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Prezados colegas, o carnaval mais 

uma vez passou e 2010 finalmente co-

meça. E começa com muitos desafios 

para a classe médica, à qual, infeliz-

mente, não se tem dado a importân-

cia devida pelas diversas instâncias 

administrativas de todos os níveis de 

Estado em nosso Brasil.

Vejam, por exemplo, a situação 

pela qual passam as Santas Casas 

que, em alguns estados, chegam a 

atender mais de 50% da população e 

que devem em conjunto mais de R$ 

6 bilhões, dívida contraída com tra-

balho, pois a cada a cada R$ 100,00 

gastos por elas, apenas R$ 65,00 são 

cobertos pelos recursos do Sistema 

Único de Saúde.

A dívida somada, neste caso, po-

deria ser equacionada, por exemplo, 

se tivéssemos mais probidade e com-

promisso público no Brasil. Veja esse 

escândalo: segundo um importante 

jornal brasileiro de economia, em 

torno de R$ 10 bilhões são sugados 

ao ano pela máquina da corrupção.

Mas há notícias boas também, entre 

elas a que a APM sediou uma discus-

são internacional sobre placebo, além 

de uma reportagem sobre os médicos 

brasileiros voluntários em catástrofes, 

como a que ocorre atualmente no Haiti.

Finalmente, não deixe de se mani-

festar sobre a regulamentação da me-

dicina. Acesse o link www.apm.org.br 

/regulamentacaodamedicina e envie 

mensagens aos senadores. A nós com-

pete reivindicar, pressionar e, em um 

esforço multiplicador, alertar os cole-

gas que ainda não perceberam as ar-

madilhas que estão à espreita.

Boa leitura a todos.

Renato Françoso Filho 

e Leonardo da Silva

Diretores de Comunicação

Vamos lutar por nossos direitos

Renato Françoso Filho Leonardo da Silva
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Estamos no mês da mulher, março, e é ao 
gênero feminino que faço um cumprimento 
especial. Mãe, esposa, filhas, colegas e amigas 
médicas, como eu tenho, travam uma luta di-
ária para fazer valer seus direitos e para buscar 
um mundo mais igual, fraterno.

Assim são as mulheres, de forma geral. 
Dividir-se entre o trabalho, a família, a profis-
são, os amigos, as pendências do lar, os cuida-
dos pessoais e tantas outras obrigações não é 
tarefa fácil. Ao contrário, nem sei se nós, ho-
mens, daríamos conta de tamanho desafio.

Com o intuito de, novamente, destacar o 
brilhante papel do gênero feminino, a Asso-
ciação Paulista de Medicina homenageou, em 
12 de março, 13 guerreiras com contribuições 
relevantes à saúde em seus diversos aspectos. 
A solenidade teve como tema a relação das 
mulheres com a sustentabilidade do planeta.

Entre figuras proeminentes, estavam oito pre-
sidentes de Regionais da APM, que, além de zelar 
pelo associativismo como instrumento de defesa 
dos direitos dos médicos, ajudam a construir uma 
sociedade melhor, a cada dia. Também descerra-
mos uma placa à incrível Dra. Zilda Arns, pediatra 

fundadora da Pastoral da Criança, falecida em 12 
de janeiro, no terremoto no Haiti.

Como ainda estamos no mês da mulher, 
aproveito para cumprimentar todas as nossas 
médicas, as leitoras e as brasileiras. É uma ho-
menagem especial pela garra, pela determina-
ção e, particularmente, pela firmeza necessária 
para ser mulher, com M maiúsculo.

Quero também convidar todas as mulheres 
para se juntarem à APM nas lutas em defesa da 
valorização do trabalho médico e pela melhoria 
da assistência à saúde, tendo em vista que, em 
2010, temos muitos avanços a conquistar. Ine-
gavelmente, as mulheres têm uma sensibilidade 
especial de que muito necessitamos.

Agora, com o Congresso Nacional já funcio-
nando normalmente, precisamos sensibilizar 
o Senado a aprovar a regulamentação da pro-
fissão médica; devemos, simultaneamente, 
mostrar coesão e força para que os parlamen-
tares aprovem a carreira de Estado para os pro-
fissionais de medicina, tal qual a Proposta de 
Emenda à Constituição 454/09 de autoria dos 
deputados Eleuses Paiva e Ronaldo Caiado. A 
PEC estabelece a remuneração inicial da cate-

goria em R$ 15.187,00, com regime de trabalho 
de 40 horas semanais e dedicação exclusiva, 
semelhante ao de juízes e promotores.

Temos, ainda, outras questões importantes 
como a remuneração digna nos planos de saúde 
e o respeito à autonomia responsável dos mé-
dicos, Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos 
(PCCV), condições de trabalho adequadas, se-
gurança, direito a uma educação continuada de 
qualidade, faculdades de medicina que preen-
cham requisitos de uma graduação e residência 
competentes. Enfim, todos elementos para po-
dermos preservar a medicina que nossa popula-
ção e sociedade merecem.

São diversas as batalhas que temos para 
breve. Portanto, a APM chama a todos e a to-
das a formar uma grande corrente entre mé-
dicos e sociedade. Certamente, quanto mais 
unidos, maiores serão as chances de vitória.

Numa data como esta, comprometimento, 
competência e solidariedade, como demons-
trou Zilda Arns, são virtudes inquestionáveis 
que enxergamos em todas as mulheres médi-
cas e de que precisamos como exemplo hoje 
na medicina.

Dia Da MulhEr,  
o ano intEiro
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A Associação Paulista de Me-
dicina (APM) comemora 80 
anos em 2010. Sempre atu-

al, a entidade se dedica à atuação 
política suprapartidária, em defesa 
de uma assistência médica de quali-
dade e da valorização dos profissio-
nais, além de disponibilizar inúme-
ros benefícios aos seus associados.  

A APM sabe o que é ser médico. 
Sabe que um bom profissional pre-
cisa de garantias para o exercício da 
medicina, de atualização constante, 
de facilidades para enfrentar a roti-

UMA ENTIDADE QUE SABE 
O QUE É SER MÉDICO

Defesa Profissional, 
educação científica 
continuada, 
cultura, lazer e 
responsabilidade 
social são os pilares 
da entidade, que 
há 80 anos trabalha 
pelos médicos de 
São Paulo

KARINA TAMBELLINI na desgastante, de opções culturais 
e, claro, de lazer com a família.

Conta atualmente com uma am-
pla sede social, na capital paulista; 84 
Regionais na Grande São Paulo, em 
todo o interior e no litoral; e o Clube de 
Campo, na Serra da Cantareira. Tam-
bém atualiza diariamente seu portal 
na internet, o perfil no Twitter (twitter.
com/apm_sp), site de publicação de 
mensagens curtas em rede, e envia 
aos associados informes semanais e a 
Revista da APM, todos os meses.

Tudo isso para estar cada vez mais 
próxima do médico, oferecendo in-
formações indispensáveis e oportu-
nidades exclusivas. Conheça melhor 

os serviÇos e 
beneFÍcios da apm, 
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agora as frentes de atuação da APM 
e seus benefícios aos associados.

DEFESA PROFISSIONAL
O Departamento de Defesa Profis-

sional da APM luta pela valorização do 
trabalho médico, formação adequa-
da, remuneração justa e condições 
dignas, tendo sempre como objetivo 
final o bom atendimento à saúde da 
população. Para isso, se faz presente 
no Congresso Nacional, na Assem-
bleia Legislativa e nas demais instân-
cias de poder vinculadas ao exercício 
da cidadania, atuando politicamente 
e mobilizando a classe para fazer valer 
os interesses dos médicos e da socie-
dade, como é o caso do financiamen-
to da saúde, da Classificação Brasilei-
ra Hierarquizada de Procedimentos 
Médicos (CBHPM), da guerra contra 
a abertura indiscriminada de escolas 
médicas e da regulamentação da me-
dicina, entre outras bandeiras.

Articulada às suas Regionais e Dis-
tritais, às Sociedades de Especialidade 
e às entidades médicas estaduais e 

nacionais, como a Associação Médica 
Brasileira, o Conselho Federal de Me-
dicina e a Federação Nacional dos Mé-
dicos, a APM integra uma grande rede 
associativa, dando força e voz aos mé-
dicos de São Paulo e do Brasil.

Preocupada com o crescimento 
alarmante dos processos contra mé-
dicos, a APM desenvolve, desde 2001, 
uma assessoria jurídica especializada 
em má prática e disponibiliza este ser-
viço de excelência a todos os sócios. 
Os assessores jurídicos da APM previ-
nem, orientam e defendem os profis-
sionais nas áreas civil, criminal e ética. 
“Mesmo que não seja preciso usar o 
benefício, saber que ele está disponí-
vel é muito importante, um diferencial 
da APM”, acredita o presidente do 
Departamento de Cirurgia de Cabeça 
e Pescoço da entidade, Onivaldo Cer-
vantes, associado há 27 anos.

A assessoria jurídica atende aos só-
cios de todo o Estado. A fim de facilitar 
a comunicação e os trâmites para os 
médicos do interior, a APM criou nú-
cleos jurídicos em Ribeirão Preto, Ma-
rília, São José do Rio Preto, Campinas 
e, em breve, terá mais um, Bauru. Nas 
outras regiões, 40 escritórios colabo-
radores acompanham os processos e 
os encaminham aos assessores da As-
sociação. Nove Fóruns de Responsa-
bilidade Civil, Ética e Penal do Médico 

foram realizados em diferentes cida-
des, nos últimos dois anos, divulgando 
este trabalho e sua casuística.

O atendimento do Departamento 
de Defesa Profissional também presta 
orientações sobre questões legais, bu-
rocráticas e administrativas, uma vez 
que a APM visa a melhoria das condi-
ções de trabalho, bem como um maior 
entendimento entre pacientes, médi-
cos, gestores e empresários. “Meu pai, 
médico como eu, sempre frisava que, 
enquanto a classe estiver unida, não 
será passada para trás”, destaca Héldio 
Fortunato Gaspar de Freitas, associa-
do há 35 anos e presidente do Depar-
tamento de Medicina Desportiva da 
APM. “Percebemos esse compromisso 
na administração das últimas diretorias 
da entidade”, completa.

EDuCAÇÃO MéDICA 
CONTINuADA

Inúmeros cursos, palestras, reuni-
ões, jornadas, simpósios e congres-
sos das mais diversas especialidades 
compõem a agenda científica anual 
da APM, todos com inscrição on-line 
pelo site www.apm.org.br. Em par-
ceria com as Sociedades de Especia-
lidade, a maior parte das atividades 
soma pontos para a obtenção do 
Certificado de Atualização Profissio-
nal, sendo avalizadas pela Comissão 
Nacional de Acreditação.

A APM possui 38 Departamentos 
Científicos e 18 Comitês Multidiscipli-
nares, que trabalham durante todo o 
ano para aprimorar o conhecimento 
médico. “Associei-me quando ainda 
era estudante, interessada em acom-
panhar os cursos e palestras. Hoje 
estou redescobrindo a APM ao parti-
cipar das reuniões de especialidade”, 

Mesmo que não seja preciso usar o  
benefício, saber que ele está disponível é 
muito importante, um diferencial da aPM

onivaldo Cervantes
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conta Kátia Ramalho, residente em 
Medicina de Família e Comunidade.

Outro diferencial da área científica da 
APM é a realização de webconferências 
com transmissão interativa para as Re-
gionais, hospitais e outros pontos com 
acesso a banda larga. A entidade pro-
move atividades de atualização profis-
sional à distância e também aluga essa 
estrutura, assim como seus auditórios 
e salas, com capacidades que variam 
de 30 a 170 lugares, acompanhadas de 
toda a infraestrutura.

Por sua vez, as revistas científicas 
da APM, “São Paulo Medical Jour-
nal” e “Diagnóstico e Tratamento”, 
contemplam as diversas especiali-
dades médicas e são referências em 
seus segmentos.

