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APRESENTAÇÃO
Roberto Lotfi Jr.Nicolau D’Amico Filho

A APM, como sempre faz em outubro, reúne entidades médicas para

comemorar o “Dia do Médico” e laurear mestres da medicina. Este ano,

os homenageados serão os professores José Osmar Medina Pestana, da

USP; Sebastião de Almeida Prado Sampaio, da USP, e Silvio dos Santos

Carvalhal, da Unifesp. Nesta edição, mostramos em reportagens quem são

e o que fazem os laureados deste ano.

Ainda em comemoração ao “Dia do Médico”, fazemos uma retrospecti-

va de algumas lutas de políticas médicas iniciadas e encampadas pela APM,

que estão com desfechos de vitória, como aconteceu com a aprovação da

CBHPM, no dia 31 de maio.

Por fim, continuamos com a série sobre “apagão na Saúde” e fazemos

um raio-x em um dos pilares do SUS e do ensino da medicina: os hospitais

universitários federais.

Boa Leitura!

Nicolau D’Amico Filho e Roberto Lotfi Jr.

Diretores de Comunicação

Como comemorar

Hospitais Universitários
Federais já desativaram 10%
de seus leitos por falta de
pessoal e de verbas
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EDITORIAL

Jorge Carlos Machado Curi
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Finanças: Lacildes Rovella Júnior; 2o
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Defesa Profissional: Tomás Patrício Smith-
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Perches Queiroz; Marketing Adjunto: Clóvis
Francisco Constantino; Eventos: Hélio Alves
de Souza Lima; Eventos Adjunto: Frederico
Carbone Filho; Tecnologia da Informação:
Renato Azevedo Júnior; Tecnologia da

Figueiredo Morandini; 4o Diretor Distrital
Sorocaba: Wilson Olegário Campagnone;
5o Diretor Distrital Campinas: João Luiz
Kobel; 6o Diretor Distrital Ribeirão Preto:
João Carlos Sanches Anéas; 7o Diretor
Distrital Botucatu: Noé Luiz Mendes de
Marchi; 8o Diretor Distrital São José do
Rio Preto: Pedro Teixeira Neto; 9o Diretor
Distrital Araçatuba: Margarete de Assis
Lemos; 10o Diretor Distrital Presidente
Prudente: Enio Luiz Tenório Perrone;
11o Diretor Distrital Assis: Carlos Chadi;
12o Diretor Distrital São Carlos: Luís
Eduardo Andreossi; 13o Diretor Distrital
Barretos: Marco Antônio Teixeira Corrêa;
14o Diretor Distrital Piracicaba: Antonio
Amauri Groppo

CONSELHO FISCAL
Titulares: Antonio Diniz Torres, Braulio de
Souza Lessa, Carlos Alberto Monte Gobbo,
José Carlos Lorenzato, Tarcísio Eloy Pessoa
de Barros Filho. Suplentes: Krikor
Boyaciyan, Nelson Hamerschlak, Reinaldo
Antonio Monteiro Barbosa, João Sampaio de
Almeida Prado.

Informação Adjunto: Antonio Ismar Marçal Menezes;
Previdência e Mutualismo: Alfredo de Freitas Santos
Filho; Previdência e Mutualismo Adjunto: Maria das
Graças Souto; Social: Nelson Álvares Cruz Filho; Social
Adjunto: Paulo Cezar Mariani; Ações Comunitárias:
Yvonne Capuano; Ações Comunitárias Adjunto:
Mara Edwirges Rocha Gândara; Cultural: Ivan de Melo
Araújo; Cultural Adjunto: Guido Arturo Palomba;
Serviços: Paulo Tadeu Falanghe; Serviços Adjunto:
Cristião Fernando Rosas; Economia Médica: Caio
Fabio Camara Figliuolo; Economia Médica Adjunto:
Helder de Rizzo da Matta; 1o Diretor Distrital São
Caetano do Sul: Delcides Zucon; 2o Diretor Distrital
Santos: Percio Ramon Birilo Becker Benitez; 3o Diretor
Distrital São José dos Campos: Silvana Maria

Associação Paulista de Medicina
Filiada à Associação Médica Brasileira

SEDE SOCIAL:
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 278 – CEP 01318-901

São Paulo – SP – Fones: (011) 3188-4200/3188-4300

Há cerca de um mês, em Brasília, uma manifestação de médicos,
parlamentares e agentes de saúde de todo o país trouxe a esperan-
ça para aqueles que enxergam no bem-estar do paciente a priorida-
de de suas vidas e carreiras profissionais. Todos reivindicavam,
coesos, a regulamentação da Emenda 29, que garante um financia-
mento minimamente justo e sem engodos, como ocorreu nos
últimos tempos com a CPMF.

A falta de normatização da Emenda 29 e os reembolsos aviltantes
da tabela do SUS são desrespeitos aos prestadores e às instituições
médico-hospitalares e, principalmente, uma afronta aos cidadãos.

Infelizmente, o Brasil atravessa um período em que o equilíbrio
das demandas sociais é ignorado por certas autoridades. Tudo é
feito de improviso, de forma extremamente precária, como jogar a
poeira para baixo do tapete. Assim ocorre com a saúde. O ministro
Temporão conseguiu arrancar da área financeira R$ 2 bilhões de
contingenciamento. É um dinheiro que vem para apagar incêndio, já
que as greves do nordeste deixam aberta a possibilidade de os
médicos de todo o país reagirem energicamente à desvalorização
do exercício profissional e carência de instrumentos que garantam
uma saúde universal e de qualidade, como preconiza o conceito do
Sistema Único de Saúde.

Essas verbas, portanto, são um simples refresco e absolutamen-
te não resolverão o problema da assistência. Nesse momento de
grande descrédito pelo qual o Brasil atravessa, devido a lamentáveis

A chama da saúde não pode
apagar jamais

episódios como o ocorrido recentemente com o presidente do
Senado, fica ainda mais evidente a necessidade de discutirmos valo-
res éticos, de lutar obstinadamente para impedir o apagão da saúde,
que se apresenta no horizonte da má gestão.

É um grande desafio. É também um momento precioso, no qual
devemos exercer a cidadania, lutando por uma assistência digna e
coerente para a população, lutando pela valoração e condições de
trabalho mais dignas para os médicos e outros profissionais da saúde.

Não custa sonhar. Só quem sonha, principalmente coletivamente,
consegue realizar mudanças. Seguramente, temos de ser tolerantes
e democráticos na saúde e entender todos os atores, sejam gesto-
res, prestadores ou pacientes. Porém, temos de ser totalmente into-
lerantes com pseudo-soluções e promessas inócuas, como
geralmente se vê em época de eleições.

Em nome da cidadania, da defesa da população, do presente e
futuro dos nossos filhos, exigimos um financiamento justo para a
saúde, um plano de cargos, carreira e salários dignos para médicos e
demais profissionais de saúde, inclusive com a possibilidade de atua-
lização permanente, além de uma tabela justa para as instituições.
Queremos também discutir gestão, contratualização, resolutividade,
inclusão social, prevenção e promoção de saúde.

É hora de agir firmemente para construir um país melhor. Excelen-
te dia dos médicos e, quem sabe, um bom ano com a saúde sendo
melhor para todos.
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RADARMÉDICO

Música nos Hospitais sai de São Paulo

Câncer de Mama

Modelos de Cidadania

A Sociedade Brasileira de
Cancerologia (SBC) promo-
veu uma ação diferente para
informar e prevenir o cân-
cer de mama e lançar a cam-
panha: “Viver está na
moda”. Organizou um
desfile e as modelos foram
seis mulheres com históri-
as de vidas distintas e algo

em comum – o câncer de
mama. O vice-presidente da
SBC, Ricardo Antunes, dis-
se que o evento quis mos-
trar “que mulheres que
tiveram a doença podem vi-
ver com qualidade, resgatar
os seus sonhos e dividir a ex-
periência de forma motiva-
dora com a sociedade”.

TELESAÚDE

Brasil e Cuba

O presidente da Câmara, Arlindo

Chinaglia, quer debater no Con-

gresso o acordo que prevê o re-

conhecimento recíproco de

diplomas de graduação e pós-gra-

duação na área da Saúde entre

Brasil e Cuba. Ele se manifestou

contrário ao acordo e fez um con-

vite a uma articulação política por

parte das entidades e vai chamar

para o debate o ministro das Rela-

ções Exteriores, Celso Amorim, o

Conselho Federal de Medicina e

demais entidades médicas, e de-

putados. As entidades médicas na-

cionais (CFM, AMB e Fenam) já se

manifestaram contra o acordo.

Morre Dr. Thyrson

Com uma vida inteira dedicada à

medicina, morreu em agosto, em

São Paulo, aos 72 anos, Thyrson

Loureiro de Almeida. Cirurgião

geral e gastroenterologista, ele

era um dos mais antigos militan-

tes do Sistema Unimed – ele

entrou para o cooperativismo

médico em 1977 - e ocupava,

desde 2005, o cargo de diretor

Financeiro da Unimed do Brasil.

Detecção do Diabetes

A Associação Nacional de Assis-

tência ao Diabético (Anad) reali-

za, no dia 11 de novembro, em

São Paulo, a campanha gratuita

de Detecção e Prevenção do Di-

abetes e Suas Complicações. Se-

rão feitos cerca de 10 mil exames,

das 8h às 17h, no colégio Madre

Cabrini, que fica à rua Madre Ca-

brini, 36, próxima à estação Vila

Mariana do metrô. Outras infor-

mações: www.anad.org.br

Pela primeira vez em quatro anos, o

Programa Música nos Hospitais, da

APM, saiu da capital paulista dire-

tamente para o interior de São Pau-

lo. A memorável apresentação foi

realizada no saguão principal do

F
o

to
: 

Lu
iz

 B
ra

g
a

Orquestra é formada

por jovens

Barroco, Romântico, clássicos da

música contemporânea, brasileira e

internacional. É assim, com um re-

pertório variado, que a Orquestra

do Limiar, formada por 12 jovens,

faz suas apresentações, sempre re-

gida por Samir Rahme, de forma

lúdica e interativa.

Neste ano, além do circuito paulis-

tano, a orquestra se apresentou em

Santos, em setembro, e vai à Marí-

lia (Hospital das Clínicas da Facul-

dade de Medicina de Marília), em

8 de novembro.

Hospital das Clínicas da Universidade

de Campinas (Unicamp), em meados

de agosto. Sob regência do médico,

compositor e maestro Samir Rahme, o

concerto da Orquestra do Limiar foi

prestigiado por um público de mais de

100 pessoas, for-

mado por médi-

cos, pacientes,

funcionários e

transeuntes, num

dos horários de

maior movimento

do hospital, por

volta das 11h30.

O projeto tem o

patrocínio da Sa-

nofi-Aventis.

TELESAÚDE

Chinaglia: não ao acordo
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RADARMÉDICO

Médica lança livro sobre Garibaldi

A médica e diretora de Ações Comu-

nitárias da Associação Paulista de Me-

dicina (APM), Yvonne Capuano,

lançou o livro obra “Garibaldi – o

Leão da Liberdade”, pela Companhia

Editora Nacional. A obra é fruto de

Herói de muitas

guerras

O italiano Giuseppe Garibaldi,

personagem central da Guerra dos

Farrapos (Revolução Farroupi-

lha), foi um dos maiores guerri-

lheiros da história mundial. Para

Yvonne, o livro prova o quanto

Garibaldi lutou pelo ser humano.

“Há historiadores que tentam da-

nificar a imagem de Garibaldi,

mostrando que ele foi mercenário.

Acho que minha obra vai auxiliar

para desmistificar um pouco isso”,

ressalta ela.

outro livro, também lançando por Yvon-

ne, em 1999: “De sonhos e utopias Anita

e Giuseppe Garibaldi...”. Yvone teve a

inspiração para escrever sobre a vida do

guerrilheiro porque seu avô paterno, Gi-

ovanni Capuano, foi um dos companhei-

ros de Garibaldi,

em 1860, quando

o revolucionário

fazia a unificação

do sul da Itália,

invadindo Nápo-

les para libertar

os estrangeiros.

A pesquisa bio-

gráfica teve início

em 1993.

O Grupo AUM, fundado há

10 anos pela pianista Arle-

te Tironi Gordilho e pela

flautista Liliana Bertoloni,

apresentou-se na APM no

final de agosto pelo projeto

“Música em Pauta”. O gru-

po mostrou um refinado

repertório de música eru-

dita, do barroco à música

contemporânea. O sexteto

contemplou o público com

o tema “Postais Paulista-

nos”, título escolhido em

referência à peça de mesmo

nome, do compositor Ed-

mundo Villani-Côrtes. A

próxima apresentação do

projeto terá o Trio Images,

no dia 31 de outubro.

Música em Pauta

Grupo AUM na APM
TELESAÚDE

Butantan ajuda bebês

O Instituto Butantan começa a fa-
bricar, a partir de novembro, 100
mil doses anuais de biofármaco
produzido a partir do surfactante
pulmonar de suínos. Ele deverá
salvar vidas de milhares de recém-
nascidos, acometidos da síndrome
do desconforto respiratório.
Isaías Raw, presidente da Fun-
dação Butantan, disse que o su-
primento deverá reduzir
drasticamente o número de cri-
anças mortas no dia do nasci-
mento, que hoje chega a 50 mil
anualmente. No Estado de São
Paulo, poderá reduzir pela me-
tade a mortalidade infantil.

Unicamp lança remédio

A Unicamp lançou, este mês,
o primeiro medicamento co-
mercial desenvolvido pela Fa-
culdade de Engenharia de
Alimentos (FEA). Trata-se de
fármaco feito à base de isofla-
vona de soja, que atenua efei-
tos da menopausa. Ele já está
disponível nas farmácias e
pode ser receitado por médi-
cos da área. A pesquisa para
o desenvolvimento do produ-
to levou aproximadamente
quatro anos. Mas o medica-
mento só chegou ao mercado
graças a uma parceria articu-
lada pela Agência de Inova-
ção Inova Unicamp entre a
Universidade e a Steviafarma,
empresa nacional do setor de
fármacos. Para comercializar e
promover o medicamento
junto à classe médica, a Stevi-
afarma associou-se à Apsen
Farmacêutica.

TELESAÚDE

Isaías Raw
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RADARMÉDICO

APM entrega títulos a especialistas

A Associação Paulista de Medicina (APM)
fez a entrega, em cerimônia realizada em
agosto, de Título de Especialista para 43
médicos. São os relacionados:
Alergia e Imunologia-Ana Karolina Bar-
reto de Oliveira, Luciana de Carvalho F. Wer-
do, Luciana Kase Tanno e Sylvia Helena

Failache de Oliveira;  Anestesiologia-Da-
niela Sena Pinto;  Cancerologia Pediátri-

ca-Andrea Alencar de Oliveira e Cristiano
de Freitas Gomes; Cardiologia-Adriana Ben-
jamin de O. Moraes, Alessandro Pina Pedro-
so, Breno de Alencar Araripe Falcão, João
Ricardo Buono, Katiuska Massucatti Grativvol,

Luciano Martins de
Holanda, Marcelo
Gottschald Ferreira,
Valeska Leite Siquei-
ra e Stevie Jorge Hor-
bach;  Cirurgia

Aparelho Digest i-

vo-Sergio Yamato
Takano;   Cirurgia

Plástica-Alexandre
Siqueira F. Fonseca,
Antonio César Assao,
Fernanda Baptista de
Melo e Sandra Hele-
na de A. Rodrigues;

Cirurgia Torácica-Altair da Silva Costa
Junior;  Cirurgia Vídeolaparoscópica-
Adriana Lucia Agnelli M. Costa, Nadim Fa-
rid Safatle e Paulo Roberto Corsi;  Clínica

Médica-Fernando de Oliveira Proença;
Coloproctologia-Elisangela Plazas Mon-
teiro e Sylvia Heloisa Arantes Cruz;  Me-

dicina do Trabalho-Maria Cristina de
Araujo Silva;  Medicina de Tráfego-An-
tonio Eraldo;  Neurorradiologia-João de
Deus da Costa Alves Junior;  Radiologia

Diagnóstico Imagem-Alessandra Cai-
vano R. Ribeiro e Rogério Iquizli; Reu-

matologia-Anne Elizabeth  Diniz Arraes
e Manoel Tavares Neves Júnior; Psiquia-

tria-Andréa Cecilia Retamal Barria, Bru-
no Mendonça Coelho, David Alves de
Souza Lima, Eduardo Tischer, Henrique
Moura Leite Bottura e Marcos Junqueira
Wolff; Ultra-Sonografia em G.O.-Mi-
rian Duarte;  Urologia-Luciano Jose Cou-
to de Sousa Filho.

A APM homenageou, em
agosto, os médicos de ori-
gem sírio-libanesa com a
inauguração de dois painéis
em seu museu: “Alguns
Médicos Brasileiros de Ori-
gem Sírio-Libanesa” e “Os
Primeiros Médicos Sírio-
Libaneses em São Paulo”.
Compareceram à solenidade

vários representantes da co-
munidade, como os presi-
dentes do Conselho e da
Diretoria da Associação
Médica Líbano Brasileira,
Nadim Farid Safatle e Tou-
fic Sleiman, e os Cônsules
do Líbano, Joseph Sayyah,
e da República Árabe da Sí-
ria, Grazi Deeb.

Museu

APM homenageia sírio-libaneses

A Associação Paulista de
Medicina (APM) apoiou e
esteve presente no XI Con-
gresso Brasileiro de Nutro-
logia, em São Paulo, entre
os dias 12 e 14 de setem-
bro. O presidente da APM,
Jorge Carlos Machado
Curi, representou a entida-
de na abertura do evento e,

no dia seguinte, ministrou
a palestra “Terapia Nutri-
cional em Pacientes Críti-
cos com Hiperglicemia”. O
congresso, realizado no
Hotel Maksoud Plaza, foi
organizado pela Associação
Brasileira de Nutrologia
(ABRAN) e recebe mais de
2.000 inscrições.

