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Presidente da APM SP visita São José

 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.

atenção aos prazos

Caos
“Com a municipalização da saúde, 

a distribuição financeira está assim 
estruturada: 15% dos recursos provêm 
da arrecadação municipal; 12% do 
estado e apenas 8% da arrecadação 
federal, dos quais somente cerca de 
6% efetivamente são repassados. Esse 
percentual deveria subir para, no míni-
mo 10% para impedir o caos iminente. 
A disseminação da dengue, a falência 
em cadeia dos hospitais filantrópicos 
e as péssimas condições dos hospitais 
universitários são sérios indicadores 
da gravidade do problema”.

A saúde pública brasileira está ago-
nizante. A notícia não é novidade, nem 
para quem utiliza os serviços, muito 
menos para os profissionais da área 
médica. Porém, são fundamentais a 
união e conscientização da sociedade 
para que o movimento por medidas 
urgentes e efetivas se fortaleça e sen-
sibilize governantes e legisladores. 

Nesse sentido, o trabalho do pre-
sidente da Associação Paulista de 
Medicina, Jorge Carlos Machado Curi, 
tem sido incansável. A entidade tem 
se feito presente e marcado posição 

em todas as ações e eventos que irão 
interferir positiva ou negativamente nos 
rumos da saúde.

No dia 25 de abril, Curi abriu espaço 
em sua agenda para participar da Reu-
nião Distrital de São José dos Campos, 
ocasião em que a APM Regional come-
morou o 10º aniversário do programa 
de rádio Bom Dia Saúde, comandado 
pelo jornalista Rober to Wagner de 
Almeida (veja texto na pág. 4).

Na oportunidade, concedeu entre-
vista ao Jornal do Médico. Veja abaixo 
os principais trechos:

EC 29
“Temos feito um esforço 

enorme de convencimento 
da Câmara dos Deputados 
e do Senado, para que 
aprovem a regulamentação 
da Emenda 29 que, além de 
prever mais recursos para a 
saúde, garantirá que esses 
recursos realmente fiquem 
na saúde. É lamentável que 
tenhamos que fazer uma lei 
obrigando essa vinculação, 
que deveria ser natural-
mente obedecida”.

O preço do descaso
“A Constituição brasileira assegura a saúde 

integral aos cidadãos. Então, o paciente que se 
vê privado desse direito constitucional entra na 
Justiça contra o governo e ganha. Cerca de 30% 
do orçamento do Estado de São Paulo hoje é gasto 
em pagamento de ações judiciais. Seguindo o mo-
delo de uma iniciativa pioneira, da Regional de São 
José dos Campos, a APM realizou parceria com a 
Escola Estadual de Magistratura, para a realização 
de cursos de treinamento e especialização para 
médicos peritos. A idéia é formar um cadastro 
de especialistas que os juízes possam consultar, 
quando do encaminhamento dos processos 
movidos na área da saúde”.

Investimentos
“O Brasil gasta um real por dia por 

paciente. Os Estados Unidos gastam 
34 reais. Nos demais países da Améri-
ca do Sul, o investimento é pelo menos 
50% maior do que no Brasil, podendo 
chegar até ao dobro”.

PAC da Saúde 
“O PAC da Saúde foi uma decepção 

nacional, pois o governo sabia que a 
CPMF estava com os dias contados e 
elaborou o programa todo vinculado a 
esse imposto”.

 O presidente da APM, Jorge Carlos Machado Curi, a diretora distrital Silvana 
Morandini e o presidente da APM Regional, Lauro Mascarenhas Pinto, em frente à 
Casa do Médico 

Quanto 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 agenda do presidente da APM, Jorge Carlos Machado Curi, em São José dos Campos, foi intensa. Pela  manhã 
ele concedeu entrevista ao Jornal do Médico; em seguida, foi recebido pelo diretor clínico da Santa Casa, Lázaro 
Victor Vilela dos Santos. À tarde, participou de programa na TV Band Vale, reuniu-se com o prefeito Eduardo Cury 
e com a diretoria da APM Regional. À noite, assistiu à palestra sobre Repercussões Jurídicas do Ato Médico, que 
foi seguida de jantar dançante comemorativo dos 10 anos do programa Bom Dia Saúde. Confira:

Na agenda, encontro com autoridades, imprensa e médicosUm mês 
produtivo

É bom estar aqui com vocês nova-
mente, principalmente neste mês em que 
tantos eventos bons aconteceram.

