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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

24 DE
OUTUBRO

2015

Feliz  Aniversário!

O inquérito Demografia Médica do Brasil 2015, 
lançado no final de novembro pelo CFM e Cremesp, 
constatou que a maioria dos médicos tem mais de um 
emprego, submete-se a longas jornadas semanais, é 
assalariada e comumente faz plantões. No exercício pro-
fissional, 59,1% dedicam-se apenas a atividades clínicas 
e assistenciais; 37,8% acumulam a clínica com cargos de 
gestão, docência ou pesquisa e 3,1% atuam apenas em 
atividades de gestão, administrativas ou de docência. 
Dos médicos que realizam consultas e atividades clínicas, 
36,6% realizam cirurgias, seja em nível ambulatorial ou 
hospitalar. O estudo, na íntegra, pode ser acessado pelo 
site do Cremesp - http://www.cremesp.org.br/ .

Os médicos também têm muitos vínculos em-
pregatícios. Apenas 22% dos médicos têm apenas um 
empregador, sendo que 29,5% trabalham em dois luga-
res; 24,3% têm três vínculos; 12% respondem a quatro 
empregadores; 6,8% trabalham em cinco lugares e 5,4% 
em mais de seis.

A multiplicidade de empregos é mais comum entre 
os mais jovens. Dos que têm até 35 anos, 28,7% têm 
quatro ou mais vínculos empregatícios e 7,1% têm seis 
ou mais vínculos. Nessa faixa etária, apenas 18% têm 
apenas um único emprego. Os médicos com mais de 60 
anos formam o grupo com menor número de empregos: 
são 40,8% com um único vínculo e 35,4% com dois.

O Nordeste é a região onde há maior porcentagem 
de médicos com quatro ou mais vínculos de trabalho: 
são 29%. No Sul, são 26% e, no Sudeste, 22,9%. Na 
outra ponta, o Sudeste tem 24,5% dos médicos com 
apenas um vínculo de trabalho e no Nordeste, 14,3% 
têm apenas um emprego.

Jornada de trabalho - Se têm muitos vínculos 
trabalhistas, os médicos, consequentemente, traba-
lham muito: 75,5% deles trabalham mais de 40 horas 
por semana, sendo que 43,1% dedicam à medicina de 
40 a 60 horas semanais; 15,5% trabalham de 60 a 80 

Médicos sofrem com 
longas jornadas de trabalho

horas e 16,9% conseguem ter uma jornada superior a 
80 horas semanais.

Apenas 5,2% têm uma jornada de até 20 horas por 
semana e 19,4% trabalham de 20 a 40 horas semanais. 
De acordo com a pesquisa, 18,6% dos médicos do 
Nordeste trabalham mais do que 80 horas semanais, 
no Sudeste, este percentual é de 17,5%; no Sul, 16,4% 
e no Norte, 11,5%.

São os mais jovens que têm uma carga de trabalho 
maior. Entre os médicos com até 35 anos, 25% trabalham 
80 horas ou mais por semana. Entre aqueles que têm 
35 e 60 anos, 16,6% têm esta carga horária ampliada.

Remuneração – A pesquisa também perguntou 
qual era a remuneração dos entrevistados: 62,4% declara-
ram receber mensalmente até R$ 16 mil, 20,4% recebem 
de R$ 16 mil a R$ 24 mil e 13,4% declararam receber 
mais de R$ 24 mil mensais. 3,8% dos entrevistados 
recusaram-se a responder à pergunta.

Os jovens são os que recebem os menores salários. 
Entre os com até 35 anos, 31,9% ganham até R$ 8 mil. 
Nessa faixa etária, apenas 6,5% ganham mais do que 
R$ 24 mil. Entre os que têm entre 35 e 60 anos, 11,5% 
ganham até R$ 8 mil e 16,7%, mais do que R$ 24 mil.

Quando feita a comparação entre os sexos, as mu-
lheres ficam com os menores salários. Na faixa salarial 
de até R$ 8 mil, elas são 27,9% e os homens, 14,1%. 
Na faixa acima de R$ 24 mil, os homens são 20,1% e as 
mulheres, 4,4%.

