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Tempos de paz

É com grande alívio que podemos
informar aos nossos associados
a conclusão da situação litigiosa
criada entre a Associação Paulista
de Medicina e a Associação Médica
Brasileira. Durante longos meses,
enfrentamos o emaranhado
processual construído entre as
entidades coirmãs.

graves, incompatíveis com o
contexto de respeito, amizade e
honestidade que deve prevalecer
nas relações entre médicos e seus
representantes. Fomos vítimas de
sucessivas agressões por parte
de um grupo que lançou mão
de notícias falsas e manobras
mesquinhas de natureza judicial.

Desde 2014, o ambiente associativo
foi contaminado por dissonâncias

A lisura das eleições realizadas pela
APM em 2017 foi colocada

Fomos vítimas de sucessivas agressões
por parte de um grupo que lançou
mão de notícias falsas e manobras
mesquinhas de natureza judicial
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sub judice, e ao se retirar os votos
dos médicos de São Paulo da
eleição da Associação Nacional,
lograram aqueles dar posse a uma
Diretoria espúria, que de chicana
em chicana, manteve-se no comando da AMB até o pleito seguinte.
Hoje, após extensa investigação,
analisados todos os dados constantes daquele escrutínio, fica amplamente demonstrada ausência
de irregularidades nas eleições da
Associação Paulista de Medicina.
Conclui-se, destarte, que a gestão passada (2017-2020) da AMB
deveria ter sido conduzida pelo
grupo liderado por digno colega
do estado do Paraná, o Professor
Doutor Jurandir Marcondes Ribas
Filho. Reverenciamos a resiliência
destes face ao dissabor que foi
serem impedidos de legitimamente
assumir a Associação Médica Brasileira. Muito teríamos, os médicos e
sua entidade nacional, nos beneficiado das valiosas contribuições de
colegas tão qualificados.
Conforme expressão recente do
atual presidente, César Eduardo
Fernandes, a Associação Médica
Brasileira reconheceu oficialmente,
com base no que constava nos autos e nos fatos, a lisura do processo eleitoral da nossa APM.
Que possamos, desta feita,
juntos seguirmos trabalhando
incansavelmente em prol dos
médicos e da Saúde de nossa
população. Que reinem paz e
harmonia em nossas instituições.
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EDITORIAL

Everaldo Porto Cunha
José Eduardo P. Rodrigues
Diretores de Comunicações da APM

Casos controlados,
mas as sequelas ficam
Apesar da queda de novos contágios e óbitos por
Covid-19 no Brasil, as preocupações se voltam para
as sequelas dos que foram
infectados. A cada dez médicos, sete afirmam que têm
constatado na prática diária
casos de pacientes com problemas que vão desde dor de
cabeça incessante a questões
pulmonares e depressão.
Na reportagem de capa desta
Revista da APM, apresentamos os resultados do levantamento realizado entre 25
de fevereiro e 9 de março,
que mostra as restrições e
interferências das operadoras de planos de saúde na
atuação dos médicos. Para se
ter ideia, 80,6% dos pesquisados disseram sofrer ou já ter
sofrido restrição dos planos
de saúde para solicitação e
autorização de exames.
Como sabemos que a Saúde
é um dos principais pilares
do direito social básico para
a população brasileira, nossa
Diretoria da APM elaborou
uma pauta mínima elencando
os principais pontos essen-
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ciais na condução de políticas públicas para a área. O
documento será entregue aos
candidatos que irão disputar os cargos de presidente,
governadores, senadores e
deputados federais e estaduais nas próximas eleições.
Ainda nesta edição, abordamos a nova regulamentação
da Telemedicina no Brasil,
publicada pelo Conselho Federal de Medicina no início de
maio. Na entrevista, João Luiz
de Souza Lima, coordenador
da graduação do Instituto de
Ensino Superior da Associação Paulista de Medicina, fala
sobre o processo de estruturação do instituto e faz um balanço sobre o início das aulas e
perspectivas futuras.
Confira ainda matérias sobre
as vantagens do seguro de
vida com Diária por Incapacidade Temporária (DIT)
oferecido gratuitamente aos
associados e a continuação de
nossa série de reportagens sobre os patronos da Academia
de Medicina de São Paulo.
Boa leitura!
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Pesquisa APM/
AMB com 3.043
profissionais
de todo o País
aponta problemas
com autorização
de exames,
tratamentos e
internações

Planos de saúde
interferem nos
atendimentos
8
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[ RESUMO ]

TEXTO DA REDAÇÃO

O levantamento
foi realizado entre os
dias 25 de fevereiro e
9 de março.

L

evantamento da
Associação Paulista
de Medicina e da
Associação Médica
Brasileira revela que
80,6% dos médicos já sofreram ou
sofrem restrição dos planos de saúde
a solicitação e autorização de exames,
às vezes (60,8%) ou com frequência
(19,8%). Em relação à tentativa
ou interferência em tratamentos
propostos, o índice é de 53%. 51,8%
ainda relatam dificuldades para
internar pacientes, e 53,1% apontam
que já foram pressionados a antecipar
altas, ou souberam de colegas.

Mais de 70%
dos participantes
declararam atender
planos de saúde.
Os dados foram
apresentados à
imprensa no dia 31 de
março, em entrevista
coletiva on-line.

Participaram do levantamento
3.043 médicos de todo o País. Eles
responderam a questionário por
meio da ferramenta SurveyMonkey,
entre os dias 25 de fevereiro e 9 de
março, com a margem de erro de dois
pontos percentuais. Mais de 70% dos
participantes declararam atender
planos de saúde, sendo que 55,3%
mantêm essa relação há mais de 20

AVALIAÇÃO
55% apontaram
insatisfação
dos pacientes
com os planos

anos. A maioria (51,7%) trabalha com
cinco planos ou mais.
Os dados foram apresentados à
imprensa no dia 31 de março, em entrevista coletiva on-line. “A pesquisa
foi feita com o propósito de ouvir os
médicos, sendo que 50,3% deles possuem mais de 30 anos de formação e
81,6% possuem título de especialista,
o que qualifica muito o levantamento”, destaca o presidente da AMB,
César Eduardo Fernandes.
Segundo a pesquisa, 88,3% dos profissionais relatam que seus pacientes
já abandonaram tratamentos por
conta de reajustes no valor das mensalidades dos planos de saúde. E 55%
atribuem notas extremamente negativas (de 0 a 5) ao grau de satisfação
dos usuários com as operadoras.
Questionados sobre os investimentos dos planos de saúde em campanhas de prevenção/conscientização,
as avaliações negativas chegam a
92,4%: 59,9% dos médicos acreditam
que as empresas investem menos do
que deveriam e 32,5% dizem que elas
não investem.

Mudanças na Lei 9.656/98

Os participantes da pesquisa APM/
AMB também não veem com bons
olhos as propostas de alteração
da Lei 9.656/98 que tramitam
no Congresso Nacional. Para os
atendimentos segmentados, com
coberturas de alguns tratamentos e
de outros não, 77,1% atribuem notas
extremamente negativas, entre 0 e
5, em uma escala de 0 a 10.

Já houve tentativa
ou interferência
em tratamentos
propostos?
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47%

Nunca

40,9%

Às vezes

12,1%

Com frequência

O presidente da APM, José Luiz
Gomes do Amaral, relembra que
há mais de 250 propostas voltadas
para a modificação da legislação.
“Antes do marco legal, não havia
formas de controle dos planos,

FOTO: FIZKES / ARTE: INSTINTO
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De 0 a 10, o que
acha de projetos que
prevêem coberturas
de alguns tratamentos
e de outros não?
Nota 0

Notas negativas

34,7%

com o prevalecimento do poder de
mercado sobre os usuários. Depois
de 1998, regulamentou-se a relação
entre operadoras e consumidores,
estabelecendo o mesmo tipo de
cobertura mínima obrigatória,
independente dos valores pagos.”
E ainda ressalta: “Quando analisamos
as propostas, temos a impressão de
que todas beneficiam as empresas. É
importante que a sociedade brasileira,
não só os 49 milhões de usuários de
planos de saúde, mas os 210 milhões
de brasileiros, se mobilize no sentido
de acompanhar o que está acontecendo na Câmara de Deputados”.
A respeito das propostas de segmentar os planos por tipo de procedimentos cobertos, 79,9% dos médicos
pesquisados preveem prejuízos à saúde dos pacientes. O diretor de Defesa
Profissional da APM, Marun David
Cury, exemplifica: “As operadoras

DIVULGAÇÃO
Representantes da
APM, da AMB e da
Associação Médica
do Paraná falaram
à imprensa
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Nota 1

9,4%

Nota 2

6,4%

Nota 3

6,7%

Nota 4

4,8%

Nota 5

15,1%

querem liberação para comercializar
planos só para consultas, por exemplo.
Se o usuário quer consulta e exame,
seria outro plano. E se quer internação, outra cobertura contratual. Agora,
imagine um médico tratando de um
paciente de 75 anos com hipertensão,
diabético e problemas cardíacos, tendo apenas direito à consulta. Como vai
mandá-lo para casa?”.

PL 7.419/2006 e
suas 250 propostas
apensadas
beneficiam as
operadoras de
planos de saúde

Nota 6

4,7%

Nota 7

6,3%

Nota 8

5,7%

Nota 9

1,7%

Nota 10

4,5%

Mais de 80% dos profissionais de
Medicina ouvidos pelas Associações
se mostraram contrários às mudanças que venham restringir a lista de
procedimentos de cobertura obrigatória, editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Especificamente sobre a criação de
referências máximas de cobertura - o
que possibilitaria a negativa de procedimentos prescritos fora dessa lista
base, mesmo que respaldados em evidência científica -, 86,5% dos médicos
preveem prejuízos aos pacientes.
Conforme explica Marun, geralmente
quando um juiz sentencia o direito a
um tratamento que foi previamente
negado ao paciente da saúde suplementar, ele se baseia no código internacional de doenças da Organização
Mundial da Saúde. “Geralmente, os
pareceres são favoráveis aos usuários
porque é um direito assegurado pela
Lei 9.656/98.”

SUPLEMENTAR

Remuneração

Sobre glosas ou atraso nos
pagamentos, 52% afirmam ocorrer
às vezes e 33,8% com frequência. Na
avaliação geral sobre a remuneração
por parte dos planos de saúde, 41,3%
consideram ruim e 24,3% péssima,
além de 29,1% que avaliam como
regular. Especificamente sobre
consultas (70,7%), procedimentos e
exames (63%) e cirurgias (65,3%), os
insatisfeitos e muito insatisfeitos com
os honorários são a maioria.
Considerando o reajuste anual dos
honorários – que deveria ser aplicado
por todas as operadoras, por força
da Lei 13.003/2014 –, 27,5% dizem
que nenhum dos planos ajustam os
valores anualmente; 28,2% afirmam
que em torno de 30% das empresas
o fazem; 17,2% citam metade das
operadoras; 15,4% declaram receber
reajustes anuais de 70% delas; e
apenas 11,7% de todos os convênios
com que trabalham.
Em relação à recomposição da
inflação sobre os honorários médicos

nos últimos cinco anos, as avaliações
extremamente negativas somam
79,2%: 50% tiveram menos de 10%
da inflação do período e 29,2% entre
10% e 40% de correção. E somente
1,1% respondeu que teve mais de
100% de recomposição.
O diretor de Defesa Profissional da
APM ainda enfatizou a verticalização
da assistência devidamente
autorizada pela ANS. “A finalidade
única e exclusiva dessas empresas
é aumentar os rendimentos.
Observamos que estão tendo
uma lucratividade de 35% sobre o
faturamento bruto.”
“Será que a ANS tem sobre as mesas
de seus diretores essas revistas
de Economia para observarem
como uma determinada empresa
teve 35% de lucro? Porque para
ter lucro, certamente os gastos
assistenciais foram reduzidos. E não
temos nenhum caso de solicitação
de redução de mensalidades, só há
propostas de reajustes”, finaliza o
presidente da APM.

