
Informativo da Associação Paulista de Medicina São José dos Campos
•  Ano 24  •  Nº 205  •  Julho - 2016

 Departamento Jurídico
 Defesa Profissional
 Departamento DES: licenciamento veículos, cópia adicional da CRLV, carteira 
internacional de habilitação (011-3188-4270), através da APM SP

 Planos Sul América, Bradesco Saúde e Omint
 AGL Serviços contábeis (011-3188-4268), através da APM SP
 Preços diferenciados para associados em eventos científicos e sociais
 Preços diferenciados na compra de atestados (ASO, A, B) e CBHPM
 Sala de internet equipada (à disposição para associados)
 Fotocópias (cota mensal gratuita para associados)
 Locação do Auditório para palestras, reuniões e eventos científicos, com 
multimídia completo (data show, computador) a preço diferenciado para 
associados

 Estacionamento 24 horas (adquirindo o controle, somente associados)
 Divulgação no site da APM SJCampos (divulgação da clínica no guia médi-
co, serviços como, divulgação de aluguel de salas, gratuito para associados 
APM)

 Convênio com a gráfica GC Saúde Impressos Gráficos, especializada no 
atendimento a empresas de saúde (Desconto de 5% para associados)

 Convênio com a Escola de Inglês Wiseup (Desconto de 30% nas mensalida-
des, somente associados)

 Convênio com Instituto Wanderley Luxemburgo (Desconto de 30% nos 
cursos, medicina esportiva, fisioterapia, psicologia, entre outros, somente 
associados)

 Convênio com CIEE Centro de Integração Empresa Escola (Desconto de 36% 
para associados)

 Convênio com a Associação Comercial e Industrial, para usufruir de diversos 
produtos e serviços com desconto. Informações:  
rosangela.camargo@acisjc.com.br

 Jornal do Médico (mensal);
 Sócio da APM tem desconto em teatro, www.apm.org.br;
 Clube de Campo APM SP (Serra da Cantareira) http://www.apm.org.br/
aberto/clube.aspx;

 Nós cuidamos do seu animalzinho como você cuida dos seus pacientes: 
Com Carinho, desconto especial para sócios da APM www.caocarinho.com.
br ou 12-3922-8785

POR QUE SER SÓCIO DA APM SJC

ATUALIZE SEU CADASTRO! (12) 3922-1079   •   apm@apmsjc.com.br
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Feliz  Aniversário!

M
é

d
ic

o
 r

e
sp

o
n

sá
ve

l: 
C

.A
.G

.B
. 

- 
C

R
M

:3
2

1
2

5

Tel: (12) 3878-4244 
www.holhosdovale.com.br

O Hospital de todos 
os Oftalmologistas!

- Melhores soluções, especialmente em 
  cirurgia do segmento posterior e anterior 
  com alta qualidade de imagem.

O resultado: mais conexão entre
o cirurgião e o foco da cirurgia.

A Evolução na Microcirurgia Ocular 

Alta tecnologia no
 Hospital de 

Olhos do Vale.
Microscópio Leica M844 F40 
(Nova aquisição)

- Imagens anatômicas coloridas com as 
  melhores caracteríscas de iluminação, 
  contraste, nidez e realismo.

- Câmera de alta definição para 
  gravação de imagens em HD.

NOVOS ASSOCIADOS

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

ENTRADA FRANCA
 
Debatedores: 
Antonio Celso Escada, Diretor Cultura Associação Paulista de Medici-
na São José dos Campos 
Hélio Alves de Souza Lima, Psiquiatra e Conselheiro Fiscal Associação 
Paulista de Medicina São José dos Campos 
David Alves de Souza Lima, Psiquiatra e Vice Presidente da Associação 
Paulista de Medicina São José dos Campos  

ORGANIZAÇÃO:
João Manuel Faria Simões de Carvalho Maio – Diretor Cultural Asso-
ciação Paulista de Medicina São José dos Campos 

Associação Paulista de Medicina – Regional da São José dos Campos 
Endereço: Avenida São José 1187 - Centro – S.J.Campos 
Auditório Antonio Mazzuco 
3922-1079 ou 3922-4666
apm@apmsjc.com.br ou saojosedoscampos@apm.org.br
não há necessidade de reservas

2016

Sessões de filmes e debates com 
convidados especializados nos 
temas abordados. 25 de fevereiro (quinta-feira) 20h 

ESPOSAMANTE 
ITA, 1977 – Comédia/Drama. 106 min. Dir.: Marco Vicario. 
Com: Laura Antonelli, Marcello Mastroianni, Leonard Mann.

