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POR QUE SER SÓCIO DA APM SJC

JORNAL DO

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

GIRO RÁPIDO

MBA em
Gestão da Saúde

XI Congresso Paulista de

NEUROLOGIA

Entre os dias 24 e 27 de maio, será realizado o XI Congresso Paulista de Neurologia, organizado
pela Associação Paulista de Neurologia (Apan), em parceria com a APM. Nomeado “embaixador da
epilepsia” pela Liga Internacional e Secretaria Internacional de Epilepsia, Martin Brodie é um dos
nomes confirmados para o evento, que acontece no Guarujá.
Além dele, Maarten Titulaer, neurologista formado em Leiden, Holanda, e José Biller,
professor de Neurologia e Cirurgia Neurológica da Universidade Loyola de Chicago, também participarão do evento.
Associados da Apan, da APM e da Academia Brasileira de Neurologia têm descontos especiais
para a inscrição. Todos os que se inscreverem até 31 de março também pagam valores diferenciados.
Confira as informações completas e faça sua inscrição no site da APM – www.apm.org.br

CINE DEBATE
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

NOVOS ASSOCIADOS
A APM SJCampos saúda e dá boas-vindas a seus novos associados!
• Marcus Vinicius de Carvalho – cirurgia pediátrica
• Regina Quintanilha de Almeida Vasconcellos – geriatria e clínica médica

Feliz Aniversário!
Parabéns aos aniversariantes de Abril!

Anibal Domingos Filho (02), Syogi Shinzato (02), Raquel Mattos
Filgueiras (03), Rafael dos Santos Marcondes (06), Angela Moraes Guadagnin (08), Carlos Henrique Gonçalves Vilela (08), Katia dos Santos Ferrer
Marini (10), Carla Maria Arioli Gabriel (11), Lelia Ribeiro de Magalhães
(11), Cyro Alves Britto Filho (12), Karine Yoshiye Kajiyama Okamoto
(12), Gabriela Oliveira de Souza (16), Luiz Gustavo de Lima Periotto (16),
Raul de Camargo Vianna (16), Erika Ferri D'Ávila de Andrade (18), Sirley
Martins Ribeiro (19), Gannaabathula Akash Viswanath (21), Glauco Plens
(21), Talita Cordeschi (21), Dirce Tomoe H. Murakami (23), Jorge Sigueo
Kunizaki (23), Wilson Salgado Filho (23), Vitoria Paiva Ruiz Pereira (24),
Luiz Alberto S. Vantine (25), Rose Mary Paulo do Nascimento Costa (25),
Wanderley Crestoni Fernandes (25), Artur Chagas Vieira dos Reis (28),

Agilize sua matrícula.
Início previsto para 24/03.
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)

Mulheres são maioria entre os médicos jovens
No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o Cremesp destaca a predominância de mulheres entre os médicos jovens. Atualmente, São
Paulo tem 123.761 médicos com endereço em território paulista e em atividade. Destes, 55,3% são homens e 44,7% são mulheres. No grupo de até 35 anos
elas representam 54%. Já na faixa mais jovem, com idade inferior a 25 anos, são 58,1%.
Segundo as estatísticas, a participação feminina na medicina nunca foi tão alta e a tendência é que continue crescendo. Entre os formandos de medicina, as mulheres somavam 50% em
2006 e em 2015 eram de 52,2%.
Em 1957, quando o cadastro no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
(Cremesp) se tornou obrigatório, registraram-se 1.265 homens e apenas 113 mulheres. Segundo dados da Demografia Médica no Estado de São Paulo, em 1980, entre os novos inscritos
no Cremesp, as mulheres representavam apenas 31,41%.
Fonte: Cremesp

Mudanças nas
regras das UPAs
No fim de 2016, o ministro da Saúde, Ricardo
Barros, anunciou a redução das exigências mínimas
para o funcionamento das Unidades de Pronto
Atendimento (UPAs). Agora, as unidades – que funcionam 24h – precisam disponibilizar, ao menos,
dois médicos por dia para atendimento. O mínimo
anteriormente era de quatro profissionais. Ficará
a cargo dos gestores locais escolherem o tamanho
da equipe de cada UPA.
A Associação Paulista de Medicina (APM) já
se posicionou contrária à medida. Primeiro, pelo
aumento da demanda por cada médico atuante,
com turnos de 12 horas ao dia, e também por conflitos com a Resolução nº 2.079/14, do Conselho
Federal de Medicina, que dispõe sobre a atuação
do profissional nas UPAs.
Segundo o Ministério da Saúde, as mudanças
têm o intuito de estimular a abertura de novas unidades – embora se apliquem também para as que
já estão em funcionamento. Atualmente, existem

CLASSIFICADOS

De médico para médico
ALUGO sala comercial em área central de São José dos Campos, 50 m², toda equipada. Período integral ou
parcial. Rua Paulo Setúbal, 147, sala 22, Edifício Alpha Center. Contato: (12) 3941-5415 ou 3949-1027 /
email elainegorg@yahoo.com.br
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 alto 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.

