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Os dias de hoje nos impõem grandes desafios. Um deles, sem dúvida é a

dificuldade de lidar com a quantidade de informações, sendo o tempo cada

vez mais escasso. Por outro lado, não há dúvida que informação é a ferra-

menta mais poderosa para alavancar as imprescindíveis transformações que

a classe médica almeja e merece. Atualizar-se em relação aos assuntos liga-

dos à nossa profissão, formando uma consciência crítica, nos aproxima cada

vez mais destes objetivos. Foi com esta ideia que resgatamos, nesta edição,

uma seção destinada à divulgação de temas relacionados ao médico e à me-

dicina e que tiveram repercussão na grande mídia durante o mês. Intitulada

“Deu na imprensa”, a seção tem como objetivo difundir aos colegas assun-

tos relacionados à classe. As notícias serão divulgadas da forma mais “enxu-

ta” possível e não terão cunho científico ou pedagógico, permitindo que o

médico reflita sobre diferentes temas associados à profissão, no formato

como eles foram transmitidos à população leiga. Esperamos, desta forma,

contribuir com o conhecimento e, acima de tudo, com o questionamento

sobre as diferentes situações vivenciadas por todos nós no dia-a-dia.

“O homem pode tanto quanto sabe.”

Francis Bacon

Boa leitura!

  Renato Françoso Filho e Leonardo da Silva

Diretores de Comunicação

Prezados colegas

Carros respondem por 90% da
poluição do ar
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2009: crise e esperanças
O ano de 2009 começa trazendo na bagagem algumas he-

ranças negativas de 2008. A crise econômica mundial pros-

segue na ordem do dia, colocando em xeque as perspectivas

de desenvolvimento sustentável. O desemprego aumenta,

os investimentos diminuem e empresas reduzem investimen-

tos. O crédito está escasso e os brasileiros já colocam o pé no

freio do consumo. É, enfim, um indício técnico de recessão.

É o reflexo de uma ciranda financeira irresponsável da qual

poucos se beneficiaram e, agora, muitos pagam a conta.

Outra questão preocupante diz respeito aos conflitos en-

tre Israel e o Hamas, na Faixa de Gaza. A paz é um dos

mais sagrados patrimônios da humanidade, sendo incon-

cebíveis ações de intolerância e radicalização por quais-

quer das partes. É inadmissível que a falta de diálogo leve

ao recrudescimento dos ânimos, provocando destruição e

ceifando vidas inocentes.

Neste caso, em particular, é necessário um real e persis-

tente esforço para a consolidação de um fórum democrático

de negociação, sob a vigilância da Organização das Nações

Unidas (ONU). A paz deve ser resgatada, respeitando o di-

reito de todos os povos da região. Portanto, esperamos que a

trégua, recém-sinalizada, venha imbuída da sincera busca

de soluções para esse conflito sangrento e traumático. Que

não seja simplesmente uma estratégia de batalha.
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EDITORIAL

Jorge Carlos Machado Curi
PRESIDENTE DA APM

Também temos, ainda bem, boas notícias neste início de

ano: uma é a expectativa positiva em torno do recém-em-

possado presidente americano, Barack Obama. De todas as

partes do mundo, ecoa a esperança de que ele poderá ter

importante papel na construção de tempos melhores para os

Estados Unidos e para uma nova ordem mundial.

Não há dúvida que uma pessoa com o perfil e história de

Obama tem tudo para viabilizar mudanças relevantes nas

engrenagens do poder. Vislumbra-se, assim, uma perspecti-

va incrível para países como o Brasil que, a despeito de tan-

tas mazelas, constrói, dia-a-dia, uma democracia mais

participativa e solidária.

Mas as coisas só caminharão realmente bem se fizermos

nossa lição de casa. É preciso resolver as insuficiências do

sistema de saúde, oferecer reais possibilidades para as crian-

ças e educá-las, especialmente as da periferia, que são presas

fáceis do crime e do tráfico. Temos de zelar pelo meio ambi-

ente, pela Amazônia, além de promover ações urgentes para

reduzir as diferenças sociais, entre tantos outros desafios.

Estou convicto de que é possível solucionar nossos proble-

mas em áreas vitais, como saúde, educação, segurança e in-

clusão. O primeiro passo é exigir que os nossos governantes

façam a sua parte, pois queremos fazer a nossa. Se a sociedade

civil souber se organizar, certamente teremos um feliz 2009.
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RADARMÉDICO

SOS

Ajuda à Santa Catarina
TELESSAÚDE

Cartão DVS/Médico

O Cartão DSV/Médico, que per-

mite que profissionais da saúde cir-

culem pela capital paulista durante o

rodízio municipal de veículos, pas-

sou a ser liberado pela Internet.

Segundo o Conselho Regional de

Medicina de São Paulo (Cre-

mesp), não há mais necessidade

de retirar o cartão na sede do ór-

gão, mas quem não quiser fazer a

liberação pela Internet poderá for-

malizar o pedido através do e-mail

rod@cremesp.org.br e aguardar

contato para que seja agendada a

data de sua entrega.

Por outro lado, o órgão informa

que continua em vigência, desde

outubro do ano passado, decisão

da Prefeitura que não aceita pedi-

do de isenção, renovação e subs-

tituição do Cartão DSV/Médico

para veículos que estejam registra-

dos em nome de pessoa jurídica.

Quem já possui esse tipo de isen-

ção, a liberação permanecerá váli-

da até a data de término da vigência.

TELESSAÚDE
SBA tem nova diretoria

O médico Luiz Antonio Vane é o

novo presidente da Sociedade Bra-

sileira de Anestesiologia (SBA) para

a gestão 2009-2010.

Vane graduou-se pela Medicina de

Botucatu em 1976, fez residên-

cia em Anestesiologia, pós-gradu-

ação em Ribeirão Preto (USP) e

Botucatu (Unesp), tendo conclu-

ído o mestrado e o doutorado na

especialidade. Em 1987, tornou-

se professor livre-docente na

Unesp de Botucatu. Em julho de

1994, passou a titular do depar-

tamento de Anestesiologia. Fez

pós-doutorado nos EUA, de

1998 a 2000.

Além dele, compõem a nova dire-

toria: Carlos Eduardo Lopes Nu-

nes (vice-presidente); Márcio de

Pinho Martins (secretário); Henri

Braunstein (tesoureiro); José Mari-

ano Soares de Moraes (Defesa

Profissional); Airton Bagatini (Admi-

nistrativo); Nádia Maria da Concei-

ção Duarte (Científico).

A Associação Pau-

lista de Medicina

(APM) participou

da campanha de aju-

da aos desabrigados

pelas chuvas de San-

ta Catarina, no final

do ano passado.

No dia 8 de dezem-

bro, uma segunda-

feira, um caminhão

saiu da sede da enti-

dade, em São Paulo, carregado com 55 caixas com peças

de vestuário infantil e adulto, artigos de higiene pessoal e

limpeza, 600 litros de água, alimentos e medicamentos.

O caminhão com os donativos arrecadados pela APM

foi direto para Itajaí, uma das cidades mais atingidas

pelas chuvas.

A APM agradece a colaboração de funcionários, médicos,

das regionais à ação humanitária que ajudou as vítimas das

chuvas em Santa Catarina.

Criado em 2003 para premiar pes-
soas e entidades que se destacaram
na luta contra o câncer, foi entregue,
no final do ano passado, o prêmio
Carmen Prudente, em cerimônia re-
alizada no Instituto do Câncer do Es-
tado de São Paulo: Octavio Frias de
Oliveira (ICESP). A Associação Pau-
lista de Medicina (APM) marcou
presença neste importante evento,
representada pelo seu presidente,
Jorge Carlos Machado Curi. Na
oportunidade, o cirurgião entregou
uma das homenagens ao doutor Jor-
ge Saad Souen, do Hospital das Clí-
nicas de São Paulo.
O grande homenageado da noite foi o
vice-presidente da república, José de
Alencar, por conta de sua atuação em

prol da desmistificação do câncer. Ao
todo, foram os 11 premiados.

Luta contra o câncer homenageia personalidades

Jorge Curi e o homenageado Jorge Souen

Homenageados
José de Alencar (Vice-Presidente); Prof.
Dr. Giovanni Guido Cerri (ICESP);
Dra. Rita de Cassia Macieira (Socieda-
de Psicossomática de Oncologia); Dr.
João Luis Silva (Hospital Sírio Liba-
nês); Dra. Lenira Maria Queiróz Mau-
ad (Hospital Amaral Carvalho, Jaú);
Prof. Dr. Jorge Saad Souen (HC); Dra.
Luizemir Wolney Carvalho Lago (CE-
PALT); Profa. Dra. Cibele Andricioli
Mattos Pimenta (Faculdade de Enfer-
magem da USP); Dr. Roberto Gomes
(Sociedade Brasileira de Cancerologia,
Bahia); Dr. José Eduardo Nadalet (Fe-
deração Brasileira de Entidades de
Combate ao Câncer); Dr. Sérgio Dani-
el Simon (Grupo Brasileiro de Estudos
de Câncer de Mama - GBCAM)

Foto: Leandro de Godoi
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RADARMÉDICO

A Associação Paulista de Medicina
(APM) promoveu, no mês passado, o
lançamento do livro “Cuidando de

Crianças e Adolescentes”, de autoria
do pediatra e 2º diretor de Patrimônio
e Finanças da entidade, Clóvis Fran-
cisco Constantino, em parceria com
outros dois especialistas no assunto: o
pediatria e neonatologista, coordena-
dor dos Grupos de Trabalho da Socie-
dade de Pediatria de São Paulo, João
Coriolano Rego Barros, e o Supervi-
sor Médico do Hospital Municipal
Infantil Menino Jesus, da Prefeitura
do Município de São Paulo, Mário
Roberto Hirschheimer.
O evento contou com a presença
do presidente da APM, Jorge Car-
los Machado Curi, de convidados,

associados da entidade
e autoridades, como o
presidente do Cre-
mesp, Henrique Car-
los Gonçalves, e o
secretário de Estado
da Saúde, Luiz Rober-
to Barradas Barata.

A obra
Cuidando de Crianças
e Adolescentes sob
olhar da Ética e Bioética procura abor-
dar, sem preconceitos e imposições, o
universo em que se move a afetividade
e o psiquismo dos pequenos pacientes,
e dos maiores, os da adolescência, quan-
do invadidos por transtorno.
A obra é dirigida a esses e outros assuntos,

Diretor da APM lança livro

cujos capítulos acompanham a ética
aplicada às questões da vida e da saú-
de – a Bioética. O livro apresenta 28
capítulos, escritos por 3 Editores e 41
notáveis Colaboradores. (LG)

João Coriolano Barros, Clóvis
Constantino e Mário Hirschheimer

Foto: Osmar Bustos

TELESSAÚDE

TISS em papel
O juiz federal, Wilney Magno de
Azevedo Silva, da 16ª Vara Federal
do Rio de Janeiro, concedeu limi-
nar em mandado de segurança
coletivo, impetrado por entidades
médicas paulistas junto à Justiça
Federal do Rio de Janeiro, sede da
Agência Nacional de Saúde-ANS,
que torna facultativo o uso do TISS
no formato eletrônico.
Os médicos do Estado de São Pau-
lo, inscritos no Conselho Regional
de Medicina (Cremesp), poderão
a partir de agora, transmitir suas in-
formações aos convênios médi-
cos através das guias de papel
utilizadas atualmente.
O Cremesp alerta para que os médi-
cos informem o órgão quando hou-
ver qualquer tentativa de coação para
que seja utilizada a guia eletrônica.

TELESSAÚDE
Servidor Municipal
conquista prêmio

O Hospital do Servidor Público Mu-
nicipal (HSPM), localizado na capi-
tal paulista, foi uma das instituições
agraciadas com o Prêmio São Pau-
lo Cidade-Inovação em Gestão
Pública-2008. O prêmio foi cria-
do em 2007 para reconhecer e
premiar as inovações e as boas
práticas de gestão municipal que re-
sultem em melhor serviço ao cida-
dão. Neste ano, foram inscritas 73
iniciativas, das quais 34 se classifica-
ram como semifinalistas. Dezesseis
receberam o Certificado de Finalis-
tas e oito de vencedoras.
O modelo de gestão pela qualidade
do HSPM teve início em 2001 e
vem sendo desenvolvido e aperfei-
çoado constantemente. O hospital
já conquistou também o Selo de
Compromisso com a Qualidade
Hospitalar – CQH (um programa
mantido pela Associação Paulista de
Medicina e pelo Cremesp), em
2005, reavaliado em 2008.

Clube do Jazz

Carlos Malta encerra temporada

O Clube do Jazz da Associa-
ção Paulista de Medicina fe-
chou o ano de 2008 com chave
de ouro, com a apresentação
do multi-instrumentista,
compositor, orquestrador,
band-leader e educador mu-
sical, Carlos Malta. Possui-
dor de um estilo original e
criativo, ele já lançou sete
discos. Depois de 12 anos
participando do grupo de

Hermeto Pascoal, partiu
para carreira solo em 1993.
Ele utilizou diferentes ins-
trumentos de sopro, como
saxofones, flautas e pífaro, e
interpretou músicas gravadas
ao longo de sua carreira.
Malta foi acompanhado pe-
los músicos Daniel Grajew
(piano / teclado), Richard
Montano (bateria) e Guy
Sasso (contrabaixo). (LG)
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RADARMÉDICO

O Conselho Científico da Associa-
ção Paulista de Medicina (APM) re-
cepcionou, no mês passado os
recém-eleitos presidentes das Espe-
cialidades que formam os departa-
mentos da entidade. Durante a
reunião, debateram as principais
metas do grupo para o ano de 2009.
A perspectiva é incrementar a Edu-
cação Médica Continuada, a Defesa
Profissional e debater o aparelho for-
mador, a residência e serviços.
O secretário geral, Ruy Tanigawa, ao
dar as boas-vindas aos presentes, re-
forçou o papel de cada um dos mem-
bros sobre a importância do
associativismo e da união da classe
médica paulista e nacional, estimu-
lando a presença dos especialistas e
dos acadêmicos na Associação.

No encontro, além de as-
suntos gerais de interesse
da classe médica, foram
expostas questões como
Acreditação, Convênio
com a Prefeitura do Mu-
nicípio de São Paulo, Edu-
cação Médica Continuada,
Especialistas para Curso
de Perícia Médica e Resi-
dência Médica.