24 de março (quinta-feira) 20h 

12 HOMENS E UMA SENTENÇA
EUA, 1957 – Drama. 95 min. Dir.: Sidney Lumet. 
Com: Henry Fonda, Martin Balsam, John Fiedler.

29 de abril (quinta-feira) 20h 

TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO 
EUA, 1957 – Drama/Policial. 116 min. Dir.: Billy Wilder. 
Com: Ian Wolfe, Norma Varden, Ruta Lee.

19 de maio (quinta-feir) 20h 

UM HOMEM, UMA MULHER
FRA, 1966 – Romance. 100 min. Dir.: Claude Lelouch. 
Com: Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, Pierre Barouh. 

23 de junho (quinta-feira) 19h30 

CIDADÃO KANE 
EUA, 1941 – Drama. 119 min. Dir.: Orson Welles. 
Com: Joseph Cotten, Dorothy Comingore, Agnes Moorehead.

21 de julho (quinta-feira) 20h 

ESSE OBSCURO OBJETO DO DESEJO
FRA/ESP, 1977 – Drama/Romance. 105 min. Dir.: Luis Buñuel. 
Com: Fernando Rey, Carole Bouquet, Ángela Molina. 

18 de agosto (quinta-feira) 20h 

CREPÚSCULO DOS DEUSES 
EUA, 1950 – Drama/Romance.110 min. Dir.: Billy Wilder. 
Com: William Holden, Gloria Swanson, Erich Von Stroheim.

22 de setembro (quinta-feira) 20h 

AS INVASÕES BÁRBARAS 
FRA/CAN, 2003 - Comédia dramática. 99 min. Dir.:  Denys Arcand. 
Com: Rémy Girard, Stéphane Rousseau, Louise Portal.

20 de outubro (quinta-feira) 20h 

O ANJO AZUL
ALE, 1930 – Drama/Comédia Musical. 94 min. Dir.: Josef Von 
Sternberg. Com: Marlene Dietrich, Emil Jannings, Roland Varno.

17 de novembro (quinta-feira) 20h  

O PADRE 
GBR, 1994 – Drama. 105 min. Dir.: Antonia Bird. 
Com: Tom Wilkinson, Cathy Tyson, Robert Carlyle.

PROGRAMAÇÃO

DEBATEDORES: 
Antonio Celso Escada, diretor cultural da Associação 
Paulista de Medicina São José dos Campos 

Hélio Alves de Souza Lima, psiquiatra e conselheiro 
fiscal  da Associação Paulista de Medicina São José dos 
Campos 

David Alves de Souza Lima, psiquiatra e vice-presidente 
da Associação Paulista de Medicina São José dos 
Campos  

ORGANIZAÇÃO:
João Manuel Faria Simões de Carvalho Maio – diretor 
cultural da Associação Paulista de Medicina São José dos 
Campos 

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

Auditório Antonio Mazzuco
Avenida São José 1187, Centro
São José dos Campos / SP 
3922-1079 ou 3922-4666
apm@apmsjc.com.br ou 
saojosedoscampos@apm.org.br

REALIZAÇÃO:

Não há necessidade de reservas

ENTRADA FRANCA

Dr! O que difere você de todas as 
outras profissões da saúde é o seu CRM!

Utilize a expressão MÉDICO 
e o número do seu CRM em todos 

os seus documentos e divulgações.
Se for especialista escreva sua 

ESPECIALIDADE e seu Registro de 
Qualificação de Especialista (RQE).

VALORIZE A SUA 
PROFISSÃO!

A partir desta edição, o Jornal do Médico volta a publicar, mensalmente, a tabela de honorários 

praticados pelas operadoras de planos saúde e Unimed. O objetivo é contribuir com as ações de 

valorização da classe médica, divulgando para a sociedade os valores pagos pelos convênios. Ajude 

a manter a tabela atualizada. Compartilhe com seus pacientes!

Tabela de honorários está de volta

QUANTO VALE O SEU TRABALHO, DOUTOR?