A UPA do Putim, em São José dos Campos

165 UPAs fechadas por conta da falta de verba
dos municípios, que não conseguem arcar com as
despesas mínimas exigidas. Além disso, outras 275
estão em obras. Barros acredita que a flexibilização
da regra não irá afetar o atendimento. Na leitura do
ministro, “é melhor um médico do que nenhum”.
Para Stênio José Correia Miranda, presidente
do Conselho de Secretários Municipais de Saúde
do Estado de São Paulo (Cosems/SP), a redução de
profissionais é um “remendo deplorável” em um
modelo que está totalmente distorcido e distante
de suas propostas originais.

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

QUANTO

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

VALE

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.

Carlos Luiz Weis (28), Elza Vicente da Silva Oliveira (28), Nereusa Martins
Barros Moreira Lemos (28), Silvio José Otti (29), Carlona Supino (30).

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

Ele acredita que o dimensionamento das
equipes das UPAs deve ser abordado nas seguintes
perspectivas: com organização da Atenção Básica,
de modo a reduzir o impacto de busca por serviços
de demanda espontânea; com investimento na formação de profissionais capacitados para o sistema
público; e com autonomia do gestor responsável
para compor as equipes em quantidade e diversidade de acordo com a realidade epidemiológica,
demográfica e social da região em que o serviço
é prestado.
Fonte: APM

Tabela de honorários

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

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.

Jornal do Medico 213.indd 1

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

Informativo da Associação Paulista de Medicina São José dos Campos
• Ano 25 • Nº 213 • Mar - 2017

ISO
9001:
2008

O SEU TRABALHO,

DOUTOR?

Petrobras

100,00

Porto Seguro

86,96

Sul América

85,09

Bradesco

85,00

Med Service

85,00

Policlin

70,00

Unimed SJC

65,00

Unimed Intercâmbio

60,00

Unimed Vale do Paraiba

55,00

Grupo S. José Saúde

50,00

Vale Saúde

37,00
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EDITORIAL

ARTIGO
Francir Veneziani Silva, presidente da APM SJCampos

Valor das consultas

Fator de Qualidade
Mais uma vez, a ANS aplica regras em que o profissional médico é o maior prejudicado. Desta vez, estamos nos referindo ao FATOR DE QUALIDADE.
Esse indicador será utilizado como critério para o reajuste dos contratos entre
operadoras de planos de saúde e prestadores, quando há previsão de livre negociação
e não existe acordo nos primeiros 90 dias do ano. Nesses casos, a base utilizada para
atualização dos valores é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
aplicado a um dos três níveis do Fator de Qualidade: (A) 105%, (B) 100% e (C) 85%.
Para ter garantido apenas o direito de obter atualização monetária de seus proventos, (100 % do IPCA) deveríamos preencher um questionário e assistir a um vídeo
sobre qualidade em saúde, com o tema “cuidado centrado na pessoa”. Dessa forma,
garantiríamos o reajuste de 100 % do IPCA. Caso contrário, estaríamos sujeitos a
reajuste de 85 % do IPCA com base no Fator de Qualidade.
Se Qualificação são os principais conhecimentos, experiência, realizações e
habilidades para se exercer um cargo, esse fator tenta agregar valor ao atendimento
final de nossos pacientes, mas deixa de valorizar o profissional que o praticou, ao
permitir a deflação, (85% do IPCA), com base no “Fator de Qualidade”.
Acreditamos na valorização do colega que conquiste melhores resultados terapêuticos no tratamento de seus pacientes, porém esse fator deixa de considerar
as condições técnicas disponíveis para se conquistar o sucesso de resultados, além
de penalizar o colega médico que não tenha conquistado a qualificação desejável.
O Estado, responsável pelas inúmeras vagas nas escolas de Medicina abertas
nos últimos anos é o mesmo que não valoriza a residência medica ao não permitir
a igualdade de oportunidade.
Francir Veneziani Silva
Presidente
APM SJCampos

A APM criou uma calculadora online que permite ao médico saber o valor
real de sua consulta. Para isso, basta preencher o formulário disponível em
http://associacaopaulistamedicina.org.br/calculadora/, informando
dados sobre o número e o valor das consultas, quantidade de retornos
(atendimentos não remunerados e impostos.
Com essas informações, o programa calcula a receita líquida do profissional. Faça um teste!