Congresso

APM apóia Nutrologia
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Médicos na São Silvestre

O programa Compromisso com a

Qualidade Hospitalar – CQH,

mantido pela Associação Paulista

de Medicina (APM) e

pelo Conselho Regio-

nal de Medicina do

Estado de São

Paulo (Cre-

mesp), irá

pagar as

i n s c r i -

ções de

m é d i c o s

interessa-

dos em

partici-

par do

grupo que vai correr na São Silvestre. O

coordenador do Núcleo CQH, Haino

Burmester, disse que os médicos devem

ser exemplo para os seus pacientes e que,

por isso, o programa está promo-

vendo uma campanha

pelo compromisso dos

profissionais com a

qualidade de

v i d a ,

Serviço
A proposta é que os médicos en-

grossem o pelotão da Saúde na

São Silvestre. Cada inscrito vai

correr com a camiseta do progra-

ma. Os interessados podem obter

informações pelos telefones (11)

3188-4313 e 3188-4314, pelo e-

mail cqh@apm.org.br ou no site

www.apm.org.br

APM homenageou os médi-
cos de origem japonesa com
o mural “Alguns Médicos
Brasileiros de Origem Japo-
nesa”, que fará parte do acer-
vo do Museu de História da
Medicina da APM, que
mantém um espaço exclusi-
vamente reservado às gran-
des correntes migratórias no

Brasil, cujos descendentes
atuaram fortemente no ce-
nário médico brasileiro.
Compareceram à solenida-
de o Cônsul Adjunto do
Consulado Geral do Japão
em São Paulo, Jiro Ma-
ruhashi, o vereador Aurélio
Nomura, e o diretor do Cre-
mesp, Kazuo Uemura.

Museu

APM homenageia japoneses

Foto: Leandro de Godoi

TELESAÚDE

Segurança em cirurgias

Entidades médicas reivindicam
do Congresso a aprovação da
lei que obriga as Clínicas que
realizam cirurgias a manterem
equipamentos e farmácia bási-
ca de reanimação. O projeto
tem o número 6660/2006 e se
encontra com a relatora, de-
putada Solange Almeida
(PMDB-RJ). Parecer da Socie-
dade Brasileira de Anestesio-
logia foi entregue à deputada.

Currículos de Medicina

A Comissão de Educação (CE)
do Senado Federal aprovou, no
dia 18 de setembro, requeri-
mento do senador Papaléo Paes
(PSDB-AP) para a realização de
audiência pública sobre as pro-
postas pedagógicas e o conteú-
do curricular dos cursos de
graduação em Medicina ofereci-
dos no Brasil. A audiência ainda
não tem data definida.

Exclusão na Saúde

O professor da Escola de Saú-
de Pública de Harvard (EUA),
Harvey Fineberg, disse, em
entrevista à Agência Fapesp
que, em 2005, havia 45 mi-
lhões de pessoas sem acesso
a atendimento médico nos
EUA e que, em 2007, o nú-
mero passou para 47 milhões.
Essa cifra inclui apenas quem
não tem qualquer atendimen-
to de saúde, nem plano de
saúde, nem acesso a progra-
mas do governo, nem sindi-
catos, nada. Ele afirma que o
sistema norte-americano de
saúde é o mais caro do mun-
do e também sem qualidade.
Para ele, melhorar os sistemas
de saúde é possível, desde
que os problemas sejam ava-
liados e encarados de forma
sistêmica. Ele cita três princí-
pios básicos: qualidade, aces-
so e custo.

TELESAÚDE

começando pelo compromisso pes-

soal de cada um com a sua saúde.

“Não tem outra saída, temos de tra-

balhar a prevenção, e fazer atividade

física é o melhor remédio para ter uma

vida saudável”, afirmou.

RADARMÉDICO
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CRISENASAÚDE

O

Hospitais Universitários

Federais estão na UTI

Ulisses de Souza

s debates sobre o possível

“apagão” na área da Saúde es-

cancararam problemas graves que aco-

metem os pilares que sustentam o SUS:

os hospitais públicos e filantrópicos. Eles

estão há tempo na UTI por problemas

financeiros, mas, mesmo assim, ainda

garantem o atendimento, às vezes precá-

rio, à grande maioria da população brasi-

leira, que não possui planos de saúde.

A crise mais aguda, no entanto, é ob-

servada nos hospitais universitários das

Universidades Federais. São 45 espa-

lhados por 22 estados brasileiros. Jun-

tos, reúnem mais de dez mil leitos e,

segundo o Ministério da Educação

(MEC), atendem mais de 8 milhões de

pessoas por mês.

Segundo estatística divulgada pelo

MEC, em 2005, as Universidades Fe-

derais administravam 10.633 leitos

hospitalares, dos quais 1.166 (10,96%)

estavam desativados. Dos 931 leitos de

UTI, 65 (6,98%) também haviam sido

desativados naquele ano.

De lá para cá, embora não haja esta-

tísticas oficiais, a situação não melho-

rou. Ao contrário, piorou, e muito. Por

isso, há quem estime que os leitos desa-

tivados por falta de recursos humanos

As 45 instituições devem mais de R$ 450 milhões, precisam contratar 7 mil funcionários,

têm 22 mil contratações irregulares e estão com mais de 15% de seus leitos desativados

e financeiros já ultrapassam os 15%.

Um exemplo é o Hospital Universi-

tário Walter Cantídio, da Universida-

de Federal do Ceará. Segundo

informações do jornal “O Povo”, de

Fortaleza, a crise da Saúde naquele es-

tado bloqueou, na segunda quinzena de

setembro, 40% dos 138 leitos ofereci-

dos pelo hospital. Vale ressaltar que,

em 2005, segundo dados do MEC, essa

mesma instituição dispunha de 243 lei-

tos hospitalares, dos quais apenas 3

(três) estavam desativados.

O Hospital Universitário Walter

Cantídio, do Ceará, tem um débito

acumulado de R$ 12 milhões. A situa-

ção é a mesma na maioria dos hospi-

tais do sistema federal. Uma das mais

críticas é a do Hospital das Clínicas da

Universidade Federal do Paraná, em

Curitiba, cuja dívida aumenta de R$

800 mil a R$ 1 milhão por mês.

“Nosso déficit acumulado é de R$ 17

milhões”, afirma o diretor Giovanni

Loddo, 63 anos, que também é diretor

da Associação Brasileira de Hospitais

Universitários e de Ensino (Abrahue).

Loddo estima em mais de R$ 450 mi-

lhões a dívida acumulada dos 45 hospi-

tais universitários federais. Ele afirma

que, se não houver uma solução rápida

para o pagamento desse valor, a desati-

vação maciça de leitos, salas de cirur-

gia, ambulatórios “vai continuar em toda

a rede”. O Hospital de Curitiba, de alta

complexidade, tem uma ocupação diá-

ria de 400 leitos, dos 593 existentes.

Giovanni Loddo lembra que a crise

Hospital São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo
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dos “universitários” não atinge apenas

o usuário, já que os hospitais abrigam

acadêmicos e residentes do curso de

medicina. “Se não conseguimos atender

a contento, como vamos poder ensinar

bem?”, pergunta o diretor, ao afirmar

que a prática dos residentes fica com-

prometida diante da crise. “Se não há

salas de cirurgia e leitos para atender a

demanda, os recém-formados deixam de

operar, de aprender”, acrescenta Loddo.

Problemas
O diretor da Abrahue e do Hospital

das Clínicas do Paraná disse que a pro-

blemática do setor é formada por dois

itens básicos: falta de recursos huma-

nos e falta de financiamento.

A falta de pessoal agravou-se durante

o governo Fernando Henrique Cardo-

so (FHC), que não autorizou contrata-

ções no serviço público de 1994 a 2002.

A demanda por atendimento aumentou

significativamente nesses oito anos e

muitos dos servidores aposentaram-se,

demitiram-se ou morreram. A solução

encontrada foi a de contratar funcioná-

rios por meio de fundações ou por vias

terceirizadas. Encargos trabalhistas e

outras despesas decorrentes dessas con-

tratações fizeram com que o item pes-

soal ficasse com a maior parte do

dinheiro repassado pelo SUS. No Para-

ná, mais de 40% da receita do Hospital

Universitário é destinada ao pagamen-

to de pessoal terceirizado. “Temos,

aproximadamente, 1.230 funcionários

contratados pela nossa fundação e ago-

ra o TCU quer que a gente acabe com

isso”, disse Giovanni Loddo.

O médico refere-se às decisões do Tri-

bunal de Contas da União (TCU) e do

Ministério Público, que consideraram

irregulares as mais de 22 mil contrata-

ções feitas pelos hospitais universitári-

os federais pelo regime celetista. O setor

necessita, hoje, além de regularizar a si-

tuação dos celetistas, contratar cerca de

7 mil novos funcionários.

O segundo problema, o financeiro,

decorre da somatória desse descontro-

le com as contas de pessoal e com a de-

manda por atendimento. As demissões

por baixos salários são significativas no

setor. Principalmente de médicos.

“Não temos como repor”, afirma o

vice-presidente da Abrahue, José Ricar-

do Lagreca, 59 anos, que é diretor do

Hospital universitário Onofre Lopes,

da Universidade Federal do Rio Gran-

de do Norte.

“O governo já fez várias tentativas,

com aportes financeiros, mas o setor

precisa alterar o modelo jurídico de con-

tratação e de reajuste na tabela do SUS”,

disse Lagreca. Para ele, a mudança pas-

sa também pela regulamentação da EC-

29, que deverá injetar “de R$ 15 bilhões

a R$ 20 bilhões para a Saúde”, afirmou.

Governo
Depois de 2002, no governo Lula, o

setor chegou a receber uma atenção

maior. O Fundo Ministerial de Apoio

aos Hospitais Universitários foi aumen-

tado de R$ 60 milhões para R$ 100 mi-

lhões, em 2003, o que representou um

acréscimo de mais de 60%. Em 2004,

foi feita uma nova contratualização

com os HUs. Para a Abrahue, essas

ações foram um avanço, mas não con-

seguiram estancar o sangramento pro-

vocado pelo endividamento.

O governo enviou, em julho, um

projeto de lei, 92/07, que pretende criar

uma nova figura jurídica, pertencente ao
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poder público, mas regida pelo Direi-

to Privado. Se a proposta for aprovada,

os hospitais públicos poderão ser admi-

nistrados sob o novo regime. Isso permi-

tirá contratar profissionais concursados

pela CLT e dar mais agilidade às licita-

ções, o que deve aumentar a eficiência e

qualidade do atendimento à população. 

A chamada “fundação estatal” é uma

figura jurídica prevista na Constituição

de 1988 que nunca foi regulamentada.

Com esse projeto, hospitais, por exem-

plo, poderão adotar um movo modelo

de organização administrativa.

“Evidentemente que não se pretende

resolver a situação de saúde do país, pois

isso vai além dos hospitais. Mas dare-

mos a quem precisa de atendimento hos-

pitalar um serviço de melhor qualidade

e mais resolutivo”, afirmou o ministro

da Saúde, José Gomes Temporão.

O ministro afirmou que o padrão atual

de gestão dos hospitais já não atende

nem funcionários, nem os gestores e os

padrões de qualidade exigidos pela po-

pulação. “Essa proposta introduz uma

inovação na administração pública e

tem como objetivo final a melhoria na

eficiência da gestão dos recursos públi-

cos e a melhoria da qualidade da aten-

ção à população”, disse.

O projeto do governo tem resistên-

cia, principalmente, de servidores pú-

blicos. A Federação de Sindicatos de

Trabalhadores de Universidades Bra-

sileiras (Fasubra) acha que ele pode fa-

cilitar a transformação de estatais em

fundações. “É uma forma de privatiza-

ção”, afirmou o diretor da Fasubra,

Ricardo Feuerharmel.

A preocupação dos sindicalistas é

com os hospitais universitários. “Se

essa proposta do governo for aprova-

da, os hospitais universitários deixarão

de atender pelo Serviço Único de Saú-

de (SUS)”, avalia Feuerharmel. A Fa-

subra também critica a mudança nas

contratações de funcionários, que pas-

sarão a ser feitas por meio da Consoli-

dação das Leis do Trabalho (CLT),

“que não garante estabilidade”.

Os hospitais universitários federais

são unidades de ensino, pesquisa, ex-

tensão e assistência, que executam

ações e prestam serviços de saúde. Eles

integram o SUS (Sistema Único de Saú-

de), mediante convênio, sendo que o

Ministério da Saúde contrata os servi-

ços de saúde ofertados por estes hospi-

tais em função das necessidades de

saúde da população.

Como unidades de ensino, eles es-

tão subordinados ao Ministério da

Educação (MEC), e como prestadores

de serviços, ao Ministério da Saúde. O

ministro da Educação, Fernando Had-

dad, acha que o modelo de hospitais

universitários está esgotado, mas des-

tacou que a questão está sendo rediscu-

tida com o Ministério da Saúde. Para

ele, a relação do Ministério da Educa-

ção com os hospitais universitários

deve ser acadêmica e o custeio — des-

pesas com remédios e equipamentos,

por exemplo — precisa passar ao con-

trole da área de saúde. O MEC se limi-

taria, de acordo com Haddad, a destinar

recursos para bolsas de residentes.

Mas, enquanto governo, gestores e fun-

cionários procuram uma saída para a cri-

se e debatem a proposta sobre a criação

de “fundações estatais”, o sistema conti-

nua multiplicando seu endividamento.

O setor aguarda informação do gover-

no, a fim de saber qual a sua fatia entre os

R$ 2 bilhões que o Ministério da Fazen-

da autorizou, recentemente, em transfe-

rência para a área da Saúde. Enquanto

isso, os hospitais universitários federais

agonizam na UTI do endividamento. �

CRISENASAÚDE
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DIADOMÉDICO

Não à medicina tecnológica

U

Carla Nogueira

Foto: Carla Nogueira

ma carreira dedicada ao ensino

da medicina. Talvez seja esta a

maneira mais correta de definir a trajetó-

ria do cardiologista Silvio dos Santos Car-

valhal. Aos 90 anos, lúcido, com uma

memória de dar inveja e um jeito todo pe-

culiar de contar seus feitos como médico,

ele trabalhou intensamente em nome da

educação médica e do exercício da profis-

são. O pontapé para traçar toda sua traje-

tória, que o levou a ser um dos expoentes

no ensino médico brasileiro, foi dado em

1940, quando se formou pela Escola Pau-

lista de Medicina, hoje Universidade Fe-

deral de São Paulo (Unifesp). Mas o

médico passou a maior parte da vida aca-

dêmica na Unicamp, em Campinas. A es-

colha pela medicina, como conta

Carvalhal, que é natural de Santos, foi fei-

ta ainda menino. “Nunca pensei em ser

outra coisa. Desde criança, já queria ser

médico. Brincava com minhocas, cobras,

queria tratá-las e cuidar delas. Fui condu-

zido à Medicina de maneira espontânea”.

A escolha pela cardiologia veio da in-

fluência e do incentivo de um grande

médico e amigo, do qual se lembra, com

certa nostalgia estampada no olhar e uma

saudade declarada: de Jairo Ramos, que

O cardiologista Silvio

dos Santos Carvalhal,

homenageado pela

APM, defende a

devoção ao paciente

fora presidente da Associação Paulista de

Medicina (APM) nos anos 1945/1952/

1955 e 1956. “Ele foi meu alicerce na

profissão. Minha referência em todos os

momentos. E de tanto conviver com ele

na Escola Paulista de Medicina, onde foi

diretor (de 1952 a 1954), nos tornamos

grande amigos. Jairo foi um grande mé-

dico, minha inspiração, uma pessoa ma-

ravilhosa. Optei pela cardiologia

seguindo os passos dele. Primeiro, fiz

Clínica Médica e depois, Cardiologia”,

diz, com a voz embargada.

Em 1944, o cardiologista divulgou,

na Escola Paulista de

Medicina, um mé-

todo de ensino

que até hoje

vem sendo di-

fundido: a

“Correlação

Diagnóstica

Anatomoclí-

nica”. O estu-

do defende a

idéia que as duas

áreas estão interli-

gadas. Depois de

trabalhar no Labo-

ratório de Pato-

logia da

Escola Paulista de Medicina, Silvio

aperfeiçoou a pesquisa em uma viagem

a Boston (EUA). “Foi uma experiência

única”, diz. Este estudo é só uma se-

mente. O método passou pela Unicamp

e PUC de Campinas também. “Na PUC,

faço parte do Grupo de Estudo em Cor-

relação Anatomoclínica (GECAC),

onde até hoje estudamos e ampliamos

os conceitos da Correlação. Não sei se é

coisa da terceira idade, mas sinto um

certo desalento em saber que meu ensi-

no não foi usado como almejava, ainda

mais sabendo que é um método de

ensino baseado em prin-

cípios óbvios. En-

contrei, durante

todo o caminho,

grandes barrei-

ras para im-

plantá-lo. A

gente não mo-

difica as coisas,

a gente só prepa-

ra o ambiente para

algo. Fiz minha

parte”, desabafa o

médico que, após um

silêncio, toma um

pouco de suco
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de caju, preparado pela filha Cissa, em

sua residência em Campinas.

Mesmo se dedicando ao estudo da Cor-

relação, Carvalhal iniciou suas ativida-

des em um consultório na capital

paulista. Mas, completa com clareza,

“dividia meu tempo. Um terço era para

o consultório e o restante, nos livros”.

Sua carreira na área do ensino médico

deu-se na fundação do Instituto São Vi-

cente, já extinto. Depois, o cardiologista

participou ativamente da fundação da

Unicamp, onde também foi diretor da

Faculdade de Medicina e o grande inici-

ador do Departamento de Clínica Médi-

ca, sempre com sua proposta de

integração relacionada com clínica pato-

lógica, na qual formou inúmeros discí-

pulos. Esta proposta foi concretizada

posteriormente na PUC de Campinas,

onde exerceu vários cargos de chefia.

Destas experiências acumuladas e conhe-

cimento adquirido, o cardiologista tem

uma visão bem clara e muito crítica so-

bre a Medicina de hoje. “As coisas evolu-

íram, mas o exercício da Medicina piorou

muito em relação a quando começou. E

isto se dá em função do próprio ensino,

com abertura exagerada de escolas médi-

cas em todo o país. O mercado também

se tornou muito difícil. A atuação da Me-

dicina, no meu tempo, era feita de forma

individual. Com a evolução da tecnolo-

gia, tornou-se medicina tecnológica. Sin-

to que este quadro vai piorar, se que é

que tem algo mais para piorar”.

Na vida pessoal, Carvalhal sempre

valorizou a família, mesmo confessan-

do que a Medicina o deixava, muitas

vezes, ausente de casa e da convivên-

cia com a esposa, Maria Vrandi, e seus

cinco filhos. “Eu sempre disse que a

Medicina foi a maior concorrente da

minha esposa (risos...). Fiquei toda mi-

nha vida absolvido pela minha profis-

são e não me arrependo, porque foi

através do tempo dedicado a ela que fiz

uma carreira. Deixei a vida correr e tra-

balhei bastante em nome da Medicina.