2016

A vacinação contra o H1N1 em São José dos 
Campos atingiu, até o dia 1º de junho, 94,13% de 
cobertura do público-alvo estipulado pelo Minis-
tério da Saúde. Foram vacinadas 178.014 pessoas, 
sendo 35.049 crianças de seis meses a menor de 
cinco anos (87,61%), 13.391 profissionais de saúde 
(65,77%), 4.800 gestantes (64,42%), 1.438 mães 
que deram à luz recentemente (117,39%), 70.273 
idosos (110,96%) e 53.410 doentes crônicos, se-
gundo a Secretaria Municipal de Saúde.

A campanha terminou, oficialmente, nesta 
terça-feira (31). No entanto, enquanto o município 
tiver doses, as vacinas continuarão sendo aplicadas 
nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), que funcio-
nam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Entre 3 de janeiro e 14 de maio, foram no-
tificados 24.415 casos de Síndrome Respiratória 
Aguda Grave, dos quais 11.472 tiveram amostra 
processada. Destes, 30,5% foram classificados 
como Influenza, sendo a imensa maioria (85,3%, 
ou 2.988) H1N1.

O Sudeste lidera o número de casos de H1N1 
no período, com 1.604, seguido pelo Sul (697), 
Centro Oeste (366), Nordeste (177) e Norte (143). 
Os óbitos por Influenza A já atingiram 588 notifi-
cações, sendo 271 apenas no estado de São Paulo.

H1N1: campanha 
imuniza 94% 
do público-alvo

Agora, você pode assistir em casa aos filmes 
exibidos no Cine Debate da APM! Os DVDs estão 
disponíveis na videoteca da Casa do Médico. Informe-
-se pelo tel. (12) 3922-1079 ou apm@apmsjc.com.brO ronco e a apneia do sono sob uma ótica 

evolutiva e clínica é o tema do livro “O ronco 
e o cutucão da minha mulher”, que o médico 
psiquiatra Alberto Remesar lança em São Paulo, 
durante a 24ª Bienal Internacional do Livro, em 
agosto. Haverá lançamento também em São José 
dos Campos, em data a ser confirmada. 

Dirigido ao público leigo, o livro traz infor-
mações sobre as heranças e modificações que 
contribuíram, ao longo do desenvolvimento das 
espécies, para o surgimento do ronco e da apneia 
do sono nos seres humanos. “O ronco e as paradas 
respiratórias (engasgos) durante o sono foram 
negligenciados por milênios por todos os que se 
dedicavam ao tratamento das doenças humanas”, 
explica o autor. “Isso mudou muito nas últimas 
décadas, pois o crescente número de estudos e 
conhecimentos provenientes de diferentes áreas e 
profissionais vinculou o ronco e a apneia do sono 
aos mais variados problemas sociais e da saúde”.

Alberto Remesar é mestre em Psiquiatria 
pelo Instituto de Psiquiatria da UFRJ e doutor 
em Ciências pelo Departamento de Psicobiologia 
da Unifesp.

Parabéns aos aniversariantes de AGOSTO!

Sebastião Domingues Neto (03), Helio Alves de Souza Lima (04), Katia 
Maria Bruzzi R. Cardoso (04), Luiz Claudio Ferri da Silva (04), Silvana Maria 
Figueiredo Morandini (11), Alexandre Redondo de Carvalho (12), Maria Be-
atriz de Oliveira (14), Thiago Fraga Arruda (15), Marcos Antonio Prado (17), 
Walter Augusto Lopes (17), Carlos Ignacio Ribeiro (18), Marcos Henrique 
Bona Lopes (22), Francisco José Hannemann Neto (22), Cláudia R. P. Pinto 
de Carvalho (24), Patricia Sayuri Ueno (23), Sérgio dos Passos Ramos (23), 
Rogerio Manuel Coelho de Araujo (26), Rebeca Klarosk Ismall (26), Roberto 
Kyoshi Kikko (27), Paulo Vitor F. S. Nascimento (28), Fernando Martins Soares 
(29), Rosangela Henrique Araujo Santos (29).

Carolina Supino - cirurgia pediátrica
Marcia Tigani Machado - psiquiatria
Marina Leite da Silveira Libardi – dermatologia
Mucio de Queiroz Madeira – pediatria
Nathalia Vieira Ghiarducci Caterina – medicina do trabalho
Paulo Roberto Lemos Lemes – terapia intensiva

Cine Debate em casa
Médico lança livro na Bienal

 Acesse o nosso BLOG!
A APM São José dos Campos mantém um Blog que traz em primeira 
mão as principais notícias da medicina, movimento médico e da 
própria APM. Desenvolvido na plataforma Wordpress, pode ser lido 
tanto na Web como na maioria dos celulares e Smartphones. Para 
acessar, basta escrever no seu navegador: 
http://www.apmsjc.wordpress.com/ ou http://wp.me/3nOSj 

Fonte: Holerites de associados da APM
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Ligue hoje: 3922-1079 Siga-nos no Twitter @Apm_Sjc

A APM É LIVRE PARA 
DEFENDER O MÉDICO E A MEDICINA.

