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A APM São Paulo divulgou a Agenda das eleições da APM, AMB 
e Regionais, que acontecem no dia 28 de agosto. Os candidatos 
têm até o dia 9 de julho para apresentar suas chapas completas 
aos cargos das Seções Regionais na secretaria da APM.

No dia 29 de julho, a Secretaria Geral da APM expedirá às 
Seções Regionais e Associações filiadas a relação das chapas da 
APM-SP devidamente inscritas e respectivas constituições, para 
divulgação entre os associados.

A posse da AMB está marcada para o dia 24 de outubro, e a da 
APM-SP, para 8 de novembro. A posse da Regional São José dos 
Campos acontece, tradicionalmente, no Baile do Médico, ainda 
sem data definida.

Eleições da APM:
confira o calendário

Confira os acessos à página da APM Regional 
na Internet nos últimos seis meses. No site estão 
disponíveis os arquivos em PDF do Jornal do 
Médico, notícias, agenda de eventos, serviços 
aos associados, entre outras informações.

Vem aí mais uma Caminhada Agita São José, organizada anualmente 

pela APM Regional, com o objetivo de promover a prática de atividades 

físicas como forma de prevenção de problemas de saúde e melhoria 

da qualidade de vida. 

Este ano, a atividade será realizada no dia 6 de abril (domingo), com 

encontro às 8h, na Casa do Médico (Av. São José, 1187 – centro).

O trajeto será o mesmo dos anos anteriores: o grupo segue pelo Ba-

nhado até o  Parque da Cidade, onde haverá atividades de alongamento 

e relaxamento.

PARtiCiPe!

Agita São José!

www.apmsjc.com.brQuanto vale o seu trabalho, 
Doutor?

Embraer R$ 44,85 *1

Bradesco Empresa R$ 44,70 *2

Sul América Empresa R$ 44,60 *1

Unimed Bonificada R$ 42,00 *3

Bradesco Individual R$ 40,00 *2

Sul América Individual R$ 40,00 *1

Policlin Executivo R$ 37,00 *2

Cassi R$ 36,00 *1

Petrobras R$ 36,00 *1

Clinica São José Beta 22 Plus30 R$ 34,91 *2

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

Policlin Especial R$ 33,00 *2

Vale Saúde R$ 32,00 *2

Clinica São José Alfa 22 Plus R$ 31,42 *2

Unimed Normal R$ 31,20 *2

Unimed Intercâmbio R$ 30,00 *4

*1 Prazo de retorno 15 dias, *2 Prazo de retorno 30 dias, *3 Prazo de retorno entre 30 e 
40 dias, *4 Prazo de retorno 20 dias

Tabela do valor de consulta pago pelas principais operadoras a partir de janeiro/2008.
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
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A residência médica é uma con-

sagrada forma de especialização em 

medicina. Busca, por meio da prática 

clínica, sob a supervisão qualificada, 

formar os médicos, habilitando-os ao 

pleno exercício da profissão. A am-

pliação do conhecimento médico nas 

últimas décadas exige correspondente 

aumento no conteúdo e extensão dos 

programas de residência médica, que 

hoje, em todo mundo, obrigatoriamen-

te ultrapassa quatro anos. 

Espera-se que a formação do mé-

dico seja integral, sólida a ponto de 

permitir-lhe desenvolver-se em uma 

carreira que, não raro, ultrapassa 

quarenta anos. A residência é com-

plementação obrigatória do curso de 

formação e, ao completá-la, deve o 

médico dominar a especialidade es-

colhida em todos os aspectos. 

Trata-se de um erro fundamental 

tentar reduzir os programas apenas 

aos aspectos mais prevalentes das do-

Opinião

Residência em debate
enças que circunstancialmente afligem 

o país, visto que este quadro é mutável 

e a carreira é longa. De outra parte, se 

o fizéssemos, teríamos profissionais 

de qualidade inferior aos formados 

em países mais bem sucedidos. 

Estaríamos, portanto, caminhando na 

direção contrária ao progresso que 

desejamos. 

O Ministério da Educação e as So-

ciedades de Especialidade poderiam 

melhor contribuir para a formação dos 

médicos, se o Ministério da Saúde se 

ocupasse em criar condições para dis-

tribuir os médicos no Brasil facilitando 

sua atuação. Vemos com apreensão 

propostas reducionistas e manifesta-

ções de conceitos ultrapassados. Não 

há lugar para médicos “pés descalços” 

no mundo globalizado.

José Luiz Gomes do Amaral 

é presidente da Associação 

Médica Brasileira (AMB)

toda 1ª quarta-feira do mês, no Sa-
natório 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.