Grupo terá residentes
O conselho científico é constituído pela
diretoria da Associação Paulista de
Medicina, presidentes dos Departa-
mentos Científicos, presidentes das As-
sociações Médicas de fins científicos
conveniadas com a APM e por um re-
presentante do corpo docente de cada

Conselho Científico recepciona presidentes de Especialidades

Debate

Violência contra médicos
TELESSAÚDE

Ética Médica
O Conselho Federal de Medicina
(CFM) recebe, até o dia 28 de feve-
reiro, propostas de médicos e enti-
dades organizadas da sociedade civil
para a revisão do Código de Ética
Médica (CEM), adotado em 1988.
As propostas serão analisadas pelo
órgão e encaminhadas para discus-
são na II Conferência Nacional de
Ética Médica. A previsão é que essas
sugestões contribuam para o ante-
projeto do novo Código, documen-
to com diretrizes básicas do projeto
definitivo. Pode-se sugerir a inclusão
de novos artigos, alteração ou exclu-
são de artigos existentes.
A primeira conferência sobre a re-
visão do código aconteceu no ano
passado, em Brasília (DF). Até ju-
nho de 2009, devem acontecer ,
sendo a última com caráter delibe-
rativo, na qual o Código deverá ser
aprovado. As propostas devem ser
feitas pelo site do CFM.

TELESSAÚDE

O Conselho Regional de Me-
dicina do Estado de São Paulo
(Cremesp) reuniu, no mês de
dezembro, representantes de
entidades médicas e da Justiça
estadual e federal para discutir
a violência contra médicos. A
principal meta do debate foi a
de analisar toda a questão da
violência atual e estabelecer
caminhos eficazes que ajudem

a alertar as autoridades, a po-
pulação e os próprios médi-
cos sobre a questão.
A Associação Paulista de
Medicina (APM) foi represen-
tada pelo seu presidente, Jor-
ge Carlos Machado Curi. O
Fórum teve como mediador
o coordenador do Departa-
mento Jurídico do Cremesp,
Desiré Carlos Callegari.

Novo mínimo
A Federação Nacional dos Médi-
cos (Fenam) informou que o va-
lor do salário mínimo profissional
dos médicos, para o ano de 2009,
é de R$ 8.239,24. Ele vai servir
como parâmetro para orientar as
reivindicações da categoria em dis-
sídios, convenções, acordos cole-
tivos de trabalho e demais
negociações, para jornadas de 20
horas semanais.
O salário mínimo profissional dos
médicos foi instituído pela Fenam
conforme deliberação do XI En-
contro Nacional das Entidades
Médicas - ENEM, evento realiza-
do em Brasília.
O valor do novo mínimo é resul-
tante da atualização monetária pelo
Índice Geral de Preços do Merca-
do (IGPM) da Fundação Getúlio
Vargas (FGV), acumulado no ano
de 2008 (9,81%), e da interpre-
tação correta da Lei 3.999/61.

Reunião do Conselho Científico

Escola Médica situada no Estado de
São Paulo. A partir dos próximos en-
contros, estará em pauta a oficiali-
zação da parceria e da presença
permanente da Comissão Estadual
de Residência Médica no grupo
para o desenvolvimento de ações es-
pecíficas nesta área. (LG)
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Ditão e Tostão

Sou médico, corintiano e gosto de futebol como você (Carla No-
gueira). Lendo sua matéria na revista 593, na  página 14, detectei um
erro histórico, e acho que uma correção deve ser feita, com o mes-
mo destaque dado à matéria.

Ditão foi um zagueiro simples, raçudo, que veio da Portuguesa de
Desportos para o Corinthians. Já é falecido e não tem quem o defenda.
Subia ao ataque no final das partidas, e comandou viradas históricas nos
minutos finais das partidas para o Corinthians, então o “time da virada”.

Tostão já havia disputado a Copa de 1966 e era craque consagra-
do. Na partida entre Cruzeiro e Corinthians, disputada no Pacaembu,
Tostão foi atingido pela BOLA, chutada pelo zagueiro Ditão, e não por
um chute. O chute no adversário é uma jogada desleal, e vivíamos
uma época mais romântica no futebol brasileiro, mais leal. A BOLA-
DA não intencional ocasionou a lesão na retina de Tostão, que foi
operado posteriormente nos EUA, antes da Copa de 1970.

Consulte os conhecedores de nosso futebol, como Juca Khfouri,
Milton Neves, e outros antigos do futebol.

Eu tinha 11 anos na época.
Dr. Flávio Luiz Lima Salgado

Médico Associado da APM

Vice-Presidente da Regional APM de Taubaté

“Ditão deu uma joelhada na bola”

A Revista da APM, atendendo à sugestão do médico Flávio Luiz
Lima Salgado, conseguiu localizar um ex-jogador do Corinthians que
estava mais próximo do lance polêmico, que teve como conseqüên-
cia o descolamento da retina do jogador Tostão, que acabou abando-
nado o futebol em janeiro de 1974, aos 27 anos.

Polaco, hoje com 59 anos, tinha 19 anos e fazia o primeiro jogo no
Brasil com a camisa do Corinthians (antes havia participado de uma
excursão aos EUA e Espanha com o time). Recém-contratado junto à

Prudentina como zagueiro de área, foi improvisado como lateral direito
por causa da morte de Lidu (em acidente com o ponta esquerda Eduar-
do), que era o titular. Polaco fez mais sucesso no futebol como zaguei-
ro do Palmeiras quando compôs a principal defesa montada pelo técnico
Oswaldo Brandão: Leão, Eurico, Luis Pereira, Polaco e Zeca. Uma
contusão no joelho em torneio em Mar Del Plata o tirou dos campos
de futebol por mais de um ano. Foi substituído por Alfredo.

O jogo entre Corinthians e Cruzeiro foi realizado no dia 24 de
setembro de 1969, no Pacaembu, em São Paulo. O time de Polaco

e Ditão venceu por 2 a 0.

“O Ditão era um jogador alto, troncudo, e tinha certa

dificuldade para flexionar o corpo e ele desenvolveu uma

mania de dar joelhada na bola, principalmente em escan-

teios à meia altura. Naquele jogo, o lance foi perto da

grande área. Uma bola centrada. Ditão desviou a bola com

uma joelhada e ela resvalou no rosto de Tostão, que vi-

nha de frente. Foi um lance comum. Tostão começou a

reclamar e passar a mão no olho esquerdo. Eu ainda per-

guntei pra ele se tinha machucado e ele me respondeu

que não, mas que doía um pouco”, disse Polaco.

Tabagismo

Parabéns à APM pelo excelente artigo na Revista da APM “Diagnóstico
que Mata”, sobre o tabagismo. Apesar da luta em que muitos se engajam
contra essa mazela do comportamento humano, ainda se fuma demais!
Há, inclusive, colegas médicos, especialmente na minha especialidade,
Psiquiatria, que parece não terem ainda se conscientizado do problema
de saúde pública que o fumo representa, sendo muitos deles próprios
fumantes e/ou tolerantes com o fumo, prejudicando profissionais e paci-

entes não fumantes, mesmo em ambiente de trabalho.
Herzil io Ottoni Viviani de Campos

Polaco, comerciante em Rancharia (SP), aponta a foto do time
que atuou no jogo que teve o polêmico lance entre Ditão e Tostão

Time do Corinthians que ganhou do Cruzeiro em 1969, no
Pacaembu. Da esq.p/dir-em pé: Lula, Dirceu Alves, Ditão,

Luis Carlos, Polaco e Miranda. Agachados, da esq.p/dir.:
Paulo Borges, Ivair, Benê, Suingue e Lima

Resposta

Cartas&e-mails
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Unicef denuncia morte de
mulheres por gravidez

O relatório “Situação Mundial da

Infância 2009 – Saúde Materna e Neo-

natal” do Fundo das Nações Unidas

para a Infância (Unicef) revela que mu-

lheres de países em desenvolvimento

possuem 300 vezes mais chances de

morrer durante o parto, devido às

complicações da gravidez, do que

mulheres de países desenvolvidos. O

relatório valoriza o vínculo que existe

entre a sobrevivência das mães e dos

recém-nascidos. Todos os anos, mais

de meio milhão de mulheres morrem

devido a complicações decorrentes da

gravidez ou do parto, entre elas, 70 mil

adolescentes e jovens entre 15 e 19 anos.

(Agência Brasil)

Dois peritos médicos são
agredidos por semana
Pelo menos dois peritos médicos da

Previdência Social foram agredidos

por semana, no ano passado.  De ja-

neiro a dezembro de 2008, ocorreram

102 agressões contra esses profissio-

nais, segundo a Associação Nacional

dos Médicos Peritos (ANMP). A ca-

tegoria considera insuficientes as me-

didas tomadas pelo governo para

prevenir tais casos, embora o minis-

tro da Previdência, José Pimentel,

garanta que houve melhorias nos úl-

timos anos. A ANMP diz que o nú-

mero de agressões pode ser ainda

maior porque foram registradas ape-

nas as queixas feitas nas polícias.

(Agência Brasil)

DEUNAIMPRENSA

Hospital de Rio Preto suspende transplantes
O Hospital de

Base de São José do

Rio Preto suspen-

deu os transplantes

de fígado por falta

de estrutura física e

de pessoal. Com a

medida, cerca de

300 pacientes, que

aguardavam pelo

procedimento, fo-

ram prejudicados,

dos quais 50 são

casos mais graves e foram remanejados para filas de São Paulo, Ribeirão Preto e

Campinas. O problema agravou-se no final de 2008, quando o hospital perdeu a

UTI para os transplantes e parte dos 15 profissionais da área.

(O Estado de S.Paulo)

Residentes da Unicamp
paralisaram atividades
Cerca de cem médicos residentes do

Hospital de Clínicas da Unicamp parali-

saram suas atividades em protesto contra

a redução de cirurgias por falta de aneste-

sistas. Eles asseguraram que isso prejudi-

ca a sua formação, além de aumentar as

filas nos atendimentos. Em dezembro, a

direção do hospital determinou corte de

30% de procedimentos cirúrgicos, devi-

do à falta de anestesistas. O HC faz, em

média, 50 cirurgias por dia, sendo de 15

a 20 eletivas (que não são urgentes). O

hospital tem 12 salas, que deveriam fun-

cionar 12 horas por dia, durante cinco

dias da semana, mas 10 delas estão sem

atividades, por falta de anestesistas.

(Folha de S.Paulo)

43% dos brasileiros sofrem
de distúrbios do sono

Pesquisa realizada pela Sociedade Bra-

sileira do Sono mostrou que 43% dos bra-

sileiros não têm um sono restaurador e

apresentam sinais de cansaço no decor-

rer no dia. Os distúrbios do sono podem

causar desde problemas à saúde, de rela-

cionamento e profissionais, até aciden-

tes graves. O professor da UnB, Carlos

Viegas, afirmou que os três principais pro-

blemas do sono são as insônias circuns-

tanciais ou crônicas; os distúrbios como

a apnéia (paradas respiratórias durante

o sono), os roncos, que atingem grande

parte da população, e os distúrbios neu-

rológicos do sono, que são mais raros,

e afetam apenas 1% da população.

(Agência Brasil)
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Teste de HIV passa a ser
feito em apenas 15 min.
O Brasil inicia a realização de um teste,

que detecta o vírus HIV em apenas 15

minutos, a um custo praticamente pela

metade do que era feito anteriormente.

Antes, o governo pagava U$ 5,00 por tes-

te, agora o valor passa a ser de U$ 2,60. A

redução do custo possibilitará que o teste

seja levado a regiões mais remotas do país.

Para realização deste tipo de teste, ape-

nas uma gota de sangue já é suficiente.

Ao passo que, nos testes convencionais,

era necessário o envio de uma amostra

de sangue para um laboratório.

(Folha de S.Paulo)

Jovens têm HPV no
início da vida sexual

Estudo do Instituto Fernandes Figuei-

ra, da Fiocruz, detectou que 24% das

jovens são vítimas de lesões por HPV

ainda no primeiro ano de vida sexual.

Tais lesões, ocasionadas pelo vírus po-

dem levar ao desenvolvimento do cân-

cer de colo de útero. Foram analisadas

403 meninas, de 11 a 19 anos, um ano e

cinco anos após o início da vida sexual.

Em cinco anos, os dados são ainda mais

alarmantes: 36,5% das garotas apresen-

tavam o problema. Os dados foram le-

vantados entre os anos de 1996 e 2006.

 (Folha de S.Paulo)

DEUNAIMPRENSA

Mulheres e o cigarro
Estudo realizado no Hospital AC

Camargo, com 6 mil pacientes mos-

tra que as mulheres têm mais dificul-

dades em deixar o vício do cigarro.

Uma outra pesquisa do hospital re-

vela que as mulheres têm mais de-

pressão do que os homens e, por isso,

estão mais sujeitas aos sintomas de

Presidente de entidade faz
críticas a salário do SUS
O presidente do Colégio Brasileiro

de Cirurgiões, Edmundo Machado

Ferraz, divulgou artigo no qual desta-

ca que o médico recebe, do Sistema

Único de Saúde (SUS), de R$ 1.200,00

a R$ 1.800,00, por 20 horas semanais.

Com a dupla jornada, consegue um

rendimento em torno de R$ 3.600,00.

Ele lembra que a reivindicação das

entidades médicas, em abril de 2008,

ainda não foi atendida, ao passo que

o cargo recém-criado pelo governo,

de carcereiro da Polícia Federal, sur-

ge com o salário de R$ 12 mil, apro-

vado, sem restrições, no mesmo

Congresso Nacional.

No final do artigo, Ferraz propõe ao

governo amplo debate sobre o assunto.

(O Estado de S.Paulo)

ansiedade. A reportagem destaca o

dado da OMS, que mostra que duas

mulheres para cada homem são atin-

gidas pela depressão. O estudo desta-

ca que é preciso uma abordagem

específica para a mulher fumante, que

seria tratar, antes, a depressão e, de-

pois, a dependência da nicotina.

(Folha de S.Paulo)

Remédio de alto custo
é roubado no Grajaú

O Hospital Geral do Grajaú, na zona

sul da capital paulista, foi invadido, em

janeiro, por um bando de 15 homens.

Depois de fazer 5 funcionários reféns,

os criminosos, fugiram, levando R$ 52

mil em medicamentos de alto custo –

com preços que variam de R$ 20 e

R$ 90 a caixa. O circuito de TV interno

do hospital não estava funcionando.

Armados, os ladrões chegaram ao hos-

pital em dois veículos, renderam os vi-

gilantes que estavam na guarita e abriram

o portão para entrar com os carros.

(O Estado de S.Paulo)
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m janeiro, uma das principais

polêmicas registradas nos ór-

gãos de comunicação foi a divulgação,

pela Unicef (Fundo das Nações Unidas

para Infância), do ranking mundial da

mortalidade infantil em crianças com

até cinco anos de idade.

De acordo com o relatório Situação

Mundial da Infância 2009, o Brasil

está na 107º posição, em uma lista com

194 países. A colocação equivale

a uma taxa de 22 mortes para cada mil

nascidos vivos. No ano passado, o país

ocupou a 113º posição(quanto mais

próximo da primeira colocação, pior a

classificação do país), com taxa de 20

mortes para cada mil vivos.

