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Madrugada, quando todos os 
homens e mulheres normais estão 
dormindo. Numa sala cheia de ins-
trumentos trava-se uma batalha de 
vida. No leito, um ser humano teima 
em morrer. Ao lado dele uma médica 
assume o posto de comandante. 
Sob suas ordens medicamentos 
são injetados, exames são realiza-
dos, e quando tudo para, inclusive 
o coração do paciente, a última 
máquina é ligada. Uma corrente 
elétrica atravessa aquele corpo e 
um fio de vida retorna. Como uma 
pedra preciosa ainda bruta, voltam 
os medicamentos, voltam os tubos, 
volta a mão da médica para trazer 
àquela pedra bruta a beleza da vida. 
Mais uma batalha vencida. Hora de 
descanso? Não. Enquanto houver 
vida naquela UTI haverá trabalho. E 
o trabalho é conservar a vida. 

O que leva estas pessoas a 
dedicarem suas vidas à vida dos 
outros? O que leva esta profissão a 
ser a mais procurada nos vestibu-
lares do país? Será dinheiro? Não 
parece. Um médico ingressante 
nas prefeituras da região ganha 
em média 1600,00 reais. Seria o 
sonho da profissão liberal, sem 
patrão? Também não. Contam-se 

Médicos, estes homens e 
mulheres maravilhosos

nos dedos o numero de médicos 
no Vale do Paraíba que só atendem 
pacientes particulares. Seria o de-
sejo de trabalhar por conta própria, 
ter seu próprio negócio? Impossível. 
Hoje quem manda nos consultórios 
são as empresas de medicina 
suplementar. E quem manda nelas 
é o governo através das agências 
reguladoras. É um absurdo, mas a 
média das consultas paga no Vale 
do Paraíba é de 30,00 reais e a 
maior operadora de saúde da região 
paga por uma cesariana apenas 
R$208,00 reais. Em levantamento 
feito pela Associação Paulista 
de Medicina este valor é menor 
que uma escova progressiva feita 
nos salões de nossas cidades e 
menor que o serviço da equipe de 
fotos e filmagens que documenta o 
parto. A ANS, agência reguladora 
da medicina suplementar, fixa os 
aumentos máximos a serem pagos 
pelos clientes, mas em relação à 
remuneração do trabalho médico 
se cala. O resultado é escorchante: 
o trabalho médico é um dos únicos 
serviços que tem seu valor conge-
lado no Brasil, há anos.

O que leva então pessoas a 
serem médicos? Na faculdade de 

medicina aprendemos uma coisa 
que se chama história natural da 
doença. O corpo humano sofre des-
gastes e sofre ataques. Em função 
da gravidade do agente causador da 
doença e da resistência do corpo 
humano traça-se um caminho que 
pode levar à lesão, à morte ou a 
cura com ou sem seqüelas. Veja que 
a doença faz parte da vida humana. 
Pois bem, é aí que entra o médico e 
a medicina. Com sua ciência, com 
sua habilidade e com seu carinho, 
o médico pode mudar a história da 
doença, ajudando o organismo a 
achar o caminho da cura. Há milê-
nios esta tem sido a nobre missão 
dos médicos. Apesar dos pesares 
esta tem sido a determinação dos 
médicos. Talvez isto explique a 
intensa procura para esta profissão 
por parte dos jovens.

Hoje, 18 de outubro, é dia do 
médico. Hoje dia de festa. Festa que 
merece ser comemorada. Em São 
José dos Campos a medicina é de 
primeiro mundo. Tanto em tecnologia 
como na dedicação de seus médicos 
e de todos os que compõem a equipe 
de saúde. Temos em São José gran-
des grupos de hospitais: Santa Casa, 
Policlin, Pio XII - Antoninho Rocha 

