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São José sedia
Congresso de Saúde Pública
Pela primeira vez, São José dos
Campos será sede do Congresso
Paulista de Saúde Pública. Em
sua 11ª edição, o evento será
realizado de 22 a 26 de agosto na
Univap, Campus Urbanova.
A programação do congresso
inclui cursos nos dias 22 e 23
de agosto (sábado e domingo)

na Faculdade de Odontologia da
Unesp. O prazo para submissão
de trabalhos termina no dia
15/07 e as inscrições poderão
ser realizadas on-line até 10/8,
ou no local, durante o Congresso.
Mais Informações: www.congressoapsp.com.br
No espaço do Congresso ha-

Fórum Nacional do SUS
A Diretoria da APM Regional, representada pelos Drs. Lauro Mascarenhas Pinto
(presidente), Silvana Morandini (diretora
distrital), e Sérgio dos Passos Ramos
(vice-presidente), esteve presente no
Fórum Nacional e Sudeste em Defesa
do Trabalho Médico no SUS, realizado
no dia 28 de maio, em São Paulo.
“Os médicos têm papel central na
construção do cenário que viabiliza
o Sistema Único de Saúde. Sem eles,
não é possível fazer política de saúde”,
afirmou o ministro da Saúde e médico
sanitarista José Gomes Temporão,

durante o evento.
O ministro defendeu a representatividade médica no Conselho Nacional
de Saúde e reconheceu que os profissionais não contam com as condições
essenciais para a adequada prestação
de serviços à população, incluindo
remuneração, vínculos e plano de
carreira. Ele se declarou aberto às
sugestões e contribuições dos médicos para o SUS, estratégia central de
inclusão social no país.
Leia mais sobre o assunto na
pág. 3

Quanto vale o seu trabalho,
Doutor?
Bradesco Empresa

R$ 47,40*2

Unimed Bonificada 1

R$ 46,20*3

Sul América Empresa

R$ 46,00*1

Bradesco Individual

R$ 44,00*2

Sul América Individual

R$ 44,00*1

Unimed Bonificada 2

R$ 42,00*3

Cassi

R$ 38,00*1

Policlin Executivo

R$ 37,00*2

Petrobras

R$ 36,00*1

Clinica São José Beta 22 Plus30

R$ 34,91*2

----------------------------------------------------------------------------------------------------Unimed Intercâmbio

R$ 33,00*4

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

• *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 em junho de 2009.
Obs.: A linha pontilhada é o limite do valor de acordo com o
Conselho Federal de Medicina, CBHPM, banda mínima: 33,60   
Fonte: Consultórios médicos pesquisados pela APM

verá também uma área de exposições, onde serão montados
estandes de instituições e empresas ligadas à área.
Uma característica dos congressos realizados pela APSP
é a promoção de um encontro
regional antecedendo a programação oficial. Estes encontros

possibilitam a discussão do tema
do congresso a partir da ótica
regional, e são um preparo (tanto
intelectual como operacional) ao
evento maior que se segue. O
Encontro Regional deste ano será
em Taubaté, dia 31 de julho e as
inscrições também são realizadas no site do congresso.

Boas Notícias!

Unimed volta a
pagar o valor cheio
A partir do mês de maio,
a Unimed deixou de descontar o valor do deflator. (Verifique na tabela Quanto vale
o seu trabalho, Doutor)
Com isto a Unimed Bonificada passa a ser o maior
valor pago por consultas
entre os planos de saúde
locais.
Parabéns. Os médicos
agradecem.

Médicos da Unimed ganham
mensalidade da APM
Trinta médicos que foram
contemplados no Programa de
Pontuação, que busca estimular
a par ticipação em eventos
promovidos pela Unimed e/ou
outras instituições   ganharam
100% das mensalidades da
APM pagas pela cooperativa
médica. Esses colegas também
tiveram pagos o ISS e o CRM.
Mais informações com Atendimento ao Cooperado/ NEC, aos
cuidados de Jacqueline
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Editorial