Tivemos vários encontros científicos 
(palestras, jornadas, congresso) e outros 
sociais, promovidos por diversos grupos 
de especialidades e laboratórios.

Realizamos ainda, no 
dia 25 de abril, a nossa 
reunião de Diretoria Distri-
tal e Regional, oportunida-
de em que comemoramos 
também os 10 anos do 
programa Bom Dia Saú-
de, com homenagem ao 
jornalista Roberto Wagner 
de Almeida. 

A reunião foi muito produtiva e a palestra 
da Dra. Mônica, muito elogiada. Nosso 
jantar dançante foi espetacular, um sucesso 
mesmo. Sinto muito, mas só posso dizer 
que perdeu quem não participou.

A EC 29, que foi aprovada no Senado, 
deve ser votada na Câmara nas próximas 
semanas e esperamos que seja aprovada 
na sua íntegra. Não vamos nos esquecer 
de pressionar todos os políticos que co-
nhecermos e pudermos.

Lembro ainda a todos que o prazo para 
novas chapas para a Diretoria da APM 
Regional 2008/2011 vai até o dia 5 de 
julho. Inscrevam-se, pois senão vocês 
correm o risco de ter de me aturar por 
mais três anos!

E, como não poderia ser diferente, para 
finalizar, gostaria de lembrá-los de que a 
Casa do Médico é a SUA CASA.

Lauro Mascarenhas Pinto
Presidente

APM Regional SJCampos  
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A agenda do presidente da APM, Jorge Carlos Machado Curi, em São José dos Campos, foi intensa. Pela  manhã 
ele concedeu entrevista ao Jornal do Médico; em seguida, foi recebido pelo diretor clínico da Santa Casa, Lázaro 
Victor Vilela dos Santos. À tarde, participou de programa na TV Band Vale, reuniu-se com o prefeito Eduardo Cury 
e com a diretoria da APM Regional. À noite, assistiu à palestra sobre Repercussões Jurídicas do Ato Médico, que 
foi seguida de jantar dançante comemorativo dos 10 anos do programa Bom Dia Saúde. Confira:

1  —  Da esq. para a dir.: 
Orlando Feirabend, Lázaro 
Victor Vilela dos Santos, Jorge 
Curi, Lauro Mascarenhas Pinto, 
presidente da APM Regional, 
Silvana Morandini, diretora 
distrital, e Fernando Martins 
Soares, diretor da APM Regional

2  —  O prefeito Eduardo Cury 
recebeu o presidente da APM em 
seu gabinete

3  —  Reunião de diretoria: 
Fernando Soares, Jorge Curi, 
Silvana Morandini e Lauro 
Mascarenhas Pinto

4  —  Colegas prestigiaram 
o encontro e a presença do 
presidente da APM

5  —  Mônica Lopez Vasquez 
falou sobre as Repercussões 
Jurídicas do Ato Médico

6  —  Lauro Mascarenhas Pinto, 
Marco Antonio Fioravante, 
diretor da APM Regional, e Jorge 
Curi

7  —  Jantar dançante e 
comemoração dos 10 anos do 
Bom Dia Saúde encerraram a 
programação

8  —  Foto oficial da visita

9  —  Lauro Mascarenhas Pinto, 
Margarida Isaac e Carlos Alberto 
de Queiroz Carvalho, diretores 
da Regional

10  —  Famílias Mascarenhas e 
Morandini

Na agenda, encontro com autoridades, imprensa e médicos
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Laqueadura e Vasectomia 
Por provocação direta dos médicos Marco Antonio Fioravante e Sérgio 

dos Passos Ramos - diretores da APM Regional -, a Sociedade Brasileira 
de Urologia (SBU) e a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia 
(FEBRASGO) emitiram parecer sobre a inclusão da vasectomia e da 
laqueadura, respectivamente, no rol dos planos de saúde. Os pareceres 
se encontram à disposição dos colegas, na APM.

