
APM SJCampos se posiciona sobre vacinação
Em manifesto amplamente divulgado em janeiro nos canais de comunicação 
e mídias sociais, a APM Regional São José dos Campos se posicionou sobre 
a Covid-19 e vacinação. O documento foi elaborado em consonância com a 
APM Estadual e o Conselho Federal de Medicina (CFM). Paralelamente, a APM 
Regional lançou uma campanha nas redes sociais em prol da vacina, com o 

intuito de contribuir para a conscientização da população quanto à importân-
cia da imunização em massa para conter a pandemia do novo coronavírus. 
Essa iniciativa vem se somar à ação que já vem sendo desenvolvida desde o 
ano passado, visando orientar quanto às medidas de higiene e segurança para 
prevenir o contágio.

Leia abaixo a íntegra do Manifesto da APM SJCampos.

POSIÇÃO DA APM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SOBRE COVID-19 E VACINAÇÃO

A Associação Paulista de Medicina Regional 
São José dos Campos, em consonância com 
a Associação Paulista de Medicina (APM) Es-
tadual e com o Conselho Federal de Medicina 
(CFM), vem a público registrar apoio integral, 
incondicional e unânime à vacinação contra 
a Covid-19.

Diante da maior crise sanitária da história mo-
derna, os brasileiros estão em risco iminente 
pela possibilidade de infecção pelo Sars-Cov-2 
e seu agravamento. Já perdemos familiares, 
colegas de profissão, outros tantos amigos e 
entes queridos. O País ultrapassou os 200 mil 
óbitos, somos o segundo país com maior núme-
ro de óbitos no mundo. 

A trágica escalada prosseguirá, caso não sejam 
adotadas imediatamente todas as medidas e 
os recursos para interromper a infecção em 
nossa população. Nesse contexto, damos ên-
fase à importância da vacinação da população 
contra o Sars-CoV-2 e conclamamos os cida-

dãos do País a aderir à programação oficial de 
vacinação, bem como manter as conhecidas 
medidas preventivas que reduzem a transmis-
são do novo coronavírus. Com as vacinas con-
seguimos erradicar doenças como a varíola, 
reduzimos mortes como as causadas pelo sa-
rampo e pela meningite, além de sequelas gra-
ves como as da poliomielite. Do mesmo modo, 
conseguiremos controlar a maior pandemia 
dos últimos 100 anos, a Covid-19.

É relevante conscientizarmos a população 
brasileira da importância fundamental das va-
cinas para controle das mais diversas doenças 
infecciosas, entre as quais a Covid-19. Orienta-
mos que não se repassem vídeos e mensagens 
que desinformam sobre a real eficácia e segu-
rança das vacinas. Repudiamos a desinforma-
ção e o desserviço que as inúmeras fake news 
estão causando.

No contexto de prevenção de doenças 
infecciosas, nenhuma medida isolada 

Campanha de conscientização da APM SJC nas mídias sociaisManifesto foi divulgado nas mídias sociais da APM SJCampos

MANIFESTO

tem eficácia máxima. Portanto, devemos 
aliar à vacina as medidas já comprovada-
mente efetivas na prevenção da Covid-19, 
como uso de máscara, distanciamento 
social, higiene das mãos, não comparti-
lhamento de objetos, evitar locais sem 
ventilação e, diante de sintomas ou con-
tato com casos de Covid-19, fazer o iso-
lamento e acompanhamento adequado 
com seu médico. 

Por fim, agradecemos a cada um dos cole-
gas médicos e profissionais de saúde que 
estão na linha de frente da pandemia e 
que agora, mais do que nunca, reafirmam 
o compromisso com os pacientes e com a 
vida.

São José dos Campos, 15 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA
REGIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Informativo da Associação Paulista de Medicina
São José dos Campos - SP
Ano 29   |   nº 258  |  Janeiro 2021



Cremesp institui câmara 
técnica sobre vacinação
Mesmo com amplo programa de imuni-
zação, que disponibiliza vacinas gratuita-
mente à população por meio do Sistema 
Único de Saúde, o Brasil tem registrado 
quedas acentuadas na taxa de cobertura 
nos últimos anos, com risco de doenças 
graves ressurgirem.

