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Foi inaugurado no dia 20 de maio o 
Santos Dumont Hospital, da Unimed 
São José dos Campos. O empreen-
dimento consumiu investimentos de 
R$ 23 milhões e será exclusivo para a 
realização de cirurgias eletivas de alta 
complexidade, oferecendo também 
serviços de medicina diagnóstica.

Instalado em uma área de 6.200 
m2, o hospital possui quatro salas 
cirúrgicas de grande porte, uma 
sala de procedimentos endoscópi-
cos, UTI com dez leitos e sete leitos 
de recuperação pós-anestésica. O 

Centro de Diagnóstico por Imagem 
está equipado com Raios-X Digital, 
Tomografia Multi-Slice, Ultrassono-
grafia e Ecocardiografia. 

A área de internação é composta 
de 36 leitos, sendo dois de alto pa-
drão. Os quartos são equipados com 
sistema de áudio, vídeo e Internet e 
acomodações para acompanhantes. 
Um moderno sistema de ar condicio-
nado renova constantemente o ar do 
ambiente interno, visando o controle 
total das infecções hospitalares. 

 “A inauguração do Santos Dumont 

Hospital era um anseio, tanto de 
nossos clientes quanto de nossos 
cooperados, que poderão contar com 
o que há de melhor e mais seguro em 
relação a equipamentos e serviços, 
além de tecnologias que diminuem 
o impacto ambiental das atividades 
desenvolvidas”, afirmou o presidente 
da Unimed, Lauro Hanna. “Havia, em 
São José dos  Campos uma carência 
de serviços diferenciados como estes 
na área da saúde. O investimento 
em uma grande obra como esta, um 
hospital de alta complexidade e com 
excelência em atendimento, vem 
para gerar ainda mais credibilidade 
à cooperativa e a consolidação da 
marca Unimed em todo o país.”

MEIO AMbIEnTE
A preocupação ambiental esteve 

sempre presente durante a elabo-
ração do projeto do Santos Dumont 
Hospital. A estrutura conta com o 

Sistema de Recuperação de Calor 
implantado na Central de ar condicio-
nado do prédio. Além da redução de 
consumo de energia, o equipamento 
permite que praticamente todo o 
sistema de água aquecida do hospi-
tal seja abastecido sem a utilização 
direta de caldeiras, que serão opção 
secundária.

A água será economizada com 
a adoção do Sistema de Reuso. O 
Centro Cirúrgico do Hospital terá uma 
rede própria de reaproveitamento 
da água drenada do sistema de 
esterilização.

Um sistema de tratamento acús-
tico instalado no equipamento de ar 
condicionado previne ruídos do ma-
quinário que possam gerar poluição 
sonora, tanto no Hospital quanto em 
todo o seu entorno.

O Santos Dumont Hospital será um 
Ambiente 100% Livre de Tabaco. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------

Policlin Especial R$ 33,00 *2

Vale Saúde R$ 32,00 *2

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

Unimed Intercâmbio R$ 27,39 *4 *5
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dias. • *4 Prazo de retorno 20 dias • *5 Considerado o “deflator” de -17% (março de 2009)

Tabela do valor de consulta pago pelas principais operadoras em abril de 2009.

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

Fachada do Santos Dumont Hospital: 
preocupação ambiental e moderna estrutura

O presidente da Unimed, Lauro Hanna, durante a cerimônia de inauguração, que 
contou com a presença de médicos, autoridades e convidados

Unimed inaugura hospital
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EditorialEditorial

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

no dia 27/4 foi realizada 
uma videoconferência sobre 
Transtornos do Aprendizado, 
promovida pela APM São 
Paulo. Cerca de 50 pessoas 
assistiram as apresentações 
na Casa do Médico.

• Paulo Alexandre da Mota Ma-
lhães - nutrologia esportiva

Novos Sócios

Mais uma vez São Jose dos 
Campos está de parabéns. É uma 
cidade privilegiada, que já contava 
com vários bons hospitais em sua 
rede, três deles já acreditados, e 
agora temos a inauguração do 
Hospital Santos Dumont (Uni-

med), que é um 
hospital de alta 
complexidade e 
foi inaugurado 
neste dia 20.

T a m b é m 
tenho que co-
locar para os 
co legas que 
as entidades 
médicas, APM, 

AMB, CRM e Sindicatos, estão 
trabalhando para a melhoria da 
remuneração médica, tanto dos 
convênios quanto no sistema 
SUS.

Estamos lutando por um piso 
salarial para 20 horas semanais 
de no mínimo R$ 7.503,18 e im-
plantação da CBHPM no SUS e em 
todos os convênios, e ainda pelo 
Plano de Carreira Cargos e Salá-
rios para os funcionários - leiam 
a Carta de São Pedro no site da 
APM - www.apmsjc.com.br

A sua Casa continua lutando por 
você, venha participar conosco, 
traga as suas idéias para melho-
rarmos ainda mais nossas ações 
e também a nossa Casa.