O Ministério da Saúde reagiu e disse

que os dados do governo brasileiro

mostram que a taxa era de 23,1 para

cada mil nascidos vivos, no mesmo ano,

portanto, 1,1 morte a menos. Segundo

o ministro da Saúde, José Gomes

Temporão, se os índices brasileiros ti-

vessem sido levados em conta pelo

Unicef, “o país poderia estar em uma

posição muito melhor”.

O escritório do Unicef, segundo Tem-

porão, reconheceu, em nota divulgada

que a publicação utilizou um banco de

informações diferente do adotado no Bra-

sil, já aceito pela própria entidade como

instrumento de monitoramento e análise

da situação das mulheres e crianças no

E

Unicef e Brasil divergem em
índices

país.  O relatório ainda não contempla os

dados da Rede Interagencial de Informa-

ções para a Saúde (RIPSA), utilizados

pelo Ministério da Saúde.

O Unicef prometeu ao governo brasi-

leiro que, já na próxima edição do relató-

rio sobre a Situação Mundial da Infância,

serão utilizados os dados produzidos pela

RIPSA, composta por 30 entidades técni-

cas e científicas nacionais, cujas informa-

ções são reconhecidas pelo Organismo.

O governo brasileiro, também em

nota divulgada, disse que, ao contrário

do noticiado por alguns veículos de co-

municação, os dados utilizados no Bra-

sil apontam queda na mortalidade na

infância (crianças menores de cinco

anos), entre os anos de 2006 e 2007. 

A nota informa que os índices passa-

ram de 23,6 óbitos por mil nascidos vi-

vos, em 2006, para 23,1 por mil

nascidos vivos em 2007.  Para o gover-

no brasileiro, a queda é uma das maio-

res do mundo, se comparada a taxa de

2007 aos índices de 1990, quando a

mortalidade na infância estava em 53,7

por mil nascidos vivos.

O debate sobre números só foi ameni-

zado quando a coordenadora do Progra-

ma de Sobrevivência e Desenvolvimento

Infantil do Unicef, Cristina Albuquer-

que, disse que as edições do documento

Fotos: Agência Brasil

Mãe acompanha o filho, na enfermaria Mamãe Canguru, da Santa Casa de Misericórdia do
Pará, em Belém, onde vários recém-nascidos morreram, de maio até julho do ano passado

Governo e Fundo das Nações Unidas para a Infância debatem,

pela imprensa, números sobre mortalidade infantil no país
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utilizam metodologias diferentes, em-

bora o esforço seja de padronização.

“Não se compara esses relatórios e este

aviso está no relatório. Todos os anos,

eles são reajustados, atualizados e a série

histórica muda. Há diferenças, de um ano

para o outro, que não significam, neces-

sariamente, melhora ou piora”, afirmou.

A coordenadora disse que o Brasil é um

dos países que mais reduziu a taxa de mor-

talidade, entre 1990 e 2007. A queda foi

de 62%, considerando que em 1990, a taxa

era de 58 mortes para mil nascidos vivos.

“A 107º ou 113º posição no ranking

não importa. O Brasil é um dos

países com a maior diminuição da taxa

e vai atingir a meta do milênio”, acres-

centou Cristina Albuquerque. 

A redução da mortalidade infantil é

um dos oito objetivos pactuados por 191

nações, em uma reunião promovida

pela Organização das Nações Unidas

(ONU), em 2000. As nações têm até

2015 para atingir as metas previstas.

Mas, avaliação feita pelo governo

brasileiro mostra que ele poderá atin-

gir uma das metas estabelecidas pela

ONU, em 2011, quatro anos antes do

prazo. O Brasil quer chegar, naquele

ano, com o índice geral de 14,4 mortes

para cada grupo de mil crianças meno-

res de um ano de idade.

O país todo torce para que os núme-

ros apresentados pelo governo brasilei-

ro sejam os corretos e que as metas sejam

estabelecidas nos prazos previstos. �

Ministro José Gomes Temporão:
“país apresenta queda no índice

de mortalidade infantil”
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SUS e a crise econômica
O secretário de Gestão Estratégica e

Participativa do Ministério da Saúde, An-

tônio Alves de Souza, disse que a migra-

ção de beneficiários de planos de saúde

para o Sistema Único de Saúde (SUS) será

uma das consequências indiretas que o

país enfrentará, em razão da crise finan-

ceira mundial. De acordo com o gover-

no, em setembro de 2008, a saúde

complementar contava com 40,8 milhões

de beneficiários em planos de assistência

médica privada, destes 73,5%, são vin-

culados a planos coletivos.

O secretário disse que, diante desta

situação, serão necessárias alternativas

governamentais e a priorização das áre-

as mais afetadas. “Como o SUS é um

sistema inclusivo, vindo mais pessoas

para a inclusão tem que haver mais re-

cursos”, afirmou.

Envio de células ao exterior
O Diário Oficial da União, do dia 22 de

janeiro trouxe a decisão do Ministério da

Saúde de autorizar o envio de amostras de

células-tronco para o exterior. De acordo

com a Portaria n.º 87, as células são de

doadores cadastrados no Registro Brasi-

leiro de Doadores Voluntários de Medula

Óssea (Redome) e serão usadas em trans-

plantes. As amostras enviadas podem ser

de medula óssea, sangue ou sangue de cor-

dão umbilical e placentário. A Secretaria

de Atenção à Saúde será a responsável pe-

los trâmites legais, e o Instituto Nacional

de Câncer (Inca) deverá adotar as provi-

dências necessárias para o desempenho

efetivo e eficaz das funções técnicas e ope-

racionais do registro de doadores.

Mortes por alcoolismo
Um estudo, feito pelo Ministério da

Saúde, constatou que houve aumento no

número de mortes por doenças relacio-

nadas ao consumo de bebidas alcoólicas.

O número passou de 10,7 mortes por 100

mil habitantes, em 2000, para 12,64, em

2006, o que corresponde a uma elevação

em 18,3%, em seis anos. Os dados usados

pela pesquisa foram retirados do Sistema

de Informações sobre Mortalidade (SIM)

no Brasil, referentes aos anos de 2000 a

2006. Neste período, 92.946 óbitos tive-

ram como causa doenças relacionadas

exclusivamente ao uso do álcool, e

146.349 mortes ocorreram por doen-

ças associadas à ingestão da substância,

entre outros fatores.

Governo rastreia remédios
O governo brasileiro criou, neste mês,

o Sistema Nacional de Controle de Me-

dicamentos, que irá monitorar todo re-

médio produzido, dispensado e vendido

no Brasil. A nova norma prevê o acom-

panhamento durante toda a cadeia pro-

dutiva, desde a fabricação até o consumo

pela população. O controle deverá ser

realizado por meio de sistema de identi-

ficação, com o emprego de tecnologias

de captura, armazenamento e transmis-

são eletrônica de dados. A implementa-

ção será feita no prazo gradual de três

anos. Dados do governo mostram que o

setor farmacêutico movimenta US$ 10

bilhões ao ano. No entanto, apenas em

2008, a Anvisa apreendeu cerca de 130

toneladas de produtos sem registro, con-

trabandeados e falsificados no mercado.

Clínicas Geriátricas e SUS
A Câmara analisa o Projeto de Lei

4235/08, apresentado pelo deputado

Sandes Júnior (PP-GO), que permite a

inclusão das casas e clínicas geriátricas

entre as unidades conveniadas do Siste-

ma Único de Saúde (SUS). O objetivo é

ampliar a rede de atendimento ambula-

torial para idosos. Para serem incluídas

no SUS, essas instituições não podem

ter fins lucrativos, devem ter registro de

utilidade pública federal e autorização

para funcionamento, além de desenvol-

ver programas de longa permanência

para idosos. A proposta será analisada,

em caráter conclusivo, pelas comissões

de Seguridade Social e Família e de

Constituição e Justiça e de Cidadania.

GOVERNOESAÚDE
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Troca de Planos de Saúde
A Agência Nacional de Saúde Suple-

mentar (ANS) publicou, este mês, resolu-

ção normativa que garante mobilidade a

usuários dos planos individuais e familia-

res de saúde. Com isso, eles poderão tro-

car de operadora sem cumprir novos

prazos de carência para fazer consultas,

cirurgias e outros procedimentos médicos.

Atualmente, as operadoras podem esta-

belecer (conforme a Lei 9.656, de 3 de

junho de 1998) prazo de até dois anos para

prestar atendimento a doenças e lesões pre-

existentes; 300 dias para parto, e 180 dias

para consultas, cirurgias e internações –

para urgência e emergência, a carência não

pode ser superior a 24 horas.
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Mudanças de sexo
A Câmara dos Deputados analisa o

Projeto de Decreto Legislativo 1050/

08, do deputado Miguel Martini (PHS-

MG), que suspende a aplicação da Por-

taria 1.707/08, do Ministério da Saúde,

que instituiu, no âmbito do Sistema

Único de Saúde (SUS), as cirurgias para

mudanças de sexo - processo transexua-

lizador. Na opinião do parlamentar, o

Poder Executivo extrapolou suas prer-

rogativas ao regulamentar, por meio de

portaria, a realização de um procedi-

mento que fere o Código Penal, por re-

sultar em lesão corporal do paciente. A

portaria está amparada por resolução do

Conselho Federal de Medicina, que pre-

vê a cirurgia de mudança de sexo entre

os procedimentos eticamente aceitáveis.

Revalidação de diplomas
O governo brasileiro institui projeto

piloto de revalidação de diplomas mé-

dicos obtidos no exterior. A ação é arti-

culada entre o Ministério da Educação

e o Ministério da Saúde. O projeto tem

como objetivo atender cerca de 230 bra-

sileiros graduados pela Escuela Latino-

americana de Medicina (ELAM), em

Cuba, e servirá para aperfeiçoar o atual

mecanismo, para todos os estudantes for-

mados no exterior. O Ministério da Saú-

de esclarece que o projeto conta, ainda,

com a participação de Instituições de

Ensino Superior e  tem característica

dinâmica, o que permite a participa-

ção de todos. Sugestões ou dúvidas

podem ser encaminhadas para o ende-

reço: diplomasmedicos@saude.gov.br

Crianças caem em casa
Pesquisa do Ministério da Saúde revela

que a maioria das quedas, entre crianças

até nove anos de idade, ocorre dentro da

residência. As quedas representam a prin-

cipal causa de atendimentos nas unidades

de urgência e emergência do Sistema Úni-

co de Saúde (SUS). As informações foram

coletadas em 84 unidades de urgência e

emergência de 37 cidades brasileiras, en-

tre setembro e outubro de 2007. Dos

10.988 atendimentos a crianças nessa fai-

xa etária, 5.540 (50,4%) foram provoca-

dos por quedas. Os dados mostram, ainda,

que o perigo nem sempre está nas ruas. A

maioria das quedas, 3.838 (69%), ocor-

reu dentro da residência das vítimas.

Remédios para Gaza
O governo brasileiro, por meio do Mi-

nistério da Saúde, doou 4,71 toneladas de

medicamentos para a população que per-

manece na Faixa de Gaza. A lista incluiu

10 mil envelopes de sais para reidratação

oral e 4.36 toneladas de hidroclorotiazida

(para hipertensão arterial), entre outros.

Para definir a quantidade e o tipo de me-

dicamentos doados, o ministério verifi-

cou seus estoques disponíveis. O governo

tem doado medicamentos, com frequên-

cia, para países e estados em situação de

calamidade. Recentemente, foram envia-

das 17 toneladas de remédios para Santa

Catarina e 4,5 toneladas para os estados

do Rio de Janeiro e Espírito Santo, que

foram atingidos pelas enchentes.

CNS e os planos para 2009
O Conselho Nacional de Saúde definiu,

neste mês os cinco pontos da pauta políti-

ca a serem desenvolvidos pela entidade,

em 2009. As prioridades estabelecidas fo-

ram: o foco na prevenção da saúde, e não

no tratamento da doença, maior investi-

mento na saúde pública, o financiamen-

to insuficiente do setor, a precarização

do profissional da área e a qualificação

dos conselhos estaduais e municipais de
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Febre amarela em SP
A Secretaria de Saúde do Estado de São

Paulo pretende vacinar 80 mil pessoas

contra a febre amarela nas regiões dos

municípios de Araraquara, São Carlos e

Bauru. Essas regiões compreendem um

total de 49 cidades que, este ano, foram

incluídas na campanha de imunização

contra a doença no Estado. No ano passa-

do, foi registrado um caso de febre amare-

la em todo o Estado, que provocou a morte

de um morador da cidade de São Carlos.

Segundo a Secretaria de Saúde, qualquer

pessoa com mais de 9 meses de idade tem

que tomar a vacina dez dias antes de viajar

para essas regiões, caso não tenha recebi-

do nenhuma dose nos últimos dez anos.

Outro cuidado a ser tomado, nessas áreas,

é o uso de repelentes.

saúde. Para alterar o quadro de financia-

mento insuficiente do setor, o conselho

defende  a criação de uma nova contribui-

ção social da saúde, em substituição à

CPMF. “Em 2008, foram investidos

R$ 48 bilhões, o que é insuficiente, princi-

palmente para um sistema que é focado na

doença”, afirmou o presidente do CNS,

Francisco Batista Júnior.
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Ricardo Balego

s acidentes de trânsito não são

os únicos problemas envolvendo

automóveis e a saúde humana. Agindo

Poluentes resultantes da

queima de combustíveis já

são responsáveis por 90%

da poluição do ar,

impactando decisivamente

na saúde humana

de forma diferente, mas não menos le-

tal, a poluição resultante da queima de

combustíveis também acomete a saúde

da população de forma decisiva.

Segundo especialistas, não existem ní-

veis seguros de exposição. “As principais

fontes de emissão de poluição são os ve-

ículos, com mais de 90%. O restante vem

de processos industriais e outras fontes”,

explica Maria de Fátima Andrade, do

Instituto de Astronomia, Geofísica e Ci-

ências Atmosféricas da USP.

Como conseqüência, acredita-se que a

poluição provoque cerca de 4.700 mortes

anuais – 12 a 14 pessoas por dia –, somen-

te na cidade de São Paulo, além de diver-

sos problemas de saúde tanto imediatos

quanto a médio e longo prazos. “Além da

mortalidade, há efeitos menos vistos, mas

que existem, como hospitalizações, emer-

gências em prontos-socorros e outros. O

material particulado tem efeito tanto ime-

diato quanto crônico”, confirma Nelson

Gouveia, pesquisador do Departamento

de Medicina Preventiva da FMUSP.

