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Caminhada é sucesso!

Diretoria da APM-SP
em São José
A Diretoria da APM-SP esteve em São José
dos Campos no dia 25/4, sexta-feira. Na oportunidade, foi apresentada a palestra “Repercussões Jurídicas do Ato Médico”, pela Dra. Mônica
Lopez Vasquez. Houve ainda uma comemoração
dos 10 anos do programa Bom Dia Saúde e um
Jantar Dançante. Veja fotos e matéria sobre o
evento na próxima edição.

Foi um sucesso a caminhada Agita São José
2008, organizada pela APM Regional São José
dos Campos no dia 06 de abril. Mais de cem
pessoas participaram da atividade, promovida
anualmente pela Associação com o objetivo de
incentivar a prática de atividades físicas como
forma de prevenção de problemas de saúde e

melhoria da qualidade de vida.
O trajeto da caminhada partiu da Casa do
Médico, na Av. São José, seguindo até o Parque
da Cidade. Antes do início da caminhada, os participantes fizeram alguns minutos de aquecimento.
Este ano, o evento teve como patrocinadores o
arroz Fantástico, IOV Bayer e Aché.

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

Eleições da APM:
confira o calendário
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.

Quaglia atende
aos domingos
Mais uma vez, Quaglia Laboratório
sai na frente e inaugura um serviço
inédito na região. Desde o dia 6 de
abril, o atendimento vem sendo feito
também aos domingos, das 7h às
12h, na unidade do centro (R. Francisco Paes, 165).
Soluções inovadoras sempre
fizeram parte dos 46 anos de história do laboratório. A empresa foi
pioneira em São José dos Campos na
descentralização de suas unidades

(atualmente são sete) e também ao
implantar a coleta domiciliar.
“Estamos sempre muito atentos às
necessidades e anseios dos nossos
clientes”, afirma a médica Carmen
Quaglia, diretora do laboratório. “A
abertura aos domingos foi criada a
partir de sugestões recebidas. Nosso
intuito é proporcionar a máxima comodidade e conforto no atendimento,
aliados à qualidade e eficiência dos
nossos serviços”.
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Editorial

Solidariedade

Vamos fazer a
lição de casa?
No dia 17/04 tivemos o dia de SOS ao SUS e, lógico,
SOS da saúde publica. Nós temos uma das maiores
cargas tributárias do planeta. Muitos países com
impostos muito menores do que os nossos têm uma
saúde publica melhor, porque existe vontade política, e
por que investem uma proporção dos seus impostos na
manutenção, melhoria e planejamento da saúde.
No Brasil, como de praxe, a saúde não dá voto e não
é importante, os nossos dirigentes preferem
desviar as verbas para outros interesses
e fazerem de conta que cuidam da
mesma. Isso acontece, infelizmente,
em todas as esferas, tanto federal
como estadual e municipal. É a
mesma coisa.
Vamos cobrar os nossos representantes para que a EC 29 seja aprovada
e regulamentada em sua íntegra e possamos assim ter uma verba garantida para a
saúde, tornando-a mais funcional e efetiva.
É vergonhoso vermos nossos governantes se escondendo de dar explicações para epidemias (DENGUE) previstas oito anos antes, ver a febre amarela recrudescer e
nem vacinas termos para os interessados que vão para
as zonas de risco, e até a hanseníase começar a voltar. O
que eles fazem é jogar a culpa um no outro, não assumir
nada e o pior ainda, gozar do povo dizendo que foi para a
Bahia pedir ao Senhor do Bonfim para tirar os mosquitos
do Rio de Janeiro. Não tenho nada contra a fé popular,
também sou católico e tenho fé, mas o bom Deus nos
deu ferramentas e talento para trabalharmos.
Bem, a respeito do Agita São José, como em todos
os outros anos, foi um sucessos, tínhamos aproximadamente 100 pessoas apesar do dia que começou nublado
e depois melhorou, e uma turma muito animada.
Aguardem, na próxima edição, o relato da reunião de
diretoria do dia 25/4 e da palestra sobre repercussões
jurídicas do ato médico. Até lá e um grande abraço.
Lauro Mascarenhas Pinto
Presidente
APM Regional SJCampos

Ajude a quem
quer ajudar
Existem muitos médicos que continuam
lutando pelas condições dos seres humanos
mesmo após a sua morte. O Dr. Milton Parodi
foi um dos primeiros urologistas de nossa
cidade onde morreu em 1982, prematuramente, aos 42 anos. A Fundação Milton
Parodi tem por objetivo assistir ou treinar

mão-de-obra acima dos 40 anos visando
a recolocação destas pessoas no mercado
de trabalho. A fundação está lutando com
dificuldades para comprar móveis para suas
salas de aula. Colabore: Para fazer a sua
doação e conhecer a Fundação ligue para
(12) 3922 1920 / 7850 7335.

