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Quanto vale o seu trabalho, 
Doutor?

Bradesco Empresa R$ 47,40 *2

Sul América Empresa R$ 46,00 *2

Bradesco Individual R$ 44,00 *1

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

Unimed Bonificada R$ 33,60 *3

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$ 24,96 *2

Unimed Intercâmbio R$ 24,00 *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 outubro/2008. 

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

Fonte: Consultórios médicos pesquisados pela APM  

Em nome de todas as crianças e famílias que receberam brinquedos 
e cestas básicas doadas por médicos e pacientes, agradecemos, de 
coração, pela enorme generosidade e imenso carinho. Este ano superou 
todas as nossas expectativas. Os presentes não paravam de chegar à 
Casa do Médico, fazendo com que nossa árvore de Natal parecesse a 
verdadeira árvore do Papai Noel!

A quantidade foi grande e, por isso, conseguimos presentear, além 
das crianças e famílias da Creche Patronato Nossa Senhora Aparecida, 
a Paróquia Sagrada Família. A APM está selecionando uma outra creche 
para doar os brinquedos excedentes.

Como todos os anos, o Papai Noel (Silvana Morandini) chegou de 
verdade na Creche Patronato, ajudado pelo presidente da APM, Lauro 
Mascarenhas Pinto, Dinair Martinez e Juliana Maíra Jerônimo.

A participação maciça dos colegas demonstra que, quando queremos, 
somos capazes de nos unir em prol de um bem comum.

Um feliz e santo Natal a todos e um ótimo 2009!

Muito obrigado!

• ALISTER MIRANDA CARA
• ALVARO TOLOMELLI
• ALVARO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR
• ANIETE CAROLINA C. R. CASTRO
• ANTONIO JOSE AMIN
• BENEDITO RODRIGO R. OLIVEIRA
• CARMEN THEREZA PRICOLI QUAGLIA
• CECILIA BRACONNOT MACHADO
• CELSO LOPES
• CIBELE TAMIETTI
• CLODOMIRO GUALDA MORENO
• DJANETE BARBOSA MELO
• DOUTORES DA UROCENTER
• DOUTORES DA LITHOVALE
• DOUTORES DA IOV
• EDER TEIXEIRA CARDOSO
• ELISA KASUMI SAWAGUCHI
• ELISIO BARROS AVIDAGO
• ELIZABETH MARIA F. LEITE SILVEIRA
• GLAUCO TUPINAMBA F. DE SÁ
• GUSTAVO MENEGUELLI VIEIRA
• IBERE FERREIRA MACHADO
• INAURA MARIA C. EVORA SILVA
• ISNARD COPPIO
• JAIME DA CONCEIÇAO ARAUJO
• JUANA MONTECINOS MACIEL
• JORGE CEZAR PEREIRA DE CASTRO

Quem colaborou
• LAURO BENEDITO HANNA
• LAURO MASCARENHAS PINTO
• LUIZ CARLOS DE SOUZA MENEZES 
• MARCO ANTONIO FIORAVANTE
• MARCELO DE CASTILHO JORGE
• MARIA APARECIDA FERNANDES LOBO
• MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA
• MARIA MARGARIDA FERNANDEZ ISAAC
• MARIA TERESA M. CHAD FIORAVANTE
• MARILUCIA OLIVEIRA CONGALVEZ
• MARIO CARLOS CAMACHO DE ARRUDA
• NATALIA PLONSKI
• NEREUSA MARTINS B. MOREIRA LEMOS
• PAM WEN LUNG
• RENATO SEBBE
• ROBERTO KENJI ISHII
• RODOLFO LELIS ZUPPARDO
• RODOLFO ZUPPARDO
• ROSA MARIA MARQUEZINI CARA
• ROSILENE DAS GRAÇAS BADIANI
• SERGIO DOS PASSOS RAMOS
• SERGIO FRANCISCO LUIZ
• SHEILA PACHECO PRITSOPOULOS
• SILVANA MARIA FIGUEIREDO MORANDINI
• TOSHIKO NARIKAWA
• URBANO ANDRADE P. DE CARVALHO 

1 - A árvore de Natal da APM ficou abarrotada de presentes – brinquedos, 
cestas básicas e roupas