65%

de avaliações
negativas
SOBRE A REMUNERAÇÃO
POR PARTE DOS PLANOS
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Mobilização
da classe
No dia 22 de março,
a APM, a AMB, o Idec
(Instituto Brasileiro de
Defesa do Consumidor) e
outras quase 60 instituições
publicaram manifesto
afirmando que aprovação
do PL 7419/2006 (que
tem cerca de 250 outros
projetos apensados, todos
demandando alterações
na Lei 9.656/1998)
representaria o maior
retrocesso da história
para o mercado de saúde
suplementar e que ele não
deve ser pautado às pressas
na Câmara dos Deputados.
O assunto tem mobilizado
as entidades médicas
há um tempo. Em 30
de novembro do ano
passado, por exemplo,
representantes da AMB
se reuniram em Brasília
(DF) com a deputada
Soraya Manato (PSL/ES),
presidente da Comissão
Especial dos Planos de
Saúde, que analisa o pacote
de mudanças. Eles levaram
o posicionamento dos
médicos sobre o tema.

ELEIÇÕES

Diretoria da APM elabora
pauta mínima para os
candidatos que irão disputar
os cargos de presidente,
governadores, senadores e
deputados federais e estaduais
TEXTO DA REDAÇÃO

S

endo a Saúde uma das
principais preocupações
da população brasileira,
a Diretoria da Associação
Paulista de Medicina elaborou um documento com os principais
pontos que considera essenciais na condução das políticas da área para o Brasil.
“Desde o ano passado, constituímos
um grupo de diretores para analisar
os projetos de lei que tramitam no
Congresso Nacional e são de interesse
dos médicos. Semanalmente, nos
reunimos e damos os encaminhamentos
necessários no âmbito do movimento
associativo em relação às propostas mais
importantes. Neste ano eleitoral, criamos
também essa pauta mínima para a
Saúde e a aprovamos junto ao restante
da Diretoria”, explica o 1º vice-presidente
da APM, João Sobreira de Moura Neto,
que coordena o grupo.

Propostas
dos médicos
de São Paulo
para a Saúde
12
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A diretora Cultural adjunta, Cleusa Cascaes Dias, complementa que os candidatos ao Governo do estado de São Paulo
serão convidados a visitar a Associação
para conhecer as demandas dos médicos
em relação à Saúde: “O documento também já está sendo amplamente divulgado nos nossos canais de comunicação e
será enviado aos candidatos à Presidência, Senado e Câmara”.
A APM ainda reitera que é preciso
estabelecer Políticas de Estado
para a Saúde, que se perpetuem
independentemente de quem esteja no
poder, e não mais Políticas de Governo,
que mudam a cada gestão. Confira os
itens da pauta a seguir.

ELEIÇÕES

Educação
médica
→ Interrupção imediata
da autorização para funcionamento de novos cursos
e para aumento de vagas
em Medicina.
→ Reavaliação de todas as
faculdades de Medicina
do Brasil e fechamento
das que não atenderem
os critérios técnicos e
científicos para formação
de qualidade.
→ Obrigatoriedade de
aprovação em exame de
proficiência para que os
diplomados em Medicina
possam obter registro para
exercício profissional.

Sistema
público

→ Ampliação das vagas
de residência médica
para todos os formados,
com garantia de custeio
e de qualificação dos
programas.

→ Compromisso com o
Sistema Único de Saúde, seus
princípios e diretrizes.
→ Equilíbrio nas várias
esferas de atenção à Saúde,
com ênfase em Promoção
de Saúde, Prevenção de
Doenças e Saúde da Família.

→ Revisão das formas de
acesso à residência, com
abolição de privilégios
condicionados à adesão
a programas específicos
de trabalho no SUS, ou
qualquer outra forma de
serviço civil obrigatório.
→ Revisão no valor das
bolsas de residência
médica e valorização
da preceptoria.

→ Atenção e reforço dos
Programas de Vacinação, sob
o risco do retorno de doenças
graves já erradicadas.
FORMAÇÃO
Excesso de
escolas médicas
e de vagas deve
ser combatido

Trabalho
médico
→ Encerramento total do
Programa Mais Médicos e
fortalecimento do Programa Médicos pelo Brasil ou
criação de outras políticas
efetivas de provimento de
profissionais às regiões estratégicas, com implantação
de uma Carreira de Estado
para os médicos.

Financiamento
à Saúde
→ Revisão da EC 95/2016,
com a imediata reversão
do congelamento dos
investimentos em Saúde,
uma vez que os recursos
já são insuficientes, além
de a inflação da área ser
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muito maior que os
índices gerais.
→ Execução da totalidade dos recursos empenhados no orçamento
da Saúde.

FOTO: WAVEBREAK MEDIA / ÍCONES: TIPPAWAN SOO

→ Fim da precarização do
trabalho médico, com contratações prevendo todas as
garantias trabalhistas — a
exemplo de concursos públicos — e condições adequadas ao ético e competente
exercício profissional, com
fiscalização efetiva de organizações sociais e similares.
→ Respeito à Lei 12.842/13
(Ato Médico), que resguarda
as atribuições exclusivas
dos médicos e garante
segurança à assistência
aos cidadãos.

ELEIÇÕES

Saúde
suplementar
→ Necessidade de previsão
de normas mais claras e
protetivas aos prestadores
de serviço na saúde
suplementar:
• garantia da autonomia
do médico;
• definição da CBHPM
como referência para
honorários profissionais;
• garantia de efetivo
reajuste à remuneração
dos prestadores;
• garantia de modelo adequado para a remuneração do serviço médico;
• reembolso obrigatório
para consultas médicas;

Gestão
→ Qualificação técnica
para todos os cargos de
gestão, com contratação
exclusivamente por meio
de concursos públicos.

• atualização anual dos
valores da tabela, com
base no Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA);

→ Conforme Relatório
Final do Grupo de Trabalho
destinado a discutir a
Tabela SUS, da Comissão
de Seguridade Social e
Família da Câmara dos
Deputados, destacamos as
necessidades de:

• estabelecimento em
lei da possibilidade de
Municípios, Estados e
Distrito Federal de complementarem os valores
da tabela SUS;

• padronização de procedimentos e serviços
da tabela SUS com classificações adotadas na
iniciativa privada (como
a CBHPM) e na saúde
suplementar;
• revisão periódica da tabela, com a participação
de entidades representativas de prestadores e
profissionais da saúde;
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• prazo legal para pagamento dos prestadores
de serviços de saúde,
contado a partir do
recebimento das transferências, e definição de
mecanismos para punir o
não repasse de parcelas
de honorários no prazo
definido.
→ Utilização do Código 7
(pagamento direto aos
prestadores de serviços
da Saúde).

FOTO: ANDRII YALANSKI / ÍCONES: TIPPAWAN SOO

• regras claras para o
descredenciamento
de médicos, clínicas e
laboratórios;

→ Garantia do
atendimento adequado
e necessário à Saúde:
• rol de Procedimentos
e Eventos em Saúde
como referência
básica para cobertura
assistencial mínima e
não cerceamento da
atuação do médico;
• manutenção
da proibição de
comercialização de
planos de saúde
subsegmentados;
• respeito às competências dos diferentes
profissionais envolvidos na prestação de
serviços de saúde.
→ Necessidade
de manutenção e
fortalecimento do
ressarcimento do SUS.

• controle externo das
operadoras de planos
de saúde.

Tecnologia
→ Regulamentação
definitiva da Telemedicina
em todo o território
nacional, com autonomia
do médico para definir se
a primeira consulta precisa
ser presencial ou não e
possibilidade dos médicos
atenderem pacientes de
outros estados a distância.
→ Revisão do arcabouço
legal para incentivar

o desenvolvimento, o
compartilhamento e
a aquisição de novas
tecnologias para a
Medicina e a Saúde.
→ Representação da
Associação Médica Brasileira e suas sociedades de
especialidades nos processos de avaliação e de incorporação de tecnologias em
Saúde no País.

ESPECIAL

70%

identificam
Covid-19 longa
nos pacientes

DESAFIO
Demanda reprimida
e sequelas precisarão
ser enfrentadas pelos
profissionais

A doença tem gerado
desde dores de cabeça e
no corpo até sintomas de
depressão e ansiedade
TEXTO DA REDAÇÃO

Programas de
reabilitação para cuidar
de pacientes que se recuperaram de Covid-19
estão sendo criados no
sistema de Saúde.
[ RESUMO ]

Estudo publicado pelo
The Lancet relaciona os
casos graves de Covid-19
com a morbidade em
saúde mental.
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Dor de cabeça incessante, fadiga e dores
no corpo são as principais, indicadas por 50%
dos profissionais.
Pesquisa APM/AMB
revela que 70% dos
médicos têm constatado
pacientes com sequelas
após terem contraído
Covid-19.

A cada dez médicos, sete afirmam que têm
constatado na prática diária casos de pacientes com sequelas após a infecção pelo SARS-CoV-2. Em um momento em que a pandemia
dá sinais de retração, as preocupações se
voltam não somente à demanda reprimida,
mas aos casos de Covid-19 longa, como estão
sendo identificadas as ocasiões em que há
sintomas que acompanham o paciente mesmo
após a recuperação da fase aguda da doença.
Entre as principais condições identificadas
pelos médicos, estão: dor de cabeça
incessante, fadiga e dores no corpo (50%);

ESPECIAL

anosmia e ageusia (39%); problemas
cardíacos e trombose (23%); sequelas
neurológicas e acidentes vasculares
cerebrais (22%); fibrose pulmonar
(18%); e sequelas renais (5%). Há ainda
relatos de alopecia, fadiga, tosse
crônica e problema de memória.
Os dados foram retirados da pesquisa
“Percepção dos médicos sobre o atual
momento da pandemia de Covid-19”,
realizada pela Associação Paulista
de Medicina (APM) e pela Associação
Médica Brasileira (AMB), entre os
dias 21 e 31 de janeiro deste ano, com
3.517 profissionais de todo o País, pela
ferramenta SurveyMonkey. A margem
de erro é de dois pontos percentuais.
Segundo a experiência dos médicos
brasileiros, em 36% das vezes, os
sintomas surgem em até um mês,
enquanto em 26% dos casos, em até
três. Há relatos, também, de sequelas
que se manifestam em até seis (8%)
ou nove meses (2%) e, em menor
escala, até depois de um ano.
Em relação à permanência das
condições, os médicos indicaram que
em 11% das vezes, as sequelas são
permanentes. Outros 12% apontam
que em até três meses os seus
pacientes têm apresentado melhora.
Metade dos respondentes, porém,
afirma que os efeitos adversos da
síndrome pós-Covid, como também

“Essas pessoas
precisam ser
diagnosticadas
e encaminhadas
para tratamentos
de reabilitação”
FLAVIO BITTER
Diretor-gerente da Bradesco Saúde
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tem sido chamada, têm se mantido
entre três meses e um ano.

