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Eleições na APM:

participe!

Será no dia 28/08, quinta-feira, das 9h à 16h30, na Casa do Médico, a eleição
das novas Diretorias da APM Regional São José dos Campos e da APM São Paulo.
Estão aptos a votar os associados das duas APM’s (SJC e SP), em dia com as
mensalidades.
Compareça! Eleja seus representantes e, depois, participe e acompanhe o trabalho
deles em favor dos interesses da classe médica.
Confira abaixo a chapa única da APM Regional:
Presidente

Lauro Mascarenhas Pinto

Vice-presidente

Sérgio Dos Passos Ramos

1º Tesoureiro

Gilberto Benevides

2º Tesoureiro

Marco Antonio Fioravante

1º Secretário

Fernando Martins Soares

2º Secretário

Vitor Mercadante Pariz

Diretoria Defesa Profissional

Alexandre de Souza Muassab

Diretoria Científica

Gustavo Meneguelli Vieira

Diretoria de Comunicações

Julio César Teixeira Amado

Diretoria Social

Juana Montecinos Maciel, Carlos Alberto de Queiroz
Carvalho, Aniete Carolina Camargo R. Castro

Diretoria Cultural

Hélio Alves de Souza Lima

Diretoria de Esportes

Álvaro Vieira de Almeida Junior,

Conselho Fiscal

Pedro Roberto Alves Ribeiro, Luiz Alberto Siqueira
Vantine, Maria Margarida Fernandes Alves Isaac

Suplentes Conselho Fiscal

Carmem Thereza Pricoli Quaglia, Nereusa Martins Barros
Moreira Lemos

Delegados

Francir Veneziani Silva, Therezinha Veneziani Silva

Os convites para o Baile do Médico 2008 estarão disponíveis
a partir de setembro, na Casa do Médico. Não deixe para a
última hora! O evento deste ano será imperdível! A festa será
no Espaço Cassiano Ricardo, com animação da banda Gostoso
Veneno e Buffet Tropikos. Informações: 3922-1079.

Classe médica na política

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

Baile do Médico
A classe médica de São José dos Campos está bem representada nestas eleições municipais. Além das diversas candidaturas
a vereador, os médicos contam com dois colegas candidatos a
vice-prefeito. Itamar Cóppio (PMDB), gastroenterologista, concorre
na chapa de Carlinhos Almeida (PT), e Luiz Antonio Ângelo da Silva
(PSB), ortopedista, na chapa de Eduardo Cury (PSDB). Ele substituiu o também médico Jorge Zarur (PSB), que havia sido escolhido
anteriormente. Leia mais sobre eleições na pág. 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
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Acesse o site da APM Regional
e fique por dentro das notícias,
eventos e novidades de
interesse da classe
médica!
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Parabéns aos idealistas

O meu desejo é ter sempre amigos.
Estes seres abençoados que, no mar
imenso da vida, qual jangada preciosa,
remam firmemente ao meu lado.
A partir do momento em que decidimos ser médicos, estamos numa avaliação constante, por parte
do curso pré-vestibular,
vestibular, seis anos de
faculdade, exame de
suficiência, residência
médica, título de especialidade, pós-graduação,
mestrado, doutorado,
pós-doutorado, aprovação em concurso público... avaliação
por parte dos pacientes no diagnóstico
e terapêutica.
Um profissional que passa por tantas
provações e aprovações deve ser respeitado e confiável. Verificamos que isto foi
o constatado numa pesquisa pública.

Esse profissional, porém, é muito
exposto, alvo fácil de ser atingido, por
parte do cansaço da inveja, do orgulho
da auto-suficiência, do comodismo,
falta de atualização, do poder, da
doença e da velhice.
Surgiram as entidades médicas
(Associação, Conselho, Sindicato,
Especialidades) para escoltar esse
profissional durante sua caminhada, e
alguns idealistas através de aprovação
dos colegas, pelo voto nas eleições,
tomam frente nesta batalha.
Os representantes das entidades seja
como presidente, secretário ou tesoureiro, são responsáveis como pessoa física
por aquela entidade, sujeitos a processos
e até confisco dos seus bens.
Não consigo entender como alguns
colegas durante o processo eleitoral,
esquecem que são médicos, esquecem que se forem eleitos também es-