2 - Papai Noel quase não conseguiu carregar tudo
3 - Foi preciso um caminhão para levar todos os presentes à Creche Patronato
4 - Papai Noel Silvana Morandini e seus ajudantes, fazendo a alegria das 

crianças
5 - A alegria das crianças com os brinquedos é o nosso melhor presentes!
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• Presidente - Dr. Lauro Mascarenhas Pinto • Vice-presidente - Dra. Carmen Thereza Prícoli Quaglia • 10 Tesoureiro - Dr. Marco 
Antonio Fioravante • 20 Tesoureiro - Dr. José Ribamar Sousa Da Cruz • 10 Secretário - Dra. Maria Margarida Fernandez A. Isaac  • 
20 Secretário - Dr. Fernando Martins Soares • Diretoria Defesa Profissional - Dr. Sérgio dos Passos Ramos • Diretoria Científica 
- Dra. Nereusa Martins B. Moreira Lemos • Diretoria de Comunicações - Dra. Maria José Vieira da Silva Cunha • Diretoria Social 
- Dr. Carlos Alberto de Queiroz Carvalho • Diretoria Cultural - Dra. Juana Montecinos Maciel • Diretoria de Esportes - Dr. Álvaro 
Vieira de Almeida Junior • Conselho Fiscal - Dr. Helio Alves de Souza Lima, Dr. Joper Fonseca Junior, Dr. José Eduardo de Oliveira 
• Suplentes Conselho Fiscal - Dra. Cynthia Maria Slobada Cortez, Dr. Luiz Alberto Siqueira Vantine, Dr. Pedro Roberto Alves Ribeiro 
• Delegados - Dr. Gilberto Benevides, Dra. Therezinha Veneziani Silva  • Jornalista 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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Artigo

A APM Regional já solicitou por 
quatro vezes à Prefeitura Municipal a 
poda da árvore em frente à Casa do 
Médico (Av. São José, 1187 – Centro), 
sem que nenhuma providência tenha 
sido tomada.

Além de prejudicar a iluminação pú-
blica, a árvore está matando as palmei-
ras imperiais vizinhas a ela, conforme 
se pode verificar na fotografia.

Poda de árvoreEstive no dia  5 de Novembro na 
comemoração dos 200 Anos da 
Faculdade de Medicina da UFRJ- 
Rio de janeiro , que no meu tempo 
chamava-se Faculdade Nacional 
de Medicina  da Universidade 
do Brasil. 

A festa foi muito bonita, mas 
vou tomar como foco a fala do 
Prof. Emérito Clementino Fraga 
Filho, que abordou a diferença 
que existe entre ser Médico e 
ser formado em medicina. O 
Prof. Clementino lecionou para 
algumas gerações de médicos, 
e hoje, aos 91 anos, continua 
clinicando, escrevendo livros 
de medicina, par ticipando das 
reuniões do colegiado de pro-
fessores. Per tence à geração 
da medicina  romântica, quando 
praticamente exist iam duas 
“classes de clientes”: os indi-
gentes e os par ticulares.

Nessa geração a relação mé-
dico paciente era muito forte. O 
médico tinha prestígio e o exame 
clínico minucioso era indispen-
sável, os exames complementa-
res complementavam pouco. O 
desenvolvimento da tecnologia 
na opinião de alguns diminuiu a 
necessidade de ouvir o paciente, 
de examiná-lo, de tentar ler nas 
entrelinhas o que ele não conta 
na anamnese. Ele termina sua fala 

pedindo a cada um, especialmente 
aos jovens médicos, que reflitam 
bastante e se lembrem de que “a 
pressa é inimiga da perfeição”, 
e de que, “se a medicina não é 
toda bondade, pouco vale dela 
separada”. 

Voltando a um passado mais 
distante, vale lembrar que Hipó-
crates já nos adver tia: “alguns 
pacientes recuperam a saúde 
através de sua satisfação com a 
bondade do médico”.

Infelizmente o médico vem sen-
do desidratado lentamente. Perde 
o prestígio, perde a remuneração, 
perde a oportunidade de ser um 
profissional liberal. Na década de 
70 já discutíamos a conveniência 
ou não de ter o médico apenas um 
emprego, bem remunerado, ou 
dividir-se em vários empregos com 
salários aviltantes. Não chegamos 
a consenso e a discussão morreu 
de inanição, já que as reuniões 
não conseguiram reunir número 
suficiente nem para discutir, quanto 
mais para decidir. O tempo passou, 
a situação do médico se agravou.

Cabe aos nossos dirigentes a 
difícil tarefa de unir a Classe em 
torno dos legítimos interesses da 
categoria e da população.

José de Castro Coimbra é 
médico

Ser Médico e ser 
Formado em Medicina

Homeopatia no século 21 
Em novembro, as médicas Maria Regina Teixeria S. Castiglioni e Cecília Bra-

connot Machado apresentaram a palestra Homeopatia no século 21, na Casa 
do Médico. A atividade integra a programação de palestras gratuitas dirigidas 
ao público leigo, organizada pela APM Regional.
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O padrão de qualidade dos 
procedimentos médicos da 
UNEP Imagens Diagnósticas 
é garantido por um rigoroso 
Controle Técnico coordena-
do por profissionais da área 
médica - Dr. Juan Figols y 
Costa - e gerencial - Luciana 
Ribeiro.