Sequelas
mais comuns

Grande parte dos casos (43%) tem
prejudicado de forma branda as
atividades e a qualidade de vida dos
pacientes, mas há também quem
esteja sofrendo intensamente (27%).

23%

Covid-19 longa ou
síndrome pós-Covid

22%

A maioria das pessoas que desenvolvem a doença se recupera completamente em até duas semanas, mas de
10% a 20% dos indivíduos, segundo
a Organização Mundial de Saúde
(OMS), experimentam uma variedade

DURAÇÃO
11% indicam
condições
permanentes nos
pacientes depois
da infecção

RELATAM PROBLEMAS
CARDÍACOS E TROMBOSE

NEUROLÓGICAS E
ACIDENTES VASCULARES
CEREBRAIS

18%

FIBROSE PULMONAR

ESPECIAL

de efeitos a médio e longo prazo após
a recuperação.
PESQUISAS
Ainda não há
medicação
específica para
tratar da síndrome
pós-Covid

Segundo a entidade global, ainda não
há nenhuma medicação específica
para tratar da síndrome pós-Covid,
embora existam dados animadores em
relação a uma abordagem holística,
que foque na reabilitação dos doentes.
“No pós-Covid, vemos as manifestações que podem atingir os sistemas
pulmonar e cardíaco, a parte neurológica, músculos e articulações, além
de todas as questões ligadas à saúde
emocional. Essas pessoas precisam ser
diagnosticadas e encaminhadas para
tratamentos específicos de reabilitação, além de receber orientações
sobre dieta, prática de atividade física
e estilo de vida”, explica Flavio Bitter,
diretor-gerente da Bradesco Saúde.
A OMS também esclarece que pesquisas sobre a relação entre vacinas
e a Covid-19 longa ainda estão sendo
realizadas. Assim, as imunizações são,
antes, formas de prevenção da própria
infecção em si.

Em março, o periódico The Lancet
publicou um importante estudo
observacional que relacionou os casos
graves de Covid-19 com a morbidade
em saúde mental, acompanhando
pacientes de seis países (Dinamarca,
Estônia, Islândia, Noruega, Suécia e
Reino Unido).

este grupo apresentou maior prevalência de sintomas de depressão (18%)
e pior qualidade de sono (13%) que os
demais. Entre os pacientes que tiveram a forma grave da doença, o cenário é ainda pior. Quem ficou acamado
por sete dias ou mais esteve persistentemente sob maior risco de sintomas
de depressão (61%) e ansiedade (43%)
do que os que não foram infectados
pelo coronavírus.

Das 247.249 pessoas avaliadas, 9.979
foram diagnosticados com Covid-19
durante o estudo. De maneira geral,

Desta forma, o grupo interpretou que
os casos de Covid-19 estão associados
aos sintomas de saúde mental a longo

Impactos na saúde mental

Estudo publicado no The Lancet aponta
necessidade de maior vigilância no
desenvolvimento de adversidades na saúde
mental entre pacientes que tiveram casos
graves da doença
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prazo. “Essas descobertas exigem
maior vigilância no desenvolvimento
de adversidades na saúde mental
entre pacientes que tiveram uma fase
aguda da doença”, diz o artigo.

Recuperação

Notando o prolongamento dos sintomas, muitas instituições universitárias e de Saúde criaram, nos últimos
dois anos, programas de reabilitação
para cuidar de pacientes que se recuperaram de Covid-19. Assim como
planos de saúde têm referenciado
redes com esse intuito.
Há hospitais, por exemplo, que possuem serviços especializados nestes
cuidados, dedicados tanto aos portadores de Covid longa, quanto aos
indivíduos que tiveram sequelas após
muitos dias acamados ou àqueles
que viram o agravamento de outras
doenças pré-existentes.

ESPECIAL

Linamara Rizzo Battistella, presidente do Conselho Diretor do Instituto
de Medicina Física e Reabilitação do
Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina da Universidade de São
Paulo (HC/FMUSP), disse ao jornal O
Globo, em 2 de março deste ano, que
a reabilitação é o próximo desafio do
Brasil na pandemia.
“É preciso dar reabilitação ajustada à
necessidade de cada paciente. Caso
contrário, vamos ter uma população
inteira demandando cuidados permanentes e fora da condição produtiva. O hospital salva a vida, mas é a
reabilitação que devolve essa vida
para a sociedade”, destaca Linamara,
que também é idealizadora da Rede
de Reabilitação Lucy Montoro.

36%

DOS PACIENTES
APRESENTAM
SEQUELAS EM ATÉ
UM MÊS

12%

APRESENTAM
MELHORA DOS
SINTOMAS EM ATÉ
TRÊS MESES

A reabilitação é o
próximo desafio do
Brasil na pandemia,
segundo Linamara
Battistella

43%

TÊM PREJUÍZOS DE
FORMA BRANDA
ÀS ATIVIDADES E
QUALIDADE DE VIDA

Cerca de 8% dos pacientes, porém,
seguem com limitações importantes
em suas rotinas. Apesar de muitos
dos sintomas não terem, ainda,
explicação científica, essas instituições podem trabalhar com um vasto
arsenal terapêutico para tratá-los.
A própria Rede de Reabilitação Lucy
Montoro disponibiliza, em seu site, o
documento “Apoio ao Autocuidado
em Reabilitação após a Covid-19”,
oferecendo orientações básicas sobre
exercícios e aconselhamento para
adultos que passaram por tratamento da doença em hospitais.

No HC, segundo a especialista, a maioria dos casos é de pacientes encaminhados de hospitais e tem final feliz.
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UMA PARCEIRA

SAÚDE DIGITAL

Regulamentação
da Telemedicina
atende demandas
Autonomia do médico para definir se primeira consulta
deve ser presencial ou não foi respeitada, e não foram
impostos limites de territorialidade
TEXTO DA REDAÇÃO

[ RESUMO ] Resolução
nº 2.314/2022 foi
publicada pelo Conselho
Federal de Medicina no
dia 4 de maio.

Norma prevê sete modalidades: teleconsulta,
teleinterconsulta, telediagnóstico, telecirurgia,
televigilância, teletriagem e teleconsultoria.

AUTONOMIA
Médicos poderão
definir quando
será necessário
consulta presencial
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Projetos de lei sobre Telessaúde ainda tramitam
no Congresso Nacional.

SAÚDE DIGITAL

A

Resolução nº 2.314/
2022 – publicada pelo
Conselho Federal de
Medicina (CFM) no dia
4 de maio, definindo e
regulamentando a Telemedicina no
Brasil – atende as demandas dos
médicos, opina o diretor de Tecnologia de Informação da Associação
Paulista de Medicina (APM), Antônio
Carlos Endrigo.
“A resolução acolhe dois pontos
superimportantes, que causavam
preocupação nas entidades de classe.
O primeiro é o respeito à autonomia
do médico para definir junto com o
paciente se a primeira consulta deve
ser presencial ou não. E o segundo é
a questão da territorialidade, de forma que o profissional poderá atender
pacientes de outros estados sem
precisar de inscrições secundárias
nos Conselhos Regionais de Medicina”, resume Endrigo.
Em maio e junho do último ano,
a Associação Médica Brasileira
(AMB) mediu a opinião dos médicos
especificamente sobre esses

“Os médicos poderão
atender pacientes
de outros estados
sem precisar
de inscrições
secundárias nos
Conselhos Regionais
de Medicina”
ANTÔNIO CARLOS ENDRIGO
Diretor de TI da APM

INTEGRALIDADE
Telemedicina
leva assistência a
locais distantes

dois pontos. Na ocasião, 66,1%
achavam que o profissional tem
de ter autonomia para decidir em
relação ao primeiro encontro e 62%
entendiam que teleconsultas não
deveriam ter limitação territorial.
Índices que o coordenador do
Programa de Educação em
Telemedicina e Saúde Digital da
APM, Jefferson Gomes Fernandes,
crê que seriam ainda maiores hoje,
em um novo levantamento.
Ele ressalta que a primeira consulta
on-line deve ser uma decisão que
também leve em conta o desejo
dos pacientes, cabendo ao médico
julgar se para esse determinado
indivíduo, em determinado momento e com determinada condição, é
possível realizar a teleconsulta.
E caso houvesse a restrição territorial, Fernandes acredita que prejudicaria muitos pacientes, sobretudo
nas regiões Norte e Nordeste do
País, que precisam mais de acesso,
por exemplo, a especialistas.

Destaques

O presidente do CFM, José Hiran
Gallo, afirma na nota oficial da
entidade que a nova resolução é
baseada em rígidos parâmetros
éticos, técnicos e legais: “Abre as
portas da integralidade para milhões
de brasileiros que dependem
exclusivamente do Sistema Único
e Saúde (SUS) e, ao mesmo tempo,
confere segurança, privacidade,
confidencialidade e integridade dos
dados dos pacientes”.
A nova regra estabelece que a Telemedicina é o “exercício da Medicina
mediado por Tecnologias Digitais,
de Informação e de Comunicação
(TDICs), para fins de assistência,
educação, pesquisa, prevenção de
doenças e lesões, gestão e promoção de saúde”, podendo ser realizada
em tempo real on-line (síncrona), ou
off-line (assíncrona).
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Modalidades
→ TELECONSULTA

Consulta médica não presencial, mediada por Tecnologias Digitais, de Informação
e de Comunicação (TDICs),
com médico e paciente localizados em diferentes espaços.

→ TELEINTERCONSULTA

Troca de informações e
opiniões entre médicos, com
auxílio de TDICs, com ou sem
a presença do paciente, para
auxílio diagnóstico ou terapêutico, clínico ou cirúrgico.

→ TELEDIAGNÓSTICO

Ato médico a distância, geográfica e/ou temporal, com a
transmissão de gráficos, imagens e dados para emissão de
laudo ou parecer por médico
com registro de qualificação
de especialista (RQE) na área
relacionada ao procedimento, em atenção à solicitação
do médico assistente.

→ TELEMONITORAMENTO
OU TELEVIGILÂNCIA

Ato realizado sob coordenação, indicação, orientação e
supervisão por médico para
monitoramento ou vigilância
a distância de parâmetros
de saúde e/ou doença, por
meio de avaliação clínica e/ou
aquisição direta de imagens,
sinais e dados de equipamentos e/ou dispositivos agregados ou implantáveis nos
pacientes em domicílio, em
clínica médica especializada
em dependência química, em
instituição de longa permanência de idosos, em regime
de internação clínica ou
domiciliar ou no translado de
paciente até sua chegada ao
estabelecimento de saúde.

→ TELECONSULTORIA

Ato de consultoria mediado
por TDICs entre médicos,
gestores e outros profissionais, com a finalidade de
prestar esclarecimentos sobre procedimentos administrativos e ações de saúde.

