
Informativo da Associação Paulista de Medicina  •  Regional SJCampos  •  Ano 16  •  Nº 91  •  Setembro/2006

Dia do Médico
em grande estilo

São Lucas é o padroeiro

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 julho/06

44,85 42,18 42,10 37,00 36,00 34,91 33,60 33,00 31,42 30,00 28,87 26,0042,00
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Como já é tradicional em São José 
dos Campos, o Dia do Médico 2006 
será comemorado em grande estilo 
pela APM Regional. Este ano, além 
do tradicional Baile do Médico, a As-
sociação traz à cidade o espetáculo 
teatral Monólogo de Gandhi – um 
líder servidor. 

O Baile do Médico será animado 
pela Banda Gostoso Veneno, com 

serviço do buffet Le Tropique. O mo-
nólogo de Miguel Filiage, baseado nos 
discursos de Gandhi, é interpretado 
pelo ator João Signorelli e fala sobre 
liderança, conduta única e coopera-
tivismo e vem obtendo êxito como 
mais um segmento motivacional pela 
introdução de princípios ético-filosófi-
cos nas relações humanas.

Participe!

A data 18 de outubro como o Dia do Médico foi 
escolhida em homenagem a São Lucas, padroeiro 
da medicina, e consta como dia do santo pela 
tradição litúrgica.

São Lucas exercia a profissão de médico e 
também tinha vocação para a pintura. Escreveu 
o terceiro evangelho e o “ato dos apóstolos” da 
Bíblia Sagrada. Acredita-se que veio de família 
abastada pelo seu estilo literário.

Nasceu na Turquia no século I, quando esta 
ainda se chamava Antióquia. Discípulo de São 
Paulo, o seguiu em missão, sendo chamado por 
este de “colaborador” e “médico amado”.

Fonte: site do IBGE

Baile do Médico

Quando: 21 de outubro de 2006
onde: Evidence Hall

Horário: 22h
como participar:

convites à venda na  
Casa do Médico - tel. 3922-1079

Monólogo de gandHi

Quando:18 de outubro de 2006
onde: Casa do Médico

Horário: 20h
como participar: 

retirar convites na Casa do Médico 
– vagas limitadas

aguarde!

Vem aí a revista

ArtériA

Grandes médicos
no século XX, o Brasil se projetou internacionalmente 

com destaque para os cientistas  carlos chagas, Vital 
Brazil, oswaldo cruz e gaspar Viana.

Gaspar Viana foi bacteriologista e ficou famoso pela 
cura da leishmaniose. 

Fonte: site do IBGE

Carlos Chagas descobriu a doença de chagas em 1909 
numa criança em Minas Gerais, além de ter revelado todos 
os seus aspectos. 

Vital Brazil, formou-se médico em 
1891 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. 

Combateu epidemias de varíola, febre amarela e cólera 
no interior paulista, sendo responsável pela criação dos 

soros contra picada das cobras jararaca e cascavel.

Oswaldo Cruz se especializou em bacte-
riologia pelo Instituto Pasteur de Paris. Ao voltar da Europa 
se engajou no combate à peste bubônica que se dissemina-
va no Porto de Santos, em São Paulo. Também combateu 
a febre amarela no Rio Janeiro
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No dia 19 de setembro foi realizada, na APM 
Regional uma reunião de orientação sobre o 
SINASA – Sistema de Atendimento à Saúde, com 
a presença do Dr. Tomás Patrício Smith-Howard, 
diretor de Defesa Profissional da APM.

O SINASA começará a funcionar em São José 
dos Campos pagando o valor pleno da CBHPM 
ou de múltiplos da CBHPM para os médicos que 
se filiarem. Desta maneira cabe ao médio decidir 
se vai cobrar R$ 42,00 ou R$ 84,00 ou qualquer 
valor múltiplo de R$ 42,00 pelos seus serviços. 
Nos hospitais também valerá a tabela CBHPM 
para todos os procedimentos. 

O SINASA é um sistema de acesso à assistência 

vai operar em São José dos Campos
Dia do Médico

Estamos em festa. Este é um mês especial, pois 
comemoramos o nosso dia e, logicamente, não vamos 
deixar passar em branco.