Esse acompanhamento 
possibilita a melhoria contí-
nua dos processos internos 
na realização de exames e 
produção de laudos, além 
de promover o contato per-
manente com os pacientes, 
por meio de pesquisas de 
satisfação e das sugestões 
apresentadas.

O setor de Controle Téc-
nico de Qualidade é respon-
sável também por ações de 
capacitação e atualização do 
corpo clínico, dentre elas dis-
cussões de casos e reuniões 
científicas.

Essa iniciativa vem com-
plementar o processo per-
manente de avaliação e de 
certificação da qualidade exi-
gido pela ONA – Organização 
Nacional de Acreditação. A 
UNEP é a única clínica do se-
tor em São José dos Campos 
a possuir esse certificado.

UNEP tem 
Controle 

Técnico de 
procedimentos

O Hospital Pio XII e o Serviço de 
Hematologia e Hemoterapia de São 
José dos Campos (SHH) anunciam a 
realização do 100º transplante autó-
logo de medula óssea, que já ocorre 
em São José dos Campos há 9 anos. 
O procedimento passou a ser feito 
pelo SUS (Sistema Único de Saúde) 
em 2004, quando uma parceria entre 
as instituições viabilizou o credencia-
mento do Ministério da Saúde. 

O Hospital Pio XII oferece toda a 
estrutura e tratamento antes, durante 
e após o transplante. O SHH se res-
ponsabiliza pela coleta e conservação 
das células obtidas do paciente, bem 
como pelas transfusões necessárias 
durante o transplante.

O transplante autólogo consiste na 
retirada e congelamento de células 
progenitoras hematopoéticas (que 
ficam na medula óssea e são res-
ponsáveis pela formação de todos 
os elementos do sangue) do próprio 
paciente, por meio de técnicas de 
aférese (separação dos componentes 
do sangue). Posteriormente, as células 
são congeladas e podem ficar neste 
estado por vários anos sem perder 
sua viabilidade.

Após o tratamento com quimiotera-
pia em altas doses, as células são des-
congeladas e reinfundidas no paciente, 
possibilitando a diminuição dos efeitos 
colaterais dos medicamentos.

Segundo o médico Fernando Callera, 

diretor clínico do Hospital Pio XII e res-
ponsável técnico pelos transplantes, o 
transplante autólogo permite melhora 
significativa nas taxas de sobrevida 
dos pacientes. "Além de representar 
um grande benefício para a região no 
tratamento do câncer, chegar ao 100º 
transplante significa atingir a maturida-
de do serviço", diz. Callera realiza os 
transplantes com sua equipe formada 
pelos médicos Evandro Secchi Rosa e 
Carla Mulin. Atualmente são feitos, em 
média, 24 transplantes por ano.

Segundo o Dr. Cláudio Pessoa de 
Melo, diretor do Serviço de Hematologia 
e Hemoterapia, a realização dos trans-
plantes só é possível graças à parceria 
e à competência técnica das instituições 
e dos profissionais envolvidos”. 

O transplante autólogo pode ser 
indicado para pacientes com Mieloma 
Múltiplo, Linfomas, Leucemias (tipo 
de câncer do sistema hematológico) 
e alguns tumores germinativos. O 
transplante pelo SUS atende pacientes 
das cidades que pertencem à DIR (Di-
visão Regional de Saúde) 17, mediante 
encaminhamento médico.

PERFiL DO PACiENTE 
TRANSPLANTADO
Levantamento realizado pelo Serviço 

de Hematologia e Hemoterapia de São 
José dos Campos mostra que 56% dos 
pacientes transplantados são homens 
e 44% mulheres. Um total de 44,6% é 
proveniente de São José dos Campos, 

11,6% de Taubaté, 8,3% de Jacareí e 
os demais são de outras cidades da 
região. 

As doenças mais comuns entre os pa-
cientes são Mieloma Múltiplo (40,17%); 
Linfoma não-Hodgkin (23,21%) e Lin-
foma de Hodgkin (16,07%). Os demais 
eram portadores de Leucemias e Tumo-
res Germinativos. 

PRóxiMA ETAPA
Para dar ainda mais confor to e 

qualidade de vida aos pacientes da 
nossa região, o Hospital Pio XII, que é 
filantrópico e sem fins lucrativos, pre-
tende agora se preparar para oferecer 
também uma outra modalidade de 
transplante: o alogênico nível 2, quan-
do a doação da medula provém de um 
parente. O hospital já possui a primeira 
condição para isso, estabelecida pelo 
Ministério da Saúde, que é ter pelo 
menos quatro anos de experiência na 
realização de transplantes autólogos.