Marmo, Grupo São José e Vivalle. 
Neles se pratica a melhor medicina 
disponível desde cirurgias de grande 
porte até o acolhimento carinhoso 
dos bebês que nascem. Temos até 
equipes de transplante preparadas, 
apenas aguardando a decisão dos 
órgãos públicos. Na área pública, o 
Hospital Municipal de São José dos 
Campos é um exemplo de excelên-
cia. Tem problemas de superlotação, 
não pela sua baixa resolutividade, 
mas sim pelo mau gerenciamento 
da rede pública como um todo. 
Muitos dos pacientes que ali estão 
deveriam estar sendo atendidos em 
outros lugares deixando espaço para 
os casos mais graves. Tem também 
problemas de gestão, mas este é um 
problema político. Hoje é dia de festa 
para médicos e médicas. E princi-
palmente para a população de São 
José dos Campos: Vocês têm um 
dos melhores sistemas de saúde do 
Brasil e do mundo. Parabéns.

Dr. Lauro Mascarenhas Pinto e 
Dr. Sérgio dos Passos Ramos

Presidente e Diretor da  
Associação Paulista de Medicina – 

Regional São José dos Campos

(matéria publicada no Jornal Valeparaibano em 
18 de outubro de 2007)

Quanto vale o seu 
trabalho, Doutor?

Tabela do valor de consulta pago pelas principais operadoras no mês de agosto/2007.

Obs.: A linha pontilhada é o limite do valor ético mínimo de acordo com o Conselho Federal 
de Medicina, CBHPM, banda mínima: 33,60

Fonte: Consultórios médicos pesquisados pela APM

Embraer R$ 44,85

Bradesco Empresa R$ 44,70

Sul América Empresa R$ 44,60

Bradesco Individual R$ 40,00

Sul América Individual R$ 40,00

Unimed Bonificada R$ 38,50

Cassi R$ 36,00

Petrobras R$ 36,00

Clinica São José Beta 22 Plus R$ 34,91

-------------------------------------------------------------------------

Policlin Executivo R$ 33,00

Clinica São José Alfa 22 Plus R$ 31,42

Policlin Especial R$ 30,00

Unimed Intercâmbio R$ 30,00

Unimed Normal R$ 28,60 

A “Clinica Barros”, de Guaratinguetá, organizou no 
dia 15 de setembro um torneio de tênis, coordenado 
pelo Dr. Rômulo. A confraternização reuniu médicos 
de todo o Vale do Paraíba no Tênis Clube de Campos do 
Jordão. A Dupla Feminina vencedora foi de São José dos 
Campos: Dra. Elisa Takahashi Huruta e Dra Alessandra Piotto. 
Na foto, da esquerda para direita Dra. Elisa Takahashi Huruta, Dr. 
Osvaldo Huruta, Dr. Rômulo(organizador do evento), Dra. Alessandra 
Pioto e Dr. Alexandre Piotto. Parabéns às atletas!
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Chegamos em outubro, mês das 
crianças, de Nossa Senhora Apare-
cida, padroeira do Brasil, e mês dos 
médicos.

Espero que tenhamos sempre a 
energia, a vida e a alegria das crian-
ças, que tenhamos sempre muito da 
Fé e da esperança dos religiosos, e 
que continuemos a ter determinação, 
garra e força para continuarmos com 
o nosso serviço em prol da saúde 

do povo brasileiro, não 
só física como também 
social e espiritual. 

Sei que num país como 
o nosso, em que muitos 
desmandos estão ocor-
rendo, desvios de verbas 
para a saúde são uma 
constante. A maioria dos 

políticos é corrupta (vide o nosso 
Senado). Dessa maneira fica difícil de 
conseguir fazer tudo o que é necessário, 
mas podemos fazer o que é possível.

Neste mês teremos muitas come-
morações e vocês merecem todas 
elas e muito mais. Tomara que seja 
um período de paz, felicidade e de 
reconhecimento por tudo aquilo que 
vocês têm feito com tanto esforço.