Na prática, isso se traduz em doenças

congênitas cardíacas, declínio da função

respiratória, baixo peso, prematuridade

O

um mal que se respira
Poluição veicular

Fotos: Osmar Bustos
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e alteração do crescimento pulmonar das

crianças. Além disso, a poluição tam-

bém influi na redução da fertilidade,

nos fetos viáveis, na alteração da ra-

zão sexual (nascem mais mulheres), na

redução do peso fetal, e em alterações

placentárias e de cordão umbilical.

Em dias de dispersão desfavorável

de poluentes por concentração exces-

siva de material particulado na atmos-

fera, aumentam os casos de internação

de crianças e idosos nos serviços de

saúde – população mais atingida.

De acordo com Paulo Saldiva, profes-

sor do Departamento de Patologia e co-

ordenador do Laboratório de Poluição

da FMUSP, a questão dos efeitos da po-

luição na saúde ainda não tem a atenção

que merece. “O pior argumento que pode

ser usado, hoje em dia, é o de que a polui-

ção não causa efeitos à saúde”, diz o es-

pecialista, que coordena estudos na área.

Poluição causa graves problemas respiratórios

Poluição na cidade de São Paulo mata de 12 a 14 pessoas por dia

A resolução 315/2002, editada

pelo Conselho Nacional do Meio

Ambiente – Conama, é uma das prin-

cipais deliberações governamentais a

respeito do controle dos combustíveis

em relação à produção de poluentes.

Um de seus principais pontos afir-

ma que, a partir de janeiro de 2009,

todo o diesel comercializado no país

deveria reduzir o teor de enxofre em

sua concentração para 50 partes por

milhão (s-50). Atualmente, o com-

bustível vendido tem concentração

de 500 ppm nas regiões metropoli-

tanas e 2.000 ppm nas áreas rurais;

comparativamente, hoje a concentra-

ção na Europa e Estados Unidos é,

respectivamente, de 10 e 15 ppm.

Especialmente durante 2008,

uma série de motivos foram alega-

dos tanto por parte das montadoras

de veículos como das refinarias e

distribuidoras de combustíveis,

dando margem para que a medida

não fosse cumprida.

No final do ano, foi firmado um

acordo entre o Ministério Público

Federal, Petrobras, Ibama, ANP, fa-

bricantes de veículos e Cetesb, alte-

rando a proposta original. Com isso,

somente as frotas de ônibus do Rio

de Janeiro e São Paulo utilizarão o

diesel s-50 a partir deste início de ano.

Segundo o governo, a adoção do

diesel com menor concentração de

enxofre em regiões metropolitanas

será feita de forma gradativa, esten-

dendo-se até 2012. Por outro lado,

pelo mesmo acordo, em 2013 a Pe-

trobras deverá introduzir no merca-

do o diesel s-10 (10 ppm de enxofre),

ainda menos poluente.

Por um diesel
menos poluente
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Os poluentes
Algumas das principais substâncias

poluentes são o Material Particulado

(MP), o Dióxido de Enxofre (SO2), o

Monóxido de Carbono (CO), Ozônio

(O3), Hidrocarbonetos (HC) e Óxidos

de Nitrogênio (NOx).

O Material Particulado, por exemplo,

constitui-se de poeiras, fumaça e todo

tipo de material sólido e líquido que fica

suspenso na atmosfera por conta de seu

tamanho pequeno. E, quanto menor este

tamanho, maiores os efeitos maléficos à

saúde, já que parte do MP fica retido na

parte superior do sistema respiratório.

As partículas mais finas, em forma ina-

lável, passam pelas vias respiratórias e

se alojam nos pulmões.

Outro poluente bastante comum é o

Dióxido de Enxofre (SO2), resultado

principalmente da queima incompleta

de combustíveis de origem orgânica.

Além de reagir com outras substâncias

presentes no ar, o SO2 é um dos princi-

pais formadores da chuva ácida. Sua con-

centração é elevada especialmente no

diesel vendido atualmente no Brasil.

Frota maior,
mais problemas

A maior parte da poluição no ar pro-

vém da queima de combustíveis de ve-

ículos automotores, assim como as

reações químicas ocorridas no ar a par-

tir dessas emissões.

Logo, a frota de veículos de um Esta-

do tão populoso como São Paulo – com

cerca de um terço de todos os veículos

do País – está relacionada diretamente

aos níveis de poluição. A capital pau-

lista, sozinha, é a cidade com a maior

quantidade de veículos do país.

Como agravante, cerca de 15% da

frota estadual circula com diesel com-

bustível, que possui um potencial

muito maior na emissão de partículas

poluentes. Fazem parte desta catego-

ria utilitários, micro-ônibus, ônibus e

caminhões, entre outros. “Os veícu-

los pesados emitem muito mais mate-

rial particulado”, confirma Maria de

Fátima, da USP.

Segundo a Agência Nacional do Pe-

tróleo (ANP), São Paulo consome mais

da metade da produção de diesel do

país. “Uma frota pequena de veículos a

diesel pode gerar um impacto muito

grande. Não só pelo porte, mas porque

rodam muito também”, destaca o se-

cretário do Verde e Meio Ambiente do

Município de São Paulo, Eduardo Jor-

ge. Além disso, estima-se que um veí-

culo desregulado polua 30% mais do

que um em bom estado.

Com base nos estudos disponíveis e

nestes dados alarmantes, a capital pau-

lista instituiu, recentemente, um pro-

grama de inspeção veicular.

Enxergando soluções
O impacto da poluição já começa a

mobilizar governos e profissionais para

uma visão mais ampla sobre o problema.

“Evidências científicas para subsidiar po-

líticas públicas não faltam. Já é consenso

que a poluição afeta a saúde humana”,

confirma o pesquisador Nelson Gouveia.

Como exemplo, a Secretaria do Ver-

de e Meio Ambiente do município de

São Paulo vem se empenhando em um

programa de inspeção veicular. Deno-

minado Programa de Inspeção Ambi-

ental Veicular, a audaciosa medida

espera, neste ano, inspecionar todos os

carros fabricados a partir de 2003 li-

cenciados na cidade. Todos os veículos

movidos a diesel já precisam passar

pela inspeção desde 2008 e todas as

motocicletas, independente do ano de

fabricação, também entraram na lista.

No total, serão verificados, em 2009,

cerca de 2,5 milhões de veículos. “Até

há pouco tempo, nós desconhecíamos o

impacto disso na saúde pública. Espe-

ramos que isso se espalhe para o Brasil,

Os maiores poluidores são os veículos
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- liga-se à hemoglobina – formando a carboxihemoglobina – e diminui a
oxigenação do sangue;- causa tontura, vertigens e alterações no sistema
nervoso central;- em altas doses, e em ambientes fechados, pode ser
fatal;- doentes cardíacos e portadores de angina crônica são mais suscetíveis
aos efeitos da exposição ao CO.

- provoca coriza, catarro e danos irreversíveis aos pulmões;- pode ser
fatal em doses altas;- também afeta plantas e espécies mais sensíveis e
contribui para a destruição do patrimônio histórico, acidificação do solo e
corpos d’água.

- causa envelhecimento precoce;- diminui a resistência às infecções;-
provoca irritação nos olhos, nariz e garganta e desconforto respiratório.

- agrava quadros alérgicos, de asma e bronquite;- pode ser carcinogênico;-
as poeiras mais grossas ficam retidas no nariz e na garganta, causando
irritação e facilitando a propagação de infecções gripais;- as poeiras mais
finas (partículas inaláveis) chegam aos pulmões, agravando casos de doenças
respiratórias ou do coração.

- responsáveis pelo aumento da incidência de câncer no pulmão;-
provocam irritação nos olhos, nariz, pele e aparelho respiratório.

- provocam irritação dos olhos, nariz e garganta;- os aldeídos emitidos
por veículos a diesel e gasolina podem provocar câncer.

- pode provocar desconforto respiratório, diminuição da resistência a
infecções e alterações celulares.

como uma atitude muito positiva”, es-

pera o secretário Eduardo Jorge.

Não poderia ser diferente, os prejuí-

zos aos cofres públicos também já co-

meçam a ser estimados. Estudo da

pesquisadora Simone El Khouri, do

Centro Universitário Senac, sugere que

são perdidos, anualmente, pelo menos

U$ 208 milhões por conta da poluição,

somente na cidade de São Paulo. A esti-

mativa é baseada nos custos diretos e indi-

retos da poluição atmosférica, como gastos

PRINCIPAIS POLUENTES, FONTES E EFEITOS À SAÚDE

POLUENTES EFEITOS À SAÚDE

CO
(monóxido

de carbono)

SO2
(dióxido

de enxofre)

O3
(ozônio)

MP
(material

particulado)

HC
(hidrocarbonetos)

Aldeídos

NO2

Veículos

Indústrias e veículos a diesel

Ação da luz solar sobre os
hidrocarbonetos e óxidos de
nitrogênio, resultantes do processo
de queima de combustíveis –
principalmente por veículos

Veículos movidos a diesel,
indústrias, desgastes de pneus e
freios de veículos em geral.
Ressuspensão de poeiras
assentadas

Queima incompleta e evaporação
dos combustíveis (álcool, gasolina
e diesel) e outros produtos voláteis

Veículos

Processos de combustão em
geral; veículos

PRINCIPAIS FONTES

Fonte: Cetesb

em saúde, restrições de atividades profis-

sionais, mortalidade com estimativas de

ganhos e deterioração de materiais.

Em outras palavras, não fazer nada

para melhorar a qualidade do ar tam-

bém gera um alto custo. �
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O

Unisa demite docentes
e residentes reagem

Ricardo Balego

s médicos residentes da Univer-

sidade Santo Amaro – Unisa es-

tão paralisados desde dezembro.

Segundo os acadêmicos, os principais

problemas resultam da demissão em

massa de professores, chefes de cadeira e

preceptores da residência, ao longo do

último semestre de 2008. Com isso, fica-

ram comprometidos os atendimentos re-

alizados pelos residentes sob supervisão,

Mais de 80 médicos recém-formados estão com atividades

paralisadas desde dezembro contra ato da reitoria

Residentes e acadêmicos fazem protesto

assim como houve redução da carga ho-

rária dos atendimentos, cancelamento de

cirurgias e não substituição dos professo-

res demitidos de suas especialidades.

“Tudo começou em novembro do ano

passado, quando ocorreu uma mudança

na reitoria. De agosto para cá, começa-

ram a ocorrer demissões, inclusive, do

diretor da Faculdade de Medicina, Paulo

Kassab”, disse Gustavo Henrique Ferrei-

ra Mattos, residente de Cirurgia Geral.

“Pelo bem da Residência, todas as cadei-

ras decidiram parar em conjunto. São mais

de 80 residentes paralisados”, completou.

As atividades de ensino dos residentes

são realizadas no Hospital-Escola Wladi-

mir Arruda e no Hospital Estadual do

Grajaú. Neles, as atividades práticas fo-

ram suspensas. “As condições lá estavam

muito difíceis para os residentes, por con-

ta de haver muitas falhas, buracos, e isso já

é uma coisa crônica. Com as demissões,

ficou bem mais complicado”, afirmou

Renato Antunes dos Santos, presidente da

Associação dos Médicos Residentes do

Estado de São Paulo – Ameresp.

A escola médica da Unisa existe des-

de 1970. De caráter privado, a facul-

dade vem praticando, para 2009, o

valor de R$ 2952,36 de mensalidade

aos seus estudantes.

Atendimentos
prejudicados

Embora os serviços de saúde devam

garantir o mínimo de estrutura para que

os atendimentos não sejam prejudicados,

alguns procedimentos vêm sofrendo

com a falta de orientadores. “Estamos

sem cirurgias eletivas no hospital. Na

Urologia, há mais de 500 pacientes que

precisam ser operados, inclusive. O ser-

viço ficou sem massa crítica para poder

continuar”, afirmou o residente Gusta-

vo. Na especialidade, quatro dos cinco

preceptores foram demitidos.

“Teoricamente, o ambulatório ou

qualquer serviço tem que funcionar,

independente do residente, senão não

Fotos: Osmar Bustos
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é uma boa residência médica. O mo-

vimento cirúrgico caiu bastante por-

que não tem pessoal”, destacou o

presidente da Ameresp.

No Hospital do Grajaú são atendidas

diariamente, mais de 800 pessoas, so-

mente pelos residentes.

Em carta enviada às entidades médi-

cas, os residentes também afirmam que

o Hospital-Escola Wladimir Arruda

funciona hoje como um ambulatório de

poucas especialidades e alegam que vá-

rios procedimentos foram cancelados

durante 2008 por falta de cobertores,

paramentos e material cirúrgico.

Protestos formais
Tanto os residentes da Unisa como os

membros da associação de docentes da

faculdade de medicina manifestaram-se

formalmente contrários à situação envol-

vendo o ensino médico da instituição.

Negociações
As conversas entre representantes dos

residentes e a reitoria ocorrem no sen-

tido de que sejam repostos os supervi-

sores, tanto em quantidade como

qualidade, já que os professores demi-

tidos possuíam alta qualificação.

Segundo o presidente da Ameresp,

podem ser destacados alguns pontos

positivos da negociação. “A reitora vem

tendo o entendimento em relação ao que

é uma greve de residentes, que é dife-

rente de uma greve comum, como o fato

dos residentes terem uma bolsa e não

salário. Não vão ser feitos descontos, e

isso foi bom na negociação. Também não

tem como ter reposição, porque o pes-

soal está acabando um programa, e a

carga horária certamente já foi supera-

da”, lembrou Renato Antunes.

A reitoria comprometeu-se a con-

tratar novas pessoas para cobrir as

ausências. Esta nova escala seria en-

viada aos representantes dos residen-

tes, que poderiam decidir pela volta

às atividades. Até o fechamento des-

ta edição, a universidade ainda não

havia se manifestado em relação ao

cumprimento do acordo. �

Residentes atendem 800 pessoas/dia
no Grajaú

Os dois grupos encaminharam cartas

às entidades médicas; no texto, são ex-

postos os problemas da instituição, espe-

cialmente os enfrentados pelos docentes

e residentes. “Alunos e professores têm

enfrentado, progressivamente, ao longo

dos anos e, principalmente no último

ano, uma administração de caráter em-

presarial que cerceia o debate acadêmico

e promove demissões de docentes de alta

qualificação, em função de uma visão

economicista, sem embasamento peda-

gógico, comprometendo a quantidade e

a qualidade das aulas ministradas aos alu-

nos e as atividades assistenciais didáti-

cas”, destaca a carta dos docentes.

O comunicado também diz que “a Fa-

culdade de Medicina está sem diretor,

as chefias de disciplinas foram abolidas

e as decisões são tomadas de maneira

autoritária, por pessoas sem experiên-

cia na condução de um curso médico”.

Procurada pela reportagem da Re-

vista da APM, a reitoria da Unisa não

se manifestou. Enquanto a situação

não se resolve, os residentes vêm se

reunindo com representantes da comu-

nidade local, a fim de explicar o teor e

a necessidade da paralisação.

