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MBA em Gestão
da Saúde
As crianças da Creche Patronato Nossa Senhora Aparecida –
instituição apoiada pela APM de São José dos Campos – fizeram
festa para a colega Silvana Morandini no dia 5 de outubro! A tão
aguardada visita da palhacinha, com doces e presentes do Dia das
Crianças, fez a alegria dos pequenos. Agradecemos de coração
a todos aqueles que contribuíram para esse momento mágico.

A data de início do curso MBA
em Gestão da Saúde foi transferida
para março de 2017. As fichas de
pré reserva dos interessados serão
mantidas para futuro contato. Todos
os que efetuaram o pagamento da
matrícula devem dirigir-se no endereço abaixo para devida devolução.

POR QUE SER SÓCIO DA APM SJC

2016

GIRO RÁPIDO

PROGRAMAÇÃO

Sessões de filmes e debates com
convidados especializados nos
temas
abordados.
ENTRADA FRANCA

25 de fevereiro (quinta-feira) 20h

ESPOSAMANTE

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

Debatedores:

12 HOMENS E UMA SENTENÇA

Antonio Celso Escada, Diretor Cultura Associação Paulista de MediciDEBATEDORES:
na São José dos Campos
Antonio
Escada,
diretor cultural
da Associação
Hélio AlvesCelso
de Souza
Lima, Psiquiatra
e Conselheiro
Fiscal Associação
Paulista dede
Medicina
São José
Paulista
Medicina
Sãodos
JoséCampos
dos Campos

29 de abril (quinta-feira) 20h

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

24 de março (quinta-feira) 20h
EUA, 1957 – Drama. 95 min. Dir.: Sidney Lumet.
Com: Henry Fonda, Martin Balsam, John Fiedler.

David Alves de Souza Lima, Psiquiatra e Vice Presidente da Associação

João Manuel Faria Simões de Carvalho Maio – Diretor Cultural Associação Paulista
de Medicina
São José
dos Campos
David
Alves de
Souza Lima,
psiquiatra
e vice-presidente

TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO

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

da Associação Paulista de Medicina São José dos
Associação Paulista de Medicina – Regional da São José dos Campos
Campos
Endereço: Avenida São José 1187 - Centro – S.J.Campos

19 de maio (quinta-feir) 20h

Auditório Antonio Mazzuco
ORGANIZAÇÃO:
3922-1079 ou 3922-4666
João
Manuel FariaouSimões
de Carvalho Maio – diretor
apm@apmsjc.com.br
saojosedoscampos@apm.org.br
não há necessidade
de reservas
cultural
da Associação
Paulista de Medicina São José dos
Campos

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

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

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.

(Campus da UNIVAP)
Av. Shishima Hifumi 2911
URBANOVA – SJCampos.
Fone: (12) 3947-1097

CINE DEBATE

em casa

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.

REALIZAÇÃO:

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

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.br

Feliz Aniversário!
Parabéns aos aniversariantes de NOVEMBRO!

Beatriz Dias Rosa (05), Mario Sérgio Leone Carregosa (05), Paulo
Roberto Bahdur Vieira (05), Livia Tiemi Cavicchioli Tateyama (05), Lauro
Benedito Hanna (05), Fernanda Coccolin (06), Pam Wen Lung (06), Flávia
Mota Liete (07), Leandra di Fatima Morandini Leão (08), Flávia Saori
Myyashira Kubo (09), Sonia Missae Miuri (09), Sérgio Neves Pampanelli
(13), Luiz Antonio Silveira (17), Adriano Diniz Baptista Mendes (18),
Karina Fernanda Remondini (18), Luiz Claudio Lima Alves (18), Mariana
Teixeira Arduini (18), Evandro Monteiro Asseff (22), Paulo Cesar Grigolli
(22), Flávio Lopes Brun (23), André Gustavo Santos Pereira (24), Avenir
Isaac Neto (24), Elaine Cristina de Oliveira Yokota (26), Roberto Tabajara
Reis (28), Urbano Andrade P. de Carvalho (29), Emma Gabriella Farkas (30),
João Carlos Remedio (30), João Manuel F. Simões C. Maio (30).

CLASSIFICADOS

De médico para médico
ALUGO - sala no Jardim Aquarius, Edifício Le Classique, com secretária todos os dias, telefone fixo e móvel
e Internet. Ligar 99790-6470. Dra. Adriana Jardim.
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 Almeida Oliveira e Claúdia Maria 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.

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

AF_LAB-0224-16
CAMP
GBR,
1994 – Drama. 105 min. Dir.: Antonia
Bird. OUTUBRO
Com: Tom Wilkinson, Cathy Tyson, Robert Carlyle.