Coelhinho da Páscoa
As crianças da Creche Patronato receberam no dia 18 de março a visita do “coelhinho”
Silvana Morandini e da Pantera Cor-de-Rosa Nereusa Lemos. Nossos simpáticos amigos
levaram ovos de Páscoa doados pelos colegas João Carlos Arduni, Andréia Reis Ferola
Arduni, Nereusa Martins Barros Lemos, Carmen Thereza Pricoli Quaglia, Cynthia Maria
Slobada Cortez, Álvaro Vieira de Almeida Junior, Maria Regina T. S. Castiglioni, Ligia Perez
de Paula, Álvaro Tolomelli, Silvana Maria F. Morandini e médicos do Ortoservice.

Feliz
Aniversário!
Em abril, a diretoria da APM Regional comemorou os aniversários
de Therezinha Veneziani Silva, Luiz
Alberto Vantine e Nereusa Martins
Barros Lemos. Parabéns!
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Unimed de S. José dos Campos
Um grande negócio
“As pessoas obviamente pensam em si mesmas antes de considerar o bem estar comum.
Por isso, elas precisam receber incentivos individuais para agir em prol de uma causa que
transcenda o próprio raio de interesses” Erik Maskin, prêmio Nobel de Economia.
Porque falar da Unimed? Primeiro porque ela é a maior operadora
de planos de saúde de São José
dos Campos. Segundo, porque ela
nasceu sob o patrocínio e dentro
da APM, pertence e é dirigida por
médicos. Terceiro, porque quem
viu a prestação de contas de 2007
e/ou esteve na assembléia percebeu que a Unimed de São José
dos Campos se transformou num
grande e próspero negócio.
A Unimed hoje é uma empresa
sólida que atende todos os requisitos econômicos de segurança
financeira. É uma das poucas
empresas que atenderam a todas
as normas de provisionamento da
ANS. É inegável que a atual diretoria
conseguiu a façanha de colocar
a casa em ordem. Além de uma
marca respeitável, a cooperativa tem
a simpatia do mercado, sendo uma
das “aspirações” da classe consumidora. Somos os maiores e tentamos
também ser os melhores.
Dentro do sistema de assistência médica supletiva no Brasil, as
cooperativas têm um papel muito
importante na regulação dos preços
para a classe médica em geral. Um
mercado onde parte dos médicos é
dona de seu próprio negócio e estes,

como empresa, são competitivos, é
um mercado diferente. Podemos supor que a selva da assistência médica
fosse pior, para nós médicos, se não
fossem as cooperativas médicas.
Portanto, para nós, cooperados e não
cooperados, é importantíssimo que a
Unimed seja grande e forte.
Por outro lado vamos analisar
a satisfação dos médicos com a
cooperativa e é aqui que o bicho
pega. Erik Maskin, prêmio Nobel
de Economia, analisa estas relações entre as pessoas individuais
e as empresas e governos. Não
importa se a cooperativa é boa para
a classe médica ou não, se é uma
boa causa. Importa sim quanto eu
levo com isto. É assim no mundo
todo. Sem incentivos individuais,
e vamos falar em dinheiro, não há
causas nobres.
Na área das consultas este
intento foi atingido com a bonificação. A Unimed paga hoje o maior
valor de consulta em São José dos
Campos. Mas, sempre o “mas”, o
valor da consulta de intercâmbio
é trinta reais, menor que qualquer
concorrente na cidade.
No fim da linha estão os honorários cirúrgicos e, aqui, está
o grande desafio. Os honorários

pagos pela cooperativa estão entre
os menores do Brasil! Estamos no
sexto ano da atual administração
e não há nenhum compromisso
sério em mudar este panorama a
curto prazo. Mas pode haver, pois
há saúde financeira para isto. A
frase que diz que cirurgião também atende consultas é falácia,
pois no tempo em que ele está
operando e está sendo pago de
maneira escorchante ele não está
atendendo consultas! Por tanto
está perdendo dinheiro!
O sistema cooperativista de
assistência médica é um desafio,
pois quanto mais o médico trabalha
menos ele ganha. Honorário médico
é despesa, portanto quanto mais
despesa menos lucro. Certo, certíssimo, se o lucro fosse dividido pelos
sócios, e isto não é verdade.
O grande desafio do sistema
Unimed é assegurar aos seus cooperados “incentivos individuais
para agir em prol de uma causa
que transcenda o próprio raio de
interesses” e a frase não é minha, é
do prêmio Nobel de Economia!
Sérgio dos Passos Ramos
Diretor de Defesa Profissional
APM Regional SJCampos