Reunião entre residentes da Unisa e entidades médicas
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ECOLOGIA

Aqui começam os 13 quilômetros da
Rodovia Arlindo Bétio, que atravessa

uma das mais importantes reservas
naturais do Brasil

Fotos: P
aulo Miguel
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Morro do
Diabo
e os animais

Parque com

maior amostra

de Mata

Atlântica do

Interior do

Estado de São

Paulo e última

área de

floresta de

planalto luta

para preservar

seus animais
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M

Heloísa Miguel

uita gente que viaja pela rodo-

via Arlindo Bétio (SP- 613),

que liga Teodoro Sampaio a Rosana, no

Pontal do Paranapanema (SP), nem sabia

estar cruzando, por 13 quilômetros, uma

das mais importantes reservas naturais

do Brasil: o Parque Estadual Morro do

Diabo (PEMD). Para informar a esses

viajantes sobre a importância do local e,

principalmente, reduzir o número de

atropelamentos de animais por automó-

veis e caminhões que cortam o parque

foram inaugurados, em junho, dois por-

tais marcando o trecho da rodovia em

área do PEMD, onde a velocidade máxi-

ma permitida é de 70 km/h.

As margens da rodovia ganharam pla-

cas, informando aos viajantes sobre os

animais da região – macacos, cachor-

ros-do-mato, raposas, antas, veados e

onças – que podem cruzar a estrada a

qualquer momento, principalmente à

noite, já que a maioria das espécies

mantêm hábitos noturnos. Radares fo-

ram instalados nos pontos mais críti-

cos de travessia, identificados a partir

de um banco que gerencia os dados dos

atropelamentos.

Com a inauguração da nova sinalização

e dos portais, a administração do

PEMD espera também despertar mai-

or interesse dos moradores da região

pelo parque, que se destaca como a

maior amostra de Mata Atlântica do

Interior, no Estado de São Paulo, e sua

última área de floresta de planalto.

Importância
Símbolo do PEMD e exemplo de sua

importância, o mico-leão-preto é um

dos primatas mais ameaçados do mun-

do e chegou a ser dado como extinto,

em 1905, tendo sido redescoberto por

pesquisadores no parque, na década de

1970. Por essa e outras contribuições,

a área do parque, de 33 mil hectares,

integra a lista de Patrimônio Mundial

da ONU (Organização das Nações Uni-

das), como “Bem Natural de Valor

Universal”, e a lista de hospots da Con-

servation International, entidade que,

há duas décadas, atua para preservar o

patrimônio natural do planeta.

Por sua importância, o PEMD atrai

turistas e pesquisadores de todo o País,

interessados em suas belezas naturais e

no valor científico de sua fauna e flora.

No ano passado,

o parque

recebeu quase 20 mil visitantes, a

maior parte estudantes, desde o ensi-

no fundamental até a universidade. A

beleza cênica do Morro do Diabo,

que dá nome ao parque e se eleva 600

metros acima do nível do mar, e a bi-

odiversidade regional podem ser ex-

ploradas pelos visitantes através de

trilhas. O PEMD mantém a cota de

visitação em 50 pessoas por dia, para

evitar impacto ambiental. Por isso, as

visitas precisam ser agendadas. O

roteiro de visitação é montado pelos

monitores, segundo o grau de dificulda-

de das trilhas, e atendendo às caracte-

rísticas de cada grupo de visitantes.

Todas as visitas são monitoradas.

600 metros acima

do nível do mar

Patrimônio Mundial

da ONU
Área de

33 mil hectares
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Roteiros de Visitação
 A sede do PEMD fica na área da anti-

ga fazenda Torlosa, uma clareira aberta

na mata durante o processo de coloniza-

ção por grileiros. Aí, perto do rio Para-

napanema e na divisa dos estados de São

Paulo e Paraná, há estacionamento,

hospedaria, Centro de Visitantes e

Museu Natural. O local é ponto de par-

tida para algumas das trilhas que ofere-

cem o contato direto com a natureza.
Ponto de partida para escalada da principal trilha do Morro

ECOLOGIA

Museu a céu aberto Parque na sede do Parque

As áreas do PEMD abertas à visitação são cortadas por

seis trilhas: Lagoa Verde, Perobeiras, Paranapanema, Mor-

ro do Diabo e Ramal Dourados, em funcionamento, e Bar-

reiro da Anta, que será aberta à visitação no segundo

semestre. Percorrendo-as, o visitante pode observar espéci-

es da flora não só da Mata Atlântica, mas também de Cerrado

e Caatinga, e se impressionar com a diversidade de animais.
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Pelo interior do PEMD esvoaçam enxames de borbole-

tas de mais de 400 espécies e aves de 250 espécies vivem em

suas matas e encantam os turistas. A rica fauna silvestre é

composta por onça-pintada, onça parda, jaguatirica, mico-

leão-preto, bugio, anta, veado, tamanduá, cateto e queixa-

da, entre outras espécies.

Na sede do PEMD, ficam as trilhas Lagoa Verde e das

Perobeiras. Trinta minutos bastam para percorrer a primei-

ra, de 500 metros, onde os principais atrativos são a travessia

da ponte suspensa sobre a Lagoa Verde (suas águas são

cobertas por plantas aquáticas) e macacos, aves e borboletas.

Mostra de borboletas e animais empalhados, espécies do local

Lagoa Verde, com suas plantas aquáticasPonte suspensa sobre a Lagoa Verde
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Peroba-rosa, ameaçada de extinção

Fácil, porém extensa,

a Trilha das Perobeiras

homenageia a peroba-

rosa, já que o parque

possui a maior reserva

do Estado de São Paulo

dessa espécie ameaçada.

Ao longo de seus 3.500

metros, o turista pode

avistar antas, tatus, quei-

xadas, capivaras e até

pegadas de onças. Sain-

do da sede rumo ao rio

Paranapanema está a tri-

lha Paranapanema, com

2.400 metros de exten-

são, sendo 500 metros

pela margem do rio.

Nela, fica o Observató-

rio de Ave e Fauna do

Rio Paranapanema, que

se eleva cinco metros so-

bre a vegetação, permi-

tindo ao turista avistar também a deslumbrante paisagem do Paranapanema.

Distante da sede, o morro que dá nome ao parque pode ser percorrido por uma

trilha de 1.240 metros

de extensão. Durante

duas horas, o visitante

realiza uma caminha-

da de dificuldade mé-

dia, que culmina com

a vista panorâmica do

parque. Ao longo do

percurso, os guias con-

tam lendas locais e é

comum ao visitante avistar animais como o bugio e o macaco-

prego. Para visitar a trilha Ramal Dourados é preciso um ve-

ículo do parque. Seus 7.000 metros acompanham o antigo

trecho de ferrovia Ramal Dourados e atravessam o córrego da

Onça. Já a trilha Barreiro da Anta somente estará aberta aos

turistas a partir de agosto. �

O Parque Estadual Morro do

Diabo fica no Bairro Córrego

Seco, em Teodoro Sampaio, a

660 quilômetros de São Paulo e

110 quilômetros de Presidente

Prudente. O agendamento de vi-

sitas pode ser feito pelo telefone

(18) 3282-1599 ou pelo e-mail

pe_morrodiabo@yahoo.com.br

Pegada de animal

SERVIÇO

ECOLOGIA

Início da Trilha das Perobeiras
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A Era do Rádio

O clima estava diferente no au-

ditório da Associação Paulis-

ta de Medicina (APM). O cenário: a

era de ouro do rádio. As pessoas iam

chegando e se acomodando, como se

estivessem no grande auditório da Rá-

dio Nacional. Anos 40? Não. Isso foi

em pleno século 21. Mais precisamen-

te, em 10 de dezembro, quando o es-

petáculo “A Era do Rádio” foi

apresentado pelo Coral Cênico da

Unifesp – Universidade Federal de São

Paulo, no último dia 10 de dezembro.

O público foi envolvido por uma

apresentação impecável: telenovelas,

reclames de rádio, Repórter Esso, pro-

gramas de auditório. A platéia ia en-

trando no clima, voltando no tempo e

participando. Voz e expressão. Os inte-

grantes do Coral da Unifesp impressio-

naram. O espetáculo tem a direção

cênica de Reynaldo Puebla.

O evento fez parte do programa Mú-

sica em Pauta. (LO)

O Coral
Criado em 1967, pelo Dr. David

Reis, o Coral Unifesp é formado por

alunos, professores e funcionários da

Univ. Federal de São Paulo / Escola

Paulista de Medicina, e por pessoas

da comunidade. Desde 1991, o coral

tem direção musical e regência do ma-

estro Eduardo Fernandes e, em 1997,

vinculou-se ao Departamento de Assun-

tos Comunitários da UNIFESP.

Seu repertório abrange MPB e peças

eruditas, como “Missa Diligite”, de Ca-

margo Guarnieri, “Glória”, de Anto-

nio Vivaldi, “Missa em Sol Maior”, de

Franz Schubert, entre outras. As com-

posições de MPB são apresentadas em

espetáculos coral-cênicos. No roteiro

geral do espetáculo, a combinação entre

a atitude teatral e a música faz com que a

interpretação crie uma grande história,

através da poesia de cada canção.

Assim, o grupo já apresentou monta-

gens como “A Noiva do Condutor”, de

Noel Rosa (direção de Tatiana Paschoa-

li), “Os Saltimbancos”, de Chico Buar-

que, “O Grande Circo Místico”, de Edu

Lobo e Chico Buarque, “Caymmi Len-

das do Mar”, composto pelas canções

praieiras de Dorival Caymmi e “Dos

Festivais”, com canções que marcaram

os festivais de MPB nos anos 60 e 70.

O Coral Unifesp apresenta-se em

praças públicas, hospitais, centros

comunitários, até em palcos tradici-

onais, como o Memorial da América

Latina, Centro Cultural São Paulo,

SESC Vila Mariana, Belenzinho e

Pompéia. Ultimamente, participou de

encontros de coros em Maringá e Ibi-

porã (PR), do Curso Internacional de

Regência Coral (RJ), Laboratório

Coral de Itajubá (MG) e, em 2006,

das comemorações dos 70 anos da

Rádio Nacional no Rio de Janeiro. �

Coral combina teatro com música

Foto: Leandro de Godoi

Professores, alunos e funcionários da Unifesp formam

um Coral Cênico que se apresenta em locais públicos

CULTURA
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CULTURAL

N

Música

ão podia haver melhor maneira

de terminar o ano. A Banda

Mantiqueira brindou o público da As-

sociação Paulista de Medicina (APM)

com uma apresentação memorável, no

dia 22 de dezembro. No repertório,

Dorival Caymmi, João Bosco, Luiz

Gonzaga, entre outros grandes compo-

sitores da música brasileira. Sonny Ro-

llins foi o representante internacional.

E foi num clima de total descontra-

ção que os quatorze componentes da

Banda Mantiqueira mostraram ao pú-

blico porque estão entre os melhores

músicos do cenário paulista e brasilei-

ro. O público não deixou por menos.

Programas da APM –

Hospitais e Em Pauta –

fecharam o ano de 2008

com apresentações no

Interior e na Capital

Embalado pela boa música, aplaudiu a

cada solo, e pelo resultado do conjun-

to. Jazz, música brasileira, ritmos lati-

nos deixaram o clima de Natal da APM

quente, bem brasileiro.

Não é a primeira vez que a Manti-

queira se apresenta no palco da APM,

não é a primeira vez que o público sai

extasiado. A parceria vem de outros

anos, quando a banda se apresentou no

programa Música Popular Paulista,

exaltando os compositores paulistas.

Desta vez, a apresentação foi dentro do

programa Música em Pauta, realizado

há oito anos pela entidade.

A apresentação só foi possível em

razão da colaboração de médicos e da

sociedade, que investiu nos programas

culturais da APM, viabilizados pelo

Pronac – lei de incentivo à Cultura.

Músicos da Banda Mantiqueira estão entre os melhores do país

Interação com o público é uma das boas qualidades da banda

Fotos: Osmar Bustos
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Nos hospitais e na APM
De volta ao interior paulista, o Programa “Música nos

Hospitais” da Associação Paulista de Medicina (APM) levou

o concerto de música erudita ao Hospital das Clínicas da

Faculdade de Medicina da UNESP (Universidade Estadual

Paulista “Júlio de Mesquita Filho”), em Botucatu e à Santa

Casa de Piracicaba, em Piracicaba. As apresentações foram

no mês de dezembro.

Já na capital, os concertos do último mês de 2008 foram

no Hospital do M’Boi Mirim e na da Santa Casa de São

Paulo. A última apresentação do ano foi na sede da APM,

quando funcionários e diretores foram agradavelmente in-

terrompidos pela música que leva conforto aos pacientes

dos diversos hospitais do Estado.

A Orquestra do Limiar realiza, sob a regência do médico

e maestro Samir Rahme, concertos de música clássica em

diversos hospitais do Estado de São Paulo, através do Pro-

grama “Música nos Hospitais”. Ela conta com o talento de

12 jovens instrumentistas. O Programa “Música nos Hospi-

tais” já realizou, desde 2004, mais de 60 concertos e benefi-

ciou mais de 14 mil pessoas, sempre priorizando as

instituições públicas de saúde. O projeto é fruto da parceria

entre a Sanofi-Aventis e a Associação Paulista de Medicina,

com incentivo da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura. �

1 - Hospital da Unesp, Botucatu; 2 - Santa Casa de
Piracicaba; 3 - Hospital M’Boi Mirim; 4 - Santa Casa de
São Paulo; 5 - Sede da APM
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FIMDEANO

E

Carla Nogueira

Um dia de Natal

m dezembro, antes do Natal, a

Associação Paulista de Medici-

na (APM) visitou o setor de pediatria da

Santa Casa de Misericórdia de São Pau-

lo. O clima foi de muita alegria e festa, já

que crianças e mães deixaram por um

tempo, as angústias para receberem brin-

quedos e enxovais. Cerca de 70 crian-

ças internadas na instituição foram alvo

da ação, que percorreu os quatro anda-

res daquele setor do hospital.

Quem acompanhou a entrega foi a

diretora de Ações Comunitárias da

APM, Yvonne Capuano, que mobili-

zou parceiros para arrecadar os brin-

quedos e enxovais. Emocionada, disse

que todo o trabalho de arrecadação

contou com a ajuda de várias pesso-

as e empresas. Ressaltou que a união,

Crianças internadas na Santa Casa de São Paulo recebem a visita de Papai Noel

solidariedade e força de vontade fo-

ram valores presentes na ação.

“Agradeço a todos que estiveram conos-

co nesta ação. Sem vocês, não seria possí-

vel realizarmos esta entrega”, disse.