Não há necessidade de reservas
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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 médico, 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 mensalidades, 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.
br18:27
ou 12-3922-8785
ATUALIZE SEU CADASTRO! (12) 3922-1079 • apm@apmsjc.com.br

Informativo da Associação Paulista de Medicina São José dos Campos
• Ano 24 • Nº 208 • Out - 2016

APM homenageia a pediatra Margarida

A classe médica, representada pela Associação Paulista de Medicina (APM) de São José dos Campos, externou
seu reconhecimento à dedicação e aos serviços prestados à sociedade pela pediatra Maria Margarida Fernandes
Alves Isaac. A homenagem foi realizada no Baile do Médico, dia 15 de outubro, no Espaço Cassiano Ricardo (veja
cobertura completa na próxima edição do Jornal do Médico).
Desde a sua instituição, em 2004, a cerimônia - que acontece anualmente, durante as comemorações do Dia do
Médico - já homenageou grandes personagens da história da medicina de São José dos Campos: Rubens Savastano,
Farid Jorge, Carlos Alberto Martins, Therezinha Veneziani Silva, José de Castro Coimbra, Rodolfo Zuppardo, Carmen
Quaglia, Hélio Alves de Souza Lima, Raul Camargo Vianna, Silvana Morandini e Carlos Alberto de Queiroz Carvalho.
Nascida na Ilha da Madeira em 7 de fevereiro de 1944, Maria Margarida chegou ao Brasil aos oito anos de
idade, para encontrar seu pai, que já estava no Brasil há quatro anos. Morou em São Paulo até 1968, quando
ingressou no curso de Medicina da Faculdade de Medicina da Irmandade de Misericórdia de Taubaté.
Ao se formar, trabalhou no Pronval, em São José dos Campos e, em 1977, passou a integrar o corpo clínico
da Santa Casa de Misericórdia, onde permanece até os dias atuais. Especialista em pediatria pela Sociedade
Brasileira de Pediatria e Associação Médica Brasileira, por várias vezes foi chefe do Serviço Pediátrico e chefe
de Berçário da Santa Casa, sendo também uma das fundadoras da UTI neonatal desse hospital.
Maria Margarida é casada há 43 anos com o médico ginecologista Avenir Isaac Neto, com quem teve duas
filhas, Marta e Raquel, também médicas. O casal também tem um filho de coração, Marcos Eugênio, formado
em Administração. Diretora da APM de São José dos Campos, a pediatra mantém, há anos, participação efetiva
e atuante em prol da classe médica da cidade.

A APM SJCampos saúda e dá boas-vindas a seus novos associados!
Adriana Jardim Borges Raimundo – pneumologia e medicina do sono
Alice Juliana Otoni Muller Santos –clínica médica
Ana Carolina Leite Hernandez – pediatra
Ana Cristina Vidal – gastroenterologia
André Lopez do Nascimento – clínica médica
Mariana Muniz Banhos – clínica médica
Odeilton Tadeu Soares – psiquiatria
Omar Amaro – ginecologia e obstetrícia
Paulo Augusto Teixeira Pinto – dermatologia

A Sociedade Brasileira de Mastologia reitera
que a mamografia no Brasil é um direito de toda
mulher acima dos 40 anos de idade. Deve ser
lembrado que a mamografia não funciona isoladamente e, eventualmente, pode falhar. Ainda
assim, é o único método que demonstrou reduzir
a mortalidade por câncer de mama.
Os casos que acontecem no Brasil, nos quais a
mulher descobre o seu próprio nódulo, se deve ao
baixo índice de acessibilidade à mamografia pelo SUS.
O Estado não pode repassar à mulher brasileira o ônus de sua inoperância na realização de
mamografias.
O baixo número desses exames realizado no
Rio de Janeiro pelo SUS em 2015 (15,3%), em
mulheres de 50 a 69 anos, demonstra que elas não

estão tendo seu direito garantido, apesar da lei. É
isso que reflete a pesquisa anunciada pelo INCA,
ou seja, por não fazerem mamografia, as mulheres
detectam o câncer pelo autoexame.
Em seus estudos, a Rede Goiana de Pesquisa
em Mastologia, em conjunto com a Sociedade Brasileira de Mastologia, mostra que menos de 25%
das mulheres entre 50 e 69 anos fizeram mamografia pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em 2015.
Os estudos também confirmam as pesquisas
divulgadas no Canadá e no Reino Unido, que revelam que a mamografia realizada entre 40 e 49 anos
pode reduzir a mortalidade, considerando que, se
feita anualmente, pode oferecer maior chance de
cura e maior sobrevida para as mulheres que tiveram o infortúnio de desenvolver câncer de mama.