E sou feliz por isso. Não me arrependo,

não. O segredo da vida é gostar do que

faz e se dedicar a isso”, diz.

A pedido da reportagem, Carvalhal

definiu o que é ser médico em tempos

atuais e não mediu palavras:

“É difícil a definição. Ser médico é ser

um indivíduo devotado ao paciente, a

despeito de todos e quaisquer sacrifícios.

Tudo precisa estar relacionado ao paci-

ente e, hoje, vejo que todas as profissões,

e até a médica, estão comercializadas. A

vida muda, os conceitos transformam-se.

Não é que aceito,  eu engulo”. �
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Soldado da Medicina

Carla Nogueira

Foto: Thais Ribeiro

DIADOMÉDICO

le sonhava em ser um importan-

te matemático. Desde pequeno,

gostava de números, mas sua trajetória teve

outra equação. A soma de talento com in-

teligência resultou na vida exibida pelo

dermatologista Sebastião de Almeida Pra-

do Sampaio, 88 anos. Sua opção pela pro-

fissão que abraçou esteve também

diretamente ligada à vontade da mãe Ale-

xandria, que sempre quis um médico na

família. Sebastião superou obstáculos –

na época de faculdade, o médico dividia

seu tempo entre os estudos e o Exército,

onde chegou a participar de missões den-

tro do Brasil – para fazer parte da história

da medicina paulistana e, principalmente,

dentro de sua especialidade.

Sampaio tem um tom contagiante

quando relata suas histórias. Ele disse

que, para poder pagar os estudos, guar-

dava o dinheiro que ganhava no Exér-

cito. “Era uma loucura. Não conseguia

dormir e, muitas vezes, ficava semanas

no Exército. Ia para a faculdade aos fi-

nais de semana. Passava madrugada es-

tudando para não perder o conteúdo.

Foi uma época difícil, não desisti do

meu curso”, conta ele.

Sampaio diz que sempre soube “se vi-

rar” a fim de pagar o curso. Abusava de

sua inteligência para estudar e assim con-

seguir um dinheiro extra. Na faculdade

Sebastião Almeida Prado Sampaio, dermatologista que dividia o tempo de estudante entre

a escola e o exército, fez da profissão uma batalha por vitórias

estudou na Universidade de São Paulo,

em meados de 1938 – foi assistente vo-

luntário, em seguida, médico auxiliar do

Serviço de Dermatologia do Hospital

das Clínicas e assistente voluntário da

Clínica Dermatológica e Siligráfica.

Depois, prestou concurso de livre-do-

cência na USP, onde foi aprovado com

maestria, apresentando uma tese inova-

dora sobre lúpus.

Mas foi nos EUA que Sampaio bus-

cou as inovações em sua especialida-

de. Dermatologia, na época, era uma

área considerada rara. Este foi um dos

motivos pelos quais o médico a esco-

lheu. Depois do conhecimento adqui-

rido durante a faculdade e em seus

estudos, Sampaio fez carreira no exte-

rior. Estagiou na Mayo Clinic durante

dois meses; em seguida, estagiou no

New York Skin and Cancer Hospital,

visitou a Clínica Dermatológica da

Universidade de Chicago e também a

Clínica Dermatológica da Pensilvânia.

Sampaio é duro na comparação entre

a dermatologia do passado e a do pre-

sente e critica a escolha da profissão

com fins meramente lucrativos.
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Sebastião Sampaio foi secretário da APM, presidente da AMB e presidente do Cremesp

Foto: Thais Ribeiro

“Atualmente, a área de dermatologia

é confundida com medicina estética.

Isto é lamentável. Qualquer pessoa

pode aplicar um botox. Existem médi-

cos que se especializam em dermatolo-

gia e, depois, acabam indo para este

universo que, na realidade, dá muito

dinheiro”, afirma.

Contador de piadas, Sampaio brinca

ao falar da família. Ele confessa que ca-

sou com a dermatologia. “Mas construí

uma família também e minha esposa

teve de ter muita paciência para agüen-

tar o cotidiano de uma casa sozinha. Sou

feliz assim...a vida da gente é feita de

oportunidades e capacidades. Fiz a mi-

nha baseada nestes dois elementos”.

Na APM
Sampaio acompanhou todo o cresci-

mento da APM e suas principais lutas

durante a gestão do amigo, o cardiolo-

gista Jairo Ramos (1942/1952 e 1955/

1956). O dermatologista fazia da APM

sua segunda casa. Dessa época, recor-

da-se de grandes momentos de discus-

são sobre o exercício da profissão.

Era quase uma rotina, Sampaio saia

de seu consultório, próximo à rua

Maria Paula e ia almoçar na APM.

Aproveitava esses momentos para fa-

lar com os amigos Jairo Ramos e tam-

bém com os médicos Nelson Planet e

Paulo Rath sobre a profissão. Aos fi-

nais de semana, os amigos jogavam

bridge. “Nesta época, a gente também

viajava muito pelo interior, visitando

as regionais da APM. Era muito gos-

toso. A gente fazia palestras e entrava

em contato direto com a situação dos

médicos no interior.”

Em meados de 1956, Sampaio foi elei-

to secretário geral da APM, na gestão de

Darcy Vilela Itibiré. Um fato importan-

te aconteceu com o dermatologista

como secretário. Ele foi representar

Itibiré num encontro com o então go-

vernador Jânio Quadros. Na oportuni-

dade, Sampaio apresentou à autoridade

reivindicações da classe médica. Jânio

concordou com as reivindicações, mas

não as concedeu.

Depois da APM, Sampaio foi presi-

dente da Associação Médica Brasilei-

ra (AMB), entre 1961 e 1963. Em

seguida, assumiu a presidência do

Conselho Regional de Medicina de

São Paulo (Cremesp). “Sempre gostei

de estar atualizado na área de Política

Médica. A APM me fortaleceu para

atuar também junto à classe médica.

Sinto saudades...”. �
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De torneiro mecânico a médico

Luciana Oncken

o completar 12 anos, o pequeno
José Osmar de Abreu Pestana
começou a desenhar o seu futu-

ro. Na verdade, a dona Gilda, sua mãe, é
que riscou o primeiro traço. Estava de-
cidido: o mais velho dos cinco filhos iria
fazer o ginasial profissionalizante de tor-
neiro mecânico e desenho técnico.

O filho da costureira Gilda Bertão
Pestana e do pedreiro Osmar de Abreu
Pestana, a partir dali, teria uma profis-
são que permitiria sustentá-lo. Estudou
dos 12 aos 15. Formado, conseguiu um
emprego de desenhista técnico de rede
de energia elétrica, na Companhia de
Luz e Força Santa Cruz. À noite, dedi-
cava-se às aulas do colegial.

José Osmar nunca teve dúvidas, se-
guiria a medicina por influência do
médico de sua cidade, Ipaussu, no inte-
rior de São Paulo, na região de Ouri-
nhos. O médico era Rafael de Souza,
admirado por todos na cidade, inclusi-
ve pelo garoto José Osmar, que via nele
um exemplo. Ele não estava escolhen-
do a medicina, mas um olhar sobre o
mundo, e a medicina de Rafael de Souza

representava esse olhar. “Eu admirava
a forma como ele atendia as pessoas,
como ele tratava as pessoas. E como
ele era uma liderança respeitada. O que
mais me chamava a atenção era a forma
como ele se relacionava com os pacien-
tes”, considera, hoje, o médico conhe-
cido como Dr. Medina, especialista em
transplante renal, chefe do setor de
Transplante Renal do Hospital do Rim
e Hipertensão, ligado à Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp).

Mas, naqueles tempos, não sabia
muito sobre a prática da medicina, por-
que escolheu a profissão pelo lado hu-
manitário que ela trazia. Quando
chegou a hora, terminado o curso cole-
gial, José Osmar comunicou a sua mãe
a decisão de partir para São Paulo para
iniciar o curso de medicina.

Saiu de Ipaussu, em 1972, em dire-
ção à metrópole. Naquele mesmo ano,
trabalhou como torneiro mecânico na
metalúrgica Tormec, no bairro de San-
to Amaro. Morava na região e ia cami-
nhando, em plena Marginal Pinheiros,
de casa para o trabalho, do trabalho para
casa. Aquele período seria crucial para
juntar o dinheiro necessário para fazer
o cursinho que o levaria à faculdade.

Cursou o Objetivo no ano seguinte.
Em 1974, José Osmar de Abreu Pesta-
na, além de ingressar na então Escola
Paulista de Medicina e carregar toda
aquela bagagem de vida, desde os 12
anos, quando iniciou o curso que mu-
daria e influenciaria a sua vida, carre-
gava também um apelido, do qual ele
tentou se desvencilhar, mas não conse-
guiu. Ao contrário, o apelido acabou se
transformando em sobrenome e foi
incorporado ao nome do jovem José

Osmar que, a partir dali, ficaria conhe-
cido apenas como Medina. Seu nome
completo? José Osmar Medina de
Abreu Pestana. Nome que não foi dado
nem por pai, nem por mãe. Foi dado
pelos amigos, colegas de cursinho, por
se parecer com um professor que se cha-
mava Medina.

Os anos de trabalho valeram muito
para o recém-aprovado estudante de
medicina. Antes mesmo de se matricu-
lar, iniciou como plantonista-bolsista
do Laboratório de “Gasometria, Sódio
e Potássio”, da disciplina de Pneumo-
logia, chefiada por Oswaldo Beppu.
Nos seis anos que se seguiriam, ele per-
maneceu em regime de plantão notur-
no, o que possibilitou obter recursos
para se manter durante o curso de me-
dicina. Ter trabalhado antes faria toda
a diferença, porque já estava acostuma-
do com processos, a seguir protocolos.

Ali mesmo, já se iniciava a escolha
pela Nefrologia, que foi quase natural,
pois, durante o curso, Medina já auxi-
liava graduandos e pós-graduandos em
estudos de função renal em animais.
Uma coisa foi levando à outra. Por sua
dedicação e interesse, recebeu bolsa de
iniciação científica da Fapesp, entre os
anos de 1977 e 1978, sob orientação do
professor Horácio Ajzen. Ingressou na
Residência, foi indicado pelos colegas
para assumir a chefia do plantão do
Pronto-Socorro clínico-geral.

Foram tantas as atividades de José
Osmar Medicina de Abreu Pestana, que
seria impossível colocá-las todas nesse
espaço. Mas a sua importância no cená-
rio de transplantes de órgãos no Brasil e
no mundo, hoje, todos conhecem. O seu
passado e sua trajetória, nem todos.

DIADOMÉDICO

O nefrologista José Osmar

Medina criou, na bancada

de uma indústria, a

engrenagem que começou

a se mover para levá-lo em

direção à medicina
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Com quase 25 anos dedicados à Ne-
frologia Clínica e ao transplante de ór-
gãos, sempre esteve ligado à Associação
Brasileira de Transplante de Órgãos,
entidade da qual foi presidente entre
2001 e 2002. Milhares de pacientes já
passaram por suas mãos. Cerca de qua-
tro mil são acompanhados até hoje, pe-
riodicamente. Porque o paciente
transplantado é um paciente que exige
acompanhamento contínuo. “Não é um
procedimento que termina na cirurgia.
É um casamento, que traz uma relação
afetiva muito grande”.

Em 1983, Medina realizou os primei-
ros transplantes. E eles têm nome: Ire-
ne e Jamil. “Os dois tiveram sucesso,
os dois tiveram filhos, e recuperaram
suas atividades”. Jamil já é falecido,
mas Irene é acompanhada até hoje. “A
gratificação das primeiras atividades é
que você descobre que é capaz, que a
sua ação pode trazer benefícios, não só
para o paciente, mas para a família, para
a sociedade”, considera.

 O grupo do Hospital São Paulo, no
início, foi orientado pela equipe do
Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Pau-
lo, e pelo grupo de Londrina. No pri-
meiro ano de
atividade, realizou
31 transplantes,
utilizando a es-
trutura do Hospi-
tal São Paulo.
Hoje, são 60
transplantes por
mês realizados
com a estrutura de
um Hospital
do Rim e
H i p e r -
tensão,
cria-
d o

a partir da demanda de atendimento em
nefrologia.

O Hospital do Rim e Hipertensão pa-
rece a casa do professor Medina. Há uma
certa tranqüilidade no ambiente, muito
distante da idéia que se tem de um hos-
pital com esta complexidade. Tudo ali
parece totalmente sob controle. “Nós
conseguimos fazer com que este hospi-
tal tenha uma logística de organização”,
explica. No 11º andar, a entrevista de-
senrola-se depois de mais de uma hora
de atraso. Não, o atraso não foi da repór-
ter, e muito menos, do entrevistado. Me-
dina chega cedo, muito cedo ao trabalho,
por volta de 7h da manhã, e lá permane-
ce por 14 horas. O atraso foi porque o
nefrologista é muito requisitado e teve
de atender a dois pacientes.

Fala com desenvoltura sobre a nefro-
logia, sobre a profissão, sobre sua liga-
ção com a Universidade Federal de São
Paulo. Orgulha-se por conseguir exer-
cer todas as atividades que a universi-
dade permite: acadêmica, assistencial,
de pesquisa. Enfim, ele conseguiu con-
ciliar tudo num único ambiente, numa
história que já dura 33 anos.

Para falar sobre sua vida particular, é
um tanto tímido. Não quer parecer con-
vencido. Afinal, ele não acha que fez
nada de mais. “Acho estranho falar de

mim”, responde ao ser perguntado
sobre sua timidez. Na hora de falar
sobre o trabalho voluntário que re-
aliza, desde que se formou, em sua
cidade natal, por exemplo, prefe-

re entregar-me um DVD do Globo
Repórter, em que ele aparece

em sua atividade mensal
em Ipaussu.

Um final de semana
por mês, ele atende
gratuitamente na
Santa Casa da cida-
de, como clínico
geral. Em Ipaus-
su, não há ne-

nhum doutor
Medina. Existe

o doutor Zé Osmar, que leva esperan-
ça, sem cobrar nada em troca. Dona
Gilda fica orgulhosa. Todos os filhos
(Maria Regina, Maria Roseli, Luiz
Cláudio e Maria Rosineyde) forma-
ram-se, como ela diz, “no que quise-
ram e no que deu”.

O primogênito de dona Gilda, José
Osmar, é casado com Maria Amália. Tem
dois filhos: Mariana, de 18 anos, e Ro-
berto, de 17 anos. Mariana segue os pas-
sos do pai, não na medicina, mas na vida.
Está no segundo ano de administração
de empresas, e se dedica voluntariamen-
te à alfabetização de adultos. Já Roberto
pretende seguir o pai na medicina.

O nefrologista é apaixonado por fu-
tebol. Joga duas vezes por semana, com
os colegas. E, sempre que dá, assiste a
jogos de futebol com o filho. Até mes-
mo quando viaja ao exterior, não deixa
de assistir pelo menos a um jogo.

Magro, franzino, não aparenta os 57
anos. Seu condicionamento físico é de
fazer inveja a jogador de futebol pro-
fissional. A escada é a companheira
que o leva para cima e para baixo. Que
elevador, que nada! Pra que esperar,
se a escada está logo ali? Medina não
sabe ficar parado em nada na vida, está
sempre circulando. Levanta e senta da
cadeira. Vai e volta. A entrevista, que
começou no 11º andar, terminou no
térreo. Medina chegou a chamar o ele-
vador. Aguardou dois segundos, olhou
para o lado:

- Você se importa de ir pela escada?
Antes mesmo que eu respondesse, já

estávamos descendo.
Humilde, o doutor Medina, ou o dou-

tor Zé Osmar, só quer ser lembrado
como “um professor e um médico da
Escola Paulista de Medicina”. E se é
verdade que só existimos à medida que
somos lembrados por outras pessoas,
José Osmar Medina de Abreu Pestana
será eternizado. Afinal, quantas pesso-
as não são agradecidas e contam a his-
tória do médico que lhes devolveu a

vida e a esperança? �
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Diadema
é exemplo brasileiro

O  Pacific Institute for Rese-

arch and Evaluation (PIRE),

da Califórnia, nos Estados Unidos,

desenvolve um trabalho reconheci-

do internacionalmente com enfoque

na prevenção a danos e mortes rela-

cionadas ao uso e abuso do álcool.

Com programas sociais e políticas públicas de cooperação mútua entre suas diversas

secretarias, o município se tornou referência nacional e internacional em desenvolvimento

Não-governamental, a entidade é man-

tida pelo setor privado e atua há mais de

30 anos, desenvolvendo pesquisas e ex-

periências práticas sobre a questão. Após

quase três décadas de atividades, ado-

tou uma ação brasileira como fonte de

pesquisa: a Lei de Fechamento de Bares

de Diadema, na Grande São Paulo.

E a razão não poderia ser das melho-

res. Naquele município, localizado no

ABCD paulista, a pouco mais de 30

minutos da capital, adotou a lei que

determina o fechamento de bares e si-

milares entre 23h e 6h. A medida foi

tão satisfatória que, de 1999 a 2006,

houve uma queda de 77,64% nos ho-

micídios da cidade que estava, até en-

tão, entre as mais violentas do Brasil.

Após cinco anos da instituição da Lei,

dados fornecidos pela Secretaria de
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Leandro de Godoi

Fotos: Carla Barbosa/Prefeitura
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Saúde de Diadema demonstram que

foram economizados R$ 16,666 mi-

lhões em gastos com homicídios e pro-

cedimentos médicos relacionados ao

uso e abuso de álcool, considerando

apenas o seu Hospital Municipal.

Notória, a ação foi fruto de um minu-

cioso trabalho, iniciado em 2001 pelo

então recém-eleito prefeito José de Filli-

pi Júnior, que está no segundo mandato.

Seu trabalho teve início com um depar-

tamento específico, o de Defesa Social,

criado exclusivamente para coordenar o

conjunto de atividades relacionadas ao

combate da violência, com foco na redu-

ção de danos e promoção social.

“Tínhamos uma epidemia, mas não

contávamos com um diagnóstico para

adotarmos medidas de ataque aos fo-

cos”, lembra a secretária de Defesa

Social, Regina Miki.