O provedor da Santa Casa, Kalil Ro-

cha Abdalla, elogiou a iniciativa e des-

tacou o compromisso social da entidade.

“Estou muito feliz. É importante uma

entidade que cuida da classe médica

estar envolvida em causas sociais”. A

diretora do setor de Pediatria, Maria

Lúcia Bastos Passarelli, enfatizou o es-

forço de todos, desde a iniciativa da

APM até os colaboradores do setor que

dirige no hospital.

Yvonne Capuano entrega carta-convite para Homenagem ao Dia Internacional da
Mulher, da APM à médica Maria Lúcia Passarelli e à delegada, Rosmary Correa

Fotos: Osmar Bustos e Thaís Ribeiro
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O coordenador de emergência e re-

sidentes da Pediatria, Rogério Pecchi-

ni, lembrou que é a primeira vez que

uma entidade médica realiza uma

ação de entrega de brinquedos na San-

ta Casa. “É interessante a APM estar

envolvida com este tipo de compro-

metimento social”, afirmou.

Pedido atendido
Guilherme Sobrinho Keler, 8 anos,

queria ganhar uma bola para brincar com

os amigos. Mas, sua mãe, Solange da

Silva Justinho Sobrinho, tinha acabado

de afirmar para ele ter calma que ainda

não era Natal. Deitado na cama, sono-

lento por causa das medicações, Gui-

lherme teve um sobressalto quando viu,

ao seu lado, a figura do Papai Noel. Não

foi preciso palavras, o brilho em seus

olhos e o sorriso tímido resumiam o agra-

decimento pela surpresa.

Um sino anunciava a presença do Pa-

pai Noel nos corredores. O pequeno

Alexandre dos Santos correu para ser

um dos primeiros a abraçar o bom ve-

lhinho. “É o Natal, Papai Noel”, grita-

va, expondo toda a sua alegria. Ele

brincou com o Papai Noel, fez graça

diante das câmeras e se divertiu com a

bola que ganhou.

Após a entrega dos brinquedos, a

Santa Casa contou com mais um mo-

mento especial promovido pela APM.

A bela apresentação natalina da Or-

questra do Limiar. �

Papai Noel percorre os andares da Pediatria Orquestra do Limiar apresentou-se após a visita de Papai Noel
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DÚVIDASCONTÁBEIS

Luana - Gostaria de saber se um aposentado por

invalidez pode ser sócio de uma Sociedade por Cotas

de Responsabilidade Limitada. Há limite de cotas?

Resposta - O aposentado que recebe beneficio da

previdência, adquirido por invalidez, não poderá

possuir um vínculo empregatício ou participar de

alguma sociedade e nem poderá ter qualquer outra

origem de renda formal, pois corre o risco de perder

o benefício.

Patrícia Borges - Trabalho já faz cinco meses sem

registro. Como faço para me registrar como pessoa

física, pois eles não têm firma aberta. É um escritó-

rio de advocacia. Como devo recolher o INSS e FGTS?

Resposta - Para trabalhar como autônomo, ou

seja, Pessoa Física, a senhora terá que fazer a ins-

crição na Prefeitura do Cadastro do Contribuinte

Municipal (CCM).

Não pagará FGTS e o recolhimento do INSS (Pre-

vidência) será feito através da Guia da Previdência

Social (GPS) e os valores poderão ser recolhidos

entre os valores de R$ 415,00 (salário mínimo) até

R$ 3.038,99 (teto máximo). Este recolhimento irá

contar para a aposentadoria.

José Luciano Mendes Ferreira - Sendo médico e só-

cio da APM, solicito sua orientação a respeito de:

Recebo benefício do INSS desde 1995, como aposen-

tadoria especial. Soube, informalmente, que, a par-

tir de 2007, os aposentados que se

mantinham em atividade, recolhen-

do INSS com vínculo empregatício

(o meu caso), têm direito à atualiza-

ção do benefício. Se confirmada essa

informação, como proceder?

Resposta - Atualmente, não há re-

visão de benefício para aposentado

em atividade remunerada com reten-

ção de INSS, o pecúlio foi até 1994.

Danielle Speck - Sou médica terceirizada em uma

grande empresa, sendo que a forma de contratação é

via cooperativa. Tenho algumas dúvidas referentes

ao recolhimento tributário. Quais impostos o médi-

co cooperado deve pagar? O PIS/COFINS deve ser

descontado também, uma vez que não somos pesso-

as jurídicas e a cooperativa, teoricamente, seria uma

sociedade sem fins lucrativos?

Resposta - O médico (a) é, para o regime tributário

nacional, considerado contribuinte pessoa física que,

ao receber honorários, pagamentos, salários em espé-

cie deverá observar as seguintes regras:

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS)

A empresa para a qual trabalha, sendo ela Coopera-

tiva ou não, deverá descontar na fonte o valor relativo

à Contribuição Previdenciária (INSS), de acordo com

a tabela a seguir:

Dúvidas do mês:

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte

O Governo, através da Receita Federal, criou uma

tabela de incidência do IR. Assim, os salários, honorá-

rios e rendimentos percebidos pela Pessoa Física deve-

rão ser confrontados com esta tabela, como segue:

Rendimentos do Trabalho: 15% e 27,5% conforme tabela progres-

siva mensal acima reproduzida, para fatos geradores ocorridos no

ano-calendário de 2008.

• Alíquota de 8,00% no caso de salário de até R$ 911,70

• Alíquota de 9,00% no caso de salário de R$ 911,71 a

R$ 1.519,50

• Alíquota de 11,00% no caso de salário de R$ 1.519,51

a R$ 3.038,99 (Teto máximo).

Base de cálculo
mensal em R$

Até 1.372,81

De 1.372,82 até
2.743,25

Acima de 2.743,25

Alíquota %

-

15,0

27,5

Parcela a deduzir do
imposto em R$

-

205,92

548,82
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Consultoria: AGL Contabilidade

Conforme o exposto, as pessoas físicas que perce-

berem rendimentos em forma de salários, honorá-

rios, pro-labore, etc., terão a tributação pelo INSS

e IR apenas.

Quanto ao PIS e à COFINS, a responsabilidade pelo

pagamento destes tributos é da Cooperativa de traba-

lho, pois ela é revestida de personalidade jurídica e,

portanto, sujeita às normas destas contribuições.

Daniela Vasconcellos Marques Szeliga - Estou

montando um consultório em uma sala de um edi-

fício comercial. 1- É necessário ter um CNPJ para

abrir o consultório? 2- Muitos convênios só acei-

tam credenciamento através de Pessoa Jurídica.

Existe alguma forma de abrir uma empresa pres-

tadora de serviços médicos com somente um sócio

(somente um médico)?

Resposta - 1) Para abrir consultório não é impres-

cindível criar um CNPJ ou abrir uma empresa, pode

atuar como pessoa física, tendo uma inscrição como

profissional autônomo e realizando o livro caixa, po-

rém, as despesas, nesta condição, são muito mais altas

do que uma pessoa jurídica;

2) Com relação aos convênios, realmente, eles tra-

balham apenas com as PJ, pois, para se cadastrar é

necessário ter um CNPJ;
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DÚVIDASCONTÁBEIS

Dúvidas do mês:

Informações
Fone: (11) 5575-7328
E-mail: agl@aglcontabilidade.com.br
Dúvidas de folha de pagamento: (11) 3188-4268,
Rosa Helena

3) E, por último, para constituir uma empresa que

tenha como atividade serviços médicos, se faz neces-

sário ter, no mínimo, duas pessoas, pois é o nº mínimo

de pessoas de uma sociedade.
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Atualidades em Nefrologia 10
Fruto do trabalho da Sociedade Brasileira de Nefrologia, em cola-
boração com os diretores e, pela primeira e democrática vez, com os
associados da entidade de todo o país, a publicação chega à sua
décima edição, dividida em 10 seções: Perspectivas em Nefrologia;
Fisiologia Renal; Nefrologia intensiva/Intervencionista; Nefrologia
Clínica; Doença Renal Crônica; Litíase Renal; Métodos Dialíticos; Trans-
plante; Nefrologia Pediátrica; e Hipertensão Arterial Sistêmica. São
72 artigos, escritos por mais de 100 colaboradores. Segundo afir-
ma o presidente do SBN, Jocemir Lugon, em seu prefácio, “esta é

uma publicação que já se tornou tradição, não somente nas prateleiras, mas também
nas mesas de trabalho da maioria dos nefrologistas brasileiros”. Coordenadores:
Jenner Cruz, Helga Cruz, Gianna Kirsztajn e Rui T. Barros. Formato: 18x27, 537 pági-
nas. Editora: Sarvier. Contato: (11) 5093-6966 ou sarvier@uol.com.br

Prática Psicoterápica Eficaz dos Problemas com
Álcool e Drogas
Enfatizando a centralidade da relação terapêutica, o livro mostra
como conduzir avaliações precisas do uso de álcool e drogas; en-
gajar os pacientes “onde eles estão” e intensificar a motivação
para a mudança; desenvolver um plano de tratamento individua-
lizado; trabalhar em direção a objetivos aceitos mutuamente de
abstinência ou redução de danos; abordar os problemas emocio-
nais e psiquiátricos coexistentes; reduzir os riscos de recaída e

administrar os reveses; abordar os assuntos psicodinâmicos centrais ligados aos
transtornos relacionados ao uso de substâncias. Guia prático, a obra-livro é leitura
para profissionais de qualquer orientação ou disciplina teórica, incluindo psiquia-
tras, assistentes sociais, terapeutas de família e enfermeiros, assim como alunos com
estudos avançados nessas áreas. Os especialistas no tratamento do uso de substân-
cias também encontrarão uma fonte exclusiva de informações. Autores: Arnold M.
Washton & Joan E. Zweben. Formato: 16 X 23, 252 páginas. Editora: Artmed.
Contato: (11) 3665-1100 ou www.artmed.com.br

Erro Médico e suas
Conseqüências Jurídicas

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

LITERATURA

A obra trata de um
tema que assombra o
médico em sua ativida-
de cotidiana. A respon-
sabilidade pelo bom
resultado do tratamen-
to não depende só do
médico, mas se esten-
de aos vários persona-
gens e profissionais

coadjuvantes, incluindo os hospitais, clíni-
cas, laboratórios e planos de saúde. O livro
aborda questões essenciais sobre os direi-
tos dos pacientes, a lei de proteção ao ido-
so, aos enfermos e aos portadores de
deficiência; reutilização de produtos e ques-
tões processuais. Contém, ainda, decisões
deliberações e pareceres do Conselho Fe-
deral de Medicina e dos Conselhos Regio-
nais sobre atos desnecessários, liberdade
de atuação profissional; suspensão de pro-
cedimentos que prolonguem a vida do do-
ente em fase terminal de enfermidade grave
ou incurável; retirada de órgãos para fins
de transplante; financiamento de cirurgia
plástica; fornecimento de documentos a
autoridades seguradoras.  Autor: Décio Po-
licastro. Formato: 16x23, 288 páginas.
Editora: Juarez de Oliveira. Contato: (11)
3399-3663, www.juarezdeoliveira.com.br,
editora@juarezdeoliveira.com.br
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Avaliação e Controle de Qualidade ao

Nível da Atenção Primária de Saúde

M undialmente, tem sido en-

fatizado que os sistemas na-

cionais de saúde que priorizam as ações

primárias como eixo organizador das

políticas sanitárias alcançam melho-

res indicadores de saúde, menores cus-

tos e maior satisfação dos usuários.

Esta constatação tem levado nossos

gestores a se interessarem mais pela

atenção à saúde em nível primário.

Qualidade em saúde envolve múlti-

plos aspectos e pode ser definida como

a provisão de serviços acessíveis e equi-

tativos, com nível profissional ótimo,

levando em conta os recursos disponí-

veis, de forma a alcançar a adesão e a

satisfação do usuário (Fernandez, 1993).

Dentro das possibilidades de recur-

sos existentes, os serviços devem aten-

der às necessidades de saúde definidas

tecnicamente, contemplando todas as

suas atribuições, quais sejam: a pro-

moção, a prevenção, a assistência e a

reabilitação. A atenção à saúde deve

procurar conhecer quais são as expec-

tativas e necessidades dos usuários e

encontrar resposta a elas. Há, ainda,

a necessidade de se analisar o perfil

de saúde e doença da comunidade.

Os critérios utilizados para carac-

terizar um serviço de qualidade não

podem ser estáticos, porque a evolu-

ção dos conhecimentos e a dinâmica

social estão sempre a exigir mudan-

ças e aprimoramentos na forma como

se prestam os serviços.

A concepção do que é a boa qualida-

de depende do lugar que ocupa o sujei-

to no sistema de saúde. Para os gestores,

responsáveis pela provisão e gestão dos

serviços, o enfoque está no rendimen-

to, custo e eficiência. Já os prestado-

res dos serviços, os profissionais de

saúde, têm outras expectativas: a pre-

ocupação com a satisfação pessoal, o

reconhecimento profissional, a exce-

lência técnica, o acesso à tecnologia,

o aprimoramento dos processos indi-

viduais e coletivos do cuidado à saú-

de e um bom ambiente de trabalho,

incluindo o conforto, a segurança, etc.

Por outro lado, o cliente, ou usuário,

entende como qualidade a obtenção

dos benefícios que lhe serão forneci-

dos diante de suas demandas, expec-

tativas, carências e necessidades de

saúde. A qualidade é um objetivo que

deveria ser perseguido por gestores,

profissionais e usuários. No caso es-

pecial da Atenção Primária à Saúde,

PORDENTRODOSUS
por Luiz Antonio Nunespor Luiz Antonio Nunes
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ainda não temos, em nosso País, mui-

tos estudos que estabeleçam parâme-

tros para a avaliação da qualidade da

prestação de serviços.

A elaboração de normas e critérios

para orientar a assistência nesta área,

limitou-se às áreas técnicas responsá-

veis por diversos programas de saú-

de. Existem rotinas e procedimentos

padronizados para a saúde integral da

mulher, da criança, para o combate à

tuberculose, para a vigilância epide-

miológica, entre outras, as quais en-

focam, de uma forma segmentada e

fragmentada, atendendo a aspectos

particulares da Atenção Primária. Os

indicadores utilizados em nosso sis-

tema de saúde para avaliação, nesse

nível de atenção, são: Continua na próxima edição

1- Redução da mortalidade infantil e materna:
• mortalidade infantil;

• óbitos de menores de um ano;

• mortalidade infantil por causas evitáveis;

• mortalidade infantil sem assistência médica;

• óbitos em menores de um ano sem assistência médica;

• proporção de recém-nascidos de mães com 6 consultas ou mais no pré-natal;

• proporção de partos e curetagens pós-aborto em adolescentes.