De novo, o “jeitinho”
Caros colegas, novamente o governo federal está tentando dar um dos
seus famosos “jeitinhos” para validar
diplomas de médicos não formados no
Brasil, principalmente de Cuba, para
cumprir acordos que nos parecem
escusos. Com certeza, visam agradar
parentes de partidários do PT e cumprir
outros compromissos que o presidente
da República fez com o seu partido e
com Fidel Castro enquanto este ainda
estava no poder.
O governo já foi barrado nessa tentativa várias vezes, por ser medida

anticonstitucional, já tentou
fazer na calada da noite,
como se diz, tentando fazer
passar durante o Carnaval
para que ninguém visse e,
como não conseguiu, agora
tenta novamente.
Vamos ficar atentos
sempre contra estes abusos, assim como contra a abertura de
novas faculdades de medicina sem
condições. Vamos escrever, telefonar,
mandar e-mails, usar a mídia e tudo
o que pudermos para mostrar aos

nossos representantes
no Congresso que somos
contra.
Todos estes fatos vocês estão cansados de
ver nos jornais do CRM,
AMB, APM, boletins de
especialidades e do sindicato, mas precisamos
que todos se deem conta do quanto
isto é importante. Divulguem para a
imprensa em geral, toda a mídia, para
podermos contar com a ajuda do povo
que, se orientado e compreendendo

o que está acontecendo, vai ficar do
nosso lado e aí o governo para com
essa palhaçada.
Mais uma vez peço a todos que
venham participar das atividades da
Casa do Médico dirigidas à sociedade. Participem das nossas palestras
aqui na Casa e também no rádio, no
programa Bom Dia Saúde, tragam suas
sugestões.
Um grande abraço a todos e até a
próxima.
Mascarenhas Pinto
Presidente da APM Regional

Parceria

Utilize serviços terceirizados e de despachante através da APM-SP
• Licenciamento Anual de Veículo
– consultar eventuais débidos em
www3.fazenda.sp.gov.br; efetuar o
pagamento e + R$ 2,92 de taxa GEVER; não será cobrada taxa Sedex
para as Regionais; necessário cópia
simples do licenciamento anterior;
prazo: até 5 dias úteis.
• Cópia adicional do CRLV (licenciamento) - não há taxa de serviços
e não será cobrada taxa de Sedex
para as Regionais; necessário cópia
simples do licenciamento do ano em
vigência ao licenciamento; prazo:
até 5 dias úteis.
• Carteira Internacional (PID – Permissão Internacional para Dirigir) – custo:
R$ 174,35; não será cobrada taxa de
Sedex para as Regionais; necessário
cópia simples da CNH (modelo novo
com foto) e formulário preenchido e
assinado; prazo: até 15 dias úteis.

O envio e recebimento de documentos
e formulários serão realizados pela
secretaria da APM Regional (tel. 39221079 ou apmsjc@uol.com.br)
• Visto consular e passaporte –
desconto de 10% sobre a tabela de
serviços aos associados e dependentes. Basta entrar em contato e
informar o número do CRM:
• Celestino Despachante
Av. São Luis, 50 – 24º andar – conjunto 242ABC – Edifício Itália
CEP 01046-002 / São Paulo – SP
Fone: 11 3217-9555
Fax: 11 3258-1935
E-mail: celestino@celestinodesp.
com.br
• CVC Turismo (somente loja Paraíso)
- desconto de 5% para associados
e dependentes em qualquer pacote
turístico adquirido, seja nacional ou
internacional.

Fone: (11) 3188-4560 das 9h às 18h
E-mail: yolandayamassaki@cvc.
com.br
• AGL Serviços Contábeis - serviço
de Folha de Pagamento para o
médico associado, ao custo de R$
20,00/mês; vantagens na prestação
de serviços de assessoria nas áreas
contábil, fiscal e trabalhista. Oferece
ainda, gratuitamente, o Plantão de
Dúvidas Contábeis. Trata-se de uma

central onde o internauta pode enviar
sua pergunta ao especialista, Luís
Carlos Grossi. Todas as perguntas,
depois de respondidas, serão inseridas no site da APM. Acesse www.
apm.org.br e clique em Serviços e
Plantão de Dúvidas Contábeis.
Fone: 11 3188-4268, no horário das
8h30 às 17h30.
E-mail: dp@aglcontabilidade.
com.br
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Artigo