Ela diz que, no início, o principal

papel de sua pasta foi estabelecer a

delicada interlocução entre as políci-

as municipal e estadual, além das de-

mais ações, com o objetivo de criar

uma rede social sólida.

“Estava claro, para a prefeitura, que

fazer política de segurança não era ape-

nas aumentar o policiamento e nem

criar diversos programas sociais isola-

dos, sem foco específico”, justifica.

Para diagnosticar e moldar as primei-

ras ações de prevenção e repressão aos

crimes, o primeiro passo foi a criação

do Sistema de Mapeamento Criminal.

O aparelho, em primeira instância, tra-

balhava de forma artesanal, com poli-

ciais e agentes sociais transcrevendo

dados com papel e caneta na mão.

Pouco tempo depois, a adequada re-

lação entre as polícias Civil e Militar

com a Guarda Civil Municipal (GCM)

amadureceu ainda mais essa relação e

o estudo ganhou fortes aliados: um

software de computador e a expansão

da rede de colaboradores, com a inter-

ligação entre todas as Secretarias Mu-

nicipais, a Defesa Social e as Polícias.

Com isso, todas as instâncias públi-

cas passaram a alimentar o programa,

diariamente, com informações funda-

mentais para um mapeamento deta-

lhado. Todas essas ferramentas

conseguiram concluir um estudo que

demonstrou que 60% dos assassinatos

ocorriam no período das 23h às 4h, nas

proximidades e no interior de bares,

envolvendo pessoas alcoolizadas. Em

seguida, depois de 10 meses de debates

e 105 audiências públicas, Diadema

conseguiu que entrasse em vigor a Lei

Municipal número 2.107/02.

 “Quando são flagrados pela primeira

vez, os bares que não obedecem à nor-

ma recebem uma notificação. Na segun-

da e terceira vezes, multas de R$ 190,00

e R$ 380,00. No quarto flagrante, o es-

tabelecimento é fechado administrativa-

mente, o que pode ser revertido por uma

nova licença após 12 meses. Se ocorrer

por uma quinta vez, o fechamento é ir-

revogável”, explica Regina.

Hoje, após a implantação da lei e diver-

sos estudos consolidados, o software de

mapeamento acaba de ser aperfeiçoado e

A medida mais polêmica foi o fechamento dos bares às 23h

Secretária de Defesa Social, Regina Miki
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conta, agora, até mesmo com fotos aé-

reas das ocorrências. Ou seja, via saté-

lite, a Secretaria tem a exata

localização dos crimes, computando-

os e os cruzando com dados anterior-

mente captados. E a atualização foi

fundamental para a total eficiência de

outro sistema, o Mapa de Vulnerabi-

lidade Social. Como o próprio nome

já diz, contribui para identificar e di-

agnosticar as principais áreas de ris-

co do município, traçando o perfil dos

crimes, autores e vítimas. Por meio

desta rede social bem organizada, foi

possível verificar onde o Estado esta-

va ausente: nessas áreas, a criminali-

dade era maior. Foi aí que começaram

as ações sociais.

A organização
Com o intuito de vencer esses desafi-

os, a administração municipal priorizou

o investimento na juventude e na inclu-

são social, além de implementar ações

de prevenção à violência que foram, na

mesma medida, responsáveis pela que-

da dos índices de criminalidade.

A primeira política adotada foi dar

ao setor de Defesa Social o status de

Secretaria. Em seguida, vieram várias

outras idéias. Entre elas, o Projeto Ado-

lescente Aprendiz, que apresenta o

mundo do trabalho e da cidadania para

jovens de 14 e 15 anos, moradores em

áreas de risco social; campanhas como

o Desarmamento Infantil, que já arre-

cadou mais de 16 mil armas de brin-

quedos nas suas cinco edições

realizadas, e Desarmamento Adulto,

com 1.600 armas recolhidas; além da

total integração, não-institucionalizada,

das polícias Civil e Militar com a Guar-

da Civil Municipal; a instalação do Sis-

tema de Monitoramento Eletrônico (30

câmeras de segurança em locais de mai-

or ocorrência criminal); e outras inter-

venções, como iluminação pública,

urbanização de favelas e iniciativas que

promoveram a ocupação dos espaços

públicos, como praças e parques.

Destaques
Ao entender que a criminalidade tem

suas raízes cravadas na desigualdade so-

cial, no pouco acesso à informação e, prin-

cipalmente, na má formação do

indivíduo, dois projetos implantados no

município merecem destaque: o “Clubi-

nho da Guarda Civil Municipal” e o

“Meu Ambiente, Diadema cuidando do

planeta”. O primeiro consiste na distri-

buição de revistas infantis, que não vêm

de graça. O “preço” são arminhas de brin-

quedo ou desenhos temáticos pintados

pelas crianças. Todas as “obras de arte”,

posteriormente, vão para exposição nas

escolas onde é realizada, todos os anos, a

COMBATEÀVIOLÊNCIA

Centro Integrado de Vídeo-monitoramento: vigiar locais “perigosos”

Guarda Municipal: palestras à comunidade

Foto: Osmar Bustos
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Campanha de Desarmamento Infantil.

“Incentivamos a leitura e aproxima-

mos a Guarda e a comunidade, estabe-

lecendo um diálogo aberto e educativo”,

explica o supervisor da Guarda Muni-

cipal e coordenador do programa, José

Vicente de Oliveira Neto. “Em certos

locais, víamos grandes barreiras. Hoje,

tanto crianças como adultos entendem

melhor o trabalho das polícias e passam

a contribuir conosco”.

Já o outro, o “Meu ambiente”, bene-

ficia pais, alunos, professores e mora-

dores com oficinas, palestras e teatro

sobre reciclagem e cuidados com o pla-

neta. Dividido em etapas, o projeto tem

suas edições realizadas em duas esco-

las públicas por semana.

 A reportagem da Revista da APM

acompanhou uma dessas ações, no mês

de setembro, na Escola Santo Dias da

Silva. Na oportunidade, o evento lotou

o pátio da instituição e contou com a

presença de diversas autoridades de Di-

adema. Entre elas, a do prefeito José de

Fillipi Júnior. “Todas essas atividades

têm características peculiares e foram

propostas ações pontuais que aumentam

a eficácia dos resultados”, diz.

A saúde
Além da diminuição no número de

acidentes de trânsito envolvendo álco-

ol, a política de controle social da bebida

gerou uma redução de 80% nos custos

dos atendimentos de pessoas embriaga-

das nas unidades de Saúde, liberando o

corpo clínico para atender outras ocor-

rências com mais rapidez. Tanto que a

Universidade Federal do Estado de São

Paulo está realizando uma pesquisa com

o tema “Beber e Dirigir na Cidade”. Na

primeira amostragem, com 150 condu-

tores dos veículos pesquisados nas qua-

tro noites de Carnaval, foi possível

verificar que 26% apresentavam evidên-

cias de uso de bebidas alcoólicas acima

do permitido por Lei.

Resultados positivos
Após a adoção desse conjunto de medi-

das, Diadema saiu do sufoco: hoje, são

1.800 empresas na cidade, houve queda

de 45 mil para 23 mil desempregados,

Diadema está no 20º mês consecutivo

como campeã na geração de empregos in-

dustriais no Estado de São Paulo e con-

quistou a aprovação de 93% da população

com a Lei de Fechamento de Bares. �

Desenhos temáticos são feitos por crianças e adolescentes

Crianças assistem peça teatral sobre o tema “Meio Ambiente”
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produção de alimentos constitui

uma das mais interessantes apli-

cações da biotecnologia moderna, que

também contribui na área de saúde, com

os biofármacos, e na área industrial, com

produtos que beneficiam o meio ambien-

te, como os microrganismos utilizados na

bioremediação de materiais poluentes.

É importante lembrar que os alimen-

tos produzidos pela biotecnologia moder-

na não são apenas os provenientes de

cultivos agrícolas. Em nosso dia-a-dia,

sem perceber, consumimos vários ali-

mentos produzidos através de microrga-

nismos que produzem enzimas

geneticamente modificadas (GM), como

queijos, iogurtes, vitaminas e adoçantes.

Segundo a Embrapa, cerca de 90%

de todos os alimentos industrializados

contêm pelo menos um ingrediente de-

rivado de soja, milho ou de um micror-

ganismo GM. Entre eles estão os

aminoácidos como lisina, treonina, fe-

nilalanina e triptofano; compostos pro-

dutores ou realçadores de sabor;

proteínas/enzimas; compostos aromá-

ticos; ácidos orgânicos; polissacaríde-

os (açúcares) e vitaminas.

Todos os alimentos GM, que se en-

contram disponíveis para o consumidor

nos supermercados, originaram-se de

pesquisas que levaram ao menos 10 anos

para serem concluídas e, depois, passa-

ram por rigorosas avaliações de risco à

saúde e ao meio ambiente, conduzidas

pelas autoridades governamentais.

BIOTECNOLOGIA

A

A Biotecnologia  
Inúmeros estudos têm comprovado

a ausência de diferenças significativas

na segurança alimentar e no valor nu-

tricional dos alimentos contendo pro-

dutos derivados de organismos

geneticamente modificados (OGMs),

quando comparados àqueles obtidos

por metodologias convencionais. A

avaliação nutricional faz parte das aná-

lises de segurança alimentar de um ali-

mento GM, de forma a determinar os

seus efeitos sobre a saúde animal e so-

bre a qualidade dos produtos utiliza-

dos na alimentação humana.

A avaliação dos riscos para a saúde

humana utiliza o princípio da equiva-

lência substancial, e que o alimento

convencional é usado como padrão de

comparação. O alimento derivado do

OGM é avaliado quanto ao potencial

toxicológico, redução de nutrientes,

produção de alergias etc. Nenhum ali-

mento é liberado para consumo se não

passar por todos os processos de avali-

ação de segurança. Os alimentos GM

contam com o apoio da Organização

Mundial da Saúde (OMS), da Organi-

zação das Nações Unidas para Agricul-

tura e Alimentação (FAO), da The

Royal Society do Reino Unido, da Aca-

demia Brasileira de Ciências, entre ou-

tros órgãos científicos de renome.

Para atender às necessidades de pro-

duzir alimentos para uma população ao

redor de oito bilhões de pessoas no

mundo todo, a agricultura terá que
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 e os alimentos
encontrar soluções sustentáveis: produ-

zir mais e melhor no mesmo espaço hoje

ocupado pela atividade.

É nesse desafio que se insere a bio-

tecnologia agrícola moderna. Em 2006,

102 milhões de hectares foram cultiva-

dos utilizando algum recurso da bio-

tecnologia, em 22 países, incluindo o

Brasil. Mais de 90% dos agricultores

que se beneficiam da biotecnologia têm

poucos recursos e vivem em países do

terceiro mundo.

No Brasil, as culturas produzidas

pela biotecnologia aprovadas – soja

tolerante a herbicidas, algodão resis-

tente a insetos, milho tolerante a her-

bicidas e milho resistente a insetos –

destacam-se pelos benefícios agronô-

micos e ambientais, já que utilizam

menos agroquímicos (característica

da biotecnologia).

No caso do milho resistente a inse-

tos, um dos benefícios adicionais é o

potencial para redução de micotoxinas.

As espigas de milho convencional so-

frem o ataque de larvas que perfuram a

palha e chegam até os grãos, abrindo

uma porta para fungos, alguns dos quais

produzem as micotoxinas. Pesquisado-

res têm comparado o milho GM resis-

tente a insetos e o convencional,

observando que este último apresenta

uma quantidade muito maior de fumo-

sina, uma micotoxina carcinogênica.

A segunda onda de alimentos GM traz

impactos diretos à saúde do consumidor,

como a soja enriquecida de ômega-3,

que auxilia principalmente na preven-

ção de doenças cardiovasculares. O ar-

roz dourado é outro exemplo. Ele foi

desenvolvido por pesquisadores suíços

para acumular nos grãos o beta-carote-

no, precursor da vitamina-A. Estuda-

se ainda o arroz GM com maior

produção de ferritina e metalotiopro-

teínas que proporcionariam maior acú-

mulo de ferro.

Para a terceira onda da biotecnologia

são aguardados os nutracêuticos, ou ali-

mentos que funcionarão como medica-

mentos. Entre os alimentos que estão

em desenvolvimento destacam-se: uma

variedade de batata que atua como ve-

tor de uma vacina contra a hepatite B,

um tomate que será usado contra a in-

fecção respiratória, uma banana que

previne a diarréia infantil.

As instituições e centros de pesquisa

de nosso país também prometem pro-

dutos agrícolas revolucionários.  Entre

eles, o feijão com resistência ao vírus

do mosaico dourado, a soja com resis-

tência à ferrugem e à seca, a soja tole-

rante a herbicidas, o milho com elevado

teor de metionina, o algodão com re-

sistência ao bicudo, o arroz com resis-

tência ao gorgulho, o café com

resistência a doenças, a cana-de-açúcar

resistente a insetos e tolerante a herbi-

cidas, o mamão resistente ao vírus da

mancha anelar, além de outros cultivos

geneticamente modificados. �
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ESPECIALIDADES

C

Endometriose terá entidade
Preocupados com o avanço da endometriose no Brasil, representantes dos principais

hospitais de São Paulo criam sociedade

Solange Mitico,

especial para a Revista da APM

Revista da APM - Por que uma so-
ciedade focada na endometriose?

Maurício Simões Abrão (professor livre-
docente pelo departamento de Obstetrícia e
Ginecologia da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de São Paulo, médico responsável
pelo setor de Endometriose da Clínica Gineco-
lógica do HC - FMUSP e presidente do Comi-
tê de Endometriose da Febrasgo) - Pela sua alta
incidência, pelas incertezas que existem sobre
sua etiopatogenia, diagnóstico e tratamento, e
por sua abordagem ser multidisciplinar, envol-
vendo ginecologistas, imaginologistas, procto-
logistas, urologistas, especialistas em dor,
fisioterapeutas, psicólogos, entre outros.

om a finalidade de difundir o co-
nhecimento sobre endometriose

em todo o País, foi criada a Sociedade Brasi-
leira de Endometriose e Ginecologia Mini-
mamente Invasiva (SBE), que tem seu
lançamento marcado para o dia 23 de no-
vembro, no Hospital Sírio-Libanês.

Pela importância dessa questão para a po-
pulação feminina, a endometriose foi tema
de uma matéria de destaque na Revista da
APM de maio deste ano, que alertava para o
diagnóstico de uma enfermidade que aco-
mete cerca de 10% das mulheres em idade
reprodutiva. No Brasil, acredita-se que o nú-
mero de mulheres atingidas chegue a seis
milhões. O crescimento na incidência da do-
ença, por razões ainda desconhecidas, tem
exigido a atenção dos profissionais de saúde
para o diagnóstico precoce, visando à maior
eficácia no tratamento.

Para alertar a população sobre a doença,
no início de 2007, foi realizada a primeira
campanha nacional de esclarecimento sobre
a endometriose, organizada por profissionais
do Núcleo de Ensino e Pesquisa em Endo-
metriose (Nepe), formado por representan-
tes da Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp), Faculdade de Medicina da USP
(São Paulo e Ribeirão Preto), Hospital do
Servidor Público Estadual, Santa Casa de Mi-
sericórdia de São Paulo e Unicamp.

Aqui, a Revista da APM traz uma entre-
vista com quatro ginecologistas ligados à SBE,
que estiveram em São Paulo, no dia 22 de
setembro, para falar sobre a endometriose e
sobre a criação dessa nova sociedade. No site
da APM (www.apm.org.br), apresentamos

a entrevista na íntegra, com a participação de
mais dois profissionais da SBE, com forte
atuação na área, os ginecologistas Tsutomo
Aoki, chefe do departamento de Obstetrícia
e Ginecologia da FCM da Santa Casa de Mi-
sericórdia de São Paulo e da Clínica de En-
doscopia Ginecológica e Endometriose,
Eduardo Schor, responsável pelo setor de
Endometriose da UNIFESP.

Rui Ferriani (Professor Titular de
Ginecologia da USP Ribeirão Preto) -
Exatamente pela grande produção cien-
tífica de nossos pesquisadores, vários
deles de centros universitários de re-
nome nacional e internacional, unidos
em torno de uma idéia de manifestar e
apoiar iniciativas que ajudem a divulgar a
endometriose, a melhor forma é estudá-
la e conseqüentemente melhorar a as-
sistência as nossas pacientes.

RAPM - Por que a SBE nasce em
São Paulo?

Carlos Petta (Professor livre-docente da
Unicamp, especialista em Reprodução Hu-
mana) – O trabalho com a doença começou
em São Paulo, com um grupo de pesquisa-
dores da Unicamp e da USP, realizando estu-
dos sobre a endometriose, mas as
necessidades foram crescendo e também as
disposições; com isso, a necessidade de agre-
gar mais pesquisadores, clínicos e cirurgiões
envolvidos no tratamento da doença, para
aumentar e melhor difundir o conhecimento
sobre a doença.
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Mais informações:
Não deixe de conferir a entrevista
na íntegra no site da APM:
www.apm.org.br

Reginaldo Guedes Lopes (Presidente da
Comissão Nacional de Histeroscopia da Fe-
brasgo e chefe da seção de Ginecologia do
Hospital do Servidor Público Estadual de São
Paulo) – Sem nenhum desrespeito aos outros
estados, São Paulo tem se mostrado, ao longo
dos anos, como o principal Estado brasileiro
em pesquisas e na formação de centros espe-
cializados no atendimento à doença. Os princi-
pais trabalhos científicos sobre a endometriose
realizados no Brasil são de São Paulo. Esta soci-
edade só poderia nascer em São Paulo.

RAPM - Qual a representação do
Brasil na SBE?

Guedes – Imagino que a pergunta se refi-
ra à WES (Sociedade Mundial de Endometrio-
se). O Brasil já faz parte do board que dirige a
Sociedade Mundial. Em março, no Congres-
so Mundial de Endometriose, a ser realizado
na Austrália, este cargo será renovado e nova-
mente o Brasil estará representado. Por outro
lado, estamos reivindicando que o Congres-
so Mundial de 2014 seja realizado no Brasil.

Ferriani – A SBE nasce de uma maneira
moderna, com apoio de profissionais em
comunicação e gerenciamento. Assim, será
extremamente profissional e utilizará recur-
sos de mídia eletrônica. Terá uma secretária
virtual, a exemplo de entidades internacio-
nais modernas. Os sócios serão ginecolo-
gistas e profissionais de outras especialidades
com interesse comum na doença, além de
contar com apoio de entidades não médicas,

o que poderá trazer benefícios também à
própria população de pacientes afetadas.