2- Controle de doenças e agravos:
• cobertura vacinal, por DPT, em menores de um ano;

• cobertura vacinal contra influenza em idosos;

• proporção de casos de sarampo investigados;

• casos de tétano neonatal;

• casos de sífilis congênita;

• taxa de incidência de tuberculose;

• taxa de incidência de hanseníase;

• taxa de internação por AVC na população entre 30 e 59 anos.
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AVISO: Quando não consta,
o prefixo do telefone é 11.

SALAS – HORÁRIOS – PERÍODOS
CONSULTÓRIOS – CONJUNTOS

ALUGAM-SE
Auditório para 12 pessoas, com toda IE, para
cursos, conferências, reuniões, apresentações
especiais. Fone 6215-2951

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 p/ clínica em Moema, 750 m2 de área
constru ída ,  es tac ionamento para  12
veículos, ótimo estado. Fones 5071-3350
ou 8284-2827 Paula

Casa c/ salas c/ IE, disponíveis p/ profissionais
da área da saúde. Possui centro cirúrgico
completo. Ideal para cirurgiões plásticos,
dermato e psicólogos. Entre metrôs Ana Rosa e
Paraíso. Fone 7140-6957

Consultórios inteligentes p/ áreas médicas e
afins. Finamente decorados, em ambiente
luxuoso. Estac. c/ manobrista. A partir R$ 30,00
a hora, horários flexíveis, incluso recepc.,
manobrista e limpeza. Rua Pio XI, City Lapa.
Fone 7362-4846 Célio

Consultório médico para colegas, finamente
decorado. R. Francisca Júlia, 602 – Santana.
Fone 6950-5044

Casa para clínica. Rua Cristiano Viana, 201 e
207. Terreno de 10 X 50 m, com
estacionamento. 08 salas, área de atendimento,
depósito e almoxarifado. Fone 8276-0004

Consultório médico de alto padrão. R. Pio XI,
Lapa c/ toda IE, estacionamento, internet Wi-Fi.
Intregra l  ou per íodo, inc lus ive para
psicólogos, fonoaudiólogos e nutricionistas.
Fones 3644-4043 e 3644-3274

Consultório mobiliado em Pinheiros, com
toda IE, alto padrão, próximo ao HC. Fone
8277-1485

Consultórios no Jardim Paulista, recepção treinada,
estacion. (valet), recepção, com ar condicionado.
Fones 3884-8984 ou 9583-8807 Liliane

Consultório médico c/ toda a IE, alto padrão,
casa em ótima localização, entre metrô Vila
Mariana e Chácara Klabin. Salas por períodos
ou mensal, todas as especialidades. Fone
5571-5686

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

Conjunto mobiliado, computadorizado, com
secretaria e 40 planos de saúde para a área de
ginecologia. Penha. Fone 7332-6090 Fabiana

Conjunto comercial de alto padrão, 50 m do
Hospital Sírio-Libanês, com toda IE, recepção
refinada, ampla sala de consulta, 02 banheiros,
secretária, telefone, internet, ar condicionado,
serviço de café, estacionamento próprio para
médico e terceirizado. Fone 3442-0263, dra.
Patrícia

Conjunto  para consultório ou comércio  no
Itaim Bibi, junto ao Hosp. São Luiz, com 03
salas, 02 banheiros, copa, persianas, ar
condicionado, garagem privativa e rotatória
para clientes. Fone 8420-4056 Regina

Conjunto 03 salas, excelente estado de
conservação, ar cond. e segurança 24 horas.
Avenida Paulista, 1159, cj. 918. Fones 3938-6100
ou 9178-8844 Maria Antonia

Consultório Av. Itaberaba, 565 – Freguesia do
Ó, p/ especialidades de ginecologia, obstetrícia
e pediatria. Fone 3931-5734 Andréia
Consultório médico, mobiliado ou não. R. Carlos
Sampaio, 304, cj. 32, próximo a vários
hospitais. Fones 3285-5661 e 2578-3677

Sala para consultório. Amplo sobrado, com IE
completa, banheiro privativo e estacionamento.
Mensal ou período. R. Pedro de Toledo. Fone
5579-3561
Sala ampla no Jd. Anália Franco, próxima ao
Hosp. São Luis, p/ médicos ou profissionais da
saúde, com toda IE. Excelente padrão e
localização em clínica com 8 anos de atividade
no mesmo local. Fones 2671-2969 e 2671-5883
Sala completa. R. Sergipe, 401, Ed. Profissional
Center Higienópolis, c/ secretária, serviço de
limpeza, IPTU, água, luz, condomínio, fone
(locais). Gerenciamento TISS, vaga na garagem.
R$ 30,00 por hora. Fones 7685-5888 José
Sala em consultório médico na V. Madalena,
com IE completa, secretária, ar condicionado,
estacionamento, pabx. Para médicos,
psicólogos, fisio, ou fono. Fones 3034-6225
ou 3817-4820 Paola

Sala e horário matutino em consultório médico
com toda IE e informatizado. Pompéia. Fone
8101-8330 Lúcia
Salas e períodos em ótimo espaço, p/ médicos
e área da saúde. Casa na Vila Olímpia. IE
completa, equipe de funcionários treinada,
ambiente agradável e amplo. Fones 3841-9624
e 3841-9810 Ivone Felix
Sala para consultório em clínica de pediatria e
psicologia para profissionais da saúde. Infra-
estrutura. Próxima ao metrô Santa Cruz e
Unifesp.  Fone 5575-3694 Vanda
Sala comercial em consultório à R. Prof. Vahia
de Abreu, 189. Vila Olímpia, ótima localização.
Fones 3846-2014 e 3846-3102

Sala em cons. médico localizado próximo à
maternidade São Luiz. Itaim Bibi. 2ª, 4ª e 5ª,
pela manhã e 6ª, à tarde. Fones 3849-9096 e
8314-0442 César

Sala em clínica ampla e agradável, com vagas
para carro, para profissionais da saúde. Mensal
ou período. Rua Dr. Mario Cardim, 596, V.
Mariana. Fones  5575-1077 ou 9296-1580/
E-mail: espacovital@uol.com.br

Faria Lima, ao lado do Shop. Iguatemi, com 02
salas em consultório médico com IE completa.
Fone 3812-6092 Vania (8h às 17h)

Salas c/ toda IE no Tatuapé, R. Coelho Lisboa,
c/ ótima localização, em prédio de alto padrão.
Prox. Hosp. São Luiz/Shopping Metrô Tatuapé.
Fones 2671-8611 e 9599-1479 sra. Cleusa

Salas em clínica com IE, para profissionais da
área da saúde, c/ secretária, estacionamento.
Av. Onze de Junho, 88. Próximo Metrô Santa
Cruz. Fone 5574-8614 Daniela

Salas ou cons. p/ profissionais da área da saúde.
Clínica de alto padrão, casa térrea c/ toda IE,
jardim e recepcionista das 8h às 20h. Paraíso.
Fone 5572-0299 e 5573-0035

Salas em clínica de dermato e medicina estética,
10 anos em funcionamento. Vila Mariana, próx.
Metrô Ana Rosa e ao SESC da Vila Mariana. R.
Bagé, 40, c/ estac. p/ 06 carros, toda IE p/
especialidades c/ algum interesse na área de
estética, incluindo odontologia. Fones 5571-8777
e 9714-8760 dr. André.

Salas individuais, c/ wc e mobiliadas, 18 anos
de funcionamento, com toda IE. Imóvel
comercial regularizado, com auto de alvará e
funcionamento da prefeitura. Fone 2236-4285

Salas p/ eventos, palestras, reuniões,
capacidade para 20 pessoas, profissionais de
todas as especialidades - por períodos – Jardins
- imediações do Parque Ibirapuera. Fone
3051-3227 Henrique

Sala em consultório de alto padrão. Jardim
Paulista. Av. Brigadeiro Luis Antônio, 4.235.
Fones 3887-6717 e 3887-0938

Salas ou ½ período, clínica c/ alvará, secretária,
estacion., ar cond., telefones, fax, sala de
pequena cirurgia, em Sto. Amaro. Em
funcionamento, dermato. Fones 5543-9160 e
8285-8128 Jorge

Salas p/ profissionais da área da saúde em clínica
bem montada, c/ toda IE, próximo ao metrô
Santana. Período, hora ou mensal. R$ 15,00 a hora.
Fones 2281-7530, 2959-2493 e 2976-2784

Salas de 34 m2 em ótimo prédio nos Jardins.
Copa, banheiro e garagem individual, próximo
à 9 de Julho e Oscar Freire. Fones 5908-6883
7140-5255

Sala p/ consultório em clínica com toda infra-
estrutura necessária, Rua Indiana, 358, Brooklin
Novo. Fones 5542 7082 ou 5543 9677 Auro

Salas para médicos. Rua Coelho Lisboa, 844.
Fones 2673-9458 e 3486-2751

Salas no metrô Santa Cruz, horário ou períodos.
Serviço de recepção. Fone 5071-3336 Lucy

Salas ou ½ período, clínica médica em Moema.
Próx. Shopping Ibirapuera, casa térrea, ar cond.
pabx, polimed, alvarás, sala pq. cirurgia., estac.
Fones 5543-4369 ou 9982-2543 dr. Olivério

Salas em clínica c/ IE completa, centro cirúrgico,
internação p/ cirurgia plástica, vascular, mão,
ou dermatologista. 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 ou períodos em clínica de alto padrão,
localizada próxima ao Hospital Beneficência
Portuguesa. IE completa.  Fone 3284-8742
Isaura

Salas em clínica c/ IE completa, ótimo padrão,
prédio novo. Períodos/integral, Aclimação, 20
metros do metrô Vergueiro. Fone 3271-7007
Elizabeth

Vendo ou alugo no Conjunto Nacional. Av.
Paulista. R$ 790 mil ou aluguel por R$ 7.900,00,
cj. 264 m2 úteis, c/ vários ambientes, mais
03 vagas .  Fone (19)  9771-7747 ou
azulebranco@uol.com.br

IMÓVEIS

ALUGAM-SE
Auditório no bairro do Ipiranga para 15
pessoas, com toda IE, preço bem especial. Fone
2215-2951 Fátima

Aptº à Rua Carlos Sampaio, 304, cj. 32, c/ 03
salas, recepção e 02 banheiros.  Próximo a
vários hospitais. Chave com porteiro. Fones
3285-5661 e 2578-3677

Casa-Paraíso - 0 km. 20 salas, ar cond., 600 m2,
sala de reunião, auditório, 06 banh., cozinha, 05
vagas. Rua tranqüila. Facial estacionamento.
Próximo ao metrô IBM 23. www.casa176.com.br.
Fone 7677-0509 Almir

Casa pra clínica e consultório. Av. Pacaembu.
Esquina, 513 m2 de área útil, 525 m2 de área
total. Amplos salões ou 11 salas. 12 vagas, IPTU
de R$ 465,00. Fone 3064-2040 Heloísa

Consultório de alto padrão, mobiliado, 40 m2,
localizado na Vila Olímpia. Fone 8358-9444
Roberto

Aptº Flat c/ 01 dorm., sala, cozinha, banheiro,
próximo ao Hospital Paulistano (Região da
Paulista). Fones 9123-9617 ou 5084-3648

Aptº Guarujá/Enseada. Cobertura p/
temporadas e fins de semana. Toda IE. TV
colorida, forno micro, 02 dorm, c/ piscina e
churrasqueira privativos, 01 vaga de garagem.
Fones 5573-9478 e 9529-1968 Sun

Aptº Novo, nunca habitado, 04 dorms, 01 suíte,
03 vagas de gar, 110 m2 de área útil, Tatuapé, a
um quarteirão do hospital São Luiz Anália
Franco. Segurança total. Valor do condomínio:
R$ 450,00. Fone 8444-6261 Arthur Nigro ou
8120-5459, Alessandra Nigro

Aptº 02 dorms, 02 wc, AE, c/ armários,
garagem. Área útil 82 m2. Brooklin. Ótimo
local. Fone 5561-0667 (noite) Rosana

Consultório montado, com IE de recepção,
telefonia, mobiliário, centro cirúrgico de porte I.
(Cirurgias de pequeno porte, s/ internação).
Completo, em local nobre. Av. Brasil. Fones
3885-3898 e 3884-0961

Consultório para ginecologista ou
dermatologista na Freguesia do Ó. Conjunto
com cirurgião plástico. Av. Itaberaba, 61. Fone
3932-1512 Nilza

Consultório médico para colegas. Finamente
decorado. R. Francisca Júlia, 602 – Santana.
Fones 6950-5044 e 6972-0518

Consultórios p/ período ou mensal, c/ toda IE,
fone, fax, secretária e serviços. Centro médico
Oswaldo Cruz. Praça Amadeu Amaral, 47.
Fone 3262-4430 Daniela

Clínica na Zona Norte necessita de médico
endócrino c/ especialização. Atendimento em
consultório. Fone 2283-6179

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

Dois dias da semana, terça e quinta, em período
integral. Toda IE, só para pediatras e pediatras
com especialidade. Fone 3256-4400

Horários em salas mobiliadas com secretárias,
estacionamento para clientes e atendimento a
convênio através da clínica. Repasse no valor
integral das consultas.  Fone 3064-4552

Períodos em sala montada em consultório.
Moema.  Fone 5052-8363

Período  p/ médicos, inclui fone, fax,
computador, secretária, garagem em prédio
novo de alto padrão. Dedique seu tempo
exclusivamente ao seu trabalho. Nós
administramos a clínica por um valor fixo, com
tudo incluso.  Fone 3085-0515

Períodos em sala comercial, c/ toda IE, em
prédio de alto padrão no Tatuapé, próximo à
Praça Silvio Romero. Atende G.O. e Dermato.
Fones 6190-7707 e 8181-4122 Vanessa e
Adriana

Períodos manhã e tarde em cons. mobiliado,
com toda IE, situado à R. Baltazar Lisboa,
256. Próximo à estação Vila Mariana. Fones
5579-9493 e 5572-8420

Períodos em centro médico de alto padrão nos
Jardins, próx. ao HC. Salas equipadas c/ toda IE.
De seg. a sábado. Estamos adaptados para
faturamento TISS, temos alvará da Vigilância
Sanitária.  Fone 9175-8707 Daniel

Períodos em sala, bairro de Perdizes, para
profissionais da saúde. Tratar com dra. Afra ou
Ana. Fone/fax 3871-2511, 3672-0359 ou
celular 9931-2713

Sala c/ wc privativo, ar cond., piso frio, mobiliada,
c/ balança,  ap. de pressão, net, fax, IE completa,
copeira e recep. Alvará de funcionamento da
Vigilância Sanitária. Ao lado metrô Sumaré.
Locação às quartas, sextas e sábados. A partir
de R$ 220,00 – 4h semanais. Email
clinicarubiao@hotmail.com  Fone 9299-1280