Agenda
Maio
• Dia 29 a 1º de junho
2º CIDOF - Congresso Interdisciplinar
de Disfunção Temporomandibular e Dor
Orofacial. Faculdade de Odontologia de
SJCampos - UNESP.
Informações:
Email:cidof@fosjc.unesp.br;
Site: http://cidof.fosjc.unesp.br/
End. Av. Engº Francisco José Longo,
777 - Jardim São Dimas
Tel. (12) 3921-2073
JUNHO
Dia 12, às 15h
Palestra público leigo: Pneumonia - Dr.
Álvaro Machuca
JULHO
Dia 10, às 15h
Palestra público leigo: Gastrite - Dr.
Carlos Cleber Nacif
AGOSTO
Dia 14, às 15h
Paletra público leigo: Prevenção do
Câncer de Intestino - Dr. Paulo Maurício
Chagas Bruno
Local das palestras:
Casa do Médico - Av. São José, 1187
- Centro - Tel. 3922-1079
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IOV recebe certificação
Depois de ser avaliado através
de minuciosas normas e critérios,
o Instituto de Oncologia do Vale –
IOV conquistou a mais importante
certificação na área da saúde – a
Acreditação Plena. Apenas dois
centros especializados em tratamento de câncer no Brasil possuem essa certificação, sendo que
o IOV é o único do setor Acreditado
Pleno na região.
Concedida pela ONA (Organização Nacional de Acreditação)
em parceria com a ANVISA
(Agência Nacional de Vigilância
Sanitária) a Acreditação significa
que o Instituto está totalmente integrado a um sistema contínuo de
melhoria da qualidade e garantia
de segurança aos pacientes.
Para o diretor-executivo do IOV,
Carlos Frederico Pinto, a busca
pela certificação é o resultado
do crescimento das atividades
do Instituto e, também, uma
forma de garantir excelência.
“Desde que começamos os
trabalhos pela certificação, várias
melhorias foram implementadas
e diversos processos revistos,
sempre visando a qualidade do
tratamento, sem perder o foco
na humanização”.

A Acreditação Plena é reflexo
de comprometimento, já que desde a fundação do IOV em 1995,
sempre houve uma preocupação
com a garantia da qualidade.
“Desenvolvemos atividades científicas regulares, como as mais
de 600 reuniões científicas que
já fizemos com a equipe multidisciplinar, debatendo cerca de seis
mil casos clínicos, ações que
tiveram um peso muito grande no
processo de certificação”, afirma
o diretor do IOV.

Especialista em Oncologia
Clínica e Administração, Carlos
Frederico acredita que a qualidade deve ser transformada em
um valor cultural para que todos
os cidadãos tenham acesso a
serviços de saúde certificados.
“Divulgar os benefícios de ser
tratado em um local Acreditado
é um dos caminhos para elucidarmos a comunidade, a fim de
que ela entenda a importância da
qualidade dos serviços aos quais
se submete”.

Fachada do IOV, no centro de São José dos Campos

Radioterapia
A médica Graziela Chimello Takay foi a convidada de abril,
para o ciclo de palestras gratuitas dirigidas a público leigo,
promovido mensalmente pela APM Regional. O tema da apresentação foi Radioterapia.

Eleições

Médicos na Câmara
Álvaro Machuca
A grande motivação do médico pneumologista Álvaro Machuca para se manter envolvido na
política partidária é ter a oportunidade de trabalhar pela cidade, de forma coletiva, solidária,
fraterna e com independência. O pré-candidato
a vereador pelo PT pretende, se eleito, “exercer
e cumprir com sabedoria o mandato legislativo,
que é legislar e fiscalizar o executivo”.
Como prioridade máxima, Machuca cita o
desenvolvimento de ações que resultem em
melhorias na saúde pública do município,
incluindo seus servidores. “É preciso criar
condições institucionais para que nossas associações de classe possam ser mais atuantes
e participantes nos destinos da saúde pública
em nossa cidade”, afirma.
Ele destaca ainda o estímulo e a promoção
de todas as formas de inclusão social, do
cooperativismo, da capacitação e geração de
renda para os menos favorecidos. A educação
ambiental desenvolvida de forma continuada e
em vários níveis também integra suas diretrizes
de trabalho, se eleito vereador.
Álvaro Machuca é médico há 33 anos, com
participação ativa em diversas instituições,
dentre elas a Pastoral da Saúde da Diocese de
SJC, a Comissão Diocesana em Defesa da Vida,
o Instituto Eco Solidário, ONG com foco social
e ambiental, e a APM Regional.