Um grande abraço a todos.

Com certeza, a maioria dos profis-
sionais da classe médica comemorou 
a aprovação da Lei nº 577/2008, pela 
Assembléia Legislativa de São Paulo 
- a chamada LEI ANTI-FUMO -, que 
provavelmente já deverá estar em vigor 
quando este artigo for publicado.

No entanto, sabemos que alguns 
NÃO VÃO GOSTAR. Para nosso espan-
to (imagine os leigos), existem colegas 
que FUMAM durante a consulta. No 
português bem claro, uma GRANDE 
FALTA DE RESPEITO, além de um PÉS-
SIMO EXEMPLO para os pacientes.

Com frequência em nossos con-
sultórios, quando recomendamos às 
pessoas que parem de fumar, elas 
logo citam um Dr. X ou Y, que além de 
NUNCA ter feito o mesmo pedido, diz 
“fume só um pouquinho” (sabemos 
que isto não resolve)! 

Não tem cabimento aqui neste 
artigo, já que o leitor é praticamente 
100% da área médica, eu enumerar 
as consequências do tabagismo. Mas 
fico espantado como colegas espe-
cialistas de áreas mais diretamente 

afetadas, como oncologia, cardiologia, 
angiologia, pneumologia e neurologia, 
insistem em continuar fumando.

Existem aqueles que defendem o 
direito do tipo “isto é um problema 
meu”! NÃO É, NÃO! Além de poluir o 
ambiente, afetando os não fumantes, 
os malefícios do tabagismo geram al-
tos custos hospitalares para o governo 
(caso vá se tratar numa instituição pú-
blica); os medicamentos oncológicos 
de alto custo são geralmente forneci-
dos pelo governo; uma aposentadoria 
por invalidez é bem provável. Esses 
custos SÃO PAGOS por todos nós, 
principalmente os não fumantes, que 
são a maioria.

Deveria haver um projeto de lei 
impedindo o ingresso de fumantes em 
cursos técnicos ou superiores ligados 
à saúde (medicina, odontologia, enfer-
magem etc.). Barrar já no vestibular 
cortaria o mal pela raiz.

Quer fazer vestibular em ÁREA BIO-
LÓGICA? Então pare de fumar!

Quer fumar? Então escolha outra 
profissão.

A lei anti-fumo e os médicos

Muitos vão achar isso extremamente 
radical, mas eu pergunto: tem outro 
jeito? Existem atualmente tratamentos 
medicamentosos altamente eficazes 
para se largar o cigarro. Aliando-se 
a isso boa vontade e determinação, 
facialmente se chega ao sucesso.

Só pra lembrar, como será proibido 
fumar em RECINTOS FECHADOS, os 
consultórios, salas de espera, corre-
dores, banheiros, copas, cozinhas, 
lavanderias etc. de clínicas estão 
inclusos.

Opções pra quem insistir no tabagis-
mo: 1- Fumar na rua (mas e quando 
chover?); 2- Atender os pacientes no 
jardim ou quintal da clínica (continua 
o problema da chuva) 3- Tomar uma 
atitude positiva - PARAR de FUMAR! 
(espero que esta última seja adotada 
pela maioria ).

Oswaldo Couto Júnior
(CRMSP 35822) 

é médico neurologista

Artigo

Traga suas 

idéias!

Videoconferência
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Artigo

Um pacote de fraldas, R$ 33. Uma 
consulta com o ginecologista, R$ 33.? 
Uma escova progressiva, R$ 261. Um 
parto com obstetra, R$ 261.? Essas são 
as palavras da mais recente campanha 
publicitária veiculada na mídia pela So-
ciedade dos Ginecologistas e Obstetras 
de Minas Gerais (Sogimig). A campanha, 
muito parecida com artigo publicado no 
Jornal do Médico, está tendo intensa 
repercussão junto à opinião pública de 
Belo Horizonte. Usuários de planos de 
saúde se escandalizam com os valores 
pagos pelas operadoras. Aliás, tenho 
defendido sempre que nossos pacientes 
sejam convenientemente informados 
dos valores efetivamente pagos pelas 
operadoras e que reclamem junto às 
mesmas. Já há reclamações tais como 
“se me aumentam todo ano porque 
pagam tão pouco aos médicos?”

Em relação às consultas, então, 
os valores praticados não compram 
uma pizza!