Mea Culpa (A culpa é dos médicos)
“Estou ﬁrmemente convencido que só se perde a liberdade por culpa da própria fraqueza.” Mahatma Gandhi
Tenho visto com tristeza o aumento das acusações contra os médicos e me pergunto a quem
interessa essa desmoralização de toda uma classe.
Somos aproximadamente 450.000 médicos
no país. A Medicina exercida no Brasil e principalmente na região sudeste, onde se concentram 60%
dos médicos, é considerada mundialmente como
de excelente qualidade.
Em São José dos Campos temos todas as
especialidades e somos referência brasileira em
qualidade, mas vira e mexe somos surpreendidos
com notícias sobre mau atendimento dos médicos.
Dos médicos? Ou da saúde?
Tenho assistido a diversas apresentações sobre
aspectos de gestão de saúde. Em todos, sem exceção, a culpa de todos os males é nossa, dos médicos.
O que eu gostaria que esses gestores pensassem é
quem paga seus gordos salários? Nós, os médicos,

tão criticados por eles. Porque não existe medicina
nem saúde sem médicos.
No meu último artigo neste espaço eu comentei
que eles nos querem pagar por performance mas não
abrem mão de seus salários, encargos, benefícios etc,
coisas que os médicos na sua maioria não tem!
Vejo falarem em prontuários, formulários,
sistemas... Nos EUA mais da metade do tempo do
médico é gasto no preenchimento dessas criações
que o afastam do paciente. E o pior é que desviam
o caro tempo do médico da sua atividade fim.
Nossa atividade fim é consultar, examinar, fazer hipóteses diagnósticas, raciocínio clínico, pedir
e analisar exames, diagnosticar e tratar. Para isso
fomos treinados. Nosso tempo é muito precioso
e podemos delegar parte ou toda a burocracia a
técnicos treinados para isso e que trabalhem sob
orientação e responsabilidade dos médicos.

Mas, repito, continuam a nos culpar por tudo.
Vi aqui neste mesmo espaço um colega nosso
dizer que os médicos formados no Brasil não sabem
fazer medicina de comunidade. Culpa nossa? Ou
justificativa para importação de médicos? Ou atribuição de diagnósticos a outras profissões? Sonho
de todos os gestores. Se as faculdades de medicina
não estão formando bons médicos a culpa é dos...
médicos, claro.
Aí eu lhe pergunto, meu caro colega? A quem
interessa detratar tanto toda uma classe?
Voltem a ler a citação de Ghandi no início
do artigo.
Sérgio dos Passos Ramos
Diretor de Comunicação Social
APM São José dos Campos

I Workshop Saúde Digital:
segurança de dados
Com o objetivo de incentivar os médicos
a utilizarem mais e melhor as ferramentas
digitais disponíveis na área da Saúde, a APM
realiza, no dia 28 de abril, o I Workshop Saúde
Digital: segurança de dados. O evento será no
Auditório Nobre da Associação, em São Paulo.
Atualmente, existem softwares altamente
seguros para o compartilhamento de prontuários eletrônicos entre médicos, profissionais da

saúde, hospitais e laboratórios. O Brasil também conta com uma legislação que resguarda
os direitos dos pacientes. E o Conselho Federal
de Medicina, em parceria com a Sociedade
Brasileira de Informática em Saúde (SBIS),
possui uma resolução normativa (Resolução
CFM 1821/2007) que certifica os softwares
que adotam todos os requisitos necessários
de segurança.

Esse primeiro workshop contará com a
presença de renomados especialistas na área de
segurança da informação, atuantes em empresas
de tecnologia e de consultoria, além de representantes do segmento de certificados digitais e
advogados especializados no meio tecnológico.
Mais informações no site da APM
www.apm.org.br

Calculadora da APM informa receita líquida proveniente das consultas

IMPORTANTE
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.

Mais uma vez, solicitamos o apoio dos colegas para que o coelhinho da Páscoa
distribua muitos ovos de chocolate às crianças da Creche Patronato
Nossa Senhora Aparecida. As doações de ovos de 100g a 150g
podem ser entregues até o dia 11/04 na Casa do Médico.
Muito obrigado!

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

A APM É LIVRE PARA
DEFENDER O MÉDICO
E A MEDICINA
Ligue hoje: 3922-1079

Siga-nos no Twitter

@Apm_Sjc

Órgão Informativo da
Associação Paulista de Medicina
São José dos Campos
www.apmsjc.com.br
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Que nada nos
defina. Que nada
nos sujeite. Que
a liberdade seja
a nossa própria
substância.

Há mais de 35 anos oferecendo o mais
completo atendimento a pacientes com
doenças hematológicas,
onco-hematológicas e transplante
autólogo de medula óssea.

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

Páscoa Solidária

Simone de Beauvoir

A mais completa clínica de Urologia do Vale
em amplas e modernas instalações, com
serviços de consulta, litotripsia, ultrassom.
CORPO CLÍNICO:
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

Quality Cancer Care: Recognizing Excellence
Dr. Carlos Flávio Turci
Responsável Técnico
CRM-SP27301

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

8 de março
Dia Internacional da Mulher
Diretor Técnico: Fábio Roberto da Silva Baptista - CRM 70671

16/03/2017 15:09:06