O atendimento a distância poderá
ser realizado por meio de sete
diferentes modalidades, detalhadas
na resolução: teleconsulta,
teleinterconsulta, telediagnóstico,
telecirurgia, televigilância,
teletriagem e teleconsultoria [confira
os detalhes no box ao lado].

Histórico das regras

Apesar dos inúmeros avanços
nas tecnologias de comunicação
e informação e da própria ciência
médica nas últimas duas décadas,
a normatização sobre Telemedicina
que vigorava era de 26 de agosto de
2002. Trata-se da Resolução 1.643 do
Conselho Federal de Medicina. “Essa
resolução não permite teleconsulta e
só fomos ter uma nova em 2019, logo
revogada por uma série de questões”,
explica Jefferson Fernandes.
Ele se refere à Resolução CFM
2.227/2018, publicada em 7 de fevereiro de 2019 e revogada no dia 22
do mesmo mês. Logo após a promulgação, diversas entidades alegaram

→ TELECIRURGIA

Realização de procedimento
cirúrgico a distância, com
utilização de equipamento
robótico e mediada por tecnologias interativas seguras.

→ TELETRIAGEM

FOTO: GUSTAVO SALES/
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Ato realizado por um médico,
com avaliação dos sintomas
do paciente, a distância, para
regulação ambulatorial ou
hospitalar, com definição
e direcionamento do
paciente ao tipo adequado de
assistência que necessita ou
a um especialista.

DEBATE APM participou de audiência pública sobre Telessaúde em março de 2021

22

| Maio de 2022

SAÚDE DIGITAL

coronavírus. O período tem servido
como experiência, aumentando
muito o conhecimento dos médicos.
A maioria, inclusive, tem aceitado
a prática e isso deve continuar”,
acredita Fernandes.

HISTÓRICO
Percepção da
Telemedicina
mudou por conta
da pandemia de
Covid-19

Três normatizações sobre o tema,
inclusive, foram criadas durante
a pandemia. Em âmbito nacional,
Ofício do CFM 1.756/2020 reconheceu
a possibilidade e a eticidade da
utilização da Telemedicina enquanto
durasse a pandemia de Covid-19. No
dia 23 do mesmo mês, foi publicada
a Portaria do Ministério da Saúde
467/2020, ampliando a utilização.
Por fim, a Lei 13.988/2020 havia
regulamentado a Telemedicina
enquanto durasse a pandemia.
Entretanto, com a publicação de
Decreto no último dia 22 de abril
encerrando a Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional, pelo
Ministério da Saúde, as normas iriam
perder a validade em 30 dias, prazo
de transição estabelecido.

Projetos de lei
falta de discussões públicas sobre o
tema e muitos médicos se manifestaram contrariamente – principalmente por desconhecimento sobre
como funcionam as teleconsultas,
menos comuns na época.

– os itens propostos pelo CFM. A
partir dessas reuniões, a entidade
consolidou um documento com
sugestões e apontamentos que foi
enviado à autarquia, que esteve
aberta para receber contribuições.

Para ampliar o debate com a classe
médica, inclusive, a APM realizou
uma série de encontros em sua
sede em fevereiro de 2019, reunindo
diretores, associados e médicos em
geral, para discutir – ponto a ponto

Com a pandemia de Covid-19, o
cenário mudou. “A Telemedicina foi
muito beneficiada, já que a realidade
obrigou que muitos pacientes
fossem atendidos a distância
pelo risco de contaminação pelo

A capacitação dos profissionais de Saúde
é fundamental para que se possa praticar
atendimento virtual com segurança
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Ao todo, há mais de 20 projetos
que mencionam Telemedicina ou
Telessaúde circulando pelo Congresso
Nacional. Três deles, porém, com
maior celeridade e destaque: PL
1.998/2020, da deputada Adriana
Ventura (Novo/SP), que já foi
aprovado na Câmara e agora aguarda
votação do Senado; PL 916/2020, do
deputado Coronel Armando (PSL/
SC); e PL 4.223/2021, do senador
Esperidião Amin (PP/SC).
Entretanto, segundo Antônio Carlos
Endrigo, uma eventual lei que possa
ser aprovada sobre o tema será mais
ampla, acolhendo também os outros
profissionais da Saúde – como enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e psicólogos -, e terá como foco o
cidadão. “O CFM disciplina a atividade
médica e esta nova resolução tem
enfoque na Telemedicina”, finaliza.

ENTREVISTA

Raio-X
JOÃO LUIZ
DE SOUZA
LIMA
FORMAÇÕES
Administração de
Empresas, História,
Ciências Contábeis e
Ciências Econômicas
ATUAÇÃO
Coordenador e professor da graduação do
IESAPM e professor
das faculdades Cruzeiro do Sul, Claretiano,
Faculdade Paulista de
Ciências da Saúde e
do INEP/MEC

Teoria e prática
na formação de
profissionais
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O coordenador do
curso de graduação
do IESAPM faz um
balanço sobre o
início das aulas e os
cursos de extensão

ENTREVISTA | JOÃO LUIZ DE SOUZA LIMA

TEXTO DA REDAÇÃO

E

m 2019, a Associação
Paulista de Medicina
iniciou o projeto de
implementação de um
instituto de ensino
superior em sua sede estadual. Em
abril daquele mesmo ano, foi feita a
solicitação ao Ministério da Educação
para avaliação da estrutura física do
edifício, documental e pedagógica.
Com as aprovações que se seguiram,
nascia o Instituto de Ensino Superior
da Associação Paulista de Medicina
(IESAPM).
Além dos cursos de extensão
oferecidos aos médicos e outros
profissionais da Saúde, teve início
neste ano a primeira turma da
graduação de Tecnologia em Gestão
Hospitalar. Em entrevista à Revista
da APM, o coordenador do curso,
João Luiz de Souza Lima, relembra
o processo de estruturação do
IESAPM, que tem como missão
formar profissionais éticos, críticos,
criativos e participativos a fim de
contribuir para o desenvolvimento
científico, econômico, social e
cultural da sociedade. Confira!

comissões voltadas à graduação na
modalidade de EAD, que está na fase
final de aprovação.

Como está sendo a experiência com
a primeira turma da graduação
presencial? Nosso primeiro curso

de graduação, de Tecnologia em
Gestão Hospitalar, é moldado não
só para hospitais, mas para diversos
segmentos da Saúde. Os alunos são
uma mescla dos que já atuam no
mercado de trabalho com os querem
migrar para a área. As aulas são
muito interessantes, porque eles são
bastante questionadores e próximos
dos professores. São estudantes
extremamente interessados,
que sabem dar valor ao tempo e
investimento. O objetivo do IESAPM
é proporcionar um ensino de
primeiro nível para os alunos, tendo
em vista a metamorfose que está
ocorrendo no mercado de trabalho,
em níveis tecnológicos.

Poderia fazer um balanço em relação
aos cursos de extensão? A primeira

atividade de ensino do IESAPM foi a
capacitação básica de Telemedicina,
em maio de 2020. Até fevereiro deste

Instituto
de Ensino
Superior
da APM
Mai/2020
• Curso On-line de
Capacitação Básica
em Telemedicina

Nov/2020
• Curso de
Estratégias para
busca de evidências nas bases de
dados em Saúde
• Curso de Análise Estatística em
Pesquisa Clínica
• Curso Básico
de Excel
• Curso Intermediário de Excel

Jul/2021
• Curso de imersão
no manejo do
paciente com
Covid-19

Out/2021
• Lançamento do
Processo Seletivo
para a primeira turma da Graduação
de Tecnologia em
Gestão Hospitalar

Como foi o processo de estruturação
do IESAPM? Tendo em vista todo o

histórico da APM, seu presidente (José
Luiz Gomes do Amaral) queria uma
vertente educacional na instituição.
Imaginávamos, inicialmente, cursos
de pós-graduação, mas com a evolução
das ideias, incluímos a graduação
porque, quando você interliga os dois,
tem o processo completíssimo. Demos
entrada no Ministério da Educação em
2019, passando por todas as fases com
votos favoráveis. As duas primeiras
visitas foram das comissões atreladas
ao curso presencial, foi amplamente
aprovado em 2021. A pandemia de
Covid-19 atrasou a visita das duas
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Mar/2022

“O objetivo do
Instituto de Ensino
Superior da APM
é proporcionar um
ensino de primeiro
nível para os alunos”

• Curso Modular
de Telemedicina
(CMTm)
• Curso Modular de
Telessaúde (CMTs)
• Início das aulas
da primeira turma
da Graduação de
Tecnologia em
Gestão Hospitalar

ENTREVISTA | JOÃO LUIZ DE SOUZA LIMA

e doutores. E todos atuam no
mercado de trabalho na área da
Saúde, alinhando teoria e prática.
Procuramos ainda montar o Instituto
dentro dos padrões internacionais
de educação, com experiências de
instituições de referência na área
da Saúde. A própria infraestrutura
da APM é uma marca importante,
já que as salas de aula foram
projetadas com lousas digitais,
além de termos uma importante
biblioteca, física e virtual, atualizada
e com obras clássicas. O ambiente
virtual de aprendizagem é outro
ponto positivo, com plataforma
para navegação de forma intuitiva,
agradável e simples.

Qual a importância de ter uma
instituição do porte da APM como
mantenedora? Poucos centros de

DIFERENCIAL
Poucas instituições
de ensino têm uma
mantenedora do
nível da APM

ano, quando foi encerrado, o curso
teve mais de 1.500 alunos. Além
dele, temos outras sete atividades de
extensão atualmente disponíveis de
forma on-line [confira na pág. 27],
para médicos, outros profissionais de
Saúde e público em geral, superando
a marca total de três mil alunos. Os
cursos de extensão – que precisam
representar 15% da grade das instituições de ensino superior - são uma
importante integração entre faculdade e mercado de trabalho. O balanço
está sendo muito positivo até agora,
e temos um horizonte muito importante pela frente.

Quais são os diferenciais do Instituto
para os alunos? Primeiro, o corpo

docente é formado por mestres

“Temos sete cursos de extensão
disponíveis atualmente,
totalizando mais de 3 mil alunos”
28

| Maio de 2022

ensino no Brasil têm essa característica de ter como mantenedora uma
entidade de classe tão tradicional, de
91 anos. Eu posso contar nos dedos e
citar os poucos exemplos que conheço, como a Associação Comercial de
São Paulo, o Instituto Tecnológico da
Aeronáutica e o Instituto Superior
Tupy, em Joinville (SC), que forma
seus próprios funcionários. Com este
modelo, percebemos a integração
teórica e prática de forma profunda.

O que podemos adiantar em relação
aos planos futuros do IESAPM?

Iremos lançar três cursos de pós-graduação que apresentamos ao Ministério da Educação – direcionados
a profissionais da Saúde: médicos,
enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas etc. Dentre eles, teremos
um sobre Negócios Digitais para a
Saúde. Com as novas dinâmicas por
conta da pandemia, tivemos a aprovação de vacinas em curto espaço de
tempo, e outro curso que estamos
estruturando terá enfoque na importância das indústrias farmacêuticas na produção dos imunizantes.
Estamos sempre acompanhando e
trazendo as tendências do mercado
para o IESAPM.