A falência dos planos de saúde
“Não há medicina e não há planos de saúde sem médicos.“
Sérgio dos Passos Ramos, médico.
Sinais dos tempos: 15 de junho de
2009, Obama, comparece à Associação Médica Americana para falar de
Planos de Saúde. No mesmo dia, o
“New England Journal of Medicine”,
publica uma Online First, espécie de
primeira edição antecipada, para discutir o papel do médico na reforma
do sistema de saúde nos Estados
Unidos. O que acontece no país mais
rico do mundo? Simples. O sistema
de saúde Medicare que abriga mais
de 40 milhões de pessoas com mais
de 65 anos está indo à falência.
Como nos EUA não há um SUS, isto
significa que mais de 40 milhões de
americanos ficarão sem plano de
saúde nos próximos anos. Junte-se
a estes, 46 milhões de americanos
sem nenhuma cobertura médica e 25
milhões com coberturas inadequadas. Uma das frases mais aplaudidas
de Obama no discurso de 15 de junho
foi exatamente esta. A América não
pode abandonar mais de 40 milhões
de americanos.
O pior é que esta falência está sendo anunciada há anos e nada se fez,
seriamente, para evitá-la. Os baixos
honorários pagos sem reajuste por
muitos anos, além dos processos por
mal practice afastaram os médicos
da atividade médica. Alia-se a isto o
alto custo da medicina diagnóstica

e curativa, o alto custo dos medicamentos que nos EUA são pagos
pelos planos de saúde mesmo em
regime ambulatorial e a má qualidade
da medicina prestada por planos de
saúde. Muito parecido com o Brasil,
não é mesmo? Uma das assertivas do
New England é esta: Não há reforma
da assistência médica americana sem
uma reforma nos processos jurídicos
de responsabilidade médica.
Vejamos a situação na assistência
médica por planos de saúde no Brasil.
Já perguntei neste espaço se os advogados que atendemos por 30 reais, via
Policlin e Unimed, nos atendem pelo
mesmo preço... Uma conversa com o
Dr. Aníbal, advogado da APM, genérica, sem nomes, protegidos pelo sigilo
da sua profissão, mostra uma dura
realidade: O pior inimigo do médico
é o cliente insatisfeito. Indenizações
de mais de um milhão de reais estão
sendo solicitadas de médicos que
receberam menos de 200 reais por
uma cirurgia. Pergunto, vale a pena
operar? Os baixos salários pagos pelo
governo e os honorários médicos dos
planos de saúde congelados há mais
de oito anos também estão afastando
os médicos da profissão. Estive em
São Paulo no Fórum Nacional de
Defesa do SUS. Ouvi o Ministro da
Saúde do Brasil dizer: Não temos mais

pediatras no Brasil! De quem é a culpa?
Sobram vagas de residência médica
em pediatria e cirurgia cardíaca. Não
há vagas para dermatologia e cirurgia
plástica. Por quê? Porque estética e
plástica não são cobertos por planos
de saúde! Não tem seus honorários
ridiculamente minimizados por estes
“messias” que administram os planos
à custa dos médicos! Um hospital é
caro? Medicina diagnóstica é cara?
Medicamentos são caros? Congelemos os médicos, estes são cordeiros,
não reclamam.
O que pretendo com este artigo?
Mostrar que estamos caminhando para
a mesma falência previsível que agora
atinge os EUA. Já antevejo o dia em
que o presidente do Brasil estará na
sede da AMB pedindo compreensão
aos médicos. Estes mesmos médicos
que, no presente, estão sendo abandonados, congelados, humilhados,
processados, desprezados. Por planos
de saúde e governos.
Mas repito o que tenho escrito
sempre: Não há medicina e não há
planos de saúde sem médicos. Hoje,
por mérito, a citação é minha.
Sérgio dos Passos Ramos
é vice-presidente da
APM Regional
São José dos Campos
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Curso de
Gestante
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.