UNEP tem
agenda noturna
A UNEP Imagens Diagnósticas oferece a
seus clientes agenda com horários especiais,
para atender àqueles que têm dificuldade de
se ausentar do trabalho no horário comercial. De 2ª a 6ª, das 7h às 22h, é possível
realizar exames de Raios-X, Ultra-sonografia,
Tomografia Computadorizada, Ressonância
Magnética, Mamografia e Densitometria
Óssea. Aos sábados, das 8h às 17h, estão
disponíveis todos os exames.
O pré-agendamento pela Internet permite ao paciente enviar seus dados, o exame
que precisa realizar e a disponibilidade de
horário. A finalização do agendamento
é feita por telefone, de forma rápida e
objetiva.
Informações:
www.unepdiagnosticos.com.br

tarão na linha de frente para amortecer
as pedradas que são atiradas pelos
“outros”, como por exemplo: convênios exploradores, administradores,
funcionários, pacientes insatisfeitos,
enfim pelo sistema.
O médico deve valorizar as qualidades
de um colega - os defeitos, não faltará
quem o faça. Aproveito a oportunidade
para saudar os Papais desta querida
família APM Regional São José dos
Campos. Agradeço a confiança que
depositam em mim para representá-los
e podem ter certeza é com imenso prazer
que faço exerço esta função.
Termino o meu editorial parabenizando os colegas médicos e sobretudo
os idealistas que deixam o descanso
para depois , não olham para a sua
jangada mas para o mar.
Silvana Morandini
Diretora Distrital

Defesa Profissional

Plano de Carreira do Médico
O deputado federal Rafael Guerra (PSDB/SP) teve requerimento aprovado
pela Comissão de Seguridade Social e Família, solicitando a realização de
Audiência Pública para tratar de Plano de Carreira do Médico, Piso Salarial da
Classe Médica e valorização do Médico no SUS. Para tanto, serão convidadas
as seguintes instituições: Associação Médica Brasileira, Conselho Federal
de Medicina, Federação Nacional dos Médicos e Ministério da Saúde.

Médicos
na Câmara
Roniel T. Soeiro de Faria

Jornal do Médico dá seqüência à
divulgação de breve perfil de colegas
candidatos a vereador para as próximas eleições municipais, que tenham
o apoio da APM Regional.
O especialista em ortopedia e traumatologia Roniel Soeiro de Faria (PR)
formou-se em medicina pela Unitau
em 1990. Fez residência em ortopedia
e traumatologia no serviço do Hospital
Universitário de Taubaté. Servidor público de carreira, trabalha no Hospital
Municipal de São José dos Campos
há 15 anos, tendo ocupado o cargo
de chefe do Serviço de Ortopedia.
Atualmente também atua como perito
judicial federal e estadual.
A convivência de vários anos com
a população mais carente despertou
em Roniel o desejo de contribuir para o
atendimento das necessidades desses
pacientes na área da Saúde. Para entender o mecanismo público e suas formas
de gestão, ele fez pós-graduação em
Gerente de Cidade, pela FAAP.
Se eleito, pretende atuar junto à
Prefeitura Municipal, aplicando seus conhecimentos e buscando soluções para
o melhor aproveitamento dos recursos
da Saúde, em prol da comunidade.

Agenda

Novos Sócios
A APM Regional saúda e dá boas-vindas a seus novos associados!
• Carlos Antonio Godoy Junior - Cirurgia da Cabeça e Pescoço e Cirurgia
Plástica
• Débora Passos Batista - Alergiologia
• Fabiola Andrea de Carvalho Godoy - Ortopedia oncológica
• Gustavo Bandeira - Cirurgia Geral e Toráxica
• Gustavo Meneguelli Vieira - Anestesiologia
• Julio Cesar Teixeira Amado - Ginecologia e Obstetrícia

• Agosto
28 - Eleições da APM Regional
SJCampos - Mais informações na pág. 1
• Setembro
Dia, 11, às 15h - Palestras público leigo:
O coração da mulher na Menopausa Dra. Micélia Oliveira Salgado
Local: Casa do Médico – Av. São José,
1187 – Centro Tel. 3922-1079
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Artigo