Grupo de Oração

Novamente estamos 
aqui para convidá-los a 
par ticipar de mais uma 
caminhada anual promo-
vida pela Casa do Médico 
e APM, no dia 6 de abril. 
O programa Agita São 
José começou com o Agita São 
Paulo, que passou a ser Agita Brasil 
e agora é Agita Mundo, com vários 
países participando. O movimento 
foi premiado pela ONU.

Quero de novo parabenizar São 
José dos Campos, que acaba de ga-
nhar mais uma clínica de reprodução 
humana, inaugurada no dia 11/03/08. 
Agora a cidade já possui três clinicas, 
o que possibilita um grande leque de 
opções aos pacientes.

Também gostaria de informar a to-
dos os nossos associados que estão 
abertas as inscrições de chapas para 
a próxima diretoria da APM Regional 
e que gostaria de ver muita gente 
boa se candidatando, pois mostra-
ria que a classe está participante e 
interessada no futuro dos médicos e 
da saúde em nossa cidade. Tomara 
que existam muitas chapas.

Como não poderia deixar de ser, 
mais uma vez saliento que a união faz 
a força, e agora não me refiro somente 
aos médicos não, mas aos brasileiros 
que estão sendo maltratados em ae-
roportos internacionais sem motivo. 
É lógico que se o indivíduo aprontou 

A união faz a força
alguma coisa precisa se ex-
plicar, mas se não fez nada 
e é perseguição para com a 
nossa gente, como é o que 
parece estar acontecendo 
na Espanha, vamos boicotar 
esse país que também vive 

de turismo, vamos parar de ir para 
lá, vamos boicotar os congressos, 
cursos etc.. .Vamos ver quais são as 
firmas de capital espanhol que estão 
faturando em nosso país (e faturando 
muito), e vamos mudar para outras 
empresas.

Quando essas empresas, bancos, 
companhias telefônicas e muitas 
outras começarem a perder alguns 
milhões não vão dar bola, mas 
quando perderem alguns bilhões, vão 
ficar muito preocupadas, e são estas 
mesmas instituições que cobram 
taxas aqui no BRASIL muito maiores 
que em seu próprio país.

Quero também convidá-los a par-
ticipar da reunião de diretoria da APM 
SP que será realizada aqui em São 
José no dia 25/04/08 - agende-se.

Gente, mais uma vez vamos lem-
brá-los de que a CASA DO MÉDICO 
É A SUA CASA, e está sempre à sua 
disposição.

Um grande abraço a todos.              

Lauro Mascarenhas Pinto
Presidente

APM Regional 
São José dos Campos

Março/2008��



Artigo
Agenda

ABRiL 
 
Dia 06, às 8h
Caminhada Agita São José 

- saída da Casa do Médico
 
Dia 10, às 15h
Palestras público leigo: Ra-

dioterapia – Dra. Graziela Chi-
mello Takay 

 
Dia 25, às 16h
Reunião Distrital, reunião 

científica e social – presença 
de diretores da APM São Paulo. 
Aber ta a todos os associados 
da Regional. Confirmar presença 
até 15/04. 

 
Local:
Casa do Médico – Av. São 

José, 1187 – Centro Tel. 3922-
1079 

PALeStRAS GRAtuitAS

• Aprenda a investir com segu-
rança no mercado de ações

• Introdução ao mercado de 
ações

• Introdução ao mercado futuro 
e derivativos

• Introdução aos mini contratos 
de BM&F

• Introdução análise de investi-
mentos: Análise Fundamenta-
lista e Técnica

• Plataformas de negociação: 
Intrabroker, Trom e ITS (p/ 
clientes Intra)

iNFORMAçõeS:
teL. 3922-1079 

Graças a Deus
“Todo homem pensa que Deus está do lado dele”

Jean Anouilh, Dramaturgo francês, 1910-1987.

Não é meu objetivo discutir neste 

artigo a crença pessoal do médico, 

mas uma das frases mais comuns 

ouvida por nós médicos quando 

perguntamos a um paciente como 

está, após um tratamento e as coisas 

vão bem a resposta é: Estou ótimo, 

Graças a Deus.

No entanto me pergunto qual a 

resposta se as coisas estiverem 

indo mal? Se quando vão bem atri-

buímos à divindade o sucesso, se 

estão mal a quem devemos atribuir? 

À antítese da divindade, o demônio? 

A história é cheia de citações que 

atribuem a doença ao demônio e 

a saúde à divindade. A saúde à 

recompensa por uma vida correta 

e a doença ao pecado. A frase 

“expulsar os demônios” para trazer 

de volta a saúde é muito antiga e 

permeia muitos textos religiosos. O 

termo pharmakon do grego arcaico 

significa sacrifícios feitos aos deu-

ses em busca de curas. 