SERVIÇOS E FACILIDADES
O psiquiatra José Eduardo Milori 

Cosentino é um frequentador as-
síduo da sede da Associação, pois 
valoriza o ambiente agradável e a 
atenção dos funcionários. O salão de 
atendimento, um espaço dedicado 
ao associado, ao lado do cybercafé, 
reúne os serviços que a APM oferece 
para facilitar o dia a dia do médico. 

O Departamento de Serviços (DES) 
resolve trâmites referentes ao De-
partamento de Trânsito (Detran), à 
Prefeitura de São Paulo e à Vigilância 
Sanitária e também conta com moto-
boy para entrega e retirada de docu-
mentos e objetos de médio e grande 
porte dos médicos, na capital. 

Em parceria com a AGL Contabili-
dade, empresa de assessoria contábil, 
fiscal e trabalhista, a APM descomplica 
a rotina do associado nas pendências 
relacionadas à folha de pagamento e 

livro-caixa, entre muitas outras.
Pela APM, o médico pode efetuar 

o Cadastro Nacional dos Estabeleci-
mentos de Saúde (CNES) com rapi-
dez e agilidade e ter emitidos nove 
tipos de certidões. O DES ainda 
orienta os associados quanto à apo-
sentadoria por tempo de serviço.

Outro serviço bastante procura-
do são os Classificados do site e da 
Revista da APM, espaços em que 
é possível anunciar gratuitamente 
imóveis, equipamentos, salas e con-
sultórios, por exemplo.

Quem precisa viajar a trabalho ou 
a lazer pode obter o visto consular 
para o Canadá também no Depar-
tamento de Serviços da APM. Ainda 
neste âmbito, o associado encontra 
toda a facilidade para obter a per-
missão internacional para dirigir. 

Pensando em compras, o sócio da 
APM tem direito ao cartão de crédito 
da American Express, isento de anui-
dade por toda a vida, com encargos 
reduzidos de financiamento, progra-
mas de recompensa, seguro contra 
acidentes pessoais, jantares gratui-
tos e muitos outros benefícios.

“Centralizar essa gama de serviços 
em um só lugar facilita nossa vida. 
Quando venho, em dois minutinhos já 
resolvo tudo o que preciso”, comemora 

Cervantes. “A APM atinge seu objetivo: 
facilitar a vida do médico”, diz Freitas.

Periodicamente, a entidade ofe-
rece cursos para os colaboradores 
do médico, como secretárias e assis-
tentes. “A medicina é uma atividade 
muito eclética; então, é preciso ter 
diferentes benefícios para vários ti-
pos de pessoas”, defende Cosentino. 
“Quanto maior a variedade, mais co-
legas se agregam à Associação.” 

CLuBE DE BENEFíCIOS
Lançado recentemente, o Clube de 

Benefícios da APM traz um novo con-
ceito de ofertas e vantagens para o 
associado, com base em tecnologia, 
segurança e exclusividade. No Clube, 
é possível comprar eletrodomésticos, 
eletroeletrônicos, instrumentos mu-
sicais, joias e muitos outros produtos 
e serviços a valores bem abaixo dos 
praticados no mercado (veja mais 
na página 10). Fazem parte do Clu-
be duas parcerias já tradicionais da 
APM: a Compra Certa, com até 30% 
de desconto em produtos Brastemp 

associei-me quando ainda era estudante, 
interessada em acompanhar os cursos e 

palestras. hoje estou redescobrindo a aPM 
ao participar das reuniões de especialidade

Kátia ramalho

Exposições de arte integram programação cultural
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e Cônsul, e a CVC Turismo, que dá di-
reito a 5% de desconto nos pacotes 
turísticos nacionais e internacionais. 

SEGuROS E  
ASSISTêNCIA MéDICA

Para maior segurança e tranquili-
dade do médico e de sua família, a 
entidade mantém parcerias com a 
previdência privada do Santander/
Banespa e os seguros de vida do Bra-
desco e da SulAmérica.

Vale ressaltar que todo profissio-
nal que se filia à APM tem direito, 
gratuita e automaticamente, ao se-
guro de vida do Bradesco, no valor 
de R$ 3 mil. O associado pode con-
tratar novas coberturas e capitais, 
complementando o benefício.

No que diz respeito a planos de 
saúde, os associados da APM têm 
condições especiais na Unimed Pau-
listana, Medial, SulAmérica e Omint. 
Há também os planos odontológicos 
SulAmérica e Odontoprev, com va-
lores bem abaixo dos de mercado.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
Atuação consistente no terceiro se-

tor, para avanços sociais de amplo al-
cance, é mais uma marca da APM. Por 
isso, promove diversas ações sociais, 
como o projeto Música nos Hospitais, 
que leva à comunidade hospitalar a 

Orquestra do Limiar, regida pelo mé-
dico e maestro Samir Rahme, num 
misto de erudito e popular.

Outro importante programa é o 
Compromisso com a Qualidade Hospi-
talar (CQH), que apresenta modelos de 
gestão baseados nos princípios da Fun-
dação Nacional da Qualidade (FNQ). 
Ao estimular a participação e a auto-
avaliação das instituições, fomenta a 
melhoria contínua da qualidade hospi-
talar por meio do incentivo à mudança 
de comportamentos e atitudes. 

A APM também apoia iniciativas da 
sociedade civil organizada, como os 
movimentos Mulheres da Verdade e 
Mães da Sé, e realiza as Jornadas de 
Brinquedotecas Hospitalares e o pro-
jeto Alegrando a Santa Casinha, que 
visam a humanização dos ambientes 
de atenção a saúde da criança.

Por fim, o programa de televisão 
Ação Saúde, produzido pela APM e vol-
tado ao público leigo, vai ao ar todas as 
terças-feiras, às 21h, na Rede Vida de 
Televisão, levando informações funda-
mentais sobre saúde, principalmente 
em seus aspectos preventivos.

CuLTuRA E LAzER
O associado da APM dispõe de 

diversas opções de cultura e lazer. 
Ao longo do ano, a entidade realiza 
apresentações nos eventos Clube 

do Jazz e Música em Pauta. O Fes-
tival do Médico Músico, anual, reú-
ne profissionais para uma noite de 
shows e confraternização. 

Na Pinacoteca, onde são realiza-
das exposições de arte periodica-
mente, está o acervo da entidade, 
com 35 obras de artistas modernistas 
e contemporâneos, como Anita Mal-
fati e Tarsila do Amaral. Já o Museu 
da História da Medicina, também na 
sede da APM, conserva documentos 
históricos, livros raros, equipamen-
tos cirúrgicos, bustos e estatuetas.

A biblioteca, aberta ao público, 
possui mais de 40 mil títulos, jornais 
do dia e revistas da semana. A DVDte-
ca tem cerca de 500 obras cinemato-
gráficas, entre clássicos e sucessos 
atuais. Todos os associados podem 
retirar livros e DVDs sem custos. Jun-
to à Revista da APM, é enviado aos 
profissionais o Suplemento Cultural, 
trazendo artigos, crônicas, poemas e 
textos de diversos autores.

Há também o Cine Debate, com a 
exibição mensal de um filme, segui-
da de discussão temática entre es-

a medicina é uma atividade muito  
eclética; então, é preciso ter diferentes 
benefícios para vários tipos de pessoas

José Eduardo Milori Cosentino

Clube de Campo tem opções de lazer e contato com a natureza



Quando precisou fazer o cadas-
tramento de seu consultório jun-
to à Vigilância Sanitária (CNES), o 
oftalmologista Antonio Carlos da 
Silva teve muitas dúvidas e logo 
decidiu procurar a Associação 
Paulista de Medicina (APM). “Fui 
informado corretamente sobre o 
que deveria fazer e não tive ne-
nhum prejuízo”, relata.

antonio  
carlos da silva, 

associado há 10 anos

para renovar a Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) e receber 
orientações. Ele ressalta, ainda, 
a importância da assessoria jurí-
dica, embora nunca tenha preci-
sado usar. “A APM traz diversas 
vantagens para quem é associa-
do. São serviços de qualidade e 
com segurança”, opina. São tan-
tas opções que ele nem sequer 
dá conta de usá-los completa-
mente. “Além de muitos e varia-
dos, os serviços são extensíveis à 
família, como o plano de saúde, 
que sai mais em conta por aqui e 
ainda pode ser coletivo”. 

Para o oftalmologista, o asso-
ciativismo também é um impor-
tante exercício político. “O senti-
do da APM é justamente ser uma 
associação forte, para fazer valer 
os nossos direitos”.
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Em outra oportunidade, necessi-
tou de orientação quanto à publi-
cidade da clínica, diante de uma 
autuação inesperada da Prefeitura. 
Novamente, tirou a prova dos nove 
com a APM e ganhou vantagem. 
“Temos assistência eficiente, com 
precisão e competência”, elogia.

Silva também utiliza os servi-
ços de Detran, principalmente 

pecialistas convidados e a plateia. A 
coordenação é do psiquiatra Wimer 
Bottura Junior.

Na Escola de Artes da APM, o as-
sociado encontra aulas de piano, 
pintura e língua francesa, a valores 
especiais. “Na graduação, fazia au-
las de pintura na entidade. Foi um 
período muito agradável e eu pa-
gava bem pouco por ser associada”, 
lembra Kátia Ramalho.

A Associação dá descontos em 
espetáculos teatrais e nos parques 
de diversões Hopi Hari e Playcenter. 
Sempre no mês de junho, realiza a 
concorrida Festa Junina no Clube de 
Campo, com direito a grande quadri-
lha, fogueira, comes e bebes de pri-
meira e brincadeiras imperdíveis. 

CLuBE DE CAMPO
A APM preserva 45 alqueires de 

Mata Atlântica virgem, com toda a sua 
biodiversidade, na área total de 66 al-
queires onde fica o Clube de Campo da 
entidade, na Serra da Cantareira, a 26 

quilômetros do centro de São Paulo.
Neste espaço paradisíaco, o asso-

ciado desfruta de infraestrutura pre-
parada para bem recebê-lo. Estão à 
disposição do médico e de sua famí-
lia: hospedagem em chalés ou suítes, 
área de camping, parque aquático, 
saunas, campo de futebol, quadras, 
pista de cooper, churrasqueira, sala 
com lareira, escola de equitação, res-
taurante e os espaços para eventos. 

IMPORTâNCIA DO 
ASSOCIATIVISMO

De olho no futuro da medicina, a 
APM possui o Departamento Acadêmi-
co e o Comitê do Médico Jovem, como 
incentivo para que estes participem da 
vida associativa. Por meio do desenvol-
vimento científico e das discussões e 
iniciativas políticas, a APM se esforça 
para atender as necessidades também 
desse público. “Os alunos precisam 
estar atentos às vantagens da Associa-
ção, ainda mais por serem isentos de 
contribuição financeira”, pondera Ká-

tia Ramalho. Os residentes tampouco 
pagam anuidade no primeiro ano da 
residência e têm descontos enquanto 
estiverem no programa.

Tanto trabalho e tamanha estru-
tura têm uma razão muito especial. 
A APM garante aos seus associados 
essa enorme quantidade de serviços 
e benefícios por acreditar no associa-
tivismo como poderosa aliança de luta 
pela melhoria das condições trabalhis-
tas, financeiras e sociais dos médicos. 
Cada associado faz a entidade mais 
forte para melhor atender a todos os 
médicos, em diferentes situações de 
sua vida profissional e pessoal. 