 Há quase 2.500 anos viveu Hipócrates, o pai da 
medicina; como será que alguém com uma cons-
ciência como a dele, que já naquela época previu a 
necessidade de um norte, um juramento dando moral 

e ética para a prática de sua ciência, 
julgaria o que ocorre hoje?

Creio que já naquela época havia 
¨GERSONS¨ com nomes mais gregos, 
governos talvez não muito honestos 
que exploravam o povo e desviavam 
dinheiro destinado à saúde etc... Por 
razões assim ele criou o seu juramento, 
logo, com estas coisas, creio que ele 
ficaria desapontado achando que o ser 

humano não tinha evoluído muito nesta parte, mas: 
avaliando o progresso de sua ciência, creio que ficaria 
maravilhado.

Veria como o exame físico armado que nem co-
nhecia cresceu, exames laboratoriais maravilhosos, 
tantos e aparecendo a cada dia mais, que mesmo 
os laboratórios tem dificuldade de acompanhar e nós 
conhecemos os de nossa especialidade e afins, alguns 
nunca ouvimos falar.

Exame de imagem então, virou brincadeira, o que 
tínhamos há 25 anos - 1% de sua idade - está obso-
leto, temos RX digital, ultra-som 3 e 4D, tomografias 
computadorizadas, ressonâncias em salas com efeitos 
especiais de imagem, temperatura e climatização para 
o paciente achar que está na praia, montanha ou neve 
(se puder pagar) e tantos outros.

Cirurgias, até para imaginar fica difícil, opera-se 
tudo, de dermatologia a neurologia, monta-se colunas 
inteiras, transplantes (rins, córneas, corações, fíga-
dos), plásticas que podem mexer no corpo todo, com 
técnicas que vão das tradicionais às vídeos histeros-
copia, vídeo laparoscopia, laser e cirurgias via satélite, 
em que o cirurgião às vezes está em outro país.

Esterilidade é um termo em desuso, só existe infer-
tilidade, pois com a inseminação artificial, banco de 
sêmens e útero de aluguel até sem útero já se pode 
ter um filho.

É, creio que ele ficaria orgulhoso de ser chamado 
de PAI DA MEDICINA.

Para todos vocês que vêm de algum modo levando 
esta medicina ao seu paciente, tirando a dor e de-
sespero de seu semelhante, sendo ético e ajudando 
a desenvolver esta ciência, os meus mais sinceros 
PARABÉNS E OBRIGADO.

                                         
Lauro Mascarenhas Pinto

Presidente da APM Regional

médica que oferece o atendimento particular direto, 
sem intermediários, por profissionais de medicina de 
todas as especialidades, além de acesso a serviços 
hospitalares e exames complementares.

Lançado com o apoio da APM em 1º de de-
zembro de 2004, o Sinasa registrou importante 
crescimento em menos de dois de existência. O 
número de médicos cadastrados aumentou cerca 
de 100%, chegando a 2000. Os laboratórios 
totalizam 338 unidades de atendimento. Também 
entraram para o sistema 45 hospitais.

A iniciativa, inicialmente restrita à região me-
tropolitana de São Paulo, deve ser ampliada para 
o interior do estado.

O Hospital Materno-Infantil Antoninho da Rocha 
Marmo, de São José dos Campos, completa este 
mês três anos de realização do “teste da orelhi-
nha”. O teste é realizado em bebês recém-nasci-
dos para a identificação precoce de problemas da 
audição. Desde 2003, já foram realizados cerca 
de 4 mil exames. Cinco bebês foram diagnosti-
cados com perdas auditivas (dois com perdas 
profundas, dois com perdas unilaterais e um 
com perda leve). O teste permitiu a identificação 
dos casos e o diagnóstico em tempo hábil e as 
crianças estão recebendo tratamento adequado 
para terem um desenvolvimento normal. 