Sala p/ consultório c/ toda infra-estrutura.
Alameda dos Jurupis, 452, cj. 32. Fone
5051-0799 Valkiria

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

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

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

Sala ou período em clínica de alto padrão c/ IE,
secretária, estacionamento, telefone, fax e ar
condicionado. Em funcionamento c/ dermato.
Fone 3813-7872 Jucinéia

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

CLASSIFICADOS
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Aptº Próximo ao Metrô Praça da Árvore, quarto
e sala grandes com varanda, pequena cozinha,
tudo em ótimo estado, R$700,00 + despesas de
baixo valor. Fone 2276-7359 Antonio Santos 
Casa no Litoral Norte, condomínio fechado.
Morada da praia Boracéia. Rodovia Rio-Santos
Km 193. Temporadas e finais de semana. Fones
8338-9075 e 4748-2944 dr. Abel
Chácara para fim de semana em Serra Negra
(SP), c/ piscina, lago, galpão para churrasco,
trilha. 10 a 17 pessoas. Fone 3082-1727 (14h
às 20h) Eliete
Guarujá, Enseada (atrás do Aquário), a 100 m da
praia c/ vista p/ o mar, 03 dorms., 01 suíte,
depósito de empregada, 100 m2 AU, mobiliado.
R$ 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 avenida
Paulista. Fone 8381-6883 Mônica
Sobrado para clínica ou consultório em Santo
André, Bairro Jardim, Rua das Bandeiras, 155.
Estacionamento para 05 veículos. Fones
4438-9210 ou 4433-3233 Daniel
Temporada. Casa na praia da Baleia. Litoral
Norte, condomínio fechado, 10 pessoas, férias
e feriados. Fones 9178-6473 e 5181-9042

IMÓVEIS
VENDEM-SE

Lote. Guarujá Central Parque Enseada.
Condomínio fechado c/ ampla estrutura e
segurança privada. Lote plano, metragem de
670 m2. Condomínio e IPTU em dia. R$ 180 mil.
Direto com o proprietário. Fones 9393-8104 e
3262-1763

Aptº 186 m2, 04 dormitórios, 03 suítes, 03
garagens,  quarto de empregada,  mega varanda
c/ churrasqueira e pia, piscinas aquecidas, sala
gourmet, fitness, lazer completo, pronto para
morar. Fone 8323-6666 e 8511-0017 Tómas

Aptº novo, com armários, cozinha, piso, 03
dormitórios, 03 vagas, churrasqueira na varanda,
prédio c/ total laser. Fone 3255-4306 Anita

Aptº 130 m2 em construção, 03 suítes, sala e
varanda ampla com churrasqueira, 02 vagas, lazer
completo, vista para a Granja Julieta e para o
Panamby. Zona Sul. Rua Fernandez Moreira, 1550
(há um stand de vendas na R. Américo Brasiliense).
http://www.olimpicchacarasantoantonio.com.br
Fones 3213-0545 e  8291-8649

Aptº Moema 03 dorms. (1suíte), sala 03
ambientes, varanda, wc social e emp, AS, 02
vagas de garagem, condomínio c/ área de lazer.
R$ 375mil. Fone (19) 8118-9900

Aptº no Costão do Santinho Resort. Contato:
antonakopoulos@hotmail.com

Casa Águas de Lindóia. Terreno de 840 m2, AC
de 332 m2, 04 quartos, 02 suítes, closet, sala
visitas c/ bar em pedras naturais, sala jantar, sala
lareira, copa-cozinha c/ dispensa, terraço, etc.
R$ 280 mil (facilito). Fone (19) 3862-6577

Casa de revista. Praia de Boissucanga, pé da serra
de Maresias. Arejada e ensolarada. Pé direito
duplo, 03 dorm., 01 suíte c/ hidro de granito.
Rua s/ saída. Terreno c/ 1065 m2. Frente 20 m.
Área total construída: 406 m2. Fotos http://
fotos.terra.com.br/album.cgi/w.singal. Fone
9114-3927 Glaucia

Casa (térrea) 10,5 m de frente por 20 m de fundos
- total 210 m². Sala grande c/ 02 ambientes, 03
quartos, garagem p/ 03 carros, amplo quintal com
churrasqueira/pia/wc. Acabamento interno de
ótima qualidade (pisos da sala e azuleijos e pisos
do WC em porcelanato). Local: Vila Matilde - entre
as estações de metrô Penha e Vila Matilde. Valor
R$ 280.000,00. Tratar com Wagner ou Cidinha.
Fones 3876-4771, 9701-3109 ou 9612-7238
Consultório de alto padrão, mobiliado, 40 m2,
localizado na Vila Olímpia. Fone 8358-9444
Roberto

Consultório e laboratório. Área útil 142,21 m2.
Paraíso, R$ 400 mil.  Fone 7153-6386 Leilah
Consultório e todos os contratos de PJ com os
convênios na área de G/O. Fone: 9231-4444
Conjunto comercial na região da Bela Vista.
80 m2, 03 salas, 02 banheiros, cozinha, sala
espera. Fone 3106-5546 Kelly
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 alugo terreno de
22.863 m2, av. Agrimensor Sugaia, 1395.
Fone 9609-4016 Neil
Lindo, c/ 450 m2 de AU, em terreno de 1000 m2,
chalé de alvenaria, c/ 02 and. e 08 dorms.,
escr, varandão p/ o Morro do Cristo. R$ 475
mil. Imóvel serve p/ clínica de repouso, p/
lazer de família ou pequeno clube. Fone (12)
3663-1420
Lotes 21 e 22, total 600 m2, em frente ao
portão do Pq do Carmo. Fones 6671-8611
e 8231-8294 sr. Francisco
Paraíso, aptº novo, 1º andar, c/ 262 m2 AU, 04
suítes, 04 vagas, 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, 58 m2

área útil. Aceita troca (carro ou imóvel). Fones
6197-0483 e 9629-3983
Parque da Mooca, clínica em amplo sobrado,
com quatro salas. Fone 6606-2800 Marta
Prédio de 400 m², no Jardim Paulista. Ótimo
para clínica e consultório. Av. Brigadeiro
Luis Antônio, com estacionamento. Fone
3887-6044 Rosana ou dr. Ruggero
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
Sítio. Centro de plantas medicinais e aromáticas,
próximo de São Paulo – Capital – em produção,
contendo estufas, plantações, laboratórios,
extratores, licença sanitária. Perfeito para
fornecimento de ativos naturais para cosméticos
e medicamentos. Fone 3159-2470  

Sobrado R. Turiassu, Perdizes, ideal para
clínicas, 06 vagas, edícula, etc. Precisa
reformar. AC 180 m2. AT 210 m2. R$ 350 mil.
Fone 3862-1051 Ester

Sobrado 03  suítes, sala c/ 02 amb, lavabo,
mez. c/ sala TV, coz. plan., lavand. +01 qto/wc,
ampla varanda agradável, linda vista p/ jardim
da área do golfe, piscina, edícula completa c/
pia, churrasqueira e forno. Gar p/ 03 carros.
Todo mobiliado, arms. embutidos nas 03 suítes.
AC 270 m2. AT 400 m2. Fones 8145-5325 e
(19) 8148-6941

Riviera S. Lourenço - Módulo 6, apartamento
03 quartos, mobiliado (01 suíte), 02 garagens
com depósito, 105 m2 AU. Varanda com
churrasqueira. Quadras tênis, piscinas,
churrasqueiras na área lazer, playground, salão
de festas e de jogos, sauna, etc. R$ 400 mil.
Fone 9429 2035 Cesar

EQUIPAMENTOS

VENDEM-SE
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 Lilian

Aparelho de depilação a laser, semi-novo, SPA
touch em SP. R$ 25 mil. Fones 9781-7297

Aparelho Fibrocolonoscópio Fujinon - Modelo F
C / 100 L R com Fonte de Luz inclusa. Aparelho
semi-novo,excelente estado de conservação e
funcionamento. R$ 12.000,00 Fone 8262-1947
Sérgio

Autoclave 12 litros, branca, marca sercon, com
pouquíssimo uso no valor de R$ 1000,00. Fone
3722-5355 Eliane

Aparelho de compressão pneumática, para
tratamento de linfedema. Seqüencial (3
câmaras), marca Angiotronic. Acompanha luva.
Pouco uso R$ 3.500,00. Fone 44386187
Paschoal Viviani Netto

Aparelho de ultra-sonografia Toshiba Ecocee,
com 3 transdutores (convexo, linear e
transvaginal) e 2 videoprinters (p/ papael
termosensível  e Polaroide color ido).
Excelente estado. Fone 3032-9100 dra.
Dirce, após as 12h

Aparelho US Tokimec CS 2020 c/ 2
transdutores: convexo e transvaginal e outros
acessórios, vide printer Mitsubishi. R$ 15 mil.
Fone (14) 3322-2202 (horário comercial) ou
e-mail: eduardolotufo@ig.com.br

Balança adulto Welmy semi-nova e balança
infantil Filizola semi-nova. Fone 7258-2696

Foco cirúrgico de teto contendo 2 cúpulas de
3 e 4 lâmpadas  e unidade de emergência
marca Impromed. Perfeito estado e pouco
uso. R$ 4.500,00. Fone 5535-0830 Beatriz

Duas máquinas de escrever eletrônica FACIT
8000. R$ 500 cada. Fone 5082-1500 Fátima

Dilatador de esôfago ED PUESTON com 19
olivas no estojo. Fone (14) 3622-2568

1 Colposcópio DF Vasconcellos c/ sistema de
rodízio CP-M109 Bivolt /objetiva 250mm
aumenta 20x .1 mesa auxiliar p/ consultório c/
rodízio, 1 negatoscópio, 1 eletrocautério
imbracrios, 1 balança Imbracrios, 1 mocho
branco, 1 estufa, 1 arquivo de 3 gavetas pequeno
Tok-Stok, 1 aparelho de fax Panasonic KX
F1020, 1 impressora HP Office jet Pro 1150
C, 1 frigobar Brastemp.  Fone 7611-7616

Material completo para laboratório de
capacitação espermática para inseminação
intrauterina. Em ótimo estado. Fone 8833-8732
Fabiana

Laparoscópio, diversos, insuflador, fonte de luz,
trocartes descartáveis de vários tamanhos,
novos, pinças e tesouras descartáveis novas e
caixa de materiais cirúrgicos convencional. Fone
6215-2951/Fátima

Lâmpada de fenda SL c/ 5 aumentos. Mesa
elétrica e coluna inclinável (semi-nova) R$ 9 mil.
Fones 8142-6733 (Chang) 8272-8365
(Rogério) 4232-8987

Lâmpada de fenda D.F. Vasconcelos, com zoom
e mesa elétrica semi-nova. R$ 14 mil. Fones
8142-6733 Chang

Laparoscópio Storz novo completo para
diagnóstico e cirurgia laparoscópica sem vídeo.
Retosigmoidoscopio novo com 5 tubos, com
iluminação no estojo. Fone (14) 3622-2568

Materiais e aparelhagem de videoendoscopia.
1 monitor, 29’ da panasonic profissional, 1
monitor de 14’, micro câmara endoview auto
shutter, cabo de fibra óptica, histerodistensor p/
gás e líquidos  p/ histeroscopia,fonte de luz p/
fibra ótica de 250w, marca luf, fonte de luz
halogina marca endolux da stratnner de 250 w
e fonte de luz olimpus 250 w. Fone 2215-2951

Microscópio Weiss binocular, antigo em boas
condições. Microscópio binocular, marca Westa
(Polonês) antigo, em boas condições.
Colposcópio Moeller em bom estado. Fone
3289-4903 Ivan

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

Termo Slim (sorisa), Lifting C (sorisa), conjugado
facial (GS), microcorentes e isometria facial (GS),
vácuo (GS). Todos em bom estado de
conservação. Fone 3884-7599 Nádia ou Cristina

Sonar imbracrios novo em estojo de couro.
Fone (14) 3622-2568

Videolaparoscópio Storz, monitor Sony 14”.
Câmera 1 Chip-insuflador, alto fluxo 30 l/min.
Cabo de fibra óptica, vídeo JVC 4 cabeças,
carrinho c/ aterramento, fonte de luz xenon 175
w. R$ 35 mil. Fones 2950-4227 r. 209/210/
211 Patricia

 PROFISSIONAIS

Clínica em Santo André oferece toda infra-
estrutura (incluindo credenciamento de
convênios) para a realização de Endoscopia e
Colonoscopia. Fone 9609-7672

Clínica na Zona Norte necessita de endócrino,
geriatra, reumato, gastro, pneumo, psiquiatra,
ortopedista, pediatra, e cirurgião vascular. Fone
3531-6651 Valdenice, Eugênia e Giovana

Médica  endocrinologista jovem para
trabalhar em clínica no Morumbi. Fones
3722-5238 e 3727-2205

Médico Clínico. Requisitos: residência em clínica;
disponibilidade p/ jornada de 100h/mês (segunda
à sexta-feira). Período manhã ou tarde. Interessados
enviar currículo drh.selecao2@santacasasp.org.br
com a sigla Médico + pretensão salarial

Médico endocrinologista e clínico. Enviar CV
para endonutro@gmail.com

Médicos ultra-sonografistas para plantões de 4,
6 e 8 horas, p/ várias regiões em SP.
Remuneração R$ 70,00 p/ hora. E-mail:
cra@centralcoop.com.br  Fones: 3255-7237
e 3231-0537

Médico pediatra para Instituição de grande porte
na região do Morumbi, enviar CV para
pediatriamorumbi@terra.com.br

Médico Pediatra para Instituição de grande porte
na região do Itaim/ Moema, enviar CV para
bandeirapaulista@terra.com.br

Médico Pediatra Instituição de grande porte na
região do Anália Franco/Tatuapé, enviar CV para
pedanaliafranco@terra.com.br

Serviço de Hemoterapia em SP abre vagas p/
prof iss ional médico Hemoterapeuta/
Hematologista. Necessário título, residência
ou pós-graduação em Hemoterapia/
Hematologia.Interessados enviar currículo
para o e-mail: hemoterapiasp@yahoo.com.br

OUTROS
Égua letra X, nasc. 15/12/2002, Joanópolis,
raça: PSL, pelagem tordilha, pai parágrafo do Top,
mãe quarteira, pontuação final: 74, altura: 1,53.
A égua está cheia. Potrinha Diana do Hs, nasc. 6/
09/2007. Local de nasc. Joanópolis. Raça: PSL
Pelagem: Baia Pai: Pardal Mãe: Xiva do Riacho.
Fone 8181- 1198 Alessandra Dallal

Moto Suzuki GSX 750. F ano 2005, cinza
metálico, com opcionais, 6 mil km c/ revisão
feita em concessionárias e em impecável estado.
Fone 5051-0176 Emma
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