Apesar de concentrarem um percentual menor de 
médicos, as cidades do interior remuneram melhor os 
médicos. Na faixa salarial que vai até R$ 8 mil, estão 
21,8% dos médicos das capitais e 17,7% do interior. 
Entre quem ganha acima de R$ 24 mil, estão 12,1% 
dos médicos das capitais e 15,1% desses profissionais 
do interior. Já 76,8% dos médicos das capitais e 73,9% 
dos médicos do interior estão na faixa salarial de até 
R$ 20 mil.

Sobrecarga
de trabalho

Para 54,6% dos médicos entrevistados pelo 
estudo Demografia Médica do Brasil 2015, a 
carga de trabalho é adequada e eles se sentem 
em plena capacidade de trabalho. Já 31,7% sen-
tem-se sobrecarregados e 13,7% afirmaram que 
poderiam aumentar a carga de trabalho. O perfil 
mais comum dos que sofrem com o impacto de 
jornadas que consideram extenuantes inclui os 
de menor faixa etária e com atuação no âmbito 
da rede pública. Não há diferença entre os sexos.

No grupo de maior idade, acima de 60 
anos, apenas 15,6% afirmam se sentir sobre-
carregados. Este percentual passa para 36,6% 
na faixa etária até 35 anos e 34,6% entre os 
que têm de 35 a 60 anos. Os profissionais que 
se sentem mais sobrecarregados são os que 
trabalham tanto no setor público, quanto no 
privado: 38,6% afirmaram se sentir assim, 
contra 31,7% da média geral. Já entre os que 
trabalham apenas no setor privado, 24,6% 
afirmaram que poderiam trabalhar mais.

O plantão em hospitais ou unidades de 
pronto-atendimento é realizado por 44,6% 
dos médicos. Entre os médicos formados há 
menos de 10 anos, 45,1% são plantonistas, já 
entre os que se formaram há 30 anos ou mais, 
apenas 16,4% fazem plantão. No grupo das 
pessoas com mais de 60 anos, apenas 9% são 
plantonistas. 

Cerca de 120 representantes das 
88 Regionais da Associação Paulista de 
Medicina, além de diretores e mem-
bros do Conselho Fiscal da entidade 
estadual, participaram do 2º Encontro 
de Trabalho da APM Estadual com suas 
Regionais, realizado entre os dias 27 e 
29 de novembro, na cidade do Guarujá. 

A Regional São José dos Campos 
foi representada por seu presidente, 
Francir Veneziani Silva.

Regionais participam de 
2º Encontro de Trabalho da APM

Encontro reuniu 120 dirigentes de APMs

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

Alyssa Montoro Francozo – ginecologia e obstetrícia
Bruna Hashimoto Salaorni Bortolansa – ginecologia e obstetrícia 
Felipe Augusto de Souza Manzani – intensivista
Isabella Barbosa Guimarães Azevedo – acadêmica 
Priscila Chagas de Carvalho – clínica médica

Parabéns aos aniversariantes de DEZEMBRO!

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

ALUGO – sala 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, elevador para cadeirantes, Esta-
cionamento 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 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 clínica de 
luxo na Av. Barão do Rio Branco, 692, com total infraestrutura, 
incluindo sala com equipamento de ultrassonografia, sala de cura-
tivos e exames ginecológicos, estacionamento e recepção. Maiores 
informações (12) 3921-6270 ou (12) 99755-0761, Dr. Paulo.

Representantes das Regionais da Associação Paulista de Medicina

1 VÍNCULO

4 VÍNCULOS

2 VÍNCULOS

5 VÍNCULOS

3 VÍNCULOS

> 6 VÍNCULOS

Fonte: Scheffer M. et al,  Demografia Médica no Brasil 2015.
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Dr. Alexandre Cunha CRM: 12881-DF

Médico infectologista e consultor 
médico do Grupo Sabin

MUITO ALÉM DAS LESÕES CUTÂNEAS

A família dos herpesvírus e enterovírus é formada por diversos vírus que podem causar uma variedade de síndromes clínicas. As lesões gastrointestinais como 
úlceras, estomatite, colite, colangite são manifestações frequentes dessas infecções, mas algumas patologias graves, como miocardites e pneumonites, também 
causadas por esses vírus, muitas vezes ficam sem a definição do agente etiológico, pela baixa sensibilidade dos métodos sorológicos empregados na investigação. 

Adicionalmente, esse grupo de vírus é muitas vezes responsável por quadros febris que têm sido considerados como de “origem indeterminada", nos quais a 
ausência do diagnóstico etiológico tem como consequência a prescrição de antimicrobianos e investigação radiológica desnecessárias.