RAPM – Qual será a representativi-
dade da SBE no mundo?

Abrão – Teremos uma ligação com a World
Endometriosis Society (WES), que está acom-
panhando de perto a criação da SBE, e com
outras Sociedades Internacionais, como a AAGL
(Associação Americana de Laparoscopia Gine-
cológica). É importante citar que a WES realiza
eventos trianuais de altíssimo nível científico e,
no último evento, realizado na Holanda (Maas-
tricht), o Brasil foi citado no editorial do evento
como sendo o país do mundo que mais apre-
sentou trabalhos científicos naquele evento.

RAPM - A endometriose vem cres-
cendo e já é considerada um pro-
blema de saúde pública. Qual é o
cenário atual da doença e quais os
fatores causadores do aumento do
número de mulheres portadoras da
doença hoje?

Ferriani – Os custos anuais de uma pacien-
te com endometriose têm sido estimados em
US$ 2.800, o que, extrapolando para a popu-
lação de mulheres afetadas nos EUA, equivale-
ria a cerca de US$ 22 bilhões por ano. Estes
custos são mais altos do que os estimados
para uma doença muito freqüente, como a en-
xaqueca. A abordagem dessas pacientes é, mui-
tas vezes, inadequada. Os médicos podem não
estar preparados para fazer esse diagnóstico

precoce. Existe uma grande proporção de
mulheres com endometriose que apresentam
sintomas e não são diagnosticadas, pelo sim-
ples fato de que seus médicos não pensam em
fazer o diagnóstico da doença. Com isso, vári-
os estudos mostram que há um retardo no
seu diagnóstico, o que gera grande impacto na
saúde pública. Não há ainda um consenso se
há um aumento real da prevalência de endo-
metriose entre mulheres na idade reprodutiva.

RAPM - Quais as perspectivas futu-
ras da doença no Brasil e no mundo?

Abrão – Há vários estudos em andamen-
to tentando esclarecer as causas da endome-
triose, principalmente os fatores imunológicos
e genéticos, além do desenvolvimento do di-
agnóstico não invasivo e do tratamento, com
perspectivas crescentes no âmbito do trata-
mento minimamente invasivo. Ainda se espe-
ra que possamos evoluir na prevenção
primária e secundária do problema. 

Petta – Acredito que haverá aumento
no número de casos, mas também de avan-
ços no tratamento e na elucidação das cau-
sas da endometriose.

Guedes – Por ser uma doença de caráter
evolutivo é preciso fazer uma ampla campa-
nha de prevenção da endometriose severa.
Se é impossível prevenirmos o aparecimen-
to da doença hoje, podemos, desde que fa-
çamos o diagnóstico precoce, impedirmos
o agravamento da doença, por meio de tra-
tamentos clínicos e cirúrgicos. É isto que se
busca nacional e internacionalmente.

Ferriani – Quanto mais aprofundarmos nos-
sos conhecimentos, divulgá-los de forma ética e
agregar colegas interessados seriamente em si-
nergizar forças para o estudo da endometriose,
melhor será para as pesquisas e para a assistência
das mulheres  com a doença. �
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POLÍTICAMÉDICA

2007: Lutas e conquistas

E
Luciana Oncken

Em 2004, médicos saíram às ruas para
denunciar os planos de saúde

Presidente da APM, Jorge Curi,
conversa com o presidente da Câmara,

Arlindo Chinaglia, dias antes da
votação da CBHPM

ste ano de 2007 tem sido impor-
tante para a APM no que diz res-

peito aos movimentos que iniciou e que
estão se transformando em vitórias.

O principal foi a aprovação, no dia
31 de maio, da lei 3.466/04, que
cria, com base na Classificação Bra-
sileira Hierarquizada de Procedimen-
tos Médicos (CBHPM), o Rol de

Procedimentos e Serviços Médicos.
O movimento pela da regulamentação

da Emenda Constitucional 29, em mani-
festação realizada em Brasília, no dia 14
de agosto, também foi um marco.

Além disso, foi iniciado o debate so-
bre o novo sistema da Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar, o TISS, que
adotou a CBHPM como referência.

Outros temas importantes estiveram em
pauta nesses dez meses: o debate sobre o

CBHPM

1995 – Eleuses Vieira de Paiva assume a presi-
dência da Associação Paulista de Medicina
(APM). Começam as discussões sobre a neces-
sidade de se criar um mecanismo que garantis-
se condições melhores de remuneração para
os médicos dentro do sistema suplementar.

1999 – José Luiz Gomes do Amaral é eleito
presidente da APM e Paiva assume como pre-
sidente da Associação Médica Brasileira (AMB).

2000 - As entidades médicas paulistas, com
apoio das federais, criam uma campanha de
alerta à população em relação aos planos de
saúde, reivindicando ajustes dos honorários,
que estavam congelados havia oito anos.

futuro da Residência Médica, sobre o qual
a APM tem promovido reuniões em seu
Conselho Científico, juntamente com a
Associação de Médicos Residentes de São
Paulo (Ameresp); a formação do médico,
e aí se inclui a pressão para aprovação de
uma lei que estabeleça critérios rígidos
para abertura de novas escolas médicas e
a avaliação dos estudantes de medicina.

Leia a retrospectiva sobre esses três
assuntos:

2000 a 2003 - A AMB, presidida por Eleu-
ses Paiva, e o Conselho Federal de Medicina
(CFM) unem-se para criar uma nova lista refe-
rencial de procedimentos. O trabalho é feito
em conjunto com a Fipe – Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas da Universidade de
São Paulo, as sociedades de especialidades, fe-
deradas e regionais de cada entidade.

2003 – é lançada a CBHPM. A resolução 1673
do CFM estabeleceu a CBHPM como padrão
mínimo ético de remuneração para o médico.
A APM inicia o trabalho junto a cada uma de
suas regionais, que deveriam negociar local-
mente com os planos de saúde de sua região,
a adoção da CBHPM.

2004 – a CBHPM transforma-se no projeto de lei
3.466/04, pelas mãos do deputado Inocêncio de
Oliveira. Na capital e no interior, os médicos arti-
culam-se por meio de suas representações e pas-
sam a não atender planos de saúde que se recusam
a negociar. Muitos médicos são punidos pelas em-
presas com o descredenciamento. Outros usam
o descredenciamento em massa como arma para
que os planos abram o diálogo com a classe médi-
ca. O projeto de lei conta com o apoio da Frente
Parlamentar da Saúde e de seu presidente, o de-
putado federal Rafael Guerra. O pro-
jeto passa nas comissões de
Seguridade Social e Família e na de
Desenvolvimento Econômico, In-
dústria e Comércio da Câmara, com
pareceres favoráveis. Em junho, há
uma mobilização de médicos na Câ-
mara pela aprovação. Prestes a ser
votada, a pauta é trancada.

2005 – Jorge Carlos Machado Curi assume
como presidente da APM e prossegue o tra-
balho pela implantação da CBHPM.

2005 a 2007 – Seguem os trabalhos de ne-
gociação com as empresas operadoras de pla-
nos de saúde para a adoção da CBHPM. Ao
mesmo tempo, em paralelo, as entidades con-
tinuam a campanha junto à Câmara para colo-
car a matéria em votação.

2007 – Arlindo Chinaglia assume a presidên-
cia da Câmara dos Deputados. As entidades
paulistas, entre elas a APM, visitam o deputado
em seu gabinete, no dia 22 de maio. Na oca-
sião, Chinaglia compromete-se a colocar o pro-
jeto 3466/04 em votação. Em 31 de maio, a
matéria é aprovada por unanimidade na forma
do substitutivo da Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria e Comércio, e
segue para o Senado. As entidades dão início à
mobilização pela aprovação no Senado.
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A APM promoveu, em julho, um

debate sobre o novo sistema adota-

do pela Agência Nacional de Saú-

de Suplementar (ANS), intitulado

TISS – Troca de Informações em

Saúde Suplementar. O sistema está

em gestação e será informatizado

até novembro de 2008. Como a

adoção do TISS gerou dúvidas e

polêmicas, a APM acabou anteci-

pando o debate.

Na ocasião, os profissionais foram

alertados de que não deveriam pre-

encher o CID nas guias TISS. Se-

gundo a ANS, o preenchimento é

opcional. Mas as entidades médi-

cas orientam o não preenchimento,

a não ser que o paciente solicite e

autorize por escrito. Os médicos

também foram esclarecidos em re-

lação a quem deve fornecer as gui-

as: são os planos de saúde, os

médicos não devem arcar com os

custos de imprimir pela Internet. Os

profissionais também não precisam

preencher o CPF nas guias de

SADT, devem substituir a informa-

ção pelo número do CRM. Outra

informação é de que o médico não é

obrigado a preencher o formulário

eletrônico. A exigência vale apenas

a partir de novembro de 2008.

Uma vitória nessa área é que a ANS

adotou a CBHPM como referência

para o sistema TISS. Ela será a refe-

rência oficial para o preenchimento

das guias. O trabalho está sendo fei-

to por meio do Comitê de Padroni-

zação das Informações em Saúde

Suplementar (COPISS), um comitê

consultivo da ANS, do qual a AMB

faz parte, e tem como um dos repre-

sentantes o 1º vice-presidente da

APM, Florisval Meinão. �

TISS

Em 1995, deputados da época reúnem-se
com o presidente da APM, Eleuses
Paiva, durante o início de movimentos
por mais verbas para a Saúde. Começava
a luta com a PEC-169, do deputado
Eduardo Jorge (também na foto), que
gerou a EC-29

José Luiz Amaral, presidente da
AMB, e Jorge Curi, presidente da

APM, na mobilização pela
regulamentação da EC-29

2000 – É aprovada a Emenda Constitucional
29. A partir dali, a União deveria aplicar na área
de saúde o mesmo va-
lor dos gastos do ano
anterior, acrescido da
variação do PIB Nomi-
nal. Já os Estados deve-
riam aplicar 12% de seu
orçamento em saúde, e
os municípios, 15%.

2001 a 2002 – Sem
a regulamentação, as
três esferas de poder
encontraram brechas
para desviar recursos da saúde para outros
setores, como estradas, saneamento e res-
taurante popular, por exemplo.

Está na pauta de prioridade da APM o
apoio à campanha pela regulamentação
da EC-29. Depois de aprovada a CBHPM,
os médicos de todo o Brasil pressionam a
Câmara Federal a colocar em votação a
regulamentação dessa emenda, que garan-
te recursos fixos para a saúde em âmbito
municipal, estadual e federal.

No dia 14 de agosto, a APM esteve
presente ao movimento organizado pela
Frente Parlamentar da Saúde, com o
apoio das entidades médicas e do setor
de saúde. Intitulado “Ato para Evitar o

Emenda Constitucional 29

Apagão da Saúde”, o evento reuniu
1.500 participantes. Naquele mesmo
dia, o presidente da Câmara, o médico
Arlindo Chinaglia, comprometeu-se a
colocar a regulamentação em votação
até o final do ano.

Em setembro, a AMB, o CFM, a Fe-
deração Nacional dos Médicos (Fe-
nam) e a Frente Parlamentar da Saúde
deram início à campanha “Eu quero é
mais saúde”, pela aprovação da EC-29.

A previsão é de que a regulamenta-
ção seja votada ainda em outubro.

2003 - O Projeto de
Lei Complementar
001/2003, de autoria
do então deputado
Roberto Gouveia,
acaba com essas bre-
chas e define com cla-
reza o que são ações
específicas de saúde.
Além disso, altera a
correção do orçamen-

to federal da saúde para 10% das receitas cor-
rentes brutas.

2005 a 2007 – O PLP 01/2003 é aprovado em
três Comissões Técnicas da Câmara, inclusive a
de Constituição e Justiça e, desde então, aguarda
votação em Plenário. Só com a aprovação do PLP
é que será possível acabar com os desvios de
recursos e com o subfinanciamento da saúde, bem
como afastar o “apagão da saúde”, que já começa
a prejudicar o atendimento em todo o País.
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PRESTANDOCONTAS

urante todo o ano de 2007, a

APM criou, participou e

apoiou movimentos que contribuem

para a quebra de paradigmas e que te-

nham apelo social e forte comprometi-

mento com a sociedade. Entre esses

movimentos, destacam-se:

• Campanha Contra a Venda Direta de Ál-
cool para Uso Doméstico, em parceria com as
instituições ONG Criança Segura, Pro Teste e
Sociedade Brasileira de Queimadura (veja car-
tilha nesta edição).

• Rede Tabaco Zero Cratod - Centro de
Referência Álcool, Tabaco e Outras Drogas, para
o controle do Tabagismo, que alerta sobre os
riscos do consumo para a saúde.

• Movimento Nossa São Paulo: Outra Cida-
de, inspirado no modelo de Bogotá, na Colôm-
bia, participando do Grupo de Trabalho na área
de saúde, e apoiando e participando ativamente

D

Luciana Oncken

Fique por dentro de todas as ativi-
dades e serviços oferecidos pela
APM pelo site www.apm.org.br.

2007: Mobilização Social

Parcerias
Facilitando o dia-a-dia do médico

A APM tem pensando, cada vez mais,

no conforto do médico associado, bus-

cando criar e manter parcerias que con-

tribuam para a tranqüilidade de seus

associados, mas principalmente, que

tragam segurança para cada médico e

as suas famílias.

Cartão de Crédito American Express

Business APM – isento de taxas de anuida-
de por toda a vida, oferece encargos de finan-
ciamento reduzido, jantares gratuitos, programa
de recompensa, seguro de acidentes pessoais
em viagens e muito mais.

de campanhas como a do Dia Mundial Sem
Carro, comemorado em 22 de setembro.

• Campanha da Paz, com uma série de
matérias publicadas na Revista da APM, que
têm buscado promover o debate sobre as
conseqüências da Violência para os médicos
e para a Sociedade, além de mostrar bons
exemplos em prol de uma cultura de Paz.

Compra Certa Brastemp / Cônsul –
com descontos especiais e frete gratuito para
todo o Estado de São Paulo.

Consultório Musical Play Tech – um
tratamento diferenciado em uma das maiores
redes de lojas de instrumentos musicais de São
Paulo, com visitas programadas, experimenta-
ção de instrumentos, além de acompanhamen-
to profissional e facilidades de compra.

Previdência Privada Santander Banes-

pa – oferece planos exclusivos e com taxas de
carregamento e de administração inferiores às
de mercado (modalidade PGBL ou VGBL).

Unimed Paulistana – possibilidade de
contratação de planos por rede credenciada
ou livre escolha com reembolso.

Seguro Saúde Sul América – acesso a uma
apólice coletiva por adesão, contratação de planos
especiais com valores inferiores aos praticados no
mercado. Cobertura global para consultas, diag-
nose, terapias, além de internações clínicas, cirúr-
gicas e obstétricas, e cobertura hospitalar exclusiva
para internações clínicas e cirúrgicas. Garante livre
escolha com reembolso, em todos os planos.

Seguro Bradesco Vida – opção de se-
guro de vida e assistência funeral gratuitos. O
associado também pode contratar novas co-
berturas e capitais, complementando o bene-
fício, de acordo com as condições gerais da
apólice coletiva de seguro de vida.

Mais de 160 serviços à disposição – entre eles,
trâmites burocráticos junto a órgãos públicos, ser-
viços de recursos humanos em consultório, de-
fesa profissional, seguros e planos de saúde,
programas sócio-culturais, biblioteca, pinacote-
ca, dvdteca, eventos científicos, programas de
educação continuada, publicações, serviço de

motoboy, classificados gratuitos, visto consular. �

SERVIÇOS

Área de atendimento aos associados, na sede, em São Paulo
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EVENTOCIENTÍFICO

Acupuntura

E

Toshikatsu Ymamoto difundiu técnicas
aperfeiçoadas no Japão

ntre os dias 7 e 9 de setembro, a

Associação Médica Brasileira de

Acupuntura (AMBA) promoveu o IV

Simpósio Internacional Brasil-Japão. A

Associação Paulista de Medicina

(APM) participou do evento, represen-

tada pelo seu presidente, Jorge Carlos

Machado Curi. No congresso, o desta-

que foi o médico japonês Toshikatsu

Yamamoto, uma das mais respeitadas

personalidades da área na atualidade.

Difundidas em todo o mundo, as téc-

nicas do convidado estrangeiro têm

demonstrado resultados satisfatórios.

Durante os três dias de atividades, ele

ministrou cursos, seguidos de aulas

práticas. O principal enfoque foi para

a craniopuntura, uma das técnicas da

Simpósio tem como convidado especial o médico japonês,

Toshikatsu Yamamoto

Técnica da craniopuntura foi apresentada no Simpósio

acupuntura que consiste na inserção de

estímulos (agulhas) na região escalpea-

na (craniana), em regiões relacionadas

a centros sensitivos e motores do cór-

tex, a fim de obter efeitos terapêuticos.

Conhecida como YNSA (Yamamo-

to New Scalp Acupuncture), a técnica

do médico anestesiologista e gineco-

logista é constantemente aperfeiçoada

em seus dois centros de reabilitação,

nas cidades de Nichinan e Miyazaki,

no Japão.

A acupuntura é uma técnica orien-

tal surgida na China, há 4 mil anos, e

difundida em todo o mundo. Em

1995, no Brasil, ganhou status de es-

pecialidade médica e hoje é aplicada

não só para o tratamento de dores,

mas também indicada como terapêuti-

ca para patologias praticamente de toda

a área médica. No Brasil, até mesmo pa-

cientes do Sistema Único de Saúde (SUS)

já são beneficiados pela craniopuntura.

Adotada recentemente pelo municí-

pio de Campinas, a acupuntura redu-

ziu, de forma significativa, o uso de

antiinflamatórios pela população assis-

tida pelo SUS daquela região. Tal feito

é fruto do trabalho do AMBA, de difu-

são científica da técnica YNSA para um

significativo contingente de médicos da

Secretaria Municipal de Saúde.