Por conta disso, o Cremesp instituiu em 
novembro uma câmara técnica para de-
bater o tema e ampliar políticas educa-
cionais sobre a importância dos imunoló-
gicos. O grupo é coordenado pelo diretor 
de Previdência e Mutualismo da APM Es-
tadual, Paulo Tadeu Falanghe, também 
conselheiro do Conselho.

“De 1996 para cá, houve uma redução 
signifi cativa de pessoas vacinadas. Para 
ter efi cácia imunológica, pelo menos 90% 
da população precisa ser vacinada. Hoje, 
estamos na faixa de 65% de aderência, 
resultando em uma queda muito preocu-

Vamos dar o exemplo
Caros colegas,

Iniciou-se um novo ano e ainda só se fala sobre a 
pandemia da Covid-19, que assola o nosso país e 
tantos prejuízos nos tem trazido. Prejuízos emo-
cionais, fi nanceiros, físicos, sociais...

Vivemos uma época de incertezas, fake news se 
espalham com uma velocidade impressionante, 
fi ca difícil fi ltrar todas as notícias que recebe-
mos. Mas, como médicos, como estudiosos que 
sempre fomos, e embasados no que a ciência 
da arte médica nos ensina, como formadores de 
opinião e disseminadores da boa prática médica, 
nos deparamos em janeiro com esse novo alento 
decorrente da autorização, pela Anvisa, do uso 
emergencial das vacinas Coronavac e Oxford.                                    

Aguardado por todos nós, o parecer da Anvisa 
demonstrou toda a complexidade das diferentes 
etapas de avaliação, apresentando ressalvas e 
pendências que ao longo do tempo deverão ser 
solucionadas. Dessa maneira, as vacinas vêm 
se somar às efetivas ações para a prevenção da 
Covid-19 tão sobejamente conhecidas por todos 
(uso de máscaras, evitar aglomerações, higiene 
frequente das mãos etc.). 

Mais uma vez, a ciência nos traz a solução por to-
dos desejada, com a Anvisa cumprindo seu papel, 
ao analisar o que lhe foi apresentado e agora nos 
dando a resposta.

Agora é a hora de nós, médicos, nos fazermos 
vacinar e tranquilizarmos a população, promo-
vendo a vacinação e orientando para que todos 
se vacinem, seguindo o calendário preconizado 
pelas autoridades sanitárias das cidades de nos-
sa região.

Essa é a tarefa que agora nos cabe, isso tudo é 
indispensável para a sobrevivência de nossos ci-
dadãos, a fi m de que posteriormente se consiga a 
recuperação de toda a estrutura econômica e so-
cial. Para que voltemos a nos abraçar, a nos reunir 
presencialmente, sem medo.

Portanto, colegas, chegou a hora de todos se 
vacinarem e orientarem a população para que 
também o façam.

Um ótimo ano de 2021 a todos! 

Othon Mercadante Becker
Presidente
APM SJCampos

EDITORIAL



pante, isso sem falar que, neste ano, tive-
mos a pandemia de Covid-19. Com receio 
da população de procurar atendimento 
em uma unidade de saúde, muito prova-
velmente houve uma piora nos quadros”, 
ressalta Falanghe.

Dados do Programa Nacional de Imuniza-
ções, criado em 1973, apontam que, entre 
1980 e 1995, o Brasil teve um aumento ex-
pressivo nas taxas de vacinação estáveis, 
ano a ano. Em 2016, entretanto, registrou 
a menor taxa de imunização dos últimos 
12 anos, com 84% no total, contra a meta 
de 95%, recomendada pela Organização 
Mundial da Saúde.

Atualmente, especialistas afirmam 
que a queda nas coberturas vacinais 
com o novo coronavírus foi sentida no 
mundo todo. De acordo com a OMS, 
125 campanhas foram adiadas no 
primeiro semestre de 2020. No Bra-
sil, a maior cobertura vacinal atingida 
no calendário infantil, até outubro 
de 2020, foi a pneumocócica, com 

Quanto você recebe realmente 
por consulta?
Como cobrar dos pacientes anos e anos de co-
nhecimento acumulado em um atendimento de 
poucos minutos? Como mensurar o valor de sua 
hora de trabalho? Como negociar remunerações 
justas com as operadoras de planos de saúde? 
Todas essas perguntas podem ser respondidas 
com o auxílio da Calculadora APM – ferramenta 
para definição do valor de consultas da Associa-
ção Paulista de Medicina.