Foi Hipócrates e a sua escola, 

no século V aC, quem começou a 

separar a saúde da divindade  e a 

doença do pecado e dos demônios, 

estabelecendo as causas naturais 

da doença.

Delírio deste autor que não tendo 

mais o que escrever e pressionado 

pela redatora deste Jornal do Médico 

passa a divagar sobre religião?

Não. Porque então o assunto?

Porque num mundo cada vez mais 

tecnológico, a tendência de culpar o 

médico pela doença está assumindo 

um grau muito grande na concepção 

da população. A pergunta feita ao 

médico, porque estou com esta 

doença, porque vocês médicos não 

conseguem me curar, tem sido o 

cotidiano de cada um de nós.

Expressões erradas como erro 

médico para justificar a evolução 

natural da doença para a morte ou 

para o dano, independente e, mesmo, 

apesar da ação do médico, passaram 

a fazer parte do ideário da população. 

Se as coisas vão bem, graças a Deus, 

se vão mal, culpa dos médicos.

Caiu um avião? Dezenas de mor-

tes na rodovia? Chamamos a isto 

de acidente de aviação, acidente 

de trânsito. Nunca erro de aviação, 

erro de trânsito, erro de engenharia. 

Porque então aceitamos, mesmo 

e principalmente entre nós a frase 

“erro médico”? Porque não acidente 

médico? Que pode ter causas como 

os acidentes de aviação, trânsito e 

outros têm, mas sem a conotação 

pejorativa de “erro”. Sem o prejulga-

mento da própria expressão.

Precisamos ser mais precisos 

quando explicarmos para nossos 

pacientes que a doença tem causas 

e evolução natural e que nosso papel 

como médicos é tentar mudar o curso 

desta doença e para isto usamos 

técnica, medicamentos, ações con-

sagradas pela ciência e que, sim, 

todo nosso esforço pode não curar 

ou minimizar a doença.

Precisamos convencer nossos 

juízes, advogados, a sociedade em 

geral, de que se um paciente morre 

ou tem dano durante uma doença, 

a causa da morte ou do dano foi a 

doença e não o médico!

Precisamos sim exorcizar a nossa 

profissão, pois a sociedade, não 

acreditando mais em demônios, até 

porque, demônios significam pecado 

e culpa pessoal, está tentando criar  

novos demônios para culpar pela do-

ença. E estes novos demônios estão 

tentando atribuir a nós, médicos. 

Dr. Sérgio dos Passos Ramos

Diretor de Defesa Profissional SJCampos

Março/2008 �



O médico oftalmologista Dr. Sebastião Dominguez Neto apresentou, no 
dia 21 de fevereiro, palestra sobre Catarata, na Casa do Médico. No dia 
12, foi a vez das médicas Maria Regina Castiglioni e Cecilia Braconnot 
falarem sobre Homeopatia e Qualidade de Vida. A apresentação integra 
a programação de atividades da APM Regional dirigidas ao público leigo. 
Informações: (12) 3922-1079.

A análise e o diagnóstico de 
melanomas cutâneos por meio 
de espectroscopia Raman foi o 
tema da dissertação de mestrado 
apresentada no final de 2007 pelo 
cirurgião plástico Sidney Bandeira 
Cartaxo, de São José dos Cam-
pos. A espectroscopia Raman é 
uma poderosa ferramenta analí-
tica para o estudo de mudanças 
químicas que ocorrem em tecidos 
biológicos, oferecendo inúmeras 
possibilidades de aplicações clí-
nicas terapêuticas. 

As conclusões do trabalho 
apontam para a possibilidade de 
diagnosticar melanomas através 
de biópsia ótica, sendo possível, 
pela espectroscopia, verificar 
alterações bioquímicas cutâneas 

antes da manifestação de altera-
ções morfológicas. 

O trabalho apresentado no 
Departamento de Cirurgia Plástica 
da Unifesp/EPM, em São Paulo, 
foi desenvolvido em parceria com 
o Laboratório de Espectroscopia 
Vibracional da Universidade Vale 
do Paraíba (Univap). Os orientado-
res foram o Prof. Dr. Ivan Dunshee 
de Abranches Oliveira Santos , 
Profª Dra. Lydia Masako Ferreira 
e Prof. Airton Martin.   A Banca 
examinadora estava composta 
pelos Profºs. Dr. Francisco Apa-
recido Belfort, Dr. Mauro Yoshiaki 
Enokihara   e Dr. Renato Santos de 
Oliveira Filho, presidida pelo Prof. 
Dr. Ivan Dunshee de Abranches 
Oliveira Santos.

Câncer de pele
pode ter diagnóstico 

mais precoce Catarata e 
Homeopatia
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