A adequada investigação diagnóstica para os herpesvírus e enterovírus merece também atenção especial na vigência de quadros neurológicos como uveítes, 
mielites, meningites, encefalites e neurites e na suspeita dessas infecções em pacientes transplantados, nos quais estes vírus podem causar perda do enxerto renal 
ou síndromes linfoproliferativas pós-transplante.

Cientes da importância do diagnóstico etiológico nas infecções pelos herpesvírus e enterovírus, o Laboratório Quaglia/Grupo Sabin disponibiliza a investigação 
desses agentes por meio de um painel molecular, realizado por técnica de PCR multiplex e capaz de detectar rapidamente*, em uma única reação, oito tipos de 
herpesvírus - HSV1, HSV2, VZV, EBV, CMV, HHV6, HHV7, HHV8 e três tipos de enterovírus - coxsackie, echo e pólio. Os testes podem ser realizados em amostras de 
sangue ou líquor e permitem estabelecer o diagnóstico de certeza em quadros complexos, possibilitando ao médico e ao paciente o diagnóstico seguro e a 
definição terapêutica com maior rapidez. 

*prazo regular, 2 dias úteis.

 

HERPESVÍRUS E 
ENTEROVÍRUS

www.quaglia.com.br  ∞  www.gruposabin.com.br

AF_QUA 0060-15 ANÚNCIO HERPES APM – SABIN-20,5x15cm.pdf   1   02/12/15   17:31
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Na luta contra o câncer , 
juntos somos mais fortes.

#juntossomosmaisfortes

Cenon

Apoiadores:

É muito mais viver.
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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

Realize atividades com profissionais 
especializados no tratamento ao idoso.

Para mais informações:
www.hospitalreger.com.br|  /hospitalreger 
Tel.: (12) 3923.3251 | 3942.2009

Rua Prudente Meireles de Moraes, 646 / 670, 
Vila Adyana, São José dos Campos - SP.

É muito mais viver.
Responsável Técnico: Dr. Roberto Schoueri Jr. CRM 48201/SP
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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 

Fim de ano chegando, momento para reflexões. Tivemos um ano de 
perdas e vitórias.

Perdemos alguns colegas em nossa sociedade, que fizeram a diferença 
com a sua vida e dedicação à medicina. Mas, como todos nós aprendemos em 
nossa formação, “A morte não é a derrota da medicina”. Somos treinados a 
utilizar todas as nossas habilidades e o nosso conhecimento para, além de 
prolongar a vida, permitir que nosso paciente tenha, em sua breve existência 
entre nós, uma experiência inesquecível do viver. 

Agradeço aos colegas que, com a sensibilidade de um artesão, foram 
capazes de enxergar, por trás das lágrimas de seu paciente, as angústias, 
emoções e ansiedades evidenciando os sintomas relevantes, e se dedicaram 
a cumprir sua função em defesa da saúde humana. 

Em um ano de tantas críticas à nossa profissão, concluímos com 
vitórias.

Vitórias na defesa profissional, no relacionamento com alguns convê-
nios junto aos quais já estamos conquistando o diálogo para negociação, e 
valorização do trabalho médico. Terminamos o ano com a luta pela aprova-
ção da PEC 454/2009, que determina a criação da Carreira de Estado para 

Um ano melhor
O aumento da população mundial, acompanhado 

do seu envelhecimento e maior acesso dos indivíduos 
aos serviços de saúde, resultou num maior número 
de transfusões de hemocomponentes, constatado 
atualmente. Entretanto, há um desequilíbrio entre a 
oferta e a demanda de sangue, seja pela diminuição dos 
doadores voluntários de sangue (principalmente entre 
os mais jovens), seja pela falta de diretrizes validadas 
que norteiem a indicação transfusional.  

Sabemos que a transfusão de sangue é uma mo-
dalidade terapêutica baseada em evidências científicas, 
mas como avaliar o real benefício do procedimento 
transfusional e pontuar objetivamente sua indicação? 
Esse benefício é afetado pelo contexto clínico do 
paciente? Diante da enorme heterogeneidade clínica 
das condições nas quais uma transfusão pode ser 
indicada, quais parâmetros devem ser considerados 
na avaliação desse benefício? Tendo em vista os riscos 
transfusionais, embora minimizados atualmente, há 
outros recursos para se alcançar tal resultado?

