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APRESENTAÇÃO
Faculdades e células-tronco
A Revista da APM saiu a campo para ouvir alunos de faculdades recém-
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criadas e outras com notas baixas em avaliações do MEC e do Cremesp
para saber o que eles pensam do curso que freqüentam e suas expectativas
sobre o futuro. Numa das escolas, em Fernandópolis, a reportagem comprovou o que as entidades médicas, como a APM, têm sistematicamente
denunciado: o governo autoriza a criação de cursos sem critérios.
Ainda nesta edição, a Revista da APM traz um resumo da audiência
pública realizada pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ), que ouviu especialistas, principalmente médicos, sobre a utilização de células-tronco
embrionárias em pesquisas. O STJ decide até junho se mantém o projeto
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Recentemente, vários relatos de trabalhos científicos divulgados pela
mídia causaram impacto em nosso meio, alguns até repercutindo mundialmente. É o caso, por exemplo, das constatações do incrível malefício que o
efeito estufa causa ao nosso planeta, complicações muito mais contundentes e rápidas do que se imaginava há algum tempo. Até os Estados Unidos,
extremamente resistentes a essas evidências, passaram a respeitá-las devido aos riscos de produtos poluentes, como os derivados do petróleo.
De repente, o governo brasileiro adotou como referência o pioneiro
programa com o etanol, a despeito de pouco investir nele nos últimos
anos. Seja como for, é fundamental buscar outras fontes alternativas,
como os biocombustíveis.
A constatação geral, em todo o planeta, é a de que ultrapassamos os limites
do bom senso. Fomos irresponsáveis com a natureza e podemos comprometer o futuro dos nossos filhos e das próximas gerações. Agora, aliás, imediatamente, precisamos correr atrás do prejuízo e que Deus nos ajude!
O problema é que ainda há muitos países que preferem ignorar as
evidências, e não abrem mão da voracidade para manter um aparente
e fulgaz progresso. Que ética é essa? Que governantes são esses?
Hoje, as coisas acontecem rápido demais. Não podemos hesitar sob o
risco de perder o tempo das ações essenciais, e de o prejuízo ser irreparável. Infelizmente, estamos recebendo a conta da falta de visão e dos atos
incoerentes na área social, na educação, saúde, saneamento, habitação...
Não priorizar os investimentos nessas áreas é cruel. Dá no que deu.
É notória nossa fragilidade enquanto sociedade: desemprego, violência
incontrolável, epidemia de dengue, desempenho pífio de nossos estudantes e por aí segue. É lógico que houve ações importantes e temos
algumas lideranças comprometidas com a cidadania, mas é necessária
uma verdadeira revolução para construir uma nação de verdade.
É essencial registrar que, na saúde, essas ações devem ser inteligentes, acompanhando par e passo os resultados, avaliando os hábitos da
população para fugir de algumas epidemias recentes, como a obesidade,

neoplasias de mama, hepatite C, traumas e outras.
Temos encontrado resistências graves à saúde, como a não regulamentação da Emenda 29 para um financiamento melhor. São inúmeros
os problemas: falta de investimento evidente em recursos humanos, a
contínua abertura de faculdades de medicina e outras faculdades sem
qualidade, a falta de um plano de cargo, carreira e salários para os
médicos funcionários de saúde, a falta de um rol atualizado de procedimentos médicos (CBHPM) e a falta de uma contratualização adequada
com os planos de saúde.
Enfim, muito ainda temos de caminhar para estabelecer equilíbrio e
dias mais alvissareiros para o setor de saúde e todos os seus agentes,
especialmente para os pacientes.
Já que o pano de fundo dessa mensagem é o valor da vida e a
importância dos atos fundamentais ao resgate da cidadania, cabe aqui
uma citação sobre visita do Papa Bento XVI ao Brasil. Investida de muita
emoção, também suscitou polêmica por colocar em debate questões
efervescentes. Teve bom senso o nosso determinado ministro da Saúde, José Temporão, que, seguindo as orientações de sua mãe, preferiu
cessar a discussão entre religião e saúde pública envolvendo o aborto e
as células embrionárias.
De fato, são temas que exigem avaliação de todos os cidadãos em busca
de um consenso sobre quais os melhores caminhos a tomar. É lógico que
ninguém quer criminalizar qualquer mãe vítima de uma tentativa de aborto
ilegal, mas também não podemos ser contra a vida. Essas mulheres
merecem todo o nosso apoio e solidariedade, como também os seus filhos.
Finalizo essa pensata com um registro positivo. Hoje, vemos com
grande simpatia certas parcerias que estamos firmando nos âmbitos
federal, estadual e municipal. Esperamos, por intermédio delas, fazer
com mais rapidez a nossa tarefa de casa, contribuindo para ter um país
de melhor índice de desenvolvimento humano, com resultados palpáveis para a população e com mais justiça e ética.
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Faculdade nasceu
em fazenda
Alunos da primeira turma tiveram que dividir salas de aula
com estudantes de Agronomia e Veterinária; hoje,
decorridos quatro anos, as salas são partilhadas com os
acadêmicos de Direito
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(texto e fotos)

A Faculdade de Medicina de Fernandópolis (SP) tinha tudo para não dar
certo. Foi autorizada a funcionar em
2003, quando a sua mantenedora enfrentava sérios problemas de inadimplência, inclusive com o próprio
governo. Hoje, decorridos quatro anos,
uma nova mantenedora alia-se à prefeitura, clubes de serviços e entidades
filantrópicas do município para oferecer, em agosto deste ano, o internato
para a primeira turma de sextanistas.

I

sso mostra como o governo bra-

para a abertura, no entanto, foi iniciado

Gerais, onde funcionavam agronomia e

sileiro age com negligência e ir-

anos antes, no governo Fernando Henri-

veterinária numa área de 60 alqueires.

responsabilidade na abertura de

que, a pedido da Associação Itaquerense

Os primeiros alunos encontraram uma

novas faculdades de medicina, já que

de Ensino, mantenedora da Universida-

fazenda sem estrutura para atender o

o curso foi entregue a uma empresa

de Camilo Castelo Branco (Unicastelo).

curso de medicina. Tanto é assim que

de ensino que não tinha condições

O curso foi parar no campus de Fernan-

em outubro de 2003, dois meses depois

dópolis, cidade localizada no extremo

do início das aulas, os 180 acadêmicos

Autorizado a funcionar a partir de agos-

noroeste do estado de São Paulo, nas divi-

de Medicina realizaram manifestações

to de 2003, no governo Lula, o processo

sas do Mato Grosso do Sul e de Minas

públicas a fim de denunciar as más

de implantá-lo.

condições de ensino. Recorreram ao

mensalidades acima de R$ 2.800,00,

Conselho Regional de Medicina do

o que era cobrado pela Unicastelo.

Estado de São Paulo (Cremesp), que

Mas muitos estudantes ficaram e

solicitou providências ao MEC e esten-

acompanharam tudo o que aconteceu

deu as denúncias à mídia nacional.

desde o dia que chegaram a Fernandómeio do mato”.

estava preparada para implantar o cur-
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so de Medicina. Faltavam laboratóri-

esteve no campus de Fernandópolis

os, materiais, biblioteca, livros, e

neste mês para conferir as condições

sequer existia projeto para construção

em que o curso vem sendo ministrado,

de um hospital universitário.

já que a primeira turma, hoje no oitavo

Os professores estavam sem receber.

termo, inicia em agosto deste ano o

Alguns pais transferiram seus filhos

período de internato em hospitais.

para outras faculdades, mesmo pagando

Segundo Casuli, a situação começou
a ser mudada quando a comunidade de
Fernandópolis entendeu que a manu-

Carlos Alberto X.P. Casuli, 23

tenção da faculdade era de interesse do

anos, vice-presidente do Diretório

município e passou a ajudar por meio

Acadêmico de Medicina, é um dos

da prefeitura; e no início de 2006, quan-

remanescentes. Ele saiu de Mar-

do houve mudanças no quadro societá-

celândia (MT) para fazer o curso

rio da entidade mantenedora.

em Fernandópolis, lá ficou e acompanhou as sucessivas crises.

Ninguém sabe quem é a atual mantenedora da Unicastelo. Nem estudantes,

“Quando o curso foi criado não

nem professores. “O grupo que com-

havia nada por aqui, nem o básico

prou fica meio anônimo. Há boatos que

para fazê-lo funcionar. A mante-

ele administra outras faculdades e teria

nedora também não tinha dinhei-

origem na cidade de Campinas”, disse

ro. Foi muito difícil”, afirmou.

Casuli. Mas, há quem afirme, no cam-

Nem o coordenador geral do
curso de Medicina, Ademir Barianni Rodero, 53, sabe quem é
a atual mantenedora. Pelo cargo
que ocupa, o professor é um dos
membros do Conselho Universitário da Unicastelo, que, segundo o site da empresa, é “o
órgão máximo, consultivo, deliberativo, normativo e jurisdicional da universidade”.
Rodero diz apenas que a nova
mantenedora “entrou para sanear financeiramente a Unicastelo e
seria de um grupo de Campinas”.

pus, que o ex-ministro da Educação do

auge da crise, em 2005, foi o elo entre

governo Fernando Henrique, Paulo

a instituição e a comunidade de Fer-

Renato de Souza, seria um dos sócios.

nandópolis. Rodero é ligado a uma

O reitor que assumiu o comando

sociedade do município que presta

da Unicastelo, em janeiro de 2006,

serviço filantrópico.

chama-se Gilberto Luiz Moraes Sel-

Dessa aproximação saiu a solução

ber e exerceu o mesmo cargo na PUC

para substituir o Hospital Universi-

de Campinas.

tário; reformar a Santa Casa e uma

O coordenador do curso é gineco-

Unidade Básica de Saúde (UBS), a

logista e obstetra, formado pela Fa-

Pôr-do-Sol, que fica em um bairro

mema (Marília). Ele diz que nunca

próximo ao campus da faculdade. “A

pensou em ocupar esse cargo, mas no

reforma da UBS é por nossa conta, já

Maio de 2007

meses de aulas, que a Universidade não

polis e lá encontraram sua sala “no
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Os estudantes perceberam, em dois

ENSINOMÉDICO
a da Santa Casa tem como responsáveis a Unicastelo, a prefeitura e a comunidade de Fernandópolis”, diz
Rodero, que faz questão de dizer que
um jantar promovido por entidades
da cidade, a R$ 500,00 por pessoa,
rendeu mais de R$ 200 mil para as

Maio de 2007

obras da Santa Casa.
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Os estudantes participam de tudo.

Larissa Cardoso, 20 anos, é de Gua-

Já Maria Fernanda Teixeira Pa-

Dos projetos até a reforma. “Espera-

xupé (MG). Demonstrou estar contente

landri, 19 anos, de Colorado (PR),

mos que dê certo. Estamos acompa-

com o ensino oferecido. “Os professo-

disse que é filha de médico e que o

nhando as obras e não há outra opção.

re são exigentes, o conteúdo é bem pas-

pai esteve em Fernandópolis para co-

A faculdade vai ter que entrar na Santa

sado e não há diferença nas matérias

nhecer a Santa Casa e aprovou o que

Casa e médicos vão ter que sair de plan-

entre a nossa faculdade e as melhores,

viu. “A faculdade corresponde à

tões para dar lugar aos sextanistas”,

que são as públicas”, afirmou.

minha expectativa”, afirmou.

afirmou o vice-presidente do D.A.,
Carlos Alberto Casuli.
Os alunos mais novos não se preocupam com os problemas. “Internato é

Fernandópolis e de São José do Rio

com os quintanistas”, costumam falar

Preto. O coordenador do curso, Ade-

ao se referir às reformas que estão sen-

mir Rodero, diz que 60% dos docen-

do feitas na Santa Casa e no UBS para

tes “são mestres e doutores”. Ele

abrigar o internato.

próprio, morador de Fernandópolis,

Os estudantes são unânimes em desta-

partiu para a especialização e hoje

car a qualidade do corpo docente. Se-

conclui doutorado na Famerp de São

gundo eles, os professores são de

José do Rio Preto.

Ângelo Antonio Batista Sardela, 24 anos, reclama apenas do campus. “É muito longe”, afirma. Diz
que a instituição tem se esforçado
em atender ao que precisa ser implantado. “Eles são atenciosos.
Mandam comprar rápido o que está
faltando. Para se ter uma idéia, há
hoje 20 cadáveres a nossa disposição, quando faculdades mais anti-

do terceiro semestre, é do Centro
Acadêmico. Apesar de novata na
instituição, diz que tem acompanhado o que a Universidade tem feito
para equipar e oferecer qualidade
aos cursos. “O curso de Medicina
foi criado sem nenhuma estrutura,
com todas as deficiências, mas hoje
conseguimos nos reunir com professores e representantes da escola
para discutir o que tem que ser feiAline Damaceno, 23 anos, aluna

to”, afirma.

gas não têm”, afirmou.

Internato começa em agosto deste ano

A

Santa Casa do município e
o UBS “Pôr-do-Sol” são

verdadeiros canteiros de obra. As
reformas nos locais andam em ritmo acelerado para que tudo esteja
pronto em agosto, quando os alunos sextanistas chegam de férias
para o internato.

9
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Obras na Santa Casa têm que
terminar em julho e o internato,
no mês seguinte
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“A Santa Casa vai ter 200 leitos

Parte das obras na UTI da Santa Casa já foi liberada e leitos serão triplicados

do SUS, dos quais 50 são exclusi-

estrutura de internato será totalmente

vos da faculdade. Nossos estudan-

viabilizada em tempo hábil e que um

tes terão acesso a todas as alas que

consultor do MEC, contratado pela

estão sendo reformadas. Na UBS, a

Reitoria, tem acompanhado as obras.

reforma é por conta da faculdade e

“Nós vamos vencer mais esse desa-

os alunos e professores vão coman-

fio e quem vai ser beneficiado é a po-

dar todo o atendimento no local”,

pulação que mora na região noroeste

disse Rodero.

de São Paulo e em partes do Mato Gros-

O coordenador afirma que a

so e de Minas Gerais”, disse. 

UBS da prefeitura passa a ser
referência como “Unidade
Universitária”

ENSINOMÉDICO

Estrutura é a única
unanimidade
entre alunos

“Creio que a grade curricular é
um pouco complicada, atropelada e acaba confundindo um pouco”, diz Nathan Rozman, 23, de
Sorocaba, aluno do terceiro termo da faculdade.

Maio de 2007

Unoeste, de Presidente Prudente, recebe críticas de
estudantes na qualidade de ensino
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Fernando de Azevedo Pinto,
natural de Itajubi (SP), diz que a
faculdade deveria investir mais
em materiais. “Temos algum proHospital Universitário da Unoeste, um dos mais modernos do país

blema nas peças anatômicas. Há
algumas que a gente não conse-

DA REDAÇÃO

M

são as queixas mais comuns de estudantes da faculdade de Medicina da Uno-

elhorias na grade curricular,

este (Universidade do Oeste Paulista),

como investimento em mais

em Presidente Prudente.

aulas práticas, residências, substituição

Alguns deles, ouvidos pela reporta-

de professores que, segundo os alunos,

gem da Revista da APM, no entanto,

“deixam a desejar”, rigor no vestibular

são unânimes em reconhecer que a es-

para selecionar alunos “com vontade

trutura da universidade – faculdade e

de estudar” e transformação da imagem

hospital universitário - é satisfatória.

da instituição arranhada por seguidos

Alguns chegam a classificá-la de “óti-

“Ds” e “Es” nas avaliações do curso

ma” e “excelente”.

gue identificar direito”, afirma.

“Acho que falta um pouco mais de

“A estrutura é boa, tem professores

O diretor da faculdade, o médico

aulas práticas”, comenta Romano

com bom nível, mas alguns deixam a

endocrinologista Fernando Pi-

Vasconcelos, 18, de Mossoró (RN).

desejar”, declara Rafaela Clabonde,

mentel, afirma que “já houve me-

também do terceiro termo.

lhoras” e que os resultados estão
começando a surgir. “A nota do último Enade, por exemplo, é um reflexo disso. Depois de ‘D’ e ‘E’ em
quatro avaliações, tivemos uma
nota que equivale a ‘C’. Este ano
faremos outra avaliação e a expec-

Maio de 2007

tativa é das melhores”, avalia.