Estatísticas mostram que em cada mil nasci-
mentos, 2 a 6 recém-nascidos apresentam algum 
problema de audição. O Hospital Antoninho realiza 
o teste da orelhinha nos bebês nascidos pelo SUS. 
A maioria dos convênios médicos também já cobre 

Hospital Antoninho completa 
três anos de teste da orelhinha 

a realização do teste. Além disso, todos os bebês 
que apresentam fatores de risco para a deficiência 
auditiva são acompanhados pela equipe de fono-
audiólogas do Hospital por dois anos. 

A menina B., de 2 anos e três meses, poderia 
ter o processo de aprendizagem comprometido, 
não adquirir a linguagem oral e ter dificuldades de 
contato com o mundo. Quando tinha apenas três 
dias de vida, ela fez o teste da orelhinha no Hospi-
tal Antoninho. B. foi encaminhada para realização 
de exames complementares e identificada como 
portadora de uma deficiência auditiva profunda. 

Aos 6 meses, B. já estava usando um aparelho 
de amplificação sonora individual. Com 1 ano e 
3 meses fez um implante coclear*. Atualmente, 
B. está tendo um desenvolvimento normal e 
continua a receber acompanhamento médico e 
fonoaudiológico.

(*) Os Implantes Cocleares são próteses computadorizadas inseridas cirurgicamente no ouvido interno e substituem par-
cialmente as funções da cóclea, transformando energia sonora em sinais elétricos. Estes sinais são codificados e enviados ao 
córtex cerebral. É popularmente conhecido como “ouvido biônico”. O implante coclear é indicado para pessoas portadoras de 
deficiência auditiva profunda que não se beneficiam do aparelho de amplificação sonora individuais. 
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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

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

• Arnaldo Mendonça Rennó (ginecologia)
• Luís Paulo Rodrigues Melione (medicina preventiva social)
• Rodrigo Porto Moura (cirurgia vascular)

Novos Sócios

Artigo

Dia do Médico?
Estamos encerrando uma série 

de artigos que levam a uma reflexão 
sobre o momento atual, a CBHPM e 
os planos de saúde. Uma de nossas 
preocupações era a Unimed, maior 
plano de saúde de nossa cidade e o 
que paga o menor valor de consulta 
e de procedimentos. Chegamos a 
marcar com o seu presidente uma 
entrevista para o Jornal do Médico, 
mas por motivos de compromissos 
do mesmo não foi possível. O maior 
agravante é que a cooperativa é dirigida 
e propriedade de médicos e sempre foi 
referência dos melhores honorários 
médicos pagos por um plano de saú-
de. Dói muito vê-la como a que pior 
remunera o médico de São José dos 
Campos nos últimos anos.

Começamos a escrever sobre o 
que é ético e não ético. Segundo o 
Conselho Federal de Medicina, é an-
tiético atender qualquer consulta por 
menos de R$ 33,60. Mas a realidade 
é que a grande maioria dos planos 
paga muito menos que o ético. São 
estes planos antiéticos? Os médicos 
que atendem estes planos podem ser 
denunciados por atender por preço 
vil?  Podem seus diretores técnicos, 
presidentes, dirigentes, ser denun-
ciados por infringir diversos ar tigos 
do Código de Ética Médica? Poder, 
pode. Mas a diferença entre o poder 
e quem deveria exercer o poder é 
muito maior que a nossa profissão 
médica e a própria realidade política 
do país.

Estamos vendo escândalos diários, 
cada um mais grave do que o outro, e 
vemos a permissividade da sociedade 
brasileira atingir níveis inexplicáveis. 
Os responsáveis não sabem de nada. 

Consideram-se traídos. E a imensa 
maioria da sociedade brasileira se cala, 
se esconde em seus próprios guetos, 
faz de conta que não é com ela.

Porque teria de ser diferente na 
classe médica?

Fazemos de conta que está tudo 
bem. Aceitamos trabalhar como 
autônomos, sem nenhum direito, por 
nossa própria conta e risco, enquanto 
a riqueza gerada pelo nosso trabalho é 
explorada por terceiros que não sabem 
fazer o que nós sabemos e podemos 
fazer, medicina, mas vivem da medi-
cina que exercemos.

