critérios que devem ser considerados nos protocolos de 
tratamento para a Leucemia Linfocítica Crônica (LLC), o 
Centro de Estudos do Serviço de Hematologia e Hemote-
rapia de São José dos Campos promoverá, no dia 26/11, 
um Simpósio para os hematologistas do Vale do Paraíba 
sobre a Revolução Terapêutica da doença. 

A leucemia linfocítica crônica (LLC) é a leucemia 
mais frequente no adulto nos países ocidentais, com 
idade média ao diagnóstico de 65 anos, afetando pre-
dominantemente o sexo masculino. No entanto, não é 
incomum fazer esse diagnóstico em indivíduos mais jo-
vens, abaixo dos 40 anos. É uma doença linfoproliferativa 
crônica caracterizada por um acumúmulo progressivo de 
linfócitos funcionalmente incompetentes, de origem mo-
noclonal. Diferentemente dos linfomas agressivos, a LLC 
geralmente é uma doença de comportamento indolente 
e na maioria das vezes os pacientes são assintomáticos 
ao diagnóstico.

Normalmente, estes pacientes são encaminhados ao 
hematologista por seu clínico para investigação de um 
número aumentado de linfócitos, em geral acima 5.000/
mm3, encontrado no hemograma de rotina. Além disso, 
com o avançar da doença, o hemograma também pode 

evidenciar anemia e outras citopenias como neutropenia 
e/ou plaquetopenia.

O quadro clínico frequentemente é caracterizado 
por longo período assintomático. A progressão da doença 
ocasiona cansaço, perda de peso, sudorese noturna, 
infecções frequentes, além de linfonodo, espleno e/ou 
hepatomegalia. A doença também pode estar associada 
a manifestações imunológicas como a anemia hemolítica 
ou plaquetopenia autoimune.

Os sistemas de estadiamento desta doença se 
baseiam na sua extensão de comprometimento que 
pode ocorrer nos linfonodos, baço e fígado, mas pode 
envolver outros órgãos.  

A LLC caracteriza-se por grande heterogeneidade 
no seu comportamento clínico: em torno de 30% dos 
pacientes convivem por mais de 10 anos com a forma 
indolente da doença. Outro grupo tem sobrevida média 
de cinco anos, com uma fase de piora clínica nos últimos 
dois anos. Por fim, a LLC pode ser suficientemente agres-
siva em alguns pacientes que alcançam, no máximo, dois 
anos de sobrevida.

Os principais marcadores que ajudam a predizer 
em qual grupo o indivíduo tende a ser categorizado são 
a β2-microglobulina, o tempo de duplicação do número 

de linfócitos clonais e as alterações cromossômicas e 
moleculares detectadas ao diagnóstico.  

Dentre eles, atualmente, as alterações cromossômi-
cas detectadas pela hibridização in situ por fluorescência 
ganharam maior relevância. Atualmente, as deleções no 
braço curto do cromossoma 17 (17p-) e no braço longo 
do cromossomo 11 (11q-) representam os principais 
marcadores de mau prognóstico.

A deleção do braço curto cromossomo 17 está asso-
ciada à disfunção do gene p53, normalmente associado ao 
processo de morte celular (apoptose). A presença desta mu-
tação fundamenta o comportamento desfavorável da LLC.

Há de se ressaltar que a decisão terapêutica do pa-
ciente com LLC leva em consideração a sintomatologia do 
paciente, o estágio da doença, marcadores prognósticos, 
o desempenho funcional e as comorbidades do paciente 
que, na grande maioria das vezes, são idosos.

Somente o transplante de medula óssea possibilita a 
cura para os pacientes com LLC. Porém, essa modalidade 
terapêutica impõe alta toxicidade e risco de óbito para a 
maioria dos pacientes com LLC.

Ana Carbonell, médica hematologista do Serviço de 
Hematologia e Hemoterapia de São José dos Campos

Sobre a figura da doula: “A doula é acompanhante. 
Deve dar suporte emocional. Então ela pode pegar na 
mão, acalmar. "Doutor, posso passar um óleo na barriga 
dela?" Claro. Fazer massagem no pé, cantar musiquinha 
no ouvido? Sem dúvida que pode. Mas ela tem de se 
restringir ao seu papel. "Doutor, mas você vai ligar o 
soro agora?" Quem é ela para isso? É como o engenheiro 
falar para o pedreiro fazer a parede aqui e ouvir que não, 
vamos fazer ali”.