A calculadora também tem como objetivo trazer 
mais facilidade para o médico gerir o seu consul-
tório, com tranquilidade para administrar recei-
tas e despesas. Com os cálculos da ferramenta, 
o profissional pode saber com precisão o valor 
recebido por cada consulta.

O benefício proporcionado pela APM se estende 
para todos os médicos do Brasil. Com um CRM 
válido, basta fazer o cadastro no site http://as-
sociacaopaulistamedicina.org.br/calcula-
dora2020/ para começar a usar. Associados, no 
entanto, têm acesso a uma versão detalhada da 
ferramenta, garantindo que os cálculos sejam ain-
da mais precisos e correspondentes à realidade.

71,98%. Em 2019, essa mesma vacina 
chegou a 88,59% do público-alvo.

Fake news - De acordo com o diretor de 
Comunicações da APM Estadual, Everal-
do Porto Cunha, também conselheiro do 
Cremesp e integrante da câmara técnica, 
as notícias falsas e distorções de fatos 
também reforçam o movimento antivaci-
nas, uma ameaça à saúde global. O grupo, 
sensível a essa realidade, trabalhará para 
fiscalizar e denunciar notícias distorcidas, 
além de promover ações educativas.

Falanghe reforça ainda o papel do médico 
de orientar familiares e pacientes sobre a 
importância dos imunológicos para o con-
trole e erradicação de surtos e epidemias 
de doenças fatais. “O médico precisa ter 
esse comportamento, principalmente, o 
pediatra. Infelizmente, muitos profissionais 
não falam sobre vacinação com os pais ou 
responsáveis, e isso impacta gravemente a 
saúde da criança”, alerta o diretor da APM.

Fonte: site da APM

Única clínica de Urologia do Vale do Paraíba 
com serviços de consultas, procedimentos de 
pequeno porte, litotripsia extracorpórea, cirur-
gias, videolaparoscopia e cirurgia robótica. 

CORPO CLÍNICO: Jorge Cezar P. de Castro  |  Marco Antonio Fioravante
José Ronaldo Bigatão  |  Luiz Antonio Bonetti  |  Mario Henrique Bavaresco 
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IMPORTANTE
A APM São José dos Campos esclarece que o conteúdo do material publicitá-
rio encartado no Jornal do Médico é de exclusiva responsabilidade do anun-
ciante. A APM se reserva o direito de recusar a divulgação de conteúdos não 
condizentes com a ética médica e a legislação vigente.

Curta nossa página no Facebook!
@apmregionalsjc

Siga-nos no Instagram
@apmsjcampos



Como funciona - Após o cadastro completo, o mé-
dico é direcionado a um dashboard para iniciar os 
cálculos de sua atuação. O site automaticamente 
identifi cará pelo CPF se o usuário é associado ou 
não da APM, liberando o modo detalhado de lan-
çamento. Navegando no menu, é exigido dele que 
preencha, para começar, as receitas recebidas.

É preciso indicar a receita bruta recebida e a 
quantidade total de consultas realizadas no mês. 
Para os associados, é possível separar a quantida-
de de consultas realizadas em cada plano de saú-
de, com valores separados. Ambos os modos con-

sideram a porcentagem de retornos de pacientes, 
indicada pelo médico, para fazer as contas.

Entre as despesas, são considerados encargos 
tributários como o INSS, o Imposto Sobre Ser-
viços (ISS) e o Imposto de Renda Pessoa Física 
(IRPF). Além disso, o médico pode informar seus 
investimentos iniciais em mobiliário, informática 
e equipamentos, bem com os valores destinados 
aos recursos humanos, como salários e encar-
gos. Também entram despesas de locação, con-
domínio, energia, IPTU e associações médicas, 
entre outras.

Colocando em números: se um médico informa 
300 consultas mensais, com uma renda bruta 
mensal de R$ 20 mil e uma taxa de retorno de 
30%, a Calculadora APM considerará a sua re-
ceita líquida como R$ 12.369,36 e o valor de sua 
consulta como R$ 58,90. Há, porém, que inserir 
as despesas nesse cálculo.