Não se esqueçam de que no dia 18 
teremos a missa e no dia 20 o nosso já 
tradicional e esperado Baile do Médico, 
evento que toda a Diretoria da APM 
prepara com tanto carinho para vocês. 
Não podemos deixar de reconhecer 
que é uma realização maravilhosa da 
Dra. Carmem Quaglia, nossa querida 
vice-presidente, que com muito esme-
ro e dedicação faz esse jantar dançante 
tão gostoso há vários anos.

Publicamente, em nome de todos 
nós: OBRIGADO CARMEM.

Lauro Mascarenhas Pinto
Presidente da APM Regional

Criada por decreto presidencial 
em 1977 e regulamentada por lei 
em 1981, a Comissão Nacional de 
Residência Médica (CNRM) tem 
uma estrutura organizacional bem 
definida. Por intermédio de seu 
plenário, garante autonomia total 
nas discussões pertinentes a esse 
importante segmento da formação 
em medicina.

Os nove membros do plenário 
da CNRM são representantes de 
entidades de credibilidade e com 
inserção social, tendo seus assentos 
assegurados legalmente. Todos pos-
suem vínculos, diretos ou indiretos, 
com a residência médica e trabalham 
com o objetivo de estabelecer reso-
luções para possibilitar a excelência 
no treinamento médico em nível de 
pós-graduação.

Esse mesmo plenário posiciona-
se enfaticamente contra a violação 
dos direitos dos residentes e é oposi-
tor sistemático de qualquer tentativa 
de transformar os acadêmicos em 
mão-de-obra de ocasião. 

Recentemente começou a ser 
divulgada mais intensamente uma 
versão de que a residência médica 
é uma política de saúde. Essa ver-
são, é evidente, vem daqueles que 
enxergam a medicina pela janela 
de seus gabinetes.  São pessoas 
que hoje formam uma nova classe: 
a dos barachéis em medicina que 
estão longe da prática médica e que 
não interagem um momento sequer 
com a comunidade. Esse mesmo 
grupo, diga-se de passagem, quando 
necessita de atendimento, busca o 

médico que cursou a melhor resi-
dência, se possível, com mestrado, 
doutorado e pós no exterior.

As críticas à residência médica 
são, na maioria das vezes, desquali-
ficadas, embora respeitadas de acor-
do com os princípios democráticos e 
o estado de direito, pois se trata da 
garantia do contraditório. Porém, os 
críticos têm de demonstrar coerência 
nas atividades profissionais. Afinal, 
não basta ter CRM para passar da 
categoria de bacharel para a de 
médico.

É primordial que a residência 
médica seja respeitada, que não 
seja vista sob a ótica estreita de 
política de saúde. Ela é muito mais: 
é e deve ser sempre encarada e 
tratada como política de governo, 
acima de partidos e de homens. É 
um instrumento essencial ao bom 
atendimento em saúde.

Aqueles que, por opção ou por 
incompetência, não conseguiram 
exercer a medicina, infelizmente 
passaram a se preocupar errone-
amente com aquilo que é a pérola 
da coroa da assistência de quali-
dade: a residência médica. Talvez, 
futuramente, revejam seus valores 
distorcidos e comecem a contribuir 
para uma medicina melhor e uma 
saúde digna.

 
Antonio Carlos Lopes, 

presidente da Sociedade 
Brasileira de Clínica Médica e 

professor titular da Disciplina de Clínica 
Médica do Departamento de Medicina 

da Unifesp

• Amithai de Novaes Meira 
Junior  —  cirurgião plástico

• Cibele Tamietti  —  
dermatologista

• Domingos Sávio Rodrigues 
de Oliveira  —  pediatra 
neonatologia

• Flávia Cristina Guimarães de 
Oliveira  —  Pediatra

• Gláucia Baggio Aguiar de 
Oliveira  —  ginecologista 
obstetra

• João Manoel Theotonio dos 
Santos  —  cardiologista

• Luiz Antonio Angelo da Silva   
—  ortopedia infantil

Confira os eventos na área 
de saúde em São José dos 
Campos: 

 APM REGionAl
noVEMbRo
Dia 19, das 9h às 16h – Plan-
tão Sul América – Tire suas 
dúvidas

DEzEMbRo
Dia 13, às 15h – Palestra 
dirigida a público leigo: Câncer 
de Mama
Dr. José Spartaco Vial, na Casa 
do Médico – Av. São José, 
1187 - Centro
Informações: (12) 3922-1079

A APM Regional saúda e 
dá boas-vindas a seus novos 
associados!