“A técnica YNSA propicia condutas

de elevada resolutividade em acometi-

mentos músculo-esqueléticos, distúrbi-

os do sistema nervoso periférico e

central e, em especial, no tratamento

de seqüelas decorrentes de acidente

vascular cerebral”, ressalta o presidente

da AMBA e Secretário Geral da APM,

Ruy Tanigawa. �
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AGENDA      CIENTÍFICA

NOVEMBRO

Comitê Multidisciplinar de Medicina

Aeroespacial

5/11 – segunda – das 20h às 22h

Reunião Cientí f ica

Álcool e Vôo
Dra. Vânia Melhado

Comitê Multidisciplinar de Adolescência

8/11 – quinta – das 20h às 22h

Reunião Cientí f ica

Seminário da APA – Associação Paulista
de Adolescência
Coordenação: Dra. Verônica Coates
Sexualidade e Adolescência
Adolescência e Família
O novo adolescente

CQH

9/11 – sexta – das 8h30 às 17h30

Informações e Conhecimentos

Conceituação de Informação e Análise

Indicadores de desempenho hospitalares
O uso de informação e análise na gestão
hospitalar e de serviços de saúde
Revisão das definições, métodos e técnicas
de coleta dos indicadores hospitalares de
acordo com o Programa CQH
Indicadores de resultados do Prêmio
Nacional da Gestão em Saúde – PNGS
Informações Comparativas
Capital Intelectual

Comitê Multidisciplinar de Psicologia

Médica

10/11 – sábado – das 8h30 às 13h

4ª Jornada de Psicologia Médica

Contribuições de Bion na Formação do
Profissional de Saúde
Coordenação: Profa. Vânia de Castro
Moreira
Contribuições de Bion na Formação de
Grupanalistas – Dr. Décio Gilberto Natrielli
Bion e a Formação em Grupanálise –
Dra. Laura Kaoru Ikeda Tusutiya
Cultura e Psicanálise em Bion – Prof.

Sérgio Rosa
Bion e a Psicanálise das Relações
Vinculares – Dr. Carlos Eduardo Rios Pereira
Debate

Comitê Multidisciplinar de

Psicossomática

10/11 – sábado – das 8h às 13h

Workshop

Solidão, depressão e obesidade: Como
gerenciá-los para melhorar a saúde das
pessoas e da empresa?

Departamento de Medicina Física e

Reabilitação

10/11 – sábado – das 9h às 15h30

V Encontro Paulista de Medicina

Física e Reabil itação

Reabilitação nas Lesões Encefálicas
Agudas
Neuroplasticidade aplicada à Reabilitação
Mesa Redonda: Modelos de Reabilitação
na Fase Aguda Pós-AVC
Reabilitação Cognitiva

Tratamento Medicamentoso na Afasia
Técnica de Restrição
Robótica e Tecnologia Virtual
Estimulação Magnética Transcraniana
Abordagem na Disfagia

Departamento de Medicina de Família e

Comunidade

13/11 – terça – das 19h30 às 22h

Webcon ferênc i a

Como você se sente em ser Médico de
Família? O que eu posso falar para as
próximas gerações?
Moderadora: Graziela Moretto

Departamento de Nutrologia

22/11 – quinta – das 20h às 22h

Reunião Cientí f ica

Nutrologia e Queimados
Avaliação Nutricional do Paciente
Queimado - Profa. Dra. Selma Ferire C.
Cunha
Terapia Nutricional do Paciente
Queimado - Dra. Paula Pileggi Vinha

Apnéia obstrutiva do sono:
repercussões psicológicas e
p s i qu i á t r i c a s
José Mol

SAOS: Eficiência com aparelhos
intra-orais - Relato de sete anos
de testes polissonográficos
Marcelo Quintela

Prevenção da SAHOS:
diagnóstico e tratamento do
respirador oral na infância
Milene Bertolini

D i s c u s s ã o

O efeito do stress nos padrões
do sono
Gema de Mesquita

Sono e dependência química - a
atuação da psicologia em
ps i qu i a t r i a
Adriana Peraro de Lima

A influência da qualidade de vida
no sono dos pacientes
portadores de doenças crônicas
Cristiana Corrêa

D i s c u s s ã o

Insônia: métodos de aval iação
Jolene de Oliveira

Questionário do sono na
pesquisa cientí f ica
Patrícia Araújo

Terapia comportamental no
tratamento da insônia
Nancy Julieta Inocente

D i s c u s s ã o

8 h 3 0

9 h

9 h 3 0

1 0 h

Coordenação: Marcelo Quintela e
Cecíl ia Helena Grandke

Coordenação: Kátia Loureiro e
 Gema de Mesquita

Coordenação: José Mol e
 Patrícia Araújo

Problemas na aprendizagem, sono
e transtornos buco-maxilo-faciais
Marcos Antonio Santi

Avanço bimaxilar em pacientes
apnéicos severos e retrognatas
Alessandro Costa Silva

Sono e Coluna Vertebral
José Knoplich

D i s c u s s ã o

Bruxismo: um fenômeno da vida
m o d e r n a
Maria Cecília de Luca

O papel da enfermagem nos
distúrbios do sono
Liliane Lacerda

Mulheres soropositivas: qualidade
do sono e qualidade de vida
Priscila Junqueira

D i s c u s s ã o

Fisiopatologia da síndrome
das pernas inquietas
Rubens Reimão

Parassônias: principais
diagnósticos diferenciais
Eduardo Ribeiro do Valle

Transtornos do movimento -
sono relacionado e a teoria
do cérebro trino
Marly Unelo Rosinha

D i s c u s s ã o

Sala I – Verde – 90 lugares Sala II – Bege – 35 lugares Sala II I - Marrom – 30 lugares

Departamento de Neurologia

23/11– sexta– das 8h às 18h

XV Simpósio de Brasi leiro do Sono/ IX Congresso Paulista de Sono/ VI Simpósio Internacional de Sono

1 0 h 3 0

1 1 h

1 1 h 3 0

1 2 h

8 h 3 0

9 h

9 h 3 0

1 0 h

8 h 3 0

9 h

9 h 3 0

1 0 h

1 0 h 3 0

1 1 h

1 1 h 3 0

1 2 h

1 0 h 3 0

1 1 h

1 1 h 3 0

1 2 h

Coordenação: Rubens Reimão e
Eduardo Ribeiro do Valle

Coordenação: Sueli Rossini e
 Li l iane Lacerda

Coordenação: Heloisa Dal Rovere e
Jul iana Inhauser

12h30 – Intervalo para Almoço
13h30 – Visitação aos Pôsteres

10h15 - Intervalo
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Coordenação: Salomão Rabinovich
e Marly Unelo Rosinha

Coordenação: Adriana Peraro de
 Lima e Carina Gazini

Coordenação: Maria Lúcia Bulgari
e Giovina Fusco Turco

Transtornos de sono em DDA
Maria Nilza Moreira

Apnéia obstrutiva do sono:
hipertensão arterial, arritmia,
AVC e infarto do miocárdio
José Mol

Sono em doença de Parkinson
Mônica Marcos de Souza

D i s c u s s ã o

Avaliação comparativa entre sono e
qualidade de vida em pessoas com
transtorno bipolar na fase eutímica
Geisa de Angelis

A eficácia terapêutica dos grupos
de vivência de sonhos
Marion Gallbach

O sono e o sonho através da
f i l o s o f i a
Cecília Helena Grandke

D i s c u s s ã o

Insônia em pacientes terminais
e calatonia: uma experiência
da psicologia
Kátia Loureiro e Dulce Loureiro Conte

O impacto tecnológico nos
padrões do sono
Gema de Mesquita

Transtorno de sono na
ado lescênc i a
Wimer Bottura Júnior

D i s c u s s ã o

Coordenação: Marlene Monteiro
e Marion Gallbach

Avanços nas estratégias e abordagens à
narcolepsia. Coordenação: Wimer
Bottura Júnior e Prisci la Junqueira

Coordenação: Jolene de Oliveira
e Milene Bertolini

Trabalhadores na entressafra do
café: qualidade do sono e da vida
Joseane de Lima

Bruxismo do sono e cirurgia
bariátrica de fobi-capella
Vera Lúcia Kogler

D i s c u s s ã o

Avanços na f is iopatologia da
na r co l ep s i a
Rubens Reimão

Narcolepsia e qualidade de vida
Heloísa Dal Rovere

Farmacologia em narcolepsia
Auricélia da Silva

Aspectos psicológicos e perf i l  do
sono do policial mil itar
Maria Lúcia Bulgari

Aspectos psicossociais dos
distúrbios de sono nos acidentes
automobilísticos do trabalho e
domést i cos
Salomão Rabinovich

D i s c u s s ã o

1 4 h 3 0

1 5 h

1 5 h 3 0

1 6 h

1 4 h 3 0

1 5 h

1 5 h 3 0

1 6 h

1 4 h 3 0

1 5 h

1 5 h 3 0

1 6 h

16h15 – Intervalo

1 6 h 3 0

1 7 h

1 7 h 3 0

1 6 h 3 0

1 7 h

1 7 h 3 0

1 6 h 3 0

1 7 h

1 7 h 3 0

Dia 24/11– sábado - das 8h30 às 18h

Sala I – Verde – 90 lugares Sala II – Bege – 35 lugares Sala II I - Marrom – 30 lugares

Coordenação: José Mol
e Rosana Albertini

Medicina do Sono no Brasi l
Coordenação: Marly Unelo Rosinha

e Célia Regina Rocha

Coordenação: Joseane Lima e Prisci la
J unque i r a

Sonhos vívidos
Paulo Vaz de Arruda

Apnéia do sono
Sung Ho Joo

Cefaléia e sono
Sandro Blasi Esposito

Atualização em tecnologias
relacionadas à medicina do sono
Dirceu de Campos Valladares

D i s c u s s ã o

Medicina do sono: os que
fizeram a história
Rubens Reimão

Ensino do sono em graduação e
residência médica: uma
especial idade médica?
Mônica Marcos de Souza

Psicologia do sono: pioneiros e
trajetórias atuais
Sueli Rossini

Neuropsicologia do sono: um
resgate histórico
Mirleny de Moraes

D i s c u s s ã o

Distúrbios do sono nas diversas
fases de desenvolvimento da
m u l h e r
Carmen Alcântara

Sono no idoso: insônia e
comp l i c a ções
Jolene de Oliveira

Distúrbios do sono, estresse e
depressão: Síndrome de Burnout
Nancy Julieta Inocente

Uso de hipnóticos nos idosos
Joaquim Alho Filho

D i s c u s s ã o

Sono para Acadêmicos
 Coordenação: Dirceu de Campos

Valladares e Auricél ia Si lva

Coordenação: Maria Nilza Moreira
e Mirleny de Moraes

Coordenação: Nancy Jul ieta
Inocente e Jul iana Inhauser

Sono para acadêmicos: f is iologia
do sono e principais distúrbios
Rubens Reimão

Sono para acadêmicos:
p o l i s s o n o g r a f i a
Mônica Marcos de Souza

Tratamento dos distúrbios do
s o n o
Joaquim Alho Filho

D i s c u s s ã o

Cefalometria e tratamento
odontológico e cirúrgico da
SAOS em crianças
Rosana Albertini

Estresse e impacto neuro-
endócr i no
Regis Cavini Ferreira

Psiquismo em sonambulismo e
terror noturno
Sueli Rossini

D i s c u s s ã o

Qualidade de vida e atividade
física em pacientes com
na r co l ep s i a
Luciana Lorenzini

Sono e população: programas
de informação ao público-leigo
Heloísa Dal Rovere

Sono em universitários
Célia Regina Rocha

D i s c u s s ã o

8 h 3 0

9 h

9 h 3 0

1 0 h

8 h 3 0

9 h

9 h 3 0

1 0 h

8 h 3 0

9 h

9 h 3 0

1 0 h

1 4 h 3 0

1 5 h

1 5 h 3 0

1 6 h

1 4 h 3 0

1 5 h

1 5 h 3 0

1 6 h

1 4 h 3 0

1 5 h

1 5 h 3 0

1 6 h
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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 pe lo te le fone:
(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)

Programação para Leigos

Programa de Educação para Saúde

21/11 - quarta – 14h

Osteoporose – Causas e

Tr a t a m e n t o s

Dra. Ana Tereza M. G.

Santomauro

Comitê Multidisciplinar de

Medicina Aeroespacial

27/11 – terça – das 8h às 18h30

I Fórum de Drogas e Álcool
na Aviação
Contramedidas no ambiente

aéreo

Alterações Cognitivas e
Reacionais a Médio e Longo
Prazo do Abuso das Drogas
– Tratamento
Moderador: Fabio Goffi Jr.

Palestrante: Ronaldo Laranjeiras

Acidentes e Incidentes
Aéreos Relacionados ao Uso
de drogas e Contramedidas
Moderador: Paulo Demenato

Palestrante: Farhad Sahiar (USA)

Empresas com Programas de
Detecção de Drogas
Moderador: Cmte. Marco Antonio

Passucci

Debatedores: Cel. HASP / Cmte.

John Long  /Cmte. Raimundo Ivan

Sena Carvalho

Métodos Laboratoriais dos
Exames Toxicológicos
Moderador: Dr. Carlos Henrique

Bergling

Debatedores: Dr. Flavio Tsuyoshi

Suto/ Dr. Fernando Kock /Marcello

Santos

Regulamentação dos
Programas A & D no Brasil
Moderador: Beethoven

Debatedor: aguardando indicação

do Dr. Pannain

Palestrante: Dr. Luiz Eduardo

Neves Panna in   

Aspectos Jurídicos
Decorrentes de Programas
de A & D
Moderador: Cmte. Ulisses Tadeu

Giorgio

Debatedores: Guilherme

Demenato / Dr. Daniel Murad

Departamento de Cancerologia

28/11 – quarta – das 19h às 22h

119ª Jornada de
Cancerologia
Psico-Oncologiaa

Organização: Dr. Agliberto

Barbosa de Oliveira/ Dra. Célia

Toselho de Oliveira/ Dra. Alice H.

R. Garcia / Dr. Renato A. Samea

Psico-Oncologia:
Importância, abrangência e áreas

de atuação

O serviço de Psico-Oncologia em

um hospital oncológico

Aspectos psico-sexuais dos
pacientes oncológicos
Abordagem inicial do oncologista

Diagnóstico e tratamento

O paciente terminal:
abordagem do paciente, da
família e do médico
Psicofarmacologia:
Terapêutica medicamentosa do

paciente oncológico

Depressão, delírio, dor

CQH

29 e 30/11 – quinta e sexta – das

8h30 às 17h30

Curso de Gestão de Processos

(Mapas de Processo)

Análise e transformação

organizacional;

A organização e as partes

interessadas;

Mapa de Relacionamento:

Compreendendo as Questões

Críticas do Hospital;

Identificando e desenhando os

processos-chave do Hospital.

Departamento de Patologia

Clínica

29/11 – quinta – das 20h às 22h

Reunião Científica

Ferramentas da qualidade:

separando os mitos da realidade

Dra. Elizabete Mendes

Comitê Multidisciplinar de

Citopatologia

29/11 – quinta – das 19 às 22h

XXIV Encontro da Sociedade

Brasileira de Citopatologia -

Capítulo de São Paulo

Câncer Vulvo-vaginal

Organização e Coordenação:

Profª Dra. Lucia Miiko Y. de

Carvalho/ Profª Dra. Suely K.

Alperovitch /Profª Dra. Karla

Adriana Nascimento Dantas

Generalidades

Exame Cito-Histopatológico

Conduta Atual

AGENDA      CIENTÍFICA

Coordenação: Rubens Reimão
e Carina Gazini

REUNIÃO PARA PORTADORES DE
INSÔNIA, FAMILIARES E PÚBLICO EM

GERAL. Coordenação: Sueli Rossini
e Giovina Fusco Turco

REUNIÃO PARA PORTADORES DE
NARCOLEPSIA, FAMILIARES E

PÚBLICO EM GERAL. Coordenação:
Heloísa Dal Rovere e Patrícia Araújo

Conhecendo a pupilografia:
apresentação e demonstração
Dirceu de Campos Valladares

Atuação da enfermagem em
centro especial izado em
distúrbios do sono
Lys Maria Vilas Boas

D i s c u s s ã o

Insônia: mudando atitudes e
háb i tos
Joseane Lima

Durma melhor: pratique
atividade f ís ica
Luciana Lorenzini

Público-alvo: Pacientes com Insônia,
familiares e público leigo em geral. A
inscrição é gratuita e deve ser feita
antecipadamente no Departamento de
Eventos da APM, tel.: (11) 3188-
4252.
VAGAS LIMITADAS -  35 LUGARES

Impacto da narcolepsia no dia-
a - d i a
Mirleny de Moraes

Medicamentos e narcolepsia
Auricélia da Silva

Público-alvo: Pacientes de Narcolepsia,
familiares e público leigo em geral. A
inscrição é gratuita e deve ser feita
antecipadamente no Departamento de
Eventos da APM, tel.: (11) 3188-
4252.
VAGAS LIMITADAS – 30 LUGARES

1 6 h 3 0

1 7 h

1 7 h 3 0

1 6 h 3 0

1 7 h

1 7 h 3 0

1 6 h 3 0

1 7 h

1 7 h 3 0

16h15 – Intervalo
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AGENDA       CULTURAL

Projeção mensal de um filme temáti-
co relacionado ao cotidiano das pes-
soas. Após a exibição do filme,
especialistas convidados analisam e
debatem com a platéia. Coordenação:
Wimer Botura Júnior (psiquiatra).
23/11 – sexta  – 19h
Sonho de Mulheres
SUE, 1955.
Com: Eva Dahlbeck, Harriet An-
dersson, Gunnar Björnstrand, Ulf
Palme.
Sinopse: O filme é uma das prin-
cipais obras do mestre Ingmar

CINE DEBATE especial
Homenagem ao Diretor Ingmar Bergman

28/11 –  quarta – 20h30 –
Auditório da APM
Duo de Flauta e Harpa

O Duo, formado por Marco Can-
cello (flauta) e Silvia Ricardino
(harpa), proporciona um repertó-
rio que, hoje, inclui as mais varia-
das obras e épocas como, por
exemplo, o recital “A Música Cel-
ta e suas Histórias” e os programas
dedicados à música brasileira.

MÚSICA EM PAUTA

Bergman nos anos 50. Um sofisti-
cado estudo da psicologia femini-
na. O universo de Susanne, diretora
de um estúdio de moda em Esto-
colmo, e Doris, uma jovem e inex-
periente modelo fotográfica. Numa
viagem para outra cidade, suas vi-
das são alteradas para sempre.
Debate: Os dramas vividos pelas mu-
lheres através do amor, seus sonhos,
suas crises, tormentos e suas relações
com o universo masculino. As difi-
culdades e diferenças entre o amor
romântico e o real.