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

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, Banheiros 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

Hoje, ¼ das 58 mil mulheres que desenvolverão o câncer de mama no Brasil neste ano estarão
entre 40 e 49 anos. Considerando que é um direito
constitucional da mulher brasileira fazer a mamografia, a SBM recomenda que o exame mamográfico
seja feito anualmente a partir dos 40 anos. E mais.
Recomenda que a mulher possa e deva se autoexaminar, uma vez que conhecer o próprio corpo faz
parte da obrigação de cada indivíduo.
Esses fatos mostram que é fundamental o
estado prover mamografia para todas as mulheres
acima de 40 anos e que pontes possam ser construídas evitando que o peso recaia sobre os ombros
da mulher brasileira.
Sociedade Brasileira de Mastologia

Tabela de honorários

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

A médica pediatra Maria Margarida Fernandes Alves Isaac

NOTA OFICIAL SOBRE ESTUDO DO INCA

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

NOVOS ASSOCIADOS

Alves Isaac

QUANTO

VALE

O SEU TRABALHO,

DOUTOR?

Petrobras

100,00

Porto Seguro

86,96

Sul América

85,09

Med Service

85,00

Bradesco

85,00

Policlin

65,00

Unimed SJC

57,77

Unimed Intercämbio

53,33

Unimed Vale do Paraiba

48,88

Grupo S. José Saúde

37,00

Vale Saúde

36,00

Fonte: Holerites de associados da APM
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O papel do médico nos desafios do
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Francir Veneziani Silva
Presidente da APM
São José dos Campos

Ser MÉDICO, uma paixão sem remédio

Quando nascemos, recebemos diferentes missões na trajetória de nossas vidas.
Alguns não se contêm diante do desespero
do sofrimento alheio e utilizam o talento de
suas mãos para trazer esperança a corações
desesperançados. Passam a se dedicar de
forma incansável a enfrentar as dificuldades no seu trabalho, independentemente
dos tempos.
Não há tempos, nem momentos para
praticar o amor à vida. Não escolhemos o dia
para exercer nossa profissão. Todo dia é dia
para dar de si, penetrar fundo nos tormentos

da humanidade e sentir a dor do doente, compreender seu sofrimento, infundir confiança,
transmitir a palavra que conforta o olhar compadecido, ter na mão a leveza de um artesão
e agir com delicadeza, se doar para romper o
nevoeiro que separa vida e morte e praticar
nossa missão, “preservar vidas”.
Que os raios da luz divina iluminem a
todos os médicos para seguirem no uso do seu
conhecimento e capacidade, empreendendo
com carinho, atenção e amizade, trazendo
vidas à luz e cuidando delas, para que tenham
uma existência sadia.

Ação de golpistas
Estamos nos aproximando do final de ano e a ação de golpistas, pilantras
e oportunistas se avoluma. Alertamos que o Cartório de Protestos não faz
comunicações via telefone; custas judiciais são pagas somente mediante
o recolhimento de guias próprias – não existem depósitos em contas
judiciais ou de terceiros. Em caso de dúvidas, procure o Departamento Jurídico da APM de São José dos Campos.

NTE
A
T
R
O
P
IM

Não podemos salvar o mundo, mas
podemos salvar o homem que está na nossa frente quando nos doamos pelo amor à
nossa profissão e continuamos acreditando
num mundo melhor: “A natureza se alegra
de você pelo amor que doa em sua vida
profissional”.
Há médicos do corpo e "médicos da alma".
Felizes são aqueles que conseguem reunir as
duas profissões. Parabéns ao colega!
Francir Veneziani Silva
Presidente da APM - São José dos Campos

Vagas para
ultrassom
A Plani Diagnósticos Médicos por Imagem
está contratando médicos de ultrassom para a sua
unidade de Caraguatatuba. Interessados devem
entrar em contato pelo telefone 12 3797-5448.

A APM São José dos Campos esclarece que o conteúdo do material publicitário encartado no Jornal
do Médico é de exclusiva responsabilidade do anunciante. A APM se reserva o direito de recusar a
divulgação de conteúdos não condizentes com a ética médica e a legislação vigente.
Órgão Informativo da
Associação Paulista de Medicina
São José dos Campos
www.apmsjc.com.br

• Presidente - Francir Veneziani Silva • Vice-presidente - David Alves de Souza Lima • 1º Secretário - Maria Margarida Fernandes Alves Isaac • 2º Secretário - Gilberto Benevides • Diretor Científico - Vitor Mercadante Pariz • Diretor de Comunicação - 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 Tesoureira - 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 SilvaJornalista 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

AQUECIMENTO GLOBAL

P4P, ou PQP?