Gustavo Caseiro, 20, do terceiro termo, dá a receita para começar a melhorar ainda mais a faculdade. “Quem faz
A opinião é compartilhada por

to que deveria haver um rigor maior na

Lérida Garcia. “Já houve uma me-

seleção de alunos, ou seja, exigir um

lhora, mas a imagem da faculdade

pouco mais no vestibular”, aconselha.

ainda é ruim lá fora. Se nada for

11
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a faculdade é o aluno. Por isso, acredi-

feito vai demorar para acreditarem
Gustavo Caseiro diz temer que a

que está melhorando”, diz.

“imagem arranhada” da faculdade

Segundo Pimentel, isso é fruto da

possa prejudicá-lo no mercado de tra-

reestruturação da faculdade. “Em três

balho. “A faculdade melhorou bem,

anos, houve a substituição de 130

mas a imagem que fica é ainda aque-

professores. Melhoramos o corpo do-

la do ‘pagou passou’. Isso é ruim.”

cente. Reformulamos o projeto pedagógico, que segue as diretrizes
curriculares do MEC (Ministério da
Educação) no sistema modular, permitindo, por exemplo, que os alunos
aprendam simultaneamente sobre histologia, anatomia e fisiologia. Isso é
Ambos têm a mesma opinião com rela-

um avanço importante para integrar

ção ao preço. “Quase R$ 4 mil é um pouco

as disciplinas e melhorar a qualidade

caro, não?”, afirma Gustavo Caseiro.

do processo de aprendizado.” 

ENSINOMÉDICO

Alunos confiam
em faculdades
Revista da APM ouve alunos de duas das mais novas
faculdades de medicina da capital paulista sobre suas
expectativas profissionais para o futuro

O fato de estudarem em uma faculdade cara (matrícula de R$ 4,1 mil e mensalidades de R$ 2,97 mil), mas ainda
sem a tradição de outras escolas médicas, mesmo as particulares, não parece
trazer constrangimento para os alunos.
“No começo eu achava que poderia
haver algum tipo de diferenciação em
relação a escolas como USP ou Unifesp, mas aqui a gente tem uma boa estrutura de ensino. Também, até pouco
tempo, boa parte dos professores era da
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RICARDO BALEGO
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Com duração semestral, a medicina,
com 100 vagas anuais, ainda não formou nenhuma turma. Os acadêmicos

nstalado em um grande prédio no

mais antigos são quintanistas.

bairro da Vila Mariana, o curso

Em termos financeiros, para os ingres-

de medicina do Centro Universitário

santes em 2007, foi necessário desem-

Nove de Julho – Uninove– divide es-

bolsar R$ 4.100,00 a título de matrícula,

paço com mais de 20 outros cursos de

além do valor das mensalidades, que gira

graduação, muitos na área da saúde.

em torno de R$ 2.970,00.

Escola Paulista de Medicina”, diz o
estudante do 3º ano do curso, Edson
Dias Rodrigues Filho.
Vale dizer que esse “até pouco tempo” é porque, segundo seus próprios
alunos, a escola não media esforços
para contratar bons professores e doutores até obter em definitivo o registro
do Ministério da Educação – MEC –
no início deste ano. Agora, segundo
eles, já está havendo mudanças no quadro de docentes, aparentemente com
menores exigências para contratação.
O curso da Uninove foi autorizado
em julho de 2003 e reconhecido em
fevereiro deste ano.
Sobre a estrutura do curso, conteúdo
das aulas, laboratórios, entre outros fatores, os alunos dizem não haver reclamações. Ressalva se faz somente com
relação ao espaço físico limitado para
atividades extras, como a prática de
esportes. “A gente luta no momento
para ter mais espaço, pois não temos
sequer uma quadra esportiva aqui”,
ressalta Rodrigues Filho.

Fachada da Uninove, em São Paulo

Também aluno do terceiro ano de
medicina, Daniel Bassette ainda não
acredita que deve optar pela Neuro-

Imprescindível para alguns, o

da decide se fará Cardiologia ou

cirurgia. Questionado a respeito das

pouco reconhecimento até agora

Anestesiologia, afirma que há al-

condições que a escola lhe dá para

obtido por uma escola médica que

guns hospitais-escola conveniados

prosseguir seus estudos, diz estar

sequer formou sua primeira turma

com a faculdade. “A gente sabe, por

satisfeito. “Por enquanto eu não tive

não preocupa Carolina Zen Jannes,

exemplo, que vai fazer o internato

problemas. A faculdade oferece uma

do quarto ano. “O ensino está mui-

no Hospital do Mandaqui”, com-

visão da medicina bastante genera-

to bom, eles têm uma boa estrutura,

pleta. Oficialmente, tanto a direto-

lista e humanista”, opina.

mas o que vai contar mesmo é

imprensa do centro universitário
não souberam informar a relação
dos hospitais-escola disponíveis.

depois, na residência médica”. SeA única reclamação que o estudante

gundo ela, um dos diferenciais da

faz é a mesma de seu colega, já que

escola são as ligas de ensino, das

sente a falta de locais apropriados para

quais ela própria participa.

a prática de esportes no campus.
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se decidiu pela especialização, mas
Edson Rodrigues Filho, que ain-

Unicid
Outra das mais novas faculdades de
medicina autorizadas a funcionar na
capital paulista, a Universidade Cidade de São Paulo – Unicid – abriga o
curso em seu campus, localizado no
bairro do Tatuapé.
A escola teve seu funcionamento
autorizado pelo MEC em outubro de
2002, mas ainda não é reconhecida pelo
órgão. Segundo informações apuradas
junto à diretoria do curso, o processo
para obtenção do reconhecimento deve
ser realizado ainda neste ano. Semestralmente, 50 novos estudantes são
admitidos no curso.
Prédio da Unicid, em São Paulo

ENSINOMÉDICO
Com referência ao preconceito

Já a estudante Camila Maluf, que

que pode surgir em relação a outras

freqüenta o terceiro semestre, diz que

Os alunos matriculados em 2007

escolas e ao mercado de trabalho, a

a questão do preconceito em relação

desembolsam mensalmente a quantia

aluna, também do sexto semestre,

ao nome de sua escola é um pouco

de R$ 3.441,00, já válida para o segun-

Sharon Schechter, admite que “exis-

mais latente. “Na hora de procurar

do semestre – haverá mais um vestibu-

te certo preconceito em relação a

um estágio, de apresentar um currícu-

lar no meio do ano –, além da taxa de

outras faculdades. Mas muitos alu-

lo, porque temos que cumprir uma

matrícula no valor de R$ 4.600,00,

nos daqui freqüentam cursos na

carga horária de 750 horas de estágio,

válida para os novos alunos. 

USP, por exemplo”. No dia da visi-

a gente percebe que há uma diferença

ta da reportagem ao curso, inclusi-

de tratamento”, pontua. “Mas isso

ve, os estudantes participavam de

não é uma barreira, nós é que temos a

uma atividade acadêmica juntamen-

obrigação de mostrar que o curso é

te com a Universidade de São Pau-

bom e que estaremos preparados para

lo, por meio de videoconferência.

o mercado”, pondera a aluna.

Questionada a respeito dos
hospitais-escola conveniados, a
estudante do sexto semestre de
medicina, Lídia Lago Subero, cita
nicipal do Tatuapé e o Hospital
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acompanham os médicos”, lem-
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instituições como o Hospital MuPadre Bento, em Guarulhos. “Os
alunos, desde o primeiro ano, já
freqüentam os ambulatórios e
bra a futura pediatra.

Seu colega, o futuro médico Guilherme Luis Zanco, concorda. “O ensino
vai muito mais do aluno. A estrutura
que temos aqui é muito boa e pode nos
proporcionar isso”, afirma.

APM participa de lançamento de programa implantado pelo
governo paulista
CARLA NOGUEIRA

A

Associação Paulista de Medicina (APM) marcou presença
na solenidade de apresentação do Programa Estadual de Desburocratização
(PED), ocorrida em março no Palácio
dos Bandeirantes. Lançado pelo governador do estado, José Serra, e pelo
secretário do Emprego e Relações do
Trabalho, Guilherme Afif Domingos,
o programa tem o intuito de facilitar o
caminho de aberturas de empresas em
São Paulo, considerado hoje muito burocrático e pouco prático.
O governo pretende, com isso, incentivar o aumento do número de empregos

Gilberto Kassab, prefeito de São Paulo,
e Jorge Curi,presidente da APM

formais e reduzir a burocracia para as
pequenas empresas, principalmente. Só
para se ter uma idéia, uma empresa demora hoje cerca de 150 dias para, cumprindo rigorosamente a lei, começar a
funcionar. A meta do PED é diminuir o
prazo para 15 dias. Outra vertente de
proposta do PED será a adequação do
Supersimples em prática dentro de uma
diretriz única do governo estadual.
Para o presidente da APM, Jorge Carlos Machado Curi, que representou a
entidade, o PED é fundamental para o
incentivo e crescimento das empresas.
“O Brasil é muito burocrático e o processo para abertura e fechamento de empresas é lento e dificultoso. Com isso, as
consequências são muito negativas para
o cidadão, porque os serviços ficam

Desatar o nó
Durante o evento foi apresentado a autoridades e demais convidados o site “Desatar o Nó” -www.desatarono.sp.gov.br,
um braço do PED que visa receber sugestões sobre as maiores dificuldades dos
empresários e microempresários na
abertura de empresas. O endereço eletrônico terá ainda conteúdos como explicação do programa, biblioteca e o
andamento do PED. 

O governador de São Paulo, José Serra, presidiu a solenidade no Palácio dos Bandeirantes
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Abrir empresas
fica mais fácil

muito encarecidos e os produtos com
dificuldade para exportação. Com o
PED, esses empecilhos diminuirão, inclusive na área da saúde”, completa Curi.
Para o governador estadual, José Serra, o PED é uma possibilidade do crescimento de emprego. “Não tenho
dúvida que toda esta luta contra a burocratização vem ao encontro da geraração de novos empregos formais.
Estamos hoje, com o PED, assumindo
uma grande responsabilidade para
conseguirmos cumprir nossas metas. Temos que trabalhar e já começamos a
atuar com muita dedicação e cooperação junto com as entidades envolvidas
e secretarias”. Um Comitê Estadual de
Desburocratização foi formado para
cuidar especialmente da evolução do
PED. O grupo será presidido pelo secretário Guilherme Afif.
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DESBUROCRATIZAÇÃO

ENDOMETRIOSE

Mães em potencial
Novas tecnologias têm contribuído para tratar doença que
atinge seis milhões de brasileiras

ter uma explicação para a doença.
Não se sabia a causa, poucos médicos
atendiam nessa área e o tratamento
era caríssimo”, lembra Eleuze.

Em busca das causas
O principal questionamento da advo-

ADRIANA REIS

F

o estágio e o comprometimento da

gada sobre a endometriose – suas causas

doença, mas já tomar algumas decisões,

– continua sendo um mistério para a

tais como: desfazer aderências, caute-

medicina. A patologia foi descrita pela

rizar focos ativos com bisturi elétrico

primeira vez em 1860, mas somente em

oi num consultório médico, há

ou laser de gás carbônico, retirar ou

1920 surgiram trabalhos mais detalha-

15 anos, que a advogada Eleu-

cauterizar cápsulas de cistos endome-

dos, que usavam essa nomenclatura.

ze Mendonça encontrou uma justifiMaio de 2007

Foto: Leandro de Godoi
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trióticos de ovário.

Hoje, sabe-se que a endometriose é

cativa para as fortes cólicas que

A maior de todas as conquistas, no

caracterizada pelo implante extra-

acompanhavam sua menstruação. Ela

entanto, foi a conscientização dos

uterino de tecido endometrial (que

levou um susto ao ouvir do médico que

profissionais dessa especialidade

reveste o útero internamente). Esse

tinha endometriose.

para um tratamento individualizado.

implante pode ocupar a superfície dos

O diagnóstico deveria esclarecer,

Hoje, é consenso entre os médicos

ovários ou dos ligamentos útero-sacros,

mas, ao contrário disso, fez surgir no-

que cada caso é um caso e, portanto,

o que, em último caso, provoca a in-

vas dúvidas. A falta de informações

merece atendimento diferenciado.

fertilidade na mulher.

básicas – como as possíveis causas da

“Uma das maiores angústias era não

Segundo dados coletados pela Abend,

doença – fez com que Eleuze descobrisse
aquilo que milhares de outras mulheres, também vítimas dessa doença, já
haviam percebido: pouco se falava sobre a endometriose no País. Ao mesmo
tempo em que iniciou o tratamento, ela
decidiu criar uma entidade para divulgar a doença e auxiliar pacientes e médicos. Nascia a Abend – Associação
Brasileira de Endometriose.

Endometriose do tipo café com leite

Endometriose ovariana profunda

Em uma década e meia, foram significativos os avanços sobre o tema, não
apenas na propagação, mas no surgimento de novas tecnologias que auxiliam no
diagnóstico e no tratamento.
Uma das principais ferramentas é a
videolaparoscopia, que consiste numa
intervenção cirúrgica através da qual o
profissional pode não apenas observar

Endometriose glandular

Endometriose do diafragma

magnética e laparoscopia pélvica.
“Avalio que tivemos significativos
avanços tanto na tecnologia quanto no
conhecimento dos profissionais. Hoje,
conseguimos indicar o melhor préoperatório, discutimos com mais propriedade qual o melhor tratamento e
podemos trabalhar numa equipe multidisciplinar”, afirma Abrão.
Campanhas para alertar a população
sobre a doença também são fundamentais. No dia 11 de março, a Abend or-

Locais possíveis de
instalação da doença

ganizou a Campanha Nacional de
Esclarecimento sobre Endometriose,

cerca de seis milhões de mulheres sofrem

dos objetivos de estudos no mundo intei-

sociação para receber informações so-

de endometriose no Brasil, das quais um

ro. Isso porque, ainda hoje, não há técni-

bre a doença. “O desconhecimento é

milhão vivem no Estado de São Paulo.

cas simples de diagnóstico com boa

nosso maior inimigo”, alerta Eleuze.

“A endometriose é a principal causa de

precisão. Para saber se uma paciente so-

Outra ação da entidade será feita no

infertilidade na mulher”, afirma o gine-

fre dessa patologia, os médicos usam a

metrô de São Paulo, com a exposição de

cologista Maurício Simões Abrão, respon-

laparoscopia (ainda a principal modali-

cartazes nos trens e nas estações. “Essas

sável pelo Setor de Endometriose da

dade de investigação), a videolaparosco-

campanhas públicas ajudam muito e

Clínica Ginecológica do Hospital das Clí-

pia (que já permite o tratamento cirúrgico

devem ser multiplicadas, porque ainda

nicas da Faculdade de Medicina da USP.

das lesões na maioria dos casos) e alguns

estamos longe do ideal”, acredita Abrão.

