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GIRO RÁPIDO

Aliança Francesa

Código de Ética Médica

A Mme Julie Mailhé (na foto, no alto à esquerda, de preto), diretora da Aliança Francesa no
Vale do Paraíba, participou da reunião da Diretoria da APM no dia 3 de novembro. Foram discutidos
planos conjuntos de ação na área cultural, tendo como foco o médico associado e a comunidade
francesa da região.

em casa

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 DEZEMBRO!

Gilberto Benevides (02), João Manoel Theotonio dos Santos (02), Fernando de Melo Castilho (03), João Leão de Souza Neto (04), José Eduardo Bastos
Araujo (05), Maria Tereza Mathias Chad Fioravante (06), Ingrid Rodrigues
Athayde (09), Renato Perali (11), Janete Costa Moraes (14), Juliana Paola
de Melhado e Lima (14), Lazaro de Jesus Rocha Soares (14), Matheus Rodrigues Duque (14), Fernando Callera (15), Oswaldo Couto Junior (15), Eudir
Pimentel S. Rodrigues (16), Élide Zelia Santo (17), Ligia Perez de Paula (17),
Gislleny Nunes Calanzani Rocha (18), Adriana Jardim Borges Raimundo (19),
Marcello Daguiar Silva Certo (19), Talita Cristina Ramos Maestri (19), Julio
César Fernandes da Silva (20), Wellington Lopes Brito (22), Cecilia Braconnot
Machado (25), Lauro Mascarenhas Pinto (27), Álvaro Vieira de Almeida Junior
(28), Bruno Fernando Costa da Silva (28), Vitor Mercadante Pariz (28), Sandra
Mara P. C. Ribeiro (30), Sonja Silva Souza Farias (30).

NOVOS ASSOCIADOS
A APM SJCampos saúda e dá boas-vindas a seus novos associados!
• Bruno Fernando Costa Silva – otorrinolaringologia
• Enrico do Amaral Fonseca – cirurgia do aparelho digestivo
• Flavia Bagno – cirurgia geral
• Karine Yoshiye Kajiwama Okamoto – dermatologia
• Mirela Liberato Campoy – acadêmica

Boas Festas
Que o Natal renove nossos
valores de solidariedade e
amor ao próximo, e que o
Ano Novo se anuncie repleto
de luz, paz e saúde!
São os votos da APM
São José dos Campos a todos
os colegas e seus familiares,
profissionais de saúde,
amigos e pacientes.
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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.
br ou 12-3922-8785

Vice-prefeito propõe parceria à APM

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

CLASSIFICADOS

De médico para médico

Informativo da Associação Paulista de Medicina São José dos Campos
• Ano 24 • Nº 209 • Nov - 2016

O LABORATÓRIO SABIN É O ÚNICO DA AMÉRICA
LATINA PREMIADO NO MAIOR CONGRESSO DE
MEDICINA LABORATORIAL DO MUNDO.

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

A EQUIPE DO SABIN RECEBEU O PRÊMIO
DA AACC (AMERICAN ASSOCIATION FOR
CLINICAL CHEMISTRY), NA PENSILVÂNIA,
ESTADOS UNIDOS, EM 2016.

As entidades representativas da saúde poderão ter
um papel significativo na administração municipal, por
meio de iniciativas que visem à capacitação dos recursos
humanos da rede. Parceria nesse sentido foi sugerida
pelo vice-prefeito eleito de São José dos Campos, Ricardo
Nakagawa, que participou da reunião da Diretoria da APM
no dia 3 de novembro.
O médico gastroenterologista apresentou sua visão
sobre a saúde na cidade, enfatizando o que ele considera
um ponto crucial, que é a necessidade de se capacitar
os profissionais que atuam na saúde pública. Nesse
contexto, a APM poderá se organizar para oferecer cursos e treinamentos, atendendo à demanda dessa área.
Em agosto, ao apresentar à APM suas propostas
para a saúde na cidade, o então candidato a prefeito Felício Ramuth ressaltou a necessidade de se adotar uma
gestão eficiente e eficaz. “Queremos trazer novidades
para o setor. Para os velhos problemas, vamos trazer
novas soluções”, afirmou. A experiência do vice-prefeito, que é Gestor em Saúde (veja texto nesta página),
será fundamental para esse direcionamento.
O presidente da APM São José dos
Campos, Francir Veneziani Silva, reiterou
a disposição da entidade de colaborar no
que estiver ao seu alcance para contribuir
com a melhoria do atendimento e dos
serviços prestados à comunidade.