A partir da receita, o sistema calcula os tributos 
indicados pelo médico. Neste cenário hipotético, 
levando em consideração alíquotas de 11% do 
INSS, 4% do ISS e a tabela progressiva do IRPF, os 
valores de despesas seriam: R$ 1.220, R$ 800 e 
R$ 4.630, respectivamente.

Adicionemos R$ 15 mil como investimento ini-
cial, R$ 3 mil de despesas com salários e encar-
gos e R$ 2,5 mil como outras despesas e teremos 
o resultado. Nesta hipótese, ao fi m de todas as 
inserções, o médico descobrirá que o valor real 
de sua consulta é R$ 32,12. Assim, poderá ter 
mais segurança para defi nir o preço de sua hora, 
considerando todas as variáveis que existem no 
trabalho diário dos profi ssionais.

Matéria publicada na edição 723 da Revista 
da APM - nov/dez 2020

Ferramenta da APM Estadual realiza os cálculos sobre o valor da consulta

SHH
Serviço de Hematologia(12) 3519-3766

contato@shhsjc.com.br
www.shhsjc.com.br

SERVIÇO DE 
HEMATOLOGIA
Excelência no diagnóstico e tratamento 
de doenças do sangue há mais de 35 anos

SHH
Serviço de Hematologia

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP 
Rua Antônio Saes, 425
(estacionamento à 
Rua das Monções)

JACAREÍ, SP
Rua Rui Barbosa, 379, 
3º andar, sala 304

Infraestrutura 
completa 

Hematologia Geral, 
Onco-Hematologia 
e Hematologia 
pediátrica

Atendimento humanizado 
e personalizado

Laboratório qualificado 
em doenças do sangue
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Pesquisa inédita: Os médicos e 
a pandemia de Covid-19
8 de cada 10 profissionais de medicina da linha 
de frente no combate à Covid-19 veem a segunda 
onda tão ou mais grave do que a primeira; 7 de 
cada 10 apontam tendência de alta de mortes; os 
profissionais estão exaustos física e emocional-
mente, além de apresentar sintomas de síndrome 
de Burnout; há falta de leitos, de profissionais, de 

Teste rápido
A Prefeitura de São José dos Campos adquiriu 50 
mil testes rápidos de antígeno para detectar a Co-
vid-19 em pacientes sintomáticos que procuram as 
Unidades de Pronto Atendimento municipais. Os 
testes já começaram a ser utilizados no Hospital 
Municipal, Hospital de Clínicas Sul e nas Unidades 
de Pronto Atendimento, em substituição ao RT-P-
CR, que vinha sendo ofertado anteriormente pela 
Prefeitura. O teste rápido de antígeno tem sensi-
bilidade de 91% e produz o resultado em até 20 
minutos, otimizando a devolutiva para o paciente. 
O teste é de alto padrão, produzido pelo laboratório 
Abbott, referência para os americanos.

Webinars APM
Os webinars realizados pela APM Estadual estão 
disponíveis para acesso gratuito no canal da Asso-
ciação no YouTube. Até o momento, foram realiza-
dos 26 eventos, abordando temas de interesse dos 
médicos, com destaque para a Reforma Tributária, 
os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados na 
medicina, qualidade de vida na profissão e diversos 
assuntos ligados à pandemia da Covid-19. Para 
acessar, basta pesquisar no YouTube a TV APM.

Hoftalmed
O novo Centro de Especialidades Médicas ge-
renciado pela Hoftalmed, prestadora creden-
ciada pela Prefeitura de São José dos Campos, 
por meio da Secretaria de Saúde, começou 
a receber os primeiros pacientes. Todos os 
procedimentos relacionados ao programa do 
glaucoma, como consultas, exames e dispen-
sação de colírios, passaram a ser realizados no 
novo prédio, que tem 3.600 metros quadrados, 
localizado na Rua Francisco Berling de Macedo, 
383, Centro. O local foi totalmente reformado 
e equipado com equipamentos de última gera-
ção para atendimento exclusivo dos pacientes 
do SUS.