DEPARTAMENTO CULTURAL
Entrada Franca

Reservas de lugares: (11) 3188.4301, 4302, 4304



R
ev

is
ta

 d
a 

A
P

M
O

u
tu

b
ro

 d
e 

2
0
0
7

43

ESCOLADEARTES
Diversas modalidades de cursos para adultos e crianças, com 70% de desconto para associados e dependentes.

As aulas dependem de inscrições antecipadas.

Capoeira de Angola para 3ª Idade

Confecção de Máscara

Contação de História

Danças Folclóricas

Dançaterapia

História da Arte

Objetos de Papel Maché

Piano Erudito e Popular

(aulas com hora marcada)

Inscreva-se numa aula sem compromisso!

Pintura Contemporânea

Tango Argentino

A Associação Paulista de Medicina e
a Sanofi-Aventis, com o apoio do Mi-
nistério da Cultura, oferecem aos hos-
pitais de São Paulo concertos de
música erudita por meio do progra-
ma Música nos Hospitais. As apre-
sentações são da Orquestra do Limiar,
regida pelo médico, maestro e com-
positor Samir Wady Rahme, forma-
da por doze músicos de cordas.
08/11 – quinta – 12h
Hospital das Clínicas da Facul-
dade de Medicina de Marília
Rua Azziz Atallah, s/nº - Saguão
do andar E Fragata C – Marília - SP
21/11 – quarta – 12h30
Instituto Central do Hospital
das Clínicas da Universidade de
São Paulo
Av. Dr. Enéas de Carvalho Agui-
ar, 255 – Prédio do Ambulató-
rio, 4º andar
Cerqueira César – São Paulo - SP

MÚSICA
NOS HOSPITAIS

Palestras com bate-papos descontra-

ídos, ilustradas com filmes e grava-

ções, seguidas de apresentações

musicais ao vivo com grandes nomes

do jazz. Evento aberto para médicos

associados e acompanhantes.

Revisitando Booker Pittman

14/11 – quarta  – 21h

Convidada

Eliana Pittman (filha de Booker Pittman)

A cada edição, o encontro propor-

ciona uma tarde cultural com a exi-

bição de um filme, seguida de chá

da tarde e sorteios. Tudo isso ao

som de música ao vivo, dança e

muita descontração. Ingresso: um

quilo de alimento destinado às en-

tidades cadastradas.

01/11 – 14h

Cupido é Moleque Teimoso

EUA, 1937.

Dir.:  Leo McCarey. Com: Irene

Dunne, Cary Grant, Ralph Bellamy.

08/11 – 14h

Juarez

EUA, 1939.

Dir.: William Dieterle. Com: Paul

Muni, Bette Davis, Brian Aherne.

29/11 – 14h

Os Amores de Carmem

 EUA, 1948.

Dir.: Charles Vid. Com: Rita

Hayworth, Glen Ford, Ron Randell.

CHÁ COM CINEMA
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TEATRO COM DESCONTO

Quem gosta de teatro e é associado

da APM, vai aproveitar. A APM

fechou convênio com as melhores

peças teatrais em cartaz. É só levar

a carteirinha de associado para ter

direito ao desconto.

AGENDA       CULTURAL

GAROTA GLAMOUR

Direção:  Wolf  Maya

Com: Totia Meireles , Renato Ra-

belo, Luiz Araújo e grande elenco.

Teatro Nair Bello

Rua Frei Caneca, 569 - 3º Piso 

Fone: (11) 3472-2414

Horário: Quinta a Sábado, às 21h30

e Domingo, às 19h.

Temporada: até 26 de novembro

de 2007

Preço Normal:  R$ 80,00 e R$ 60,00 -

Desconto de 30 % para médicos asso-

ciados e 01 acompanhante

MISS SAIGON

Com: Marcos Tumura, Nando Prado,

Cristina Candido, Lissa Martins, Victor

Hugo Barreto, Mauro Souza, Kiara Sasso.

Teatro Abril

Av. Brigadeiro Luís Antonio, 411   

Fone: (11) 2126-7319.

Horário: Quartas, 21h, Domingos,

16h e 20h 

Temporada: indeterminada

Preço Normal: de R$ 65,00 a R$

200,00 - Desconto de 10% para médi-

cos associados e 03 acompanhantes, vá-

lido para quartas e domingos. É

necessário retirar o voucher na APM

para validar o desconto

QUÁ QUÁ PÃO COM OVO

TEATRO INFANTIL COM DESCONTO

LENDA DO QUEBRA-NOZES Direção: Robson Vellado e Telma Dias

Com: Telma Dias, Renato Galvão,

Gabriel Bueno e Diego Rodda.

Conta a história da menina Clara que, na

tarde de seu aniversário, ganha um único

presente de seu padrinho, um soldadinho

de madeira achado no lixo de uma man-

são. Ao dormir ao lado do boneco, ele se

transforma num soldadinho de verdade.

Conheça a programação completa no site www.apm.org.br   Link: Espaço Sócio-Cultural

Reservas de lugares para os eventos: (11) 3188-4302/4304 ou cultural@apm.org.br.

Informações:Departamento Cultural da APM/cultural@apm.org.br

Teatro Eva Wilma

Rua Antonio de Lucena, 146 -

Tatuapé  

Fone: (11) 6190-1650

Horário: Domingos, às 11h 

Temporada: indeterminada

Preço Normal: R$ 16,00 - Desconto

de 50% para médicos associados

e 03 acompanhantes
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Direção: Carla Fioroni e Daniel

Braggion

Com: Carla Fioroni e Daniel

Braggion

Teatro Bibi Ferreira

Av. Brigadeiro Luís Antonio, 931 -

Bela Vista  

Fone: (11) 3105-3129

Horário: Quintas, às 21h 

Temporada: até novembro

Preço Normal: R$ 40,00 - Descon-

to de 25% para compra de 01 ingres-

so e 50% para compra de 02

ingressos (dias 31/08 e 01/09 ha-

verá apresentações extras do espe-

táculo às 21h)

INÊS - Gil Vicente por ele mesmo

Direção: Achileu Nogueira Neto

Com: Alessandro Ramos, Charles

Edward Murray, Jéferson Santos,

Miriam de Castilho, Roberto Cezza-

retti, Sergio Portella, Tatiana Ra-

mos, Thiago Reis, Thiago Fortes,

Tony Ravan. 

Teatro Maria Della Costa

Rua Paim, 72  - Bela Vista 

Fone: (11) 3256-9115

Horário: Quintas, às 21h.

Temporada: até 29 de novembro

Preço Normal: R$ 40,00  -  Descon-

to de 50 % para médicos associados

e 03 acompanhantes

O HOMEM QUE CALCULAVA

Direção: Atílio Bari

Com: Eduardo Osório, Roberta Bari,

Paulo Pompéia, Marcelo Franzolin,

Atílio Bari.

Teatro Ruth Escobar

Rua dos Ingleses, 209  

Fone: (11) 3289-2358

Horário: Sábados, às 19h 

Temporada: 24/11/2007

Preço Normal: R$ 25,00 - Desconto

de 50% para médicos associados

e 01 acompanhante

 

OS CRIMES DE PEDRO

 AMARAL

Direção: Paulo Faria

Com: Adão Filho, Érika Altimeyer,

Ênio Gonçalves, Bri Fiocca, Silvia

Borges, Daniel Morozetti, Álvaro Fran-

co e Isadora Ferrite.

Teatro Imprensa

Rua Jaceguai, 400 - Bela Vista  

Fone: (11) 3241-4203

Horário: Sextas e Sábados, às 21h e

Domingos, às 19h 

Temporada: até novembro

Preço Normal: de R$ 20,00 a R$

30,00 - Desconto de 50% para mé-

dicos associados e 01 acompanhante

O SEGREDO DE FÁTIMA

Direção: Valter Sthein.

Com: Cíntia Bazzan, Aline Valen-

cio, Lury Vianna, Matheus Gherar-

de, Luiz Padoin.

TBC

Rua Major Diogo, 315  

Fone: (11) 3104-5523

Horário: Sextas e Sábados, 21h

e Domingos, às 20h

Temporada: indeterminada

Preço Normal: R$ 30,00 - Desconto

de 30 % para médicos associados

e 05 acompanhantes

MÃOS AO ALTO, SÃO PAULO

Direção: Fernando Ceylão

Com: Rosi Campos, Marcos Mion,

Regiane Alves, Ary França

Teatro Cultura Artística

Rua Nestor Pestana, 196  

Fone: (11) 3258-3616

Horário: Sextas e Sábados, às 21h e

Domingo, às 18h 

Temporada: até 25/11/2007

Preço Normal: de R$ 50,00 a R$

70,00 - Desconto de 20% para mé-

dicos associados e 01 acompanhante
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Produtos&Serviços
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LITERATURA

Os livros estão disponíveis na Biblioteca, que funciona no 5º andar do prédio da APM, de segunda à sexta, das 8h30 às 20h.

Ultra-sonografia de órgãos e estruturas superficiais
Esta é uma obra que apresenta dezenas de ilustrações práticas para
exemplificar as informações do seu texto. Especialistas e estudantes
encontrarão nela um instrumento de pesquisa, servindo de apoio à
rotina profissional, não só na facilitação do diagnóstico, como tam-
bém na sua correção. Além de fazer uma introdução ao tema, o livro
apresenta, em 12 capítulos, estudos ultra-sonográficos sobre Tire-
óide, Paratireóide, Glândulas Salivares, Linfonodos Cervicais, Olho e
Órbita, Mama, Tecido Celular Subcutâneo e Parede Abdominal, Tes-

tículo e Escroto, Pênis, Tendões e Abordagem Prática de Massas Cervicais.
Autor: Luís Ronan M. F. de Souza. Formato: 21 x 28cm, 244 páginas. Contato: (11)
3331.4478 ou www.editoraroca.com.br

Atualizações Diagnósticas e Terapêuticas em Geriatria
O tema do livro, e como bem diz o seu título, dirige-se ao que há de
mais atual e corrente sobre diagnóstico e terapêutica das doenças
de maior freqüência no idoso que, por sinal, diferentemente dos
pacientes mais jovens, apresenta toda uma série de especificidades
orgânicas, fisiológicas, metabólicas e psíquicas. Daí a necessidade
de se praticar semiologia e a propedêutica, bem como a terapêutica
de acordo com as dimensões oferecidas pela doença geriátrica. A
obra compõe-se de oito partes (cardiologia, endocrinologia, hema-

tologia e nefrologia, gastroenterologia, neurologia, pneumologia, psiquiatria, urolo-
gia e reumatologia, e tópicos especiais) e 84 capítulos, com definições, conceitos e
condutas dirigidas para o dia-a-dia da prática médica.
Coordenadores: Júlio César Moriguti & Alberto de Macedo Soares. Formato: 21 x
28cm, 802 páginas. Editora: Atheneu. Contato: (11) 3222.4199 ou
www.atheneu.com.br

Este livro é especialmen-
te dirigido à classe mé-
dica, cujo objetivo é a
transmissão dos mais
atuais conhecimentos,
de forma abrangente e
multidisciplinar, de tão
patogênica dependên-
cia, a da nicotina. Nele,
o autor selecionou tó-

picos indispensáveis ao tratamento dos
indivíduos dependentes do tabaco e fez
um amplo estudo sobre o vício, analisan-
do o histórico do problema no Brasil, além
da composição da fumaça do cigarro, das
complicações e especificidades em tipos
variados de pessoas. Estão presentes na
publicação associações com a saúde bu-
cal e com os sistemas respiratório, cardi-
ovascular e digestivo. Também são
relatados os efeitos do cigarro nos ho-
mens, mulheres, gestantes e em pessoas
que convivem com os fumantes.
Autor: Carlos Alberto de Assis Viegas.
Formato: 17 x 25cm, 339 páginas. Edi-

tora: Atheneu. Contato: (11) 3222.4199
ou www.atheneu.com.br

Tabagismo, do diagnóstico à
saúde pública
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Intervenções preventivas
 na saúde do idoso

O grupo etário dos idosos é se-
guramente o mais heterogê-

neo de todos os grupos populacionais,
quer pelo amplo leque de idades das
pessoas que dele fazem parte, quer
pela diversidade de situações de saú-
de/doença, que podem variar desde
uma aparente “falta de doença”, e
com autonomia completa, até uma
doença crônica e avançada, com de-
pendência total, com um amplo es-
pectro de situações intermediárias.

As atividades preventivas podem
desempenhar um importante papel
em vários níveis de qualidade, pro-
movendo a autonomia de vida, carac-
terizada por adequado grau de
conforto físico e emocional, bem
como na quantidade dos anos de vida.

As intervenções preventivas reali-
zadas na atenção primária ou básica
de saúde, além de contribuírem para a
diminuição da mortalidade entre os
idosos, aumentam a possibilidade des-
tes continuarem a viver na comunida-
de. Quanto maior for a esperança
média de vida do idoso, maior será o
benefício que poderá se obter das in-
tervenções preventivas – que, em nú-
mero de quatro, se constituem de
RASTREAMENTO, VACINAÇÃO,
PREVENÇÃO MEDICAMENTO-
SA e ACONSELHAMENTO (ou
educação em saúde).

A prestação de cuidados preventi-
vos deve ser realizada com a periodi-
cidade ajustada para cada caso e as
intervenções deverão ser efetuadas
com o acordo do paciente, quando este
está de posse das suas faculdades cog-
nitivas, e também do consentimento

da família ou do responsável cuidador.
Na literatura internacional, têm apa-

recido, com freqüência, recomendações
sobre a prestação de cuidados aos ido-
sos, em geral baseadas em populações
mais jovens. Na última década, já se
contam alguns trabalhos de investigação
com pessoas idosas. As recomendações
mais aceitas são as da United States Pre-
ventive Services Task Force (PSPS –
TF), Canadian Task Force on Preventi-
ve Health Care (CTFPHC), American
Association of Family Physicians
(AAFP) e The Royal Australian Colle-
ge of General Practitioners (RACGP).

Estas recomendações, baseando-se
em evidências clínicas, dividem as
medidas preventivas em 5 categorias:

Categoria  A - a medida deve ser apli-
cada em idosos elegíveis. Existem evi-
dências suficientes que elas
proporcionam resultados satisfatórios
na saúde e os benefícios suplantam lar-
gamente os prejuízos.

Categoria B - a medida deve ser aplica-
da em idosos elegíveis. Existem evidênci-
as convincentes de melhoras na saúde e os
benefícios suplantam os prejuízos.

Categoria C - não há recomendação
nem a favor nem contra a medida. Evi-
dências demonstram que alguma melho-
ria pode ser obtida, mas o balanço entre os
benefícios e os prejuízos é equilibrado.

Categoria D - não se aconselha o pro-
cedimento a pacientes assintomáticos.
Existem evidências que o procedimen-
to é ineficaz ou que os prejuízos ultra-
passam os benefícios.

Categoria E - não existem suficien-
tes evidências para recomendar ou de-
saconselhar o fornecimento do serviço.

Existem evidências de que o serviço
não é eficaz, ou é de má qualidade, ou
o balanço entre os benefícios e os pre-
juízos não pode ser determinado.

No Brasil, existem escassas orien-
tações em relação às medidas preven-
tivas para os idosos, com exceção das
campanhas vacinais, que têm trazido
enormes benefícios.  Seria oportuno
que nossas Sociedades de Especiali-
dades estabelecessem orientações ou
diretrizes, principalmente dirigidas
aos médicos que trabalham na Aten-
ção Primária. As principais condi-
ções que poderiam ser objeto destas
recomendações para intervenções
preventivas nos idosos, entre outras,
seriam: deficiência auditiva, deficiên-
cia visual, glaucoma, bacteriúria as-
sintomática, incontinência urinária,
osteoporose, demência, depressão, hi-
pertensão arterial, câncer de colo de
útero, câncer colo-retal, câncer de
mama e câncer de próstata.

Uma última observação deve ser
feita em relação à atvidade física. To-
das as recomendações reconhecem
que a prática regular de atividade fí-
sica é benéfica  e eficaz na promoção
da saúde. É aconselhável a prática de
exercício moderado, pelo menos 30
minutos, de preferência diariamente,
devendo o aconselhamento para a sua
prática ser feito pelo menos uma vez
por ano aos doentes com risco mode-
rado e em cada consulta aos de alto
risco. As campanhas que promovem
esta prática salutar contam com o
apoio das entidades médicas, sendo
uma das bandeiras da nossa  Associa-
ção Paulista de Medicina. �

PORDENTRODOSUS
por Luiz Antonio Nunespor Luiz Antonio Nunes
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AVISO: Quando não consta,
o prefixo do telefone é 11.