Sobre o excesso de cesáreas no Brasil: “É uma grande 
decepção para mim pensar que a paciente está pedindo 
parto normal, mas o médico está desrespeitando”.

Sobre violência obstétrica: “A violência obstétrica 
existe, mas não podemos aceitar. Eu já ouvi vários relatos 
de pacientes que escutaram coisas como "na hora de fazer 
não achou ruim". É absolutamente recriminável. Tanto 

Médico “bandido” e doula “guardiã”?
Em corajosa entrevista à Folha de São Paulo, publicada no caderno Equilíbrio e Saúde de 27/9, o 
futuro presidente da Febrasgo, César Fernandes, fala de doulas, partos domiciliares, cesáreas, 

violência obstétrica e aborto. Leia alguns trechos abaixo:

agressões verbais quanto atos médicos desnecessários”.
Sobre as doulas: “Acaba criando a ideia de que o 

médico é o bandido, enquanto a doula é uma guardiã, 
que vai protegê-la desse bandido que o é o obstetra. Não 
é assim que tem de ser”.

Sobre o aborto: “Eu, pessoalmente, tenho muita 
dificuldade para aceitar. Há paciente que diz que não 
gostaria de levar adiante a gravidez. O que você fala? 
Se ela insistir, só há a clandestinidade. Tem coisas com 
razoável nível de segurança e tem barbaridades. A gente 
sabe onde tem as clínicas; todo mundo sabe, inclusive a 
polícia. Sou respeitoso com as pacientes, mas creio que 
não cabe ao médico encaminhar”.

A íntegra da entrevista pode ser acessada em:
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesau-

de/2015/09/1687087-criou-se-a-ideia-de-medi-
co-bandido-e-doula-guardia-afirma-ginecologista.shtml

O IEP viValle em parceria com o Colégio 
Brasileiro de Cirurgiões, representado pelo Clube 
Benedicto Montenegro, realizou, no dia 26 de 
setembro, em Taubaté, encontro científico gratuito 
para discutir o uso de biológicos para o tratamento 
de pacientes com tuberculose e HIV. Para falar sobre 
o tema, foi convidado o médico infectologista Olavo 
Henrique Munhoz Leite. Ele participa da força tare-
fa de médicos para reconstruir a saúde angolana no 
pós-guerra, coordenando tecnicamente a assessoria 
brasileira em HIV junto ao Instituto Nacional de 
Luta Contra a Sida de Angola.

Pessoas com HIV têm chances 35 vezes maio-
res de desenvolver tuberculose.

Segundo dados do Ministério da Saúde, em 
2014, os resultados da testagem para HIV entre os 
casos novos de tuberculose indicaram que 10,4% 
de pessoas testadas apresentavam a coinfecção, 
ou seja, apresentam as duas doenças. No mundo, 
a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima 
que dos 33 milhões de pessoas infectadas por HIV 
no mundo, 25% estariam coinfectadas por tuber-
culose. A tuberculose é a principal causa de morte 
entre as pessoas que vivem com HIV, com taxas de 
óbitos que chegam a 20%.

A discussão sobre a aplicação do tratamento 
biológico para os pacientes que apresentam a 
coinfecção se faz necessária para a busca de uma al-
ternativa terapêutica. Atualmente, os tratamentos 
disponíveis fazem o uso de interação medicamen-
tosa, que apresenta efeitos colaterais desagradáveis 
e tem o desafio de driblar a resistência dos vírus.

Tuberculose e HIV

Desde o lançamento, no final de setembro, da 
campanha "Não vou pagar o pato”, a Associação Paulista 
de Medicina está apoiando a causa contra o aumento de 
impostos, especialmente uma possível volta da CPMF.

Em poucas uma semanas, a "Não vou pagar o pato” é 
um verdadeiro sucesso, tendo sido noticiada largamente 
pela imprensa e estando presente nas redes sociais, 
propagandas de TV, rádio, jornais e revistas e em diver-
sos pontos no Brasil, por meio de intervenções como a 

Diga não ao aumento de impostos
colocação de patos gigantes. No site oficial da campanha 
(http://www.naovoupagaropato.com.br), é possível 
assinar um manifesto contra o aumento de impostos.

A mensagem das peças publicitárias é clara e direta. 
Os comerciais de TV, em linguagem parecida com os 
anúncios de grandes lojas de varejo, mostram o preço 
de produtos como geladeiras e celulares e o valor dos 
impostos em cada um.

Ana Carbonell, médica hematologista do Serviço de 
Hematologia e Hemoterapia de São José dos Campos
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