SERVIÇOS

DIT da APM
garante proteção
financeira
Associados da entidade contam com seguro
de vida gratuito, com pagamento de diárias
por incapacidade temporária

FOTO: ANDREY POPOV
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TEXTO LAÍS VASCONCELOS*

Ao se filiarem
à Associação, os médicos
têm automaticamente
direito a uma cobertura
gratuita de R$ 70 mil por
morte acidental ou invalidez
permanente ou parcial por
acidente, na faixa etária de
até 70 anos.
[ RESUMO ]

A mesma apólice dá
direito ao DIT no valor de
R$ 100,00 por dia, com
cobertura máxima de 90
dias, totalizando até R$
9.000,00 por ano.

SERVIÇOS

A

lém de estar comprometida com a defesa
dos interesses da classe
médica e com a educação continuada de seus
associados, a Associação Paulista de
Medicina também se preocupa em
facilitar o dia a dia dos profissionais e
seus familiares, oferecendo diversos
serviços e benefícios importantes.  
Uma das principais vantagens
disponibilizadas pela APM aos seus
associados é o seguro de vida com
Diária por Incapacidade Temporária
(DIT). Ao se filiarem à Associação, os
médicos têm automaticamente direito
a uma cobertura gratuita de R$ 70
mil por morte acidental ou invalidez
permanente ou parcial por acidente,
na faixa etária de até 70 anos.

“Fiquei quatro meses
sem trabalhar e,
consequentemente,
sem nenhuma renda
fixa. O auxílio foi
mais do que essencial”
WILLIAM TEIJI HAYASHI
Clínico Geral

A mesma apólice dá direito ao DIT
no valor de R$ 100,00 por dia, com
cobertura máxima de 90 dias, totalizando até R$ 9.000,00 por ano.
O serviço é oferecido em parceria com
a Porto Seguro, por meio da corretora
MF Seguros Médicos. Os associados
que tiverem interesse ainda podem
aumentar o valor das coberturas,
pagando apenas a diferença em
relação ao serviço gratuito da APM.

Usuários satisfeitos

O clínico geral William Teiji Hayashi sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo em junho de 2021, enquanto voltava de um plantão. Tendo sido afastado
do trabalho por quatro meses, por
conta da necessidade de uma cirurgia
de correção, contou com a cobertura
do DIT da Associação para auxiliá-lo
durante o período de recuperação.
“Minha esposa cuidou de todo o
processo. Após a apresentação
dos documentos, foi realizada uma
análise de pagamento, sendo todo o
processo bem simples e rápido. De
fato, recomendaria os serviços da APM

31

| Maio de 2022

FOTO: CHINNAPONG

PARCERIA
O benefício
oferecido pela APM
tem a qualidade
e tradição da
Porto Seguro

SERVIÇOS

para outros colegas médicos. Todo
o processo foi realizado de maneira
rápida e com um atendimento muito
bom. Além disso, a Porto Seguro é
excelente, não tenho nada a reclamar”,
relembra o especialista.
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afastamento do trabalho, por doença
ou acidente. Depois de alguns anos,
infelizmente, foi o que me aconteceu.”

De acordo com ele, o pagamento por
dia de afastamento foi muito importante para sua família. “Fiquei quatro
meses sem trabalhar e, consequentemente, sem nenhuma renda fixa. Diante da situação em que me encontrava,
o auxílio foi mais do que essencial
para o pagamento das necessidades
e sustento de minha família. Foi um
período muito ruim, e poderia ser bem
pior se não fosse pelo seguro”, ressalta.

No ano passado, ele sofreu um
Acidente Vascular Cerebral (AVC) Isquêmico, em decorrência de sequelas
causadas pela Covid-19. Ficou invalidado por 120 dias, precisando acionar
o seguro. “Todo meu atendimento foi
realizado pelo corretor. Como não
tinha condições de lidar com questões
burocráticas, minha esposa ficou à
frente desta parte, e foi atendida de
forma muito gentil. Após cerca de um
mês da solicitação, recebi o pagamento de forma integral, o que me ajudou
muitíssimo”, conta.

O pediatra Jaime Reyes Carrilo conheceu a APM há quase 10 anos, e soube
do seguro de vida gratuito com DIT
logo no lançamento do produto, em
janeiro de 2017. “Me explicaram que o
seguro poderia ser usado no caso de

Carrilo lembra que conseguiu quitar
dívidas pendentes com o valor do
seguro. “Espero nunca mais ter que
utilizar o seguro, mas, no geral, foi
um grande auxílio diante de toda a
situação”, finaliza.
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FACILIDADE
Médicos que
precisaram
da cobertura
foram atendidos
rapidamente

Saiba mais
Para conhecer este
e todos os outros
benefícios oferecidos pela
APM aos médicos associados,
entre em contato com nossa
Central de Relacionamento.
TEL/WHATSAPP:

(11) 3188-4200
E-MAIL

central.relacionamento@
apm.org.br

HOMENAGEM

Patronos
da Academia de
Medicina
de São Paulo
Na quarta edição da série, a
Revista da APM apresenta
a trajetória acadêmica e
profissional de importantes
figuras da profissão
TEXTO LAÍS VASCONCELOS*

C

ontinuando a série
de reportagens sobre
os patronos das 130
cadeiras da Academia
de Medicina de São
Paulo, trazemos a carreira e dedicação
de mais dez grandes profissionais,
que contribuíram para a evolução e
enriquecimento da Medicina.
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PATRONO CADEIRA N° 32

João Alves
Meira
(1905-1989)
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PATRONO CADEIRA N° 31
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Julio Cesar Kieffer
(1915-1986)
Formou-se em Medicina pela Universidade de São Paulo (USP),
no ano de 1940. Em 1960,
trabalhou conjuntamente
com a Comissão Nacional
de Energia Nuclear, no Instituto de Energia Atômica –
atual Instituto de Pesquisas

Energéticas e Nucleares
(IPEN) – no Departamento
de Medicina Nuclear, e
de onde se tornou chefe
em 1963. Na década de
1970, presidiu a AMSP
(1973 a 1974) e a Sociedade
Brasileira de Biologia e
Medicina Nuclear.

Graduou-se pela
Faculdade de
Medicina e Cirurgia de
São Paulo no ano de 1927,
quando foi presidente
do Centro Acadêmico
da instituição. Em 1944,
dirigiu o Hospital Evandro
Chagas, em Belém (PA).
De 1945 a 1963, exerceu a
cátedra de diagnóstico de
doenças transmissíveis
da Faculdade de Saúde
Pública da USP. Em 1951,

conquistou a cátedra
de doenças tropicais e
infecciosas da FMUSP.
Em 1958, participou da
criação do Instituto de
Medicina Tropical de
São Paulo da USP. Foi o
primeiro diretor da Faculdade de Ciências Médicas
e Biológicas de Botucatu
(SP), em 1962, e diretor da
Faculdade de Medicina
da USP por dois mandatos
consecutivos, até 1970.

FOTOS: ARQUIVO AMSP

HOMENAGEM

PATRONO CADEIRA N° 33

Antônio B. de
Ulhôa Cintra
(1907-1998)

Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade São Paulo, em
1930. Fundou, no Hospital das
Clínicas de São Paulo, o Serviço de Moléstias da Nutrição
e o Laboratório Metabólico
da Primeira Clínica Médica.
Assumiu a cátedra na FMUSP,
sendo também reitor da
Universidade e secretário da
Educação do governo Abreu
Sodré. Participou da criação
da Fapesp (Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo).

PATRONO CADEIRA N° 36

Ignácio P.
de Gouvêa
(1892-1956)
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Sylvio
Soares de
Almeida
(1913-1976)

34
Formou-se pela Faculdade de Medicina e
Cirurgia de São Paulo, em 1921.
Foi professor de Medicina Legal
da Faculdade de Direito de São
Paulo, catedrático a partir de
1941. Foi um dos fundadores
da Universidade de São Paulo
(1934) e secretário da Educação
e Saúde Pública do Estado de
São Paulo (1945-1946). É ainda
patrono da cadeira nº 4 da
Academia Paulista de Psicologia
e da cadeira nº 17 da Associação
dos Funcionários Públicos do
Estado de São Paulo (AFPESP).

Em 1938, formou-se
pela Faculdade de
Medicina da Universidade de
São Paulo (FMUSP). Foi um
dos fundadores da Sociedade
Brasileira de Endocrinologia
e Metabologia. Foi o primeiro
professor de nefrologia da
FMUSP e, provavelmente, do
Brasil. Ganhou o Prêmio Alvarenga da Academia Nacional de
Medicina de 1962, o maior de
Medicina dessa época.

PATRONO CADEIRA N° 35

Antônio F. de
Almeida Jr.
(1913-1976)

35

Formou-se na Faculdade Nacional de Medicina (RJ),
em 1916. Em 1932, colaborou com a Revolução Constitucionalista de São Paulo, trabalhando como médico voluntário
para prestar socorro às vítimas das frentes de batalha trazidas a São
Paulo. Foi diretor-geral de Higiene e Saúde do Município de São
Paulo e se tornou o primeiro secretário de Cultura, Higiene e Saúde
de São Paulo. Convenceu o prefeito da época a instalar, em 1934, o
primeiro Hospital Municipal da cidade de São Paulo.

FOTOS: ARQUIVO AMSP
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PATRONO CADEIRA N° 34

HOMENAGEM

PATRONO CADEIRA N° 37

Manoel Dias
de Abreu
(1894-1962)

37
PATRONO CADEIRA N° 38

Graduou-se pela Faculdade de
Medicina de Salvador, em 1904.
Em 1914, tornou-se catedrático da Faculdade de Medicina de São Paulo, onde
também foi diretor. Tornou-se representante da Fundação Rockfeller dos Estados Unidos da América após estabelecimento de convênio técnico-financeiro
em 1921, que patrocinou a construção do
prédio da Faculdade de Medicina de São
Paulo. Foi presidente da Academia de
Medicina de São Paulo, chefe do Serviço
de Clínica Médica do Hospital Central da
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo
e professor por 36 anos.

Celestino
Bourroul
(1880-1958)
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PATRONO CADEIRA N° 39

Francisco
B. Vieira

Antônio F.
B. Lefèvre
(1916- 1981)

Formou-se em 1917
pela Faculdade
de Medicina do Rio de
Janeiro. Exercitou ininterruptamente o ensino de
higiene na Faculdade de
Medicina, no Instituto de
Higiene, na Escola de Enfermagem, na Escola de
Serviço Social e em outras
instituições. Participou
ainda, como professor,
dos Cursos de Enfermagem de Emergência
durante os confrontos
entre paulistas e o governo central na Revolução
de 1932. Foi diretor-geral
do Serviço Sanitário do
Estado e do Departamento de Saúde Pública.