Leia carta-resposta da Unimed (Vasectomia) no site 
www.apmsjc.com.br

Médicos obstetras ligados à Unimed se reuniram no dia 22 de abril 
na APM para discutir os baixos preços praticados pela operadora. Hoje 
a Unimed paga por uma cesariana em torno de 200 reais, enquanto as 
principais operadoras de São José dos Campos pagam em torno de 
300 reais e as principais concorrentes da Unimed pagam em torno de 
400 reais. Para comparar, o SUS é o que mais se aproxima da Unimed, 
pagando 150 reais. Vale lembrar que a obstetrícia é a única especialidade 
que não trabalha em regime de plantão e/ou sobreaviso, atendendo aos 
partos de maneira personalizada. 

Obstetras discutem preços do parto

Bom Dia Saúde:
10 anos de sucesso

É fácil calcular a quantidade de pro-
gramas realizados em 10 anos – 520. 
Não tão fácil é dizer quantos médicos 
participaram desses programas – são 
centenas, alguns deles compareceram 
mais de uma vez. Mas, difícil mesmo é 
calcular o tamanho do benefício que o 
Bom Dia Saúde presta dialogando com 
a população sobre os mais variados 
temas na área de saúde, nas manhãs 
de sábado, na Rádio Bandeirantes. Esse 
valor não se mede, até por ser infinito.

O sucesso do programa de rádio 
Bom Dia Saúde, que completou 10 
anos em abril, enche de orgulho todos 
aqueles que dele participam e, mais 
ainda, aqueles que fazem ou fizeram 
parte da sua organização – diretores da 
APM Regional e o idealizador, produtor 
e apresentador, jornalista Rober to 
Wagner de Almeida.

Para comemorar a data histórica, a 
Regional realizou, no dia 25 de abril, 
um jantar dançante, seguido de ho-
menagem ao jornalista. “O programa 
é uma iniciativa fantástica, que propor-

ciona a comunicação do médico com 
a população, em uma linguagem que 
facilita o entendimento. É muito im-
portante promover a saúde, incentivar 
a prevenção”, afirmou o presidente 
da Associação Paulista de Medicina, 
Jorge Curi, que prestigiou o evento.  

A força do Bom Dia Saúde está na 
sua interatividade. O programa vai além 
da entrevista e permite que os ouvintes 
entrem no ar, ao vivo, formulando suas 
perguntas e solicitando orientação aos 
médicos presentes.

MoTiVação
Foi a par tir do Show de Idéias, 

programa de entrevistas já existente, 
que Roberto Wagner criou o Bom Dia 
Saúde. “Observei que, sempre que o 
meu convidado era um médico, falando 
de alguma doença e de seu tratamento, 
aumentava bastante o número de te-
lefonemas de ouvintes querendo falar 
com o entrevistado. Foi isso o que me 
motivou a querer fazer um programa só 
com médicos”, conta. 

Quando o médico neurologista Mário 
Silva Jorge foi ao Show de Idéias falar 
sobre Dor de Cabeça e Enxaqueca, 
impressionou-se com a grande partici-
pação do ouvinte e se prontificou a levar 
o projeto de um programa voltado para 
a saúde à diretoria da APM Regional. 
“Eu achei que o programa ficaria mais 
forte, com mais respeitabilidade, se eu 
conseguisse associar a ele o nome da 
APM”, explica Roberto. 

Com o aval da diretoria, o programa 
foi lançado, bem recebido desde o co-
meço e hoje, com um público fidelizado 
ao longo desses 10 anos, é sem dúvida 
um fenômeno de audiência. Segundo o 
apresentador, para participar do sorteio 
de kits de produtos Byofórmula, reali-
zado todos os sábados, são recebidas 
mais de cem ligações, em um período 

de menos de uma hora.
“Não creio ser necessário dissertar 

sobre o bem que temos feito à popula-
ção com esses programas. Prova disso 
é que, alguns dos ouvintes que ligam 
dizem, antes de fazer suas perguntas 
aos médicos: ‘Parabéns pelo programa’. 
É uma forma de dizer: ‘Muito obrigado’. 
Nos meus 48 anos de jornalismo, é das 
coisas mais estimulantes que já pude 
fazer. Me dá a absoluta certeza de estar 
sendo útil aos que me ouvem”, conclui 
Roberto Wagner.

Lauro Mascarenhas Pinto, presidente da APM Regional, e Silvana Morandini, Hélio 
Souza Lima e Marco Antonio Fioravante, ex-presidentes, prestam justa homenagem 
a Roberto Wagner de Almeida

o que: Bom Dia Saúde
Quando: todos os sábados

Horário: das 8h às 9h
onde: Rádio Bandeirantes AM 1120
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