Classificados
De médico para médico
PRECISA-SE - médico ultrassonografista para atuar em clínica
urológica. Enviar currículo para
mafdelta@gmail.com
PROCURO área disponível em
clinica ou consultório médico, aproximadamente 50 a 60 m2, para
atendimento na especialidade de
Acupuntura. Favor enviar e-mail para
sergioranzani@yahoo.com.br

Plantão Sul América
21/7 das 9h às 16h
Casa do Médico

Moda com desconto
Bruna Araújo Jorge, Érika Ikezili
e Rafaella Cassolari oferecem 10%
de desconto em peças de vestuário
das últimas tendências da moda
feminina. Trabalho personalizado,
com hora marcada. Informações:
(12) 9711-9070 ou bruna.araujo.
jorge@gmail.com
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Palestras para leigos
Hepatite Crônica e Cirrose foi o tema da palestra apresentada pela
Dra. Maria Beatriz de Oliveira, no dia 4 de junho, na Casa do Médico. A
atividade integra a programação de palestras gratuitas para o público
leigo, organizada pela APM Regional.

Acompanhantes na UTI
O Hospital Vivalle está iniciando um projeto pioneiro em São José dos
Campos. Desde o final de maio, todos os pacientes de UTI podem ser
acompanhados na maior parte do dia por um familiar que demonstre
condições emocionais.
A cada dia, o paciente poderá contar com um acompanhante escolhido por
ele ou pela família que poderá permanecer na UTI das 14h às 19h30. Durante
os horários de visita, bem como em momentos nos quais seja necessário
realizar algum procedimento médico ou de enfermagem, esse acompanhante
será orientado a aguardar fora da UTI por alguns instantes.
Cuidados com humanização e atenção ao paciente vão além da internação
- Além do projeto de acompanhantes na UTI a equipe do Vivalle desenvolve
outro trabalho que visa ao bem-estar completo do paciente, além da mudança
do estilo de vida após a alta hospitalar.
No momento da alta, ele recebe uma pasta com orientações gerais para
serem seguidas em casa.

www.

apmsjc
.com.br
Confira os
acessos ao
site da APM
Regional:

Novo setor de Quimio e Hemo
O Hospital Pio XII acaba de inaugurar
um novo setor de Quimioterapia e uma
nova sala de preparação e recuperação
pós-anestésica no setor de Hemodinâmica da instituição. Com as obras,
o Hospital ampliou a sua capacidade
de atendimento na Quimioterapia
em 116% (passando de 6 para 13
poltronas) e triplicou a capacidade do
setor de Hemodinâmica (de 3 para 10
leitos). As obras foram realizadas com
recursos do governo estadual.
O setor de Quimioterapia passou
a ter 98m2, ganhou um leito e 13
poltronas para atendimento dos pacientes em tratamento. O Hospital Pio
XII realiza uma média de 600 sessões

de quimioterapia e hormonioterapia por
mês. Setenta e cinco por cento dos
atendimentos são feitos a pacientes do
SUS (Sistema Único de Saúde).
Com a construção de mais uma sala
de preparação para exames e recuperação anestésica de 55m2, o setor de
Hemodinâmica teve o número de leitos
ampliados de três para 10. Além dos
leitos, a nova sala conta com um posto
de enfermagem e sanitário.
O setor de Hemodinâmica realiza
mensalmente uma média de 200
exames diagnósticos e terapêuticos
intervencionistas nas áreas cardiológica, neurológica e vascular.

Imunobiológicos
Considerados uma revolução no
tratamento de doenças inflamatórias
sistêmicas como a artrite reumatóide,
a doença de Crohn, retrocolite ulcerativa e a psoríase, os medicamentos
imunobiológicos trouxeram novas
esperanças à pacientes com problemas autoimunes que não tinham boas
respostas com outras medicações.
No Vale do Paraíba, a única central
de aplicação devidamente capacitada

para fazer a aplicação do imunobiológicos é a do Hospital Vivalle. Além
de ter sido estruturada conforme os
critérios de qualidade da Organização
Nacional de Acreditação (ONA), a Central de Aplicação de Imunobiológicos
do hospital conta com uma equipe
de enfermagem especializada para
oferecer toda assistência necessária
ao paciente, e médicos plantonistas
24h por dia.