FOTOS: ARQUIVO AMSP

PATRONO CADEIRA N° 40
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(1893-1950)

Graduado em 1936 pela
Faculdade de Medicina
da Universidade do Brasil (RJ).
Foi um dos responsáveis pelo
crescimento e desenvolvimento
da cirurgia pediátrica, sendo um
dos fundadores e primeiro presidente da Associação Brasileira
de Cirurgia Pediátrica (Cipe).
Também incentivou a criação da
Sociedade Brasileira de Oncologia
Pediátrica (Sobope), da qual foi
o primeiro presidente. Presidiu
ainda a Sociedade de Medicina
e Cirurgia de São Paulo, atual Academia de Medicina de São Paulo.
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Diplomou-se aos 21 anos na Faculdade de Medicina
do Rio de Janeiro. Dedicou-se integralmente ao estudo e à prática da Radiologia. Em maio de 1939, foi proposta
a utilização do nome “Abreugrafia” para identificar o método criado por ele, difundindo-se rapidamente pelo mundo
graças ao seu baixo custo operacional e alta eficiência
técnica. Foi o primeiro presidente da Sociedade Brasileira
de Radiologia e Eletrologia. Recebeu pelo menos cinco
indicações para o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia.

ARTIGO

Introdução e Apresentação do livro Mudança do clima para
profissionais da saúde: Guia de bolso. Washington, D.C.: Organização
Pan-Americana da Saúde; 2021. Licença: CC BY-NC-SA 3.0 IGO

A associação entre
mudança do clima
e Saúde
“Mudança do clima” é um termo
usado para descrever fenômenos
climáticos complexos causados principalmente pela concentração excessiva de gases de efeito estufa (GEE) na
atmosfera da Terra. Dióxido de carbono,
metano, óxido nitroso e ozônio são os
principais GEE. A concentração desses
gases na atmosfera vem aumentando
desde a década de 1850 e, hoje, é a maior
registrada em 800.000 anos (IPCC, 2013).
Os GEE prendem o calor do sol refletido
na Terra; quando este calor atinge níveis
excessivos, causa o aquecimento global
e a acidificação dos oceanos (IPCC,
2013). O aquecimento da atmosfera
e dos oceanos altera vários sistemas
naturais, como se vê pela mudança dos
padrões e distribuição das chuvas, o derretimento das geleiras e as alterações no
comportamento e ecologia de espécies
e ecossistemas. Isso, por sua vez, pode
levar ao aumento do nível do mar, secas,
inundações e ondas de calor e alterações
na distribuição e comportamento de
vetores e patógenos.
Esses fatores complexos afetam direta
e indiretamente a saúde humana,
especialmente das pessoas mais vulneráveis (OPS, 2017). Os agravos à saúde
causados por fenômenos extremos do
clima, como inundações e furacões, são
frequentemente associados a traumatismos físicos, como lesões ou mortes
acidentais, mas o trauma físico representa somente uma fração do impacto
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ACESSE

da mudança do clima na saúde. Na
realidade, a maior parte do impacto se
deve a afecções não traumáticas, como
doenças cardiovasculares, respiratórias e renais, doenças de transmissão
vetorial, transtornos mentais e problemas psicossociais.
A maioria dos efeitos das mudança do
clima na saúde é produto de mecanismos complexos que afetam praticamente todos os órgãos e sistemas
do corpo humano — por exemplo,
gastroenterites relacionadas à poluição
da água que se segue a fortes chuvas ou
inundações; aumento na incidência de
doenças transmitidas por vetores devido a condições mais favoráveis para
a sobrevivência do patógeno ou vetor;
piora das doenças cardiovasculares em
resposta ao estresse térmico provocado
por uma onda de calor; ou problemas
psicossociais associados ao ônus emocional e social decorrente da perda de
entes queridos ou do emprego.
A pesquisa científica oferece dados
empíricos que demonstram existir
vínculo inequívoco entre a mudança
do clima, os riscos meteorológicos e
a saúde. Muitas afecções, na verdade,
resultam da exposição ao calor intenso,
às tempestades, às secas ou às enchentes. Porém, essas condições costumam
ser inespecíficas e sua fisiopatologia
não é evidente.

A maioria dos
efeitos afeta
praticamente todos
os órgãos e sistemas
do corpo humano

Reconhecê-las requer uma anamnese
adequada, que inclua perguntas sobre
o potencial envolvimento de riscos meteorológicos no processo patológico.
Além disso, sabe-se que os efeitos colaterais de certos medicamentos podem
agravar essas condições. Se o clínico
for capaz de identificar essas condições e efeitos colaterais, poderá prestar
melhor tratamento, aconselhamento e
determinar o impacto potencial dessas
ocorrências nos serviços de Saúde.

Novidade

IESAPM
Curso Modular de

Telemedicina
O objetivo deste curso é capacitar os médicos para a prática da
Telemedicina. Buscando prover um conjunto de conhecimentos
que permitam o uso adequado deste método de cuidados à saúde.

CARGA HORÁRIA

24h

DURAÇÃO

FORMATO

180 dias

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO

Curso

R$ 495,00

R$ 550,00

R$ 800,00

Ex-Alunos

Associado APM

Não associado APM

após a inscrição
do curso

ON-LINE

Programa
Módulo

01

Módulo

Introdução à
Telemedicina e Telessaúde

Módulo

02

Módulo

Bioética Digital

Módulo

03

04
05
Módulo

LGPD e Saúde Digital

06

Coordenador do Curso

Prof. Dr. Jeﬀerson
G. Fernandes

Mais informações
11 3188 4313 (Whatsapp)
contato@iesapm.org.br

Módulo

Telemedicina: Legislação,
Evidências e Experiências
Características das
Plataformas de Telemedicina
Certificação Digital
e Prescrição Eletrônica

07

A Prática da
Teleconsulta

Módulo

08
Módulo

09

Telepropedêutica
Telemedicina na
Cadeia de Saúde

Matricule-se já
bit.ly/36d4j7u

Mantenedora

iesapm.org.br

GIRO

REFORMULAÇÃO

Site e Informe APM
de cara nova
O lançamento dos canais reformulados
aproveita as comemorações do Dia
Mundial da Saúde, em 7 de abril

CONFIRA

A Associação Paulista de Medicina lançou seu novo portal em
7 de abril, Dia Mundial da Saúde.
Além do visual mais moderno, o site
foi pensado para que os usuários
tenham uma experiência muito mais
dinâmica durante a navegação. Confira agora mesmo em apm.org.br.
Entre as principais novidades,
destacamos: design minimalista,
que deixa o projeto mais visual e
interativo; nova página de serviços,
na qual os associados encontram
de forma fácil e prática tudo o que a
APM faz por eles; seção inteiramente dedicada à Defesa Profissional,
com o histórico das conquistas e
ações das últimas décadas; separação das notícias e artigos pelas tags
das editorias, otimizando as buscas;
menus laterais em várias páginas,
tornando a experiência mais dinâmica e acessível; páginas otimizadas,
visualização e interface acessíveis,
carrosséis interativos e muito mais!
O Informe APM, newsletter semanal da Associação, enviada todas
as quintas-feiras aos associados e
usuários cadastrados, também está
de cara nova! Como o material traz
um resumo dos principais destaques
do Portal na semana, teve seu visual
modernizado e em consonância ao
do novo site.

NOVIDADES

Lançamento
do Hotel
Fazenda APM
NOVO SITE

hotelfazendaapm.com.br

40

| Maio de 2022

O Clube de Campo da Associação Paulista de Medicina tem recebido uma
série de melhorias nos últimos anos e está
sendo relançado como Hotel Fazenda APM.
Com a mudança, também estão previstos
projetos sociais para a comunidade de
Caieiras (SP), cidade em que se localiza a
sede campestre, que serão viabilizados por
meio de emendas individuais impositivas ou
verbas dos Ministérios.

FOTOS: REPRODUÇÃO APM

GIRO

REPRESENTATIVIDADE

Eleuses Paiva volta à
Câmara dos Deputados
O médico Eleuses Vieira de Paiva
assumiu, em 26 de abril, mandato
de deputado federal na Câmara dos
Deputados. O parlamentar já presidiu
a Associação Paulista de Medicina, entre 1995 e 1999, e a Associação Médica
Brasileira, entre 1999 e 2005.
“Assumo hoje a cadeira de deputado
federal na Câmara dos Deputados.
Continuarei minha incansável luta pela
classe médica e por um sistema de
saúde pública universal e de qualidade
a toda população brasileira”, declarou.

BENEFÍCIOS

LIMINAR CONTRA NOVOS
VALORES DO ISS NA
CIDADE DE SÃO PAULO

Essa é a terceira oportunidade em que
o ex-presidente da APM assume uma
legislatura na Câmara dos Deputados.
A primeira ocorreu entre 2009 e 2010.
Entre 2011 e 2015, ele cumpriu o segundo mandato.

A APM obteve liminar (por meio do processo
1024691-33.2022.8.26.0053, analisado pela 3ª Vara
da Fazenda Pública de São Paulo), no dia 23 de maio,
que permite que seus associados desconsiderem o
aumento da cobrança do ISS na cidade de São Paulo –
instituído pela Lei nº 17.719/2021.
“Essa decisão judicial é inédita na classe médica e
somente é válida para os associados na categoria
pessoa jurídica da APM – empresas regularmente
constituídas em cujo quadro societário todos os
médicos sejam associados efetivos da APM, de acordo
com o Artigo 17 do Estatuto Social da entidade”,
destaca o advogado Alessandro Acayaba de Toledo.

Rápidas
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→ Comprovante de
vacinação A APM
exige, desde março,
comprovante de
vacinação contra
a Covid-19 (ou
declaração de
vacinação assinada
por médico) para
os visitantes de
suas sedes sociais e
campestre – o que
já havia sido feito

com os colaboradores
da entidade desde o
início da campanha de
imunização.
→ Recepção dos
calouros da EPM
Em 25 de março,
a APM participou
da recepção dos
calouros da Escola
Paulista de Medicina
da Universidade

FOTOS: INVINCIBLE BULLDOG / DIVULGAÇÃO

Federal de São Paulo.
A ação obteve mais
de 50 acadêmicos
interessados em se
filiar à entidade, além
de grande impacto nas
mídias sociais entre os
calouros e veteranos.
→ Posse na Academia
Paranaense de Medicina O presidente da
APM e da Academia de

Medicina de São Paulo, José Luiz Gomes
do Amaral, esteve, no
último dia 1º de abril,
em sessão solene da
Academia Paranaense
de Medicina para a
posse de novos titulares e elevação de acadêmicos a eméritos.
O evento foi realizado
na sede da Associação
Médica do Paraná.

GIRO REGIONAL

CAPILARIDADE

NÚCLEO REGIONAL
EM SÃO ROQUE

Pedro Renato Guazzelli e Felipe Augusto
Ceballos Melo, presidente e vice-presidente do recém-lançado Núcleo Regional de
São Roque, visitaram a sede social da APM
no dia 25 de março. Os dois puderam conhecer a estrutura física e os benefícios oferecidos aos associados. Além dos médicos de
São Roque, o Núcleo também congrega os
de Cotia, Ibiúna e Vargem Grande Paulista,
integrando a 4ª região Distrital da Associação, dirigida por Wilson Campagnone.

NOVIDADE

Fala, Doutor:
podcast de São José
dos Campos
A APM São José dos Campos
lançou, no fim de março, o
podcast “Fala, Doutor!”, iniciativa
que busca levar informações
médicas e relacionados à área da
Saúde para a população em geral.
O programa de estreia teve como
tema de debate “Síndromes pósCovid”. O podcast está disponível no
canal da APM São José dos Campos
no YouTube e no Spotify. Confira!

| Maio de 2022

Santo André debate exames
laboratoriais em alergia
No dia 12 de abril, a Regional de Santo André debateu
o tema “Exames laboratoriais em alergia” em evento
on-line, coordenado por Nadjanara Dorna Bueno, doutora
em Hematologia e diretora Científica da Regional. Rosana
Neves, alergista e imunologista, foi a moderadora da reunião,
que teve palestra de Seme H. Silva Leitão, preceptora do
Ambulatório de Alergia da Faculdade de Medicina do ABC.