CoMo AssoCiAr-se
Para usufruir de todas essas van-

tagens, basta acessar o site da APM 
(www.apm.org.br) e clicar em Filie-
se, no menu superior direito. Na nova 
tela, aparecerá a ficha cadastral a ser 
preenchida online. Em seguida, a APM 
entra em contato com o futuro asso-
ciado para efetivar sua filiação.
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clube de beneFÍcios: CONDIçõES 
ExClUSIvAS E TOTAl COMODIDADE

Para levar ao seu associado inú-
meros produtos e serviços a 
preços exclusivos, bem abaixo 

dos praticados no mercado, a Asso-
ciação Paulista de Medicina lançou 
o Clube de Benefícios, em novembro 
de 2009, tendo a OGI Technologies 
como parceira. Empresas de diversos 
segmentos já aderiram à iniciativa 
(veja lista abaixo), oferecendo vanta-
gens especiais aos médicos.

Além disso, os pagamentos dos 
produtos e serviços vinculados ao 
Clube podem ser feitos pelos car-
tões de crédito Visa e Amex ou, 
ainda, por boleto bancário.

Conhecer as ofertas é muito fácil, 
pois a APM conta com tecnologia segu-
ra e simples para manter um relaciona-
mento com o participante do Clube, via 
internet. Sempre que houver novidades 
relacionadas às preferências apontadas 
pelo próprio associado, aparecerá um 
aviso na tela, que poderá ser visualiza-
do na hora, adiado ou descartado.

Vale ressaltar que o primeiro aces-
so, para inscrição no Clube de Bene-
fícios, demanda passos específicos. 
Você verá no quadro ao lado.

empresas participantes

KARINA TAMBELLINI

3M – Estetoscópios
American Express – Cartões de Crédito
Cia. Athletica – Academia
Chevrolet Nova – Automóveis
Compra Certa Brastemp e Consul 
– Eletrodomésticos
CVC Turismo – Viagens
Cyrela – Imóveis
Denoir – Joias e acessórios
Hotel Transamérica São Paulo – Hotelaria
Ouro Minas Grande Hotel e Termas de Araxá 
– Hotelaria
Playtech – Instrumentos Musicais
Porto Rubaiyat – Restaurante
Santander – Previdência Privada
Sisan – Imóveis
Sony – Eletroeletrônicos/Informática
SulAmérica – Seguro-Saúde
Target School – Idiomas
The Prime Grill – Restaurante
Via M – Locadora de Veículos
OGI Technologies – 
Eletroeletrônicos/Informática

1. Acesse o hotsite www.apm.org.br/
clubedebeneficios.

2. Assista ao vídeo de apresentação.

3. Se houver falhas, observe a mensagem 
“Caso não esteja visualizando a imagem 
ou o áudio, clique aqui”, na parte supe-
rior da tela e clique.

4. Ao clicar neste link, aparecerá um 
texto com as mesmas informações do 
vídeo, que traz a mensagem inicial sobre 
o funcionamento do Clube.

5. Depois do vídeo, ou da leitura do texto ex-
plicativo, clique em “Inscreva-se aqui”.

6. Se você já for um associado da APM, 
clique na opção “Associado” e, em segui-
da, em “Sim”, pois este será o seu primei-
ro acesso.

7. Se você ainda não for associado da 
APM, mas quiser usufruir das vantagens 
incomparáveis do Clube de Benefícios, 
clique no botão “Não Associado”. Será 
aberta uma tela com o link para o preen-
chimento da ficha cadastral, que também 
está disponível no site www.apm.org.br, 
no menu superior direito “Filie-se”. Todos 
os campos são de preenchimento obriga-
tório. Depois de enviar os dados, a APM 
entrará em contato com você para firmar 
o compromisso. Então, basta seguir os 
próximos passos para utilizar o Clube.

8. Após identificar-se como “Associado”, 
aparecerá uma tela de cadastro. Digi-
te seu CRM ou número de inscrição na 
APM, seu Estado, data de nascimento, 
seu e-mail e depois confirme o e-mail. 
Clique no botão “Enviar”.

9. Sua senha de acesso será enviada ao e-
mail cadastrado. Você vai utilizá-la sem-
pre que acessar o Clube pelo hotsite ou 
clicando nas ofertas que aparecerão em 
seu computador. Portanto, guarde-a em 
um lugar seguro.

10. A tela seguinte é “Faça seu login e 
desfrute de seus benefícios”, na qual 
você deve digitar o seu CRM ou número 
de inscrição na APM e sua senha de aces-
so, que foi enviada ao e-mail cadastrado. 
Clique no botão “Entrar”.

11. Aparecerão 16 categorias para definir 

suas preferências. Clique uma a uma e 
preencha, criteriosamente, suas opções 
a fim de que as ofertas sejam persona-
lizadas. Na mesma tela, você informa 
como gostaria de ser chamado pelo Clu-
be de Benefícios.

12. Quando clicar em um dos botões, 
como “Música”, outra tela se abrirá 
para que você defina, especificamen-
te, quais estilos musicais prefere, por 
exemplo.

13. Para salvar suas opções em cada ca-
tegoria, basta fechar a respectiva tela no 
canto superior direito.

14. Após selecionar suas preferências 
em todas as categorias, clique no bo-
tão “Enviar”.

15. Na próxima tela, aparecerá um 
passo a passo para instalar o Client, 
programa que levará até você as no-
vidades e informações do Clube. O 
software é leve e não compromete o 
desempenho do computador. A insta-
lação dura até 3 minutos. 

16. Depois de instalado o Client, você pre-
enche novamente, na tela seguinte, seu 
CRM ou número de inscrição na APM e se-
nha de acesso ao Clube. Clique em “OK”.

Pronto! Agora você já visualiza o hot-
site com os lançamentos e novidades em 
produtos e serviços. Boas compras!

Concluído o primeiro acesso, quan-
do você entrar diretamente no hotsite, 
pode clicar em “Pular Introdução” para 
não ver o vídeo novamente. A partir daí, 
é só identificar-se como associado e fazer 
o seu login para navegar pelas ofertas.

Além disso, será possível visualizar os 
benefícios direcionados exclusivamente 
a você quando clicar na estrela que fica-
rá no canto inferior direito da tela do seu 
computador, no link “Histórico de Bene-
fícios”. Para visualizar todas as ofertas 
disponíveis, escolha “Entrar no Hotsite”, 
opção disponível no mesmo ícone. Ainda 
clicando na estrela, é possível alterar suas 
preferências e falar com o Clube por meio 
de um chat online, das 8h às 18h.

OuTRAS INFORMAÇõES:
Call Center: (11) 4003-7475, das 8h às 18h 
Hotsite: 
www.apm.org.br/clubedebeneficios

COMO fAzER pARTE
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Denominada PEC dos médicos, a 
Proposta de Emenda à Constituição 
454/09, que cria a carreira de médi-
co no serviço público e estabelece 
a remuneração inicial da categoria 
em R$ 15.187,00, tem sua admissi-
bilidade analisada pela Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cida-
dania. O regime de trabalho seria 
de 40 horas semanais, com dedi-
cação exclusiva, semelhante ao de 
juízes e promotores.

De acordo com o autor da PEC, de-
putado Eleuses Paiva, ex-presidente 
da Associação Paulista de Medicina 
(APM) e da Associação Médica Bra-
sileira (AMB), a matéria já conta com 
quase 200 assinaturas de parlamen-
tares. Caso aprovada, será examina-
da por comissão especial e, depois, 
votada em dois turnos pelo plenário 
da Câmara dos Deputados.

O objetivo da proposta, que deve 
mobilizar a classe para pressão so-
bre o Congresso Nacional este ano, 
é criar a carreira de Estado para os 
médicos, antiga reivindicação da ca-
tegoria que repercutirá em melhor 

médicos 
reivindicam 
carreira de estado 
e outras garantias 
em brasília

Os senadores estão apreciando o 
projeto de regulamentação da me-
dicina e têm de decidir entre duas 
possibilidades: o relatório final da 
Câmara dos Deputados, aprovado 
em outubro de 2009, e a versão do 
próprio Senado, de 2006. Com a reto-
mada das manifestações no Congres-
so em março, a escolha deve ocorrer 
nos próximos meses para, então, ser 
encaminhada à sanção presidencial, 
provavelmente até o meio do ano.

regulamentaÇão da medicina  
deve ser aprovada neste semestre

A previsão é do deputado Eleuses 
Paiva, ex-presidente da Associação 
Paulista de Medicina e da Associa-
ção Médica Brasileira, um dos prin-
cipais articuladores da aprovação da 
proposta na Câmara. Embora esteja 
otimista, ele reforça a necessidade 
de mobilização da classe médica no 
intuito de sensibilizar os senadores. 
“Trata-se de um pleito justo e de um 
clamor da sociedade, pois será im-
portante para os médicos, para har-

monizar ainda mais as relações 
entre os profissionais de saúde e a 
fim de melhorar a qualidade da as-
sistência à população”, sentencia.

A APM mantém uma ferramen-
ta online para envio de mensa-
gens de apoio à proposta aos se-
nadores do Estado selecionado. 
Basta acessar o site www.apm.
org.br/regulamentacaodamedicina, 
preencher nome, e-mail e a uni-
dade federativa. A carta chega di-
retamente à caixa de mensagens 
do parlamentar. Mais de 5,4 mil 
envios já foram efetuados.

atenção à saúde e benefícios para 
a sociedade. A PEC estabelece nor-
mas para a organização da carreira 
de médico de Estado, entre elas a de 
que a atividade só poderá ser exerci-
da por ocupantes de cargos efetivos, 
contratados por concurso público.

PAuTA NACIONAL  
DE REIVINDICAÇõES

Representantes da AMB, Conse-
lho Federal de Medicina e Fede-
ração Nacional dos Médicos reu-
niram-se com o assessor especial 
do Ministério da Saúde, Adson 
França, e a diretora do departa-

mento de Gestão e Regulação do 
Trabalho em Saúde, Maria Hele-
na Machado, em fevereiro, para 
apresentar a pauta nacional de 
reivindicações das entidades.

A carreira de Estado esteve entre os 
temas debatidos, assim como a Emen-
da Constitucional 29, o Plano de Carrei-
ra, Cargos e Vencimentos (PCCV) para 
os médicos, além do salário mínimo 
profissional da classe. Também foi co-
brada a implantação da nomenclatura 
e da codificação da Classificação Brasi-
leira Hierarquizada de Procedimentos 
Médicos (CBHPM) na tabela do Siste-
ma Único de Saúde (SUS).

Lideranças reúnem-se com representantes do Ministério da Saúde
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Com o objetivo de trocar expe-
riências sobre a nova ferramenta, 
médicos de diversas instituições e 
especialidades participaram da pri-
meira reunião do Comitê de Cirurgia 
Robótica e Minimamente Invasiva 
da Associação Paulista de Medicina 
(APM), em fevereiro.

Antonio Luiz de Vasconcellos 
Macedo, presidente do Comitê e 
cirurgião do Hospital Israelita Al-
bert Einstein, Carlo Passerotti, do 
Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e 
Ricardo Zugaib Abdalla, do Hospital 
Sírio-Libanês, fizeram apresenta-
ções sobre abordagem do pâncre-
as, prostatectomia e cirurgia bariá-
trica, respectivamente.

Foi realçada a necessidade de trei-
namento adequado para os profis-
sionais e também de consenso sobre 
os critérios para a utilização da téc-

comitê de cirurgia robótica 
inicia discussões científicas 

nica, no sentido de empregar o seu 
melhor em benefício dos pacientes, 
sem expô-los a riscos. O grupo estu-
dará o treinamento mínimo neces-
sário e deve propor uma certificação 
à Associação Médica Brasileira.