Embora não se saiba o que provoca a

exames complementares: dosagem do

E, como com qualquer outra doença,

doença, seus sintomas são simples de

CA-125; pesquisa de anticorpo anti-en-

quanto antes a paciente fizer o diagnós-

identificar: fortes cólicas menstruais,

dométrio; ultra-sonografia pélvica; tomo-

tico, maior será a chance de viver sem

infertilidade, dores durante a relação

grafia computadorizada; ressonância

graves conseqüências. 

sexual, cólicas fora do período menstrual e alterações urinárias e intestinais.
Além dos avanços tecnológicos, muitos
estudos científicos estão sendo desenvolvidos. E o Brasil é um dos principais países nesse quesito.
“No último Congresso Internacional
de Ginecologia, fomos o País que levou o maior número de estudos nessa
área, ficando à frente até mesmo do Japão”, conta Abrão.
Desenvolver técnicas não invasivas
para o diagnóstico da endometriose é um

Campanhas começam a alertar a população sobre a doença
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mil pessoas passaram pelo stand da as-
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no Parque do Ibirapuera. Mais de duas

ENDOMETRIOSE

Perguntas freqüentes sobre endometriose
Qual ou quais os tratamentos

porém, para algumas mulheres, melho-

Somente os casos onde foram es-

para a endometriose? Qual o me-

ra a sintomatologia dolorosa. E atual-

gotadas todas as tentativas de trata-

lhor ou o mais eficaz?

mente representa uma das formas de

mento com medicamentos ou

tratamento para a endometriose.

tratamentos menos invasivos terão

Na endometriose, o princípio

Maio de 2007

terapêutico básico é tratar as seqüe-
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indicação cirúrgica. A retirada do

las já existentes, assim como impe-

Há diferença no fluxo menstrual

útero acontece, muitas vezes, por-

dir sua progressão. Os tratamentos

ou na menstruação para quem sofre

que existem outras patologias con-

podem ser divididos em clínico,

de endometriose?

comitantes, como por exemplo os

cirúrgico ou então uma combina-

Sim, pode haver. As mulheres porta-

miomas. A retirada de um dos ová-

ção destes. Como a endometriose é

doras de endometriose, em sua grande

rios geralmente é devida ao com-

classificada em estágios, e para que

maioria, podem apresentar (além da

prometimento de grande parte de

se possa estadiar, é imprescindível

menstruação retrógrada, que talvez seja

sua estrutura pela endometriose,

que se “olhe”; chega-se à conclu-

um dos fatores mais importantes em

porém, o ovário restante garante a

são que o tratamento dependerá

termos de gênese) alterações menstru-

produção hormonal. A retirada do

sempre de uma cirurgia, ou seja, de

ais como ciclos irregulares (mais lon-

útero e de ambos os ovários para

uma videolaparoscopia. Por oca-

gos ou mais curtos), fluxos irregulares

garantir a ausência de produção

sião da realização da mesma, o

(maior ou menor quantidade) e sangra-

hormonal pelos ovários e determi-

ginecologista irá fazer tudo aquilo

mentos fora de época.

nar um quadro de menopausa ci-

que é viável do ponto de vista ci-

rúrgica restringe-se aos quadros de

rúrgico, como por exemplo, desfa-

Por que ou o que causa o fato de

maior gravidade, sendo atitudes

zer aderências, cauterizar focos

algumas mulheres não conseguirem

cada vez mais raras para o trata-

ativos com bisturi elétrico ou laser

destruir a menstruação que fica retida

mento da doença.

de gás carbônico (mais eficaz),

em seu organismo? Qual o motivo?

retirar ou cauterizar cápsulas de

A teoria imunológica tenta explicar

cistos endometrióticos de ovário

o desenvolvimento da endometriose

etc. Na verdade, a conduta depen-

com a capacidade ou não do organismo

derá sempre do estágio em que a

de algumas mulheres poderem destruir

doença se encontrar, portanto, é

parte da menstruação que reflui pelas

básico e fundamental que seja

trompas para dentro da cavidade abdo-

sempre individualizada.

minal; as que não têm essa capacidade,
desenvolveriam a endometriose.

O uso de pílulas anticoncepcionais
afeta o avanço da endometriose?
A pílula anticoncepcional não
afeta o avanço da endometriose;

Quando é indicada a cirurgia radical, ou seja, a retirada do útero e/ou
dos ovários?

Abend (www.abend.org.br), com
informações de Marco Antonio Lenci,
João Alfredo Martins, Élvio Tognotti e
Maurício Simões Abrão.

Saiba mais
www.abend.org.br/abend
www.endometriose.org.br
www.endometriose.net

Revista da APM

19

Maio de 2007

POLÍTICAMÉDICA

Entidade única volta à pauta
Entidades buscam retomar as discussões em torno da possível criação de uma Ordem dos Médicos
RICARDO BALEGO

O

melhores modelos propostos.
Encerradas as discussões primárias, a pretensão é que a idéia possa
ser levada a todos os médicos do país

(CFM) e a Associação Médica

por meio de um plebiscito, para que

Brasileira (AMB) decidiram intensifi-

estes decidam ou não pela adoção da

car, durante este ano de 2007, as dis-

nova entidade.
“Vale a pena discutir a presença de

possível entidade única de representa-

uma entidade forte, que consiga ter

ção médica – conhecida também como

mais projeção e participação em todas

Ordem dos Médicos.

as questões médicas prioritárias, como

Para o presidente do CFM, Ed-

Para isso, as entidades estão solicitan-

a área da formação, do SUS e dos pla-

20

son de Oliveira Andrade, cuja po-

do às associações médicas estaduais,

nos de saúde”, opina o presidente da

sição oficial também é a favor de

conselhos regionais e sociedades de es-

Associação Paulista de Medicina

uma Ordem dos Médicos, é neces-

pecialidades que sejam realizados deba-

(APM), Jorge Carlos Machado Curi.

sário “elaborar um documento a

Revista da APM

cussões a respeito da criação de uma
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Conselho Federal de Medicina

tes e atividades a fim de promover tal

“A estrutura que essa esfera de deci-

ser apresentado aos médicos, ini-

discussão em nível regional. Posterior-

são terá que ter é o motivo da nossa

cialmente, para que todos possam

mente, um fórum nacional discutirá os

discussão. A classe médica terá mais

se manifestar”. Em caso afirmativo, segundo ele, a proposta seria
levada ao Congresso Nacional.

“Depois de praticar a Ordem dos

força, independente do modelo, porque

Médicos por tantos anos, agora po-

passará a se comportar como um corpo

demos trabalhar na sua formaliza-

só, sem divisões”, lembra Amaral.

ção. Não se trata mais de uma idéia

“O grande desafio é criar uma enti-

abstrata; sabemos como funciona

dade com o caráter público e legal para

e que tem resultados positivos”,

continuar com o poder de polícia [do

afirmou o presidente da AMB,

CFM] da melhor forma e com a flexi-

José Luiz Gomes do Amaral.

bilidade e facilidade de trabalho da
AMB hoje. Precisamos discutir essa

Segundo Jorge Curi, da APM, é
importante verificar “se é possível,

é um dos temas a serem discutidos du-

com a atual característica das enti-

rante audiência pública a ser realizada

dades, fazer essa junção, pois exis-

no mês de junho – data a ser confirma-

tem dificuldades jurídicas. Mas com

da –, na Câmara dos Deputados, em

ou sem entidade única, o importan-

Brasília. O requerimento partiu do de-

te é que consigam trabalhar juntas,

putado federal Ribamar Alves (PSB-

de forma unida, fortalecendo as

MA), que também é médico.
Para tal, serão convidados represen-

ações, particularmente em cima das

tantes do Conselho Federal de Medici-

bandeiras mais prioritárias”.

na (CFM) e outras entidades, além de
estudantes de medicina.

A autonomia de cada entidade deve
ser levada em consideração também,

Países como Estados Unidos, Portu-

como a proliferação de escolas médi-

gal, Inglaterra e Canadá já possuem

cas e a implantação de residência mé-

entidades médicas semelhantes.

dica em todas as faculdades de

já que há aquelas mais independentes, sem vínculo governamental,

Também serão tratados outros temas,

medicina. Para isso, serão convidados

Audiência

ainda representantes do Ministério da

como as associações médicas e socie-

A adoção de um exame de ordem

Educação, do Capes e do Ministério da

dades de especialidades, e as autar-

para médicos, semelhante ao aplicado

Saúde, entre outros, segundo a assesso-

quias federais, que são os conselhos

pela Ordem dos Advogados do Brasil,

ria do deputado. 
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complementa Andrade.

regionais de medicina.
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questão do ponto de vista jurídico”,

LEIDEBIOSSEGURANÇA

Quando começa a vida?
Supremo Tribunal Federal convoca especialistas de diversas áreas
para discutir o uso de células-tronco embrionárias em pesquisas
ADRIANA REIS

O

ria trazer, especialmente no tratamenuso de células-tronco embrionárias em pesquisas está nas

mãos dos conselheiros do Supremo
Tribunal Federal, que vai julgar ação

Maio de 2007

da Procuradoria-Geral da República,
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alertam para os avanços que ela pode-

que pede o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei de Biossegurança (11.105/05), por considerar que o
embrião já é uma vida humana e que,
portanto, interromper essa vida fere a
Constituição Federal.
Pela primeira vez, o STF convocou
uma audiência pública para ouvir especialistas antes julgar a ação da Procuradoria. Por isso, uma questão
filosófica e histórica da humanidade
ganhou contornos científicos: afinal,
quando consideramos o início da vida?

A favor da liberação
Cientistas a favor da Lei de Biossegurança, aprovada pelo Congresso,
Mayana Zatz, da USP

to de doenças degenerativas.
“São doenças muito graves, muitas
letais, e a população tem nessas pesquisas a única esperança de um futuro tratamento”, afirmou a professora de
genética da Universidade de São Paulo
Mayana Zatz.
Para Mayana, o embrião só pode se
tornar feto dentro do útero e, por isso,
no seu entender, a vida ainda não se
configurou efetivamente. “Toda célula
é vida, um coração a ser transplantado
é vivo, mas não é um ser humano. Estamos defendendo que, da mesma maneira que um indivíduo em morte cerebral
doa órgãos, um embrião congelado
possa doar suas células”, disse.
Mayana lamenta que boa parte dos
embriões congelados não seja fecundada e também não possa ser usada para
as pesquisas. “Preservar um embrião
congelado, mesmo sabendo que a probabilidade de ele gerar um ser humano
é praticamente zero, ou doá-lo para pesquisas que poderão resultar em futuros
tratamentos?”, questiona.
Durante a audiência, Mayana apresentou alguns números: no Brasil, há
mais de 7 mil doenças genéticas degenerativas, que atingem mais de 5 milhões de crianças nascidas de pais
normais. Ela também informou que, no
chamado “primeiro mundo”, um terço

das internações em hospitais pediátricos é causada por doenças degenerativas. Com opinião semelhante, o médico
Ricardo Ribeiro dos Santos, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz e coordenador científico do Hospital São
Rafael, na Bahia, também defendeu o
uso das células-tronco embrionárias em
pesquisas. Ele lembrou a versatilidade
dessas células, pela capacidade de se
transformarem em centenas de tipos de
células diferentes do corpo humano.

Embrião é vida
Do lado oposto da discussão, especialistas defenderam que o embrião é o
princípio da vida. A professora-adjunta
do Departamento de Biologia Celular
da Universidade de Brasília, Lenise
Aparecida Martins, sustentou que a
vida começa na fecundação.
Para ela, “o indivíduo não precisa
começar a manifestar sua sabedoria
para ser considerado humano. O embrião humano já é da espécie homo
sapiens, mesmo que não possa ainda
aprender”, afirmou. 
Lenise Aparecida Martins, da UNB

“ Eu defendo a vida humana”

O ministro do STF, Carlos Ayres Britto,
comemorou a realização da audiência, que
considerou “um grande passo na história”.
Ele próprio é o relator da Ação Direta de
Inconstitucionalidade.
Na interpretação de Britto, não existe,
na Constituição, um conceito claro de quando começa a vida. Por essa razão, é tão
importante a realização de uma audiência
pública, que ele afirma ser uma ferramenta
fundamental no processo democrático.
“Democracia é isso. É tirar o povo da
platéia e colocá-lo no palco das decisões
que lhe digam respeito. É fazer do mero
espectador um ator ou um autor do seu
próprio destino”, ressaltou.
O relatório do STF sobre a Lei de Biossegurança deve ficar pronto até junho. “Esse
é um tema multidisciplinar e todas as contribuições obtidas a partir de explanações
tão claras, tão precedidas de apurado estudo, valerão, sim, para a elaboração do relatório e a formulação do voto”.
Da Assessoria de Imprenssa do STF

Ministro do STF, Carlos Ayres Britto

Da Assessoria de Imprenssa do STF

“Pela batalha da vida”
O músico Herbert Viana participou da
audiência pública sobre a Lei de Biossegurança promovida pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) e disse ser importante trazer
ao debate a questão de que os defensores
da lei que permite o uso de células-tronco
embrionárias para pesquisa, não estão
incorrendo em um “pecado mortal”.

Hebert Viana ficou paraplégico em 2001

Claudio Fonteles, sub-procurador geral
da República

“O milagre da vida por fertilização artificial
inclui essa aspecto das células já fecundadas.
Devemos ter consciência de quantos pais,
mães e trabalhadores carregam nas costas a
batalha da vida, o peso da criação da família.
Quantas pessoas dessas, que eventualmente tenham sido inutilizadas em um acidente,
possam voltar à ativa, a trazer comida ao
prato de seus filhos”, disse Herbert.
Herbert Viana manifestou seu posicionamento em favor da Lei de Biossegurança
evocando o pensamento religioso. “Com a
força e a luz da luta, Jesus demonstrou o
valor da vida, a força da batalha, da honestidade, da reconstrução. Que tudo isso é um
evento absolutamente bem-vindo”, disse. “É
como a vela de um barco, que vem para
restaurar a vida, a dignidade, a condição de
circulação para tanta gente. Somos muitos e
muitos milhões pelo país”, finaliza.
Herbert ficou paraplégico depois de
sofrer um acidente com ultraleve em Mangaratiba (RJ), em 2001.
Da Assessoria de Imprenssa do STF

“Precisamos abrir esse
debate”
Para o presidente da APM, Jorge Machado
Curi, essa é uma questão complexa. “Particularmente, sou contra o uso de célulastronco embrionárias em pesquisas. Estudos
demonstram riscos na sua utilização em
humanos. Acho que temos outras saídas a
serem melhor desenvolvidas”. Curi acredita que o tema precisa ser debatido pela sociedade. “Podemos estudar uma forma de
abrir essa discussão para a APM, porque
nossa entidade não tem uma posição definida hoje”, ponderou.

Presidente da APM, Jorge Machado Curi
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“Um grande passo na
história”

pública com os cientistas para provar que o
direito não se basta a si mesmo”.
Fonteles ainda acrescentou que o útero é
apenas um ninho e que o embrião já tem vida
a partir da fecundação, pois ele se auto-define
e se auto-dinamiza. “Não precisamos usar
esses embriões. As células-tronco adultas
podem ser utilizadas com excelentes resultados para a ciência”.
“Eu defendo a vida humana e ela começa
com a fecundação, isto é fundamental. Minha
luta é pela vida humana. Vamos prosseguir com
o que já é certo e não com o que ainda está no
escuro”, concluiu.
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O subprocurador geral da República, Claudio Fonteles, autor da Ação Direta de Inconstitucionalidade no STF, contra a utilização
de células-tronco de embriões humanos em
pesquisas e terapias, acredita que a vida humana começa na fecundação. Segundo Fonteles, a proposição da ação no Supremo tem
um objetivo básico: “garantir o direito à vida,
que é inviolável, segundo a Constituição”.
O subprocurador acredita que a definição sobre o início da vida é algo que deva
ser discutido. “Dizer que o direito à vida é
inviolável e parar, não tem sentido. Porque
a pergunta necessária é: então, quando começa a vida?”. A partir daí eu propus esse
debate ao Supremo Tribunal Federal. Propus, inclusive, que fosse feita essa audiência
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Contrários ao uso de células embrionárias
Rodolfo Acatauassú Nunes
O médico disse que a vida humana tem início
na fecundação, “cerca de 14 dias após o início
do último ciclo menstrual”. Para ele, “não seria
respeitoso com a dignidade humana utilizar
classificações didáticas para remanejar o marco
inicial da vida de um ser humano e, a partir daí,
passar a executar lesões físicas à sua estrutura”.

Hebert Praxedes
Defendeu o uso de células-tronco adultas
como opção ética – no lugar da utilização de
células embrionárias – para a pesquisa científica. Disse que “atualmente as embrionárias só
podem ser obtidas pela destruição de embriões no estágio de blastocistos, entre quatro e
sete dias de idade

Médica, professora associada de biofísica da
Universidade Federal de São Paulo/Escola Paulista
de Medicina (UNIFESPE/EPM) e coordenadora de
estudos pré-clínicos com células-tronco adultas

Mestre e Doutor em cirurgia geral pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro, livre
docente em cirurgia geral torácica pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

Médico hematologista, professor emérito e
coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa
da Faculdade de Medicina da Universidade
Federal Fluminense (UFF).

Claudia Maria de Castro Batista
Ao defender a autonomia do embrião
humano, ela disse que a vida humana é um
processo contínuo, coordenado e progressivo
que começa a partir da fecundação do óvulo
pelo espermatozóide. Afirmou ainda que uma
constatação biológica e racional leva a encarar
o zigoto como já sendo humano.

Elizabeth Kipman Cerqueira
A médica disse que é pacífico em toda a literatura médica que a vida começa no momento
em que o espermatozóide atravessa a parede
do óvulo — ou seja, no momento da fecundação. Disse que a comunidade científica deve unir
“esforços para obter algo que traga desenvolvimento, mas que não agrida a vida humana”.