FOTO
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Maio
Mai

27
sexta

28

sábado

V E J A M A I S apm.org.br/educacao-continuada

Junho
Jun

XIX Congresso Paulista de
Medicina do Sono
Comitê Científico de
Medicina do Sono da APM
Sexta: 8h às 21h
Sábado: 8h às 18h
https://bit.ly/3j3XZlv
Evento híbrido

Jun

1

Webinar APM

Jun

Tertúlia Acadêmica

quarta

19h30 às 21h
youtube.com/TVAPM

Academia de Medicina
de São Paulo
12h30 às 14h
https://bit.ly/3u8KbMQ

8

quarta

18

sábado

Reunião da Liga Acadêmica
da SBACV-SP
8h30 às 12h
Evento híbrido

Jun

24
sexta

25

Curso de Secretárias
8h30 às 12h30
Evento on-line

sábado

Webinar APM
19h30 às 21h
youtube.com/TVAPM

Jun

Jun

9

quinta

Webinar Grupo de
Benchmarking Qualidade
do CQH

25

sábado

Festa Junina
14h às 0h
Clube de Campo APM

14h às 15h
https://cqh.org.br/

Jun

29
quarta

Jun

10
sexta
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Cine Debate On-line
20h às 22h
youtube.com/TVAPM

Webinar APM
19h30 às 21h
youtube.com/TVAPM

AGENDA

Programe-se!
Jul

Set

3

Curso de Imersão - XIX
Congresso Paulista de
Medicina do Sono

30

V Jornada de Dor na
Mulher
8h às 17h
Auditório APM
bit.ly/3wOD0uC

sábado

28
sábado

XXXVI Congresso
Brasileiro de Cefaleia
Sheraton Santos Hotel
apm.virtualieventos.com.br/
cefaleia2022

-E-

29

8h30 às 17h30
bit.ly/3z3MUdq

sábado

Set

sábado

Out
Ago

4

III Jornada de
Canabinoides Medicinais

13

terça
-A-

6

8h30 às 16h30
bit.ly/3PKwj47

sábado

Literatura

IV Global Summit
Telemedicine & Digital
Health

qui

Transamerica Expo Center
telemedicinesummit.com.br

Nov

I Jornada de Dor no Homem

5

8h às 17h
Auditório APM
doity.com.br/i-jornada-dedor-no-homem

sábado

AUTOR

BIBLIOTECA

EDITORA

FORMATO

Os livros publicados nesta seção estão disponíveis para consulta/empréstimo
na Biblioteca da APM. Contato: biblioteca@apm.org.br • (11) 3188-4241

↓

MANUAL DE MEDICINA
DE EMERGÊNCIA

Apresenta informações
de forma rápida e prática,
incluindo diretrizes e
consensos nacionais e
internacionais sobre o
assunto. É o companheiro
ideal de plantão para
médicos e acadêmicos que
trabalham ou desejam
trabalhar em atendimento
de urgência.
Rodrigo Antonio Brandão
Neto, Heraldo Possolo de
Souza, Lucas de Oliveira
Marino, Julio Flávio Meirelles
Marchini, Júlio César Garcia
de Alencar e Sabrina Corrêa
da Costa Ribeiro
Manole
16 x 11 cm, 1.360 páginas
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↓

↓

↓

A obra enriquece a
ainda escassa literatura
sobre personagens da
história da Medicina em
língua portuguesa. Uma
boa fonte para estudar,
conhecer e contemplar
o princípio da prática,
passando pelo empirismo
até chegar à ciência e a um
futuro ilimitado.

A obra, escrita com
dedicação e esmero,
apresenta ao leitor, com
lirismo, as pessoas e as
circunstâncias presentes
no início da longa vida
da Academia de Medicina
de São Paulo.

Apresenta os
procedimentos e as
principais alterações de
imagem e as intervenções
na mama. Aborda temas
relacionados aos exames
de ressonância magnética,
ultrassonografia,
mamografia, tomossíntese
e elastografia.

PERSONAGENS DA
HISTÓRIA DA MEDICINA
- UMA JORNADA DE
CINCO MIL ANOS

Flavio Antonio Quilici
Segmento Farma
25 x 18 cm, 416 páginas

ANTIGOS MEMBROS
DA CENTENÁRIA
ACADEMIA DE MEDICINA
DE SÃO PAULO

Hélio Begliomini
Expressão e Arte
28 x 26 cm, 334 páginas

MANUAL DO
RESIDENTE DE
IMAGINOLOGIA
MAMÁRIA DO INRAD

Carlos Shimizu, Giovanni
Guido Cerri, Nestor de
Barros e Su Jin Kim Hsieh
Manole
17 x 24 cm, 296 páginas

CLUB APM

Dia Mundial da
Saúde: hora de
cuidar de você e de
nosso planeta

Além de ser a maior rede de joalherias do País, a Vivara também é sinônimo de compromisso com o meio
ambiente. Dedicada em reduzir os
impactos ambientais, realiza extração
responsável das pedras preciosas,
minimizando os impactos no Planeta.
Por meio da parceria com o club|apm,
disponibiliza 15% de desconto na
linha Life, acessórios e relógios e 5%
na linha de joias e relógios especiais.
Líder do setor no Brasil, a Nespresso
investiu nos próprios programas
de reciclagem, buscando engajar
o consumidor no descarte correto
das cápsulas de café, 100% feitas de
alumínio. Para os associados da APM,
concede 20% de desconto na compra
de qualquer modelo de máquina.

TEXTO LAÍS VASCONCELOS*

ILUSTRAÇÃO: PONOMARIOVA MARIA

Somos capazes de reimaginar um
mundo onde ar limpo, água e comida
estejam disponíveis para todos? Onde
as economias estão focadas na saúde
e no bem-estar? Onde as cidades são
habitáveis e as pessoas têm controle
sobre sua saúde e a saúde do planeta? Este é o mote de 2022 do Dia
Mundial da Saúde, data estabelecida
pela OMS desde 1950, em 7 de abril.
Apoiando a causa, o Clube de Benefícios da Associação Paulista de Medicina conta com parcerias com empresas que pensam e se preocupam com
a natureza e o bem-estar social.
Há mais de 90 anos gerando o melhor
conteúdo literário relacionado à área
da Saúde, a editora Atheneu tam-
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bém possui uma variedade de obras
ligadas à sustentabilidade e cuidado
com o Planeta. E para os médicos
associados, concede 25% de desconto na compra de qualquer livro e 10%
em cursos on-line.
No caso da Mercedes-Benz –
que oferece 8% de desconto aos
associados APM – um dos principais
valores é a sustentabilidade, com
diversos projetos corporativos
em prol do meio ambiente e da
qualidade de vida dos funcionários,
entre eles uma fazenda urbana com
produção de verduras 100% livres de
agrotóxicos e sem nenhuma emissão
de CO² em transporte e desperdício
de alimento, e o Prêmio de
Responsabilidade Socioambiental.

* sob a supervisão de Giovanna Rodrigues

Tendo como dois dos principais
pilares de sustentabilidade o reflorestamento e a valorização das áreas
verdes, o Hotel Villa Rossa iniciou o
projeto Villa Verde, que busca realizar
ações voltadas para o meio ambiente, por exemplo a construção de
um viveiro de 1,6 mil m², incluso nas
atividades sustentáveis da agenda
opcional dos hóspedes. Localizado
em São Roque, em uma área de 350
mil m² de Mata Atlântica, proporciona
15% de desconto sobre a tarifa vigente aos médicos associados.
Outra ótima opção de lazer é o Hotel
Villa Di Mantova – que possui a
maior parte de sua área total intocada, com uma reserva ecológica com
bosques, matas e lagos -, com 12%
de desconto nas diárias em qualquer
período do ano.

VANTAGENS
SEM LIMITES!
www.clubapm.com.br

www.clubapm.com.br

CLUB|APM PARCERIAS

Nacional

Regional

COMPRAS ON-LINE

Novidades

Saúde & Bem-Estar

Academias

STUDIO GEEK
Produtos para o universo pop,
nerd e para os fãs de cinema,
séries, animes, quadrinhos e música. Oferece 20% de desconto,
somente para as compras on-line.

VIVA SALUTE
Loja virtual de produtos com
ingredientes orgânicos e sustentáveis, concede 10% de desconto
em todo o site.

GO30’
Método exclusivo de resultados em
30 minutos, com 5 modalidades.
Condições especiais para os
associados da APM.

VIVARA
Maior rede de joalherias do Brasil, criando e produzindo joias
e semijoias que transformam
sonhos em realidade e momentos
inesquecíveis. Concede 15% de
desconto na linha Life, acessórios
e relógios, e 5% na linha de joias e
relógios especiais.

Editoras
DISAL
A livraria e distribuidora oferece
os seguintes descontos: 5% para
didáticos nacionais, 12% para
didáticos importados e 20% para
livros nacionais.

Eletrodomésticos
PHILCO
Até 30% de desconto em todos os
produtos (mais de 150) nas linhas
áudio e vídeo, casa, climatização,
cozinha, cuidados pessoais, linha
branca, tablets e notebooks.

Restaurantes & Bebidas
CASA FLORA
Possui exclusivo portfólio de bebidas, considerado um dos mais
completos e conceituados do
mercado brasileiro. Aos associados da APM, desconto exclusivo
de 10% nas compras realizadas
pelo hotsite da parceria.
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ÁGUAS DE LINDÓIA/SP

Vestuário
NETSHOES
Loja virtual de materiais
esportivos. Associado da APM
tem 15% de desconto cumulativo
em todo o site.
SHOESTOCK
Loja virtual de sapatos masculinos e femininos, bolsas de couro,
acessórios e carteiras. Com
15% de desconto para os médicos
associados.
ZATTINI
15% de desconto em todo o site,
que conta com sapatos masculinos e femininos, bolsas de couro,
acessórios e carteiras.

Cursos
SPAZIO ITALIANO
Centro de ensino que conta com um
corpo docente composto por professores extremamente capacitados.
10% de desconto nos cursos ministrados nas escolas e in company.
SANTO ANDRÉ/SP

Hotéis & Viagens
PRATAGY BEACH
Cercado pela exuberância da Mata
Atlântica, o resort à beira-mar fica
a 16 km do centro de Maceió. Aos
associados, concede 15% de desconto
sobre a tarifa do período escolhido.
MACEIÓ/AL

Serviços
PRONTMED
Único prontuário eletrônico
feito de médico para médico. A
plataforma tem uma interface
inteligente e clicável, para facilitar
e agilizar o atendimento. 40% de
desconto no plano anual e 30%
no plano mensal.
SAÚDE VIANET
Plataforma de gestão, relacionamento com pacientes e prontuário médico, com integração de
atendimento e relacionamento
com o paciente. Desconto de 30%
na assinatura mensal do PLANO
PRO e 25% na assinatura mensal
do PLANO REGULAR.