Para o presidente da APM, Jorge 
Curi, esta maneira de iniciar as dis-
cussões técnicas e científicas den-
tro do movimento associativo so-
bre um avanço com potencial trans-
formador da medicina, como está 
ocorrendo neste Comitê, é inédita. 
“A iniciativa visa democratizar o co-
nhecimento e o aprendizado, alcan-
çando todos os cirurgiões interessa-
dos, para que o desenvolvimento da 
técnica no Brasil possa acompanhar 
outros centros mundiais até mes-
mo nos avanços estatísticos”, ava-
lia. Todas as áreas envolvidas estão 
convidadas a participar do Comitê.

diretor da apm 
apresenta pesquisa 
em congresso 
internacional 

Na 46ª edição do congresso in-
ternacional The Society of Thoracic 
Surgeons Meeting, ocorrido em 
Fort Lauderdale, Flórida (EUA), no 
mês de janeiro, o diretor científico 
adjunto da Associação Paulista de 
Medicina (APM), Paulo Pêgo Fer-
nandes, forneceu uma contribui-
ção à especialidade. Apresentou 
os resultados promissores da pes-
quisa “Simpatectomia Esquerda 
Torácica para pacientes com insu-
ficiência cardíaca grave”, segundo 
a qual diversos procedimentos ci-
rúrgicos podem prover tratamen-
tos paliativos para pacientes com 
cardiopatias dilatadas.

A relevância do estudo obteve 
destaque no evento e também no 
seu boletim. O Congresso é um 
dos mais importantes do mundo 
nas especialidades Cirurgia Torá-
cica e Cardiovascular e raramente 
abre espaço para trabalhos latino-
americanos.

A Câmara dos Deputados analisa 
o projeto de lei 6146/09, que asse-
gura o pagamento de uma bolsa 
extra semelhante ao 13º salário 
aos médicos residentes, cuja carga 
horária de trabalho é de 60 horas 

residentes 
poderão ter  
direito a 13º

semanais. Atualmente, a legisla-
ção garante alguns benefícios à 
categoria, como a possibilidade de 
se filiar como segurado autônomo 
no sistema previdenciário; alimen-
tação e moradia por conta da ins-
tituição de saúde responsável pelo 
programa de residência médica; e 
licença-maternidade. Não há, no 
entanto, referência ao 13º salário.

apm reúne  
causos contados 
por médicos

A APM está reunindo textos de 
médicos associados sobre causos 
envolvendo a medicina. A ideia é 
publicar o conteúdo no portal da 
entidade, na internet. Dependen-
do do volume de contribuições, 
a Associação estuda a possibili-
dade de lançar uma publicação 
com as histórias relatadas. Vale 
qualquer linguagem, desde que 
o texto seja próprio do autor que 
o enviar e tenha alguma relação 
com o exercício da profissão. O 
endereço para envio do material 
é comunica@apm.org.br. Aguar-
damos sua mensagem!

Especialidades e instituições envolvidas devem estar representadas no grupo
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Em atitude inédita, a Agência 
Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) chamou as entidades médi-
cas nacionais – Associação Médi-
ca Brasileira, Conselho Federal de 
Medicina (CFM) e Federação Na-
cional dos Médicos –, juntamente 
com as operadoras e seguradoras 
de saúde, empresas de autoges-
tão e cooperativas, a fim de de-
bater o reajuste dos honorários 
médicos e analisar a adoção da 
Classificação Brasileira Hierarqui-
zada de Procedimentos Médicos 
(CBHPM) como referência para o 
setor. O primeiro encontro ocor-
reu no início de fevereiro.

Enquanto isso, a Comissão de 
Assuntos Sociais do Senado apro-
vou o substitutivo ao projeto de 
lei 276/04, que torna obrigatórios 
contratos entre as empresas e os 
prestadores de serviço. O texto 
acrescenta um reajuste anual a ser 

na saúde suplementar, profissionais 
mobilizam-se por honorários

negociado entre as partes. Na au-
sência de consenso, a ANS seria a 
responsável pela definição do índi-
ce, podendo constituir câmara téc-
nica para discuti-lo. Agora o proje-
to deve ser remetido à apreciação 
da Câmara dos Deputados.

Também de forma paralela, a 
Comissão Nacional de Consolida-
ção e Defesa da CBHPM e a Co-
missão de Saúde Suplementar do 
CFM reuniram-se em Brasília, com 
a presença do 1º vice-presidente 
da Associação Paulista de Medici-
na, Florisval Meinão, e o diretor de 
Defesa Profissional, Tomás Smith-
Howard. Como decisão final, cada 
Comissão Estadual deverá se reu-
nir com as principais operadoras 
e montar um quadro da atual si-
tuação. No próximo encontro, em 
março, serão analisados os casos 
individualmente e uma nova estra-
tégia será traçada.

aÇão saúde 
veicula informações  
ao público  
leigo na tv

Temas importantes para a saúde 
da população, principalmente em 
seus aspectos preventivos, são de-
batidos no Programa Ação Saúde, 
da APM, que vai ao ar todas as ter-
ças-feiras, às 21h, na Rede Vida de 
Televisão. O presidente da entida-
de, Jorge Curi, recebe especialistas 
para um bate-papo, levando infor-
mações de qualidade ao público lei-
go. Nos programas mais recentes, 
discutiu-se trauma e obstetrícia. 
Todo o conteúdo fica disponível no 
site www.apm.org.br.

apm envia 
donativos às 
vítimas das 
enchentes 

Durante um mês, a APM arreca-
dou donativos para as famílias de-
sabrigadas pelas fortes chuvas que 
castigaram diversas regiões desde 
o fim do ano passado. Entre alimen-
tos, roupas, sapatos e materiais de 
higiene e limpeza, a campanha rece-
beu em torno de 8 mil unidades. As 
doações foram encaminhadas a lo-
calidades em que há pessoas neces-
sitadas, por meio da Cruz Vermelha. 
A Associação agradece o gesto soli-
dário de todos os médicos, pacien-
tes, funcionários e parceiros.

A reprodução assistida é tema de 
uma série de reuniões promovidas 
pela Associação Paulista de Medi-
cina (APM) com as Sociedades Bra-
sileiras de Urologia, Reprodução 
Humana, Genética e Endocrinolo-
gia e Metabologia. 

Segundo o presidente da entida-
de, Jorge Curi, o objetivo é firmar 

reproduÇão assistida em debate com especialidades

Florisval Meinão, Aloísio Tibiriçá e Márcio Bichara em reunião das Comissões
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a base técnica e científica a respei-
to deste assunto polêmico, para 
que tanto o Conselho Regional de 
Medicina quanto outros órgãos de 
fiscalização possam acompanhar 
devidamente as clínicas de repro-
dução. “Procuramos aprimorar o 
entendimento técnico e científico 
sobre essas questões, que também 

envolvem aspectos legais, éticos, 
morais e religiosos”, explica.

O grupo pretende atualizar um ma-
nual de boas práticas para o funcio-
namento dessas clínicas, assim como 
insistir no cadastramento dos procedi-
mentos realizados e avaliar a possibili-
dade de uma certificação aos médicos 
capacitados para atuar na área.



A diretoria da Sociedade de Aneste-
siologia do Estado de São Paulo (Sa-
esp), gestão 2010/2011, tomou posse 
em 29 de janeiro, na sede da Asso-
ciação Paulista de Medicina (APM). 
Assumiu a presidência Desiré Carlos 
Callegari, reafirmando as três princi-
pais linhas de atuação da entidade: a 
ética médica, a defesa profissional e o 
avanço científico. Diversas autorida-
des prestigiaram a cerimônia, entre 
as quais o presidente da APM, Jorge 
Curi, que reafirma o desejo mútuo de 
um afinamento cada vez mais con-
tundente entre as duas entidades.

Na mesma data, ocorreu a posse 
da diretoria da Sociedade Brasileira 
de Infectologia (SBI) para o triênio 
2010/2012. O novo presidente, Mar-
celo Simão Ferreira, destacou como 
uma das prioridades a organização 
de diversos eventos, com a inclusão 
das chamadas doenças negligencia-
das. O secretário-geral da APM, Ruy 
Tanigawa, participou do ato, entre 
outras lideranças médicas.

representaÇões médicas têm novas lideranças

Também tem nova diretoria, de 2010 
a 2011, a Associação Médica do Hospi-
tal Samaritano (AMHS). José Renato 
das Neves, agora à frente da entidade, 
aponta a continuidade administrativa 
como um ponto forte, por conta do 
amadurecimento na relação entre a 
associação e diretoria do hospital. 
Bastante concorrida, a cerimônia 
teve a participação do diretor de Ma-
rketing da APM e ex-presidente da 
AMHS, Nicolau D’Amico Filho.

Jorge Curi e Desiré Callegari, 
novo presidente da Saesp
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D’Amico, Neves e Renato Azevedo, na posse da AMHS; 
Tanigawa, na cerimônia da SBI
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apm promove discussões sobre 
avaliação de alunos e residentes

O presidente da Associação Paulista de Medicina (APM), Jorge Curi, 
acredita que São Paulo deve dar o exemplo em termos de discussões e 
propostas sobre a avaliação dos alunos de medicina e dos médicos resi-
dentes. Por isso, a APM vem promovendo uma série de encontros junto a 
faculdades de medicina paulistas e a outras entidades.

“Devemos atuar de forma convergente e compacta, respeitando a qualifica-
ção, individualidade e experiência de cada instituição”, afirma Curi. “É funda-
mental propor melhorias no sentido de manter a medicina de qualidade que 
o Brasil sempre teve.” Ele acrescenta que, até pela excelência das faculdades 
envolvidas, o grupo tem o dever de propor mudanças que abranjam todas as 
escolas paulistas e sejam uma referência para o país.

Uma das possibilidades cogitadas é uma prova única na primeira fase da 
seleção dos candidatos à residência, assim como a incorporação do modelo 
do teste do progresso para a avaliação dos alunos da graduação. Participam 
das reuniões as Faculdades de Medicina da USP, Unicamp, Unifesp, Unesp, 
Santa Casa, Jundiaí, Marília, Ribeirão Preto, ABC, PUC-SP, Unioeste, Unisa, 
Hospital Santa Marcelina, Associação Médica Brasileira, Associação Brasileira 
de Educação Médica (ABEM), Comissões Nacional e Estadual de Residência 
Médica, Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina (Denem) e 
Secretaria de Estado de Saúde.

dermatologia 
debate processos 
de má prática

A Sociedade Brasileira de Der-
matologia – Regional São Paulo 
promoveu os 1º e 2º Cursos de Edu-
cação Médica Continuada em Der-
matologia, no início de fevereiro, 
com a participação do presidente 
da Associação Paulista de Medicina 
(APM), Jorge Curi. Ele fez uma apre-
sentação sobre como os médicos 
podem se prevenir para não serem 
vítimas da indústria do erro médico. 
A casuística da APM, que oferece as-
sessoria jurídica relativa a processos 
de má prática aos seus associados, 
mostra que a boa relação médico-
paciente e o registro detalhado de 
cada caso atendido são práticas im-
portantes, entre diversas outras.
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mais cinco cidades recebem  
a cartilha antiFumo da apm

A cartilha antifumo para crianças, idealizada pela Di-
retoria de Ações Comunitárias da Associação Paulista 
de Medicina (APM), deve ser lançada nas cidades de 
Assis, Barretos, Piracicaba, São José dos Campos e São 
José do Rio Preto, durante este mês de março. A mes-
ma ação já foi desenvolvida em Paraguaçu Paulista e 
Presidente Prudente.

O público-alvo são 3 milhões de alunos da rede pública 
de ensino, de 6 a 11 anos. Eles recebem a cartilha em sala 
de aula e depois replicam o aprendizado junto às suas fa-
mílias. O conteúdo abrange duas atividades repletas de 
frases e curiosidades a respeito dos problemas provoca-
dos pelo tabagismo.

Yvonne Capuano e Roberto de Mello, coordenador do 
projeto, são os diretores de Ações Comunitárias da APM.

associados têm assessoria
jurídica em campinas

Desde agosto de 2009, os médicos associados da 
APM de Campinas contam com assessoria jurídica, na 
própria cidade, relacionada a processos de má prática 
no exercício profissional.