Estudos no Reino Unido mostraram que de 15% 
a 20% das transfusões de sangue são realizadas sem 
uma indicação apropriada. Esse fato, associado aos 
inerentes riscos transfusionais, inspirou o desenvol-
vimento de programas para o manejo transfusional 
baseado no paciente, contrapondo-se à indicação 
baseada num valor alvo de hemoglobina, plaqueto-
metria, tempos de coagulação e/o de dosagens de 
fatores de coagulação. 

Nessa discussão, o envolvimento de profissionais 
das especialidades que participam do fluxo de atenção 
ao paciente com risco de necessitar de transfusão de 
hemocomponentes é fundamental para se alcançar 
consistência numa melhor prática transfusional. Os 

Conduta transfusional baseada no paciente: um convite à reflexão
pilares que norteiam esse modelo são: as medidas que otimi-
zem o sangue do próprio paciente; as que minimizem os riscos 
de sangramentos e perdas sanguíneas e, finalmente, as que 
otimizem as condições fisiológicas de adaptação do paciente 
com anemia. 

PILAR 1 (OTIMIZAR A HEMOGLOBINA)

Pré-operatório
Detectar e investigar a causa da anemia (por exemplo, a deficiência ferro), tratar as 
causas subjacentes.

Intraoperatório Otimizar o tempo de cirurgia.

Pós-operatório Gerenciar a anemia, a deficiência de ferro, os medicamentos e as infecções.

PILAR 2 (MINIMIZAR A PERDA SANGUÍNEA)

Pré-operatório
Identificar e gerenciar situações de risco de sangramento, planejando a técnica cirúrgica 
e tratando problemas da coagulação diagnosticados.

Intraoperatório
Gerenciar a hemostasia; utilizar técnicas como a “cell saver’ (recuperação sanguínea 
Intraoperatória) e a hemodiluição aguda normovolêmica; evitar distúrbios de coagulação, 
usar agentes farmacológicos adequados; aquecer o paciente.

Pós-operatório
Monitorar e gerenciar a perda sanguínea, manter o paciente aquecido, minimizar as 
flebotomias, tratar infecções.

PILAR 3 (GERENCIAR A ANEMIA)

Pré-operatório Estimar a tolerância do paciente à anemia, otimizar a função cardiopulmonar.

Intraoperatório
Otimizar a função cardiopulmonar, otimizar a ventilação e oxigenação, restringir a 
transfusão.

Pós-operatório
Otimizar o aporte de oxigênio, tratar as infecções, restringir as transfusões, avaliar e 
gerenciar a tolerância do paciente à anemia.       

O “Patient Blood Management” (PBM), que pode ser enten-
dido como um gerenciamento do sangue baseado no paciente, 
é uma abordagem multidisciplinar e, de forma prática, seus 
pilares são apresentados na tabela abaixo.

O gerenciamento do sangue é um mode-
lo amplo no qual se incluem medidas que mi-
nimizam e que tratam condições reversíveis 
que estejam causando anemia. A capacidade 
do indivíduo em se adaptar à queda da he-
moglobina depende do tempo em que esse 
fato se estabelece, além da idade do paciente, 
das comorbidades e da interação de medica-
mentos. Além do impacto cardiovascular, a 
anemia é um importante fator para perda 
de autonomia e, portanto, de desempenho 
funcional e qualidade de vida.   A conduta 
transfusional é uma decisão complexa. Nela 
deve-se incluir a ponderação de todos os 
aspectos citados, não exclusivamente o valor 
da hemoglobina. 

O gerenciamento do sangue é uma 
conduta que extrapola o ato transfusional. 
Tem um caráter menos imediatista e para-
metriza aspectos mais amplos que os dados 
laboratoriais. Portanto, em vista dos riscos 
e custos de uma transfusão, seus benefícios 
devem ser otimizados com a implantação 
de modelos que pontuem, caso a caso, sua 
indicação e que, sempre que possível, a con-
tra indiquem sem prejudicar a sobrevida ou 
a qualidade de vida do paciente.