Vamos para nossos guetos, nos 
contentamos com o que está sabida-
mente errado e dizemos que estamos 
fazendo o possível.

Conversei este mês com uma das 
mais brilhantes cirurgiãs médicas de 
nossa cidade e lhe perguntei se não 
achava injusto receber tão pouco pelo 
seu trabalho. Sua resposta foi a mesma 
da maioria de nós: É a única coisa que 
eu sei fazer. E é verdade! Nós médicos 
nos dedicamos tanto à nossa nobre 
profissão que nos esquecemos até de 
sermos remunerados por ela.

Mas a verdade não é só o que sabe-
mos fazer. Mas que só nos sabemos 
fazer. Somente nós, médicos, sabemos 
fazer medicina. E sem nós, planos de 
saúde, cooperativas médicas, hospi-
tais, e todos os que auferem lucro de 
nosso trabalho, não sobreviverão.

Está na hora de dizermos: Só nós 
sabemos fazer!

Sérgio dos Passos Ramos
Diretor de Defesa Profissional da APM São 

José dos Campos

  Art 86 do Código de Ética Médica

Já está em vigor a Resolução Nº 
151/2006 do Conselho Regional de 
Medicina do Estado de São Paulo 
(Cremesp), que considera infração 
ética a vinculação de médicos aos 
chamados “cartões de desconto” 
comercializados por funerárias e 
outras empresas.

De acordo com a nova norma 
do Cremesp “no convênio entre 
médicos e funerária o ato médico 
está sendo vinculado como prêmio 
de uma transação comercial, na qual 
terceiros, com o objetivo de lucros, 
estão explorando o trabalho médico, 
caracterizando ilícito ético por parte 
do médico”.

A Resolução também afirma que “é 
vedada a participação de médicos na 
intermediação por parte de empresas 
funerárias, oferecendo descontos 
em consultas ou serviços médicos 
ou em quaisquer outras atividades 
promocionais relacionadas a serviços 
funerários ou similares”. Também de 
acordo com a Resolução “é vedada 
a associação ou referenciamento 
de médicos a qualquer empresa de 
serviços funerários ou similares que 
ofereçam serviços médicos vincula-
dos a seus produtos”.

Assim, os médicos que atuam em 
cartões de desconto de funerárias e 

Médicos paulistas estão proibidos 
de atuar com funerárias

outras empresas estão sujeitos a res-
ponder a processo ético-profissional 
junto ao Cremesp. A aplicação da 
Resolução está sendo precedida de 
ações de conscientização dirigida aos 
médicos que constam das redes con-
veniadas de funerárias e empresas que 
mantém os cartões de desconto, no 
sentido de alertá-los sobre a infração 
ética contida nesta prática.

resolução do cFM
A Resolução Nº 151 do Cremesp 

(publicada no Diário Oficial do 
Estado de 31 de agosto de 2006) 
reforça e regulamenta a Resolução 
Nº 1649 do CFM - Conselho Federal 
de Medicina (publicada no dia 2 de 
dezembro de 2002). 

A Resolução do CFM já apontava 
que esse sistema de intermediação 
de descontos fere o Código de Ética 
Médica e, por tanto, é antiética a 
participação dos médicos nesses 
cartões, seja como credenciados, 
proprietários, sócios, dirigentes ou 
consultores. 

A medida do CFM também proibiu a 
inscrição destes cartões de descontos 
no cadastro de pessoas jurídicas dos 
Conselhos Regionais de Medicina.

Fonte: Assessoria de Imprensa do 
Cremesp – leia mais no site 

www.cremesp.org.br
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Amplamente utilizados pela po-
pulação, os antiinflamatórios da 
classe dos diclofenacos (sódico e 
potássico) estão na mira de estudos 
cujas conclusões não são nada ani-
madoras para quem precisa deles.   

