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2009 – ano da regulamentação
da profissão médica

Após sete anos de luta, o Projeto
de Lei 7703/06, que regulamenta o
exercício da profissão médica, teve
sua aprovação no Congresso Nacional. De fácil explicação, porém com
argumentação insustentável, a justificativa de tanta resistência cedeu
ao bom senso.
Ponto para a sociedade, ponto
para os nossos pacientes.
O debate em torno do corporativismo médico foi desmitificado e, finalmente, se entendeu que, sem maestro, a orquestra não toca. Na saúde, o
diagnóstico e o tratamento passam a
ser atos exclusivos dos médicos. Sem
dúvida, subimos um degrau na busca
de melhor qualidade de atendimento
à população brasileira.
Estivemos em Brasília e pudemos
acompanhar os bastidores e as discussões em torno do tema. A aprovação do projeto não aconteceu por

acaso ou porque era hora. Sem o empenho de lideranças da área médica
e a presença de colegas que abriram
mão de suas atividades profissionais
e se dirigiram à capital federal, o projeto continuaria engessado por anos
e anos. Parabéns a todos. Importante
lembrar que o projeto vai ao Senado
e, depois, à aprovação presidencial.
Envie e-mail ao seu senador, mostre
sua opinião e participe.
Veja também, nesta edição, outros desafios que estão por vir,
como a transformação da profissão
médica em carreira de Estado, os
reajustes de honorários e a interiorização da profissão. Leia, opine,
participe, mande sugestões. A revista é sua. Boa leitura!
Renato Françoso Filho
e Leonardo da Silva
Diretores de Comunicação
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Editorial

Jorge Carlos Machado Curi
PRESIDENTE DA APM

Uma grande
conquista da sociedade

Há exatos dois meses, ocupei este
mesmo espaço para tratar da relevância
de a medicina do Brasil ser regulamentada urgentemente. À época, comemorávamos o fato de o projeto de lei 7703/06,
que trata do tema, ter sido aprovado
pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos
Deputados, um passo fundamental para
o sucesso da tramitação.
Hoje, depois de muita mobilização, de
trabalho árduo, inúmeras viagens de amigos médicos e lideranças da Associação
Paulista de Medicina e entidades coirmãs
à Brasília para sensibilizar os parlamentares, volto a tratar do assunto com uma
felicidade ainda maior. É que, em votação
histórica, na noite de 21 de outubro, o
projeto de lei 7703/06 foi aprovado pelo
plenário da Câmara dos Deputados.
Como acabei de registrar, foi uma tarefa hercúlea. Muitos deixaram de lado
questões importantes de suas vidas,
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como família, amigos e até o ganha-pão
para perseguir essa conquista. Portanto,
faço questão de cumprimentar você,
amigo médico, de felicitar a todas as Regionais da APM, os nossos Departamentos, e as Sociedades de Especialidade
Médica por essa importante vitória.
Também agradeço a todos os parlamentares que votaram a favor do projeto, destacando o trabalho de Ronaldo
Caiado; e, especialmente, ao irmão e
ex-presidente da Associação Paulista de
Medicina, o deputado federal Eleuses
Paiva, por sua luta obstinada e seu empenho para que essa história chegasse,
como felizmente chegou, a bom termo.
Eleuses mostrou-se um articulador hábil,
um companheiro fiel, um trabalhador dedicado, além de várias outras qualidades.
Ele sempre diz que é médico e está deputado. Foi assim que agiu, vestindo a camisa
dos médicos, da medicina e da sociedade,
buscando o melhor para o Brasil. Foi uma

Associação Paulista de Medicina
Filiada à Associação Médica Brasileira
SEDE SOCIAL:
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 278 – CEP 01318-901
São Paulo – SP – Fones: (011) 3188-4200/3188-4300

ção Adjunto: Ivo Carelli Filho; Previdência e
Mutualismo: Alfredo de Freitas Santos Filho;
Previdência e Mutualismo Adjunta: Maria
das Graças Souto; Social: Nelson Álvares Cruz
Filho; Social Adjunto: Antonio Ismar Marçal Menezes; Ações Comunitárias: Yvonne
Capuano; Ações Comunitárias Adjunto: Roberto de Mello; Cultural: Ivan de Melo Araújo; Cultural Adjunto: Guido Arturo Palomba;
Serviços aos Associados: Paulo Tadeu Falanghe; Serviços aos Associados Adjunto:

REVISTA DA APM – NOVEMBRO DE 2009

postura de homem público, de fato.
Aliás, foi o texto relatado por Eleuses,
na Comissão de Seguridade Social e Família, o aprovado pela Câmara dos Deputados. Define as atividades privativas dos
médicos, preservando esta e as demais
profissões da área de saúde, garantindo,
simultaneamente, uma assistência de nível adequado aos cidadãos.
Friso, mais uma vez, que foi uma grande vitória dos médicos, dos cidadãos,
além de um marco para a medicina do
Brasil. Agora, começamos uma nova
etapa: o projeto de lei 7703/06 irá para
confirmação dos senadores.
Tenho convicção de que, novamente,
teremos coesão e sabedoria na luta. Vamos continuar mobilizados e, certamente, atingiremos nossa meta: a aprovação
no Senado e a sanção presidencial. Será
um avanço fundamental para o exercício
da medicina, com ganhos principalmente
para a sociedade. Obrigado e parabéns.
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Eduardo Curvello Tolentino; 8ª Diretora Distrital: Regina Maria Volpato Bedone; 9ª Diretora Distrital: Margarete de Assis Lemos; 10º
Diretor Distrital: Ademar Anzai; 11º Diretor
Distrital: Carlos Chadi; 12º Diretor Distrital:
Luís Eduardo Andreossi; 13º Diretor Distrital:
Marco Antônio Teixeira Corrêa; 14º Diretor
Distrital: Antonio Amauri Groppo
CONSELHO FISCAL
Titulares: Carlos Alberto Monte Gobbo, Ênio
Luiz Tenório Perrone, Haino Burmester, Hélio
Alves de Souza Lima, Ieda Therezinha do Nascimento Verreschi. Suplentes: Caio Fábio Câmara Figliulo, João Sampaio de Almeida Prado, José Carlos Lorenzato, Luciano Rabello
Cirillo, Nadjanara Dorna Bueno.

brasília urgente

Regulamentação da medicina

vitoriosa na Câmara
dos Deputados

Aprovação de texto consensual foi conquistada com a mobilização
da classe e a articulação política junto aos parlamentares
Camila Kaseker

D

epois de sete anos tramitando
no Congresso Nacional, o projeto de lei que regulamenta a
medicina foi aprovado em votação
histórica na noite de 21 de outubro, na
Câmara dos Deputados, em Brasília.
O texto define as atividades privativas
dos médicos, preservando esta e as
demais profissões da área de saúde
(veja exemplos no quadro da página
7). O projeto completo está disponível
no site da APM: www.apm.org.br.
No dia anterior à aprovação, 300
lideranças médicas de todos os estados brasileiros, trajadas de aventais
verdes, haviam tomado o plenário da
Câmara no sentido de sensibilizar os

parlamentares sobre a importância
da matéria. Os deputados médicos
Eleuses Paiva e Ronaldo Caiado tinham sugerido uma homenagem da
Casa aos profissionais de medicina
pelo seu dia, 18 de outubro, que se
converteu em valiosa oportunidade
para externar a união da classe e o
consenso sobre a necessidade inadiável de se regulamentar a medicina.
“Foi uma grande vitória, um momento histórico para a medicina do
Brasil e um avanço que, certamente,
possibilitará a convergência de todas as
profissões de saúde para medidas que
garantam a melhoria do atendimento
para a população”, destaca o presidente da Associação Paulista de Medicina
(APM), Jorge Carlos Machado Curi.

O secretário-geral da entidade, Ruy
Tanigawa, ressalta a persistência, o
brilhantismo e o grande poder de convencimento e articulação do deputado
Eleuses Paiva, ex-presidente da APM e
da Associação Médica Brasileira (AMB).
Paiva foi o relator do projeto de lei na
Comissão de Seguridade Social e Família, onde foi avaliado justamente o mérito da proposta. “Era essencial garantir
a cada profissional médico desse país o
direito de exercer a medicina com dignidade, qualidade e segurança para a
população”, afirma o parlamentar.
De acordo com Renato Françoso,
representante de São Paulo no Conselho Federal de Medicina, mais do
que contemplar os médicos, a regulamentação da medicina reconhece

Fotos: Márcio Arruda/CFM

Lideranças médicas de São Paulo acompanharam a tramitação do projeto em comitivas

brasília urgente
Representantes da classe acompanham votação que se estendeu até 22h



cados adequadamente; atos que de
fato eram de competência do médico. Daí a expressiva mobilização de
toda a classe em torno da aprovação
da matéria, incluindo as Associações
Médicas, as Sociedades de Especialidade, os Conselhos de Medicina e os
Sindicatos Médicos de todo o Brasil.

Presença maciça
em Brasília
A primeira vitória na Câmara dos Deputados ocorreu em agosto, quando o
projeto de lei 7703/06 foi aprovado na
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, sob a relatoria
de Sandra Rosado. Desde então, as
entidades médicas, entre as quais a
APM, fizeram-se presentes para explicar aos parlamentares o teor da matéria e a necessidade de sua aprovação.
Em meados de setembro, o projeto
entrou em regime de urgência, passando a tramitar simultaneamente
Gustavo Fleury

a luta desses profissionais em defesa
dos cuidados à saúde de que é merecedora a população brasileira. “Reconhece que a medicina tem que ser
exercida por médicos devidamente
formados para oferecer adequados
serviços à sociedade”, reforça.
Para o diretor de Defesa Profissional da APM, Tomás Patrício Smith-Howard, ficou claro o papel preponderante do médico nas equipes
multidisciplinares de saúde de forma
a garantir atendimento de qualidade desde a atenção básica até a alta
complexidade, passando pelas ações
preventivas. “Onde existe a necessidade de atendimento médico, é preciso contratar um profissional com
formação técnica, científica e ética
em medicina”, defende. “Aprovado o
projeto, não poderá haver dois tipos
de medicina no Brasil, em que médicos seriam substituídos por profissionais menos preparados para o atendimento dos pacientes mais carentes.”
A acupuntura, por exemplo, é uma
atividade privativa do médico por
excelência, pois não se trata simplesmente de colocar agulhas. “O
diagnóstico é muito importante porque, na sua ausência, procedimentos
destinados a aliviar a dor podem postergar outros tratamentos mais indicados, muitas vezes imprescindíveis,
como no caso de câncer, tuberculose
óssea ou compressão de raízes nervosas”, explica Ruy Tanigawa.
Antes da regulamentação, tornaram-se comuns episódios em que outros profissionais passaram a praticar
atos para os quais não eram qualifi-

em outras Comissões, reduzindo prazos e dispensando formalidades regimentais. A partir disso, comitivas de
lideranças médicas dirigiram-se todas
as semanas à capital federal, em mobilização permanente. O projeto foi
aprovado pela Comissão de Educação
e Cultura no dia 7 de outubro, mesma
data em que se realizou uma concorrida audiência pública para se concretizar o consenso em relação à proposta.
A aprovação na Comissão de Seguridade Social e Família, a mais importante neste caso, ocorreu no dia 14
de outubro, por unanimidade, como
resultado da pressão dos médicos e da
dedicação decisiva de Eleuses Paiva,
que era o relator da matéria. No dia
20, mais uma vez a categoria marcou
seu posicionamento, em solenidade
no plenário. Também foram realizadas
diversas visitas a deputados médicos e
líderes de bancada, até que se chegasse à conquista final, no dia seguinte.
Além dos já citados, participaram
das manifestações o diretor administrativo da APM, Akira Ishida; o 1º secretário, Paulo Cezar Mariani; o diretor
de Comunicação adjunto, Leonardo
Silva; a diretora de Eventos adjunta,
Mara Gândara; o diretor de Ações Comunitárias adjunto, Roberto de Mello;
o diretor da 1ª Distrital (São Caetano do
Sul), Delcides Zucon; e a diretora da 8ª
Distrital (São José do Rio Preto), Regina

Médicos se empenharam no contato direto com os deputados
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Gustavo Fleury

Alguns destaques
do projeto aprovado
São atividades
privativas do médico:

Formulação do diagnóstico nosológico
e respectiva prescrição terapêutica;

Votação foi acompanhada com ansiedade

Volpato Bedone, entre outros.
Isso sem falar dos representantes
de várias Regionais da Grande
São Paulo e do interior, que tiveram papel essencial ao mobilizar
suas áreas de atuação para sensibilizar parlamentares e apontar a
relevância da aprovação do projeto.

Amadurecimento
político
Aliás, centenas de reuniões, debates e audiências ocorreram desde que
o projeto foi apresentado pelo então
senador Geraldo Althoff, em 2002.
Foram decisivas, à época, as atuações dos senadores Tião Viana e Lúcia
Vânia, no sentido de promover ampla
discussão e construir o entendimento
entre os profissionais. A matéria foi
aprovada pelo plenário do Senado
em dezembro de 2006, quando passou à Câmara dos Deputados.
“Os parlamentares e os médicos têm
os olhos voltados para o mesmo objetivo: a população brasileira. O amor
ao próximo é o que nos une”, diz José
Luiz Gomes do Amaral, presidente da
Após intenso debate, parlamentares
aprovam a regulamentação da medicina

Indicação e execução da intervenção
cirúrgica e prescrição dos cuidados
médicos pré e pós-operatórios;
Bloqueios anestésicos e anestesia geral;

Deputado Eleuses Paiva explica
a importância da aprovação
inadiável do projeto

AMB. Na opinião de diversos líderes,
a aprovação da regulamentação da
medicina coroa o amadurecimento da
atuação política dos médicos no Congresso Nacional, defendendo os interesses da população no acesso à saúde e a valorização do trabalho médico
nos sistemas público e privado.
Vale registrar que, como sofreu algumas modificações na Câmara, o projeto voltará para ratificação do Senado.
Portanto, é essencial que seja mantida
a mobilização até a vitória final.
“Os senadores irão votá-lo novamente, porém não podem mais fazer
emendas.  Em seguida, o projeto segue para sanção presidencial. A previsão inicial é de que esteja aprovado
até o fim de novembro”, adianta Napoleão Salles, consultor parlamentar
das entidades médicas.

Indicação e execução de procedimentos
invasivos, sejam diagnósticos,
terapêuticos ou estéticos, incluindo
os acessos vasculares profundos, as
biópsias e as endoscopias;
Prescrição de órteses e próteses
oftalmológicas;
Indicação de internação e alta médica
nos serviços de atenção à saúde;
Realização de perícia médica e exames
médico-legais, excetuados os exames
laboratoriais de análises clínicas,
toxicológicas, genéticas e de biologia
molecular;
Emissão de laudo de exames feitos
por meio de endoscopia e de imagem
(ecografia, por exemplo);
Emissão de diagnósticos citopatológicos;
Atestação médica de condições de
saúde e doença;
Direção e chefia de serviços médicos,
auditorias médicas e coordenação e
supervisão vinculadas às atividades
privativas da carreira
Coordenação de cursos de graduação,
pós-graduação, programas de residência
e disciplinas específicos para médicos.
Não são atividades
privativas do médico:

Aplicação de injeções subcutâneas,
intramusculares ou intravenosas;
Coleta de material biológico
para análise laboratorial;
Realização de exames
citopatológicos (análise de amostras
de células) e seus laudos;
Realização de cateterismo sem cirurgias
(no esôfago ou no nariz, por exemplo),
desde que o procedimento seja indicado
por um médico;
Atendimento à pessoa sob
risco de morte iminente;
Direção administrativa
de serviços de saúde;
Diagnósticos psicológico,
nutricional, de avaliação
comportamental e das capacidades
mental, sensorial e psicomotora.