Afinal, por que o médico ganha tão mal
“A falta de dinheiro é uma dor a que nenhuma outra se compara”. François Rabelais 1494-1553
Por que os médicos ganham tão
mal? Em que ponto da nossa história
que começamos a entrar neste buraco
que parece não ter fim. Vivo me perguntando isto e neste artigo tentarei
mostrar um pouco desta história triste.
Há alguns anos eu jantei com um dos
maiores executivos de administração
de planos de saúde no Brasil. Perguntei
se ele achava justo o que sua empresa
pagava para os médicos. Sua resposta
foi cristalina! Doutor, a tabela que eu
lhe pago não fui eu quem fez. Foi a
sua associação médica! Eu não acho
justo, nem trabalharia por esta tabela,
mas este é um problema de vocês
médicos e não nosso. Pura verdade.
Triste verdade.
Em 1956 surgiu a primeira medicina
de grupo em São Paulo. Um grupo de
médicos se dispunha a atender um
grupo de pacientes por um preço fixo.
Em 1967 nasce a primeira cooperativa
médica, a Unimed, em Santos.
Para os médicos em seus consultórios, entre os pacientes par ticulares, sempre havia um espaço de

tempo que, poderia ser preenchido
pelo paciente de “convênio”. Este
paciente acabava por ajudar no fechamento de contas do consultório.
Começava a mor te da medicina
liberal e, dizem alguns, da própria
medicina brasileira.
Os médicos da medicina de grupo
logo perceberam que prestar assistência médica é difícil, cansativo e pouco
remunerado. Resolveram “terceirizar”
a assistência, contratando médicos
para fazer o que tinham combinado
fazer... Claro que ficavam com uma
parte do lucro. Ou com uma grande
parte do lucro... Já nas Unimeds aparecem os “administradores” pagos por
preços de mercado pelos cooperados
proprietários que são pagos por preços
tabelados. Em cada um dos sistemas,
existe a exploração do trabalho médico, pois entre o trabalho efetivamente
prestado e a remuneração existe um
imenso “sistema” que absorve o lucro
que deveria ser somente do médico.
Neste ponto existe a triste história
das tabelas. Para “disciplinar” a guerra

entre exploradores e explorados, a
Associação Médica Brasileira inventou
as tabelas. E neste pormenor eu tenho
uma parte da culpa, pois, pessoalmente, fiz muitas greves e manifestos
pela implantação das tabelas. Lembro
da de 1990, há 18 anos! Assembléias
inflamadas, expulsões de médicos da
APM, processos no CRM, manchetes
nos jornais.
Mas as tabelas sofrem de um
mal crônico. Vejam a CBHPM. Já
tem cinco anos. Mas até hoje não
teve nenhum reajuste. Novamente
estamos indo para o buraco negro
da tabela de 1990. Sem reajuste ou
mecanismos de reajuste passa a ser
mais uma tabela. Foi considerada
a única maneira ética de receber
honorários. Até agora nenhum plano
a adotou.
Pergunto-me quantos médicos
dirigentes de planos de saúde ou
cooperativa, e todos têm um médico
responsável, foram processados
pelos nossos Conselhos e receberam
no mínimo uma pena de censura por

pagarem preços vis pelo ato médico.
(Artigos 86 e 92 do nosso código de
ética médica) Ou a CBHPM não vale?
Ou o código de ética não vale? Ou a
resolução do CFM sobre a CBHPM não
vale? Porque nós médicos não fixamos
cada um nossos preços e informamos
aos pacientes e eles negociem com
os planos de saúde como receberão
de volta este dinheiro? Porque nós
médicos somos a única categoria
profissional no Brasil que tem rendimentos tabelados? E ainda por cima
sem nenhum reajuste?
Mas existe luz no fim do túnel. Isto já
tem sido feito em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro (por enquanto só
anestesistas). E já existem sentenças
de primeira instância reconhecendo o
direito do médico de estabelecer com
seu cliente o valor de seus honorários
independente do plano de saúde.
Por que então continuamos ganhando tão mal?
Dr. Sérgio dos Passos Ramos
Diretor de Defesa Profissional
APM Regional SJCampos

Serviço de Hemoterapia envia plasma para a França
O Serviço de Hematologia e Hemoterapia de São José dos Campos
(SHH) enviará, a partir de setembro,
plasma excedente para a França. O
hemocomponente do sangue, que
será transformado em Fator VIII,
Fator IX, Albumina e Imunoglobulina,
retornará ao Brasil para salvar vidas
de pacientes hemofílicos, imunode-

primidos e hepatopatas atendidos
pelo SUS.
O SHH, que é responsável pelo
suprimento de sangue a 31 hospitais e clínicas da região, foi
selecionado para envio de plasma após uma auditoria realizada
pela Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) e pela em-