Dalton Luiz de Paula Ramos
Disse que a vida humana começa no exato
momento da fecundação, quando a junção de
um espermatozóide e um óvulo forma imediatamente uma identidade geneticamente
única, totalmente diferenciada dos seus genitores. Para ele, as células-tronco adultas já
oferecem os resultados que a sociedade precisa.

Professora da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ)

Médica ginecologista, coordenadora do
Centro de Bioética do Hospital São Francisco
de Jacareí (SP)

Docente pela Universidade de São Paulo,
professor de Bioética da USP e membro do
Núcleo Interdisciplinar de Biotética da UNIFESP

Antonio José Eça
Afirmou que não existe relação entre morte
encefálica e o início da vida. Para ele, o processo
da vida tem início no momento da fecundação.
Disse ainda que o uso de células embrionárias
causa rejeição humana, além do perigo de câncer

Marcelo Vacari Mazzenoti
O médico disse que “não é preciso interromper a vida para trabalhar com células-tronco”.
Segundo ele, há 72 aplicações clínicas descritas
com o uso de células-tronco adultas e nenhuma
aplicação descrita de células-tronco embrionárias.

Lílian Piñero Eça
Disse que duas a três horas depois da fecundação, após o encontro do espermatozóide
com o óvulo, o embrião já se comunica com
a mãe por meio das moléculas

Médico-legista, diretor de recursos humanos do CAS (Células Tronco Centro de
Atualização)

Cirurgião plástico e vice-presidente do
Instituto de Pesquisa de Células-Tronco
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Alice Teixeira Ferreira
Pesquisadora defende que todos os relatos
provam que não há necessidade de utilizar célulastronco embrionárias, que sacrifiquem o embrião
humano, face às alternativas por ela apresentadas. Sugeriu à classe médica a criação, para aproveitamento futuro, de um banco de líquido
amniótico, que após o parto é dispensado.

Pesquisadora em biologia molecular, integrante do Instituto de Pesquisa com CélulasTronco (IPCTRON)

Material (foto e texto) fornecido pela Assessoria de Imprensa do STF

Médico, pesquisador da Fundação Oswaldo
Cruz e coordenador científico do Hospital São
Rafael (BA)

Médica pesquisadora, professora-titular da
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Patrícia Helena Lucas Pranke
Para a pesquisadora, só a partir do quarto
dia o embrião (blastocisto) pode ser implantado no útero, o único ambiente em que ele
poderá se desenvolver. Segundo ela, os embriões ou são implantados no útero ou são
congelados. Os inviáveis chegam a nem ser
congelados por algumas clínicas. Por que não
doá-los para pesquisa?”, questionou ela.

Luiz Eugenio de Moraes Melo
Ele lembrou que o maior potencial de uso
das células-tronco é para o sistema nervoso e
quando se fala em doenças do coração, do
fígado ou outro órgão, existe a possibilidade
de se fazer um transplante. “Para o sistema
nervoso essa situação é diferente, e a necessidade das células-tronco embrionárias é fundamental, é decisiva”, disse.

Doutor em ciências pela UFF, coordenador de ensino e pesquisa do Instituto Nacional de Cardiologia, professor-titular do Albert
Einstein College of Medicine, em Nova Iorque, membro da Academia Brasileira de
Ciências e membro da Academia de Ciências
do Mundo em Desenvolvimento.
Júlio César Voltarelli
Para ele, a utilização somente de célulastronco adultas não é suficiente para tratar
várias doenças auto-imunes em seu estágio
precoce. No caso de pacientes com esclerose lateral amiotrófica (95% morrem até os
4 anos de idade), “só a utilização de células
adultas não é suficiente nesses casos. Precisamos ainda utilizar as embrionárias”.

Professor titular da Medicina de Ribeirão
Preto/USP; coordenador do Departamento de Clínica Médica, coordenador da Divisão de Imunologia Clínica, do Laboratório
de Imunogenética (HLA) e da Unidade de
Transplante de Medula Óssea da mesma
faculdade
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Antonio Carlos Campos de Carvalho
O professor declarou-se defensor da terapia com células-tronco embrionárias, pois
“inegavelmente essas células têm um potencial que as células-tronco adultas não
têm”. Mas esclareceu que a pesquisa de caminhos terapêuticos com células-tronco adultas deve ser mantida

Rosália Mendes Otero
Disse que a utilização de células-tronco é de total
importância no tratamento de doenças neurológicas, que têm grande incidência na população e altos
índices de mortalidade e morbidade. “Se não tivermos nossas células embrionárias, os brasileiros terão que procurar esse tipo fora do país”, lamentou.
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Farmacêutica, professora da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul e da PUC-RS,
além de presidente do Instituto de Pesquisa
com Célula-Tronco
Débora Diniz
Disse que o debate parte da falsa premissa
de que a fecundação é o início da vida. Ela considera que a resposta mais razoável para a
pergunta ‘quando tem início a vida?’, acena para
uma “evidência de regressão infinita sobre a
origem da vida”. E que para se dar uma resposta científica, seria necessário “uma demarcação
entre ciência e pseudociência”.

Diretora-executiva da ONG Instituto de
Bioética, Direitos Humanos e Gênero (Anis) e
professora da Universidade de Brasília (UnB)

Médico, pró-reitor de graduação da Unifesp, vice-presidente da Federação das Sociedades de Biologia Experimental
Steven Rehen
Disse que a pesquisa com células-tronco embrionárias é a única possibilidade de se chegar à
sua plena utilização terapêutica. Elas, segundo ele,
são capazes de gerar todas as outras células do
corpo, o que não é possível com as adultas. Podem, por exemplo, transformarem-se em neurônios e fazer parte da rede neural do cérebro.

Presidente da Sociedade Brasileira de Neurociências e chefe do laboratório de células-tronco
embrionárias do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro

Material (foto e texto) fornecido pela Assessoria de Imprensa do STF
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Favoráveis ao
uso de células
embrionárias

Ricardo Ribeiro dos Santos
Médico destacou a importância da utilização de células-tronco embrionárias pela capacidade dessas células se transformarem
em centenas de tipos de células diferentes
do corpo humano.
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Assim caminha
Sorocaba
Projeto municipal oferece à população programa
permanente de caminhada
RICARDO BALEGO

A

expressão popular “andar
para frente” pode parecer de
mau gosto e redundante para os mais
exigentes, mas traz um significado perfeitamente coerente a partir da sabedoria que emana do povo. E é esse
mesmo povo que vem usando a mesma sabedoria para praticar literalmente a expressão na cidade de Sorocaba,
interior paulista.
O município, que fica a 96 quilômetros da capital e possui mais de 578 mil
habitantes, conta com um programa que
integra secretarias municipais e cada

vez mais agrega os moradores locais. O
Projeto Caminhada foi apontado como
modelo para todo o Estado durante o
4º Encontro de Boas Práticas, realizado na Associação Paulista de Medicina
(APM), em abril.
A iniciativa começou com um grupo de estudos formado por representantes da Faculdade de Educação
Física de Sorocaba (Fefiso), Faculdade de Medicina da PUC de Sorocaba e
integrantes de secretarias da prefeitura, além de técnicos e uma médica. Na
época, todos reuniam-se em uma clínica cardiológica à noite.
No dia 2 de abril de 2.000 foi lançado somente nas unidades de saúde, e

exatamente um ano depois foi estendido para toda a cidade – data considerada oficial.
“Já tínhamos os nossos grupos. Cada
um tinha uma missão dentro do projeto: as faculdades ficaram com a parte
da pesquisa, a Secretaria de Saúde
continuou nas UBSs com os grupos de
caminhada e a Secretaria de Esportes,
além dos eventos, também colocou
grupos de caminhadas dentro dos
centros esportivos da cidade”, lembra
Leila Rodrigues da Silva, coordenadora do projeto. “A Secretaria da Educação teve depois a missão de colocar isso
nas escolas. Nós levamos um bom
tempo, uns bons anos para conseguir
isso, porque tivemos uma série de dificuldades”, complementa.
Hoje, graças à integração entre as
secretarias municipais de Esporte, Educação e Saúde, oito escolas municipais
contam com profissionais de educação
física coordenando seus grupos regulares de caminhada e todas as 27 Unidades Básicas de Saúde também têm seus
grupos permanentes de caminhada,
com aumento crescente de participantes. “Uma coisa muito interessante é
que antes nós tínhamos muitos pedidos
de postos de saúde. Hoje, nós temos
muitos pedidos de pistas de caminhada”, destaca a coordenadora.
Para Mario Gracco, coordenador do
comitê de saúde do programa Agita São
Paulo, a proliferação desse tipo de ação
pelo Estado é muito importante. “Sem
dúvida, a iniciativa é extremamente
positiva e as notícias de Sorocaba mostram que os resultados são fantásticos.
O projeto aumentou muito o número
de participantes em atividade física,
tendo como mola mestra a ação dentro
das unidades de saúde e modificou a
planta da cidade, com a criação de vários espaços para caminhada”, atesta.
O Projeto Caminhada tem sido, desde o início, parceiro do Agita São Paulo. “A inspiração para sua criação foi
em função do contato com o programa.

Passado o dia do evento, no entanto,
as atividades continuam a ser desempenhadas de forma contínua. Todos os
dias, por exemplo, as unidades de
saúde têm grupos de caminhada, que
caminham em seus respectivos bairros. O maior deles tem 214 pessoas,
diz a coordenadora.
Cada grupo possui um líder, que
orienta os demais participantes; para
isso, passam por encontros de reciclagem e treinamentos.

As recomendações, todas as diretrizes
foram baseadas na filosofia do Agita São
Paulo, na mensagem de acumular pelo
menos 30 minutos de atividade física
moderada na maior parte dos dias da
semana”, confirma Gracco.

Um dia caminhando
Dentro do calendário municipal de
atividades integradas ao projeto, o de
maior repercussão é o 24 Horas de Caminhada, evento anual que realizou sua
sexta edição durante as comemorações
do Dia Mundial da Saúde (7 de abril).
São montadas barracas no estacionamento do paço municipal, ao lado da
pista, onde os grupos, grandes e pequenos, permanecem por 24 horas, caminhando em forma de revezamento – ao
menos um integrante deve estar na
pista. Para embalar os momentos de
“descanso”, há apresentações musicais
e de grupos de academias.
Equipes são formadas, cada uma com
sua identificação, representando escolas, bancos, academias, indústrias, grupos militares, laboratórios clínicos e
diversos outros segmentos. “O evento
tem crescido de uma forma assustadora. No ano passado, nós tivemos 1.800

participantes, dos quais 52 equipes andaram em horários determinados e 14
equipes cumpriram 24 horas. Nesse
ano, nós chegamos a 3.000 pessoas, com
80 grupos que andaram em horários
determinados e 20 das 30 equipes inscritas tendo cumprido as 24 horas”,
explica Leila.

Atividades são ministradas por professores de academias
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Projeto Caminhada já reuniu três mil pessoas

Áreas subutilizadas e sem serventia
são transformadas em pistas de caminhada para uso pelo projeto. A primeira construída fica num bairro nobre de
Sorocaba, onde antes havia uma mata
que atraia criminosos, o que afastava a
população do local. Quando o serviço
municipal de água e esgoto decidiu
construir uma bacia de contenção para
minimizar os efeitos das enchentes,
veio o convite para também se aproveitar o espaço em sua superfície.
A boa aceitação gerou, pouco tempo

Maio de 2007

Aproveitando espaços
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Pistas funcionam até em bacias de contenção de enchentes

Revista da APM

28

depois, outra pista na periferia, com o
dobro do tamanho da primeira. “A
partir do momento que você transforma
aquele lugar numa pista de caminhada, a
população toma conta, porque as pessoas começam a caminhar e evitam problemas de depredação, o pessoal pode
aproveitar mais”, justifica Leila Silva.
Atualmente, são dez pistas no total,
com mais duas quase prontas e três em
andamento, oficiais e transformadas a
partir de áreas revitalizadas, atendendo todos os pontos da cidade.

Trabalho reconhecido
O último Encontro de Boas Práticas,
realizado na sede da APM, coroou o
Projeto Caminhada ao destacá-lo como
modelo em promoção da saúde para
todo o Estado. “Isso é super gratificante, porque nós mostramos boas práticas a todo esse pessoal que trabalha com
a gente. Eu estou aqui desde o início,
já há seis anos de projeto e outros três
de estudos anteriores a isso, e, para
mim, é fantástico”, comemora a coordenadora Leila.

Mas não é suficiente, já que a equipe, segundo ela, pretende em breve
agregar mais colaboradores e levar a
caminhada às escolas infantis, de quatro
a seis anos, fazendo, a partir disso, um
mapeamento dos hábitos e costumes da
mais nova geração de sorocabanos.
Os resultados da iniciativa na saúde da
população, inclusive, devem ser, em breve, objeto de estudos do médico Mario
Gracco. “Nós vamos fazer uma avaliação mais aprofundada, do ponto de vista
científico, para verificar a efetividade do
projeto na melhoria da qualidade de vida
e da saúde da população”, afirma.
Ciente dos benefícios da atividade física para os munícipes, a prefeitura também começou a construir ciclovias ao
lado das pistas de caminhada, e o prefeito cogita até academias de ginástica dentro dos postos de saúde. “Nós estamos
percebendo que aquelas pessoas que não
gostavam começaram a procurar alternativas para mudar um pouco em relação à
caminhada. A pessoa está colocando isso
como um hábito saudável para ela”, diz
a responsável pelo projeto.
De qualquer forma, os cidadãos sorocabanos agradecem, pois já sabem
que têm à disposição uma política de
saúde integrada e eficaz. E que isso é
caminhar olhando para frente. 

APM terá programa para médicos
A Associação Paulista de Medicina (APM), em parceria com o programa Agita São Paulo, pretende
lançar em breve um projeto de atividades físicas voltado especialmente para os médicos.

“Em 2002, nós chegamos a formatar um projeto de pesquisa para saber
qual o nível de saúde dos médicos do Estado, mas nada foi implementado.
Agora, vamos retomar essa iniciativa, com uma proposta de estímulo à
atividade física por parte dos médicos”, confirma Mario Gracco, coordenador do comitê de saúde do Agita.

“Vamos organizar atividades físicas envolvendo as especialidades
médicas. Já temos, inclusive, uma agenda sendo formada”, adianta o
presidente da APM, Jorge Carlos Machado Curi.

Maiores detalhes sobre o novo
programa serão divulgados nas
próximas edições da Revista da APM.

APM solicita opiniões e relatos de pessoas que viveram a violência e daquelas trabalham na
promoção de uma cultura de paz
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a sua história, a sua experiência. Pode

prática a nossa responsabilidade social

Paz para mais próximo da realidade

ser um episódio violento pelo qual te-

como sociedade civil organizada.

e repudiar a Violência como parte de

nha passado, mas também queremos

Como já foi mostrado nas reportagens

dar destaque às boas experiências. Que-

que apresentamos, muitos médicos pre-

remos contar histórias de pessoas que

senciam e são vítimas da violência no

Envie suas sugestões, experiên-

trabalham na promoção de uma cultu-

dia-a-dia, principalmente aqueles que

cias, propostas para o e-mail:

ra de Paz. O que você tem feito sobre

trabalham na periferia e em hospitais

participe@apm.org.br, sob o títu-

isso? E mais, qual é a sua proposta para

que atendem presos. O impacto sobre a

promover a Paz?

saúde pública é imenso, pelo grande

lo “Eu vivi a violência”, ou “Eu

A APM, acima de tudo, quer abrir

número de atendimentos, pela extensão

nosso cotidiano. 

promovo a Paz”.
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Vamos promover a Paz?
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POLÍTICAMÉDICA

Embates jurídicos foram e vêm sendo travados atualmente, sendo que as
entidades médicas, desde dezembro
de 2006, acordaram com os médicos
do local um estado de litígio ético, ou
seja, recomendaram que nenhum
médico assuma os cargos vagos por
demissões indiscriminadas.
A APM, por meio de seus representantes, vem participando de diversos encontros com o intuito de
dirimir os conflitos e buscar uma
solução para o problema.