O serviço abrange a defesa do associado quando: 
citado judicialmente em processo civil de caráter in-
denizatório, envolvendo dano moral e/ou material; 
estiver na condição de réu em processo criminal; no-
tificado sobre a abertura de sindicância e/ou processo 
ético-profissional pelo Conselho Regional de Medicina 
do Estado de São Paulo.

O assessor jurídico da APM em Campinas é Fernan-
do Emílio Bornacina Júnior, advogado associado do 
escritório Camargo e Campos. O atendimento ocor-
re na sede da Sociedade de Medicina e Cirurgia de 
Campinas, pela manhã. Contatos: (19) 3231-2158 e  
fernandobornacina@camargoecampos.com.br.

Além da capital, a APM tem assessoria jurídica 
nas cidades de Marília, Ribeirão Preto, São José do 
Rio Preto e Rio de Janeiro. Contatos: (11) 3101-2045 
e direitomedico@camargoecampos.com.br.

voluntários atendem 600 
pessoas em itapeva

A população carente de Itapeva recebeu, em janeiro, 
um mutirão da saúde organizado pela Faculdade de Ci-
ências Médicas da Santa Casa de São Paulo, reunindo 
100 estudantes de Medicina, 40 médicos e 12 profes-
sores, entre outros profissionais. Foram realizados 600 
atendimentos e 30 cirurgias, entre todas as especiali-
dades envolvidas. “O projeto é importante porque une 
ensino, aprendizado e assistência à saúde”, afirma o 
diretor adjunto do Departamento de Comunicação da 
APM, Leonardo da Silva, que participou da iniciativa.

regional de Jundiaí  
será relançada

Em breve, será relançada a Regional da APM de Jun-
diaí, com a instalação de uma nova sede. Além da se-
cretaria, que facilitará o acesso dos associados aos di-
versos serviços da entidade, a ideia é ter um auditório 
para a realização de atividades científicas e de Defesa 
Profissional.

“Será um avanço importante para os médicos de 
Jundiaí; estamos confiantes”, afirma Angelo Martins 
Ferreira, presidente da Regional. “O associativismo 
traz inúmeras vantagens para os profissionais e para 
a sociedade como um todo”, enfatiza o presidente da 
APM, Jorge Carlos Machado Curi. “A Regional de Jun-
diaí tem todo o nosso apoio e respaldo.”

Um encontro entre os dois presidentes ocorreu em 
janeiro, a fim de selar o compromisso. Também parti-
ciparam o 5º diretor distrital da APM, José Renato dos 
Santos; o delegado do Conselho Regional de Medicina 
em Jundiaí, Valério Delamanha; o representante da 
Unimed local, Laércio Zavaloni Melotti; e o gerente 
administrativo da APM, Luiz Cláudio Oliveira.

Deve ser realizada também, em futuro próximo, uma 
assembleia com a participação de todas as representa-
ções da classe, inclusive os diversos hospitais e a facul-
dade de medicina, no sentido de fazer este resgate da 
Regional de forma bastante democrática, atendendo as 
expectativas do conjunto de médicos do município.

“Por suas características, população numerosa, 
grande número de médicos e instituições importan-
tes, Jundiaí tem potencial para ações muito amplas 
na área, envolvendo tanto o Sistema Único de Saúde 
quanto os planos privados”, avalia Curi.

Professores e alunos atendem população carente
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Déficit histórico dos repasses públicos pode  
comprometer a saúde das instituições e dos pacientes

CAMILA KASEKER

As 2,1 mil Santas Casas bra-
sileiras acumulam uma dí-
vida de R$ 6 bilhões, entre 

débitos com fornecedores, emprés-
timos bancários, passivos trabalhis-
tas e, principalmente, impostos e 
contribuições. Os números são da 
Confederação das Santas Casas de 
Misericórdia, Hospitais e Entidades 

Filantrópicas (CMB), cujo superin-
tendente, José Luiz Spigolon, se diz 
muito preocupado com a corrida 
das instituições aos bancos públicos 
e privados. “Em 2009, o volume foi 
surpreendente: mais que o dobro do 
ano anterior”, revela.

Responsáveis por mais da me-
tade das internações hospitalares 
em vários estados – 55,6% em São 
Paulo, 60,9% em Minas Gerais e 

70,4% no Rio Grande do Sul, por 
exemplo – as filantrópicas depen-
dem dos recursos públicos, sendo 
que 90% delas dedicam mais de 
80% de seus atendimentos ao Sis-
tema Único de Saúde (SUS).

No entanto, a defasagem histórica 
nos valores repassados chega hoje a 
uma média de 35%, isto é, a cada R$ 
100,00 gastos pelo hospital, apenas 
R$ 65,00 são cobertos pelos recursos 

SANTAS CASAS lUTAM 
para sobreviver

ainda no vermelho, 



do SUS. Além disso, o déficit aumen-
ta para 50% quando se considera a 
atenção de baixa e média complexi-
dade, que representa a grande mas-
sa de atendimentos.

Em muitos casos, unidades com 
maior potencial de prestação de 
serviços particulares e aos planos 
de saúde, geralmente localizadas 
nos grandes centros, tentam sub-
sidiar, em parte, a difícil sobrevi-
vência das menores da rede, numa 
política de “Robin Hood”.

Estudo do Movimento Mais Saú-
de mostra que, de 1994 a 2006, a 

Tabela do SUS foi reajustada em 
somente 37,3%, enquanto o Índice 
Geral de Preços do Mercado (IGP-
M), medido pela Fundação Getúlio 
Vargas, cresceu 418,1%.

“Quando o SUS foi criado, não se 
edificou uma nova rede hospitalar 
para atender toda a população bra-
sileira”, lembra José da Silva Gue-
des, professor do Departamento 
de Medicina Social da Faculdade 
de Ciências Médicas da Santa Casa 
de São Paulo. No estado, 81% das 
Santas Casas e hospitais beneficen-
tes estão no interior, onde são os 
únicos do município e até da região 
em 56% dos casos. “É preciso dei-
xar clara a importância vital dessas 
instituições para o funcionamento 
do SUS”, enfatiza.

Para piorar a situação, Guedes 
pontua que, até pelas limitações 
de demanda, os pequenos hospi-
tais não podem investir em alta 
complexidade, que é mais bem 
remunerada, e contam com pou-
cas opções para diversificar suas 
fontes de receita, pois a população 
dessas cidades é muito carente. 
“Em geral, se não receberem apoio 
da prefeitura local, fecham as por-
tas”, relata o professor.

José Reinaldo Nogueira de Oliveira 
Junior, presidente da Federação das 
Santas Casas e Hospitais Beneficen-
tes do Estado de São Paulo (Fehosp), 

ressalta que o congelamento dos va-
lores repassados, face à elevação dos 
custos da saúde, “prejudica toda a ca-
deia: hospitais, médicos e funcioná-
rios”, e acaba se refletindo na queda 
da qualidade do atendimento à popu-
lação. “Há um progressivo empobre-
cimento das filantrópicas, que per-
dem patrimônio e qualidade, já que 
não conseguem investir”, completa 
Spigolon. “Isso acarreta problemas 
gravíssimos para a população.”

Pelos cálculos da CMB, a Tabela 
do SUS precisa ser reajustada em 
60%, percentual que cobriria os 
gastos e daria uma pequena mar-
gem de 4% para investimentos 
em capacitação, equipamentos e 
reformas. Isso representaria um 
acréscimo de R$ 13,8 bilhões no 
orçamento do Ministério da Saúde 
voltado a essa fatia do setor.

Na opinião do superintendente 
da Santa Casa de São Paulo, An-
tonio Carlos Forte, é mentirosa a 
colocação de que o problema esta-
ria na gestão dos recursos. “Somos 
um dos países que menos investem 
em saúde no mundo, inclusive na 
América Latina”, destaca. Por ou-
tro lado, ele aponta que o modelo 
atual baseia-se na produtividade e 
não na qualidade. “Se um paciente 
for bem ou mal atendido, o valor 
recebido é o mesmo; isso é profun-
damente injusto.”

Outro aspecto ressaltado por Forte 
é que o investimento em saúde tam-
bém movimenta a economia: “Cada 
novo leito gera seis empregos dire-
tos e outros tantos indiretos; nenhu-
ma fábrica tem essa capacidade.”

BOA GESTÃO é 
NECESSIDADE

Diante dos parcos recursos dispo-
níveis, a profissionalização da gestão 
das filantrópicas, mediante a con-
sistente redução dos desperdícios, 
é uma necessidade incontestável. 
“Embora seja uma alternativa inte-
ressante, a criação de planos de saú-

SANTAS CASAS lUTAM 
para sobreviver

ainda no vermelho, 
a defasagem nos 

valores repassados 
chega hoje a uma 
média de 35%, isto 

é, a cada r$ 100,00 
gastos pelo hospital, 
apenas r$ 65,00 
são cobertos pelos 
recursos do SuS
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de próprios das Santas Casas tende a 
diminuir, em razão das recentes exi-
gências legais de reservas, no intuito 
de dar mais segurança aos usuários”, 
explica Spigolon, da CMB. “Infeliz-
mente, as Santas Casas não têm essa 
saúde financeira”, lamenta.

Entidades representativas dos 
hospitais beneficentes e dos médi-
cos, faculdades, empresas e gestores 
públicos têm unido esforços em ini-
ciativas que possibilitam a melhoria 
contínua desses serviços de saúde. 
O Projeto de Revitalização das Filan-
trópicas, conduzido pelo Centro de 
Estudos Augusto Leopoldo Ayrosa 
Galvão (Cealag), ligado à Santa Casa 
de São Paulo, e patrocinado pela 
empresa de energia elétrica CPFL, é 
um bom exemplo.

Entre 2005 e 2007, seis instituições 
(Capivari, Franca, Itapevi, São Joa-
quim da Barra e duas em Piracicaba) 
receberam consultoria profissional 
de um grupo escolhido pelo Cealag e 
foram avaliadas pelo Compromisso 
com a Qualidade Hospitalar (CQH), 
programa que tem a Associação 
Paulista de Medicina (APM) como 
uma de suas mantenedoras.

“Os resultados são muito animado-
res”, comemora a coordenadora do 
núcleo técnico do CQH, Ivana Mara 
Rodrigues da Silva. “O mais impor-
tante é que esses hospitais continu-
am prestando contas aos Conselhos 
Municipais de Saúde e se tornaram 
referências regionais”, acrescenta.

Na segunda fase, iniciada em 
2008, estão sendo contempladas 
filantrópicas de Araraquara, Araça-
tuba, Avaré, Bauru, Ribeirão Preto, 
Santos e Sorocaba. Desta vez, cada 
uma delas está compartilhando todo 
o conhecimento, de forma paralela, 
com dezenas de outras unidades da 
respectiva região, expandindo o pro-
gresso para mais de 100 hospitais 
beneficentes no estado.

ATuALIzAÇÃO
A Fehosp, a Faculdade de Ciên-

cias Médicas da Santa Casa de São 
Paulo e a Secretaria de Estado da 
Saúde também promovem, desde 
2008, o Educasus, programa de 
videoconferências que integra de-
zenas de filantrópicas para troca 
de informações sobre atenção à 
saúde e gestão. O respaldo cientí-
fico é da APM e do Conselho Re-
gional de Medicina do Estado de 
São Paulo (Cremesp).

Mais de 4 mil profissionais já rece-
beram treinamento online, em tem-

po real, e as aulas ficam disponíveis 
na internet. “Observamos melho-
rias concretas no atendimento, hu-
manização nas relações e moderni-
zação dos processos nos hospitais 
que participam das atividades”, 
afirma Nogueira, da Fehosp.