TURISMO SOB MEDIDA
Empresa especializada em turismo
ativo, oferece 8% desconto nos
pacotes de corrida e bike e 5% nos
demais pacotes.
SÃO PAULO/SP E RIO DE JANEIRO/RJ

Serviços
SMART SPACES
Coworking de saúde e bem-estar
que oferece consultórios para
atendimento na área da Saúde, com
descontos especiais aos associados.
SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

CLASSIFICADOS
banheiros e 1 garagem.
Segurança/manobrista e sala
de espera no térreo. IPTU:
R$ 256,00; condomínio: R$
655,00. Rua Borges Lagoa
(próximo do metrô Hospital
São Paulo). Contato: (11)
97411-5464, com Cristina.
Cód. 9644.

Prezado associado,
Tome cuidado ao receber
interessados em salas,
imóveis e eventuais
produtos anunciados,
seja em nossos veículos de
comunicação ou em outros.
Não deixar as pessoas
sozinhas no ambiente, por
exemplo, além de tentar
checar a veracidade das
informações apresentadas.

Salas e
períodos

BELA VISTA
Alugam-se períodos em consultório na Rua Itapeva. Estacionamento, recepcionista
e prontuário digital incluídos.
Contatos: (11) 98461-0027/
97544-6996. Cód. 9844.

Anuncie
aqui com
destaque!

JARDIM PAULISTA
Alugam-se salas equipadas e
decoradas com infraestrutura
completa: ar-condicionado,
internet, linha telefônica e
serviços de recepção (limpeza, manobrista e segurança).
Ambiente arejado e aconchegante com café e jardim.
Clínica Sementes. Contato:
(11) 91275-2526, com Leila.
Cód. 9861.

comercial@apm.org.br

VILA MARIA
Alugam-se períodos em
clínica de alto padrão. Salas
equipadas e decoradas
com infraestrutura
completa. Disponibilizamos
2 recepcionistas, sala com
mobiliário completo, arcondicionado, internet e
linha telefônica. Ambiente
tranquilo e aconchegante.
Contato: (11) 99984-4180,
com Marcos. Cód. 9508.
JARDINS
Alugam-se períodos em
centro médico localizado
na Rua Bela Cintra
com a Alameda Franca.
Salas equipadas com
infraestrutura, Wi-Fi,
funcionários de recepção e
limpeza, alvará da Vigilância
Sanitária, bombeiros e
licença de funcionamento.
De segunda a sexta-feira.
Contato: (11) 99175-8707,
com Daniel. Cód. 9513.
JARDIM PAULISTA
Aluga-se sala configurada
para consultório
odontológico, podendo
ser utilizada para outra
finalidade. Possui sala de
atendimento, sala de espera,
recepção, 2 banheiros e 1
vaga de garagem. Ao lado da
Rua Oscar Freire. Contato:
(11) 99243-3653 (WhatsApp),
com Rafaela. Cód. 9585.
VILA CLEMENTINO
Aluga-se sala de 32 m², 4
ambientes (2 consultórios,
recepção, 2 copas), 2
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CAMPO BELO
Alugam-se salas equipadas
de alto padrão (por período
ou mensal) para atendimentos médico (Nutricional,
Psicologia e Fisioterapia).
Inclui gestão de agenda e
secretárias. Prédio novo com
estacionamento e fácil
acesso ao metrô. Contatos:
(11) 5049-0262/ (11) 944666435. Cód. 9888.
JARDIM PAULISTA
Alugam-se salas (por períodos) finamente decoradas de
acordo com a necessidade
do profissional ou em tempo
integral). Ideal para medicina
estética e esportiva e cirurgia
plástica. Rua Oscar Freire (ao
lado do metrô Sumaré). Contato: (11) 95463-4505, com
Elizabeth. Cód. 9890.
ACLIMAÇÃO
Alugam-se períodos de
acordo com a necessidade
do profissional em salas
mobiliadas amplas.
Infraestrutura completa com
serviços de 2 recepcionistas,
limpeza, documentação
para convênios, garagem
etc. Prédio ao lado do metrô
Vergueiro. Contato: (11)
95463-4505, com Elizabeth.
Cód. 9891.
PINHEIROS
Aluga-se sala (individual e
equipada) em clínica com
infraestrutura completa:
ambiente de espera, recepcionista, Wi-Fi, limpeza e convênio com estacionamento. Rua

Haddock Lobo. Contatos: (11)
99826-5671/deveczcalma@
uol.com.br, com Christiane.
Cód. 9648.
MOEMA
Alugam-se consultórios modernos (por períodos) com
banheiros privativos, macas
automáticas, mesa ginecológica, Wi-Fi, recepcionista
e estacionamento, alvará de
Vigilância Sanitária, bombeiro, licença de funcionamento
e CNES atualizados. Contato:
(11) 97175-3589, com Carol.
Cód. 9668.
JARDIM PAULISTA
Aluga-se sala em belíssima
clínica (por períodos ou
fechada) com infraestrutura
completa e localização
excelente, na Rua Bento
de Andrade, 146. Contato:
(11) 98763-8006 (WhatsApp),
com Deva Almeida.
Cód. 9796.
IPIRANGA
Alugam-se salas prontas
(por hora, período ou
mensal) com infraestrutura
completa para atendimento
multidisciplinar. Sala com
mobília, ar-condicionado,
Internet, telefone etc. Rua
Bom Pastor, 2100. Contato:
(11) 96609-8776, com
Mariana. Cód. 9986.
VILA CLEMENTINO
Alugam-se duas salas para
oftalmologista, dermatogista
ou otorrinolaringologista.
Rua Borges Lagoa, 1065.
Contatos: (11) 5082-3474/
(11) 95109-2395, com Rosa.
Cód. 9987.
HIGIENÓPOLIS
Alugam-se períodos semanais para qualquer especialidade. Salas reformadas, 4
secretárias, prontuário eletrônico e demais estruturas
inclusas. Documentos para
credenciamento de Planos
de Saúde ok. R$ 650,00/
mês-consultório. Contatos:
(11) 99955-3565/ miltonorel@yahoo.com.br, com Milton. Cód. 9988.
HIGIENÓPOLIS
Alugam-se períodos semanais para otorrinolaringologistas. Salas reformadas, 4
secretárias, prontuário eletrônico e demais estruturas
inclusas. Documentos para
credenciamento de Planos
de Saúde ok. R$ 700,00/
mês-consultório. Contatos:
(11) 99955-3565/ miltonorel@yahoo.com.br, com
Milton. Cód. 9989.

CLASSIFICADOS

MOEMA
Alugam-se salas (por período)
com ar-condicionado,
Wi-Fi, maca ginecológica,
recepcionistas e alvará da
vigilância Sanitária. Contato:
(11) 98611-1242, com Rochelle
Teles. Cód. 9991.
HIGIENÓPOLIS
Dispõe-se de horários/períodos em consultório médico
ativo. Contatos: (11) 999979789, com Dr. José Roberto;
(11) 93044-2311/ (11) 32370808, com Creusa. Cód. 9993.

REALIZE SEU
EVENTO NA APM!
Equipamentos
& Outros
PERNEIRAS
Vende-se perneiras, indicadas para posicionar as pernas
do paciente para maior
conforto e proteção, prevenindo problemas causados
pelo mau posicionamento
das pernas durante o ato
cirúrgico. Fabricante American Instruments - modelo
ai2013/ ai2020. Contatos: (11)
97110-5251 e (11) 99971-1214,
com Sr. Thomaz ou Sra. Flávia. Cód. 9578.

Imóveis
Aluguel
VILA CONGONHAS
Aluga-se casa para médicos
na Rua Felix de Sousa, 321.
Quatro consultórios, mesas
elétricas, aparelho de ultrassom, recepção e consultórios
com microcomputadores e
impressoras. Vagas para seis
carros. Contatos: (11) 971105251 e (11) 99971-1214, com
Sr. Thomaz ou Sra. Flávia.
Cód. 9577.
PARAÍSO
Consultórios mobiliados com
infraestrutura completa:
serviços de recepção, Wi-Fi,
prontuário eletrônico, AVCB,
Vigilância Sanitária e CNES.
Funcionamento de segunda
a sexta-feira, das 8h às
21h. Desde 2005. Avenida
Bernardino de Campos
(entre as estações Paraíso
e Brigadeiro). Contato: (11)
99971-8842, com Heloisa.
Cód. 9572.

Associado
APM anuncia
gratuitamente
neste espaço
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Profissionais
ENDOCRINO
Clínica em Moema contrata
médico endocrinologista para
atendimento ambulatorial
com hora marcada (convênio
e particular). É necessário
PJ e residência médica ou
título de especialista em
endocrinologia por exigência
dos convênios. Enviar CV para
danromanholi@uol.com.br
ou (11) 98353-2666, com
Daniella. Cód. 9911.

Cadastre seu classificado
diretamente no portal
da Associação.
MAIS INFORMAÇÕES:

(11) 3188-4278

Consulte a disponibilidade
para locação de nossos
espaços para promover
suas palestras, reuniões,
coquetéis, jantares, etc.
Segurança e conforto,
Segu
reunidos em um só local.
Serviços de alimentos
e bebidas com estrutura
própria.
Para mais informações,
entre em contato com
nosso departamento
de
departame
Eventos, pelo e-mail
eventos@apm.org.br
ou telefone/WhatsApp
(11) 3188-4200.

EU USO, EU APROVO

Valéria A.
Franco Lauriano
Associada

“OS SERVIÇOS, ALÉM
DE CONFIÁVEIS,
OFERECEM CONDIÇÕES
VANTAJOSAS”

“Conheci a Associação
Paulista de Medicina logo
depois que me formei. Tomei
a decisão de me tornar uma
associada pois acredito que
seja importante pertencer
e permanecer em uma
entidade relacionada à classe
médica”, conta a psiquiatra.
De acordo com ela, médicos
que também trabalham
somente em consultórios,
sem o relacionamento e
até mesmo contato com
outros profissionais da
área, às vezes se sentem
isolados. “Diante disso,
torna-se necessário ter uma
instituição que possa nos
representar, apoiar e lutar
por nossos interesses em
comum”, ressalta.
A associada conta que, por
muitos anos, utilizou o plano
de saúde da APM e que
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já precisou de auxílio em
serviços de documentação,
regularização e outras
assistências. “Sempre
que preciso de alguma
informação, sou atendida
de forma ágil. Em relação a
outros serviços oferecidos,
também já visitei o clube de
campo, que é um lugar muito
agradável.”
Valeria relembra ainda que
assim que terminou sua
formação, frequentou cursos
de computação, palestras
e eventos promovidos pela
instituição. “Os serviços
da APM, além de serem
confiáveis, oferecem
condições vantajosas. O
atendimento é rápido,
eficiente e me ajuda
bastante” conclui.

Raio-X
NATURALIDADE
São Paulo
GRADUAÇÃO
Faculdade de Medicina
da Universidade de
São Paulo (FMUSP)
ANO DE FORMAÇÃO
1988
ESPECIALIDADE
Psiquiatria
CIDADE ONDE ATUA
São Paulo
ASSOCIADA DESDE
1992
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