Reunião na SES
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A crise na Santa Casa de Franca foi
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um dos principais temas discutidos em

Reunião da Fehosp com entidades médicas

um encontro entre as entidades médi-

Impasse em Franca

cas e o secretário estadual de saúde,

Crise na Santa Casa da cidade mobiliza APM e entidade médicas

Jorge Carlos Machado Curi, presiden-

Luiz Roberto Barradas Barata, no dia
13 de março.
Os representantes médicos, entre eles
te da APM, ouviram do secretário a
possibilidade do Estado assumir a di-

RICARDO BALEGO

A

perseguição política, já que também

reção das Santas Casas em crise caso as

eram da diretoria da Associação dos

negociações não tenham sucesso.

Santa Casa de Franca, no inte-

Médicos da Santa Casa”, completa. Até

Na ocasião, também foi discutida

rior paulista, continua enfren-

o local que a associação ocupava den-

com o secretário a situação de outras

tro do complexo foi desativado.

Santas Casas como a de Ubatuba, em

tando uma crise de gestão.
Após ter passado por graves proble-

Em meio ao impasse, representantes

mas financeiros e ter sofrido interven-

sindicais e de entidades médicas têm

ção municipal, também sofre com a

sido impedidos de entrar no estabeleci-

continuidade dos conflitos políticos

mento pela atual direção.

gerados pela administração local.

A situação se estende desde o final de

“Hoje, na Santa Casa, alguns médi-

2005, quando houve eleição para a es-

cos estão deixando espontaneamente o

colha do novo diretor clínico. A admi-

corpo clínico, outros foram mandados

nistração local não só se recusou a dar

embora pela diretoria”, explica o 4º

posse ao diretor eleito como empossou

vice-presidente da Associação Paulista

outro de sua escolha. É importante

de Medicina (APM) e membro do cor-

lembrar que a eleição de diretores clí-

po clínico do hospital, Luís Fernando

nicos é regida pela resolução do CFM

Peixe. “É preciso deixar claro que

nº1.481/97, que foi desrespeitada

esses médicos foram demitidos por

durante o episódio.

crise financeira, e do Hospital Emílio
Ribas, igualmente com problemas. 
Peixe: demissões foram políticas

POLÍTICAMÉDICA

União entre hospitais
e médicos
s entidades médicas voltaram

comuns, somando forças para minimi-

definir e mapear as principais defici-

a discutir o problema das San-

zar os problemas”, afirmou José Rei-

ências enfrentadas pelos médicos e o

tas Casas, em especial a de Franca, em

naldo Nogueira de Oliveira Júnior,

próprio sistema gestor das Santas Ca-

reunião realizada dia 4 de abril na sede

presidente da Fehosp.

sas – que respondem por mais da me-

da Federação das Santas Casas e Hos-

O presidente da APM sugeriu um

pitais Beneficentes do Estado de São

modelo já estabelecido para levar

Paulo – Fehosp.

educação continuada aos médicos.

A parceria foi oficializada no dia

“A situação é crônica no que diz res-

“Existe hoje a formação de um proto-

24 de abril, quando o termo de coo-

peito ao regimento interno das Santas

colo, de diretrizes para grande parte

peração foi assinado pelos presiden-

Casas, o que gera um embate com o

das doenças, para a prática tanto pre-

tes das entidades, durante sessão

corpo clínico. Todos queremos que as

sencial quanto eletrônica. Nós temos

plenária do Cremesp. 

Santas Casas sobrevivam, pela saúde

associadas à APM as Especialidades

da população”, disse aos presentes

Médicas paulistas e, portanto, pode-

Jorge Carlos Machado Curi, presidente da APM.
A pauta de discus-

tade dos atendimentos do SUS em
todo o Estado.

ríamos conjunta-

Grupo de estudos
vai definir e mapear

sões também tratou
da aproximação

deficiências

mente com elas
fornecer

esses

subsídios educacionais ao projeto”, ressaltou.

definitiva da federa-

Também partici-

ção com as entidades médicas, auxili-

param da reunião o presidente do Cre-

ando não só na mediação de possíveis

mesp, Desiré Callegari, o presidente

conflitos, mas também para levar aos

do Simesp, Cid Carvalhaes e o ex-

profissionais desses estabelecimentos

secretário de saúde do Estado, José

cursos de atualização profissional, téc-

Guedes, além de diretores da Fehosp

nica e de questões trabalhistas.

e outros convidados.

“Nós buscamos essas instituições

Ficou estabelecido, ainda, que será

para formalizar parcerias de interesses

formado um grupo de estudos para

Jorge Curi: “somar forças a fim de
minimizar os problemas”
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Entidade representativa de Santas Casas e Hospitais oficializa parceria com
entidades médicas, entre elas a APM
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A evolução da
biotecnologia
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ASSESSORIA DE IMPRENSA

S

eqüenciamento de genomas,
criação da insulina, das vacinas
transgênicas, e a clonagem de animais são
avanços da biologia, mais especificamente da biotecnologia, área das inovações
da ciência biológica, que começou a evoluir rapidamente há quase 60 anos, a
partir da descoberta do DNA recombinante. A ciência desenvolve-se, mas
precisa transpor as barreiras do medo
do novo, dos questionamentos de origens ética e religiosa.
São processos cíclicos onde as inovações tecnológicas são recebidas com estranhamento e depois incorporadas ao
cotidiano com naturalidade. Isso aconteceu com a primeira vacina introduzida
no Brasil por Oswaldo Cruz, em 1904.
No nosso dia-a-dia da medicina, a situação sempre se repete, como foi o caso
mais recente do uso da videolaparoscopia para o tratamento da endometriose.

A partir desta primeira edição sobre
o assunto, a Revista da APM vai traçar
um panorama de como andam os avanços da biotecnologia no mundo e no
Brasil e, no fim dessa jornada editorial,
mostrará as perspectivas para o futuro.
A palavra biotecnologia foi empregada, pela primeira vez, em 1919 d.C.,
por Karl Ereky, um engenheiro agrícola da Hungria. Porém, as primeiras

experiências biotecnológicas datam de
2000 a.C., com o uso de leveduras para
fermentar vinhos e pães. Em torno de
1860, alguns botânicos iniciaram, deliberadamente, experiências de melhoramento genético cruzando diferentes
variedades vegetais. No fim do século
XIX, ocorreu o apogeu da biologia, com
a descoberta dos microorganismos, os
trabalhos de genética de Mendel e a criação de centros de pesquisa por Koch,
Pasteur e Lister.
Foi com a descoberta da estrutura do
ácido desoxirribonucléico (DNA), em
1953, e o avanço das pesquisas posteriores, que o conceito de engenharia
genética e a tecnologia do DNA recombinante se desenvolveram, dando início à era da biotecnologia moderna. Ela
inclui rapidez e precisão no processo
de desenvolvimento de novas variedades e se caracteriza pela alta dependência da pesquisa, multidisciplinaridade
e complexidade.
A transgenia é o ramo da biotecnologia que estuda e promove a recombinação genética de um organismo
convencional pela transferência - de
uma espécie para outra - de um gene
cujas características sejam desejáveis no
novo organismo geneticamente modificado (OGM). Esses OGMs podem ser

Experiências de melhoramento genético de vegetais surgiram no século 18

microorganismo produzindo uma proteína de interesse para a saúde humana, ou
ainda uma enzima transgênica produzida por uma bactéria de uso mais agradável, como as que se utilizam atualmente
na produção do queijo e do vinho que
encontramos nos supermercados.

A evolução da biotecnologia
2000 a.C

1953

1994

Fermentação do pão, cerveja e vinho

James Watson e Francis Crick apresen-

Os primeiros tomates geneticamente mo-

no Egito, Suméria e China

tam a estrutura helicoidal do DNA

dificados, aprovados sete anos antes, co-

1797 d.C.

1973

meçam a ser comercializados nos EUA

Edward Jennes faz a primeira vacina-

Herbert Boyer e Stanley Cohen fazem

1997

ção contra varíola

a transferência de gene de um organis-

Cientistas anunciam o nascimento do

1857

mo para outro

primeiro animal clonado, a ovelha Do-

Louis Pasteur propõe que micróbios

1982

lly, clonada a partir de genes humanos

causam a fermentação e define a fun-

A insulina humana produzida em labo-

1998

ção dos microorganismos

ratório é o primeiro medicamento bio-

Cientistas estabelecem a estrutura das

1865

tecnológico aprovado pelo FDA (Food

células-tronco

Mendel descobre a hereditariedade

and Drug Administration) nos EUA

2003

por meio da observação de flores. Iní-

1986

O projeto Genoma, que identificou o

cio da ciência da genética

A primeira vacina recombinante con-

código genético humano, é concluído

1928

tra hepatite B aprovada para humanos,

2006

Sir Alexander Flemming descobre o

Interferon, que é a primeira droga anti-

A vacina recombinante contra o HPV

uso antibiótico da penicilina

câncer, é produzida por biotecnologia

é aprovada pelo FDA

Maio de 2007

uma planta que passa a ter resistência à
seca ou um microorganismo transgênico usado para facilitar a biodegradação
de vazamentos de óleo ou de lixos tóxicos, evitando a poluição industrial no
meio ambiente.
Os OGMs podem ser, também, um
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A transgenia ajuda a combater problemas climáticos sobre lavouras

Vários produtos destinados à saúde
humana já são produzidos por meio da
biotecnologia. Entre eles, destacam-se
os biofármacos (interferon humano,
insulina, eritropoetina e hormônio do
crescimento), vacinas imunobiológicas
(contra hepatite B e contra o HPV),
reagentes biológicos para diagnósticos
e hemoderivados. Esses avanços permitem a redução de custos na produção dos medicamentos, em especial
aqueles de grande uso pela população.
O Brasil conta com uma área acadêmica que nada fica a dever em relação às
áreas acadêmicas de biotecnologia nos
países desenvolvidos, como Estados
Unidos, Canadá e países europeus. Hoje,
em nosso País, mais de 80% das atividades e dos investimentos em biotecnologia estão localizados em universidades
e instituições públicas de pesquisa, muitas delas atuando como incubadoras de
empresas de biotecnologia. 

ARTIGO

Avaliação da qualidade
hospitalar
HAINO BURMESTER

empresas de consultoria “prepararem”

relação comercial que defina quem deva

organizações para o reconhecimento da

ser acreditado ou ter credibilidade. Ou

qualidade para, mais tarde, elas mes-

o governo faz isto, por meio de seus

mas credenciarem; ou seja, preparam a

agentes de fiscalização, para garantir à

ão é fácil avaliar qualidade em

organização para a certificação da qua-

sociedade um mínimo de qualidade

hospitais, pois são organizações

lidade e elas próprias certificam essa

compatível com aquilo que todos os

muito complexas, onde interagem

qualidade. Ora, guardadas as devidas

cidadãos têm direito, ou a sociedade

vários grupos cujos interesses contra-

proporções, é como “colocar a raposa

civil organizada o faz espontânea e

ditórios chegam, às vezes, até a gerar

para cuidar do galinheiro”. Estas certi-

voluntariamente para garantir estes e

conflitos. Embora o escopo maior de

ficações, muitas vezes, são desencade-

outros direitos. Esta é a contribuição

recuperar a saúde dos pacientes una

adas pela vaidade, pelo narcisismo de

que a sociedade deve e pode dar para o

todos os grupos, o “como fazê-lo” os

ser o melhor; ou por razões mercado-

bem-estar de todos. O Estado não pode

contrapõem. As características do

lógicas, para poderem cobrar mais pe-

e nem deve se encarregar de todas as

serviço prestado em um hospital, a

los serviços supostamente de melhor

ações para o bem-estar da sociedade. A

carga emocional inerente à maioria dos

qualidade. E os cidadãos de boa fé, que

lei, de certa forma, é restritiva no sen-

atos praticados dentro dele, faz com que

desconhecem as nuances destes proces-

tido de delimitar o mínimo que deverá

um processo de avaliação de qualidade

sos, acreditam que estão diante de algo

ser cumprido por todos, de maneira

hospitalar tenha que contemplar mui-

que defende seus interesses.

que haja harmonia e equilíbrio na soci-
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tas nuances e situações imponderáveis.

Deve-se, portanto, ter muito cuidado

edade; ela não incentiva a melhoria. A

Inicialmente é preciso verificar quem

com a relação comercial que se possa

lei define o que os cidadãos não pode-

garante esta qualidade; qual é o orga-

inserir na prestação deste serviço. Não

rão deixar de fazer para conviver har-

nismo certificador, selador, acreditador

se pode entender que alguém ganhe

moniosamente; mas ela não define (e

ou outro. Depois é necessário conhe-

dinheiro para dizer que o outro é bom.

nem deve) o que eles deverão fazer para

cer quais são os critérios para a conces-

O potencial corruptor nesta relação é

serem mais felizes ou terem mais qua-

são deste reconhecimento, qual a

imenso. Só se pode entender esta rela-

lidade em suas vidas. A lei proíbe ao

metodologia. Em seguida, quem apli-

ção sem a intermediação comercial.

cidadão matar ou roubar; mas não se

ca esta metodologia e em nome de qual

No protocolo sobre melhoria contínua

torna bom cidadão quem apenas não

organização, quais são as motivações

da qualidade em saúde, aprovado pela

mata, nem rouba. Para se tornar bom

das pessoas envolvidas, seus conflitos

Assembléia Médica Mundial, a Asso-

cidadão o indivíduo deve não só cum-

de interesse e sua conduta ética e moral

ciação Médica Mundial diz claramen-

prir a lei, mas se empenhar em que to-

pregressa. Por fim, é preciso não con-

te que “os avaliadores de serviços de

dos a cumpram; é preciso que as pessoas

fundir reconhecimento da qualidade,

saúde não podem permitir que interes-

façam algo mais do que apenas cum-

por qualquer dos meios listados acima,

ses comerciais influenciem o conteú-

prir com suas obrigações rotineiras, que

com preparação para a qualidade. O que

do de seus relatórios”. A sociedade não

são suficientes para a manutenção do

se tem visto com muita freqüência são

pode crer num processo baseado numa

status quo, mas não para alcançar a

diversas maneiras. É por isso que o

lidade que excedam o rotineiro, é pre-

permanente da aplicação de um mode-

CREMESP e a APM têm apoiado o

ciso ir além na busca de formas para

lo de assistência e de gestão, compro-

programa que interfere positivamente

melhorar a vida na comunidade. Por-

vado pelo constante monitoramento de

no ambiente de trabalho da maioria dos

tanto, para se ter qualidade é preciso ir

indicadores e outras atividades que

profissionais médicos.

além do que a lei exige; é preciso que,

aproximem periodicamente avaliado-

Para finalizar, uma palavra de precau-

voluntariamente, a sociedade civil

res de avaliados. Esta é a forma como

ção quando se fala em qualidade hospi-

organizada empenhe-se em buscar for-

o CQH (Compromisso com a Qualida-

talar, porque a palavra, como tantas

mas de melhorar as condições de vida

de Hospitalar, programa mantido há

outras no mundo moderno, já teve seu

da população. Qualidade é produto de

mais de 15 anos pela APM e pelo CRE-

significado banalizado pelos modis-

ação continuada e persistente; um ver-

MESP para contribuir com a melhoria

mos, manipulações, cinismo, ceticis-

dadeiro trabalho de formiguinha incan-

contínua dos hospitais) tem feito avali-

mo, e pelo “politicamente correto” que

sável, que necessita envolvimento e

ação da qualidade hospitalar; sem alar-

hoje também já está banalizado. Tantas

perseverança. Não se consegue quali-

des, com metodologia específica e

vezes as pessoas já se viram defrauda-

dade da noite para o dia, com ações

consistente. Aliás, a ação do CQH de

das na sua boa fé que custam a conce-

mercadológicas ou promoções retum-

há muito já evoluiu de mera avaliação

der sua crença para cada “coisa nova”

bantes e desprovidas de consistência.

para estímulo contínuo da melhoria da

que lhes é apresentada. Infelizmente,

No caso da qualidade hospitalar, ela é

gestão como forma de se atingir a qua-

na avaliação da qualidade também acon-

conseqüência de uma ação continuada,

lidade. Esta é a forma como se pode

tece que, hoje, para comprovar a “má-

perseverante e determinada de gestão e

atingir a desejada qualidade, dissemi-

gica” qualidade, lançam mão de tudo

assistência integradas de maneira sistê-

nando modelos já testados para serem

como se simplesmente a palavra fosse

mica e coerente.