presa estatal LFB (Le Laboratoire
Francais du Fractionnement des
Biotechnologies), que processará
o hemocomponente.
A auditoria, que avaliou todos os
procedimentos realizados pelo SHH,
da recepção de doadores à distribuição de hemocomponentes, levando
em consideração requisitos de qua-

lidade e confiabilidade, aconteceu no
dia 18 de junho. Segundo o diretor do
SHH, Dr. Cláudio Pessoa de Melo, até
a data da auditoria, de 50 serviços
de sangue visitados no país, apenas
19 tinham sido aprovados para envio
do plasma.
O Brasil ainda não possui uma
fábrica de hemoderivados.
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Fachada do
Centro de
Tratamento
Fabiana
Macedo de
Morais
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GACC de
casa nova
Um atendimento com qualidade
de Primeiro Mundo é o que o GACC
tem proporcionado a seus pacientes,
agora funcionando plenamente nas
novas instalações do Centro de Tratamento Fabiana Macedo de Morais,
na Urbanova.
Em uma área de 2.500 m2 de área
construída (primeira fase), foram
implantadas as áreas médica (ambulatórios, consultórios, hospital-dia
e internação I); multidisciplinar (assistência social, psico-oncologia e
psicopedagogia; pedagógica–lúdicaeducacional- brinquedoteca, biblioteca, sala de estudos, sala de artes
e espaço teen); convivência (espaço
de convivência familiar, oficina de
artesanato e repouso infanto-juvenil);
administrativa; e livre (estacionamento
e jardins). A área total do hospital é de
aproximadamente 6.000 m².
Para garantir maiores índices de
cura e uma qualidade de vida diária
tanto para o paciente infanto-juvenil,
quanto para seus familiares, a “Equipe
Multiprofissional Especializada em
Oncologia Pediátrica” realiza os atendimentos de forma globalizada, tratando

Setor de Psicologia

o paciente em todos seus aspectos
(clínico-hospitalar, emocional, social
e educacional). No desenvolvimento
desses programas são realizadas consultas médicas, quimioterapia, coleta
de exames, atendimento psicológico,
social, aulas de reforço escolar, atividades lúdicas, oficinas de artesanato
para os pais e internação hospitalar em
implementação.
Toda a demanda de crianças e
adolescentes com câncer é absorvida
pelo serviço, que hoje atende 402
pacientes. Contando com três amplos
consultórios, salas de coleta de exame,
atendimento de urgência e grande
Central de Quimioterapia, pode-se
realizar 10 sessões de quimioterapia
simultaneamente com todo conforto e

CURSO DE INGLÊS
Tem início no dia 25 de agosto a primeira turma do Curso de Inglês
personalizado para médicos – uma parceria da APM Regional com a
escola Spell www.spellenglish.com.br. As aulas serão ministradas 2ª
e 4ª feira, das 20h às 21h30, na Casa do Médico, com Conversação
Imediata em diversos níveis.
O valor, de R$ 150,00 mensais, inclui o material didático (GUIDE
– Guia Rápido de Estudo). O curso é aberto a médicos, cônjuges e
filhos acima de 16 anos.
Informe-se pelo tel. 3922-1079.

Aula inaugural gratuita do curso de inglês, realizada no final de julho

qualidade. O hospital conta ainda com
4 leitos para internação.
É impor tante ressaltar que atualmente o primeiro atendimento da
Equipe Médica Especializada em
Oncologia Pediátrica para pacientes
do SUS e outros convênios acontece
em até 24 horas após a solicitação
de atendimento especializado, e em 7
dias em média se inicia o tratamento
com todos os exames diferenciais
de diagnóstico, como ressonância,
tomografia, cariótipo, histoquímico,
imunofenotipagem,entre outros realizados pelo GACC. São realizados em
média cerca de 2 mil atendimentos
por mês.
O Centro de Tratamento está sob
responsabilidade do Dr. Marcelo Milone Silva (Diretor Técnico). Possui 41
funcionários, 4 médicos especialistas,
21 médicos colaboradores e 106
voluntários.
A manutenção da instituição é viabilizada pela mobilização e participação
da sociedade civil, do poder público
e de empresas privadas. Existem os
convênios com o SUS e Prefeitura
Municipal de São José dos Campos,

mas o diferencial dos resultados, da
qualidade do atendimento oferecido
e da absorção de toda demanda de
forma ágil, sem espera, só é possível
graças às doações da população em
geral, dos eventos para captação de
recursos e das doações de empresas
por meio de projetos específicos desenvolvidos pelo GACC para o Centro
de Tratamento.

Biblioteca