“O médico bem formado usa me-
nos os recursos, que são escassos; 
pede menos exames, acerta mais o 
diagnóstico e agiliza o atendimen-
to, com qualidade”, avalia Forte, da 
Santa Casa de São Paulo. Segundo 
Spigolon, o profissional de medici-
na é um aliado importante para a 
gestão. “Ele é a própria essência do 
hospital”, define.

Nogueira pondera que, “como 
em todo o processo de educação, 
os resultados são de longo prazo, 
mas duradouros”. De qualquer 
maneira, “não podemos deixar 
de lutar por recursos; enquanto a 
tabela do SUS não for reajustada, 
essas medidas apenas evitarão 
um prejuízo maior”, finaliza o 
presidente da Fehosp.

Boa administração e redução de desperdícios fazem a diferença
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Em comemoração ao Dia In-
ternacional da Mulher, a As-
sociação Paulista de Medi-

cina (APM) homenageou, em 12 de 
março, 13 mulheres que forneceram 
contribuições relevantes à saúde em 
seus diversos aspectos. O evento, 
ocorrido em São Paulo, teve como 
tema a relação das mulheres com a 
sustentabilidade do planeta. 

Simbolizando a representativida-
de política da APM, oito presiden-
tes de Regionais tiveram suas ações 

destacadas durante a 
cerimônia. Todas pre-
zam pelo associativismo 
como ferramenta po-
derosa na reivindicação 
dos diretos dos médicos, 
assim como ressaltam a 
importância das Regio-
nais, que congregam os 
associados do estado.

Também houve o descerramen-
to de uma placa em nome de Zilda 
Arns, a pediatra fundadora da Pas-
toral da Criança, que faleceu no dia 
12 de janeiro, vítima do terremoto 
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KARINA TAMBELLINI

apm homenageia gUERREIRAS DA SAúDE

ALICE LANG SIMõES SANTOS
Ocupa, há dois anos, a presidência da Regional 

de Santo André. Desde então, tem visto o núme-
ro de associados crescer e a convivência entre os 
profissionais na sede aumentar dia a dia. Assumiu 
como compromisso da gestão melhorar a infraes-
trutura da Regional, para todos ficarem bem uni-
dos. “Promovi eventos científicos na APM para 
trazer os médicos”, conta. Outra importante con-

quista foi a realização do Fórum Pró-SUS, em 2009: “Deu muito tra-
balho, mas conseguimos discutir com autoridades a questão do Sis-
tema Único de Saúde e a situação do médico”, lembra. Ela também 
fica feliz com o reconhecimento. “A mulher está conquistando seu 
lugar na sociedade por sua competência. A homenagem reconhece 
mulheres que têm cumprido seu papel atualmente”, avalia. A pedia-
tra faz parte do Instituto Girassol, que apoia portadores de necessi-
dades nutricionais especiais e promove acesso à terapia nutricional 
por meio da defesa dos direitos, da pesquisa, da capacitação técnica 
e da disseminação de conhecimentos.
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ANA CLAuDIA ARANTES
Quando foi para Oxford, no Reino 

Unido, tinha tomado uma decisão: 
cursar a especialização em Cuidados 
Paliativos, área de grande paixão, 
descoberta ainda na faculdade. “Per-
guntava aos professores o que fazer 
com os pacientes que estavam com 
muita dor. Eles me diziam: ‘nada’. 
Esse movimento foi muito difícil de ser encarado”, con-
ta. Na volta, criou a Casa do Cuidar, que, desde 2007, 
atende pacientes portadores de doenças graves, sem 
cura, com o objetivo de aliviar sintomas e o desconforto. 
A Casa também oferece suporte para que a família do 
paciente compreenda a doença em todas as suas fases. 
“Já conseguimos fazer quatro cursos introdutórios e três 
jornadas multiprofissionais, o que resultou na formação 
de mais de 250 profissionais, sendo que 60% são mé-
dicos”, relata. Ela comemora também a homenagem: 
“Sinto-me homenageando os pacientes, as famílias, 
meus amigos e todos que colaboraram para a criação e 
o atendimento dessas pesssoas”, diz. 

no Haiti. Arns ficou mun-
dialmente conhecida por 
sua metodologia comu-
nitária, que capacita lí-
deres para educar mães 
de famílias carentes, de 
modo a combater doen-
ças passíveis de preven-
ção e a marginalidade. A 
médica ganhou sete prê-

mios, cinco títulos de Doutora Hono-
ris Causa, era cidadã honorária de 10 
estados e 35 municípios, além de ter 
recebido diversas outras homena-
gens de instituições, universidades, 
governos e empresas.

Conheça, a seguir, um pouco das 
ações de cada médica homenagea-
da pela APM:

zilda Arns



apm homenageia gUERREIRAS DA SAúDE
ANA PAuLA BAzILIO

Seu início na história da APM foi em 2005, 
como diretora do Departamento Científico 
da Regional de Osasco, na Grande São Pau-
lo. Desde 2008, agora como presidente, ba-
talha por mais palestras, debates, reuniões 
e eventos científicos, dentro e fora da APM, 
para contribuir com a educação médica con-
tinuada dos profissionais da região. A médi-

ca também ampliou a área de lazer, para os associados, e para 
que a Regional possa promover mais eventos sociais para seus 
membros. “O que mais gosto de fazer é trabalhar para a popula-
ção, principalmente no âmbito de prevenção da saúde”, desta-
ca. Ana Paula se diz surpresa com a homenagem: “As mulheres 
têm um jeito diferente de olhar para a saúde, principalmente no 
que diz respeito a sua prevenção. É uma iniciativa muito nobre 
da APM homenagear e destacar a participação dessas mulheres 
que têm uma atenção especial com a saúde, com o intuito de 
prevenir e dar orientações à saúde”, elogia. 

CLEuSA CASCAES DIAS
Em sua opinião, o associativismo é o me-

lhor caminho para a defesa dos direitos do 
médico. A presidente da Regional da APM 
em Ribeirão Preto conta que essa ideia já 
animava os colegas do século passado, 
quando criaram a Sociedade de Medicina e 
Cirurgia, em 1932, posteriormente chama-
da de Centro Médico. “Representar uma 

entidade com tal história de lutas e conquistas é uma grande 
responsabilidade e distinção.” A presidente tem batalhado por 
constantes melhorias no espaço físico da sede, a fim de reali-
zar atividades sociais e científicas. Paralelamente, a médica faz 
questão de unir os associados no papel mais importante da As-
sociação, que é representar a classe no cenário político e social. 
“Nos sentimos recompensados pelas conquistas e animados 
para seguir lutando”, diz. “Por isso, ser homenageada pela APM 
representa um reconhecimento ao trabalho de toda a nossa di-
retoria e dos funcionários da Regional de Ribeirão Preto.”

DANIELLE BOuHID BERTOLINI
Depois de ler reportagens sobre médicos 

voluntários e aventureiros, Danielle convi-
dou o marido Carlos Alberto Maknavicius, 
também médico, para uma expedição de 
saúde. Munidos de uma Land Rover, ofere-
ceriam atendimento médico gratuito e pa-
lestras a comunidades de difícil acesso e de 
mais baixo IDH (Índice de Desenvolvimen-
to Humano). Em 2006, então, nasceu a organização Médicos da 
Terra. “Era uma vontade antiga poder fazer uma medicina mais 
humana, pois não estávamos contentes com o que fazíamos em 
São Paulo”, lembra a cirurgiã geral. “Criar o projeto foi uma de-
cisão mais emocional do que racional”, admite. A homenagem, 
para ela, tem um grande significado: “No início, não consegui-
mos apoio para viabilizar o projeto. Perdemos tempo de atendi-
mento por conta de burocracias que teriam sido mais facilmente 
resolvidas se tivéssemos respaldo. Receber essa homenagem é 
muito emocionante, pois é um reconhecimento que a gente quis 
por muito tempo”, enfatiza. “Isso pode estimular outras médi-
cas a realizarem projetos como esse”, anima-se. 

GEANE MARIA ROSA
Presidente da Regional de Barretos 

da APM desde 2008, a médica se preo-
cupa com o fato de que, hoje em dia, o 
profissional não cultiva tanto o hábito de 
assistir e participar de atividades científi-
cas como antigamente. “Por isso, tenho 
me esforçado para trazer à Regional não 
só muitos eventos científicos como tam-
bém sociais e culturais”, explica. Tudo isso para acompanhar 
o ritmo intenso dos avanços dos conhecimentos científicos, 
que devem fazer parte da rotina do médico. “Sinto uma ale-
gria imensa com a homenagem. Recebo com orgulho o reco-
nhecimento do trabalho da diretoria e tento manter o ritmo 
de outras diretorias passadas”.

IRENE PINTO SILVA MASCI
Associação boa é aquela que tem diversos membros. Com este objetivo, a ginecolo-

gista Irene, presidente da Regional de Botucatu da APM, se prontificou a levar a APM 
para a população e vice-versa. Para isso, incentiva a realização de palestras, reuniões 
e debates no anfiteatro, além de ter reformado o espaço da cozinha para a realização 
de almoços e eventos com os associados a cada 15 dias. Outro importante aconteci-
mento, que se tornou a especialidade da casa, são as videoconferências, com atração 
de um grande público para as reuniões. Elas têm, inclusive, despertado o interesse 
da população. Percebendo esse movimento, a médica decidiu criar um projeto sobre 
Transtorno do Aprendizado, em parceira com a Secretaria de Educação de Botucatu, para ajudar crianças e 
adultos. “Quando se entende o problema da comunidade e se consegue ajudá-la, também crescemos e nos 
aprimoramos” acredita. “Fico muito honrada com essa homenagem”, conclui. 
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MARIA ELENA FERREIRA DA SILVA
Para levar os serviços da APM a todos os 

médicos da região de Ilha Solteira, a presi-
dente daquela Regional cadastrou todos os 
médicos da cidade e de Pereira Barreto, mu-
nicípio vizinho. Com isso, Maria Elena pre-
tende, aos poucos, motivar os médicos a se 
associarem, mostrando as vantagens de ser 
um membro ativo da entidade. Para o futuro 

próximo, planeja um fim de semana especial para discutir, junto 
da Comissão de Infecção, o uso racional de antibióticos. “A APM 
é uma instituição forte, que oferece muitos benefícios aos mé-
dicos – congresso, descontos, assessoria jurídica, entre outros. 
Esses serviços são importantíssimos”, frisa. A homenagem, por 
essas e outras, veio bem a calhar: “Ela aconteceu no momento 
em que não queria mais ser médica, por conta das inúmeras di-
ficuldades que passamos em 2009. A homenagem me motivou 
novamente”, desabafa.

NATALIE PIAI RAVAzzI
“A homenagem é significati-

va para valorizar o esforço das 
mulheres, que se dedicam à pro-
fissão, à família e à casa”, diz a 
médica. Natalie é presidente da 
Regional de Tupã. Desde quando 
estava na vice-presidência, duas 
gestões atrás, já lutava para filiar 

mais associados. Assim, tem realizado diversas mu-
danças, principalmente no Clube Social. “A classe 
médica tem perdido muito em termos de respeito e 
de salário. A APM briga pelos direitos do profissional, 
sem esquecer a parte ética”, pondera. Faz parte dos 
planos dela também melhorar a relação social na Re-
gional, para levar cada vez mais eventos, palestras, 
cursos e reuniões aos médicos de Tupã.

MARIzE IzABEL MENEzES TAKIuTI
A educação médica continuada é o pon-

to chave da gestão de Marize na presidên-
cia da Regional de Garça da APM. “Uma 
das coisas mais importantes de se ter uma 
associação é a reciclagem médica”, define. 
Ela também acredita que a união da classe 
médica e a cooperação entre os colegas, 
junto da Defesa Profissional, são ótimos 
aliados na luta pelos direitos dos profissionais. Ao lado das de-
mais Regionais e da organização central da entidade, em São 
Paulo, Marize batalha por maior presença dos médicos na APM, 
a fim de oferecer justamente a educação médica continuada, a 
Defesa Profissional e os inúmeros serviços e benefícios – sem es-
quecer que, juntos, todos ganham cada vez mais eco para suas 
reivindicações. Por isso, a presidente se emociona com a home-
nagem: “Representa a valorização do trabalho da mulher dentro 
da própria profissão e um incentivo para que outras colegas ve-
nham a participar do associativismo”, analisa. 