seguidos. Estimulando práticas de ges-

suficiente para assegurar que algo de-

Qualidade hospitalar é conseqüên-

tão que já tenham dado resultado e pos-

nominado como de qualidade, de fato a

cia da existência de um modelo assis-

sam servir de orientação. O CQH tem

tenha. Assim, foram importadas as cer-

tencial bem definido e de um modelo

trabalhado com um modelo de gestão

tificações e acreditações de qualidade,

de gestão sistêmico, integrado e coe-

praticado em grandes, pequenas e mé-

ISOs e afins, como se o simples fato de

rente com o modelo assistencial. Do

dias empresas, em diversos setores da

se apor este epíteto de qualidade fosse

equilíbrio entre as ações destes dois

economia, inclusive serviços de saúde,

suficiente para garanti-la. 

modelos resultará a qualidade ou au-

no Brasil ou no exterior. Este modelo

sência dela na organização. É preciso,

aplica-se a organizações públicas e par-

portanto, que o hospital saiba clara-

ticulares. Ele é suficientemente abran-

mente qual a clientela que pretende

gente para acomodar em seu bojo

atender; quais as necessidades dela;

diversas tendências administrativas. É

quais as características do contexto no

uma proposta positiva de apoio aos

qual esta clientela está inserida. Por

hospitais que queiram buscar melhoria

isto, um processo de avaliação da qua-

na qualidade da prestação dos seus ser-

lidade hospitalar deve ser desenvolvi-

viços. E o faz sem alardes nem trombe-

do de maneira continuada; não pode

teando sua ação, mas com a certeza de

se resumir a um corte virtual da reali-

que está ajudando a mudar a cultura

dade dado por uma visita momentâ-

organizacional dos hospitais no país. O

nea para a qual a organização se

impacto de sua ação consistente, sere-

prepara com ou sem ajuda externa. É

na e determinada pode ser sentido de

Haino Burmester é médico e administrador
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excelência. Para atingir níveis de qua-

AGENDA

CULTURAL
CINE-DEBATE

ESCOLADEARTES
Pintura Contemporânea / Desenho /
Colagem
Profa. Cláudia Furlani
4ª feira: 9h às 12h, 14h às 17h ou 18h às
20h30
5ª feira: 18h às 20h30
Valor mensal: R$ 45,00 para médicos
sócios da APM e dependentes

Maio de 2007

P iano Erudito e PPopular
opular
Prof. Gilberto Gonçalves
3ª feira: período integral
Duração da aula: 1h30
Valor mensal: R$ 45,00 para sócios da
APM e dependentes
(Aulas com agendamento)
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Tango Argentino
Prof. Carlos Trajano
3a feira: 17h às 18h30
Valor mensal: R$ 20,00 (casal) para
médicos sócios da APM e dependentes

Dançaterapia
Prof. Carlos Trajano
4ª feira: 10h às 11h30.
Valor mensal: R$ 10,00 para médicos
sócios da APM e dependentes
Danças Folclóricas
Prof. Carlos Trajano
2ª feira: 10h às 11h30.
Valor mensal: R$ 10,00 para médicos
sócios da APM e dependentes

Projeção mensal de um filme temático relacionado ao cotidiano das
pessoas. Após a exibição do filme,
especialistas convidados analisam
e debatem com a platéia. Entrada
franca. Coordenação: Wimer Botura Júnior (psiquiatra).
15/06 – sexta – 20h
Alguém Tem Que Ceder
133 min, EUA, 2003.
Direção: Nancy Meyers Com: Jack
Nicholson, Diane Keaton, Keanu
Reeves, Amanda Peet e Frances
McDormand.
Debate: nossos adversários não são
os outros, são nossos sentimentos:
o orgulho, a vaidade, a arrogância e
a prepotência são os maiores obstáculos a nossa realização pessoal.

Quem gosta de teatro, e é associado à Associação Paulista de Medicina (APM), vai
poder aproveitar bastante para se divertir. A APM fechou convênio com as melhores peças teatrais em cartaz. Dê uma conferida e corra para a bilheteria, mas não
esqueça de levar a sua carteirinha de associado para ter direito ao desconto.

PLANET
A SBRUFS
PLANETA
Texto de: Walter Júnior e Charles Dalla
Direção: Maximiliana Reis.
A peça Planeta Sbrufs tem o objetivo de
passar para o público mirim os possíveis
problemas que enfrentaremos futuramente se não cuidarmos bem do meio
ambiente e das relações entre os homens. Os pimpolhos são conscientizados por meio de diversão, ação,
aventura e romance
Teatro Gazeta
Av. Paulista, 900 - Bela Vista
Fone: (11) 3253-4102
Horário: Sábado às 16h
Temporada: indeterminada

OS HOMENS SÃO DE MARTE...E É
PRA LÁ QUE EU VOU
Teatro PProcópio
rocópio FFerreira
erreira
Rua Augusta, 2823 - Jardins
Fone: (11) 3083-4475
Horário: Sexta às 21h30 e Domingo
às 19h
Temporada: até 24 de junho de 2007
AS FILHAS DA MÃE
Teatro Shopping FFrei
rei Caneca
Rua Frei Caneca, 569 - 6º andar
Fone: (11) 3472-2229
Horário: Terça e Quarta às 21h
Temporada: até 27 de junho de 2007
DOCE TRAIÇÃO
Teatro Jaraguá
Rua Martins Fontes, 71 - Anhangabaú
Fone: (11) 3255-4380
Horário: Sexta às 21h30, Sábado às 21h
e Domingo às 19h
Temporada: até 24 de junho de 2007
INÊS - GIL VICENTE POR ELE
MESMO
Teatro Maria Della Costa
Rua Paim, 72 - Bela Vista
Fone: (11) 3256-9115
Horário: Quinta às 21h
Temporada: até 29 de novembro de 2007
RÁDIO NACIONAL - AS ONDAS
QUE CONQUIST
ARAM O BRASIL
CONQUISTARAM
Shopping FFrei
rei Caneca
Rua Frei Caneca, 569
Fone: (11) 3472-2229
Horário: Sexta e Sábado às 21h e
Domingo às 18h30
Temporada: até 27 de maio de 2007
SEX
O, ET
C E T
AL
SEXO
ETC
TAL
Teatro R
uth Escobar
Ruth
Rua dos Ingleses, 209 - Bela Vista

Fone: (11) 3289-2358
Horário: Quinta às 21h, Sexta às
21h30, Sábado às 21h e Domingo às 20h
Temporada: até 30 de julho de 2007
SPRA
Y DO AMOR
SPRAY
Teatro Brigadeiro
Av. Brigadeiro Luís Antonio, 884 - Bela Vista
Fone: (11) 3107-5774
Horário: Sexta e Sábado às 21h e Domingo às 19h
Temporada: até 27 de maio de 2007
ACREDITE, UM ESPÍRITO BAIXOU
EM MIM
Teatro R
uth Escobar
Ruth
Rua dos Ingleses, 209
Fone: (11) 3289-2358
Horário: Sexta às 21h30, Sábado às 21h
e Domingo às 20h
Temporada: até 24 de junho de 2007
AMOR
Teatro Imprensa
Rua Jaceguai, 400
Fone: (11) 3241-4203
Horário: Quinta e Sexta às 21h
Temporada: até 27 de julho de 2007
O SEGREDO DE FÁTIMA
TBC - C
Rua Major Diogo, 315
Fone: (11) 3104-5523
Horário: Sexta e Sábado às 21h e Domingo às 20h
Temporada: indeterminada
AS MAGOADAS - UMA COMÉDIA
SEM RESSENTIMENTO
Teatro Crowne Plaza
Rua Frei Caneca, 1360
Fone: (11) 3289-0985
Horário: Quinta às 21h00
Temporada: até 31 de maio de 2007

Entre no Espaço Sócio-Cultural do Portal da APM (www
www.apm.org.br
.apm.org.br) e veja a
www
.apm.org.br
programação completa, com a sinopse das peças.

CONCERTO COM
DESCONTO
Concertos da Bachiana Filarmônica
sob regência do maestro João Carlos
Martins
Desconto de 20% para associados da
APM para ingressos adquiridos na
Allegro Produções Musicais, com
serviço de moto-boy gratuito.
Fone: (11) 3045-0121.
Local: Teatro Cultura Artística - Rua
Nestor Pestana, 196 - 21h
Programação:
12/06 - Solista: Emmanuele Baldini
Noite Paganini e Tchaikovsky
21/08 - Solista: Cláudio Cruz
Noite Brahms
23/10 - A História da Dança e o Bolero de Ravel

INFORMAÇÕES E RESERVAS
(11) 3188-4302 / 31884304 ou
cultural@apm.org.br
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De acordo com sua apresentação, o livro visa aperfeiçoar as habilidades de comunicação dos médicos com a finalidade de melhorar a
qualidade dos serviços de saúde, em particular no que se refere à
satisfação dos pacientes, melhor adesão ao tratamento, redução de
sintomas psicossomáticos e melhor capacidade resolutiva. Preocupados com a natureza e a qualidade das relações entre profissionais
de saúde, pacientes e famílias, os autores pretendem contribuir para
o aprimoramento da relação médico-paciente, mediante à identificação de problemas e proposição de estratégias pedagógicas de intervenção.
Organizadores: Álvaro Jorge Madeiro Leite, Andréa Caprara e João Macedo Coelho
Filho. Formato: 16 x 23cm, 242 páginas. Editora: Sarvier. Contato: (11) 5093.6966
ou sarvier@uol.com.br

Gastroenterologia de Netter
A obra foi elaborada a partir da necessidade de uma obra objetiva, mas
abrangente, que incluísse os conceitos básicos e os recentes desenvolvimentos na área. Somou-se a isso a oportunidade da famosa Coleção
Netter, proporcionando uma experiência didática eficiente e significativa
aos interessados, com equilíbrio entre a área visual e o texto. Organizados em 10 seções, que correspondem aos órgãos do sistema gastrointestinal e a tópicos especiais dentro dele, cada capítulo traz informações
sobre o quadro clínico, diagnóstico, tratamento e administração, conduta e evolução e, quando apropriado, prevenção e controle de cada condição.
Autores: Martin H. floch e outros. Formato: 18 x 25cm, 928 páginas. Editora:
Artmed. Contato: (11) 3665.1100 ou www.artmed.com.br
Os livros estão disponíveis na Biblioteca, que funciona no 5º andar do prédio da APM, de segunda à sexta, das 8h30 às 20h.

Maio de 2007

Este livro é fruto de 30
anos de experiência do
Instituto da Criança do
Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina
da Universidade de São
Paulo no que tange à
assistência à criança e à
formação de profissionais altamente competentes. A metodologia adotada pelos
autores introduz o leitor, passo a passo,
na realização do procedimento, desde a
seleção e a organização do material até
a realização do procedimento, que é
descrito detalhadamente 3- alguns ilustrados com fotos.
A obra destina-se a todos os profissionais
interessados em compreender a realização dos procedimentos mais utilizados no
cotidiano do atendimento à criança doente, em todos os contextos da assistência, do domicílio ao hospital especializado.
Autor: Dirce Laplaca Viana. Formato:
13 x 20cm, 576 páginas. Editora: Yendis. Contato: (11) 4224.9400 ou
www.yendis.com.br

Habilidades de Comunicação com pacientes
e família
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Manual de Procedimentos em
Pediatria

PORDENTRODOSUS
por Luiz Antonio Nunes

As doenças crônicas no
atendimento primário da saúde

Maio de 2007
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o mundo inteiro, e em es-

segunda metade do século passado.

dos idosos e 48% das idosas sofrem

pecial no Brasil, observa-se

A maior longevidade das pessoas

de 3 (três) ou mais doenças. Estu-

um aumento considerável na pre-

não é a única causa do aumento das

dos semelhantes realizados em paí-

sença das doenças crônicas na prá-

doenças crônicas. Devido à precisão

ses europeus demonstraram que

tica clínica , seja para os médicos

dos instrumentos diagnósticos, as

pacientes com hipertensão arteri-

que atuam no atendimento primá-

doenças crônicas e degenerativas são

al, diabetes, doença cardíaca isquê-

rio, secundário ou terciário; seja na

detectadas cada vez mais e mais pre-

mica e doença pulmonar obstrutiva

clínica privada ou na rede pública.

cocemente, o que leva ao aumento

têm, em média, 6(seis) problemas

Isto ocorre, em grande parte, como

de tempo entre a data do diagnóstico

de saúde crônicos ao mesmo tem-

conseqüência das mudanças demo-

e a mortalidade específica.

po, sendo que 25% destes pacien-

gráficas que vêm ocorrendo e que

O que ocorre na prática é que a

tes têm mais de 8 (oito) problemas.

se traduzem num considerável en-

maior parte dos pacientes com do-

A duração média destas doenças,

velhecimento da população. Os no-

enças crônicas não tem uma doença

nestes países europeus, é de 20 anos

vos padrões de doenças, entre os

única. A maior parte destes pacien-

para a doença pulmonar e de 8 a 14

quais as doenças crônicas, particu-

tes tem comorbidade, isto é, tem pre-

anos para as restantes. Nos Esta-

larmente as que se relacionam com

sença simultânea de múltiplas

dos Unidos da América, um estudo

fatores ligados ao ambiente, ao es-

doenças crônicas, o que os leva a pro-

revelou que 35% dos homens entre

tilo de vida e aos comportamentos,

curarem habitualmente cuidados de

60-69 anos, 47% entre 70-79 anos

estão igualmente condicionando

saúde para as várias doenças, em es-

e 53% acima de 80 anos tinham 2

maior procura de cuidados em saúde:

pecialistas diversos, e não para uma

(duas) ou mais doenças crônicas, e

existe uma modificação da epide-

situação única principal. A extensão

que, nas mulheres, estas porcentagens

miologia das doenças oncológicas;

da comorbidade aumenta progressi-

são superiores.

a doença infecciosa crônica tem,

vamente com a idade.

Os doentes crônicos procuram, na

cada vez mais, adquirido uma con-

O projeto SABE (Saúde, Bem-estar

sua grande maioria e principalmen-

siderável expressão; há um aumen-

e Envelhecimento), que foi aplicado

te os pacientes mais velhos e com pro-

to das doenças nutricionais e os

na cidade de São Paulo e em mais 7

blema de maior duração, tanto na fase

problemas de saúde mental têm al-

(sete) cidades de diferentes países,

inicial da doença como ao longo do

terado muito o seu padrão desde a

mostrou, em nossa cidade, que 33%

tempo, a unidade de saúde mais

primordial, é importante medir as

que é mais freqüente nos pacientes

na, que envolve registros das consultas,

conseqüências econômicas, na gestão

mais velhos e naqueles com maior

resumos periódicos anuais, seguimen-

e organização dos sistemas, que a co-

duração do problema de saúde.

to, fornecimento de instrumentos de aju-

morbidade de doenças crônicas, asso-

Grande parte da formação médica

da à decisão diagnóstica e terapêutica, a

ciada a uma utilização mais freqüente

tradicional foi efetuada em modelos

facilitação de respostas integradas base-

dos serviços de saúde acarreta. Os pa-

orientados para a doença, grupos de

adas em trabalho em equipe, a colabo-

cientes com doenças crônicas consul-

doenças ou sistema orgânico e ainda

ração com outros especialistas e

tam mais vezes e freqüentemente

é freqüente surgirem recomendações

finalmente a coordenação dos cuidados.

solicitam renovação de receituário. Se

técnicas e normas de orientação de-

A preocupação com a eficiência do

o número de vezes que o doente con-

senvolvidas por especialistas que

sistema tem sido alvo das políticas de

sulta o médico e a relação personali-

visam o controle de uma doença em

saúde, dando-se especial atenção à raci-

zada que com ele estabelece mostram

separado, mencionando apenas algu-

onalização dos cidadãos e à eqüidade no

o potencial da relação continuada na

mas recomendações dirigidas às situ-

acesso, mas pouco se tem feito em des-

prestação de um leque de serviços, isto

ações crônicas mais freqüentemente

pertar a capacidade de autonomia dos

condiciona a prestação de serviços a

associadas a essa doenças.

doentes na resolução dos seus proble-

um grande número de pacientes.