Ricardo Nakagawa (de pé) deve ter atuação estratégica na gestão da saúde

Um gestor para a Saúde
Estreante na política, o médico Ricardo Mitsuo Nakagawa, 44 anos, é Gestor
em Saúde em São José dos Campos. Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em 1996, é especialista em Cirurgia Geral pelo Hospital
das Clínicas da FMUSP.
Nascido em São José dos Campos, o vice-prefeito eleito vem de uma
família de 14 médicos, entre tios e primos. Seu pai, Dr. Ichiro Nakagawa,
foi um dos fundadores do Grupo São José Saúde, há 51 anos.

AGUARDE!

ENTRE OS RECONHECIMENTOS
RECEBIDOS ESTÃO:

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

EDIÇÃOESPECIALBAILEDOMÉDICO

∞ MOLECULAR PATHOLOGY DIVISION AWARD
FOR EXCELENCE IN RESEARCH;
∞ INDUSTRY DIVISION BEST ABSTRACT AWARD;
∞ NATIONAL ACADEMY OF CLINICAL
BIOCHEMISTRY (NAPC) AWARD.

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.

Os melhores momentos do tradicional
encontro da classe médica de
São José dos Campos

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, 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.

A equipe de pesquisa e inovação do Sabin, coordenada pelo Dr. Gustavo Barra, foi premiada pelo desenvolvimento
de um exame para a detecção, em uma mesma reação, dos vírus da dengue, zika e chikungunya.
Esse prêmio é resultado não só do constante investimento do Sabin em pesquisa e inovação em medicina
diagnóstica, mas também do compromisso contínuo em prestar um serviço de excelência aos seus clientes,
respondendo aos desafios da saúde, hoje e amanhã.

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.
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12 2138-9500

RT.: Dr. Vítor Mercadante Pariz, CRM 109797-SP

CINE DEBATE

A Comissão Estadual de revisão do Código de
Ética Médica (CEM) – coordenada em São Paulo
pelo vice-presidente do Cremesp, Lavínio Nilton
Camarim – havia recebido, até 7 de novembro,
cerca de 250 propostas de inclusão, exclusão ou
alteração no texto vigente, enviadas pela sociedade.
A comissão é formada por 17 membros, incluindo
representantes da Associação Paulista de Medicina
(APM) e do Sindicato dos Médicos de São Paulo (Simesp), que se reúnem semanalmente para discutir
e avaliar todas as propostas recebidas. O Conselho
Federal de Medicina (CFM) e os Conselhos Regionais de Medicina (CRMs) — incluindo o Cremesp
– estão avaliando sugestões visando aperfeiçoar
os regulamentos norteadores da conduta médica,
a fim de melhor atender às novas demandas sociais

POR QUE SER SÓCIO DA APM SJC

vmp8.com
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Tabela de honorários

QUANTO

VALE

O SEU TRABALHO,

DOUTOR?

Petrobras

100,00

Sul América

85,09

Bradesco

85,00

Med Service

85,00

Porto Seguro

80,00

Policlin

65,00

Unimed SJC

64,12

Unimed Intercämbio

59,19

Unimed Vale do Paraiba

54,26

Grupo S. José Saúde

37,00

Vale Saúde

36,00

Fonte: Holerites de associados da APM
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Fonte: Cremesp

EDITORIAL

Mais um ano
Este é o nosso 62º ano que chega ao final. Diz-se que
ao final do ano temos de relembrar o que fizemos de bom
e esquecer todo o mal. Mas na história de uma entidade,
esquecer o mal significa deixar de ser estratégico. 2016 foi
o ano da crise e das soluções heterodoxas para a mesma.
Mudamos de presidente. Uma presidente que os médicos
não vão esquecer tão cedo tais foram as suas atitudes em
relação à nossa classe. Vivemos uma crise financeira sem
precedentes na nossa história. Mais de 12 milhões de
Sérgio dos Passos Ramos brasileiros deixaram de ter plano de saúde. A maioria de
Diretor de Comunicação nossos consultórios e hospitais reflete esta crise. Operadoras
APM São José dos Campos de saúde perdendo clientes criam novas regras, na maioria
restritivas à atividade e à remuneração médica. Nestes
tempos é hora de nos reunirmos em torno de nossa Associação. Juntos,
somos mais fortes. Mas neste final de ano tenhamos um tempo para
refletirmos em nós mesmos e em nossa família. A Diretoria da APM São
José dos Campos deseja a todos um Feliz Natal. Em 2017 voltaremos com
seu apoio para vencer mais uma crise. Afinal, médicos são especialistas
em mudar o curso natural das coisas.
Sérgio dos Passos Ramos
Diretor de Comunicação
APM São José dos Campos

IMPORTANTE

Cremesp defende descriminalização
do porte de cannabis para uso próprio

Fee-for-service
“Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho”.

O Conselho Regional de Medicina do Estado
de São Paulo (Cremesp) emitiu nota pública pela
descriminalização do porte de Cannabis para
uso próprio aprovada pela Câmara Técnica de
Psiquiatria, em reunião realizada em 30/09/2016
e, posteriormente, na 4748ª Reunião Plenária,
de 25/10/2016. A Câmara Técnica de Psiquiatria
discutiu o tema, levando em consideração as consequências do uso e do porte de drogas para a Saúde
Pública e, portanto, o protagonismo da Medicina
nesta discussão.
Em agosto de 2016 completaram-se dez anos
de vigência da Lei 11.343, a chamada Lei de Dro-

Declaração Universal dos Direitos Humanos, ONU, 1948

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:

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

Trabalhadores podem ser pagos por salários,
a maneira mais justa de remuneração, já que implicam em direitos, deveres, segurança e proteção
social.
Também podem ser pagos por tempo, exemplo
a diarista, que trabalha por x horas para realizar
um trabalho.
Também podem ser pagos por trabalho preestabelecido tipo o arquiteto que é contratado para
fazer uma planta.
Em todas estas e em outras maneiras existe
uma relação direta entre o esforço e o tempo despendido na consecução do trabalho. E também em
relação à sua complexidade, especialização, riscos,
responsabilidade e capacidade do executante.
Médicos no Brasil geralmente trabalham para
as operadoras de saúde por valores de honorários
associados a procedimentos. Estes valores são
estabelecidos pela Associação Médica Brasileira
através de câmaras específicas onde os valores são
estabelecidos pelo tempo, especialização, riscos,
responsabilidade e capacidade do executante.

Quem já viu o trabalho dessa comissão sabe a
seriedade com que nossos colegas trabalham. À
tabela da AMB injustamente acusada de cartel
pelas operadoras de saúde, seguiu-se a CBHPM,
que é uma classificação de todos os procedimentos médicos hierarquizada pelas características já
descritas. É tão boa que foi adotada pela ANS como
Rol de Procedimentos.
Nesta uma consulta vale Y. Se o médico fizer
dez consultas recebe 10 Y. Uma consulta vale 2B
ou em reais 83,97. Uma cesariana, 8B ou 757,15
em horário normal e em enfermaria. Isto quer
dizer que uma cesariana vale o equivalente a nove
consultas. Isto vale para todas as especialidades,
inclusive as cirúrgicas.
Vamos às críticas que os detratores deste tipo
de pagamento fazem:
Quanto mais o médico trabalha, mais
ganha. Ué? Isto não é normal? Justo?
O modelo estimula o paciente a procurar
o médico. Não conheço médicos que vão laçar os
pacientes na rua. Se pacientes procuram médicos,

vão porque querem, porque pagam um plano de
saúde para isto. Atribuir a culpa disto ao médico é
falta de seriedade ou, pior, de caráter.
Quem gera despesas é o médico. Sim. O
médico é o culpado pela evolução da tecnologia,
pela sobrevivência cada vez maior dos pacientes.
Também é culpado pelo preço que as operadoras
vendem os planos e que não cobre os custos. O
médico é o único culpado.
As pessoas que atacam o modelo de ganho atual dos médicos, como se ganhássemos fortunas dos
planos de saúde, todas afirmam que a culpa é nossa.
Fee-for-service, palavra que eles usam em
inglês talvez por vergonha de dizer claramente,
significa pagar (o médico) pelo seu trabalho.
Para eles isto é um crime. Pagar alguém pelo seu
trabalho deve ser teoria comunista ou terrorista!

gas, que prescreve medidas de prevenção do uso
indevido, de atenção e reinserção social de usuários
e dependentes de drogas, estabelece normas para
repressão à produção não autorizada e ao tráfico
ilícito de drogas e define crimes. Tramita no Supremo Tribunal Federal a análise do artigo 28 da
referida lei, que trata da criminalização do porte
de drogas para consumo próprio.
Desde 2012, o Cremesp defende que o tema
das drogas e de seu consumo abusivo devem ser enfrentados na esfera da Saúde Pública, tendo como
princípio fundamental a busca de um equilíbrio entre o interesse coletivo e o individual. Apoiado em

evidências científicas, o Cremesp destaca os riscos
à saúde associados ao consumo de tais substâncias
e considera fundamental que haja políticas públicas
que façam a prevenção de seu uso. No entanto, o
modelo criminalizante, majoritário na História
brasileira, desfavorece o acesso da população às
informações necessárias para o alerta sobre os
danos causados pelo uso dessas substâncias e aos
cuidados assistenciais a que têm direito aqueles
que sofrem agravos dele decorrentes.
Fonte: Cremesp

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.

(Continua na próxima edição.)
Sérgio dos Passos Ramos
Diretor de Comunicação Social da APM

A mais completa clínica de Urologia do Vale
em amplas e modernas instalações, com

A APM É LIVRE PARA DEFENDER O MÉDICO E A MEDICINA

serviços de consulta, litotripsia, ultrassom.

completo atendimento a pacientes com
doenças hematológicas,
onco-hematológicas e transplante

Ligue hoje: 3922-1079

Siga-nos no Twitter
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CORPO CLÍNICO:

@Apm_Sjc

autólogo de medula óssea.

Jorge Cezar Pereira de Castro | Marco Antonio Fioravante | José Ronaldo Bigatão | Vicente P. C. Nogueira

Rua Marcondes Salgado, 28 - Vl. Adyana - São José Campos-SP | (12) 3923-1002 | 3519-3390

Órgão Informativo da
Associação Paulista de Medicina
São José dos Campos
www.apmsjc.com.br
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Há mais de 35 anos oferecendo o mais
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Você sabia que são estimados cerca de 61.200
novos casos de câncer de próstata para o ano
de 2016?
No Brasil, é o segundo câncer mais comum entre
os homens. Alguns desses tumores podem
crescer de forma rápida, espalhando-se e
podendo levar à morte.

NÃO FAÇA PARTE DESSA ESTATÍSTICA,
PREVINA-SE!

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

Diretor Técnico Responsável: Dr. Cláudio Pessoa de Melo - CRM 27.743 - SP

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.