THEREzINHA BANDIERA PAIVA
“Sempre tive vontade de ser médica”, diz a 

farmacóloga Therezinha Bandiera Paiva. “Con-
verso muito bem com a medicina, e, como 
diz um amigo, a vantagem de se especializar 
em Farmacologia é que você volta para casa 
sempre com um resultado”, brinca. “Seja ele 
positivo ou negativo, a prova está ali, você não 
fica com dúvidas permanentes”, conta. There-
zinha tem 80 anos e esbanja uma energia de quem ainda tem mui-
to a conquistar. Não lembra mais exatamente qual foi o ponto de 
partida para a escolha da profissão, mas desde que optou por ela, 
quando ainda era menina, não largou mais. É tão dedicada que se 
embrenhou na área acadêmica, participando até hoje de estudos in-
ternacionais sobre hipertensão, sua paixão científica. “Gosto muito 
do que faço e, embora não exerça mais a medicina, não paro de es-
tudar, vou só acumulando conhecimento”, diz. Sabedoria de quem 
há muito colabora para a melhoria do mundo.

THEREzINHA VERRASTRO
Na infância em Jaboticabal (SP), Therezinha Verrastro, hematolo-

gista, foi diagnosticada com febre tifoide. “Meu pai me trouxe para 
São Paulo e fui internada no Emílio Ribas”, recorda. O médico que 
a atendeu, após picar o dedo dela e ver seu sangue, atestou: “Você 
não tem nada grave”. “Passei a acreditar que a cura de qualquer do-
ença estava no sangue e, além de decidir me tornar médica, quis ser 
hematologista”, explica. Feito destino, Therezinha não encontrou 
nenhuma barreira no caminho de seu sonho. “Entrei na Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo e não saí mais.” De aluna da graduação passou 
a doutoranda e depois a docente, sendo até hoje convidada para bancas examinadoras. 
Ela também foi a primeira mulher doutora e livre docente em Hematologia da Faculdade. 
“Simplesmente fui lá porque queria ter o meu doutorado e minha livre docência, não 
pensei que seria a primeira”, simplifica. “Reconheço a solenidade como uma homena-
gem dos meus colegas e amigos”, agradece. 
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Desastres como o que aconteceu no  
Haiti trazem à tona histórias de médicos 
que deixam suas famílias e empregos 
para se dedicar a uma causa humanitária

BRUNA CENçO

No dia 12 de janeiro, terça-
feira, às 16h53 do horário 
local, a terra tremeu no 

Haiti. O terremoto, de magnitude 7, 
foi responsável por um dos maiores 
desastres naturais de que se tem no-
tícia. As primeiras informações eram 
de que mais de 200 mil pessoas ha-
viam morrido e um milhão, ao me-
nos, estava desabrigada, a maioria 
delas gente pobre, moradora de um 
país que, sob intervenção da Orga-
nização das Nações Unidas (ONU), 
ainda se recupera de décadas de mi-
séria e conflitos políticos.

A milhares de quilômetros dali, 
em um país também em desenvol-
vimento, o médico Ricardo Affonso 
Ferreira permanecia alheio ao que 
acontecia na América Central. Não 
muito afeito aos noticiários televi-
sivos, só foi saber da fatalidade na 
noite seguinte, quando um amigo 
ligou para comentar o assunto. “Não 
consegui dormir depois daquilo, 
sabia que precisava ajudar e, qua-
tro dias mais tarde, graças a alguns 
amigos-financiadores, já estava em 
Santo Domingo, de onde seguiria 
de van até Porto Príncipe”, conta o 
cirurgião ortopedista.

A história de Ferreira na medici-
na assistencial é antiga. Em 2003, 
junto a outros médicos, deu início 
a uma série de atendimentos na 
Amazônia brasileira. O grupo, cha-
mado “Expedicionários da Saúde”, 
atua levando medicina especiali-
zada, principalmente atendimento 
cirúrgico, a regiões isoladas, fa-
vorecendo populações indígenas. 
Durante esse período, ele perdeu a 

conta de quantas vezes dormiu em 
barracas ou teve que se virar com os 
mais escassos recursos.

“Estamos acostumados a levar um 
hospital móvel para a selva, usando o 
mínimo de equipamentos. Sabia que 
essa experiência seria útil no Haiti e 
me senti na obrigação de ajudar”, diz 
Ferreira, que exalta a vocação huma-
nitária dos brasileiros. Essa vocação, 
por sinal, pode ser exemplificada 
com uma história de 15 anos antes, 
quando a solidariedade e a vontade 
de conhecer novos lugares fizeram 
com que outro brasileiro enfrentas-
se um longo caminho até se juntar a 
uma ONG de medicina emergencial. 

Interessado desde sempre em tra-
balhos humanitários, o médico José 
Ricardo Brandão, com somente dois 
anos de experiência até ali, fora a resi-
dência, conseguiu convencer a então 
esposa Neiva a parar a carreira por 
um ano para acompanhá-lo em uma 
viagem à África, onde ele atenderia 
pessoas carentes. “Naquela época, 
sem internet, era tudo mais compli-
cado, visto que a maior parte das or-
ganizações é europeia. Finalmente, 
soube que o Médicos Sem Fronteiras 
(MSF) estava recrutando brasileiros 
para trabalhar em Moçambique.  Fiz 
a entrevista, mas o nível de violência 
do país não permitia que se levasse 
acompanhante. No entanto, por fa-
lar inglês e francês, fui convidado ao 
campo de refugiados em Burundi, no 
sul de Ruanda”, lembra Brandão.

 O planejamento e primeiro con-
tato com o MSF aconteceram em 
1993, mas apenas no ano seguinte 
o casal partiu para a missão. Ape-
sar da recente guerra civil, Ruan-
da tinha promovido um armistício 

alguns meses antes e, por isso, foi 
possível a ida de sua esposa.

Segundo Brandão, apesar dos es-
porádicos toques de recolher, a maior 
preocupação era a malária. Foram 
três meses de permanência, até que 
o avião do então presidente Juvenal 
Habyarimana foi derrubado, geran-
do novo conflito civil. Por medidas de 
segurança, o grupo do MSF teve que 
literalmente levantar acampamento 
e se mudar para o país vizinho, Zaire 
(atual República do Congo), fugindo 
do que seria um dos maiores massa-
cres do século XX, em que mais 800 
mil pessoas foram mortas. 

Um mês e meio depois, ocorreu 
aquele que é considerado o maior 
êxodo em menor tempo da histó-
ria. Em apenas três dias, de 500 mil 
a um milhão de pessoas fugiram de 
Ruanda para os países vizinhos, em 
especial para a fronteira de Goma, 
onde o jovem doutor era o respon-
sável pela coordenação médica do 
campo de refugiados.

O ENCONTRO 
COM A REALIDADE

No período em que ficou no Haiti, 
a equipe coordenada por Ferreira 
efetuou cerca de 100 cirurgias e am-
putações. “O que mais se fazia era 
isso. E não adianta tentar se prepa-
rar antes. Quando vi aquele desastre 
todo, fiquei muito triste, deprimido, 
mas já esperava”, revela o ortope-
dista. Brandão, por sua vez, conta 
que “a gente até se prepara para es-
sas coisas na faculdade, mas só isso 
não é suficiente”.

“No Zaire, era uma mortalidade in-
crível, por causa de sede e cólera. Du-
rante os primeiros 15 dias, morreram 
cerca de 20 mil pessoas. Eram cenas 
muito chocantes; a maioria desses cor-
pos era enrolada em esteiras de vime e 
deixada à beira de ruas e estradas. O 
cheiro impregnava a cidade e ficava 
em você por semanas”, descreve.

Segundo especialistas, é normal que 
quem trabalhe nesse tipo de situação 

os doutores 
da solidariedade
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sofra algum tipo de transtorno. Para 
evitar a incidência, as ONGs promo-
vem palestras apresentando, a cada 
novo projeto, os detalhes da região 
e os problemas a serem enfrentados. 
Entretanto, há casos de gente que, 
mesmo assim, não suportou a pressão 
e precisou voltar mais cedo para casa.

“Por mais que nos preparemos, a 
realidade sempre traz novidades”, co-
menta o pediatra Sérgio Cabral, que, 
em apenas dois anos no MSF, já pas-
sou por Sudão, Serra Leoa, Camboja, 
Colômbia e Complexo do Alemão, no 
Rio de Janeiro. A negligência de go-
vernos e instituições o revolta. “É duro 
presenciar problemas que poderiam 
ser resolvidos com medidas relativa-
mente simples, mas nada é feito.”

PERIGOS DA VIAGEM
O bem-estar dos voluntários é funda-

mental em qualquer organização. “Nin-
guém imagina, mas a maior porcenta-
gem de problemas é por acidentes de 
carro”, relata Brandão. “Por isso, o MSF 
faz questão de contratar motoristas 
locais, acostumados com as estradas, 
que na maioria das vezes são muito 
ruins, e mesmo assim há acidentes”. 

Já no caso da violência, sempre 
vale a avaliação mais segura. “Se 
você se sente inseguro, eles te ti-
ram de lá, o que acontece de vez em 
quando. Em relação ao projeto, caso 
um dos coordenadores, tanto da 
sede quanto do local, considere que 
os voluntários correm algum risco, o 

grupo inteiro é mandado de volta”.
Outras questões, porém, são mais 

difíceis de prevenir: em um descuido 
com o mosquiteiro, Brandão contraiu 
malária em Ruanda. Cabral, por sua 
vez, pegou dengue em Camboja e 
Ferreira atuava no Haiti no momen-
to de novos tremores. “Estava den-
tro do carro, que chacoalhou muito. 
Fiquei bastante assustado, mas não 
senti vontade de voltar por isso.”

A VIDA LONGE DE CASA
As condições de moradia e alimen-

tação são diferentes a cada missão. 
Os médicos contam que se encon-
tra desde casas bem equipadas até 
barracas sem água ou gerador dis-
ponível. Em dois exemplos contras-
tantes, Cabral diz que, enquanto em 
Serra Leoa comida e moradia eram 
muito boas e havia até internet no 
escritório, no Sudão, as condições 
eram bastante adversas: 

“Dormíamos em grandes barra-
cas, perto de uma pequena igreja, 
no meio de uma região desértica. 
Tínhamos que bombear água manu-
almente, carregar no balde e tomar 
banho de caneca. Nossa cozinheira 
não era muito boa e o jantar, uma 
verdadeira ‘gororoba’, uma pasta 
de macarrão, arroz e frango. Come-
çávamos o dia às 5h e não tínhamos 
tempo para almoçar. Para matar 
a fome e ter forças para continuar 
trabalhando, comia alguns biscoitos 
com água”, recorda o pediatra.

RECONHECIMENTO
Mais do que cuidados médicos, 

os moradores de regiões atingidas 
precisam de atenção e costumam 
retribuir o carinho recebido. Ferrei-
ra relata, emocionado, o reconheci-
mento que teve no país centro-ame-
ricano. “Haitiano adora brasileiro; as 
crianças todas sabiam a escalação 
inteira da nossa seleção de futebol.”

 Para Brandão, uma cena marcante 
até hoje é o caminho tortuoso de 45 
minutos em direção ao hospital. “To-
dos os dias, sem exceção, a molecada 
corria até a beira da estrada e, com as 
mãos levantadas, gritava na língua de-
les ‘boa sorte, coragem homem bran-
co’. Esse reconhecimento, do povo 
sair de suas casas para nos desejar um 
bom dia, me deixa emocionado.”

