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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

Quanto vale o seu 
trabalho, Doutor?

Tabela do valor 
de consultas pago 
pelas principais 
operadoras 
no mês de 
dezembro/2006

Embraer 44,85
Sul América Empresa 42,18
Saúde Bradesco Empresa 42,10
Medservice 42,00
Saúde Bradesco Individual 37,00
Sul América Individual 36,00
Grupo São José Beta 34,91
Cassi, Petrobras, Unidas 33,60

----------------------------------------------------
Policlin Executivo 33,00
Unimed Bonificada 32,00
Clínica São José Alfa 31,42
Petrobras 37,00
Policlin Especial 30,00
Unimed Intercâmbio 30,00
Vale Saúde 28,87
Unimed Normal 26,00

Departamento Científico promove 
interação com a comunidade

Conforme anunciamos na edição de dezem-
bro de 2006, o Jornal do Médico apresentará, a 
cada mês, um departamento da APM Regional, 
mostrando suas atividades, diretrizes e propó-
sitos. Inauguramos essa série com o Depar-
tamento Científico, coordenado pela diretora 
Nereusa Martins B. Moreira Lemos.

Dentro da filosofia adotada pela atual direto-
ria, a área científica da Regional está voltada, 
primordialmente, para a divulgação do traba-
lho e da qualificação profissional da classe 
médica de São José dos Campos, através de 
atividades de prevenção e orientação dirigidas 
ao público leigo.

Assim, o Departamento Científico organiza a 
agenda de médicos entrevistados semanalmente 
pelo jornalista Roberto Wagner de Almeida, no 
programa Bom Dia Saúde, que vai ao ar aos 
sábados, das 8h às 9h na Rádio Bandeirantes.

Desde abril de 98, uma infinidade de temas 

foram abordados por especialistas de alto 
nível, transmitindo à comunidade informações 
fundamentais para a melhoria da qualidade de 
vida e da saúde da população. Durante uma 
hora, a APM Regional de São José dos Campos 
dialoga com  os ouvintes, que entrem no ar, ao 
vivo, formulando suas perguntas e solicitando 
orientação aos médicos entrevistados. Desde 
a estréia, a participação do público é intensa 
e permanente, testemunhando sua enorme 
audiência regional.

Em 2006, a APM Regional iniciou sua agenda 
de palestras preventivas gratuitas, também 
ministradas pelos seus médicos associados. 
Confira a agenda de 2007 na página 2.

Através dessas atividades, a associação presta 
um serviço à comunidade ao mesmo tempo em 
que valoriza os profissionais médicos da cidade, 
com a difusão de seu trabalho e, principalmente, 
de seu conhecimento e sua formação.

O médico 
neurologista 
Oswaldo Couto 
Junior falou 
sobre Cefaléias e 
Enxaqueca, na última 
palestra do ano, na 
APM Regional 

Pelo segundo ano consecutivo, 
o Papai Noel da APM (quem 
advinha sua identidade?) esta-
cionou com seu trenó repleto de 
presentes e cestas de alimentos 
na Creche Patronato, no centro 
da cidade. Graças à colabo-
ração de colegas, pacientes 
e amigos, as 60 crianças que 
frequentam a instituição pude-
ram desfrutar da alegria e do 
encantamento de receber seu 
presente de Natal das mãos do 
próprio bom velhinho.

A diretoria da APM Regio-
nal agradece, sinceramente, 
àqueles que fizeram doações 
e à nossa alegre, carinhosa e 
amiga Silvana Morandini, que 
incorporou com alma o nosso 
Papai Noel. 

Plantão Sul América
No dia 15/03, das 9h às 16h30, o Sr. João Carlos, representante da Sul América, estará 
de plantão na Casa do Médico, para esclarecer dúvidas e prestar informações sobre as 
modalidades de planos exclusivos para os associados. A Sul América mantém parceria 

com a APM São Paulo, oferecendo diversas modalidades de planos e seguros.

Internet na APM
A APM Regional de São José dos Campos 

conta agora com uma sala de estar 
equipada com Internet, disponível sem 

custo para os associados.

atal SolidárioN
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Número de abortos 
clandestinos assustam

Pesquisas indicam que todos os anos ocor-
rem no Brasil de 750 mil a um milhão de abortos 
clandestinos, cujas complicações constituem a 
quarta causa de morte materna no país. Segun-
do o Ministério da Saúde, o índice de abortos 
no Brasil é de 31%, com a ocorrência de 1,44 
milhão de abortos provocados ou espontâneos 
por ano, o equivalente a uma média de 3,7 para 
cada 100 mulheres.

Ainda segundo dados oficiais, cerca de 
250 mil mulheres são internadas anualmente 
em hospitais da rede pública de saúde para 
fazerem raspagem na região do útero (prática 
de curetagem) após um aborto inseguro. A 
maioria delas é jovem e pobre.