JORNAL DO

5

GIRO RÁPIDO



• Presidente - Francir Veneziani Silva • Vice-presidente - David Alves de Souza Lima • 1º Secretário - Maria Margarida Fer-
nandes Alves Isaac • 2º Secretário - Gilberto Benevides • Diretor Científico - Vitor Mercadante Pariz • Diretor de Comuni-
cação - Sérgio dos Passos Ramos • Diretor Cultural - Antonio Celso Escada • Diretor Cultural adjunto - João Manuel F. Simões 
C. Maio • Diretora de Defesa Profissional - Silvana Maria Figueiredo Morandini • Diretor de Esportes - Othon Mercadante 
Becker • Diretora Social - Carmen Thereza Pricoli Quaglia • Diretora Social adjunta - Juana Montecinos Maciel • 1ª Tesourei-
ra - Djanete Barbosa de Melo • 2º Tesoureiro - Luiz Alberto Siqueira Vantine • Conselho Fiscal (titulares) Hélio Alves de Souza 
Lima / Rozeny Anute Costa / Pedro Roberto Alves Ribeiro • Conselho Fiscal (suplentes) Flávio Lopes Brun / Paulo César Ribeiro 
Carvalho / Roberto Schoueri Junior • Delegados junto à APM Estadual - Lauro Mascarenhas Pinto / Therezinha Veneziani Sil-
vaJornalista Responsável: Ana Paula Soares - Mtb. 18.368  • Projeto Gráfico/editoração: Layout Produção Gráfica • Tiragem 
Desta Edição: 1.500 Exemplares.  Toda matéria assinada é de responsabilidade do autor

EDITORIAL

Órgão Informativo da 
Associação Paulista de Medicina 

São José dos Campos
www.apmsjc.com.br
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Francir Veneziani Silva
Presidente da APM 

São José dos Campos

De médico para médico
CLASSIFICADOS

VENDO – aparelho de Ecodoppler. Siemens 2009, Acuson X300, 3 transtutores, linear VF 10-5, convexo CH5-2, endocavitário. 
Contato: Carlos Maldonado Campoy. Tel. 98113-2426. 

 ALUGO – apartamento dois dormitórios, Condomínio Vermont, Vila Adyana, semi mobiliado, cama nos quartos (sem 
colchão), mesa com seis cadeiras, sofá, armários, geladeira, fogão, sugar, máquina de lavar. Tudo novo. Sala de ginástica, 
sauna, duas piscinas área de lazer com churrasqueira, salão de festas, duas vagas de garagem. Contato: Rosali – 99620-1919

ALUGO - sala vaga em consultório médico. Contato: Ana Tereza de A. Oliveira e Claúdia M. Nogueira. Tel. 3943-9448 / 3921-0306.

VENDO microscópio cirúrgico ZEISS (OPM), modelo antigo, adequado para pequenas cirurgias. Contato com Francisco 
12-3652-4204/98848-4886.

VENDO KIA Sportage 2008-2008, com 63.000 km, pneus trocados aos 50.000 km, bateria nova: R$ 30.000,00. Única dona, todas 
revisões na KIA (última em dezembro). Contato: Francisco José Hennemann Neto. Tel. (12) 3921-3226 / 3941-1294 / 98108-5555.

ALUGO horário disponível em sala já montada, na Av. Adhemar de Barros. Contato Clarice ou Alessandra (12) 3921-2688 
ou 3942-4804.

ALUGO - sala para médico mobiliada com PABX, no Ed. Oswaldo Cruz - prédio novo atrás do Pronval. Tratar com Paulo: 3941-1197.