Tal como em Belo Horizonte, usu-

O ex-presidente da Associação 
Paulista de Medicina e da Associação 
Médica Brasileira, Eleuses Vieira de 
Paiva, assumiu, em 22 de abril, uma 
vaga de deputado federal, pelo DEM/
SP. A APM prestigiou a solenidade, por 

Ex-presidente da APM
assume vaga na Câmara

Serviços médicos
valem menos que uma pizza

“As idéias novas, corajosas e sérias, no início são desdenhadas, a seguir são combatidas 
furiosamente, para finalmente serem reconhecidas e aceitas.”   

Sigmund Freud, 1856, 1939

ários de planos de saúde começam a 
ter dificuldades em marcar consultas 
e procedimentos.

O que podem a APM, CRM e Socie-
dades de Especialidades fazer pelos 
médicos?

Além de aler tar, o que estamos 
fazendo mensalmente, nada, quase 
nada. As santas operadoras têm, via 
de regra, entrado na Justiça contra 
os órgãos de classe acusando-os de 
cartel e de “influir” na livre iniciativa 
econômica garantida pela Constitui-
ção. Ao invés de pagar dignamente o 
médico nos mandam “brindes” e nos 
elogiam como os “melhores médicos”. 
Somos todos “amigos”. Quando recla-
mamos pelas associações de classe, 
nos mostram os rigores da lei.

Na verdade a situação começa a 
ficar insuportável, pois a manutenção 
dos preços dos serviços médicos 
pelas operadoras sem nenhum rea-
juste há mais de anos vai acabar por 
implodir todo este sistema.

No entanto a mesma Carta Magna 
que garante às operadoras ir contra 
as associações médicas na Justiça, 
também dá ao médico o direito de 
não atender pacientes de planos de 
saúde. Na maioria dos processos 
que tenho acompanhado, tanto os 
promotores como os juízes citam em 
seus arrazoados que cabe ao médico 
atender ou não os usuários. Ninguém 
é obrigado a fazer nada que não seja 
obrigatório em lei.

Mas, olha que interessante. A lei 
obriga a operadora a prestar o serviço! 
Humm... Excelente oportunidade de 
negociação não é mesmo? Pois não 
há operadoras sem médicos!

Se nós, da APM, Sociedades de 
Especialidade e CRM muito pouco 
podemos fazer, você, colega pode 
fazer muito! Basta dizer não!

Sérgio dos Passos Ramos
é vice-presidente da APM Regional 

São José dos Campos

intermédio de Jorge Carlos Machado 
Curi, presidente, e Diretoria. Eleuses 
Paiva substitui o deputado Jorge Tadeu 
Mudalen, convidado para a Secretaria 
Especial de Articulação Metropolitana, 
na Prefeitura de São Paulo. Diretores distritais e o presidente da APM São Paulo compareceram à posse

A APM Regional está com 
inscrições abertas para os 
colegas que se interessarem 
em ministrar aulas em Curso 
de Gestante para leigos, na 
Casa do Médico. O curso será 
organizado pela Associação 
e tem como objetivo prestar 
um serviço à comunidade. 
Informações: (12) 3922-1079 
ou 3922-4666.

Curso de 
Gestante
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PAlESTRAS PARA lEIGoS

14/5 – DST
DRA. ROzEny AnUTE COSTA

12/3 – PRObLEMAS COM A AnEMIA
DRA. DJAnETE bARbOSA DE MELO

17/4 – TRAnSPLAnTE DE MEDULA ÓSSEA
DR. FERnAnDO CALLERA

DE MéDICo PARA MéDICo
PROCURO área disponível em clinica ou consultório médico, aproximada-

mente 50 a 60 m2, para atendimento na especialidade de Acupuntura. Favor 
enviar e-mail para sergioranzani@yahoo.com.br

Classificados

Redução ISS para 
início de carreira

o vereador Cristiano Pinto Ferreira e 
o presidente da APM Regional, lauro 
Mascarenhas Pinto, em reunião na Casa 
do Médico

Atendendo a um pedido da APM Re-
gional, o vereador Cristiano Pinto Ferreira 
incluiu os médicos recém-formados no 
rol de profissionais liberais contemplados 
em proposta de projeto  que pedirá a 
isenção de ISS no início da carreira. Caso 
a proposta seja aprovada ainda este ano, 
passará a vigorar em 2010. A idéia é in-
centivar o primeiro emprego, com isenção 
do imposto municipal nos primeiros dois 
anos de formado. 

O vereador também está organizando 
reuniões com representantes de diver-
sas classes de profissionais liberais 
para verificar a possibilidade de redução 
de alíquota do ISS.

Em abril, a Prefeitura Municipal 
lançou o Programa Pró-Autônomo, que 
isenta cerca de 120 profissões do pa-

gamento do imposto. Profissionais como 
marceneiro, soldador, árbitro, professor, 
cabeleireiro, entre outros, agora podem 
emitir nota sem pagar o ISS.
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