Portugal realizará um referendo sobre a lega-
lização da interrupção voluntária da gravidez em 
fevereiro, e debates sobre o tema estão cada 
vez mais acirrados. 

A legislação brasileira relativa ao abor to 
pode ser considerada bastante restritiva se 
comparada com a de outros países. O Código 
Penal do país considera o procedimento crime, 
exceto em duas situações: gravidez resultante 
de estupro e risco de morte da mãe.

Uma terceira possibilidade diz respeito 
ao abor to terapêutico para casos de ano-
malias fetais incompatíveis com a vida, 
isto é, quando o feto apresenta má-forma-
ção severa ou acefalia, situação que tem 
gerado um grande debate na sociedade. 
O aborto, nestes casos, só poderá ser realizado, 
entretanto, com uma autorização judicial para 
que a mulher interrompa a gravidez.

Fonte: Maxpress

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

Março
Dia 08 - 15h – Palestra dirigida a 
público leigo: Depressão – Dr. Benigno 
Augusto de Castro – Casa do Médico 
– Av. São José, 1087 – Centro – Infor-
mações: (12) 3922-1079

 Abril
Dia 12 - 15h - Palestra dirigida a 
público leigo: Hipertensão – Dr. Peralva 
de Miranda Delgado Júnior – Casa do 
Médico – Av. São José, 1087 – Centro 
– Informações: (12) 3922-1079

 Maio
Dia 10 - 15h - Palestra dirigida a 
público leigo: Contraconcepção – Dr. 
Lauro Mascarenhas Pinto – Casa do 
Médico – Av. São José, 1087 – Centro 
– Informações: (12) 3922-1079

Agenda

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

• Bruno Carvalho Simi - clínica 
médica

• Domingos Sávio Pereira 
Magacho - radiologia e 
diagnósticos por imagem

Novos Sócios

No nono non
No nonono non

                                         
Lauro Mascarenhas Pinto

Presidente da APM Regional
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Para oferecer a qualidade 
e o atendimento que você 
merece, nós trabalhamos 
com muita seriedade. 

0800-771-6155 ou (12) 3947-9500  •  www.quaglia.com.br 
ou através do e-mail atendimento@quaglia.com.br

Programa de Acreditação de 
Laboratórios Clínicos - PALC

Certificado de Sistema 
de Gestão Ambiental 
– NBR ISO 14001:1996 

Certificado de 
Sistema de Qualidade 
- NBR ISO 9001:2000

Informações: 

Central
Rua Francisco Paes, 165
Centro - SJCampos - SP
Tel.: (12) 3947-9500
Fax: (12) 3947-3507

Vista Verde
Rua Cidade de Washington, 53
Vista Verde - SJCampos - SP 
Tel.: (12) 3929-7973

Ady-Anna
Rua Cel. José Domingos de 
Vasconcelos, 205
Vila Ady-Anna - 
SJCampos - SP
Tel.: (12) 3921-9489

Satélite
Av. Andrômeda, 1529
Jd.  Satélite - SJCampos - SP
Tel.: (12) 3933-2392

Prontil
Rua Eng. Francisco José Longo, 
1265 - Jd. São Dimas
São José dos Campos - SP
Tel.: (12) 3921-4400

Urocenter
Rua Marcondes Salgado, 28
Vila Nove de Julho
São José dos Campos - SP
Tel.: (12) 3923-1002

UNIDADES DE ATENDIMENTO

De 1995 a 2005, o número de denúncias contra médicos recebi-
das pelo Cremesp aumentou cerca de 150%. Em 1995 foram 1509 
denúncias. Em 2005 foram recebidas 3660. O dado consta do novo 
levantamento que traz também informações sobre processos ético-
profissionais e julgamentos. 

Trata-se de um crescimento real, pois supera o crescimento do 
número de médicos registrados no Cremesp. Em 1995, 57.147 
médicos atuavam no Estado, enquanto em 2005 eram registrados 
86.747 médicos. Ou seja, um crescimento em torno de 52% do 
número de médicos.

A taxa de denúncias apresenta uma diferença entre gêneros: os 
médicos são mais denunciados que as médicas, respondendo por 
82% das denúncias.

Os médicos graduados em escolas públicas têm uma taxa de de-
núncias 39% menores do que os formados em escolas privadas.

Todas as denúncias encaminhadas formalmente ao Cremesp são 
transformadas em sindicâncias. Destas, cerca 15 % tornam-se pro-
cessos ético-profissionais que, após minuciosa instrução, são levados 
a julgamento. As demais são arquivadas por falta de comprovação 
de infração ética.