SALAS – HORÁRIOS – PERÍODOS
CONSULTÓRIOS – CONJUNTOS

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 p/ consultório adaptado, de interesse
do inqui l ino. R. Dr. Veiga Fi lho, 518
(Higienópolis), próx. ao Hosp. Samaritano.
03 andares: 02 quartos e 01 banh. no andar
superior; hall, 02 salas e cozinha no térreo;
03 quartos e 01 banh. no andar  inferior. Fone
3666-5963 Maria Regina

Casa c/ 06 salas e 01 sala de espera, próxima ao
H.C., à r. Cristiano Viana. Fone 3338-1825

Casas  com todo conforto, lareira,
churrasqueira, limpeza etc para jornadas,
congressos, finais de semana, feriados,
temporadas de julho. Fones 19 3427-3298,
9608-4448 e 12 3663-4238

Casa à av. Pacaembu, 981. 230 m2, c/ 04 vagas.
Vários ambientes. Excelente p/ clínica. R$
4.900.00. Plantão local. Fone 19 9771-7747
ou 3893-7394

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 salas com infra-estrutura. Mensal.
Itaim Bibi. Fones 3078-1324 e 3078-8320

Conjunto pronto/mobiliado para o uso imediato,
36m2 sala de espera, consultório, sala exames.
Prédio alto padrão, laboratório. Hospital-dia.
Garagem com manobrista. Fone 9433-2184

Conjunto av. Cidade Jardim, esquina com av. Faria
Lima, área útil 122 m2 , 04 salas, recepção, copa
e 02 banheiros. Fone 3034-0663 Rubens

Conjuntos na Faria Lima, 60m2, 2 conj. c/ vaga,
recepção, 03 salas, 02 wc, copa, ar cond.,
carpete, luminárias, persianas verticais e
armários. Fone 3064-2040 Heloísa

Consultório mobiliado em Pinheiros, divido, c/
toda IE, alto padrão, próximo ao HC. Fone
8277-1485 Thiago

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

Clínica médica lindíssima nos Jardins, p/ médicos
ou profissionais de saúde, período ou integral,
sala mobiliada, com toda IE, altíssimo padrão,
c/ recepção e estacionamento. Situada à r. Bento
de Andrade, 515.  Fone 3051-4333

Clínica nova, localizada à r. Aurélia, 1092,
Lapa. Imóvel apresenta fino acabamento em
porcelanato e granito. Dispõe de 02
pavimentos com recepção, jardim de inverno,
banheiros, 07 consultórios, sala de
procedimento, banheiro para deficiente, salão
para aulas e estacionamento para 07 carros.
Fones 9909-9583 e 3675-8119 dr. Fernando

Dividem-se 02 consultórios para cliente
particular, ao lado do Shopping Villa-Lobos.
Fone 3024-7491

Horários em salas mobiliadas c/ secretária, estac.
p/ clientes e atendimento a convênios através da
clínica.  Repasse no valor integral das consultas.
R. Lisboa, 316, Jd. Paulista. Fone 3064-4552

Sala em clínica médica, na Vila Mariana, ao lado
do metrô Ana Rosa. Fone 5549-9622

Sala para consultório, por período, à r. Vergueiro,
próxima à estação do metrô Vila Mariana. Fones
5549-1031 e 5087-4311

Sala linda para consultório. Sala de exame
anexo, em local nobre, à av. República do
Líbano, em clínica de alto padrão. Fones
8383-7979 e 3885-9900

Sala em clínica de alto padrão, no Jardim Paulista,
c/ IE completa, à av. Brigadeiro Luiz Antônio,
4277. Fones 3052-3377 e 3887-6831

Sala em clínica de alto padrão, no Jardim Paulista,
próxima à av. Brasil. R$ 800 por mês + despesas
fixas. Todas as especialidades, psicólogos,
dentistas, psiquiatras. Fone 3887-4556 Rose

Sala para dermatologista ou ginecologista na
Freguesia do Ó. Consultório montado. Fone
3932-4446 Nilza

Sala ou período, clínica alto padrão c/ infra-
estrutura, secretária, estacionamento, tel., fax e
ar condicionado. Em funcionamento, c/
dermato.  Fone 3813-7872 Jucinéia

Sala em consultório médico, c/ toda infra-
estrutura, em frente ao Shopping Center Paulista.
Fones 6955-8188 e 3266-7400

Sala. Consultório 63,37m2, cond. Higienópolis
Medical Center, 02 vg. garagem. Prédio de
alto padrão, c/ heliponto e day hospital. Fones
4725-1317 e 4725-1085

Sala em consultório de alto padrão, com IE
completa, na Aclimação. Fone 3277-3293 Cleo

Sala em consultório de alto padrão, no Jardim
Paulista, para Vascular, Cardiologista e Geriatra.
Fone 3887-6717 Paula ou Rosely

Sala para profissional da saúde, p/ consultório
em clínica de pediatria e psicologia, com IE,
próxima ao metrô Santa Cruz e Unifesp. Fone
5575-3694 Wanda

Sala em consultório de alto padrão, c/ infra-
estrutura completa, na Aclimação. Fone
3208-5546 Cleo

Salas e/ou períodos em centro médico de alto
padrão nos Jardins, próx. HC. Salas equipadas
c/ toda IE. Funcionam de seg. à sab. Fones
3064-4011, 3082-0466 e 9175-8707
Valdira/Daniel

Salas com IE completa.  Faria Lima, ao lado do
Shopping Iguatemi. Fone 3812-6092 Vânia

Salas c/ toda IE no Tatuapé, c/ ótima localização
em prédio de alto padrão. Próx. Hosp. São Luiz/
Shopping Metro Tatuapé. Fones 6671-8611 e
9599-1479 sra. Cleusa

Sala  ou suíte em cl ínica médica, para
profissional da saúde ou áreas afins. Ótima
localização, próxima ao metrô Trianon-Masp.
Fones 3263-0445 e 3289-8079

Salas ou meio período em clínica médica em
Moema. 4ª travessa atrás do Shopping
Ibirapuera. Ar cond., pabx., polimed, alvarás,
sala pq. cirurgia, estac. Fones 5543-4369 ou
9982-2543 (dr. Olivério)

Salas ou períodos para médicos e demais
profissionais da saúde, IE e estacionamento.
Ótima localização, próxima ao Hospital Nove
de Julho. Fone 3258-6178 Lusinete

Salas em clínica c/ IE completa, centro cirúrgico,
internação p/ cirurgia plástica, vascular, mão,
ou dermatologia. A sala está disponível no
período da manhã. Paraíso. Fone 3884-4907

Salas p/ médicos e áreas afins, mensal ou p/
período de 6h, clínica alto padrão, c/ IE, próx.
metrô Paraíso, Central Park e 23 de maio. R.
Estela, 455. Fones 5571-0190, 5083-9468 e
5083-9469

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

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

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 ou períodos em clínica de alto padrão,
localizada próxima ao Hospital Beneficência
Portuguesa. IE completa.  Fone 3284-8742
Isaura

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

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

Salas em clínica c/ infra-estrutura completa,
ótimo padrão, prédio novo. Períodos/integral,
Aclimação, 20m metrô Vergueiro. Fone
3271-7007 Elizabeth

Vila Mariana, sala p/ período. R. Sena
Madureira, 80. Próxima metrô V. Mariana.
Ótimo ambiente e estacionamento p/ 10
carros. Fone 5083-6881

Vendo ou alugo no Conjunto Nacional, av.
Paulista. R$ 790 mil ou aluguel por R$
7.900,00, cj. com 264m2 úteis, vários
ambientes, 03 vagas. Fone 19 9771-7747 ou
e-mail: azulebranco@uol.com.br

IMÓVEIS

ALUGAM-SE

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

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

Guarujá, Enseada (atrás do Aquário), 100m da
praia, c/ vista p/ o mar, 03 dorms., 01 suíte,
depósito de empregada, 100m 2 AU,
mobiliado. R$ 1.800,00. Fones 3078-4919
e 8168-6868

Imóvel totalmente adaptado para clínica, com
licença de funcionamento.  Grande sala de
espera, 04 salas de atendimento, banheiros,
vestiário, copa, ar condicionado. R. Leôncio de
Carvalho, 308 – Paraíso. Travessa da av.
Paulista. Fone 8381-6883 Mônica

Temporada. Casa na praia da Baleia. Litoral
Norte, condomínio fechado, 10 pessoas, férias
e feriados. Fones 9178-6473 e 5181-9042

Sobrado comercial na região da Berrini,
próximo à Globo, com 200m2, 04 salas, 03
garagens e 04 banheiros. Fone 9278-4049
Oswaldo

Higienópolis Medical Center. Conjunto para
consultório, 64m2 úteis, 02 vagas, real
oportunidade bem abaixo do mercado. Fone
4169-5521 Helena

Horário de consultório. Itaim Bibi. Consultório
alto padrão, com decoração, ar. Estacionamento
para médicos, G.O., dermatologista, cirurgia.
Períodos de R$ 200 a 600, das 9h às 19h. R.
João Cachoeira. Fone 3168-8609 Sheila

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

Período ou mensal p/ dermatologista ou
endocrinologista. Conjunto completo, alto
padrão, 16m2 , locação específica, áreas médica
e odontológica. Espaço Jardim do Mar. R.
Atlântica, 400. São Bernardo do Campo. Fone
9191-6037 dr. Belmiro

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

Sala para profissional de saúde com secretária e
telefone, próxima ao metrô República. Fones
3338-0033 ou 3361-8283 Maria Lúcia ou
Maria Júlia

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

Sala ampla em casa (sobrado), com IE,
secretária e com estacionamento ao lado. Para
médicos e outros profissionais de saúde. Vila
Olímpia. Fones 3044-5341 e 3845-132

Sala ampla em casa no Jd. Anália Franco,
próxima ao H. São Luiz, 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 em Higienópolis Medical Center, com toda
IE. R$ 350/período. Fone 2114-6565 Luci

Sala de 42m2 em casa nos Jardins, junto ao
cruzamento da av. Brasil c/ av. 9 de Julho, com
secretária, telefone, fax, banda p/ psicólogos ou
médicos. Fone 3052-4534 Fábio ou Eloísa

Sala com 52,6m2, 02 vagas. Higienópolis
Medical Center. Carência p/ personalização de
sala. Fone 8433-0708 Ingrid

Sala para consultório médico com IE, na área
da Mooca. Fone 6605-8032 Orlando

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 linda para consultório, incluindo sala de
exames anexa, em local nobre. Av. República
do Líbano, em clínica de alto padrão. Fones
8383-7979 e 3885-9900

Sala ou períodos para médicos ou profissionais
da saúde. Casa de alto padrão, com toda IE,
excelente localização, na Vila Olímpia. Ótimos
preços. Fone 3841-9624 Ivone

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. Al.
dos Jurupis, 452, cj. 32. Fone 5051-0799
Valkiria

Sala para consultório médico, localizada à
r. Benedito Lapin, 176, Itaim Bibi. Fones
3845-0144 e 3845-9052

Sala ou período para endócrino, vascular, clínico
geral, psicólogo e nutricionista. Espaço com
85m2, localizado à av. Brigadeiro Luiz Antônio,
2504, cj. 131. Jardins. Fones 3284-1247 e
3262-3590

CLASSIFICADOS
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IMÓVEIS

VENDEM-SE

Imóveis para escritório em ótimo estado de
conservação (semi-novos), mesa em L com gaveta
para teclado e 03 gavetas (1 delas c/ chave), 03
cadeiras azuis e 01 balcão de atendimento em L,
1,40 X1,40m, em marfim e azul royal. Fotos
disponíveis. Fone 8266-1064 Marco César

250 m2 de AC em terreno 10x25m; 03 gar, 02
entradas isoladas, 09 salas, 02 jardins de inverno,
04 banhs., copa etc. PABX, porteiro eletrônico.
Excelente local, 02 quadras do metrô. Fone
5573-1332

Aptº Ubatuba, P.Grande, alto padrão, 300m2 de
área total, 03 suítes, frente ao mar, mega
varanda c/ churrasqueira, 03 garagens, ofurô,
spa squash, 02 piscinas, 01 aquecedor etc. R$
820 mil. Fone 12 9146-4550

Aptº ótimo estado, 02 quartos, sala, cozinha,
02 banheiros, quarto empregada, área de
serviço, 01 garagem. 02 apartamentos por
andar. Próximo ao Hospital Paulistano, área útil
aproximadamente 100m2. Fones 9986-5027
e 6839-2559 (hc)

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

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

Ibiúna ,  s í t io 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

Itaquera, vende-se ou aluga-se terreno de
22.863m2 à av. Agrimensor Sugaia, 1395. Fone
9609-4016 Neil

Lindo c/ 450m2 de AU, em terreno de 1000m2,
chalé de alvenaria c/ 02 and. e 08 dorm.,
escrit., varandão p/ o Morro do Cristo. R$ 475
mil. Imóvel serve p/ clínica de repouso. Fone
12 3663-1420

Lote Balneário. Praia Grande. 13X28.63m
(372m2), 30 m. da av. Beira Mar. R$ 50 mil.
Fone 3208-2406

Lotes 21 e 22, total 600m2, em frente ao
portão do Pq do Carmo. Fones 6671-8611
e 8231-8294 sr. Francisco

Paraíso, apto. novo, 1º andar, c/ 262m2 AU,
04 suítes, 04 vgs, dep. individual, lareira,
churrasqueira, sacada panorâmica. R. Rafael de
Barros, 336, Paraíso. R$ 1.200.000,00. Fone
3884-2798

Praia Grande – Vila Tupi/ Assumpção,
apartamento todo reformado c/ 01 quarto,
58m2 de área útil. Aceita troca (carro ou
imóvel). Fones 6197-0483 e 9629-3983

Parque da Mooca, clínica em amplo sobrado
com 04 salas. Fone 6606-2800 Marta

Santo André, conjunto bem localizado, pronto
p/ uso. 03 salas, sala de espera, 02 banhs., copa,
ar cond. central. Preparado p/ informática,
telefonia e som. Fone 9943-6177 Pedro

Vendo ou alugo prédio de 400m2 no Jardim
Paulista. Ótimo para clínica e consultórios. Av.
Brigadeiro Luís Antônio, c/ estacionamento.
Fone 3887-6044 Ruggero

EQUIPAMENTOS

ALUGAM-SE

Maca para clínica, estofamento em couro preto,
com armário embutido em fórmica cinza, 04
gavetas, escadinha e 02 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

EQUIPAMENTOS

VENDEM-SE

ANESTESIA - Carrinho marca TAKAOKA e
OXÍMETRO de PULSO DIXTAL. Bom preço.
Fone 9985-2081 e 5575-5170

Microscópio biocular com 04 objetivas, marca
Olympus. Fone 3285-2826 Fernando

Microscópio cirúrgico com pouquíssimo uso,
estado de novo, marca CEMAPO, modelo
Iname M860. Fone 16 3252-3304 Carina (hc)

Centrífuga Fanen, excelsa baby para 06 tubos.
Fone 3285-2826 Fernando

Aparelho de US c/ Doppler color: Toshiba SSA-270
A (3 transd./conv./endocav) e Tohsiba SSH-140 (02
transd.conv./endocav.), 02 printers Sony UP 890
MD/895 MD. Email: conceptusabc@globo.com
Fone 4438-9044 Cátia

Aparelho de depilação definitiva a laser, semi-
novo, spa touch, seguro pele branca e negra,
com assistência técnica em SP. R$ 28.500,00.
Fones 3447-7660 e 3682-5460 e 9234-1881

Carrinho de anestesia Takaoka e Oxímetro de
pulso dixtal ou troco por veículo SP2. Fone
9985-2081

Colposcópio alemão com pouco uso. R$ 3 mil.
Fones 5533-7692 e 5181-7364

Esteira profissional ergométrica super APL. Fone
15 9107-2069

Mesa ginecológica em bom estado. Fone
3285-4482 (após 11h)

Mesa ginecológica com gabinete (cor bege, em
fórmica) + eletrocautério. Ambos em bom
estado de conservação.  Fones 5051-1904/
5051-2790 e 5052-2670 Célia ou Cândida

Equipamento Sorisa corpo 2 c/ 09 tipos de
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%),
08 programas, chave de segurança, até 150 kg,
motor de 3 HP-110V.  Fone 2277-9777

Esteira Embreex 570-Pro, em ótimo estado.
Monitor digital programável, velocidade 1 a
16km/h, inclinação eletrônica de 0 a 8%, 09
programas, chave de segurança. Suporta até 150
kG e motor de 3 HP-110V. Fone 2273-9777

Laparoscópio Storz - cabo de fibra óptica, fonte
de luz xenon e acessórios. R$ 3 mil.  Fone
5533-7692 e 5181-7364

ULTRA-SOM TOSBEE.  Sal. 240, com 03
transdutores endocavitários, linear e convexo novo.
Ótimo estado. Único dono. R$ 18 mil. Printer Sony
890. R$ 2 mil reais. Fone 9946-8076 Roberto

Videolaparoscópio Storz, monitor Sony 14”.
Câmera 1 Chip-insuflador, alto fluxo 30 lit p/
min. Cabo de fibra óptica, vídeo JVC 04
cabeças, carrinho c/ aterramento, fonte de luz
xenon 175 w. R$ 30 mil. Fones 6950-4227 r.
209/210/211 Patrícia

PROFISSIONAIS

Clínica na Zona Norte necessita das seguintes
especialidades: endocrinologista, geriatra,
reumatologista, gastroenterologista, mastologista
e psiquiatra.  Fone 3531-6651 Valdelice e Valéria

Clínica na Zona Norte necessita de médico(a)
endocrinologista c/ especialização. Atendimento
em consultório. Fone 6283-6179

Endocrinologista Região Santo Amaro e
Moema. Atendimento a convênios e particular.
Perfil para crescimento em conjunto com a
clínica. Fone 5533-6888

Médico pediatra. Instituição região Itaim/
Moema, plantão 12 horas, enviar currículo para
medpediatria@terra.com.br

Médico.  Diversas especialidades: Neurologista,
Clínico Geral, Cardiologista, Pediatra, Generalistas.

Interessados, enviar CV para
recursoshumanos@unisa.br

Médico para dividir consultório em clínica no Bairro
Jardim em Santo André, exceto dermatologia,
otorrino, e radiologia. Fone 9541-3807

Médico c/ experiência em UTI, e mínimo dez anos
de formado, p/ trabalho em firma de atendimento
domiciliar por 4 h/d. Salário fixo + visitas
realizadas. Firma c/ alto padrão de qualidade
profissional. Currículos p/ ajm@ndata.com.br

Médico de grande porte, iniciará atividades na
região Anália Franco/Tatuapé. Enviar currículo
para pediatriatatuape@yahoo.com.br

Médicos ginecologistas para seg. farmacêutico.
Formação em medicina, c/ residência e/ou
especialização concluída. Idade de 28 a 35 anos,
inglês fluente, para trabalhar em SP, BH e RJ. 03
vagas. Jovens médicos que queiram ingressar e
fazer carreira médica na indústria farmacêutica.
Fone 3814-7267 Priscila (8h às 18h)

Pediatra. Instituição região Itaim/Moema,
p lantão 12 horas ,  env iar  cv  para
medpediatria@terra.com.br

Pediatria. Instituição de grande porte, iniciará ati-
vidades na região Anália Franco/Tatuapé.  Enviar
currículo para pediatriatatuape@yahoo.com.br

Radiologista para plantões de ultra-som e TC em
dias de semana (22h às 7h) e finais de semana
(horário integral), em hospital de médio porte em
SP, com recém-inaugurado centro de imagem.
Requisito: Título de especialista pelo MEC/CNRM
ou CBR/AMB. Fones 8111-2330 ou 8136-2622

Reumatologista para consultório, na entrada de
Osasco, 5 minutos da USP. Ótimo retorno,
convênios e particular. Fones 3682-5460 e
9234-1881 Lilian ou dr. Cláudio

OUTROS
Mercedes Benz C240. Ano 1998, modelo
1999, placa final 2. Cor prata. Ótimo estado.
Conservado. 61.000 km. R$ 50 mil. Fones
8121-4950 e 5094-1220

CLASSIFICADOS
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