As escolas médicas, e o próprio

mas. A maioria dos problemas de saúde

Outro problema relacionado com

governo, tarde demais despertaram

crônicos, como o próprio nome indica,

a qualidade dos serviços prestados é a

para os problemas gerados pelas

precisam ser controlados a partir do mo-

gestão do tempo de duração de uma

doenças crônicas e pela comorbida-

mento em que são detectados principal-

consulta, que tem que ser criteriosa-

de. Além de modificarem os seus

mente pelos doentes, embora requeiram

mente estabelecido, já que o paciente

currículos e os estágios programa-

avaliações periódicas pelo serviço de

com diversas doenças crônicas, às

dos para os estudantes, incentivan-

saúde. Neste sentido, existem iniciati-

vezes analfabeto e pobre, demanda

do-os à especialidade de médicos

vas de organizações e entidades volun-

um tempo muito maior que os habi-

generalistas, de família ou de medi-

tárias que muito têm contribuído, por

tuais 15 minutos.

cina comunitária, devem contribuir

meio de palestras, cursos, impressos e

A utilização de indicadores de

para a reciclagem e educação conti-

audiovisuais,para orientar o auto-

avaliação de desempenho também

nuada dos atuais profissionais nas

cuidado e o desenvolvimento de cuida-

deve ser criteriosa, pois os pacien-

unidades de saúde.

dores informais. É de se ressaltar o

tes não são semelhantes e apresen-

Além disso, muito mais deve ser

trabalho que vem sendo desenvolvido

tam uma distribuição aleatória.

executado pelos gestores de saúde,

em nossa cidade, e já com repercussão

Existem áreas com maior morbida-

como: proporcionar melhores condi-

nos demais estados, pelo Movimento

de do que outras, com populações

ções de trabalho aos médicos e profis-

dos Idosos Solidários.

mais envelhecidas e com maiores

sionais das unidades de atenção

Muito embora não seja um fator

níveis de analfabetismo. 
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primária; promover informatização ple-
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próxima de sua residência (UBS), o

AGENDA

CIENTÍFICA

JUNHO
Comitê Multidisciplinar de
Acadêmicos
30/06 – Sábado – às 7h45
IV Jornada Acadêmica

Programação: Generalidades
Exame Cito-Histopatológico
Conduta Atual

Maio de 2007

Departamento de Coloproctologia
da APM
04/06 – 2ª feira – das 19h30 às
Departamento de Cancerologia
21h30
27/06 – 4ª feira – das 19h às 22h
Reunião Científica
Melanoma
Rastreamento e Seguimento dos
Epidemiologia do Melanoma
Portadores de Polidos Colorretais
Tratamento cirúrgico: atenção com Moderadora: Profa. Dra. Carmen
a peça cirúrgica, importância das
Ruth Manzione
margens
Tratamento adjuvante: quando,
Departamento de Cirurgia Plástica
qual e por quanto tempo?
26/06 – 3a feira – às 20h
Tratamento cirúrgico das metástases Reunião Científica
loco regionais e distantes
Prótese Mamária
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Departamento de Cirurgia
Vascular e Angiologia
16/06 – Sábado – das 9h às 13h
Módulo IV – Isquemia Renal
e Mesentérica
Rins e Doença Vascular
• Avaliação da função renal do
paciente aterosclerótico
• Exames de imagens na
hipertensão renovascular
• Tratamento clínico da
hipertensão renovascular
Quando operar?
• Insuficiência renal aguda
associada à cirurgia vascular
Isquemia Mesentérica
• Exames de imagem no diagnóstico
da isquemia mesentérica
• Diagnóstico e conduta na
isquemia mesentérica no pósoperatório de cirurgia da aorta
abdominal
Comitê Multidisciplinar de
Citopatologia
28/06 – 5ª feira – às 19h
Reunião Científica
Câncer do Aparelho Digestivo
Coordenação: Profa. Dra. Suely K.
Alperovitch

Comitê Multidisciplinar de Dor
16/06 – Sábado – das 9h às 13h
Jornada: Dor Neuropática
Central
Avaliação e Atualização
Terapêutica
Coordenação: Dr. Rubens Hirsel
Bergel
Departamento de Endocrinologia
e Metabolismo
06/06 – 4ª feira – das 20h às 22h
Reunião Científica
Neuropatia Diabética. Diagnóstico
e Tratamento
Coordenação: Dr. Evandro de
Souza Portes
Departamento de Infectologia
04/06 – 2ª feira – das 20h às 22h
Reunião Científica:
Atualização em AIDS
Conduta em pacientes multi-falidos
Com que drogas iniciar tratamento
Comitê Multidisciplinar de
Medicina Aeroespacial
18/06 – 2ª feira – das 20h às 22h
Reunião Científica:
Fator Humano no Transporte Aéreo

Dra. Vânia Melhado
Departamento de Medicina de
Família
12/06 – 3ª feira – 19h30
Reunião Científica:
Por que a medicina de família deve
ser uma disciplina médica
acadêmica?
Why family medicine need to be
present in undergraduation?
Moderadora: Elsi de Carvalho
Via WEBCAM: Rafael Bustos
Saldaña. Médico de Família,
Professor de Medicina de Família
da Universidade de Guadalajara
Departamento de Medicina Legal
16/06 – 6ª feira – das 9h às 19h
Mesa Redonda de Abertura
Tema: Medicina Legal e Perícia
Médica
Comitê Multidisciplinar de
Medicina Psicossomática
16/06 – Sábado – das 8h às 13h
Reunião Científica:
Mesa Redonda R20, Síndrome do
Pânico e Trabalho R1
Departamento de Nutrologia
14/06 – 5ª feira – das 20h às 22h
Reunião Cientifica:
“Avaliação nutrológica do Idoso”
Profa. Dra. Yolanda Maria GarciaUSP
Departamento de Patologia
Clínica
28/06 – 5ª feira – das 20h às 22h
Reunião Científica
As modernas ferramentas de
marketing: Como aplicá-las no
processo de gestão do laboratório
clínico
Dra. Daniela Camarinha
23/06 – Sábado – das 8h às 17h
II Simpósio Internacional de
Cirurgia do Trauma

Programação para Leigos
Programa de Educação para
Saúde
13/06 – 4ª feira – 13h30
Coordenação: Dr. Severiano
Atanes Netto
Medicina Preventiva na 3ª
idade
Conferencista: Dr. Eurico T.
Carvalho Filho
Departamento de Neurologia
02/06 – Sábado – das 9h30 às 12h
R euniões de PPortadores
ortadores de
Insônia e Familiares
Conferencista: Dr. Eurico T.
Carvalho Filho
Entrada Franca
OBSERVAÇÕES
1 . Os sócios, estudantes, residentes
e outros profissionais deverão
apresentar comprovante de
categoria na Secretaria do
Evento, a cada participação em
reuniões e/ou cursos.
2.Favor confirmar a realização
do Evento pelo telefone:
(11) 3188-4252.
3 . As programações estão sujeitas a
alterações.
INFORMAÇÕES/
INSCRIÇÕES/LOCAL:
Associação Paulista de Medicina
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 278
Tel.: (11) 3188-4252 –
Departamento de Eventos
E-mail: eventos@apm.org.br
Portal: www.apm.org.br
ESTACIONAMENTOS:
Rua Francisca Miquelina, 67
(exclusivo para sócios da APM)
Rua Genebra, 296
(Astra Park – 25% de desconto)
Av. Brig. Luís Antonio, 436
(Paramount – 20% de desconto)
P rof
rof.. Dr
Dr.. Álvaro Nagib Atallah
Diretor Científico

CLASSIFICADOS

ALUGAM-SE
Alto da Lapa, trav. R. Pio XI. - Salas alto padrão
p/ cons. c/ toda IE, aparelho de USG. Integral,
período ou p/ hora. Divisão de despesas. Fones
3836-2094 e 7171-7792 após 13h. (Dra.
Helena)
Casa c/ seis salas e uma sala da espera,
próximo ao H.C. na R. Cristiano Viana. Fone:
3338-1825
Casa na Av. Pacaembu, 981. 230 m2, c/ 4
vagas. Vários ambientes. Excelente p/ clínica.
R$ 4.900. Plantão local. F(19) 9771-7747
ou 3893-7394
Casa c/ 4 salas no Brooklin, ideal p/ médicos,
dentistas, psicólogos ou fonoaudiólogas. Fone
9611-1250
Casa de vila prox. HC, 3 dorm., 2 escritórios, 1
c/ lavabo e sala de espera, DE, 3 banh., recémreformado. Local silencioso, prox. metrô. Fone
3063-2577 / iolejsj@gmail.com
Clínica médica em Santana, período ou mensal,
c/ infra-estrutura completa. Fone 6979-7004
(Vânia)
Clínica no Brooklin, 2ª e 6ªf. de manhã. Sl.
mobiliada c/ banh, andar superior. Estac. no
local. R$300 p/ período ou R$ 500 p/ 2
períodos, despesas inclusas. Fones 5096-3652
e 5531-8494 (hc)
Conjuntos na Faria Lima, 60m2, 2 conj. c/ vaga,
recepção, 3 salas, 2 wc, copa, ar cond., carpete,
luminárias, persianas verticais e armários. Fone
3064-2040 (Heloísa)
Conjunto em centro médico de alto padrão,
R. Peixoto Gomide, 515, cj. 52. Fones
3287-6103
Conjunto p/ consultório, 100m da Faria Lima.
R. Pedroso Alvarenga, 1255, cj. 72, 51m 2 ,
edifício de consultórios, c/ garagem p/
proprietário e clientes. Fone 3887-7606 (Kelly
ou Márcia - hc)
Conjunto comercial no Itaim, alto padrão. A.U.
92 m2, 3 vgs garag., 2 linhas telefônicas
instaladas. Fone 3078-9933
Conjunto comercial c/ 44 m2. Prédio classe A,
c/ IE p/ prof. autônomos. Segurança total. Evento
Empresarial Vergueiro, entre Ana Rosa e Paraíso.
Av. Vergueiro 1855, cj. 28. Fone 3106-5546
Conjunto de 5 salas. Área útil de 110 m2 para
psicólogos, dentistas e médicos. Localizado na
R. Itapeva. Fone 3667-1720
Conjunto comercial no Centro na Rua Dom
José de Barros, 51 cj. 32. Fones 3553-8712
e 3284-0437
Consultórios p/ período ou mensal c/ toda IE,
fone, fax, secretária e serviços. Centro médico
Oswaldo Cruz. Pça. Amadeu Amaral, 47. Fone
3262-4430 (Daniela)
Consultório mobiliado em Pinheiros, divido c/
toda IE, alto padrão, próximo ao HC. Fone
8277-1485 (Thiago)

Consultório médico c/ toda IE, ótima localização,
na R. Borges Lagoa, lado do metrô Santa Cruz.
Fone 5572-7330 (Fernanda)
Dividem-se dois consultórios p/ cliente
particular, ao lado do Shopping Villa Lobos.
Fone 3024-7491
Fábrica e galpões c/ 3.000 m2 na Região de
Registro e Pariquera-Açú. Preço a combinar.
Fone 9327-4994 (Celeste)
Faria Lima, ao lado Shop. Iguatemi c/ duas salas
em cons. médico c/ infra-estrutura compl. Fones
3812-1926 ou 3812-6092 8h às 17h (Mary)
Horário, período ou mensal, toda IE, secretária,
salas mobiliadas. Próx. Shopping. Santa Cruz.
Funciona de 2ª à 6ªf. De R$ 200 à R$ 400. Fones
e Fax 5575-9117 e 5571-6061 Jacira (hc)
Horários, salas mobiliadas c/ secretárias, estac.
p/ clientes e possibilidade de atendimento a
convênios por meio da clínica. Repasse no valor
integral das consultas. Fone 3064-4552
Horários p/ atendimento em clínica no ABC
(Santo André). Clínica c/ localização
excelente e salas mobiliadas c/ secretária.
Fone 4426-8803, 3439-7881 e 8437-0879
Novíssimo centro referência. Higienópolis
Medical Center c/ Fleury Day Hospital/Lab.,
altíssimo padrão p/ médicos e prof. de área afins/
saúde. C/ manobrista. Fone 9144-7838
Período em consultório médico, nutricionistas
ou psicólogos c/ toda IE nos Jardins, alto padrão,
secretária, telefone e vaga na garagem .Fone:
9781-7297 (dra. Aline)
Períodos p/ médicos em consultório c/ toda
IE, prox. metrô Tatuapé, prédio comercial alto
padrão. Já atende GO e Dermato. Fones
8181-1770 e 8181-4122

Sala p/ médicos, consultórios. alto padrão c/
toda IE, para divisão de despesas entre
integrantes. Prédio em frente ao Hospital
Mandaqui (Santana). Fones 6281-8712 e
8426-0259 (Fátima)
Sala em Higienópolis Med. Center com toda IE.
R$ 350/período. Fone 2114-6565 (Luci)
Sala de 42 m2 em casa nos Jardins, junto ao
cruzamento da av. Brasil c/ Av. 9 de Julho, tem
secretária, telefone, fax, banda p/ psicólogos ou
médicos. Fone 3052-4534 (Fábio ou Eloísa)
Sala 4x5. Cons. em clínica p/ qualquer
especialidade. Ótima localização na Vila Maria.
R. Dias da Silva, 1289 esq. c/ R. Curuçá. Fones
6954-7896 e 7354-6570

Sala p/ prof. da saúde em clínica especializada,
integral ou período, em prédio comercial, 24h
ao lado do metrô São Judas. Fones 8266-1064
ou 5587-2469 (Marco)

Sala comercial na Av. Paulista p/ médico (a),
próximo ao Hospital Santa Catarina em prédio
de alto padrão. Fone 6672-3885 (sra. Cleusa)

Sala ou períodos em clínica de alto padrão, na
região do Brooklin c/ toda IE, montada p/
profissionais de saúde e/ou médicos. Fone
9975-4490 (Eliana)

Sala ou períodos para médicos em consultório
na Vila Olímpia. Fone: 3841-9624
Sala c/infraestrutura p/profissionais da saúde, em
centro médico de alto padrão - Higienópolis.
Fones: 3813-4630 e 9946-2212 (Roberto).
Sala p/ consultório c/ toda infra-estrutura. Alameda
dos Jurupis, 452 cj. 32. Fone 5051-0799
(Valkiria)
Salas e/ou períodos em centro médico de
alto padrão nos Jardins, prox. HC. Salas
equipadas c/ toda IE. Funciona de seg. à sab.
Fones 3064-4011, 3082-0466 e 9175-8707
(Valdira/Daniel)

Salas ou 1/2 período, Moema, clínica médica
próx. Shopping Ibirapuera, ar cond. pabx.,
polimed, alvarás, sala pq. cirurgia., estac. Fone
5543-4369 ou 9982-2543 (dr. Olivério)

Período p/ médicos, inclui fone, fax, computador,
secretária, garagem em prédio novo de alto
padrão. Fone 3085-0515

Salas em clínica c/ IE completa, centro cirúrgico,
internação p/ cirurgia plástica, vascular ou
dermatologista. Paraíso. Fones: 3884-4907

Período em consultório médico mobiliado e
com toda infra-estrutura, na região da Vila
Olímpia. Fones 3846-9022 e 3846-5246

Sala ampla em casa (sobrado), c/ IE, secretária
e estacionamento ao lado. P/ médicos e outros
profissionais de saúde. Fones 3044-5341 e
3845-1932

Sala ampla em casa, p/ médicos ou prof. de saúde,
c/ toda IE. Excelente padrão e localização, em
clínica c/ 8 anos de atividade no mesmo local.
Fones 6671-2969 e 6671-5883

Sala ou período p/ médicos, psicólogos e
fonoaudiólogos, c/ toda IE. Metrô Brigadeiro.
Fones 3141-9009 e 3251-3604 (Sérgio)

Sala p/ cons. c/ toda IE, fax, pabx, fácil
estacionamento, 100 metros do metrô Tucuruvi
p/ profissionais da saúde. Fone 6991-7687 e
6994-0012

Período manhã e tarde, consultório mobiliado,
c/ toda IE, situado à Av. Paulista, 648 cj. 913,
9º andar, prox. estação Brigadeiro. Fone
3289-1970 e 3284-3793

Sala em clínica médica em Moema, próximo av.
Ibirapuera com IE completa. Fone 5051-4239 e
5052-1968