Reflexões sobre a 
Residência Médica

Mês dos médicos

Set/Out/2007��
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Artigo

O Serviço de Hematologia e Hemote-
rapia de São José dos Campos completa 
dois anos de implantação de seu Labora-
tório de Biologia Molecular, o único do gê-
nero em São José dos Campos, que conta 
com tecnologia e equipamentos de última 
geração, além de pessoal especialmente 
qualificado. O laboratório representa um 
importante avanço tecnológico para a 
medicina regional, uma vez que torna 
acessível aos médicos, laboratórios e 
pacientes os mais modernos e confiáveis 
meios de diagnóstico.

O laboratório realiza exames de 
carga viral para portadores de HIV, 
Hepatite B e C, permitindo ao médico, a 
partir da quantidade de vírus detectada, 
decidir a melhor forma de tratamento, 
acompanhar a evolução da doença e 
avaliar a eficácia dos medicamentos 
utilizados. Todos os exames são feitos 
por meio da técnica PCR Real Time. A 

introdução desta técnica revolucionou 
a genética molecular, pois permite que 
seqüências específicas de DNA sejam 
rapidamente multiplicadas in vitro, 
gerando bilhões de cópias. 

Dois profissionais do Serviço de 
Hematologia e Hemoterapia foram es-
pecialmente treinados para o manuseio 
de material genético, uma técnica que 
exige alta qualificação e observação 
rigorosa de procedimentos desde a 
paramentação dos funcionários até a 
higiene e limpeza do laboratório, para 
evitar o transporte indevido de material 
genético entre as diferentes etapas do 
processo de análise: extração do mate-
rial genético e amplificação do DNA. 

Sexagem fetal
O SHH já realiza também o exame 

de sexagem fetal, que permite a iden-

Serviço de Hematologia comemora dois anos 
do Laboratório de Biologia Molecular

tificação do sexo do bebê a partir da 
oitava semana de gestação. O exame 
é possível porque durante a gestação 
existe a passagem de uma pequena 
quantidade de DNA fetal para o sangue 
materno, através da placenta. Para 
investigar se o bebê será menino ou 
menina, o SHH avalia a presença ou 
não do cromossomo Y, encontrado 
apenas nos indivíduos de sexo mas-
culino. A ausência do cromossomo Y 
indica a gestação de uma menina. 

Segundo o diretor do Serviço de 
Hematologia e Hemoterapia, Dr. 
Cláudio Pessoa de Melo, a instituição 
planeja expandir os exames de Bio-
logia Molecular com a realização de 

testes de paternidade; diagnóstico de 
doenças onco-hematológicas como 
leucemias e linfomas; detecção do 
Citomegalovírus e implementação de 
técnicas na área de Imunohematolo-
gia para complementação de casos 
específicos. O laboratório deverá im-
plantar ainda o NAT (Teste de Ácido 
Nucléico) que é utilizado em bancos 
de sangue para detecção precoce 
de HIV, HBV e HCV. O teste ainda 
não é obrigatório no Brasil, mas 
tem grande chance de tornar-se em 
breve. A tecnologia será colocada à 
disposição de laboratórios, hospitais, 
clínicas, órgãos públicos e privados 
de saúde da região.

Site da APM Regional: você já acessou?