Em aproximadamente 50% dos processos, os médicos julgados 
são considerados culpados. Estes, diante de indícios de infração ética, 
sofrem penas que vão desde a advertência sigilosa até a cassação 
do exercício profissional. De 1995 a 2005 foram julgados 3286 mé-
dicos. Em 1995 foram julgados 107 médicos. Em 2005, 517 foram 
a julgamento, um aumento de 383%.

Dentre os principais assuntos dos processos ético-profissionais desta-
cam-se negligência, imperícia ou imprudência (60,3%); relação médico-
paciente (9,5%); relação entre médicos (5,7%); publicidade médica (4,7%); 
exercício ilegal ou acumpliciamento (4,2%), dentre outros.

Veja a pesquisa completa no site do Cremesp 
www.cremesp.org.br

Cremesp já recadastrou 
28,8 mil médicos

Desde o dia 2 de outubro de 2006, 
quando iniciou o recadastramento dos 
cerca de 91 mil médicos do Estado de 
São Paulo, o Cremesp já registrou 28,8 
mil renovações. A medida ajudará a conter 
a atuação de falsos médicos: 30 casos 
chegaram ao conhecimento do Cremesp 
em 2006.

O cronograma do reca-
dastramento segue o mês 
de aniversário do médico. 
De 1º a 31 de janeiro de 
2007 serão recadastrados 
os médicos que fazem 
aniversário nos meses de 
julho e agosto.

Os médicos deverão 
comparecer às sedes e 
Delegacias do Cremesp, 
localizadas na capital e em 
33 cidades do Interior. 

Antes de comparecer 
para o recadastramento os 
médicos devem consultar 
os procedimentos (docu-
mentos exigidos, preen-
chimento do formulário 
etc), disponíveis no site 
do Cremesp: www.creme 
sp.org.br. 

O recadastramento vai 
até 31 de março de 2007.

São José já 
recadastrou 603
Balanço do recadastramento do 
Cremesp (outubro e novembro)

Regiões
Número de médicos em 

atividade na região 

Médicos 
recadastrados até 
dezembro de 2006

Americana 532 126 
Araçatuba 870 263 
Araraquara 1212 311 
Assis 301 98 
Barretos 586 161 
Bauru 1115 514 
Botucatu 1053 356 
Bragança Paulista 825 247 
Campinas 6964 2660 
Franca 751 155 
Guarulhos 921 242 
Jaú 387 121 
Jundiaí 1443 497 
Limeira 839 259 
Marilia 1249 397 
Mogi das Cruzes 1013 326 
Osasco 1475 302 
Piracicaba 1282 396 
Presidente Prudente 1261 398 
Registro 219 57 
Ribeirão Preto 3753 1254 
Santo André 2223 640 
Santos 3050 946 
São Bernardo do Campo 1045 314 
São José do Rio Preto 2958 891 
São José dos Campos 2143 603 
Sorocaba 2800 991 
Taubaté 1665 553 
Total interior 43.935 14.078 
São Paulo (capital) 45.946 13.700 
Médicos de outros Estados 
(inscrição secundária) 

1094 1019 

TOTAL ESTADO 90.975 28.800 

Denúncias aumentaram 
150% em 11 anos

O Conselho Federal de Medicina 
publicou, no dia 17 de janeiro, no 
Diário Oficial da União, a Resolução 
nº 1811, que estabelece normas éticas 
para a utilização da anticoncepção de 
emergência como método alternativo 
para a prevenção da gravidez. 

Segundo a Resolução, cabe ao mé-
dico a responsabilidade pela prescrição 
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CFM autoriza prescrição de anticoncepção de emergência
da anticoncepção de emergência como 
medida de prevenção, visando interfe-
rir no impacto negativo da gravidez não 
planejada e suas conseqüências para 
a saúde pública.

O uso da pílula não pode ser con-
siderado uma forma de abor to. O 
corregedor do CFM, Rober to Luiz 
d’Ávila, esclarece que a anticoncepção 

de emergência – conhecida popular-
mente como pílula do dia seguinte – é 
um remédio à base de hormônios que 
dificulta o acesso do espermatozóide 
ao óvulo, não chegando a ocorrer à 
fecundação.

“O método pode ser utilizado em 
qualquer etapa da vida reprodutiva e 
fase do ciclo menstrual na prevenção 

da gravidez e, em caso de ocorrência 
de fecundação, não haverá interrupção 
do processo gestacional”, ressalta 
d’Ávila.

Regulamentada em norma técnica 
do Ministério da Saúde desde 1996 
para uso em ações de Planejamento 
Familiar, a contracepção de emergên-
cia não é considerada um método de 
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Não se sabe ao certo de quem é esta frase mas a sabedoria que nela 
se encerra é o que interessa. 