Sala no Imirim, R$ 15,00 p/ hora. Mobiliada,
17 anos de funcionamento c/ IE. Imóvel
comercial regularizado c/ auto de alvará e
funcionamento da prefeitura. Fone 6236-4285
r. 4 (Marisa)

Sala ou consultório montado p/ período, R.
Haddock Lobo, Jardins, prox. Hotel
Renaissance. Ligar (8h30 às 11h30 e 13h30 às
19h). Fone 6604-5965

Salas c/ toda IE no Tatuapé, c/ ótima localização
em prédio de alto padrão. Prox. Hosp. São Luiz/
Shopping Metro Tatuapé. Fone 6671-8611
(sra. Cleusa)

Sala em clínica para psiquiatras ou psicólogos.
Jardim Paulista. Fone 3884-4896 (Rose ou Sônia)

Sala em consultório médico, p/ prof. da saúde,
Moema, equipado, recepcionista, internet, 2
banhs. e sala de recepção. Fones 9903-5468 e
5041-1489

Sala pequena p/ período parcial, em consultório
c/ IE completa. Das 8h às 19h. R. Borges Lagoa,
564, cj. 114, ao lado da EPM, Hosp. S. Paulo.
Fone 5084-9636 e 5573-4438 (Joseph)

Períodos numa sala em Perdizes, para
profissionais da saúde. Fones 3871-2511,
3672-0359 ou 9931-2713

Sala em consultório de alto padrão no Jardim
Paulista. Fone 3887-6717 (Paula ou Roseli)

Sala p/ consultório por período. R. Vergueiro,
3086 - cj. 43, próximo ao metrô Vila Mariana.
Fone: 5549-1031 ou 5087-4311

Sala c/ ar cond., piso porcelanato, banh.,
armários, 2 pias, pabx. Clínica na Pompéia.
R$ 600 + R$ 400 de despesas. Fones 3872-3826
e 9769-9362 (Mônica)
Sala em clínica médica na Vila Mariana ao lado
do metrô Ana Rosa. Fone: 5549-9622
Sala ou períodos, consultório na av. Paulista esq.
R. Augusta, mobiliado, c/ secretária, telefone, fax,
informatizado, ar condicionado p/ especialidades
clínicas. Fone 9972-4949 (Michel)

Sala em ótimo estado. Mensal ou período p/
médicos ou afins. Vl. Mariana, prox. metrô Santa
Cruz. Fone 5575-2089 (Ana)
Sala em clinica de alto padrão no Jardim Paulista,
c/ IE completa na av. Brigadeiro Luiz Antônio,
4277. Fone: 3052-3377 ou 3887-6831
Sala ou período, clínica alto padrão c/ infraestrutura, secretária, estacionamento, tel. fax e
ar condicionado. Em funcionamento c/ dermato.
Fone 3813-7872 (Jucinéia)
Sala em consultório médico, c/ toda infraestrutura em frente ao Shopping Center Paulista.
Fones 6955-8188 e 3266-7400
Sala. Consultório 63,370m2, cond.
Higienópolis medical center, 2 vg. garagem.
Prédio de alto padrão c/ heliponto e day
hospital. Fones 4725-1317 e 4725-1085
Sala em consultório em Moema, com toda IE p/
médicos ou psicólogos. Fone 5542-9560
Sala em consultório na Vl. Madalena c/ IE
completo, secretária, ar cond., estacion.,
pabx. Preferência psiquiatras, psicólogos,
fono ou fisioterapeutas. Fones 3034-6225
e 3817-4820
Sala de alto padrão p/ área médica na região do
Alto de Pinheiros. Prox. ao Shopping Villa
Lobos. Fones 3021-2110 e 3021-1890
Salas, clínica em casa térrea. Localização
privilegiada, excelente padrão, estacion., total
estrutura. R. Profº Atílio Innocenti, 811 - Vila
Olímpia. Fones 3849-2080, 3848-0648 e
8457-8030
Salas, p/ cons. médico, prox. HC c/ IE,
secretária, das 8h à 20h, de 2ª a 6ª f e aos sab.
das 8h às 12h, c/ tel., computador, fax,
estacion. próprio local. Fones 3083-6755 e
3083-5921 (Solange)

Maio de 2007

SALAS – HORÁRIOS –PERÍODOS
CONSULTÓRIOS – CONJUNTOS

Consultórios em diversas especialidades, clínica
na região central, prox. APM. Disponibilidade
de horários, recepção, telefone e IE. Fone
3101-1100 (dr. Ailton)
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AVISO: Quando não consta,
o prefixo do telefone é 11.

CLASSIFICADOS
Salas em consultório de alto padrão, c/ infraestrutura completa na Aclimação. Fone
3208-5546 (Cleo)
Salas p/ médicos e áreas afins, mensal ou p/
período de 6h, clínica alto padrão, c/ IE, prox.
metrô Paraíso, Central Park e 23 de maio. R.
Estela, 455. Fones 5571-0190, 5083-9468 e
5083-9469
Salas para ginecologistas e outros. R. General Mena
Barreto 748 – Jd. Paulista. Fone 3051-2304
Amélia

Maio de 2007

Salas, clínica c/ toda IE, segurança, gar.,
secretárias tempo integral, pabx, fax e copa.
Excelente localização. Vila Mariana junto à
estação do metrô, de ônibus e táxi. Fone
5573-1332
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IMÓVEIS
VENDEM-SE
250 m2 de AC em terreno 10x25m; 3 gar, 2
entradas isoladas, 9 salas, 2 jardins de inverno,
4 banh, copa, etc. PABX, porteiro eletrônico.
Excelente local, 2 quadras do metrô. Fone
5573-1332
Paraíso, apto. novo, 1º andar c/ 262 m2 AU, 4
suítes, 4 vg, dep. individual, lareira,
churrasqueira, sacada panorâmica. R. Rafael de
Barros 336, Paraíso. R$ 1.200.000. Fone
3884-2798
Prox. ao Hosp. S. Paulo/Ibirapuera, apto.
impecável, 2 dorm., escritório, garagem,
piscina, varanda. rua tranqüila, excelente
oportunidade. Fone 9983-8161

Salas ou períodos, consultório alto padrão
p/ médicos ou afins. R. Luiz Coelho, 308,
entre av. Paulista e R. Augusta. Estacion. Prox.
metrô Consolação. Fones 3256-8541 e
3259-9433

Guarujá, apto. em Pitangueiras, 2 dorm., sala,
coz., 1 quadra da praia, 2 banh., área de
serviço, garagem. Mobiliado. R$ 97 mil. R.
Mario Ribeiro, 364. Fone (11) 9612-4559 e
(13) 3884-5997

Salas p/ cons., clínica em região nobre de SP,
entre metrôs Paraíso e Vergueiro. Mobiliadas
p/ atend., recepção e estacion. na frente. R. Nico
170. Fones 8463-1295 e 3208-1103
(Rodrigo)

Jd. Marajoara, casa residencial, 500 m ., 5
dorm., sendo 4 suítes, c/ 4 closets e salas, esc.,
copa, coz., lavand., lavabo, wc, DE, 5 vagas,
jardim. Fones 9409-3020 e 5533-8555
(Helana ou Franco)

Salas de altíssimo padrão p/ cons. médico c/
toda IE e aparelho de USG. Divisão de despesas
entre os integrantes. Fones 3836-2094 e
7171-7792, após às 13h (dra. Helena)

Praia Grande – Vila Tupi/ Assumpção,
apartamento todo reformado c/ 1 quarto, 58
m2 área útil. Aceita troca (carro ou imóvel).
Fones 6197-0483 e 9629-3983

Salas c/ toda IE no Tatuapé. Ótima localização,
prédio alto. Próximo ao metrô Tatuapé. Fone
8397-8470 dra. (Cristine)

Centro SBC, clínica de fono e psicologia c/ 23
de anos de atividade e muitos convênios. Fone
9251-8026 (Silvana)

Salas ou cons. p/ prof.saúde. Clínica de alto
padrão, casa térrea com toda IE, jardim,
recepcionista das 8h às 20h. Paraíso. Fones
5572-0299 e 5573-0035

Clínica Dr. Aldir Mendes de Souza, vendo ou
alugo clínica de cirurgia plástica c/ sala de
procedimentos, atendimento e sala de espera.
R. Tamandaré, 693. Fone 3208-7154

Salas em clínica c/ infra-estrutura compl.,
ótimo padrão, prédio novo. Períodos/integral,
Aclimação, 20m metrô Vergueiro. Fone
3271-7007 (Elizabeth)
Vila Mariana, sala p/ período. R. Sena
Madureira, 80 – prox. metrô V. Mariana. Ótimo
ambiente e estacionamento p/ 10 carros. Fone:
5083-6881

IMÓVEIS
ALUGAM-SE

2

Parque da Mooca, clínica em amplo sobrado
com quatro salas. Fone 6606-2800 (Marta)
Santo André, conjunto bem localizado, pronto
p/ uso. 3 salas, sala de espera, 2 banh., copa, ar
cond. central. Preparado p/ informática,
telefonia e som. Fone 9943-6177 (Pedro)
Higienópolis, consultório c/ infra-estrutura
completa. Fone 3662-4798 (dra. Iara)

Casa na Praia da Baleia, Litoral Norte, p/ 10
pessoas, condomínio fechado. Férias e feriados.
Fone: 9178-6473 ou 5181-9042

Lindo c/ 450 m2 de AU em terreno de
1000m2, chalé de alvenaria c/ 2 and. e 8 dorm.
escr, varandão p/ o Morro do Cristo. R$ 475
mil. Imóvel serve p/ clinica de repouso. Fone
12-3663-1420

Chácara para fim de semana em Serra Negra
(SP), c/ piscina, lago, galpão para churrasco,
trilha. 10 a 17 pessoas. Fone 3082-1727 14h
às 20h. (Eliete)

Casa três dormitórios c/ suíte, armários,
garagem p/ 3 autos, edícula, biblioteca e quintal.
Prox. metrô Imigrantes, R$ 290 mil. Fones
2578-7313 e 5583-3912 (Regina)

Casa no Litoral Norte, condomínio fechado.
Morada da praia Boracéia. Rodovia Rio Santos
Km 193. Temporadas e finais de semana. Fones
8338-9075 e 4748-2944 (dr. Abel)

Serra da Cantareira, chácara em condômino
fechado, prox. Clube de Campo. Nova, 2
suítes, sala 3 ambientes, lareira, escritório, sl.
de festa, depósito, piscina. Fones 4899-3501
e 8193-4930

Guarujá, Enseada (atrás do Aquário), a 100 m
da praia c/ vista p/ o mar, 3 dorm., 1 suíte,
depósito de empregada, 100 m 2 AU,
mobiliado. R$ 1.800,00. Fones 3078-4919
e 8168-6868

Pinheiros, clínica de alto padrão em Pinheiros
oferece 6 consultórios, c/ ar cond., auditório p/
70 pessoas, solário e área total de 272m2
impecável. Fone 9919-0739

Terras de Santa Cristina Gleba 07, lote maravilhoso,
441m2. Estância turística de Paranapanema,
Avaré-São Paulo. Fone 13 3227-5197 (dona
Vera ou sr. Altamiro)
Centro, vende-se ou aluga-se conjunto
comercial. R. Dom José de Barros, 51 cj. 32.
Fones 3253-8712 e 3284-0437
Itaquera, vende-se ou aluga terreno de
22.863m2 na av. Agrimensor Sugaia, 1395.
Fone 9609-4016 (Neil)
Ibiúna, sítio c/ plantações aromáticas (pitanga,
louro, priprioca etc.). Toda IE p/ destilação de
óleos essenciais c/ laboratório certificado, estufas
agrícolas, lagos, nascentes. Casas de alto padrão.
www.gardencity.com.br Fone 3237-1565 (Luis)

EQUIPAMENTOS
ALUGAM-SE
Colposcópio alemão com pouco uso. Fones
5181-7364 ou 9386-1509
Maca para clínica estofamento em couro preto
com armário embutido em fórmica cinza com
quatro gavetas, escadinha e dois degraus. Ótima.
Fone 9163-3061
Laparoscópio diversos, insuflador, fonte de luz,
trocartes descartáveis de vários tamanhos,
novos, pinças e tesouras descartáveis novas e
caixa de materiais cirúrgicos convencional. Fone
9523-1136 (Fátima)
Laparoscópio Storz - cabo de fibra óptica, fonte
de luz xenon e acessórios. Fone 5533-7692

EQUIPAMENTOS
VENDEM-SE
Equipamento Sorisa corpo 2 c/ 9 tipos programas
automáticos. Utilizado na Fisioterapia, Medicina
Esportiva e Medicina Estética. Excelente estado e
revisado pela Sorisa. Fone 2273-9073
Esteira athletic way profissional, ótimo estado,
eletrônica, monitor digital programável (veloc.
1 a 16 km/h, inclinação eletrônica 0 a 15%), 8
programas, chave de segurança, até 150 kg,
motor de 3 HP-110V. Fone 2277-9777
Esteira embreex 570, monitor digital programável
(velocidade de 1 à 16km/h, inclinação eletrônica
de 0 a 8%), 9 programas, chave de segurança, até
250 kg e motor de 3 HP 110 V. Fone 2273-9073
Videolaparoscópio completo c/ câmara de 1
chip, fonte xenon 180 w, novo, insuflador de
16l., monitor 15”. Inclui pinças e trocateres
permanentes e ótica de 45º Storz. R$26 mil.
Fone 9901-7477
Videolaparoscópio Storz, monitor Sony 14”.
Câmera 1 Chip-insuflador, alto fluxo 30 lit p/min.
Cabo de fibra óptica, vídeo JVC 4 cabeças, carrinho
c/ aterramento, fonte de luz xenon 175 w. R$ 60
mil. Fones 6950-4227 r. 209/210/211

PROFISSIONAIS

Clínica na Zona Norte necessita das seguintes
especialidades: endocrinologista, geriatra,
reumatologista, gastroenterologista,
mastologista e psiquiatra. Fone 3531-6651
Valdelice e Valéria
Clínica de estética em Guarulhos-Centro
precisa de médico clínico, de preferência c/
especialização p/ atendimento 3x p/ semana.
(Início imediato). Fone 6409-1362
(Luciano)
Clínica na Zona Norte necessita de médico (a)
endocrinologista c/ especialização. Atendimento
em consultório. Fone 6283-6179
Esteira ergométrica marca Ecafix EG – 700 X.
Ótima oportunidade. Fone 6014-8400
Médicos nas áreas de endocrinologia,
medicina esportiva e ortomolecular p/
expandir suas atividades na clínica médica
Nelson E.P. Colombini. Av. República do
Líbano, 2050, Moema. Fones 5051-3888
e 5052-6165 (Srtas. Aparecida e Kelly) –
área adm.
Médico dermatologista, gineco e neuro para
clínica prox. Shopping Vila Lobos. Muito
movimento. Fones 3685-4774 e 9234-1881
(Lilian ou dr. Cláudio)
Médicos ultrassonografista, ecocardiografista
para período da manhã. Clínica médica no bairro
do Ipiranga. Fone 6014-8400
Médico ultra-sonografista para região do
ABC e Tatuapé. Os interessados deverão
entrar em contato. Fone 4437-2489 (Ana
ou Regiane)
Esteira athletic way profissional, ótimo estado,
eletrônica, monitor digital programável (veloc.
1 a 16 km/h, inclinação eletrônica 0 a 15%), 8
programas, chave de segurança, até 150 kg,
motor de 3 HP-110V
Pediatra. Instituição região Itaim/Moema,
plantão 12 horas, enviar cv por e-mail
medpediatria@terra.com.br
Oftalmologista. Procura-se horário em
consultório na Lapa. Fone 8385-9038
Ultra-sonografia/mamografia, equipe de especialistas oferece serviços c/ equipam. e estrutura necessária p/ cidade de SP e Grande SP.
E-mail: equipeimagemusmamo@uol.com.br
Fone 9380-3981 (Andreia)
Ultra-som Toshiba modelo Sondayer SSA – 220
A, ano 98 com 3 transdutores em excelente
estado.R$ 20 mil Fone 9912-2132.
Psiquiatra para atuar em clínica
multidisciplinar, na região do Tatuapé, uma ou
duas vezes por semana. Fone 6191-3057 c/
Simone ou envio de CV através do e-mail
irisclinica@ig.com.br
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