Dr. Marcelo Romanelli 
é médico do Serviço de 

Hematologia e Hemoterapia 
de São José dos Campos

O Tribunal de Contas da União (TCU) suspendeu a abertura de 2.290 
vagas de medicina no país, diante de supostas irregularidades na criação 
de novos cursos. O governo federal passou a indicar os municípios em que 
poderiam ser abertas novas vagas de medicina, que contribuiriam para o 
Programa Mais Médicos.

O MEC ficou responsável por selecionar as melhores propostas de facul-
dades particulares interessadas na disputa. A seleção, entretanto, motivou 
questionamentos da Justiça e recursos do TCU, que decidiu paralisar o processo 
até análise final do plenário. O caso foi relatado pela ministra Ana Arraes, mas 
o órgão de controle pode anular o processo.

O resultado final da seleção não foi confirmado, apesar de ter sido 
agendado inicialmente para julho deste ano. A exigência prevista no edital 
como “capacidade econômico-financeira” das mantenedoras é o que motiva 
o conflito. As instituições de ensino dizem que o documento não explicitou 
a forma como esse critério seria avaliado, nem indicou que a tarefa caberia à 
FGV Projetos, contratada pelo Ministério.

A FGV estabeleceu notas de 1 a 10 para qualificar as instituições, e abaixo 
de 6 estas não teriam condições de abrir cursos de medicina. Porém, segundo o 
ministro da Educação, Aloizio Mercadante, esta escala não constava do edital. 
A ministra Ana Arraes ainda completou que “admitir a publicidade posterior 
dos critérios de classificação propiciaria ao gestor mal-intencionado escolher a 
vencedora que lhe aprouvesse". Ao todo, o edital motivou sete ações na Justiça.

O MEC afirmou que a metodologia aplicada pela FGV é "adequada aos 
termos do edital" e destaca que adotou todos os procedimentos cabíveis para 
a revisão da medida cautelar determinada pelo TCU, prestando as informa-
ções pertinentes à ministra. No momento, o ministério aguarda a decisão do 
Tribunal para anunciar a nova data de divulgação dos resultados.

 O governo federal pretende criar 11,5 mil novas vagas de Medicina 
até 2017.

Fonte: Folha de S. Paulo, 
edição de 23/11/2015

TCU suspende abertura 
de novos cursos

Que o amor, a paz, a tolerância e 
a solidariedade estejam em nossas 
vidas no novo ano que se anuncia.

A campanha de valorização 2016 e um 
balanço das negociações com operadoras de 
planos de saúde ao longo de 2015 foram as 
principais pautas do encontro com repre-
sentantes das entidades médicas realizado 
na sede da Associação Paulista de Medicina 
(APM) no dia 24 de novembro. Confira os 
eixos definidos para 2016:

1) Reajuste linear para consultas e 
procedimentos;

2) Fator de qualidade com 100% para 
todos prestadores. Bonificação para os que 
atingirem os critérios de qualidade (residên-
cia, título de especialista e pós-graduação);

3) Reajustes baseados unicamente em 
índices cheios. Proibição de uso fracionado;

4) Denúncia ao Ministério do Trabalho 
das empresas que não negociarem.

A pauta da campanha de valorização de 
2016 será encaminhada a todas as empresas 
de saúde suplementar.

Fonte: APM

APM define 
reivindicações 

para 2016
MÉDICO. A nova legislação poderá ser a base para que estados e municípios 
promovam a valorização da carreira do profissional que, durante longos 
anos, se dedica ao atendimento na rede pública.

Esperamos contar com a compreensão e a colaboração de todos os envol-
vidos na defesa do trabalho médico, para que possamos dar continuidade aos 
esforços visando resgatar o prestígio de nossa classe. Agradecemos aos que têm 
nos apoiado e participado e aguardamos por aqueles que ainda irão nos apoiar.

Uso as palavras de Albert Einstein para expressar nosso sentimento 
neste fim de ano: “Mesmo desacreditado e ignorado, não desista, pois vencer 
é nunca desistir. No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade onde 
a imaginação vai ser mais importante que o conhecimento. O único lugar 
onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário”. Venha fazer parte 
da família APM e ajude-nos a ser mais criativos em 2016, continuando a 
luta em nossa defesa. A APM precisa da sua colaboração. 

Juntos, faremos um ano melhor.

Francir Veneziani Silva
Presidente da APM São José dos Campos

Francir Veneziani Silva
Presidente da APM São José 
dos Campos

Feliz 2016!

Dr. Marcelo Romanelli 
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