ALUGO horário em consultório, para profissionais da área da saúde. Falar com Fernanda no cel: 98157-8892

ALUGA-SE clínica com duas salas de cirurgia, rede de gases, no break, ar condicionado, conforto médico, rede de dados, toda 
em porcelanato e divisórias de vidro, excelente localização. Tel. 3925-2526. Contato: comprocasa@ig.com.br

DIVIDO sala de consultório médico em clínica de Alto Padrão na Vl. Adyana, próximo ao Hospital Policlin da Nove de Julho. 
Ampla recepção com secretária, elevador para cadeirantes, Estacionamento para Clientes, Ar condicionado, Internet, Ba-
nheiros acessíveis na recepção e consultório, Brinquedoteca, equipe médica e odontológica já formada. Tel. (12) 991415531 
Dra Katia Ferrer - Cirurgiã Plástica

ALUGO ou VENDO apartamento novo com 2 dormitórios, repleto de armários, pronto para morar. Localizado próximo ao 
Hospital Municipal. Tel. para contato: 99771-0084 ou 98127-9040.

ALUGO horário em consultório médico no Jardim Aquarius. Tel. (12) 3942-4213. Cecília Machado.

ALUGA-SE salas para médicos, bem localizadas, em clínica de luxo na Av. Barão do Rio Branco, 692, com total infraestrutura, 
incluindo sala com equipamento de ultrassonografia, sala de curativos e exames ginecológicos, estacionamento e recepção. 
Maiores informações (12) 3921-6270 ou (12) 99755-0761, Dr. Paulo.

A UNIMED SJC TEM O PLANO 
DE SAÚDE DO TAMANHO
QUE VOCÊ PRECISA
COM ELE 
VOCÊ MONTA 
PLANOS IDEAIS 
PARA SEUS 
FUNCIONÁRIOS.

FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO COMERCIAL

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.
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A classe médica acumulou enorme 
perda de seu poder aquisitivo nos últi-
mos anos, com redução de seus valores 
nominais recebidos. Porém, absorveu 
os custos operacionais para manter sua 
prestação de serviços nesse período.

Ao montar um consultório mé-
dico, uma das grandes preocupações 
é saber quanto custará para se ter e 
manter o seu próprio negócio. Muitas 

vezes deixamos de considerar o custo do investi-
mento e sua manutenção ao mensurarmos o valor 

mínimo de retorno, para não termos prejuízo no 
investimento realizado.

Um dos grandes desafios que a classe médica 
e suas respectivas entidades enfrentam neste mo-
mento está diretamente relacionado ao modelo de 
política econômica e social vivido em nosso país.

Os planos de saúde conseguiram repassar parte 
de seus custos, obtendo autorização para aumen-
tos sempre acima da inflação, mas os honorários 
médicos nunca foram contemplados.

Desde a regulamentação da Lei 13.003/14, que 
determina a obrigatoriedade de contratos escritos 

entre planos de saúde e prestadores, contendo 
índices de reajustes periódicos para os serviços 
prestados, a APM persiste na defesa do trabalho 
médico. Assim, voltamos a publicar mensalmente 
os valores de remuneração da consulta paga pelos 
convênios em nossa região e, para tanto, solici-
tamos aos colegas que nos informem os valores 
recebidos em seu contrato para que possamos 
divulgar os números reais.

Francir Veneziani Silva
Presidente da APM SJCampos

Quanto vale o seu trabalho, Doutor?

A marca de 300 transplantes autólogos de medula óssea, realizados desde 2004 pelo Hospital Pio XII, foi comemorada no dia 23 de junho em solenidade 
realizada na FAAP. O procedimento foi implantado pelos médicos Fernando Callera e Evandro Secchi. 

No final de 2015, o Hospital Pio XII ampliou a ala de transplantes, dobrando a sua capacidade. A estrutura conta com quartos pressurizados que mantêm 
os pacientes isolados de possíveis contaminações.

A APM São José dos Campos esteve representada no evento pelo seu presidente, Francir Veneziani Silva.

Hospital Pio XII comemora a realização de 
300 transplantes de medula óssea

Francir Veneziani Silva, presidente da Associação Paulista de Medicina de São José dos Campos; 
Rogério Manuel Coelho Araujo, cirurgião do Hospital Pio XII; Itamar Cóppio, vice-prefeito de 
São José dos Campos

Daniel de Souza Baptista, diretor administrativo do Hospital Pio XII; Irmã   Mizaela Santos da 
Cunha, diretora geral do Hospital Pio XII; Fernando Callera, diretor técnico e responsável pela 
equipe de Transplante Autólogo de Medula Óssea do Hospital Pio XII; Eduardo Cuccio, diretor 
clínico do Hospital Pio XII 

“A formação dos profissionais não supre 
as necessidades da atenção primária”

Formação médica para o SUS

O Conselho Federal de Medicina (CFM) e a As-
sociação Médica Brasileira (AMB) disponibilizaram 
documento com orientações aos médicos sobre os 
requisitos mínimos para a contratualização com 
operadoras de planos de saúde.