Reflexão e oRação
Toda 1ª quarta-feira do mês, no Sanatório Maria imaculada, às 20h, 

são realizadas reuniões com o Padre Paulo Renato, para reflexão e oração 
(Grupo de oração São lucas). Endereço: R. Major Antonio Domingues, 244 
–Centro. Tels. 3911-1554, 3911-4118, 3921-1688.
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A Comissão de Seguridade Social e 
Família da Câmara realizou no dia 9 de 
outubro Audiência Pública para discutir a 
regulamentação da Emenda Constitucio-
nal 29, que vai acabar com os desvios de 
recursos da saúde, garantir mais dinheiro 
para o setor a partir do ano que vem e 
acabar com a crise que assusta o país. 
A audiência foi convocada por conta da 
aprovação, pela Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado (CAE), de uma 
outra proposta de regulamentação, que 
não agradou nem um pouco aos inte-
grantes da Frente Parlamentar da Saúde, 
que vão tentar barrar a proposta do Sena-
do e agilizar a votação na Câmara.

Há dois anos está pronta para ser 
votada no Plenário da Câmara o PLP 
001/2003, de autoria do ex-deputado 
petista Roberto Gouveia. A sistemática 

de correção do orçamento da saúde 
proposta, segundo o presidente da 
Frente Parlamentar da Saúde, o deputado 
Darcísio Perondi (PMDB-RS) é a ideal: 
10% das receitas correntes brutas. No 
entanto, o texto do senador Tião Viana 
(PT-AC), na forma do PL 121/2006, 
aprovado pela CAE, que era semelhante 
ao da Câmara, foi “transfigurado” por 
três emendas. Segundo Perondi, ao invés 
de aumentar os recursos para a saúde, 
o texto aprovado tira dinheiro do setor e 
só vai agravar a crise. 

Uma das emendas muda a forma de 
correção do orçamento da saúde para 
a variação do Produto Interno Bruto 
(PIB) dos últimos dois anos. Ou seja, 
a sistemática atual seria mantida e o 
dinheiro para a saúde não aumentaria. 
Outra emenda permite que os recursos 

da saúde sejam utilizados em sanea-
mento em municípios de até 50 mil ha-
bitantes. Especialistas acreditam que 
R$ 3 bilhões da saúde seriam desvia-
dos para obras de saneamento. Uma 
terceira emenda, do senador Francisco 
Dornelles (PP-RJ), é ainda mais cruel 
com a saúde, pois estabelece que os 
inativos e aposentados do setor sejam 
pagos com recursos da saúde. 

“Quem tem que pagar os encargos 
previdenciários da União é o Tesouro 
Nacional, do contrário não pode existir 
previdência pública e nem Regime 
Geral da Previdência. Se essa emenda 
corrosiva prevalecer, R$ 3,1 bilhões da 
saúde, a nível federal, vão escoar pelo 
ralo, além de outros R$ 2,5 bilhões a 
nível estadual e municipal”, aler tou 

o deputado Perondi. Ainda segundo 
o parlamentar gaúcho, “as emendas 
ao PL do senador Tião Viana são uma 
agressão às crianças que precisam 
de vacina, às mães que precisam de 
atendimento em maternidades, às mu-
lheres que têm câncer de colo de útero, 
aos idosos que precisam de remédio e 
ao enfartado que precisa de UTI”.

O PLP 001/2003 ou o texto do sena-
dor Tião Viana, se aprovados, garantiriam 
mais R$ 20 bilhões para a saúde a nível 
federal e R$ 5 bilhões a nível estadual e 
municipal. Se prevalecer o texto substi-
tutivo do Senado, ao invés de aumentar 
os recursos, vai é diminuir. A saúde vai 
perder R$ 8,6 bilhões em 2008.

Fonte: Assessoria de Imprensa da 
Frente Parlamentar da Saúde

A palestra dirigida ao público leigo, promovida mensalmente pela APM 
Regional, teve o Câncer de Pele como tema de setembro. A palestrante 
foi a dermatologista Dra. Leandra Morandini Leão. As atividades são 
realizadas sempre às 15h, na Casa do Médico – Av. São José, 1187 
– Centro. Inscrições gratuitas. Informações: (12) 3922-1079.

EC 29: Frente Parlamentar 
tenta barrar texto do Senado 

Câncer de pele