Nas últimas semanas, uma pes-
quisa divulgada na versão on-line 
do Jornal of the American Medical 
Association – JAMA (Cardiovascular 
Risk and Inhibition of Cyclooxy-
genase - A Systematic Review of 
the Observational Studies of Se-
lective and Nonselective Inhibitors 
of Cyclooxygenase 2) levantou 
dúvidas sobre os efeitos colaterais 
do diclofenaco, substância utilizada 
na composição de diversos medica-
mentos disponíveis (sem prescrição 
médica) nas prateleiras de farmácias 
e drogaria há mais de 30 anos.

Pesquisadores da Universidade 
Newcastle, na Austrália, Patricia 
McGettigan e David Henry concluí-
ram que o princípio ativo diclofenaco 
aumenta em 40% o risco de infarto 
e morte súbita. Os autores da meta-

Propaganda
sem bebida

Foi lançada em 6 de setembro, 
em Santos, nova fase da campanha 
Movimento “Propaganda Sem Bebi-
da”, que reúne dezenas de entidades 
da sociedade civil, entre ONGs que 
trabalham com dependência química 
e saúde mental, igrejas, universidades, 
serviços de saúde, entidades de defesa 
do consumidor, entidades médicas, 
entre outros.

Com a adesão de mais de 300 
entidades e moção favorável do Con-
selho Nacional de Saúde, o movimento 
defende a aprovação de uma lei que 
proíba ou limite a propaganda de todas 
as bebidas alcoólicas nos meios de 
comunicação e em eventos esporti-
vos, culturais e sociais, semelhante 
à legislação atual que restringe as 
propagandas de cigarro.  A campanha 
é liderada pelo Cremesp (Conselho 
Regional de Medicina do Estado de 
São Paulo) e pela Unidade de Álcool 
e Drogas (Uniad) da Universidade 

Federal de São Paulo (Unifesp).
Os materiais da campanha trazem 

o mote: “Você confia seus filhos a ela 
e tudo que ela faz é falar de bebidas 
na frente deles. Pela proibição da pro-
paganda de cervejas e outras bebidas 
alcoólicas. Proteja nossas crianças”.

Todo o material da campanha está 
disponível no site http://www.propa-
gandasembebida.org.br.

A campanha é baseada em pesqui-
sas recentes que apontam um padrão 
de consumo abusivo e cada vez mais 
precoce no Brasil, entre os adoles-
centes e jovens. Além de estudos 
epidemiológicos e comportamentais 
realizados no país, há diversas expe-
riências internacionais bem sucedidas 
de diminuição do consumo e do 
impacto do álcool após proibição ou 
restrição da propaganda.   

As entidades que participam do mo-
vimento já recolheram mais de 500 mil 
assinaturas em defesa da aprovação, 
pelo Congresso Nacional, de lei seme-
lhante à que foi aprovada em relação 
às propagandas de cigarro.

Há projetos de Lei que tramitam 
na Câmara e no Senado e que visam 
restringir o horário de veiculação das 
propagandas na televisão, mas en-
frentam forte oposição dos fabricantes 
de cervejas e outras bebidas, que 
exercem lobby junto aos parlamen-
tares, o que inclui financiamento de 
campanhas eleitorais.

Fonte: Assessoria de  Imprensa do 
Cremesp

Antiinflamatórios 
na berlinda

análise acreditam que as autoridades 
sanitárias deveriam rever os dados 
de segurança do produto.

Bráulio Luna Filho, cardiologista há 
mais de 25 anos, atual presidente da 
Sociedade de Cardiologia do Estado 
de São Paulo (Socesp) e conselheiro 
do Cremesp, afirma “que o estudo, 
relevante e muito importante, deve 
ser levado em consideração”. 

A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) divulgou, em 
nota oficial, que “o conjunto de 
estudos passa neste momento por 
avaliação do corpo técnico da área 
de medicamentos, com o objetivo 
de esclarecer as evidências sobre 
novos riscos sanitários ligados 
ao fármaco. Até agora, não foram 
detectadas evidências que levem à 
necessidade de qualquer mudança 
imediata com relação à prescrição e 
ao uso dos medicamentos derivados 
do princípio ativo no país.”

Fontes: site do Cremesp,  Jornal Folha de 
São Paulo, Anvisa, Jornal of the American 

Medical Association  

Set/2006�


