
Petrobras  100,00
Porto Seguro  86,96
Sul América  85,09
Bradesco  85,00
Med Service  85,00
Policlin  70,00
Unimed SJC  58,57
Unimed Intercâmbio  54,06
Grupo S. José Saúde  50,00
Unimed Vale do Paraiba  49,55
Vale Saúde  37,00
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NOVOS ASSOCIADOS

CLASSIFICADOS

Fonte: Holerites de associados da APM

De médico para médico
ALUGO horários em consultório médico com secretária, wi-fi, duas salas de atendimento, recepção e sala 
de espera. Decoração em alto padrão, endereço nobre no Jardim Aquarius. Edifício Le Classique. Tratar pelo 
telefone 12 99790-6470. Dra. Adriana Jardim.

 ALUGA-SE sala de auto padrão, Clínica Unique, Avenida Barão do Rio Branco, 692, 3921-6270 – 3913-3108. 
Falar com Dr. Paulo de Tarso.

VENDO – aparelho de Ecodoppler. Siemens 2009, Acuson X300, 3 transdutores, 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.

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

ALUGO – sala comercial de 51m2, pronta, com piso, teto, luminárias e instalação para ar condicionado, no 
Edifício Alpha Office Place, Rua Itajaí, 80, sala 312, 1º andar, Jardim Aquarius (ao lado da FAAP e da locadora 
de veículos, no Anel Viário). 01 vaga de garagem. As divisórias ficarão a critério do inquilino, negociáveis 
(desconto no aluguel). Contato: 12 – 39213226 / 39411294 / 12-981085555.

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

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.

Feliz  Aniversário!
Parabéns aos aniversariantes de MARÇO!
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Tabela de honorários

QUANTO 
VALE 
O SEU TRABALHO, 
DOUTOR?

Fernanda Naomi Matubara (01), Ed Elinton Braga do Carmo (04), Edmar 

Ott (04), João Carlos Arduini (04), Rosilene das Graças Badiani (04), Ro-

nisio Lage Reggiani (06), Claudio Marcelo T. P. Melo (08),Regina Aparecida 

Sá (08), Edmirson Aparecido Franceschini (10), Olinto Fonseca Santiago 

Maciel (10), Denise Vaz Garcia (11), Rodrigo Salomon B. de Dominicis 

(11), Carlos André Santos Loja (14), Takashi Katahira (15), Tamara Ma-

ria Ribeiro Pereira (15), Danilo Stanzani Junior (16), Fabiola Andrea de 

Carvalho Godoy (17), Frederico Náder Bernardes (17), Paulo Emilio Pinto 

(18), Selma Gomes Ribeiro (18), Rogéria Eliane Carito Reis Araújo Maio 

(19), Eda Cavalieri (21), Alexandre de Souza Muassab (22), Denise da Silva 

Dias (23), José Francisco Guida Motta (23), Nathalia Malentacchi Coppio 

(23), Daniel Luvisotto Alexandre (24), Isnard Cóppio (24), Nathalia Vieira 

Ghilarducci Caterina (24), Paulo Sussumu Amemiya (24), Tania Saalfeld 

Aidar (24), Adriano José Silva Matos (25), Alister Miranda Cará (25), Marcia 

Regina Marsaro (26), Felipe Fonseca Rangel Rebello (27), Djanete Barbosa 

de Melo (29), Maria Regina Teixeira da Silva Castiglione (29), Marielce Vilela 

Lemes (30), Mariléa Vilela Lemes (30), André Lopez do Nascimento (31), 

Rosa Maria Maquezine Cará (31).

Ana Paula Kuwabara – acadêmica
Beatriz Passos Ferreira – acadêmica
Camila Salles Lopes – acadêmica
Fernanda Naomi Matubara – clínica médica
Gabriela Oliveira de Souza – acadêmica
Gannaabathula Akash Viswanath - acadêmica
João Francisco L. Schoueri – clínica médica
Leandro de M. Pinheiro – ortopedia e trauma-
tologia
Maisa Ribeiro Ferraz – anestesiologia
Natalia Lopes Amorim – oftalmologia
Nayara Tamires Marques de Freitas – acadêmica
Raquel Mattos Filgueiras – neurologia
Tamara Maria Ribeiro Pereira – clínica médica

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

CINE DEBATE

 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 multimí-
dia 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 atendi-
mento 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

SERVIÇOS
- Seguros: saúde, vida, automóvel, planos de previdência 

privada.
- Burocracias: CNES, Folha de Pagamento, DETRAN, 

Cartório, Prefeitura, Aquisição da Tabela CBHPM, 
Vigilância Sanitária e DEMED*.

- Vantagens: classificados gratuitos no Portal e na 
Revista da APM.

- Compras: descontos especiais em produtos de 
empresas de eletrodomésticos, entre outras.

- Anúncios na Revista e no Portal.
CULTURA E LAZER
- Clube de Campo: 66 alqueires de muita natureza e total 

infraestrutura.
- Pinacoteca: renomados artistas como Volpi, Di 

Cavalcanti, Tarsila do Amaral, entre outros.
- Eventos culturais: exposição de arte, apresentações 

musicais, lançamentos de livros.
- Cursos de Artes: idioma, pintura, piano, entre outros.
COMUNICAÇÃO
- Diagnóstico e Tratamento e São Paulo Medical Journal: 

revistas científicas indexadas na LILACS, Medline e 
Scielo.

- Revista da APM: publicação mensal com assuntos de 
interesse para o médico, tais como política médica, 
cultura, lazer, etc.

- Portal da APM: informações diárias sobre saúde e 
medicina.

EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA
Realizamos eventos em diversas áreas de atuação 

científica, visando à atualização profissional. Atualize seus 
conhecimentos participando das reuniões científicas, 
simpósios, congressos, jornadas, palestras e cursos.
DEFESA PROFISSIONAL
A Associação Paulista de Medicina desenvolve um 
conjunto de atividades para o exercício da medicina 
dentro de padrões éticos, técnicos e científicos. Além 
disso, oferece assistência jurídica para associados, 
quando acusados de má prática da medicina.
CLUBE DE BENEFÍCIOS
O Clube de Benefícios da APM são oportunidades 
imperdíveis de Empresas de porte onde os valores 
dos produtos e serviços são mais baixos que os de 
mercado, porque o Clube se relaciona diretamente com 
os fabricantes.

POR QUE SER SÓCIO DA APM SJC

BENEFÍCIOS APM SP QUE TAMBÉM PODEM SER UTILIZADOS PELOS SÓCIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Há uma baixa circulação do vírus da dengue 
em São José dos Campos. Essa é a avaliação da 
Prefeitura, segundo o mais recente balanço da 
doença, divulgado no início de fevereiro.

De acordo com o relatório, a cidade registrou 
em janeiro 43 casos positivos de dengue, sendo três 
autóctones e três importados. Os demais (37) estão 
em fase de definição do local provável de infecção.

O número é bem inferior ao encontrado no 
mesmo período do ano passado. Em janeiro de 
2016 foram 252 casos.

A maior incidência é na região sudeste, com 
14 casos, seguida das regiões sul (11), leste (8), 
norte (7), centro (2) e oeste (1). Neste ano, foram 
registrados 4 casos de chikungunya - todos impor-
tados - e nenhum de zika.

Mesmo com a redução dos casos em janeiro, 
a Prefeitura deflagrou uma grande campanha 
de combate ao Aedes aegypti. A iniciativa visa 
manter a população em alerta total, uma vez que 
esta época do ano é a mais propícia à proliferação 
do inseto.

No dia 4 de fevereiro, a Prefeitura realizou o 
primeiro arrastão do ano de combate ao mosquito 
transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre 
amarela. Sessenta e quatro agentes visitaram 
cinco bairros da região do Putim, na zona sudeste 
- Jardim Santo Onofre, Vila Iracema, Jardim São 
Judas, Residencial Juriti e Conjunto Residencial da 
Polícia Militar -, totalizando 48 quadras e aproxi-
madamente 3 mil imóveis.

Vírus da dengue tem baixa 
circulação em SJCampos

No último dia 25 de janeiro, a Agência Na-
cional de Saúde Suplementar (ANS) informou 
que recebeu um ofício do Ministério da Saúde 
(MS) com o encaminhamento de sugestões do 
Grupo de Trabalho da pasta para a criação de 
planos “populares”. A ANS decidiu criar um 
Grupo Técnico – composto por servidores de 
todas as diretorias e da Procuradoria Geral da 
Agência – para análise preliminar de viabilidade 
técnica da proposta e posterior realização de 
consulta pública. Após essas etapas, a entidade 
se manifestará sobre o tema.

Diante disso, o Instituto Brasileiro de 
Defesa do Consumidor (Idec) e a Associação 
Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) foram a 
público repudiar a decisão da ANS. A nota assi-
nada pelas instituições alerta que os planos “po-
pulares” representarão mudança radical, para 
pior, na atual legislação que já apresenta falhas 
e lacunas. Será uma volta ao passado, mesma 
situação de 20 anos atrás, quando existiam 
planos de menor preço, porém segmentados e 
com restrições de coberturas.

ANS analisa volta dos 
planos “populares”

O comunicado também adverte que a ANS, 
ao constituir esse Grupo Técnico, reproduz 
a mesma decisão arbitrária do ministro da 
Saúde, quando da criação do primeiro Grupo 
de Trabalho, excluindo da discussão entidades 
da saúde coletiva, de defesa do consumidor e 
de médicos. O Idec e a Abrasco exigem maior 
transparência nos encaminhamentos sobre os 
planos “populares”, a começar pela divulgação 
e submissão à consulta pública das propostas 
e estudos encaminhados pelo MS.

A Associação Paulista de Medicina (APM), 
inclusive, foi alertada de que as discussões 
aconteciam no Ministério da Saúde e solicitou 
participação. Constatando que os planos “po-
pulares” interfeririam significativamente e de 
forma negativa no exercício profissional e no 
atendimento à população, a entidade deixou o 
grupo após tentar, em vão, apresentar ponde-
rações contrárias à proposta. Assim, capitaneou 
movimento contrário ao projeto junto com as 
demais entidades paulistas.

Fonte: APM
O médico guardará 

absoluto respeito pelo 
ser humano e atuará 

sempre em seu benefício. 
Jamais utilizará seus 
conhecimentos para 
causar sofrimento 

físico ou moral, para 
o extermínio do ser 

humano ou para permitir 
e acobertar tentativa 

contra sua dignidade e 
integridade.

 Item VI – Código de Ética 
Médica do Brasil

Em reunião no dia 13 de fevereiro na APM São 
Paulo, os médicos paulistas definiram a pauta a ser 
utilizada este ano durante as negociações com as 
operadoras de planos de saúde. A categoria deman-
da correção de 16,28% nos valores de consultas e 
procedimentos; reajustes por fator de qualidade 
de no mínimo 100% do Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) – nunca menos do que isso; 
a avaliação do vínculo como relação de trabalho; e 
a alteração da Instrução Normativa (IN) 64 – que 
dispõe sobre o fator de qualidade – da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Além dos diretores da APM, do Cremesp e da 
Academia de Medicina de São Paulo, estiveram 

presentes representantes de diversas sociedades 
de especialidades e Regionais da APM. A pauta foi 
aprovada por unanimidade.

O cálculo para chegar ao valor pedido é o se-
guinte: o IPCA acumulado no último ano, 6,28% 
- índice aprovado pela ANS na Lei 13.003/14 – mais 
a recuperação de parte das perdas não repostas 
nos últimos anos, o que acrescenta mais 10% de 
reajuste pelos próximos cinco anos, para corrigir 
essa distorção. A pauta será enviada às operadoras 
de planos de saúde, que serão convidadas para 
negociar os reajustes. 

Quanto às alterações da IN 64, a pauta solicita 
que a redação volte a ser parecida com o que dizia a 

IN 63 (sobre o mesmo tema, que foi alterada com a 
mais recente). Ou seja, os médicos querem que  os 
critérios do fator de qualidade sejam estabelecidos 
em parceria entre os conselhos profissionais da área 
da Saúde, as sociedades médicas de especialidades 
(no caso de prestadores médicos), as entidades 
representativas das respectivas profissões e a ANS.

Também pretendem alterar as variações do 
IPCA para: 120% para quem atingir o Nível A 
do fator de qualidade; 110% do IPCA para quem 
atingir o Nível B do fator de qualidade; e 100% do 
IPCA para quem não atender os critérios. 

Fonte: APM

Médicos reivindicam 16,28% de reajuste nos planos de saúde
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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 

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.

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

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

Quality Cancer Care: Recognizing Excellence

Dr. Carlos Flávio Turci
Responsável Técnico

CRM-SP27301

Ligue hoje: 3922-1079 Siga-nos no Twitter @Apm_Sjc

A APM É LIVRE PARA 
DEFENDER O MÉDICO 

E A MEDICINA
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FIQUE TRANQUILO, 
VOCÊ ESTÁ PRÓXIMO DA 

FIQUE TRANQUILO, 
VOCÊ ESTÁ PRÓXIMO DA 

FIQUE TRANQUILO, 

MELHOR ESTRUTURA
MÉDICO-HOSPITALAR 

DA REGIÃO!
Aproveite cada momento, 

confraternize. Curta as férias 
merecidas, os familiares, os amigos e 
sinta a tranquilidade de ter a Unimed 

São José dos Campos perto de você.
São 46 anos de experiência 

no mercado para levar a você 
profi ssionalismo, estrutura 

diferenciada e qualidade de vida.

Tenha a tranquilidade ao seu lado,
tenha Unimed São José dos Campos.

45
ANOS

A APM São José dos Campos esclarece que o conteúdo do material 
publicitário encartado no Jornal do Médico é de exclusiva responsabili-
dade do anunciante. A APM se reserva o direito de recusar a divulgação 
de conteúdos não condizentes com a ética médica e a legislação vigente.

IMPORTANTE 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. Desen-
volvido 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 

A profissão do médico conquistou a confiança da sociedade justamente por 
incluir, em seus princípios, o respeito e a igualdade no tratamento do enfermo. 
Ali, a proteção de dados sigilosos e o direito à intimidade, decorrentes da relação 
médico-paciente, são um dever, e assim, acredita-se que o que for dito, ou o que 
os exames revelem, não será informado a terceiros.

É do interesse social que os fatos da vida privada sejam resguardados, ocul-
tados e mantidos em segredo profissional, pois, caso contrário, poucas pessoas se 
arriscariam a procurar ajuda.

Enquanto o segredo é reconhecido como obrigação e princípio da ética mé-
dica, o respeito pela confidencialidade, na prática, tem sido desrespeitado ao não 
demonstrarmos nenhuma hesitação em dizer a familiares e amigos de pacientes 
terminais, (quando não à própria imprensa), as peculiaridades de suas doenças.

A facilidade de compartilhamento de dados nas redes sociais faz com que 
muitas vezes os médicos percam o limite e descumpram as normas da profissão. 
Atualmente, a incoerência ética se agrava ao acreditarmos existir coisas mais impor-
tantes em jogo, sem termos a competência no julgamento da importância das coisas.

Nossas escolas estão esquecendo de formar profissionais com base no jura-
mento de Hipócrates: "Aquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão e 
no convívio da sociedade, eu tiver visto ou ouvido, que não seja preciso divulgar, 
eu conservarei inteiramente secreto".

Francir Veneziani Silva
Presidente

APM SJCampos

Sigilo e ética medica, 
onde está o limite?

ATENÇÃO: DOUTOR 123
Tendo em vista manifestação da empresa DOUTOR 123, dando 

conta de que “temos uma relação próxima de parceria com a Associação 
Paulista de Medicina de São José dos Campos”, alertamos que não 
existe parceria alguma entre nossa entidade de classe e que não existirá, 
em tempo algum, tal envolvimento.

Estamos e sempre estaremos alertas e vigilantes quanto ao 
respeito às normas e regramentos de nosso Código de Ética Médica.

As medidas necessárias já estão sendo tomadas no sentido de que 
o nome da APM não mais seja exposto dessa forma.

EDITORIAL
Francir Veneziani Silva, presidente da APM SJCampos

Cefaleia Crônica Diária
O termo Cefaleia Crônica Diária (CCD) é uti-

lizado para definir uma CONDIÇÃO de dores de 
cabeça MUITO FREQUENTES, sem qualquer tipo 
de causa estrutural - são cefaleias PRIMÁRIAS.

De acordo com a Classificação Internacional 
das Cefaleias, o paciente deve ter dor de cabeça, 
no mínimo 15 dias por mês, em período de três 
meses no mínimo.

Algumas cefaleias, podem ter essa caracte-
rística:

• HEMICRÂNIA PAROXISTICA CRÔNICA 
• HEMICRÂNIA CONTÍNUA
• CEFALEIA em SALVAS CRÔNICA
• S.U.N.C.T.: Short lasting, Unilateral, Neuralgi-

form headache, associated to Conjuntival injec-
tion and Tearing  

• SUNA: Short-lasting Unilateral Neuralgiform 
headache attacks with Autonomic symptoms 

• CEFALEIA PERSISTENTE DIÁRIA desde o INÍCIO 
• CEFALEIA tipo TENSIONAL CRÔNICA
• MIGRÂNEA (Enxaqueca) CRÔNICA

Porém as mais preocupantes, são as cefaleias 
transformadas. As dores de cabeça mais comuns 

O Conselho Regional de Medicina do Estado 
de São Paulo (Cremesp) vem a público, mais uma 
vez, alertar aos médicos e à sociedade sobre a pu-
blicidade de vários tipos de "cartões de desconto" 
comercializados por funerárias e outras empresas, 
que oferecem aos associados abatimento no valor de 
consultas e procedimentos. Tal prática é enganosa 
e confunde o consumidor, pois sugere tratar-se de 
um plano de saúde, quando na verdade não é. O 
Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Me-
dicina condenam a vinculação de médicos a todo e 
qualquer sistema de descontos, prática que também 
motivou a cartilha da Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS) alertando que “Cartão de desconto 
e Cartão pré-pago não são planos de saúde. Quem 

Cremesp alerta sobre “cartões de desconto”
usa esse serviço não está protegido pela agência 
que regula e fiscaliza os planos de saúde, a ANS".

O assunto é alvo da preocupação constante 
dos Conselhos de Medicina e está contemplado 
pelo Código de Ética Médica (CEM), bem como 
pela Resolução CFM 1.649/2002.  De acordo 
com o CEM, a Medicina não pode, em qualquer 
circunstância, ser exercida como comércio. A 
Resolução 1.649 veda ao médico o “vínculo de 
qualquer natureza com empresas que anunciem 
e/ou comercializem planos de financiamento ou 
consórcios para procedimentos médicos”.

Dessa forma, o Cremesp alerta aos profissionais 
que o convênio entre médicos e empresas que ofe-
recem esse tipo de serviço caracteriza infração ética 

junto aos conselhos regulamentadores da profissão. 
Há mais de uma década o Cremesp vem atuando para 
coibir essa prática, notificando médicos e diretores 
clínicos de estabelecimentos que participam de con-
vênios referentes a “cartões de descontos”. 

O Cremesp já foi a público diversas vezes de-
nunciar essa prática, alertando também a popula-
ção de que o sistema de descontos em consulta não 
apresenta garantias assistenciais mínimas, não 
se responsabiliza pela integralidade da saúde do 
paciente, que ficará vulnerável diante de situações 
que exigem outros encaminhamentos médicos, em 
especial os mais complexos e mais graves.

Fonte: Cremesp

Relação médico-paciente
O desenvolvimento de aplicativos para dispositivos mobile ou para o ambiente web é um fenômeno crescente na prestação 

de serviços, criando muitas facilidades e benefícios à sociedade, mas que também envolve riscos. É o caso do aplicativo “Médico 
Pontual” que foi recentemente tirado do ar e não pode mais ser utilizado nas plataformas digitais. O referido aplicativo abria 
espaço para comentários sobre supostos “atrasos” de médicos em consultas, identificando-os pelo nome e número de CRM, 
entre outros dados. Sob o pretexto da “melhora da relação médico-paciente”, o serviço na realidade, expunha o profissional 
da Medicina, sem dar-lhe o direito de defesa.

Fonte Cremesp

Agilize sua matrícula. 
Início previsto para 24/03

são a Cefaleia Tipo Tensional e a Migrânea (En-
xaqueca). Ambas podem ser TRANSFORMADAS 
em crônicas, por ABUSO de ANALGÉSICOS:

*Analgésicos comuns, como: ibuprofeno, dipiro-
na, paracetamol, ácido acetilsalisílico e outros. 

*Ergotamínicos 
*Analgésicos combinados contendo cafeína, 
barbitúricos e outras substâncias adicionadas 
a analgésicos simples. 
*Triptanos 
*Opióides

O limite de analgésicos, combinados ou não, 
é de 2 dias por semana, portanto, no máximo 8 
dias por mês.

Infelizmente, a mídia e as prateleiras de 
farmácias-drogarias, estimulam esse consumo 
exagerado.

O tratamento desses pacientes passa pela 
interrupção abrupta do abuso desses analgésicos, 
o que nem sempre é fácil, e a imediata instituição 
de profiláticos, além de mudança de hábitos, como 
horário de sono, jejum, prática de exercícios e dieta 
adequada.

A Sociedade Brasileira de Cefaleia acompa-
nha com preocupação o aumento das cefaleias 
crônicas, secundárias ao abuso de analgésicos 
- 6,9% de prevalência na população brasileira. 
Se considerarmos apenas São José dos Campos, 
pode haver aproximadamente 46 mil portadores!

Isto tem impacto econômico e social impor-
tante, essas pessoas faltam ao trabalho, faltam a 
compromissos, produzem menos e sofrem mais 
acidentes de trabalho.

Comorbidades: os pacientes com cefaleia crô-
nica têm mais chances de desenvolver transtornos 
psiquiátricos (depressão, transtorno de ansiedade 
e transtorno bipolar), transtornos do sono, AVC 
e doenças cardiovasculares. Portanto, devido a 
essa considerável prevalência e à gravidade desse 
quadro, vale a pena PERGUNTAR, na anamnese, 
sobre cefaleia.

Creio que a maioria das especialidades 
médicas, pode colaborar, orientando sobre os 
riscos do abuso de analgésicos e, se necessário, 
encaminhar para avaliação na área neurológica.

Oswaldo Couto Junior, neurologista 
Membro da Sociedade Brasileira de Cefaleia e ABN

MBA em Gestão da Saúde

LOCAL DA MATRICULA: 
TUDO AQUI (Campus da UNIVAP)

Av. Shishima Hifumi 2911 - URBANOVA
São José dos Campos.

Fone: (12) 3947 1097
 

Duração do curso: 18 meses - 3 (três) semestres letivos
Carga horária: 432 horas-aula

Aulas quinzenais: sextas-feiras das 18h30 às 22h30 
e sábados das 8h30 às 17h30.

Local das aulas:  UNIVAP (Campus URBANOVA)