O Conselho Regional de Medicina do Estado de
São Paulo (Cremesp) recebeu, no dia 27 de setembro,
a visita do médico Paulo Saldiva, diretor do Instituto
de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo
(IEA-USP), para uma palestra com o tema "Porque
devemos incentivar o médico a envolver-se na promoção de ações em prol da sustentabilidade ambiental".
Saldiva propõe envolver ativamente os profissionais de Medicina na melhoria das condições
de vida no entorno de seu ambiente profissional e
na proximidade de hospitais e instituições, o que
beneficiaria não apenas os pacientes, mas também
a comunidade local. O médico salienta que o sofrimento do planeta e das cidades com o meio ambiente
deteriorado vem prejudicando diretamente e de
modo assustador a vida das pessoas. "As doenças
que ressurgiram do passado e as novas que se manifestam em razão da poluição e do aquecimento

Tudo o que era sólido se desmancha no ar, tudo o que era sagrado é profanado, e as pessoas são finalmente forçadas a
encarar com serenidade sua posição social e suas relações recíprocas. Karl Marx e Friedrich Engels - 1848
A medicina está cara? De quem é a culpa? Dos
médicos, claro! Essa é a “lenga lenga “dos “entendidos” em saúde que se utilizam de palavras em
inglês como fee for service e P4P em palestras que
propõem soluções para o alto custo da medicina.
São importadas principalmente de dois países
com realidades e objetivos distintos.
Na Inglaterra, o sistema foi desenvolvido para
melhorar a qualidade da assistência dos clínicos
gerais. A medicina estatizada esbarrava na inércia
do médico, na falta de esforços dos pacientes principalmente em relação a doenças crônicas e aos
maus resultados do sistema. Foram estabelecidas
diretrizes de qualidade tais como eficiência do
sistema e satisfação do usuário, premiando o
médico com ganhos em dinheiro acima do seu
salário. Veja que em nenhum momento se fala em
punir o médico com diminuição de seus ganhos
nem se culpa o médico pelo alto custo da medicina.
O pressuposto é que a melhoria de qualidade da
assistência médica na porta de entrada, que é o
consultório do clínico geral, reduz consultas e procedimentos em unidades de pronto atendimento,
encaminhamento a especialistas, agravamento
de condições evitáveis, internações em unidades
secundárias e terciárias.
Para funcionar, na Inglaterra, é essencial um
sistema de informação universal de alto custo e eles

o têm. No Brasil estamos a centenas de anos luz de
sistemas que funcionam. Outro fator comparativo é
que a satisfação do usuário é responsável por 33%
dos pontos que aumentam o ganho do médico. A
percepção de saúde e cuidado faz parte da cultura
do paciente. Ele avalia bem quem cuida bem dele.
No Brasil a cultura do paciente entende que médico
bom é o que pede exame.
Já nos EUA o sistema P4P teve duas ocasiões.
Uma na década de 90, um absurdo fracasso, que literalmente mais causou danos à saúde dos pacientes
(e dos médicos) do que aumento na qualidade de
vida do americano.
Outra, na atualidade, com a criação do
“Obamacare”. Nos EUA não existe nenhum sistema de saúde estatal. Quem está doente tem de
pagar para receber assistência. O Partido Democrata defendeu um sistema mínimo. Só que nos EUA
quando se dá alguma coisa se cobra do povo, e este
tem idéia crítica de quanto paga de imposto. Para o
americano médio dar saúde a quem não tem dinheiro para pagar é um absurdo. Não é um problema do
Estado. Coisas do capitalismo.
Ora, se os americanos precisam de médicos,
mas os americanos não querem pagar impostos
para isto, então, porque não cobrar este custo dos
médicos? A AMA (Associação Médica Americana)
assim define o pagamento: “which measures the

quality and/or cost of care”. É claro no texto que
o pagamento aos médicos está baseado no custo
do tratamento. Ou seja, o médico passa a ser sócio
da doença. Quanto mais grave a doença, menos o
médico ganha. Quanto melhor o médico, menos
ele ganha, pois médicos bons são escolhidos por
doentes mais graves que precisam de médicos e
sistemas melhores.
Existem mais venenos tais como “Capitation”, “Shared Savings”, “Bundled Payments”,
"withhold", “risk contracting”.
No Brasil a ANS (e não o CRM como alguns
falam) proibiu qualquer redução dos ganhos
dos médicos com base em resultados, metas referenciais ou restrição de tratamentos desde 2011.
Diante dessa impossibilidade, ressurge
principalmente entre as Unimed a idéia de cobrar do médico o custo do tratamento da doença
disfarçado como P4P ou PQP (Pagamento por
Quociente de Performance), como vi um palestrante defender, o que acabou por causar risos
(deveriam ser lágrimas) na plateia.
Como o assunto é extenso e polêmico, voltaremos no mês que vem.