Congresso de Dor
Será nos dias 25 a 27 de março, on-line, o 
2º Congresso Paulista de Dor. Em formato 
único, diferentes especialidades mostra-
rão suas intersecções com a dor aguda 
ou crônica. Temas atuais e desafiantes 
serão apresentados e discutidos nos 
módulos de pediatria, neurologia, orto-
pedia, reumatologia, endocrinologia, on-
cologia, sono, fisiatria, cefaleia, medicina 
regenerativa, anestesiologia, acupuntura, 
termografia, psiquiatria, odontologia, di-
reito e hipnose. Confira a programação e 
os palestrantes em https://doity.com.
br/ii-congresso-paulista-de-dor

Foto: Adenir Britto/PMSJC

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

Para ser livre, precisa ser forte. Seja sócio da APM.

Ligue hoje: 

3922-1079.

Mande um e-mail: apm@apmsjc.com.br

ou WhatsApp: 98303-4682.

materiais básicos, como máscaras, luvas, prote-
ção facial e álcool em gel, além da insuficiência de 
protocolos para uma assistência de maior segu-
rança e qualidade; há descrédito nas autoridades 
da saúde, tanto em relação ao presente quanto ao 
futuro pós-pandemia. 

Esse é o retrato que emerge da 1ª pesquisa na-
cional da AMB e 4ª pesquisa estadual da APM 
-  Os médicos e a pandemia de Covid-19, 

realizadas em janeiro com participação on-line 
de 3.882 profissionais de medicina de todas as 
regiões do País. 

A pesquisa mostra ainda que, enquanto a re-
lação de casos de Covid-19 entre os 209 mi-
lhões de brasileiros é de 4,3%, a razão entre 
os médicos da linha de frente pesquisados é 
de 23,4%. 

Outro número que impressiona: 3 em cada 10 
consideram que as autoridades de saúde não 
estão aplicando adequadamente uma só me-
dida. E o que causa ainda mais perplexidade: 
76,10% veem inadequações nas orientações de 
isolamento, 80%, em relação à necessidade de 
ventilação de ambientes, 56%, insuficiências no 
tocante a evitar aglomerações, 88,6%, no rastre-
amento dos contatantes e 76,10%, inadequações 
no quesito campanha para busca de serviços de 
saúde em caso de sintomas.

Confira alguns dos principais resultados na pági-
na 6. A pesquisa completa pode ser acessada no 
site da APM SJCampos: www.apmsjc.com.br



Os médicos e a
pandemia de Covid-19

Na unidade onde trabalha, ainda encontra defi-
ciências na atenção à pandemia de Covid-19?

No serviço que atende, por 
conta do enfrentamento à 
pandemia, há casos de médi-
cos com os sintomas abaixo?

Tem constatado em sua prática diária casos 
de pacientes infectados com o novo coronaví-

rus que apresentam sequelas após a cura? 

Você pretende ser vacinado contra a 
Covid-19 e prescreverá a imunização 

para seus pacientes? 

Quais medidas consi-
dera serem observa-
das adequadamente 
pela população?

Não
Sim

64%
36%

Ansiedade

Estresse

Sensação de sobrecarga

Exaustão física ou emocional

Mudanças bruscas de humor

 Dificuldade de concentração

Não, nenhum caso

Mencionaram algum sintoma97,1%
7,9%

27%
34,4%

54,1%
58%

62%
64%

Não

 Sim
72,8%

27,2%

Não Sim
97,5%2,5%

Em nenhuma delas há adesão suficiente da população

Uso de máscaras em áreas de uso comum

Higiene frequente de mãos (água e sabão/ álcool em gel)

Procura imediata de serviços de Saúde face a manifestações clínicas atribuíveis à Covid-19

Arejamento/ventilação de ambientes

Isolamento imediato no caso de sintomas de “resfriado” ou “gripe”

Distanciamento físico (>1,5 m) social

Evitar aglomerações, reuniões, festas, confraternização em bares e restaurantes

50,5%
45%

34,5%
23%

16%
13,8%
13,3%

10,6%

Confira alguns resultados de pesquisa inédita realizada pela AMB e APM 
Estadual. Leia mais sobre o assunto na pág. 5

Fonte: AMB e APM Estadual