Estamos vendo a Medicina ser atacada de todos os lados e muito 
pouco está se fazendo para defendê-la. Pior ainda é verificar que a maior 
parte dos ataques não vem de fora da classe médica mas dos próprios 
“colegas”.

Um sinal dos tempos modernos é o ataque cerrado que as operado-
ras de saúde estão fazendo ao livre exercício da Medicina. Planos que 
premiam os que se comportam dentro da média, os que não solicitam 
exames e agora a ameaça real de punir o médico, que no livre exercício 
da sua profissão, disser ao seu paciente, que dentro da medicina existem 
mais medicamentos, tratamentos, ou procedimentos que estejam acima 
dos “sugeridos” pelas operadoras.

Caso o paciente vá à justiça e o juiz decida que este tratamento deve 
ser feito, caberá ao médico e não ao plano de saúde pagar o tratamento. 
Mesmo após a decisão judicial. 

Estão as operadoras se considerando acima até da própria justiça! 
Absurdo? Não mais que a cláusula incluída em contratos entre as ope-
radoras e os médicos onde, mesmo que a justiça decida que o plano de 
saúde é culpado por falhas dos tratamentos médicos, caberá aos médicos 
indenizar os pacientes acima mesmo de qualquer decisão judicial.

Estamos vendo uma escalada diária contra o médico e o livre exercício 
da profissão. Vale a pena lembrar o código de ética médica:

Art. 5° - O médico deve aprimorar continuamente seus conhecimentos 
e usar o melhor do progresso científico em benefício do paciente.

O melhor não é o que a operadora de saúde decida!!! O melhor é o 
melhor de que a ciência disponha. E a justiça no Brasil existe para decidir 
o que é justo, o que é legal. 

É um absurdo querer reverter ao médico uma decisão judicial que foi 
atribuída por um juiz, dentro de um processo legítimo, como de respon-
sabilidade da operadora de saúde.

Estão rasgando nosso Código de Ética Médica e não se enganem, são 
médicos que o estão fazendo. 

Não podemos nos calar quando nossa profissão, nossa liberdade 
científica e acima de tudo nossos pacientes forem colocados em planilhas 
que visem apenas o lucro.

Sérgio dos Passos Ramos, Diretor de Defesa 
Profissional - APM Regional SJCampos

Artigo

De 28 de abril a 04 de maio de 2007, 
a cidade de São Paulo receberá médicos 
de todo o país para a terceira edição do 
Curso Avançado de Reciclagem em 
Clínica Médica. Tradicionalmente reco-
nhecido por sua excelência científica, o 
evento terá a coordenação do professor 
Dr. Antonio Carlos Lopes, presidente da 
Sociedade Brasileira de Clínica Médica 
e professor titular de Clínica Médica 
da Unifesp. Seu objetivo é integrar o 
participante aos avanços e informações 
consagradas de toda a clínica médica e 
especialidades cirúrgicas afins. 

“Nosso compromisso é democratizar 
o conhecimento, abrangendo profissio-
nais de todas as regiões. Por meio de 
conferências e palestras, haverá a opor-
tunidade de interagir com conferencistas 
de alto nível. Teremos a medicina basea-
da em competência, uma vez que obvia-
mente as evidências estão implícitas”, 
destaca o prof. dr. Antonio Carlos Lopes.

Mais de 40 horas de aulas em nível 
avançado serão distribuídas em 7 dias 
de curso. Entre os tópicos, assuntos 
de maior relevância clínica, como disli-
pidemias, lesões orovalvares, fibrilação 
atrial, arritmias cardíacas, DPOC, asma, 
pneumonias hospitalar e comunitária, 
tuberculose e síndrome metabólica, 

Medicina sob ataque
“O preço da liberdade é a eterna vigilância” 

(Frase atribuída a Thomas Jefferson)

Curso de Reciclagem 
em Clínica Médica

por exemplo. 
As vagas são limitadas. Neste ano, 

foram disponibilizadas apenas 340. 
“Em todas as edições, tivemos público 
máximo estipulado. Portanto, os inte-
ressados devem se inscrever o quanto 
antes, visto que a procura é grande”.

A iniciativa é de responsabilidade do 
Centro de Estudos Professor Antonio 
Carlos Lopes de Clínica Médica. 

Inscrição
• R$ 750,00 duas parcelas:  

01/03/07 e 01/04/07
• R$ 810,00 até 31/05/2007
• R$ 950,00 no local e sujeito à 

disponibilidade de vagas.
Os preços incluem: inscrição, coffee 
break e CD enviado pelo correio após 
o curso com aulas gravadas*

*Só serão gravadas aulas autorizadas 
pelos palestrantes.

Informações e Inscrições
Eventos CLIMED
Tel. (11) 5083.8043
Fax. (11) 5083.8046
www.eventosclimed.com.br

Fonte: Sociedade 
Brasileira de Clínica Médica
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