Por meio deste documento, os profissionais 
têm acesso a importantes detalhes previstos na 
Lei 13.003/2014, em vigor desde final de 2015, 
que estabeleceu a obrigatoriedade de contratos por 
escrito e detalhados, com as obrigações e respon-
sabilidades específicas.

Com a nova legislação, a Agência Nacional de 

Saúde Suplementar (ANS) passou a ter a atribuição 
de fixar um índice de reajuste em determinados casos. 
A partir de agora, não há mais possibilidade para 
fracionamento de índices. A base de cálculo definida 
pela ANS para chegar ao percentual de reajuste será o 
Índice Nacional ao Consumidor Amplo (IPCA) cheio, 
que corresponde ao valor acumulado nos 12 meses 
anteriores à data do aniversário do contrato.

Entre os destaques das orientações divulgadas 
pelas entidades médicas encontram-se medidas que 
estabelecem que os contratos devem contemplar 
cláusula de livre negociação entre as partes, a 

forma de reajuste dos serviços contratados deve 
ser expressa no contrato de modo claro e objetivo, 
além de que os prazos e os procedimentos para 
faturamento e pagamento dos serviços prestados 
devem ser expressos claramente no contrato.

Segundo a lei, o não cumprimento das obriga-
ções prevê penalidades para o prestador de serviços 
e para a operadora de planos de saúde.

A cartilha com as orientações pode ser acessada 
no site do Cremesp: www.cremesp.org.br

Fonte: Cremesp

Orientações sobre descontratualização 

As escolas médicas brasileiras, em sua gran-
de maioria, preparam os médicos basea¬das no 
modelo Flexneriano, no qual o padrão científico 
prevalece, com a Biologia assumindo papel pre-
ponderante.

Essa abordagem leva à valorização das alterações 
da normalidade orgânica com investigação “armada”, 
baseada em exames subsi¬diá¬rios, em prejuízo da 
abor¬dagem sistêmica, na qual se busca avaliar a 
dinâmica biopsicossocial por meio de diálogo, obje-
tivando conhecer o indivíduo que ali está.

Quantos de nós não ficamos incomodados 
quando um paciente responde que não tem nada 
e só veio para saber se está tudo bem?

Com a formação fundamentalmente baseada 
em procedimentos especializados e de elucidação 
de ¬doenças realizada em hospitais, o estudante 
elege seu modelo naquele professor que trabalha 
nessas instituições, e busca formar sua carreira 
nesse sentido.

Apenas 3% das doenças necessitam de hospi-
talizações, mostrando o viés formativo.

A procura dos programas de Residência Mé-

dica retrata esse fato: os mais concorridos são os 
de especialidade, enquanto os mais gerais, como 
o de Saúde da Família e Comunidade, Pediatria, 
têm pouca demanda.

A enorme maioria dos pacientes tem suas dú-
vidas, queixas e doenças resolvidas em programas 
de atenção primária, que necessita cada vez mais 
médicos para dar vazão a essa demanda crescente. 
No entanto, a formação desses profissionais não 
supre a necessidade do SUS.

Não foi por acaso a necessidade do Ministério 
da Saúde de buscar profissionais com perfil gene-
ralista em outros locais.

Para atingir sua plenitude e atender cada 
vez melhor a população brasileira, o SUS precisa 
ser aprimorado, mais bem financiado e gerido 
e, certamente, as escolas de Medicina precisam 
se adequar e formar mais médicos que busquem 
atender melhor essa sociedade tão carente.

 
Marcos Boulos é Diretor e coordenador do De-

partamento de Comunicação do Conselho Regional 
de Medicina do Estado de São Paulo

Vendas de convites a partir da
 2ª SEMANA DE AGOSTO!
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 Há mais de 35 anos oferecendo o mais 

completo atendimento a pacientes com 

doenças hematológicas,

onco-hematológicas e transplante 

autólogo de medula óssea.

A mais completa clínica de Urologia do Vale 
em amplas e modernas instalações, com 
serviços de consulta, litotripsia, ultrassom.
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CORPO CLÍNICO:
Jorge Cezar Perera de Castro | Marco Antonio Fioravante | José Ronaldo Bigatão | Vicente P. C. Nogueira