Fotos: Osmar Bustos

radar médico

Conselho Federal de Medicina
inicia gestão 2009-2014

Ao centro, o novo
conselheiro federal
por São Paulo,
Desiré Callegari;
autoridades
prestigiaram a
posse em Brasília

D’Ávila e Andrade na
transmissão do cargo
de presidente

Presidida por Roberto Luiz
D’Ávila, a nova diretoria do Conselho Federal de Medicina (veja abaixo) tem mandato até 2011, quando
Nova Diretoria do CFM
Presidente

Roberto Luiz D’Ávila (SC)

1º vice-presidente

Carlos Vital (PE)

2º vice-presidente Aloísio Tibiriçá Miranda (RJ)
3º vice-presidente

Emmanuel Fortes
Cavalcante (AL)

Secretário-geral

Henrique Batista e Silva (SE)

1º secretário

Desiré Callegari (SP)

2º secretário

Gerson Zafallon Martins (PR)

Tesoureiro

José Hiran da Silva Gallo (RO)

2º tesoureiro

Frederico Henrique
de Melo (TO)

Comissão responsável pela Tomada de Contas:
Antônio Pinheiro (PA), Luiz Nódgi Nogueira Filho
(PI) e Renato Moreira Fonseca (AC)



Corregedor

José Fernando
Maia Vinagre (MT)

Vice-corregedor

José Albertino Souza (CE)

serão eleitos outros componentes,
conforme exigência estatutária. Já
os conselheiros federais, empossados em 1º de outubro, ficam no
cargo por cinco anos. O anestesiologista Desiré Carlos Callegari e o
cirurgião Renato Françoso Filho
representam São Paulo.
Bastante concorrida, a cerimônia de posse ocorreu no Memorial
Juscelino Kubitschek, em Brasília,
com a participação de Julio Andrade, bastonário da Ordem dos
Médicos de Cabo Verde; José Luiz
Gomes do Amaral, presidente da
Associação Médica Brasileira; Edson de Oliveira Andrade, presidente do CFM de 1999 a 2009; Paulo
Argollo, presidente da Federação
Nacional dos Médicos; e Pietro
Novelino, presidente da Academia
Nacional de Medicina.
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APM e
Sociedades de
Especialidade
discutem ações
conjuntas
A comunicação entre a Associação Paulista de Medicina (APM) e
as Sociedades de Especialidade
de São Paulo voltou à pauta na
reunião do Conselho Científico da
entidade, em setembro.
Foi ressaltada a importância de
planejar as atividades científicas
com antecedência, no sentido
da elaborar adequadamente orçamentos e ações de divulgação.
Também ganhou destaque a realização de eventos por webconferência, que já tem um modelo
consolidado e está à disposição
das Sociedades de Especialidade,
com a possibilidade de alcançar
os profissionais do interior, por
meio das Regionais da APM.
Canais permanentes de interação com o público leigo, como o
programa de TV Ação Saúde, da
APM, consistem, segundo os especialistas, em uma boa oportunidade para os médicos se aproximarem mais ainda dos pacientes.
Outro tema em debate foi a solicitação de desconto para médicos
não-especialistas e sócios da APM
nas inscrições de eventos das Sociedades de Especialidade, uma reivindicação dos profissionais do interior,
principalmente. A proposta será
analisada até o próximo encontro.
Reunião teve a participação de
Eleuses Paiva, por webconferência

Um Fórum de Defesa Profissional
reuniu as Federadas da Associação
Médica Brasileira (AMB) e as Sociedades de Especialidade na capital federal, no início de outubro. A
parceria entre as entidades médicas e a Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) foi debatida,
com destaque para a decisão de
tornar a Classificação Brasileira
Hierarquizada de Procedimentos
Médicos (CBHPM) referência para
a codificação e nomenclatura da
Terminologia Unificada da Saúde
Suplementar.
Ficou evidente a reivindicação dos
médicos para que a Agência ultrapasse as questões puramente técnicas e
desenvolva uma atuação política, no
sentido de regular mais efetivamen-

Representantes da ANS participam de debate sobre honorários médicos

te a relação entre os profissionais e
as operadoras de planos de saúde,
inclusive com políticas consistentes
de reajustes de honorários.
Já nas discussões sobre a saúde
pública, ressaltou-se a implantação
da CBHPM como forma de remuneração no Sistema Único de Saúde.
Um comparativo entre a Classificação e a Tabela do SUS deve ser divulgado no próximo Fórum Nordeste, em janeiro, no Maranhão.
Os modelos de gerenciamento
– administração direta versus contratação de terceiros – também foi
tema de discussão. “É necessário

estudar as diferentes alternativas
para dizer como os médicos precisam ser tratados, de forma a defender condições mínimas de trabalho
e o respeito à atuação do profissional”, afirma o diretor de Defesa Profissional da AMB, Roberto Gurgel.
O presidente da APM, Jorge Carlos Machado Curi, e os diretores de
Defesa Profissional, Tomás Patrício
Smith-Howard e Jarbas Simas, também participaram das discussões.
Ao final do Fórum, foi aprovada a
criação do Conselho Permanente
de Defesa Profissional da AMB, com
encontros bimestrais.

César Teixeira

Fórum da AMB
discute alternativas
nos sistemas
público e privado

radar médico

Liderança médica
da Espanha visita a APM

Thaís Ribeiro

O diretor de Relações Internacionais do Conselho de Colégios Médicos da Espanha, José Ramon Huerta
Blanco, visitou a Associação Paulista de Medicina (APM), em meados
de setembro, acompanhado do presidente da Associação Médica Brasileira, José Luiz Gomes do Amaral.
Reunidos com o presidente da

APM, Jorge Carlos Machado Curi,
discutiram temas como o financiamento da saúde nos dois países,
a valorização do médico, o desequilíbrio entre o número de generalistas e especialistas, a violência
contra os profissionais, políticas
contra tabagismo, álcool e outras
drogas, além de questões éticas.

Blanco, Curi e Amaral: discussão sobre desafios em comum

Regulamentação da Emenda 29
permanece em discussão
A regulamentação da Emenda
29, apontada por todos os atores da
saúde como uma possível solução
para o subfinanciamento do setor,
foi discutida na Câmara Técnica de
Políticas de Saúde do Conselho Regional de Medicina do Estado de São
Paulo (Cremesp), em setembro.
O presidente da Associação
Paulista de Medicina (APM), Jorge Carlos Machado Curi, reitera a
importância de uma grande mobilização dos médicos de todo o país
em torno da questão, mas lembra
que a entidade é contra a proposta
de criação de um novo imposto do
cheque – a Contribuição Social da
Saúde (CSS) – que tramita na Câ-
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mara dos Deputados, atrelada à
regulamentação da Emenda 29.
Curi ainda ressalta que o aumento escalonado dos investimentos da União, previsto no projeto
original do Senado, está mais de
acordo com as necessidades do
sistema público.
Também participaram do encontro os deputados federais Pepe Vargas, relator do projeto na Câmara,
e Eleuses Paiva, ex-presidente da
APM e da Associação Médica Brasileira; o presidente do Cremesp,
Henrique Carlos Gonçalves; e o
vice-presidente da Federação Nacional dos Médicos, Erivalder Guimarães, entre outras lideranças.
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Comitê
Acadêmico
tem nova diretoria
Desde 30 de setembro, quatro estudantes de medicina de
diferentes escolas (veja relação
abaixo) compõem a nova diretoria do Comitê Acadêmico da
Associação Paulista de Medicina (APM), aprovada por unanimidade pelo Conselho Científico da entidade.
Para o presidente da APM, Jorge Carlos Machado Curi, a representação de todas as faculdades
de medicina de São Paulo no Comitê é muito importante na luta
pela qualidade do ensino/aprendizagem e contra a abertura indiscriminada de vagas.
“Trata-se de um movimento
suprapartidário, cujo intuito é
preparar as futuras gerações de
lideranças”, afirma o secretário
geral da APM, Ruy Tanigawa,
que vem acompanhando o grupo de acadêmicos, suas propostas e planejamento de ações
para a gestão.
Presidente:
Flávio Taniguchi (Universidade
de São Paulo – USP)
1ª Secretária:
Luiza Helena Degani Costa
(Escola Paulista de Medicina/
Universidade Federal de São
Paulo – ESPM/Unifesp)
2º Secretário:
Douglas Wilhelm (Universidade
Nove de Julho – Uninove)
Coordenadora
Científica: Gabriela
Bonente de Andrade
(Faculdade de Medicina da
Universidade de Santo Amaro)

Acupuntura
reúne-se com
operadoras de saúde

Ruy Tanigawa

de São Paulo (Cremesp). Segundo o
coordenador dos trabalhos, Ruy Tanigawa, devem ocorrer outras reuniões,
com regular frequência, para que a
Acupuntura esteja cada vez mais acessível aos pacientes dos planos.

Osmar Bustos

No início de outubro, o Fórum de Acupuntura e Medicina Suplementar esclareceu às operadoras de saúde as características da consulta na especialidade,
com explicações sobre as indicações
clínicas e a duração de cada sessão.
A iniciativa é do Departamento de
Defesa Profissional da Associação
Paulista de Medicina (APM) e da Câmara Técnica de Acupuntura do Conselho Regional de Medicina do Estado

Saúde mental
é tema de reunião
A Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade promoverá, no dia 15 de dezembro, a
reunião científica da especialidade,
com o tema “Avaliação da saúde
mental na atenção primária à saúde”. O evento acontece das 19h30
às 21h30, na sede da APM, em São
Paulo. Informações: (11) 3188-4281
ou inscricoes@apm.org.br.

entidades repudiam fim de distribuição de medicamento
A Associação Médica Brasileira,
a Sociedade Brasileira de Cardiologia e a Academia Brasileira de Neurologia manifestam perplexidade
com a interrupção do programa de
emergência na área das doenças
cardiovasculares - AVC, derrame
cerebral e infarto agudo.

A iniciativa, que já fora plenamente
avaliada, sofreu um grande retrocesso
sem qualquer justificativa plausível.
Segundo as entidades, com a suspensão foram condenados à morte 25
mil brasileiros por falta de assistência
médica. No ano passado, aliás, 100 mil
brasileiros morreram devido ao AVC.

Hoje, estima-se que um em
cada quatro poderia ser salvo com
o tratamento adequado. Portanto, o Ministério da Saúde perde
excelente oportunidade de dar
um grande passo na solução do
problema, que é a principal causa
de morte no país.

Osmar Bustos

radar médico

Clube de Benefícios tem ofertas
exclusivas e personalizadas

D’Amico apresenta proposta a empresários

Está a todo o vapor o Clube de
Benefícios da Associação Paulista
de Medicina (APM), lançado oficialmente durante um jantar em homenagem ao Dia do Médico, em 24 de
outubro, no Espaço Villa Noah, São
Paulo. O novo conceito de oferta de
vantagens traz aos associados serviços exclusivos, produtos com preços
especiais, bem mais atrativos do que
os praticados no mercado, aliando
tecnologia segura e interação.
O processo é simples, rápido e totalmente on-line. Depois de baixar
um programa leve (40 KB) no computador de sua escolha, o médico
informa suas preferências, em categorias diversas, e monta seu perfil, a
fim de receber informações e ofertas
de produtos/serviços personalizadas, somente do que lhe interessa.
Os dados dos usuários ficam sob os
12

cuidados da APM, de forma a preservar totalmente a privacidade.
Uma das ações do Clube de Benefícios é a oferta de um Netbook Tablet
(computador portátil menor que um
notebook), inédito no Brasil, com
um valor especial, exclusivo para os
sócios da APM. A iniciativa já revela
a essência do Clube de Benefícios:
tecnologia, segurança e praticidade
a um preço acessível.
Em breve, haverá outras oportunidades imperdíveis de empresas
de porte, como Brastemp, Consul,
CVC, Bradesco, Amex e outras dos
segmentos de computadores, hotéis, academias, vestuário, locadoras de veículos, automóveis, só para
citar alguns exemplos.
Para tudo se tornar possível, a
APM fez uma parceria com a OGI
Technologies, empresa que possui
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Thaís Ribeiro

Foi assinado, em setembro, o contrato entre a APM e a OGI
Technologies para a criação do Clube de Benefícios. Estavam
presentes Jorge Carlos Machado Curi, presidente da Associação;
Paulo Falanghe, diretor de Serviços aos Associados; Nicolau
D’Amico, diretor de Marketing; Ruy Tanigawa, secretário-geral;
Lacildes Rovella Junior, diretor de Eventos; Edvaldo Ogeda,
presidente da OGI; e Paulo Marcos, diretor comercial da empresa

proposta e plataforma inovadoras
para atender, on-line e quase em
tempo real, aos anseios e demandas dos sócios, com conforto e
alto nível de satisfação.
A diretoria da APM tem como
uma de suas prioridades justamente buscar novos meios de atender
os interesses dos médicos, ao lado
de outros pilares, como a defesa
da boa prática médica, a educação
médica continuada e as atividades
culturais, entre outras. O Clube de
Benefícios será uma ferramenta
essencial para ofertar boas experiências e vantagens aos sócios.
Com este novo conceito, a APM
quer fazer história na prestação
de serviços aos médicos.
Mais informações no hotsite
www.clubedebeneficios.apm.org.br
ou pelo Call Center (11) 4003-7475.

Assembleia investiga
proliferação de escolas médicas
O presidente da Associação Paulista de Medicina (APM), Jorge
Carlos Machado Curi, e o presidente do Sindicato dos Médicos de
São Paulo, Cid Carvalhaes, foram ouvidos pela comissão da Assembleia Legislativa de São Paulo que investiga a proliferação dos cursos de medicina, em meados de setembro.
Curi mostrou-se preocupado com os médicos que ingressam no
mercado sem o devido preparo. “Não é com a abertura indiscriminada de escolas que vamos obter uma medicina de qualidade”, pontua.
O presidente da APM também lamentou os baixos salários, que obrigam o profissional a se dividir em vários empregos.

Ação Saúde leva informação
de qualidade ao público leigo
O Programa Ação Saúde, exibido todas às terças-feiras, às 21h, na Rede
Vida de Televisão, tem se mostrado um excelente canal de comunicação com
o público em geral. Gravado na própria sede da APM, consiste em um batepapo entre o presidente da entidade, Jorge Curi, e especialistas convidados.
Recentemente, foram discutidos temas como poluição e saúde, cuidados
paliativos, acupuntura e o financiamento da saúde. Os programas podem ser
assistidos, a qualquer momento, pelo site da APM: www.apm.org.br.

Congresso
acadêmico debate
residência médica
O XI Congresso Médico Acadêmico Samuel Pessoa (Comasp), realizado de 5 a 9 de
outubro, em Campinas, debateu o número
de vagas de residência médica nas diversas
especialidades, a qualidade dos treinamentos e o valor da bolsa-auxílio.
Outro tema foi “Tabagismo e Epidemia
Global”, apresentado pelo secretário de Saúde de Campinas, José Francisco Kerr Saraiva. Discutiu-se a importância de os médicos
terem uma postura ativa de incentivo para
que seus pacientes deixem o vício, já que o
tabaco é a causa de morte em que menos se
investe preventivamente no Brasil.
Com cerca de 500 participantes, o Congresso contou com a participação de diversos especialistas aprofundando outras questões, como transplante cardíaco e cardiopatias, transtornos de humor, cirurgia robótica,
neurotrauma e neuroproteção cerebral, gestação gamelar, cirurgia plástica, cirurgia em
diabéticos, biologia molecular e oncologia.

radar regionais

Pediatria, Homeopatia e
Artes em Piracicaba

A Regional da APM em Piracicaba não para. Logo nos
primeiros dias de dezembro, acontecem dois eventos científicos. O primeiro deles, no dia 2, é o Curso de Educação
Continuada em Pediatria, e o outro, no dia 4, é o Curso de
Homeopatia. Os eventos são coordenados, respectivamente, pelos médicos Antonio Ananias e Ademar Spalini.
Além disso, a Regional recebe a exposição de cerâmicas da artista plástica Lúcia Portela, de 10 a 12 de
dezembro, com a coordenação de Ana Paterniani. A
entrada é gratuita e aberta ao público, das 14h às 20h,
durante a semana, e das 9h às 14h, no sábado.
A Regional Piracicaba está localizada à Avenida
Centenário, 546. Mais informações podem ser obtidas
pelo telefone (19) 3422-5444, com Edna.

Oncologia e Alzheimer
na agenda de Indaiatuba

No dia 28 de novembro, a Regional da APM promove o I
Simpósio de Oncologia de Indaiatuba, com o tema: “Câncer: velho mito ou nova realidade?”. O objetivo é desmistificar a doença, mostrando desde os princípios básicos de epidemiologia e prevenção até o que há de mais moderno no
tratamento, ressaltando a multidisciplinaridade e a humanização necessária na relação com os pacientes. Informações
e inscrições pelo site www.oncoindaiatuba.com.br.
“Institucionalização do paciente com Alzheimer –
quando essa é a melhor opção” é o tema da palestra da
geriatra Celene Queiróz Pinheiro, que ocorrerá no dia 7
de dezembro, às 19h, na sede da própria Regional de Indaiatuba. O evento é gratuito e aberto ao público em geral. Informações: (19) 3875-7200 / 3894-3291, com Kátia.

Ribeirão Preto terá atividades
científicas em dezembro
O curso “Aprendendo a hipnotizar, auto-hipnotizar
e tratar em hipnose e regressão” ocorrerá em 5 e 6 de
dezembro, ministrado pelo diretor do Departamento de
Hipnose e Hipniatria da Regional da APM em Ribeirão
Preto, Luiz Carlos Motta Lima. O objetivo é auxiliar a
conduta do médico nas diversas especialidades. Mais informações sobre o programa podem ser obtidas no site
www.hipno.com.br ou diretamente no local do evento,
à Rua Nove de Julho, 2250. Telefone (16) 3623-1010 e
e-mail hipnose@hipno.com.br.
Além disso, o Departamento de Acupuntura da Regional
promove um curso de especialização, com aulas nos dias 12
e 13 de dezembro, das 8h às 18h, na Casa do Médico. Coordenado pela médica Liyoko Okono, tem duração total de 24
meses. Mais informações pelo e-mail lyanka@uol.com.br.
Por fim, em 30 de dezembro, o Departamento de Ortopedia da APM Ribeirão Preto faz reunião mensal do
Clube do Joelho, às 19h30, na sala 2 da Casa do Médico.
Serão debatidas patologias diversas da articulação e casos clínicos, sob a coordenação de Leandro Calil de Lazari, presidente do Departamento. A entrada é franca para
profissionais de saúde. Mais informações pelo telefone
(16) 3623-1656, com Elisângela.

APM Campinas
comemora 84 anos

Em 1º de dezembro, a Regional da APM em Campinas comemora 84 anos de fundação, com a entrega do
9º Prêmio Paes Leme. Serão homenageados o Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a TVB, a
afiliada do SBT na região, e o Exército de Campinas,
além de oito médicos.
O médico Francisco Betim Paes Leme foi o primeiro
presidente da entidade. O objetivo da premiação, que
leva seu nome, é reconhecer personalidades, instituições e programas sociais que tenham contribuído para
o exercício da medicina na cidade.
Na mesma ocasião, serão celebrados os 30 anos da sede
campestre da Regional. A solenidade ocorrerá na Casa do
Médico, à Rua Delfino Cintra, 63, Centro, a partir das 20h.
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Santo André em tarde literária

Em clima de fim de ano, a Regional de Santo André
realiza, em 12 de dezembro, a partir das 14h, o Movimento do Cafezinho Literário. Com entrada gratuita e
aberta ao público, a iniciativa consiste em um momento para a apreciação de poemas, contos e histórias, direcionado a quem gosta de ler e escrever. A coordenação do evento é estadual, alcançando diversas Regionais da APM. O endereço da Casa do Médico de Santo
André é Avenida dos Andradas, 224. Mais informações
pelo telefone (11) 4990-0366, com Rose ou Adriana.

Médicos de Sorocaba alcançam
vitórias na rede pública

Mobilizados desde maio, quando realizaram uma paralisação por 23 dias, os médicos da rede pública de Sorocaba conseguiram importantes vitórias e encerraram o movimento, em 5 de outubro. Entre as reivindicações atendidas, está o aumento do valor da hora trabalhada, que
antes era de R$ 32,00 e passou a R$ 45,00, por meio de
gratificações. A diferença poderá ser incorporada ao salário, no futuro. Também foi acordada a flexibilização do
horário de trabalho, permitindo agora concentrar a carga
de 20 horas em três dias da semana, em vez de cinco.
Os acordos foram garantidos por meio de uma Lei Municipal aprovada pela Câmara de Vereadores que prevê,
ainda, a criação da Carreira Unificada de Médico no âmbito do Serviço Público Municipal. Será diferenciada dos demais funcionários públicos, permitindo a implantação de
um Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos (PCCV) exclusivo para os médicos, o que não era possível até então.
“Foi um grande avanço para a classe médica sorocabana, que, além de conseguir a correção parcial dos vencimentos, obteve condições legais para a criação da carreira de médico em separado das demais”, afirma o diretor
da 4ª Distrital da APM (Itapetininga, Itapeva, Salto e
Sorocaba), João Márcio Garcia. “Também foi decisiva a
união da classe e entidades médicas, demonstrando que,
de modo ordenado e responsável, podemos conseguir a
valorização que todos nós, médicos, merecemos.”

Regional de Itapira
é eleita para o Conselho
Municipal de Saúde
Durante a Conferência Municipal de Saúde, em setembro, a Regional Itapira da APM foi eleita representante
oficial dos prestadores de serviços, por dois anos, no Conselho Municipal. O grupo participa da elaboração e concretização de políticas públicas de saúde para a cidade.
Na primeira reunião, foi fechado um convênio com o
Ministério da Saúde para o atendimento de crianças e
mulheres agredidas sexualmente. Os encontros do Conselho ocorrem todas as terceiras terças-feiras do mês.

Sociedade Médica de Sorocaba

João Márcio Garcia
(em pé) participa de
assembleia da categoria

Ergonomia e cultura integram
calendário de Taubaté
Em 27 e 28 de novembro, a Regional da APM em Taubaté promove um treinamento técnico em Ergonomia,
com ênfase na análise prática das condições de trabalho, baseada em métodos internacionais. Na sexta-feira, o encontro será das 18h às 22h e, no sábado, das 8h
às 17h. Informações e inscrições: (11) 2409-6406/7582
ou info@prodergo.com.br.
Atividades culturais gratuitas ganham espaço em dezembro. O Movimento do Cafezinho Literário, no dia 5, reunirá os apreciadores da arte da leitura e escrita, a partir
das 14h. A coordenação estadual do evento é de William
Moffitt Harris. Em dia a definir, a Cinemateca exibirá o filme “A Marca da Maldade” (EUA, 1958), do diretor americano Orson Welles, que trata do confronto ético entre um
policial e um corrupto capitão da polícia local. A exibição
será seguida de debate e coquetel.
Outras informações pelo telefone (12) 3632-3818, com
Michele. O endereço da Regional de Taubaté é Rua Engenheiro Fernando de Mattos, 134.

Santos recebe palestras
sobre cardiologia e Alzheimer

A Regional da APM em Santos abre as portas para
dois eventos científicos gratuitos, no mês de dezembro. O primeiro deles, no dia 5, é uma palestra
sobre cardiopatias congênitas, a partir das 8h. O objetivo é discuti-las pela visão do cardiologista clínico
e do pediatra.
Já no dia 10, em um encontro aberto a médicos e
público em geral, a geriatra Maria Niures dará orientações para os cuidadores de pacientes com mal de
Alzheimer, às 20h. O evento ocorre mensalmente.
Ambas as atividades serão realizadas na sede da Regional, à Avenida Ana Costa, 388, no Gonzaga. Mais
informações: (13) 3289-2626, com Dulce.

Novos benefícios
para sócios em Suzano
A APM de Suzano fechou diversas parcerias para levar os
melhores benefícios a seus associados, com descontos. Na
área de serviços, destacam-se assessoria em contabilidade (20% de desconto), Previdência Social (10%) e motoboy
(20%). Quanto a produtos, há ofertas em livros técnicos de
medicina, medicamentos, óculos e lentes de contato.
Os sócios da Regional contam, ainda, com vantagens especiais para o desenvolvimento de sites e manutenção de
hardware (15%), seguros em geral (30%) e viagens (5%).
Para mais informações, ligue (11) 4747-4454, com Elenice.

trabalho

Médicos de
todo o Brasil
exigem carreira
de estado

Fotos: Osmar Bustos

Proposta das entidades
prevê a valorização no
sistema público, criando
condições para que
os profissionais atuem
inclusive em áreas de
difícil acesso à saúde
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“Oferecer boas
condições para
o médico trará
resultados melhores,
pois dele advêm
o diagnóstico e
a prescrição de
tratamento”

Camila Kaseker

C

om o objetivo de garantir
assistência de qualidade à
saúde da população, em
todo o território nacional, a carreira de Estado para o profissional de
medicina é uma das bandeiras das
entidades representativas, além de
essencial para a valorização do trabalho médico no sistema público.
Vinculada à esfera federal, englobaria: ingresso por concurso; progressão funcional com o passar do tempo;
remuneração compatível com a responsabilidade do profissional médico,
inclusive mantida na aposentadoria;
estabilidade qualificada; garantia de
treinamento e aperfeiçoamento; e
recursos prioritários para a realização de suas atividades.
São credenciais necessárias e suficientes para consolidar o lastro de
proteção jurídica imprescindível ao
pleno e regular exercício da medicina, principalmente nas áreas remotas do país. “Pela Constituição,
saúde é um direito de todos e um
dever do Estado”, lembra o diretor
de Defesa Profissional da Associação
Paulista de Medicina (APM), Tomás P.
Smith-Howard. “Portanto, nada mais
plausível do que elevar a medicina à
condição de atividade essencial ao
funcionamento do Estado”.
O ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça, José Augusto Delgado, corrobora: “Todas as
Precariedade dos serviços e dos
vínculos prejudica a prática médica

Jorge Carlos Machado Curi
profissões são nobres, mas há uma
hierarquia de responsabilidades;
quem cuida da saúde do cidadão é
o médico”. O magistrado esclarece
que nem todas as carreiras de Estado são necessariamente ligadas a
um dos Três Poderes, como é o caso
do Ministério Público.
Segundo o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da
República, Antonio Carlos Bigonha,
a carreira de Estado para médicos
é muito interessante no que diz respeito à dedicação exclusiva, ou em
tempo integral, desses profissionais
ao Sistema Único de Saúde (SUS),
pois sua falta provoca deficiências
no atendimento. “Sou favorável a
um conceito de carreira que almeje
um regime mais racional para o médico no serviço público”, afirma.
Também aprova a proposta o presidente da Associação dos Magistra-

dos Brasileiros, Mozart Valadares. “É
uma maneira de valorizar o profissional da saúde com melhores salários
e condições de trabalho, o que efetivamente vai repercutir na melhoria
da qualidade da saúde pública, particularmente para a população mais
carente”, argumenta.
Por sua vez, Jorge Hélio Chaves
de Oliveira, do Conselho Nacional
de Justiça, identifica uma nova corrente jurídica que classifica como
típicas carreiras decorrentes dos
objetivos fundamentais do Estado,
em que se encaixariam médicos e
professores, por exemplo. O especialista em Direito Constitucional
defende, ainda, alternativas como a
regionalização dos cursos de medicina e uma política de remuneração
para o médico, compartilhada entre
União, Estados e Municípios.
“O mercado não é capaz de responder ao preceito constitucional de
acesso à saúde, a essa definição da
Nação”, avalia Enio Dias de Castro
Filho, vice-presidente da Sociedade
Brasileira de Medicina de Família e
Comunidade (SBMFC). “Na maior
parte dos municípios, são frequentes os pedidos de demissão por ofertas de salários um pouco melhores e,
pior, o desligamento de médicos por
motivos políticos, especialmente em
períodos eleitorais”, denuncia. “A
carreira de Estado pode dar solidez e
organização a esses aspectos.”

José Luiz Gomes do Amaral
Assistência
médica para todos
O presidente da Associação Médica
Brasileira (AMB), José Luiz Gomes do
Amaral, diz que, além da relação médico por habitante, é preciso considerar a distribuição da população e dos
profissionais de medicina, conforme
os programas de saúde e as especialidades médicas. “É uma equação bem
complexa para se chegar ao total de
cidadãos desprovidos de assistência
médica e onde estão”, avalia.
A carreira de Estado é, portanto, um
instrumento indispensável para contemplar a heterogeneidade própria
do Brasil. “O intuito é garantir atendimento a todos, sempre e da melhor
maneira possível, tanto para a população de áreas de difícil acesso pela
distância como pela violência, nas periferias dos grandes centros”, ressalta
também o presidente da AMB.
Para o presidente da APM, Jorge
Carlos Machado Curi, a carreira de Estado para o médico é uma necessidade
que se impõe, inclusive com auditoria
de qualidade permanente do serviço.
“Oferecer condições para que o profissional tenha cada vez melhor respaldo
para se comprometer com a problemática da comunidade certamente trará
resultados melhores de toda a equipe
de saúde, pois dele advêm o diagnóstico e a prescrição de tratamento”, destaca. “Países europeus com modelos
de saúde semelhantes ao nosso já pro18

piciam essas garantias aos seus recursos humanos há muito tempo”.
Castro Filho, da SBMFC, conta
que, na Inglaterra, por exemplo,
o médico da atenção básica tem
atribuições até sobre a gestão orçamentária do sistema de saúde, o
que resulta em inúmeras vantagens,
como a redução de procedimentos
eletivos iatrogênicos e seu impacto
negativo na saúde das pessoas.
“Definir melhor o papel de cada
médico, segundo a sua especialidade, pode melhorar o desempenho
do SUS como um todo”, acredita.

Remuneração adequada
Ao lado da insuficiência de recursos,
falhas de instalações e ausência de
garantias, os baixos salários são preponderantes para a atual fragilidade
do vínculo dos médicos com o sistema

“Temos de
estabelecer uma
parceria com o
Executivo, pois nosso
objetivo é o mesmo:
prestar um bom
serviço à população,
que precisa e merece”
Roberto Queiroz Gurgel
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público, especialmente nas pequenas
cidades e regiões carentes. A remuneração irrisória surpreende os cidadãos
que dela passam a ter conhecimento.
Afinal, a graduação em medicina
consome 8 mil horas de estudos, durante seis anos de aulas em período
integral. A residência médica ou especialização – que complementa a formação acadêmica – pode levar mais dois
a quatro anos, também durante todo
o dia, noite, fins de semana e feriados.
Não bastasse tamanho esforço, os médicos precisam manter atualizados os
seus conhecimentos por toda a vida, a
fim de prestar um atendimento de qualidade. O que requer mais tempo – muito – e investimentos bem expressivos.
Lamentavelmente, em grande
parte dos casos, recebe como contrapartida um salário nominal vil;
pelos quatro cantos do país, há municípios que pagam pouco mais que
dois salários mínimos aos médicos.
Entretanto, segundo a Tabela de
Remuneração dos Servidores Públicos Federais, de julho deste ano, o
salário inicial de um auditor da Receita Federal é de R$ 13.067,00. Para
um delegado da Polícia Federal, R$
13.368,68. Um procurador da Fazenda
Nacional ou um advogado da União
recebem R$ 14.549,53. Vale ressaltar
que a carreira pública demanda abnegação em face das diversas restrições e desvantagens próprias de uma
relação não-contratual, assim como

Osmar Bustos

Thaís Ribeiro

trabalho

“É uma equação
bem complexa
para se chegar
ao total de cidadãos
desprovidos
de assistência
médica e
onde estão”

das altas responsabilidades, daí esses
patamares de remuneração.
Já o salário mínimo proposto pela
AMB, Conselho Federal de Medicina (CFM) e Federação Nacional dos
Médicos (Fenam) para os profissionais de medicina é de R$ 8.239,24
por 20 horas semanais. “Seria ótimo no início da carreira; dobrando
o valor para 40 horas, e acrescentando uma gratificação por dedicação exclusiva incorporada em bases
diferentes ao longo dos anos, penso que é o sonho de todo médico”,
afirma José Luiz Gomes do Amaral.
O número de médicos a ter a carreira de Estado dependeria dos programas de saúde do governo. À proporção que fossem implantadas políticas
públicas nas diferentes regiões do
país, seriam abertos os postos e contratados os profissionais. Tal medida
poderia servir, inclusive, para regular
o número de vagas em escolas de
medicina e nas residências.
“Hoje, certamente, não seria possível contratar os 350 mil médicos
brasileiros com salário condizente,
mas não é preciso ter todos os passos para começar uma caminhada;
contrata-se 2 mil médicos para suprir
uma determinada área; o próximo
governo contrata mais 2 mil e, com
o tempo, constroi-se um sistema de
saúde eficaz”, exemplifica Amaral. “É
um projeto de longo prazo; sem nenhum movimento, porém, o objetivo
fica cada vez mais distante”, conclui.
O presidente do CFM, Roberto Luiz
D’Ávila, concorda: “Devemos buscar

esse reconhecimento e trabalhar; as
entidades médicas devem estar mais
unidas do que nunca nessa direção”.

Viabilidade da proposta
De acordo com o consultor parlamentar da AMB, Napoleão Salles, a
criação da carreira de Estado para
médicos precisa ser apresentada ao
Congresso Nacional como uma proposta de emenda constitucional pelo
Executivo. “Os parlamentares não
podem elaborar projetos que gerem
novos custos ao Estado sem apontar
a fonte de financiamento”, explica.
Dessa forma, é necessário convencer órgãos, como os Ministérios
da Saúde, da Fazenda e do Planejamento, de que a medida é essencial
ao bem-estar da sociedade como um
todo, resultando na elaboração oficial
da proposta. “É um trabalho árduo,
uma decisão política, que também envolve o Legislativo como mecanismo
de pressão sobre o governo e poste-

“O serviço médico
obrigatório
não passaria de
um tapa-buraco,
insuficiente para
resolver qualquer
problema do
sistema público”
Márcio Bichara

Denise Teixeira

Osmar Bustos

Áreas de difícil acesso à saúde hoje não conseguem fixar médicos

rior aprovação”, esclarece o diretor de
Defesa Profissional da AMB, Roberto
Queiroz Gurgel. “Temos de estabelecer uma parceria com o Executivo,
pois nosso objetivo é o mesmo: prestar um bom serviço à população, que
precisa e merece”, ressalta.
O Departamento de Gestão e Regulação do Trabalho do Ministério da
Saúde tem um projeto de criação de
uma carreira federal vinculada à própria pasta, à Funasa e à Fiocruz, voltada à Amazônia Legal, municípios
de difícil acesso e comunidades indígenas. Mas, de acordo com Márcio
Bichara, representante da Fenam na
Comissão Pró-SUS das entidades médicas, o texto não contempla as especificidades do exercício da medicina.
Bichara também critica o projeto de
lei 120/08, que obriga estudantes de
Medicina e Odontologia que se formarem em universidades públicas a prestar serviço gratuito em comunidades
carentes por um ano. “Além de um ônus
sem propósito para os alunos, que tanto se dedicam durante a sua formação,
isso não passaria de um tapa-buraco,
insuficiente para resolver qualquer problema do sistema público”, destaca.
Há confusão, ainda, a respeito das
diferenças entre o Plano de Carreira,
Cargos e Vencimentos (PCCV) e a carreira de Estado. “O primeiro serve para
todos os servidores públicos, mas que
atuam também de forma liberal em
outros períodos; enquanto a segunda

AMB

trabalho

“A carreira de
Estado precisa
ser apresentada
ao Congresso
como uma
proposta
de emenda
constitucional”
Napoleão Salles

envolve uma atribuição constitucional
para uma finalidade pública [a assistência médica], com diversas garantias e a
mobilidade”, explica Roberto Gurgel.

Precedente
Assim como magistrados, defensores públicos, procuradores e diplomatas são exemplos de profissionais que
conquistaram sua carreira de Estado,
os servidores do Instituto Brasileiro de

20

Geografia e Estatística (IBGE) abraçaram o pleito. O projeto de lei que beneficia os profissionais que executam
atividades de estatística, geografia e
cartografia já foi aprovado pelo Senado e remetido à Câmara dos Deputados, em setembro último. O principal
argumento é que o exercício de tais
funções não pode, em nenhuma hipótese, sofrer pressões indevidas ou
ameaças de qualquer tipo.

REVISTA DA APM – NOVEMBRO DE 2009

Vantagens da
Carreira de Estado
para o médico
 Carreira atrativa, segura e
que proporciona perspectivas

 Garantia do funcionamento











do Estado e do consequente
bem-estar da sociedade
Vínculo institucional qualificado: estabilidade e outras
prerrogativas
Progressão funcional: com
o passar do tempo, o médico
passa a receber mais
Estímulo oficial à qualificação: Título de Especialista,
treinamento e atualização
Término de problemas como
a precarização do trabalho, a
isonomia salarial e a fixação
Continuidade das políticas
de saúde para além do caráter
episódico dos governos

saúde suplementar

Honorários
médicos
acumulam
perdas históricas
Camila Kaseker

O

s honorários médicos
recebidos dos planos de
saúde acumulam uma
desvalorização superior a 400% nas
últimas duas décadas, se não forem
considerados reajustes pontuais
por parte de algumas empresas. Levantamento realizado pela 1ª vicepresidência da Associação Paulista
de Medicina (APM), com base em
índices econômicos oficiais, aponta
perdas relativas aos Planos Collor e
Real e à inflação lenta, mas persistente, registrada desde 1994.
Segundo o 1º vice-presidente, Florisval Meinão, curiosamente não houve perdas importantes até os anos
80, pois a ciranda financeira e os índices inflacionários, de até três dígitos
ao mês, favoreciam as operadoras de
saúde, que até hoje pagam os médicos pelo menos 30 dias depois da realização dos procedimentos. Com isso,
o CH (Coeficiente de Honorários) era
reajustado quase mensalmente.
Quando foi instalado o conjunto
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DEFASAGEM DO CH DESDE 1986 ATÉ ABRIL/09

de reformas econômicas e tentativas
de estabilização da inflação conhecido como Plano Collor, em 1990, os
honorários médicos sofreram uma
perda de aproximadamente 75%,
que nunca foi recuperada. Já no
Plano Real, quatro anos mais tarde,
a desvalorização foi de 55%. “Não
criticamos as medidas em si, pois foi
o ônus arcado por toda a sociedade
pela estabilidade monetária, mas,
de certa forma, foi mais um saldo financeiro negativo para a classe médica”, pondera Meinão.
Desde então, como a economia não
mais está indexada, os reajustes dos
honorários passaram a ser ditados
pelas leis de mercado, com mecanismos independentes do governo. O

problema, de acordo com o vice-presidente da APM, é que a relação entre
os médicos e as operadoras é muito
desigual. “As empresas têm uma força
muito maior do que os prestadores, ou
seja, existe um forte desequilíbrio econômico nesse vínculo contratual”.
As administradoras de planos de
saúde passaram a usar tabelas próprias e jamais acordaram índices de
reajustes com os profissionais médicos. Além disso, um entendimento do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (CADE) limitou
a luta das entidades médicas pelos
honorários da classe. Dessa forma,
os médicos passaram de 6 a 8 anos
sem qualquer recomposição.
A inflação acumulada desde 1994,

embora relativamente
pequena a cada ano, já
chega a 244,86% pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
produzido pelo Instituto
Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), e
a 306,04% pelo Índice
Geral de Preços do Mercado (IGP-M), da Fundação Getúlio Vargas.
O gráfico ao lado
mostra a crescente defasagem do CH ao longo do tempo. O total
superior a 400% decorre, justamente, da
aplicação de perda sobre perda. O
eixo vertical aponta os percentuais
de deflação dos honorários.

Reajuste aleatório
A porcentagem de reposição
eventualmente concedida aos médicos em casos isolados não é conhecida, pois cada empresa estabeleceu a
sua própria política, quando havia. A
média do CH era de R$ 0,15, no início
do Plano Real, e, hoje, a maior parte
das operadoras pratica entre R$ 0,30
e R$ 0,40, no máximo, continuando
muito abaixo das perdas inflacionárias. “Ainda há planos que pagam ao
médico menos de R$ 20,00 por consulta”, lamenta Meinão.
Enquanto isso, os reajustes repas-

COMPARATIVO DE VALORES DE HONORÁRIOS MÉDICOS (R$)
Cirurgia

Seguro-saúde

Plano de saúde

CBHPM (2003)

SUS

Valor com correção

Laringectomia

1.052,63

760,00

1.354,00

254,16

2.300,00

Apendicectomia

540,58

338,20

700,00

133,08

1.023,50

Colecistectomia

929,21

503,50

832,00

205,46

1.523,75

Mastectomia simples

604,13

412,30

626,40

155,07

1.247,80

Histerectomia

1.103,11

646,00

1.180,00

183,23

1.955,00

Septoplastia

399,79

292,60

626,40

66,65

885,50

Nefrectomia

1.056,34

646,00

1.252,00

179,76

1.955,00

saúde suplementar
Peça da campanha das entidades médicas no lançamento da CBHPM

sados pelas operadoras aos pacientes,
autorizados pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS), sempre
estiveram acima do IGP-M. Em nove
anos, a soma do aumento cobrado dos
usuários é de 210,85%. O primeiro foi
de 8,71%, em 2001, chegando a 11,75%
em 2004. O deste ano ficou em 6,76%.
São 42,5 milhões de usuários de saúde suplementar no país, ou 23% da população brasileira. Este mercado – que
se divide em operadoras de medicina
de grupo (37,4%), cooperativas (35%),
autogestão (12,7%), seguradoras
(11,7%) e filantrópicas (3,2%) – compôs uma receita de contraprestação
das empresas na ordem de R$ 59,18
bilhões, em 2008, quantia superior ao
orçamento do Ministério da Saúde.

CBHPM
Com o lançamento da Classificação
Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM), em 2003,
um grande movimento nacional pela
valorização do trabalho médico nos
planos de saúde, inclusive envolvendo paralisações no atendimento,
trouxe ganhos à classe. A opinião
pública teve conhecimento da difícil
situação imposta aos profissionais e
passou a apoiar as reivindicações.
A partir daí, algumas operadoras
adotaram a Classificação, que colocou fim ao cálculo do CH e hierarquizou os valores dos procedimentos
segundo critérios como formação
24

profissional necessária, complexidade da intervenção e tempo de realização. As seguradoras, por exemplo,
acabaram reajustando parcialmente
o valor da consulta e de determinados procedimentos.
Vale lembrar que outra importante conquista relativa à CBHPM diz
respeito à ampliação da cobertura
de procedimentos médicos pelos
planos. Sua composição, inatacável
do ponto de vista técnico e científico, tendo sido construída pelas entidades médicas nacionais – Associação Médica Brasileira, Conselho
Federal de Medicina e Federação
Nacional dos Médicos – em parceria
com as Sociedades de Especialidade
e a Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas (Fipe), desencadeou
um processo contínuo de revisão do
rol obrigatório da ANS, no sentido
de oferecer aos pacientes as novas
técnicas que representam os avanços da medicina.
Tais negociações culminaram,
recentemente, na instituição da
CBHPM como referência para a Terminologia Unificada da Saúde Suplementar. Isso significa que todas as
empresas passarão a utilizar a codificação e a nomenclatura dos procedimentos da Classificação, de forma
padronizada. A decisão foi unânime
no Comitê de Padronização (COPISS),
que reúne a ANS, as entidades médicas e as próprias operadoras.
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Luta permanente
Os valores da CBHPM, no entanto, ainda não foram aceitos como
balizadores mínimos por grande
parte das empresas. Além disso,
como foram publicados em 2003,
hoje deveriam ser acrescidos de
26,5%, correspondentes à inflação
do período. “A Classificação foi um
dos caminhos que encontramos
para tentar recuperar uma parte das
perdas dos nossos honorários e, ao
mesmo tempo, ter um referencial
no mercado”, argumenta Florisval
Meinão, que também é o coordenador da Comissão Nacional de Consolidação e Defesa da CBHPM.
Em 2005, por incentivo da ANS,
houve um pesado esforço pela contratualização entre cada médico e as
operadoras e seguradoras de saúde,
em que seria determinado um índice
de reajuste periódico, entre outros
pontos. Contudo, muitos contratos
enviados pelas empresas, além de
não tocarem na questão dos honorários, embutiam cláusulas leoninas, prevendo, por exemplo, que o
médico arcasse com indenizações
devidas às operadoras em caso de
condenações judiciais. A iniciativa,
naturalmente, fracassou.
A luta atual é para que a ANS, que
conhece os honorários vis pagos aos
profissionais e tem esboçado uma
parceria com a classe médica, ultrapasse as questões puramente técnicas

Osmar Bustos

“As empresas têm
uma força muito
maior do que
os prestadores,
ou seja, existe
um desequilíbrio
econômico nesse
vínculo contratual”
Florisval Meinão
e desenvolva uma atuação política, no
sentido de regular mais efetivamente
a relação entre os profissionais e as
operadoras de planos de saúde. “Acredito que o fato de o desequilíbrio econômico comprometer a assistência
aos pacientes seja um argumento por
si só suficiente para justificar uma
intervenção da Agência na questão
dos honorários médicos, profundamente defasados”, opina Meinão.

Uma alternativa, apontada por
Alfredo Scaff, secretário-executivo
da ANS, seria as operadoras passarem a remunerar os médicos por
performance (indicadores de qualidade, como resolutividade e ações
preventivas), considerando um
conjunto de atendimentos, e não
mais por procedimentos. Entretanto, Meinão explica que, quando
a ideia foi lançada no Brasil, anos

atrás, as empresas aproveitaram
para baixar ainda mais os honorários, o que causou resistência dos
profissionais à proposta. “Poderia
até ser um sistema interessante,
com a redução de custos administrativos, mas precisaria haver uma
relação ética e transparente entre
os médicos e as empresas; hoje,
vivemos uma crise de confiança”,
avalia o coordenador.
Outra possibilidade, defendida
pelas entidades médicas, é via Congresso Nacional. Após três anos de
intensa mobilização da classe médica, foi aprovado, na Câmara dos
Deputados, o projeto que referencia
a CBHPM no sistema de saúde suplementar e estabelece um índice de
reajuste anual. A proposta seguiu ao
Senado Federal. Desde 2007, o PLC
39 está sob a relatoria do senador
Sérgio Guerra, sem qualquer avanço. Uma audiência pública sobre o
tema já foi aprovada, mas não tem
data definida, por enquanto.

faça certo

Diet e light: quais as dife
Em busca de
uma dieta mais
saudável, muitos
pacientes adotam
hábitos incorretos.
Orientação médica
sobre as diferenças
entre os termos
e equilíbrio na
alimentação são
fundamentais
Karina Tambellini*

E

magrecer, manter a forma,
sentir prazer sem culpa, adotar
hábitos saudáveis de alimentação ou controlar o diabetes são os
principais motivos que levam ao consumo de produtos diet e light em 35%
dos lares brasileiros, segundo pesquisa
da Latin Panel divulgada pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos Dietéticos e para Fins Especiais
(Abiad). Expandido a partir de 1990,
este mercado movimenta hoje mais
de US$ 3 bilhões no Brasil. O
complicador é que a
variedade da oferta e
a publicidade agressiva têm confundido
os consumidores.
O mesmo estudo
28

revela que 11% dos entrevistados
não sabem se existe diferença entre
diet e light, 24% reconhecem alguma distinção, mas não conseguem
identificá-la, e 8% apontam os termos como sinônimos.
“Os conceitos não são esclarecidos à população e aparecem na
mídia sempre como chancela de
algo benéfico para a saúde”, critica
Rubens Feferbaum, professor de
Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(FMUSP) e especialista em Nutrologia Pediátrica. “Muitos pensam que
é a mesma coisa e se confundem
na hora da compra”, acrescenta a
endocrinologista e professora da
Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp), Maria Teresa Zanella.

Saiba distinguir
Produtos diet teoricamente são
isentos de sacarose, ou seja, não têm
adição de açúcar. Neles, o gosto doce
é dado por adoçantes artificiais, sem
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valor calórico. Mas, atenção: alguns
podem conter o açúcar natural às
substâncias que os compõem (leia
mais na página 31). “Ao comprar
um suco, por exemplo, muitas pessoas dão preferência ao diet, mas
não atentam para o fato de que a
própria fruta contém açúcar”, alerta Maria Teresa.
Além disso, a redução de calorias
pode ser pequena e deve ser bem
avaliada em relação ao preço, antes
da compra. “Um chocolate diet, por
exemplo, tem pouca diminuição se
comparado ao normal, e seu teor de
gordura pode até ser maior”, esclarece Dan Waitzberg, também professor da FMUSP. “Entretanto, se o
consumidor usar adoçante artificial
em bebidas, a diferença é mais significativa e a mudança de hábito pode
valer a pena”, completa.
São classificados como light, por
sua vez, os alimentos cujo valor energético ou conteúdo de algum nutriente (açúcar, gordura, sódio, etc) é
reduzido em pelo menos 25% se comparado à apresentação convencional.
Ainda que muitas pessoas associem
a expressão light à redução calórica,
a quantidade de calorias pode ser a
mesma, mas a ausência de algum outro elemento é que tornaria o produto menos prejudicial à saúde.
Dessa forma, os light são indicados para pessoas que buscam

erenças?

“Os conceitos não
são esclarecidos
à população e
aparecem na mídia
sempre como
chancela de
algo benéfico
para a saúde”

dietas hipocalóricas ou para quem
deseja manter um estilo de vida
saudável, desde que a compra não
seja automática, mas sempre precedida da avaliação das vantagens
sobre a apresentação tradicional.
“Vale a troca se o alimento tiver menos gordura saturada e/ou trans”,
exemplifica Waitzberg.

Rubens Feferbaum

Perigo
A falta de informação objetiva,
assim como dados incorretos do
ponto de vista científico, representam perigo à saúde das pessoas que consomem tais produtos.
“Pode haver uma falha nutricional
pela ausência ou excesso de certos
nutrientes necessários a uma dieta
saudável”, explica Feferbaum. “A
eliminação de gordura vegetal rica
em lipídios, por exemplo, pode ter
implicações no metabolismo e, no
caso das crianças, comprometer o
desenvolvimento do sistema nervoso central”. O consumo de leite
desnatado em lactentes também
gera déficit calórico e deficiência
dos ácidos graxos essenciais ao
crescimento.
O Food And Drug Administration
(FDA), dos Estados Unidos, regula o consumo máximo diário dos

Fotos: Divulgação

adoçantes artificiais presentes nos
alimentos diet, pois seu excesso
causa males ao organismo. Segundo Dan Waitzberg, estudos experimentais revelam que altas doses de
substâncias dietéticas podem levar
ao aparecimento de câncer ou provocar o aumento do trânsito intestinal, com evacuações líquidas. O
ideal é que os alimentos diet sejam
recomendados por médicos para o
tratamento de alguma disfunção ou
doença, como o diabetes, e devem
ser evitados por pessoas saudáveis.
Mesmo entre os diabéticos, que
representam 6 milhões de brasileiros, a ingestão inadequada desses
produtos pode acarretar problemas
sérios. É possível que o uso excessivo de produtos light tenha efeito
contrário. O paciente com diabetes
não pode consumir mais de 10% de

“Ao comprar um
suco, por exemplo,
muitas pessoas dão
preferência ao diet,
mas não atentam
para o fato de que
a própria fruta
contém açúcar”
Maria Teresa Zanella

sua necessidade energética diária em sacarose. Para quem segue
uma dieta de 1.000 kcal, por exemplo, o limite seria algo em torno de
25 g ou uma colher de sopa rasa.
Caso contrário, o nível de glicemia
sobe, o que pode acarretar excesso de sede, urina, fome, cansaço,
pele seca, dor de cabeça, náuseas,
vômitos, sonolência, dificuldades
para respirar e até mesmo doenças mais graves, como a retinopatia (problema ocular), a nefropatia
(renal), a neuropatia (nervos) e a
angiopatia (vasos sanguíneos).
Sendo assim, o consumo de alimentos industrializados diet e light
deve estar sempre associado a uma
recomendação médica e a exercícios físicos moderados, além de
uma alimentação natural, rica em
frutas, fibras e vegetais.

Fotos: Osmar Bustos

faça certo

Na consulta

Consumidores
devem sempre
comparar
informações
nutricionais
dos produtos
diet, light e
tradicionais

“A alimentação faz parte do
cuidado básico de qualquer paciente”, argumenta Feferbaum.
“Mesmo que o médico não seja
especialista em nutrição, deve estar atento à dieta do paciente, à
eventual necessidade de mudança
de hábitos, esclarecendo dúvidas
e recomendando os alimentos
mais adequados, além de encaminhá-lo a um especialista, conforme o caso”. Ele pondera ainda que
informações sobre o tema são essenciais ao profissional de medicina, desde a sua formação até os
cursos de educação continuada.
Para o nutrologista Dan Waitzberg, o crescente reconhecimento
da importância de se ter uma dieta
saudável e equilibrada, com repercussões no estilo de vida, tem se

mostrado muito importante na prevenção e mesmo no tratamento de
doenças crônico-degenerativas.

Auxílio ao consumidor

Divulgação

Maria Inês Dolci, da Associação
Brasileira de Defesa do Consumidor (Pro Teste), acrescenta que, em
todo o mundo, as pessoas estão
cada vez mais atentas às informações nutricionais, em busca de há-
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“No mundo todo, as
pessoas estão cada
vez mais atentas
às informações
nutricionais, em
busca de hábitos
alimentares
saudáveis”
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Maria Inês Dolci

bitos alimentares saudáveis. Junto
à Abiad, ao Instituto Brasileiro de
Educação para o Consumo de Alimentos (IBCA) e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa),
a ProTeste lançou a cartilha “Diet e
Light: entenda a diferença”, disponível no site www.abiad.org.br.
A Resolução 360/03, da Anvisa,
regula a rotulação de produtos alimentícios diferenciados, como os
diet e light, determinando como
devem ser apresentados seus ingredientes na tabela nutricional
impressa na embalagem. Já o Código de Defesa do Consumidor prevê
que os fabricantes devem educar os
consumidores para o uso dos produtos, informando claramente suas
especificações e eventuais riscos.
São proibidos a publicidade enganosa e os métodos comerciais coercitivos. Os consumidores que se
sentirem lesados devem procurar o
Procon de sua cidade.
*Sob a supervisão de Camila Kaseker

Dúvidas comuns sobre produtos diet e light
1. Diet é um
produto sempre
livre de açúcar?

4. E o produto light tem
sempre menos calorias
que o convencional?

Não necessariamente. O
produto diet tem, na maioria das vezes, restrição de
algum nutriente, seja carboidrato, açúcar, gordura,
proteína, sódio ou outro.
2. Qual a diferença
entre o alimento diet sem
açúcares e o alimento diet
sem adição de açúcares?

O alimento diet sem adição de açúcares é aquele em cujo preparo não
são utilizados açúcares como ingredientes (açúcar refinado, cristal, mel,
glicose, etc), mas o produto final pode
conter açúcares provenientes de
seus próprios ingredientes naturais,
como a frutose. Já os alimentos diet
sem açúcares não possuem nenhum

tipo de açúcar em sua composição,
nem mesmo os naturais.
3. O produto diet tem
sempre menos calorias
que o convencional?

Não obrigatoriamente. Isso depende
do nutriente que foi reduzido no produto. Portanto, compare as tabelas nutricionais do produto normal e do diet
para conhecer as diferenças de composição e quantidades de ingredientes.

Depende. Se for light porque tem baixo valor energético, será menos calórico. Mas, se for light porque
tem teor reduzido de sódio
ou colesterol, por exemplo,
seu número de calorias
poderá ser igual ao do alimento convencional ou até maior.
5. Qualquer pessoa pode
consumir alimentos diet?

Sim, mas não são recomendados
para pessoas saudáveis, principalmente em excesso ou em fase de
crescimento. O alimento diet destina-se a quem não pode ou não quer
ingerir determinado nutriente.
Fonte: Cartilha “Diet e Light:
entenda a diferença”

serviços

Aulas de equitação abertas ao público
No Clube de Campo da Associação Paulista de Medicina
(APM), na Serra da Cantareira, a
26 quilômetros da capital, são
oferecidas aulas de equitação
ao público de todas as idades, a
partir de sete anos, com grupos
de até cinco pessoas.
Dois professores, altamente
capacitados, estão à disposição
dos alunos, que podem, inclusive, ter aulas avulsas de orientação. A escola oferece o animal
devidamente treinado para o
aprendizado de cada nível, desde a iniciação até os mais avançados conhecimentos do esporte. O local também possui toda
a infraestrutura necessária para
a formação de jóqueis com aptidão para competições.
O Clube de Campo está aberto
de terça-feira a domingo, das 9h às
16h30. Para quatro aulas por mês,
o investimento é de R$ 245,00. Os
médicos sócios da APM têm um
desconto de 10% sobre esse valor
e mais 20% nas aulas durante a semana (terça a sexta-feira).

SERVIÇO
Aulas de Equitação na APM

Local: Sede Campestre –

Terça-feira a domingo,

Estrada de Santa Inês, km 10 – Caieiras

das 9h às 16h30

Documentos necessários para

Telefones: (11) 4899-3535 / 3518

inscrição: RG e foto

Associado tem contabilidade facilitada
Todo consultório precisa de uma
contabilidade descomplicada para
o dia a dia correr bem. Só que nem
sempre os médicos têm à disposição
um serviço de qualidade, a um valor
adequado. Pensando nisso, a APM,
em parceria com a AGL Contabilidade,
criou a solução Medicon, uma proposta de prestação de serviços nas áreas
contábil, fiscal, trabalhista, administrativa e financeira, especialmente
focada no setor de saúde – tanto para
pessoas físicas como jurídicas.
O associado da APM tem à disposição acesso remoto e atendimento individualizado. A proposta de adesão está
32

no site www.aglcontabilidade.com.br
e deve ser preenchida com os dados
pessoais e profissionais, além das categorias: pessoa física e/ou jurídica, com
ou sem funcionários, entre outras.
De acordo com a opção contratada, o médico pode ter acesso a diversos benefícios como: livro-caixa;
carnê-leão; registro de funcionário
para autônomo; departamento fiscal, pessoal e contábil da pessoa física ou jurídica; balanço e balancetes da pessoa jurídica; demonstrativo de resultados da pessoa física ou
jurídica; orientações trabalhistas,
econômico-financeiras e contábeis.
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O associado da APM também
recebe um manual de orientações
e procedimentos com informações importantes sobre o manuseio de documentos e a solução
de dúvidas frequentes. A qualquer
momento, o sócio pode contatar
a estrutura da AGL via telefone,
motoboy ou e-mail exclusivo.
SERVIÇO
Telefone: (11) 5575-7328
E-mail: agl@aglcontabilidade.com.br
E-mail exclusivo para associados:
medicon@aglcontabilidade.com.br
Site: www.aglcontabilidade.com.br

APM facilita o cadastro do estabelecimento de saúde

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em 2000. Quatro
anos depois, tornou-se indispensável, inclusive para os contratos
firmados entre os médicos e as
operadoras de planos de saúde. Se
o profissional possuir mais de um
Osmar Bustos

Existem documentos obrigatórios
para o funcionamento dos estabelecimentos de saúde, como o próprio
consultório. É o caso do CMVS (Cadastro Municipal da Vigilância Sanitária) e do CNES (Cadastro Nacional
de Estabelecimentos de Saúde). É
importante que estejam disponíveis,
no local, para eventuais fiscalizações,
em cumprimento à legislação. O associado que necessita obter, alterar
ou cancelar algum desses cadastros
pode contar com o Departamento de Serviços (DES) da Associação
Paulista de Medicina (APM).
O CMVS é obrigatório em todos os
estabelecimentos de saúde e pode
ser efetuado na sede da APM, em
São Paulo (SP). Em outras cidades, o
cadastro pode ser feito pela Vigilância Estadual ou Municipal. Dependendo do grau de complexidade do
serviço de saúde, este documento
deverá ser atualizado anualmente.
Já o CNES foi estabelecido pela

Marcos Brasilino
de Carvalho
associado desde 1973
O cirurgião de cabeça e pescoço e oncologista Marcos Brasilino
de Carvalho decidiu se associar à
APM, em 1973, por considerá-la a
principal entidade de representação dos médicos. A preocupação
com questões relativas à profissão
despertou seu interesse pela atuação e os serviços da Associação.
Desde então, tem aproveitado

diversos benefícios, como o despachante, cursos de inglês e o Clube
de Campo, onde desfruta momentos de descanso e lazer com a família. “Considero importantes os
serviços do DES, que evitam filas
e outras despesas. Utilizo muito
as facilidades relacionadas ao Departamento Nacional de Trânsito
(Detran), como o licenciamento de

consultório, todos deverão ser cadastrados, individualmente, ainda
que estejam no mesmo município.
Sempre que houver alguma modificação nos dados do estabelecimento, o responsável deve providenciar
a atualização. O atendimento relacionado a este serviço é oferecido
na capital, mas os associados do interior podem tirar suas dúvidas com
o DES, por telefone ou e-mail, sobre
como proceder em sua cidade.
Além desses documentos, devem
estar disponíveis, nos consultórios,
os termos de garantia de serviço de
limpeza de caixa d’água e desinsetização, o contrato com a Limpurb
(Departamento de Limpeza Urbana
da prefeitura) e a ficha de Cadastro
de Contribuintes Municipais (CCM).
MAIS INFORMAÇÕES
Departamento de Serviços da APM
Telefone: (11) 3188-1269
E-mail: des@apm.org.br

veículos”, conta Carvalho.
Além disso, comparece à sede
da Associação pelo menos uma
vez ao mês, quando participa de
atividades científicas. Ele considera os cursos de educação continuada essenciais para a atualização dos médicos, principalmente
em relação a temas gerais e específicos de cada especialidade.
“Precisamos de apoio e respaldo
de uma associação que esteja
sempre envolvida com a classe
médica e defenda nossas reivindicações”, acrescenta.
Para Carvalho, as atividades
culturais, palestras e a assessoria
jurídica do Departamento de Defesa Profissional são exemplos de
ações primordiais, que reforçam
a credibilidade da APM e a sua representatividade diante de lutas
políticas e sociais da profissão.

homenagem

O sucesso da I Semana

D

e 13 a 18 de outubro, a Associação
Paulista de Medicina (APM) realizou
sua primeira Semana do Médico, com
uma programação especial para homenagear
os profissionais pelo seu dia (18 de outubro),
integrar a classe médica e reforçar a atuação
da entidade em temáticas como humanização,
cultura, paz e atividades físicas.
Foram entregues brinquedos às crianças da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São
Paulo, sendo esta uma das dez instituições que
sediaram as apresentações musicais do projeto
Serenata nos Hospitais. As outras foram Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, Hospital
Pérola Byington, Hospital Universitário da USP,
Instituto do Câncer do Estado de São Paulo
“Octávio Frias de Oliveira”, Hospital São Paulo,
Hospital Santa Marcelina de Itaquera, Hospital
Heliópolis, Conjunto Hospitalar do Mandaqui e
Hospital do Servidor Público Municipal.
Houve, ainda, uma animada edição do Clube do Jazz, solenidades em homenagem aos
profissionais, atividades no Clube de Campo
da APM e a Caminhada da Saúde, levantando
as bandeiras de paz e não-violência e contra o
sedentarismo. A Revista da APM acompanhou
cada momento. Confira os fatos em fotos.
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Em homenagem aos médicos, APM leva boa música a dez hospitais

Colaboradores, estagiários e prestadores de serviço da APM
recepcionaram os médicos de forma especial durante a Semana

Fotos: Osmar Bustos, Thaís Ribeiro e Cacau Ribeiro

Caminhada da Saúde reuniu 300 pessoas, no Parque Villa-Lobos, pela paz e não-violência

na do Médico da APM

Paciente da Santa Casa recebe
presente pelo Dia da Criança

Diversas instituições apoiaram a ação da APM

Clube do Jazz teve apresentação inesquecível de J. J. Jackson

Médicos pediram suas canções favoritas
durante a Serenata nos Hospitais

Orquestra do Limiar realiza ensaio aberto na sede da APM

Descontração e interação entre
os médicos homenageados
Profissionais acompanham a
comemoração do Dia do Médico

Regionais da APM participam de
torneio de futebol no Clube de Campo

parlamento

Lei Rouanet da saúde
Deputado Eleuses Paiva apresenta projeto
para melhorar financiamento à saúde

E

x-presidente da Associação
Paulista de Medicina, o deputado federal Eleuses Vieira de
Paiva abriu guerra contra o subfinanciamento da saúde pública no Brasil.
Além de defender a regulamentação
da Emenda Constitucional 29, com
progressão de verbas por parte da
União, acaba de apresentar um novo
projeto na Câmara dos Deputados. É
uma espécie de Lei Rouanet da saúde,
com benefícios fiscais para pessoas físicas e jurídicas que fizerem doações
para o Sistema Único de Saúde (SUS).
Pelo projeto de lei 6049/09, qualquer cidadão poderá realizar doações
diretamente para o estabelecimento
de saúde da sua comunidade, autorizado pelo Ministério da Saúde, ou so-
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mente para o SUS. Até 80% do valor
doado seria abatido do imposto de
renda (IR) devido, no caso de pessoa
física, e até 40% para pessoa jurídica
tributada com base no lucro real.
“Embora a saúde seja um direito
constitucional, o SUS sofre problemas estruturais. A demanda é bem
superior à capacidade e as pessoas
sofrem com a falta de hospitais, profissionais, equipamentos e medicamentos. Por isso, a concessão de incentivos fiscais será fundamental na
melhoria da prestação dos serviços
de saúde”, justifica o parlamentar.
Ao contrário da criação de um novo
imposto do cheque – a Contribuição
Social da Saúde (CSS), que tramita
atualmente vinculada à regulamen-

REVISTA DA APM – NOVEMBRO DE 2009

tação da Emenda 29, a proposta
tem boas chances de apoio tanto da
oposição quanto do governo, pois
poderia garantir um volume superior
de novos recursos, aplicados exclusivamente na saúde, sem aumentar a
já elevada carga tributária brasileira.
“Assim como ocorre com a cultura e
o esporte, os cidadãos poderão acompanhar mais de perto o que é feito com
o dinheiro que financia o sistema público; é uma excelente oportunidade de
aproximar as pessoas da gestão, incentivando a participação, as propostas e a
própria fiscalização dos serviços”, avalia Paiva. O PL tramita na Comissão de
Finanças e Tributação da Câmara.

humanização

Cuidados
paliativos e
dignidade:
íntima
relação
Profissionais
da medicina
relatam experiências
de uma abordagem
mais atenta aos
aspectos emocionais

m intelectual, após descobrir-se com câncer, fica
a maior parte do tempo
num leito de hospital. Passa a receber a visita dos amigos e volta a se
relacionar com o filho - um executivo bem sucedido que se afastara da
família por causa dos negócios. Ele
se compadece da situação do pai
e tenta, de toda a forma, retardar
sua partida, ao mesmo tempo em
que dispensa mais atenção e suporte emocional. Resultado: os bons
momentos ao lado das pessoas que
ama tornam o tratamento e a proximidade da morte menos dolorosos
para o intelectual.

Fotos: Osmar Bustos

U

Rita Cino

humanização

Encarar a morte
como um fracasso
pode levar a
medidas cujos
efeitos acabam
sendo tão nocivos
quanto o mal
a ser curado
A narrativa poderia ser real, mas se
trata do filme canadense “Invasões
Bárbaras”, de 2003. Histórias como
essa inspiraram a direção do Hospital do Servidor Público Municipal de
São Paulo a criar uma equipe multidisciplinar, no intuito de propiciar
cuidados paliativos a portadores de
doenças crônicas fatais. Hoje, o projeto abriga 10 leitos em uma casa de
apoio próxima ao hospital, chamada
Hospedaria de Cuidados Paliativos.
A iniciativa foi da oncologista Dalva
Yukie Matsumoto, em 2004.
Antiga residência dos barões do
café, a casa fica próxima ao Parque da Aclimação, zona sul de São
Paulo. “Na maior parte dos casos, a
família não tem condições de oferecer, no domicílio, todos os cuidados ao doente terminal”, explica

Dalva, coordenadora da Hospedaria e diretora da Academia Nacional de Cuidados Paliativos.
A transferência do paciente para
a nova área da instituição é decidida com o médico e os familiares.
Há acomodações para um acompanhante 24 horas e as visitas, inclusive de crianças, são livres. Lá, não
existe unidade de terapia intensiva e
não se faz procedimentos invasivos.
O doente recebe apenas oxigênio,
soro e medicamentos contra a dor.
“No início, os profissionais tinham certa resistência em traba-

“Muitas vezes, a queixa do
paciente é orgânica, mas pode
advir da somatização de outros
problemas psíquicos e sociais, e
o paciente não tem tempo para
falar e nem o médico para ouvir”

Rita Cino
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lhar na Hospedaria, achavam que
era sinônimo de fim de carreira”,
lembra a oncologista. Cinco anos
depois, já se nota nova cultura e visão entre os profissionais da Hospedaria e no próprio hospital.
Dalva também integra a diretoria
técnica do Hospital Premier, um dos
primeiros centros privados de cuidados paliativos do Brasil, fundado
em 2006. A maior parte dos pacientes da instituição possui sequelas
neurológicas, demência avançada,
doenças cardíacas ou renais. “Graças aos recursos, conseguem uma
sobrevida razoável, com boa reabilitação e menor nível de infecções.”
Em celebração ao Dia Mundial de
Cuidados Paliativos, 10 de outubro,
o Hospital Samaritano, também

Franklin Santana Santos
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Fotos: Divulgação

“Na maior
parte dos casos,
a família não
tem condições
de oferecer, no
domicílio, todos
os cuidados ao
doente terminal”
Dalva Yukie
Matsumoto

particular, lançou seu programa de
cuidados paliativos, coordenado
pela médica de família Maria Goretti Sales Maciel. A nova abordagem estará presente em todos os
andares da instituição, integrando
os tratamentos.
No Serviço de Cuidados Paliativos do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, que
já tem nove anos e também é dirigido por Goretti, 90 dos 100 pacientes têm câncer. Eles recebem
a atenção de médicos, assistente
social, psicóloga, enfermeiras e
nutricionistas, entre outros. “Esse
processo muda a cultura do hospital. No início, há dificuldades; os
cuidados paliativos não são muito reconhecidos e geram algum
preconceito. Muitos profissionais
pensam que é apenas sedar o paciente”, conta a médica.

Nova conduta
Tem sido cada vez mais criticada
a utilização de procedimentos terapêuticos e alta tecnologia aos portadores de doenças crônicas fatais a
fim de prolongar ao máximo a vida
do paciente. Encarar a morte como
um fracasso pode levar a medidas
cujos efeitos acabam sendo tão nocivos quanto o mal a ser curado. O
desafio que se impõe é justamente

oferecer cuidados paliativos com
assistência multidisciplinar, em vez
de UTIs. “Ainda é muito oneroso
manter um serviço como esse; faltam recursos públicos e iniciativa
política”, opina Dalva.
A prática de cuidados paliativos
é reconhecida, desde 1990, pela
Organização Mundial da Saúde.
Na Inglaterra, França e Canadá, é
uma especialidade médica. O novo
Código de Ética Médica brasileiro,
publicado em setembro, traz os
cuidados paliativos em um de seus
25 princípios fundamentais: “Nas
situações clínicas irreversíveis e
terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diag-

“No início, há
dificuldades; os
cuidados paliativos
não são muito
reconhecidos. Muitos
profissionais pensam
que é apenas
sedar o paciente”
Maria Goretti
Sales Maciel

nósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes
sob sua atenção todos os cuidados
paliativos apropriados”.
“Essa é a função primeira do
médico: ficar à beira do leito e
segurar a mão do paciente até
seus momentos finais, estabelecendo uma relação de confiança
que tranquilize o doente”, explica
Antonio Carlos Lopes, professor
titular da disciplina de Medicina
de Urgência e Clínica Médica da
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica.
Para Lopes, é urgente que se
debata a criação de serviços de
cuidados paliativos nos hospitais
públicos e privados. “Faltam recursos e os profissionais não são
totalmente preparados para enfrentar a morte.” Ele coordena um
grupo de 25 alunos do 4º ano de
Medicina que discute casos práticos de doentes terminais.
“De fato, não temos uma política governamental de cuidados
paliativos. O que existem são iniciativas fragmentadas, muito mais
dependentes das características
de liderança de um gestor ou de
um médico de um serviço público
ou privado”, avalia o presidente do
Conselho Federal de Medicina, Ro-

Relação
médico-paciente

“Essa é a função
primeira do médico: ficar
à beira do leito e segurar
a mão do paciente até
seus momentos finais,
estabelecendo uma
relação de confiança que
tranquilize o doente”

De acordo com o professor de Emergências Clínicas
da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo
(FMUSP), Franklin Santana
Santos, o modelo pedagógico concebido pelo médico e
educador Abraham Flexner, no
começo do século XX, resultou
em uma medicina calcada em pesquisas biológicas e na ciência, hoje
questionada pelos médicos, que se
ressentem da falta de uma visão
holística. “Muitas vezes, a queixa do
paciente é orgânica, mas pode advir
da somatização de outros problemas
psíquicos e sociais, e o paciente não
tem tempo para falar e nem o médico para ouvir”, lamenta.
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Michele Mifano

humanização

berto Luiz D’Ávila, que coordena a Câmara Técnica sobre
a Terminalidade da Vida e Cuidados Paliativos da entidade.

Antonio Carlos Lopes
Fariam falta, na formação do estudante de medicina, as Ciências
Humanas. “Nos três primeiros anos,
não há contato com pacientes, apenas laboratório. E, a partir do 4º ano,
se vê somente patologias, não o ser
humano e a questão da morte e do
luto”, relata. Santos criou o curso de
Tanatologia – Educação para a Morte, na FMUSP, que discute também
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as relações com a espiritualidade e
já teve mais de 700 alunos.
Na opinião do professor, refletir sobre esses temas é essencial
a um paliativista, que deve pensar
no cuidado do paciente e da família em primeiro lugar. “Precisamos
dar tanta atenção à pessoa que se
aproxima da morte quanto a que
dispensamos ao nascimento.”

Desde os primórdios da profissão,
a medicina esteve ligada à espiritualidade. Embora com diferentes nomes e em várias culturas, o homemmedicina, o xamã ou mesmo o doutor, como era chamado em certas
regiões da África, tinha uma posição
de destaque na comunidade, possuindo um alto posto político-social,
sendo também muito instruído nas
tradições do seu povo.
Por vezes, eram únicos nas pequenas tribos ou clãs. Nas sociedades
maiores, entretanto, os curadores
eram bem organizados, contando
com vários membros, unidos por
pactos secretos. Para tornar-se um
deles, era necessário vivenciar experiências sobrenaturais, como sonhos
repetidos, ter algum poder físico
inexplicável ou mesmo um forte senso de dever com a causa.
Além da cura, nossos colegas ancestrais promoviam proteção contra catástrofes naturais, tornavam
as colheitas mais fartas, afastavam
as pragas dos campos de cultivo e,
acreditava-se, podiam evitar o excesso de chuva, a seca, o calor e o
frio extremo. Todas as cerimônias
religiosas estavam também sob
sua responsabilidade.
Na Grécia antiga, a convivência
harmoniosa da medicina secular com
a religião nos legou alguns hábitos,
como a dieta vegetariana, a prática
de exercícios físicos e, para alguns, o
celibato. Acreditava-se que saúde do
corpo e da alma eram inseparáveis.
Nas raízes do pensamento médico ocidental, encontramos a razão
e o espírito vitalizados a partir das
culturas de Atenas e de Jerusalém,
respectivamente,
influenciando
inúmeros pensadores, desde o iluminismo. Estes dois elementos, de
difícil mistura, têm trazido ao homem, ao longo dos séculos, um intenso conflito, expresso no fato de,
por vezes, não nos sentirmos fortes
para sermos nem homens de razão
e nem homens de fé.

Osmar Bustos

Além da preocupação simultânea
com os males do corpo e da alma, há
séculos nossos colegas também se
dedicam muito a temas éticos.
A ética ocidental, concebida em
Atenas sob os questionamentos de
Sócrates, passou a ser vista como
uma disciplina que educava o caráter em busca da harmonia. Os gregos acreditavam na inseparabilidade entre as condutas do indivíduo e
os valores da sociedade.
A palavra ética vem do grego
ethos, que significa costume. Em
latim, costume significa mores,
surgindo assim a palavra moral. O
grego possui, ainda, outro significado para a palavra ethos, que é
caráter. O primeiro significado refere-se ao conjunto de costumes
da sociedade e o segundo, às características pessoais que determinam as virtudes e vícios.
Na América pré-colombiana, o
padre, o bruxo e o curador eram
a mesma pessoa. A medicina dos
astecas era considerada tão evoluída que os conquistadores, e
mesmo muitos nobres, preferiam
seu tratamento ao da tradicional medicina europeia praticada
à época. Para que se tenha uma
ideia da sua importância e alcance, o rei Felipe II enviou um médico da corte ao México para apren-

der a medicina nativa e catalogar
as plantas da região.
Entretanto, o tempo tornou a magia obsoleta, a crença virou um ato
ingênuo, e as religiões têm perdido
espaço, a cada dia, nas camadas intelectualmente privilegiadas.
Na atualidade, a tecnologia tem se
tornado um fim em si mesmo, autojustificada, autoperpetuada e onipresente. Absorver o universo de informações técnicas disponíveis, ao clicar
do mouse, tornou-se fundamental. O
caldo fomentado pela evolução cultural tirou da medicina a aura mística
que a acompanhara desde sua origem. O poder de atuar sobre o Ser foi
cedendo espaço à razão tecnológica.
Felizmente, nos dias de hoje, os
diagnósticos são mais rápidos, precisos e amparados em métodos de
avaliação objetivos. Entretanto, ao
se relegar para segundo plano os
problemas da alma, do espírito, do
psiquismo, ou como queiram chamar, surge o risco enorme de não
se estar cumprindo o verdadeiro
papel do curador.
Em geral, as pessoas não confiam a técnicos frios, apáticos ou
apressados nem seus aparelhos
elétricos com problemas. O que
dizer da sua saúde?
O resgate e a valorização do ensino humanístico nas escolas médicas, o cultivo da relação médico-paciente, além dos questionamentos
éticos na prática diária, devem ser
encarados como uma poupança,
para que as gerações futuras de médicos ainda tenham algo a resgatar
da aura mística da medicina.
LEONARDO DA SILVA
Professor de Otorrinolaringologia
da Faculdade de Ciências Médicas
da Santa Casa de São Paulo,
coordenador do Programa de
Educação Médica Continuada
da Associação Médica
Brasileira e diretor adjunto
de Comunicação da APM

opinião

O médico e o curador

MÚSICA NOS HOSPITAIS
O programa Música nos Hospitais é uma realização da Associação Paulista de Medicina e da
sanofi-aventis, com o apoio da Lei Rouanet, do
Ministério da Cultura. Em 2009, a parceria comemora seis anos de atividades. Desde a sua estreia, em 2004, a Orquestra do Limiar já realizou
64 apresentações, beneficiando mais de 15.000
pessoas, entre médicos, pacientes, colaboradores e visitantes das instituições de saúde.
25/11 (quarta-feira), 12h
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho
Rua Professor Rodolpho Rocco, 255
Cidade Universitária – Rio de Janeiro/RJ
Portaria Principal
02/12 (quarta-feira), 12h
Hospital das Clínicas da UNICAMP
Rua Vital Brasil, 251, Barão Geraldo – Campinas/SP
Recepção Interna – 2º andar

Osmar Bustos

09/12 (quarta-feira), 16h
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Presidente Prudente
Rua Wenceslau Braz, 05 – Vila Euclides – Presidente Prudente/SP – Saguão da Recepção Principal

42

REVISTA DA APM – NOVEMBRO DE 2009

Acervo da Associação Paulista de Medicina

agenda cultural

departamento CULTURAL
ENTRADA FRANCA
Reservas de lugares:
(11) 3188.4301/4302/4304
Espaço SOCIOCULTURAL
www.apm.org.br

EXPOSIÇÃO
Jacaré
Chocando os
Ovos, óleo
sobre tela,
35 x 50,8 cm

José Antonio da Silva – Homenagem
ao Centenário de Nascimento
12 de novembro a 11 de dezembro de 2009
Segunda a sexta-feira, das 11h às 20h
Pinacoteca da Associação Paulista de Medicina
Com o objetivo de homenagear a cultura brasileira,
por meio de um puro valor das artes plásticas genuinamente nacionais, a APM decidiu realizar a exposição
“Centenário de Nascimento de José Antonio da Silva”.
Para que o projeto se tornasse realidade, o Departamento Cultural da APM convidou, para a curadoria, o
renomado crítico de arte Olívio Tavares de Araújo, a
maior autoridade em José Antonio da Silva no Brasil.
Sobre o artista
José Antonio da Silva nasceu em Sales de Oliveira, interior de São Paulo, no dia 12 de março de
1909, e faleceu na capital paulista, em 1996. Artista naïf, teve sua primeira exposição em 1946,
na Casa de Cultura de São José do Rio Preto, durante a qual suas obras pictóricas despertaram
interesse dos críticos de arte Lourival Gomes
Machado e Paulo Mendes de Almeida.
Em 1949, vem a São Paulo para realizar sua primeira exposição individual, na Galeria Domus, onde
Pietro Maria Bardi (1900-1999), diretor do MASP,
adquire algumas de suas obras. Deste momento
em diante, participa de diversas outras mostras
coletivas e exposições individuais, como Bienal de
São Paulo, Bienal de Veneza, Bienal Hispano-Americana de Havana, Salão Paulista de Arte Moderna,
Exposição Internacional de Pittsburgh (EUA) e 1ª
Bienal Nacional de Artes Plásticas, em Salvador.
A partir de 1952, integrou várias mostras panorâmicas de arte brasileira no exterior, tendo uma de
suas obras incorporada ao acervo do Museu de Arte
Moderna de Nova Iorque, EUA.

TEATRO COM DESCONTO PARA MÉDICOS ASSOCIADOS

ADOREI O QUE
VOCÊ FEZ (comédia)
Teatro Cultura Artística – Av. Pres.
Juscelino Kubitschek, 1830. Tel: (11)
3258-3344. Sextas, 21h30; sábados, 21h; e domingos, 18h. Até 13
de dezembro. Preço normal: sexta
e domingo: R$ 80,00; sábados: R$
90,00. Desconto de 30% para associados e um acompanhante.
AS PONTES DE MADISON (romance)
Teatro Renaissance – Al. Santos, 2233. Tel: (11)
3069-2286. Sextas, 21h30; sábados, 21h; e domingos, 19h. Até 20 de dezembro. Preço normal: sextas e domingos: R$ 70,00; sábados: R$ 80,00. Des-

conto de 30% para associados e
um acompanhante.
TOC TOC (comédia)
Teatro Gazeta  – Av. Paulista, 900.
Tel: (11) 3253-4102. Sextas, 21h; sábados, 20h; e domingos, 18h. Até 22
de novembro. Preço normal: sextas
e domingos: R$ 60,00; sábados: R$
70,00. Desconto de 30% para associados e um acompanhante.

Fotos: Divulgação

Os associados da APM e acompanhantes têm desconto nos melhores espetáculos em cartaz na cidade de
São Paulo. Saiba mais no site www.apm.org.br (espaço sociocultural). Para adquirir o desconto, apresente
a carteirinha da APM na bilheteria do espetáculo.

dúvidas contábeis

espaço do associado
Wiliana Bonetti Maria – Pode haver
mudança de opção para contribuinte
que já efetuou o recolhimento da primeira quota ou de quota única com
base no lucro presumido?
Conforme a legislação em vigor,
foi estabelecido que, a partir de janeiro de 1997, as pessoas jurídicas não
obrigadas à apuração do lucro real
poderão optar pela tributação com
base no lucro presumido, cuja apuração será trimestral, com períodos encerrados em 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de
cada ano. A opção será definitiva para
todo o período e será manifestada
com o pagamento da primeira quota
ou quota única do imposto devido,
correspondente ao primeiro período
de apuração (RIR/99, art. 516).
Luis Felipe Serau – 1. Existe outra opção, além de abrir firma para receber
por serviços prestados na área médica? 2. É melhor abri-la em Jundiaí (SP)
ou em São Paulo (SP), sendo que a
maior parte do serviço vai ser realizada na primeira cidade? 3. Os impostos
que devo pagar vão reduzir muito o
valor do meu ganho? 4. Posso ter mais
de uma firma aberta? 5. Quais dispositivos de segurança podem ser usados
para um dos sócios não realizar irregularidades que possam prejudicar os
demais sócios?
1. Além de realizar o trabalho pessoal na forma de pessoa jurídica (PJ), o
profissional médico pode atuar como
pessoa física, pois existe a habilitação
legal para o exercício desta atividade.
É importante informar a necessidade
de realização do livro-caixa (Contabilidade de Pessoa Física). 2. Se o local de
residência for o mesmo da prestação
de serviços, sugerimos que a empresa
seja nessa cidade. 3. A carga tributária
será aproximadamente 14% sobre o
faturamento, no caso de atuar como
PJ. 4. Sim, não há um impedimento em
participar de mais de uma sociedade.
5. Os dispositivos são denominados
cláusulas contratuais. A partir delas,

44

são determinadas as
condições e vontade
dos sócios.
Maria Helena Rufino – Tenho como
saber se foi pago o
carnê de contribuição individual?
Existem duas opções para conseguir
o levantamento dessas
contribuições: 1) Dirija-se, pessoalmente, ao
posto do INSS mais próximo de sua residência e solicite
um extrato detalhado, com base
em seu número de inscrição como
Contribuinte Individual. 2) Vá até um
posto da Previdência Social para cadastrar uma senha, que permite tirar
esse extrato pela internet. Em ambos
os casos, será necessário apresentar o
número de inscrição de Contribuinte
Individual constante no carnê.
Arcadia Catalina Padilla Leottau
– Gostaria de abrir uma empresa de
atendimento domiciliar e de medicina do trabalho (ocupacional) e, para
isso, preciso saber os procedimentos
e, se possível, queria ter um modelo
de contrato social.
No site da AGL Contabilidade,
www.aglcontabilidade.com.br, temos
modelos de contrato social. Acesse o
site, clique em Modelos de Documentos, vá até Contrato – Modelo Básico
de contrato social. Para a abertura de
uma empresa, precisa-se elaborar o
contrato social, registrá-lo no Conselho Regional de Medicina e no cartório.
Dar entrada na Receita Federal (CNPJ),
Prefeitura (CCM), Previdência Social
(INSS) e Caixa Econômica Federal.
Decio Teshima – Tenho uma empresa
jurídica discriminada como prestadora de serviços em Acupuntura, Ginecologia e Obstetrícia e Pediatria.
Estou tendo dificuldade para considerá-la, na prefeitura, como uni-
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profissional, mesmo sendo todos os
componentes médicos.
Para responder com maior critério
e convicção, faz-se necessário analisar o caso concreto, ou seja, verificar
o contrato social. Existem algumas
questões que são relevantes para
obter sucesso no referido enquadramento, por exemplo: todos os profissionais atuarem na mesma atividade
e praticarem atividades pessoais pela
empresa. Entre outras exigências cabíveis para o enquadramento, é importante saber qual é a restrição que
o órgão está alegando.
Thaís Helena Proença de Freitas Gostaria de saber se a aposentadoria especial para médicos está sendo
aplicada a profissionais com mais de
25 anos de trabalho em hospitais e se
há reajuste por paridade.
A única categoria de médicos que
tem direito a aposentadoria especial
são os médicos legistas. Os demais não
têm direito a este enquadramento.

Informações
Fone: (11) 5575-7328
E-mail: agl@aglcontabilidade com.br
Consultoria: AGL Contabilidade, empresa
parceira da Associação Paulista de Medicina

Autora e organizadora: Cristiane Regina Ruiz. Formato: 23 x 16 cm, 180 páginas. Editora: Difusão.
Contato: (11) 4227-9400, difusao@difusaoeditora.com.br. Site: www.difusaoeditora.com.br

Dicionário biográfico
da psiquiatria
e da psicologia
Este livro apresenta aspectos da vida  de
homens e mulheres que compõem a história da psicologia e da psiquiatria. Uma
relação abrangente, disposta em ordem
alfabética, situa os biografados no tempo
e, sempre que possível, traz dados doutrinários, pessoais e bibliográficos dos autores. As informações foram obtidas a partir
de pesquisa em várias obras de psiquiatria
e psicologia,  psiquiatria forense, história,

Manual de
Gestão Hospitalar
do CQH – Livro de
Casos Práticos
O programa Compromisso
com a Qualidade Hospitalar
(CQH), da Associação Paulista de Medicina (APM) e do
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
(Cremesp), está no 18º ano
de existência e lança esta
segunda edição do Manual. A obra traz uma
série de exemplos de boas práticas de administração dos diversos serviços de um hospital, com um modelo claro, sistêmico, integrado e coerente. Destina-se aos profissionais da
área da saúde e administradores.
Organizador: Haino Burmester. Formato: 23 x 16 cm,
686 páginas. Editora: Yendis. Contato: (11) 4224-9400,
comercial@yendis.com.br. Site: www.yendis.com.br

filosofia, literatura psicológica e médica, em
revistas e artigos especializados, bem como
em varreduras eletrônicas via internet. Para
que um nome se tornasse verbete, considerou-se sua importância histórica, a doutrina,
as obras escritas, os centros de referência, os
locais de trabalho, a carreira universitária, os
cargos ocupados em entidades e demais particularidades de destaque na área.
Autor: Guido Arturo Palomba. Formato: 23 x 16 cm,
296 páginas. Editora: Juarez de Oliveira. Contato:
(11) 3399-3663, editora@juarezdeoliveira.com.br.
Site: www.juarezdeoliveira.com.br

literatura

Anatomia humana
básica para estudantes
da área de saúde
A obra reúne os principais aspectos relacionados ao tema,
apresentados por meio de
imagens que facilitam o entendimento do conteúdo. Trata-se
de uma ferramenta capaz de
proporcionar conhecimentos
essenciais sobre cada sistema
do corpo humano, em linguagem voltada tanto para estudantes como para
profissionais da saúde, conforme as exigências
da terminologia anatômica atual. Os editores
integram uma equipe de professores de anatomia do Centro Universitário São Camilo.

& serviços
produtos
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classificados

SALAS – HORÁRIOS – PERÍODOS – CLÍNICAS
– CONSULTÓRIOS – CONJUNTOS
– APARTAMENTOS – CASAS – AUDITÓRIOS
– EQUIPAMENTOS – PROFISSIONAIS – OUTROS

IMÓVEIS ALUGAM-SE
Consultório novo, totalmente equipado, no bairro
de Santana, próximo ao metrô, num prédio de alto
padrão. R. Alferes de Magalhães, 92 - Edifício Santana Tower. Fones 8273-1999 e 8445-0314
Consultório médico de alto padrão. R. Pio XI, Lapa,
c/ toda IE, estacionamento, internet Wi-Fi. Integral
ou período, inclusive para psicólogos, fonoaudiólogos e nutricionistas. Fones 3644-4043 e 3644-3274
Consultórios no Jardim Paulista, recepção treinada,
estacionamento (valet), recepção, com ar condicionado. Fones 3884-8984 ou 9583-8807 Deva
Consultório médico c/ toda 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 mobiliado, computadorizado, com secretária e 40 planos de saúde, para a área de ginecologia. Penha. Fone 2215-2951 Fátima
Consultórios por hora, período ou mensal, com
toda IE, secretária, telefone, fax e serviços. Centro
médico Oswaldo Cruz. Junto ao Hosp. Oswaldo
Cruz, Beneficência Portuguesa e metrô Vergueiro.
Praça Amadeu Amaral 47. Fone 3262-4430
Consultório médico mobiliado, com secretária e
IE. R. Sergipe, 401, cj. 308, Higienópolis. Fones
9904-5429 e 3159-8279
Consultórios inteligentes para áreas médicas e
afins. Finamente decorados, em ambiente luxuoso. Amplo estacionamento c/ manobrista. Locação a partir de R$ 30,00 por hora, c/ horários
flexíveis, incluso recepcionista, manobrista e serviços de limpeza. R. Pio XI. Fone 7362-4846
Consultório para Gineco e Urologista, em frente
ao metrô Sumaré. Sala de exames c/ wc privativo.
Sala de atendimento e saleta de espera própria.
Recepcionista, copeira, ar condicionado. Alvará
de funcionamento e Vigilância Sanitária em ordem. Fone 9299-1280 José Luiz

Períodos em centro médico de alto padrão, Jardins,
próx. HC. Salas equipadas c/ toda IE. De seg. a sábado. Adaptado p/ faturamento TISS, c/ alvará da
Vigilância Sanitária. Fone 9175-8707 Daniel
Período. Sala para dermatologista ou cirurgião
plástico. Clínica Vila Nova Conceição. Fones 38453275 ou 3845-9573
Períodos fixos, manhã ou tarde, para médico ou
área da saúde. A partir de R$ 300,00 por mês, em
consultório montado com toda IE. Av. São Gabriel,
Itaim Bibi. Fone 9988-3129
Períodos, livre de todas as despesas. Próximo
ao Metro Tatuapé/Hosp. São Luiz. Salas novas
e amplas. Fones 2294-4704 e 9285-0428 Email: joaoyokoda@yahoo.com.br
Períodos em consultório em plena atividade,
com toda IE, em centro médico conceituado.
Av. Angélica. Fone 9978-6679
Períodos para médicos e profissionais da saúde.
Com IE, secretária, estacionamento (mesa elétrica
para exame). Próximo ao metrô Santa Cruz. Vila
Mariana. Fones 5084-2353 e 5084-7607
Períodos em sala, em Perdizes, para profissionais
da saúde. Tratar com dra. Afra ou Ana. Fones 38712511, 3672-0359 ou 9931-2713
Sala em clínica médica na Vila Mariana, ao lado do
metrô Ana Rosa. Fone 5549-9622 Saleth

Clínica Itu, 17 mil m2, 1200 úteis, sem mob.
Sede c/ 04 suítes, 02 dep., 12 chalés, 02 piscinas
(01 cob.) aquecidas, sauna, vestiários, sala de
ginástica, WC, massagem, SPA, hidro, churrasqueira. R$ 10 mil por mês. Fone 9955-4315
Horários em salas mobiliadas, c/ secretárias, internet, site, estacionamento p/ clientes e atendimento a convênios pela clínica. Repasse no valor
integral das consultas. R. Lisboa, 316 – Jd. Paulista.
Fone 3064-4552
Horário em consultório p/ médicos, psicólogos
ou similares, no Centro de SP, junto ao metrô
São Bento. Lindamente decorado, com secretária. Fone 3107-9746 Angelo
Itaim Bibi, consult. de alto padrão, bem decorado, 03 ambientes, ar, estac. p/ médico e rotativo
p/ paciente, GO, Dermato, Cirurgião e Clínico. Períodos fixos durante a semana: R$ 400 a R$ 600
por mês, das 9h às 19h. R. João Cachoeira. Fones
3168-8609 e 9243-3720
Moema. Sala em casa térrea, na 4ª travessa atrás
do Shop. Ibirapuera, c/ IE completa (ar condicionado, estacionamento e PABX). Ótimo padrão,
há 25 anos no local, com alvará da Vigilância/Prefeitura. Fones 5543-4369 ou 9982-2543
Período. Manhã e tarde em consult. mobiliado, com
toda IE, situado à r. Baltazar Lisboa, 256. Próximo à

Sala em Moema, próx. ao Shop. Ibirapuera com toda IE
completa, estacionamento, alvarás da vigilância e prefeitura. Fones 5533-3354 e 9523-4888 dr. Olivério
Sala p/ consultório em clínica com toda IE, r. Indiana, 358, Brooklin Novo. Fones 5542-7082 ou
5543-9677 Auro
Salas para consultório (Moema) c/ toda IE, mensal ou
período. Al. dos Jurupis, 452, cj. 32. Fone 5051-0799
Salas para médicos. R. 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 p/ médicos e áreas afins, mensal ou p/ período de 6h, clínica alto padrão, c/ IE, prox. metrô Paraíso, Central Park e 23 de maio. R. Estela,
455. Fones 5571-0190, 5083-9468 e 5083-9469

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

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

Salas períodos horários. Profissionais da área
da saúde IE completa Moema. Visite: www.
saudeartemoema.com.br . Fone 3459-8322 /25
/26 Layne ou Simone

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 para consultório. Amplo sobrado com IE completa, banheiro privativo e estacionamento. Mensal ou período. R. Pedro de Toledo. Fone 5579-3561

Sala completa. R. Sergipe, 401, ed. Professional
Center Higienópolis, c/ secretária, serviço de limpeza, IPTU, água, luz, condomínio, fone (locais).
Gerenciamento TISS, vaga na garagem. R$ 30,00
por hora. Fone 7685-5888 José

Clínica montada com salas para a área da saúde.
Indianópolis. Fones 2577-6248 e 5594-0798

Sala em consultório de alto padrão. Jardim Paulista. Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 4235. Fones
3887-6717 ou 3887-0938

Sala em consultório, para profissional da área da saúde, com IE de recepção. Vila Clementino, próximo ao
metrô Santa Cruz. Fones 5574-8351 e 5084-1366

Consultório em casa de alto padrão, c/ excelente localização e qualidade de serviços. Salas para cursos
e palestras, amplo estacionamento, internet wireless. Fones 3885-3875 e 3889-3800

Consultório de ginecologia, montado no melhor
local de SP. Dividimos horários. Fones 3862-5284 e
9626-2917, após 22h, Fernanda

Salas individuais, c/ wc e mobiliadas. 18 anos de
funcionamento, com toda IE. Imóvel comercial, regularizado, com alvará de funcionamento da Prefeitura. Fone 2236-4285 e 9938-2288 Marisa

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

Sala ampla no Jd. Anália Franco, próx. Hosp. São
Luiz, p/ médicos ou profissionais da saúde, c/ toda
IE. Excelente padrão e localização. Clínica com 08
anos de atividade no mesmo local. Fones 26712969 e 2671-5883

Consultório médico todo mobiliado, R. Itapeva, p/
profissionais da saúde com toda IE. Estacionamento
p/ médicos e clientes, secretária, internet, salas com
ar condicionado e banheiros. Fone 3569-8444 Ana

endócrino, cirurgião vascular, acupunturista, gastro,
psicólogo, psiquiatra, fono e terapeuta ocupacional.
Localizada na Vila Mariana, próxima ao metrô Ana
Rosa. Fones 5571-8777 e 9714-8760 dr. André.

Sala para área de saúde. Próxima ao metrô Vila Mariana. Fones 5539-1165 e 4508-1165, após 13h Laíz

Conjunto comercial p/ profissionais liberais da área
médica, em região nobre de São Paulo, prédio suntuoso. O conjunto está finamente decorado e bem
equipado p/ atendimento, c/ secretária, agenda,
internet, etc. Fone 3887-4566 Izilda

Conjunto de 03 salas com banheiro (33m2) e outro
c/ 02 salas, 02 wc e 01 saleta (40 m2), c/ vagas no
subsolo. Av. São Gualter, 453. Alto de Pinheiros. IE.
Fones 3022-4886 ou 3022-3235
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estação Vila Mariana. Fones 5579-9493 e 5572-8420

Salas. Status e prestígio. Tenha seu consultório em
casa de alto padrão, com excelente localização e
qualidade de serviços. Salas para cursos e palestras. Amplo estacionamento, internet wireless.
Fones 3889-3800 ou 3885-3875
Sala comercial. Av. Angélica, com garagem,
toda IE, período integral. R$ 1.700,00. Fone
9102-2359 Ana Maria
Sala em clínica ampla e agradável, com vagas para
carro, para profissionais da saúde. Aluguel mensal.
Fones 5575-1077 e 9296-1580
Sala por período. Prédio comercial, no Brooklin,
para médicos, psicólogos e fisioterapeutas. Oferece toda IE. Fone 5093-7075 Flávia
Sala, integral ou por período. R. Sena Madureira,
80 (próximo à estação metrô Vila Mariana). Ótimo
ambiente e estacionamento para 10 carros. Fone
5083-6881

Sobrado próprio para clínica, consultório e
afins. R. Caramuru, próximo à R. Luiz Góes. Fones 5571-9092 e 9633-5771 Regina
Casa para clínica e consultório. Av. Pacaembu.
Esquina com 513 m2 de área útil e 525m2 de área
total. Amplos salões ou 11 salas. 12 vagas, IPTU
de R$ 465,00. Fone 3064-2040 Heloisa
Casa Sumarezinho. R. Abegoária, 63. Terreno c/
390 m2, ac. 265 m2, c/ 03 dorm., (01 suíte), sala de
TV, biblioteca, lavabo, dispensa, lavanderia, suíte
de empregados e depósito. Vaga p/ 06 autos. Boa
conservação. R$ 1.100.000,00. Fone 3872-0515
Aptº r. 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
Aptº 04 dorms. (02 suítes), no Guarujá/Pitangueiras. Veja o link: http://www.hipno.com.br/transfer/apartamentoguaruja/index.html. Fone (16)
3623-1010 Luiz Carlos
Aptº Flat. 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
dorms, c/ piscina e churrasqueira privativos, 01 vaga
de garagem. Fones 5573-9478 e 9529-1968 Sun
Aptº na praia de Tabatinga/Caraguatatuba, em
condomínio fechado, com IE de restaurante e lazer
completo. Fone 9222-6515 Sandra
Aptº. 02 dormitórios, c/ suíte e closet, 01
vaga, repleto de armários, com depósito. 100
metros do metrô Jabaquara. Para médicos, direto c/ proprietário. Fone 9996-0431 Márcio

Sala para consultório, em clínica de pediatria e psicologia, para profissionais da saúde. Com IE. Próxima ao
metrô Santa Cruz e Unifesp. Fone 5575-3694 Vanda

Casa no Litoral Norte, condomínio fechado. Morada da praia Boracéia. Rodovia Rio-Santos, km
193. Temporadas e finais de semana. Fones 83389074 e 4748-2944 dr. Abel

Sala comercial em consultório à r. Prof. Vahia de
Abreu, 189. Vila Olímpia, ótima localização. Fones
3846-2014 e 3846-3102

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

Salas c/ toda IE, no Tatuapé, r. Coelho Lisboa, ótima
localização, prédio de alto padrão. Próximo Hosp.
São Luiz/Shopping Metrô Tatuapé. Fones 26718611 e 9599-1479 Cleusa

Status e prestígio, tenha seu consultório em casa
de alto padrão, c/ excelente localização e qualidade de serviços. Salas p/ cursos e palestras,
amplo estacionamento, internet wireless. Fone
3885-2148 Maria José

Salas em clínica com IE, para profissionais da
área da saúde, c/ secretária, estacionamento.
Av. Onze de Junho, 88, próx. metrô Santa Cruz.
Fone 5574-8614 Daniela
Salas ou períodos p/ profissionais da área da
saúde. Clínica de alto padrão, casa térrea com
toda IE, jardim, recepção ampla, garagem p/ 6
carros, recepcionista das 8h às 20h. Paraíso. Fones 5572-0299 e 5573-0035 Cristiane
Salas por períodos em policlínica, com IE completa, p/
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Temporada. Casa na praia da Baleia. Litoral Norte,
condomínio fechado, 10 pessoas, férias e feriados.
Fones 9178-6473 e 5181-9042
Temporada - Aconchegante Resource Padrão 5 Estrelas, cercado por mata nativa e com linda vista
panorâmica. 01 suíte, sala c/ lareira, 02 garagens
e lazer completo, em um castelo em Campos do
Jordão. Saiba mais visite: www.flat-camposdojordao.blogspot.com. Fones 9178-8844 e 9466-0203
Jair ou Maria Antonia

classificados

Temporada – casa Campos do Jordão, condomínio,
14 pessoas, feriados, fins de semana e férias. Fones
4153-7774 e 9654-8674 Martha

IMÓVEIS VENDEM-SE
Aptº Alto de Santana. R$ 240 mil, 96m2, 03 dormitórios, 02 vagas, lazer completo, único dono.
Fone 9605-3011

5.500,00 Preço a combinar Fone 3887-4566
Aparelhos p/ endocrinologia: 01 estadiômetro,
01 etrocardiógrafo, 01 impedância informat., balança p/ altura/envergadura, 01 maca p/ exame,
enfermeira etret., 01 frigobar, 01 microondas, 01
forno elétrico peq., 01 máq. de café/capuccino expresso automática. Email: rdidio@terra.com.br

Aptº no Guarujá. Praia das Astúrias, frente para
o mar. Fone 3208-3055 Dr. Wulf ou email: wulf@
terra.com.br

Aparelho de compressão pneumática, para tratamento de linfedema. Sequencial (03 câmaras), marca Angiotronic. Acompanha luva. Pouco uso, R$
3.500,00. Fone 4438-6187 Paschoal Viviani Netto

Aptº ensolarado, com 03 anos de construção. Praia
Grande. Área nobre, com 02 dormitórios, 02 wc, sacadas e 01 vaga. Fone 7445-5219

Balança adulto Welmy, seminova, e balança infantil Filizola, seminova. Fone 7258-2696

Aptº com 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.
Região nobre da Mooca, cond. Doce Vita. Fones
8323-6666 e 8511-0017 Tómas
Aptº Higienópolis - 200 m2, r. Sergipe, 03 dormitórios, 01 suíte, terraço de 12m2, dep. de
empregada, todo ensolarado, 01 por andar, reformado, vaga demarcada e desimpedida. Fone 36618223 dr. Artur
Aptº Higienópolis, 290 m2 de AU, 04 dorms.,
suíte c/ closet, arm. Ornare, sala de almoço,
terraço envidraçado (sist. escamoteável) e deck
de madeira, dep. de emp., 03 vagas garagem,
edifício recuado, 14º andar, linda vista frontal e
lateral, reformado (inclusive hidráulica e elétrica), r. Sergipe. Fones 3129-7659 e 8123-6655
Aptº 130m2, em construção, 03 suítes, sala ampla e varanda c/ churrasq., 02 vagas, lazer completo, vista para a Gja. Julieta e Panamby. Zona
Sul. R. Fernandez Moreira, 1550. Fones 32130545 e 8291-8649. http://www.gafisa.com.br/
olimpicchacarasantoantonio
Casa Atibaia. R$ 1.200.000,00. 400 m2, terreno 2000
m2, cond. Luxo-EPA. Fones 3813-0832 e 3812-6092
Casa em Mirandópolis, a 200 m do metrô Praça da
árvore, sobrado todo reformado, 03 dorms., suíte, lavabo e demais deps., sem garagem. R$ 1.600,00. Para
residência. Fones 2276-7359 ou 3926-7359 Ana Maria
Casa - suítes dentro do condomínioTenório.Segurança 24 horas, 100 metros da praia, 750 m2 at, ac 300 m2.
Arejada, arborizada, c/ vista p/ área verde do cond.
Fotos: www.ubatubapraiadotenorio.com.br ou
email: toledomas@hotmail.com. Fone 3081-1949/
8757-3515 Anita Toledo

Balança Welmy adulto mecânica, com régua. R$
300,00. Fones 2976-0050 ou 2975-3867 Jasmila
02 equipamentos de ultrassom portáteis sendo
um SA600 com três sondas (convexa, endocavitária e linear) e outro SA600 apenas c/ um sonda
(convexa), equip. ultrassom medison AS 5000 c/
três sondas (convexa, linear e endocavitária). Valores a combinar. Fones 4438-0650 e 4437-2489
Desfibrilador Ecafix – semi-novo. Mod. DF-200,
mesa cirúrgica – armentano. Fone (16) 3343-1445
Duas máquinas de escrever eletrônicas FACIT 8000.
R$ 500,00 cada. Fone 5082-1500 Fátima
Eco Doopler Collor, na garantia Titan. Aceitase troca por automóvel. Fones 8111-6634 e
2951-0379 Sonia
Equipamentos seminovos em perfeito estado.
Foco 02 cúpulas (teto) Mod. Sentra – 470. Marca
Baumer, foco de luz móvel - 59 onscilias - Baumer. Fone (16) 3343-1445
Gabinete p/ ex. ginecologia em fórmica amarela R$
1.000,00. 2 divãs clínico. R$ 140,00. 1 mesa giroflex
c/ três cadeiras, 1 mesa móveis fiel c/ cadeiras. 3
aparelhos de P/A, Taycos. 1 otoscopio Heine. Fone
2910-0143
Laboratório completo de ergometria (esteiras,
computadores, impressoras, esfignomanômetros
e mobiliário) e equipamento para mapa. Fone
9840-4295
Microscópio cirúrgico D.F. Vasconcelos, em ótimo
estado, com uam est. vertical e outra com apoio de
parede, objetivas para cirurgia de ORL e oftalmológica. R$ 9 mil reais. Fone 2409-1777

Clínica de especialidades em Cumbica necessita de
médicos clínico, reumato., endócrino., dermato.,
vascular., cardiologista e pneumologista. Av. Capitão Aviador Walter Ribeiro, 445. Fone 2950-0519
ou 8749-4291
Clínica médica, situada na Zona Leste (próximo à
Mooca e Vila Prudente), precisa de Cirurgião Vascular e Nutricionista. Fone 9664-7151 Silvana
Clínica na Zona Norte necessita de endócrino, psiquiatra, pediatra, alergista, gastroenterologista,
geriatra e reumatologista. Fone 3531-6651 Valdelice ou Eugênia ou site www.imuvi.com.br
Cooperativa médica de Limeira. Necessita de
psiquiatra para seu corpo clínico. Os interessados devem enviar CV p/ credenciamento@medical.com.br
Geriatra e/ou Urologista e/ou Endócrino. Consultório próximo ao metrô Liberdade, c/ diversas facilidades de credenciamento em diversos
convênios de alto nível. Fones 3209-5958 ou
3208-9650 Fabio Mori
Guarulhos, pertence à Cruz Azul. Necessita de
endócrino para terças-feiras, das 13h às 17h.
R$ 90, por hora. Contrato via cooperativa. Fone
2950-0519
Hospital na região do Jabaquara necessita de clínico, de 2ª a 6ª, com carga horária de 6h, no período
da manhã ou tarde. Pronto-Socorro. Remuneração
em torno de R$ 7 mil. Contrato via cooperativa
Fone 2950-0519
Nefrologistas, clínicos ou cardiologistas em ambulatório de hipertensão arterial e pesquisa clínica no
Hospital das Clínicas da Fac. de Medicina da Universidade de SP. CV p/ katiaortega29@gmail.com.
Fone 3069-7686 Aline e Elisa – das 9h às 12h.
Médico pediatra. Instituição região Itaim/Moema.
Enviar CV para: medpediatria@terra.com.br
Médicos aposentados interessados em prestar serviços para clínica. Fone (11) 3077-3647.
Médicos de todas as especialidades para centros médicos, no bairro de Pirituba, e cidades
de Francisco Morato e Franco da Rocha. Fone
3948-8282 Leilane

Monitor Takaoca - Mod. Oxipani, c/ acessórios para PA
adulto e infantil, ECG, pulso. Fone (16)3343-1445

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

Casa de veraneio na praia de Maresias, litoral
norte, c/ ter. de 1200 m2, 500 m2 de ac, planta
aprovada, 05 dorms., 04 banhs., amplo estacion.
p/ vários carros, casa de caseiro, churrasq., forno
de pizza, local privileg., junto à Mata Atlântica.
R$ 500 mil. Fones 5589-7344 ou 7873-5183 Luis

01 refrator com cilindro até 06, 01 coluna e 01 cadeira. O pacote é de R$ 7 mil. Fones 8642-1980
e 3120-3327

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

Videolaparoscópio Storz completo, com insuflador,
fonte de luz e caixa própria. Fone (18) 3623-5249

Casa em Atibaia. Terreno 400 m2, ac. 200m2. Jardim
dos Pinheiros. Av. Jacarandás. Fone 8682-1464 (hc)

Vídeo-histeroscópio Storz, completo. Focos cirúrgicos (02) asclepios c/ 03 e 06 bulbos e c/ emergência. Modelo Mog 6 3AZK. Fone (18) 3623-6567

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

Casa. Sobrado em Mirandópolis. Local tranquilo,
próximo ao HSP. R. das Rosas/Metrô Praça da Árvore. 03 dorms. (01 suíte), copa, cozinha, elevador, 02
vagas, AU 170 m2, AC 132 m2. Construção recente,
reformado. R$ 450.000,00. Fone 8165-3009 Sérgio
Casa no litoral norte, pé da Serra de Maresias.
Veja www.psiquiatrianutricional.com.br/casapraia. Fone 9114-3927 Glaucia

Videolaparoscópio Storz, monitor Sony 14”. Câmera 01 Chip-insuflador, alto fluxo (30 l/min).
Cabo de fibra óptica, vídeo JVC 04 cabeças, carrinho c/ aterramento, fonte de luz Xenon 175 w. R$
35.000,00. Fone 2950-4227 r. 209/210/211 Patricia
Vibrolipoaspirador completo, sem uso. R$
6.000,00. Preço a combinar. Fone 3887-4566 Izilda

Condomínio part., praia de Maresias. Lt. Norte,
c/ 04 casas, quase 3.000 m2 de terreno, churrasq., pisc., campo de futebol, coqueiros, casa de
caseiro, gars., etc. Local privil., c/ área p/ construção de mais casas. R$ 1.200.000,00 (aceito
permuta). Fone 5589-7344 ou 7873-5183 Luiz

Outros
Jazigo no Cemitério do Morumbi. Localizado próximo à entrada, área 1 setor 1, desocupado, com
gavetas e placa. Preço a combinar. Fone 32851149 Ana ou Henrique

Profissionais

INFORME DE
UTILIDADE PÚBLICA

Conjunto comercial. Av. Angélica, 60 m2, com
vaga, 2 wc, piso frio, acabamento em gesso,
copa, armários, ar condicionados. R$ 200 mil.
Fone 9102-2359 Drª. Ana Maria

A Associação Paulista de Medicina
informa e alerta que recebeu uma

Prédio de 400m², no Jardim Paulista. Ótimo
para clínica e consultório. Av. Brigadeiro Luiz
Antônio, com estacionamento. Fone 3887-6044
dr. Ruggero

denúncia comunicando que uma

Aparelho de depilação definitiva a laser, seminovo, SPA, Touch, seguro pele branca e negra.
Com assistência técnica em SP. R$ 26.000,00.
Fones 3447-7660 e 3682-5460 Lilian

Centro de especialidades Itaquera, pertencente à Cruz Azul. Médico clínico p/ trabalhar
de 3ª ou 5ª, das 8h às 17h. Contratação via
cooperativa. Remuneração: R$ 100 por hora.
Fone 2950-0519 ou eliana@medprevcooperativa.com.br

Aparelho de endermologia para drenagem linfática e tratamento de celulite, modelo Silhouette
(Silklight), fabricação Luxar. Aparelho em ótimo
estado de conservação e funcionamento. Fone
3704-7266 e 3704-7265 Viviane

Centro de espec. Zona Norte (Carandiru), necessita de clínico e cardiologista. Pertence à Cruz
Azul. Período de 04 horas (2ª a 6ª, das 8h às 12h).
Fone 8749-4291 e-mail: eliana@medprevcooperativa.com.br

estaria aplicando golpes, de sorte

Aparelho de Anestesia K.Takaoka, Modelo:KT13-Sansei, Nº Série: 1513. Fone (19) 3829-6066 e
3829-6061 Ivana

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

as devidas cautelas e precauções,

Aparelho Carboxiterapia. Aparelho de bomba infusora de CO2, completo c/ 1 cilindro, sem uso- R$

Clínica em Santo André oferece toda infraestrutura (incluindo credenciamento de convênios)

EQUIPAMENTOS VENDEM-SE
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para a realização de Endoscopia e Colonoscopia.
Fone 9609-7672
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suposta interessada em negócio
anunciado nesta seção de Classificados

que orientamos a todos a tomar

evitando-se novos transtornos.