global alteraram drasticamente o comportamento
das comunidades que vivem nas cidades", alertou
o diretor do IEA. Ele ainda citou estudo recente da
Organização Mundial de Saúde (OMS), alertando
sobre a poluição crescente do ar, responsável pela
morte de mais de 7 milhões de pessoas por ano em
todo o mundo. "O documento propõe medidas urgentes para reduzir as emissões de gases poluentes
e afirma que 80% da população urbana vive sob os
níveis nocivos da poluição".
Para o palestrante, a eclosão de casos de diabetes tipo 2, câncer, obesidade mórbida, depressão,
doenças cardíacas e autoimunes, além do crescimento de doenças degenerativas e demenciais
associadas ao envelhecimento, está diretamente
vinculada à má qualidade de vida nas metrópoles,
ao estresse do dia a dia de trabalho, tabagismo, má
alimentação e sedentarismo, entre tantos outros

Ligue hoje: 3922-1079

em amplas e modernas instalações, com
serviços de consulta, litotripsia, ultrassom.

@Apm_Sjc

Há mais de 35 anos oferecendo o mais
completo atendimento a pacientes com
doenças hematológicas,
onco-hematológicas e transplante
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autólogo de medula óssea.
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No dia 27 de outubro,
o IOV realizará uma Oficina de
Qualidade de Vida especial.
Pacientes e acompanhantes
estão convidados a participar
das atividades dedicadas à saúde
e ao bem-estar, durante todo o dia.
Informações: (12) 3924-9050

Previna-se contra
o Câncer de Mama!
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O Câncer de Mama é um dos tipos de câncer mais
comum entre as mulheres no mundo e no Brasil,
respondendo por cerca de 25% dos casos novos a
cada ano e é a segunda maior causa de morte entre
as mulheres. Pode atingir mulheres com menos de
35 anos, mas acima desta idade as chances ter o
câncer crescem progressivamente principalmente
após os 50 anos.
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Rua Major Antônio Domingues, 472, CEP: 12245-750,
Centro, São José dos Campos - SP.

Siga-nos no Twitter

A mais completa clínica de Urologia do Vale

Dr. Sérgio dos Passos Ramos
Diretor de Comunicação da
APM São José dos Campos

Acesse o nosso BLOG!

IOV na luta contra
o câncer de mama.

Fonte: Cremesp

A APM É LIVRE PARA DEFENDER O MÉDICO E A MEDICINA

Fontes de leitura:
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,ans-proibe-operadoras-de-premiar-medicos-que-ajudam-a-reduzir-custos-imp-,706004
http://www.ama-assn.org/ama/pub/advocacy/state-advocacy-arc/state-advocacy-campaigns/private-payer-reform/state-based-payment-reform/evaluating-payment-options.page?
http://www.diagnosticoweb.com.br/noticias/gestao/o-futuro-do-p4p-pay-for-performance.html
http://saudebusiness.com/noticias/entenda-a-tendencia-do-pagamento-por-performance/

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:
www.apmsjc.wordpress.com ou http://wp.me/3nOSj

fatores ambientais negativos, como a poluição do
ar e o aquecimento global. "Acredito que o médico
pode ajudar a população a prevenir-se de várias
doenças, assumindo um papel proativo na divulgação de informações que auxiliem na prevenção
efetiva de várias doenças perfeitamente evitáveis
e contribuindo, assim, para a saúde física e mental
das pessoas".
Segundo Saldiva, "os médicos não podem
deixar escapar a oportunidade de interferir em
questões que realmente fazem a diferença na
manutenção da qualidade de vida da população",
lembrando que a classe tem credibilidade, capilaridade e mecanismos capazes de concretizar
mudanças na saúde e ir além, discutindo inclusive
questões bioéticas.

NÃO FAÇA PARTE
PREVINA-SE!

DESSA

ESTATÍSTICA,

Lembre-se: O autoexame não substitui a consulta
médica. Procure um profissional da área da sáude
de sua confiança e faça sua avaliação pessoa.

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.
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