Mas ainda precisa atender a uma 
outra exigência: construir uma nova 
área especial para pacientes trans-
plantados, com filtragem de ar e quatro 
leitos exclusivos. "Esta é uma obra 
muito importante para nossa cidade 
e região, com valor estimado em R$ 
300 mil. Contamos com o apoio go-
vernamental, das empresas e de toda 
a comunidade para realizá-la", afirmou 
a Irmã Lúcia Maria da Conceição, res-
ponsável pelo Setor de Transplantes do 
Hospital Pio XII.

Hospital Pio XII e Serviço de 
Hemoterapia anunciam a 

realização do 100º transplante 
autólogo de medula óssea
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A Escolha do Presente de Natal
Situação inusitada neste Natal. O 

médico se dirige a um grande magazi-
ne e imbuído do espírito de Papai Noel 
começa a escolher presentes para toda 
a família. Para a esposa a sandália 
dourada. Imagina-a vestindo uma 
roupa toda branca na passagem do 
ano, tendo nos pés esta linda sandália. 
Linda. Para o filho mais velho um livro 
de Medicina. Antigo. Clínica Médica. 
Semiologia. Seu filho, seu tesouro, 
precisa aprender mais clínica. Segundo 
o que andou lendo no último boletim 
da Associação Nacional dos Médicos 
e Magos, a remuneração específica 
dos médicos anda baixa porque não 
se faz mais clínica, não se faz mais 
história, exame físico. Quem sabe se 
souber mais clínica seu primogênito 
deixe de pensar em desistir da carreira 
médica. Pois aí vai receber mais de 
25,00 reais por uma consulta. Para os 
outros dois filhos, ainda na faculdade, 
vai comprar um notebook. Aliás, dois. 

Afinal como acaba de receber o 13º 
salário da Associação dos Planos de 
Saúde do Brasil pode até esbanjar um 
pouco. E para si? Talvez um celular 
de cinco chips. Sim, pois não agüenta 
mais atender chamadas de pacientes 
que não se identificam bem e acabam 
por fazê-lo perder um tempo precioso e 
principalmente, dinheiro! Voltando aos 
cinco chips, um vai ser para os pacien-
tes dos planos tipo D. Sabe, aqueles 
que não pagam para você sair de casa 
a noite e atender uma urgência. Ou se 
pagam definem que o retorno desta ur-
gência seja de quarenta dias, de graça, 
em seu consultório. Ao tocar este chip 
uma mensagem vermelha aparece no 
celular: “É grátis!!! É grátis!!!” E uma 
mensagem automática de resposta 
para o paciente: “Desculpe, esta cha-
mada provém de um usuário de plano 
de saúde que não tem direito de entrar 
em contato com seu médico pessoal 
em caso de emergência. Estamos 

transferindo sua ligação ...” Outro chip 
para os planos de saúde tipo C. Hum, 
estes pagam CBHPM menos 20%. 
Vai aparecer no seu celular o valor da 
consulta hospitalar: “33,60. Atende?” 
Digamos que você concorde. Aparece 
nova mensagem: “Concorda em fazer 
relatório detalhado para o médico 
perito e esperar mais de 60 dias para 
receber este valor?” Novamente você 
concorda. Aparece a última mensagem 
antes de você atender a chamada: 
“Por favor expire lentamente perto do 
bocal do telefone para fazermos sua 
dosagem alcoólica. Nosso sistema 
identificou uma atitude não racional 
de sua parte...” O terceiro chip é para 
atender pacientes dos planos tipo B, 
CBHPM plena. A mensagem no celular 
é clara: “Este plano não existe. Por 
favor, verifique seus sistemas mentais 
antes de atender”. O quarto chip é para 
pacientes particulares. O celular atende 
direto. Mas um sistema inteligente 

detecta rapidamente frases no outro 
lado da linha que podem bloquear a 
chamada imediatamente: “Doutor, fiz 
um plano de saú... Só queria uma op...
Não é para mim, é para uma viz...” O 
quinto chip é para uso exclusivo de 
sua família. Tocou? Atende! É sua 
mulher: “Cara, você pensa que me 
compra com uma rasteirinha de strass 
e um sarong branco? Você é médico, 
cara. Quero um new civic dourado!!!” 
Ou seus filhos: “Pai, notebook não é 
presente, é instrumento de trabalho. 
Que tal um mês em Bali” Seu filho, 
residente de medicina, não ligou. Há 
algo de errado no seu relacionamento 
com ele...

É. Espírito de Natal... Sabe de uma 
coisa? É melhor não comprar presente 
algum.

Sérgio dos Passos Ramos 
Vice-Presidente da APM Regional 

São José dos Campos

Ser ou não ser... eis a questão. William Shakespeare (1564-1616)