Já segundo Cabral, “é importante 
ressaltar que entramos para prestar 
ajuda e não impor trabalho médi-
co. Mas nossa presença mostra ao 
mundo aquele caos, o descaso ou as 
necessidades não assistidas pelo go-
verno. Alguns deles têm medo que o 
MSF faça uma denúncia internacio-
nal sobre algum genocídio, violência 
contra a mulher ou outro desrespei-
to aos direitos humanos”. 

ESCASSEz DE RECuRSOS
O problema de se fazer medicina 

de emergência é que muitas vezes as 
localidades não têm nada. No Zaire, 
se já não bastasse a superpopulação, 
os refugiados, depois de caminhar por 

Atendimento às vítimas da guerra civil na Somália

M
éd

ic
os

 S
em

 F
ro

nt
ei

ra
s



O primeiro grupo de 16 profissio-
nais voluntários para atendimento 
médico no Haiti organizado pela 
Associação Médica Brasileira (AMB) 
embarcou em São Paulo no dia 11 
de fevereiro (veja lista abaixo). Eles 
foram substituir os médicos da or-
ganização Expedicionários da Saú-
de, parceiros da entidade, que lá 
estavam havia quase um mês.

A ação tem o auxílio da Associa-
ção Paulista de Medicina (APM), 
das Sociedades de Especialidade, 
de outras instituições de saúde e 
da indústria. Também foram en-
viados equipamentos, materiais e 
medicamentos.

O programa cirúrgico envolve 
duas salas de operação, um centro 

três dias, foram parar justo num local 
de epidemia de cólera. A doença, alia-
da à desidratação aguda, fez da falta 
de água potável o maior obstáculo. A 
única solução era construir reservató-
rios e bombear água do rio ao lado. A 
água então seria tratada e distribuída. 
“O problema é que os caminhões-pipa 
mais próximos ficavam a mais de mil 
quilômetros e os aeroportos não com-
portavam a quantidade de vôos tra-
zendo donativos”, explica Brandão.

Para contornar os desafios, os 
médicos têm de fazer milagre com 
o que possuem. “No Haiti, operei 
usando técnicas que há mais de 20 
anos não usava, mas era o possível”, 
pondera Ferreira, que comemora a 
instalação de uma fábrica de próte-
ses naquele país, a fim de diminuir a 
dependência de materiais importa-
dos, extremamente caros. “Temos 
de provar que medicina não se faz só 
com próteses de R$ 10 milhões.”

FIM DE VIAGEM
O cirurgião ortopedista voltou ao 

Brasil no início de fevereiro, com o 
objetivo de coordenar novas viagens 
dos Expedicionários, que vão a An-
gola dentro de poucos meses. En-
tretanto, um novo grupo, desta vez 
reunido pela Associação Médica Bra-
sileira, foi ao Haiti para dar continui-
dade ao socorro dos sobreviventes.

Depois da experiência de nove me-
ses na África, Brandão retornou ao 
nosso país e teve uma filha, hoje com 
14 anos. Desde então, não fez mais ne-
nhuma viagem do tipo, mas mantém 
um bom número de trabalhos sociais 
no Brasil e uma vontade de quem sabe 
retomar a carreira humanitária. 

Já Cabral continua trabalhando no 
MSF. Intitulando-se “morador do mun-
do”, está em Bruxelas, nos preparativos 
de uma viagem ao Afeganistão. Assim 
como ele, há diversos médicos que se 
dedicam integralmente ao MSF. Cris-
tiane Emi Tsuboi, de 30 anos, já traba-
lhou sete meses no Quênia e um ano na 
Libéria, por exemplo. Em troca do tra-

balho, eles têm suas despesas pagas e 
recebem algum dinheiro para compras 
pessoais. O valor não é grande, mas há 
outras recompensas.

O pediatra relata o caso de crianças 
que chegam ao hospital desnutridas, 
quase sem forças para abrir os olhos, 
e se recuperam em menos de um mês. 

“Quando uma delas sai correndo para 
te dar um abraço e acompanhá-lo, de 
mãos dadas, por uma ronda no hospi-
tal, você esquece todas as dificulda-
des. Esse e muitos outros casos que 
seriam fatais na nossa ausência acon-
tecem todos os dias e deixam clara a 
importância do nosso trabalho.”

AMB E APM ENVIAM VOLuNTáRIOS AO HAITI

MéDICOS ORTOPEDISTAS
Dennison Moreira da Silva
Fernando Carvalho Ventin
Lucio Nuno Fávaro Lourenço Francisco
Rafael Mohriak
Ricardo Ferreira de Oliveira Silva
Robson Paixão de Azevedo

MéDICOS ANESTESIOLOGISTAS
Celina Maria Jaworski
Ellen Cristine Pereira
José Luiz Gomes do Amaral 
(coordenador)

Sérgio Roberto Lobo Ferraz Pinto

CIRuRGIÃO GERAL
Ricardo Costa Val do Rosário

ENFERMEIROS
Denison Pereira
Diego Braga Soares
José Eugênio Garcia
Luciane Cesina Cavagioni

TÉCNiCo De rAio-X
José Cesar Viana da Silva

de esterilização e duas enfermarias, 
totalizando 40 leitos, e chega a 12 in-
tervenções diárias.

Desde o dia 14 de janeiro, a AMB 
tem cadastrado médicos dispostos a 
atender a população haitiana. Cerca 
de mil especialistas voluntariaram-se. 
“Há uma excelente aceitação da po-
pulação local, simpática aos brasilei-
ros. Esse fato se deve muito à atuação 
das nossas forças militares naquele 
país. De outra parte, a AMB mantém 
relações próximas com a Associação 
Médica do Haiti, o que certamente 
contribuirá para ampliar o escopo da 
atuação para outras especialidades”, 
afirma José Luiz Gomes do Amaral, 
presidente da entidade.

* Imprensa da AMB

EquIPE ORGANIzADA PELAS ENTIDADES MéDICAS

Grupo embarca em São Paulo com destino a Les Cayes 
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entidades exigem RESpONSABIlIDADE NA 
REvAlIDAçãO DE DIplOMAS ESTRANgEIROS

Novo sistema 
proposto pelo 
Ministério da 

Educação precisa 
contemplar as 

particularidades 
do atendimento 

no Brasil

BRUNA CENçO

O Ministério da Educação 
(MEC) criou, recente-
mente, um processo 

uniforme para a revalidação de di-
plomas de estudantes que tenham 
cursado medicina no exterior. A pro-
va nacional e unificada, ainda em 
fase piloto, contempla esses egres-
sos, de nacionalidade estrangeira 
ou não, que pretendem exercer a 
profissão aqui. Estima-se que 15 mil 

brasileiros hoje estejam cursando a 
graduação em outros países, a maio-
ria em Cuba e na Bolívia. 

No início de 2009, o governo ten-
tou aprovar no Congresso Nacio-
nal a revalidação automática dos 
diplomas da Escola Latino-Ameri-
cana de Medicina de Cuba (Elam). 
A decisão provocou inúmeros pro-
testos da classe médica, que aca-
bou conseguindo derrubar a me-
dida. Agora, a iniciativa da prova 
unificada é vista com expectativa e 
apreensão, ao mesmo tempo, pe-
las entidades médicas. Há o temor 
de que seja mais um artifício para 
permitir a atuação, no país, de pro-
fissionais menos preparados.

A PROVA
Até então, a revalidação ocorria 

em formatos variáveis. Segundo 
o presidente do Conselho Fede-
ral de Medicina (CFM), Roberto 
Luiz D’Ávila, em algumas regiões 
era concedida apenas mediante 
análise do currículo do candidato, 
enquanto em outras o exame era 
considerado extremamente difícil. 
“Como é possível solicitar a reva-
lidação em qualquer universidade, 

estava todo mundo procuran-
do as mais fáceis”, explica.

O novo sistema, segundo 
o Ministério, deve levar seis 
meses e a inscrição custará 
R$ 150,00. Para conseguir 
a revalidação, os diploma-
dos no exterior deverão se 
inscrever em uma das 24 
universidades públicas in-
seridas no processo. Serão 
duas fases, uma teórica e 
outra prática, ambas de ca-
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ráter eliminatório. A primeira pode-
rá ser feita na cidade em que o can-
didato se inscrever. Já a prática será 
no Distrito Federal, para garantir 
uniformidade na avaliação.

Após a aprovação, o diploma 
será assinado pela universidade 
que o candidato havia escolhido 
para a inscrição. Entretanto, a ela-
boração e correção das provas fi-
carão a cargo do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep), autar-
quia federal vinculada ao MEC, o 
que causa algum estranhamento, 
conforme explicita o presidente da 
Associação Paulista de Medicina, 
Jorge Carlos Machado Curi:

“Infelizmente, uma infinidade de 
cursos do MEC não consegue pre-
parar as pessoas nem mesmo em 
nível de especialização. O Ministé-
rio deveria chancelar o trabalho das 
universidades, que ensinam os mé-
dicos formados no Brasil”.

A respeito do conteúdo das provas, 
Jurandir Marcondes Ribas Filho, da 
Comissão de Assuntos Políticos da 
Associação Médica Brasileira (AMB), 
afirma serem imprescindíveis ques-
tões relacionadas à realidade do país. 

tos”, opina Desiré Carlos Callegari, 
1º secretário do Conselho.

eXeMPlos De forA
A obrigatoriedade de um exame de 

revalidação não é uma regra exclusiva 
do Brasil. “Nos outros países, também 
é assim. Se passar, você tem contato 
com o paciente. Caso contrário, não 
exerce a medicina. Antes de tudo, é 
necessário mostrar que está capacita-
do”, explica o deputado Eleuses Paiva, 
ex-presidente da APM e da AMB e um 
dos defensores, em Brasília, da trans-
parência neste processo.

Para a maioria dos estudantes 
brasileiros que estuda medicina no 
exterior, principalmente na América 
Latina, as vantagens são a inexistên-
cia do vestibular e o preço do curso. 
“Aqui, os alunos pagam R$ 4 mil 
apenas de faculdade, enquanto na 
Bolívia, você mora, paga a faculdade 
e sobrevive com R$ 500 por mês”, 
argumenta Curi. O problema é que o 
baixo custo normalmente se reflete 
na falta de qualidade do ensino. “Na 
Elam, cada turma tem mais de mil 
alunos”, denuncia Callegari.

Por fim, de acordo com as entida-
des, também merece atenção a quali-
dade das escolas médicas brasileiras. 
A avaliação dos cursos, ainda inci-
piente, deve ser aprimorada e refor-
çar a necessidade de seleção dos mé-
dicos que vêm de fora. Afinal, como 
registra Eleuses Paiva, “a atuação de 
um médico despreparado coloca em 
risco a saúde da população”.

“Até mesmo alguém formado em 
Harvard precisa conhecer a nossa 
epidemiologia para trabalhar aqui.”

Outro ponto debatido é a qualida-
de da avaliação. As entidades enfa-
tizam que o grau de exigência deve 
ser o mesmo aplicado aos estudan-
tes brasileiros, como nas provas de 
seleção da residência médica. Para 
isso, é indispensável a participação 
no processo das representações 
dos médicos, como a AMB e o CFM, 
o que não foi permitido até o mo-
mento. “Somente com essa trans-
parência seria possível ter certeza 
de que não haverá favorecimen-

as entidades 
enfatizam que o  

grau de exigência 
deve ser o mesmo 

aplicado aos 
estudantes brasileiros, 

como nas provas  
de seleção da 

residência médica
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cirurgião geral qualiFicado 
MAIS DO QUE NECESSáRIO

Os generalistas 
podem fazer a 
medicina de que 
o Brasil precisa, 
mas dependem de 
formação sólida e 
condições dignas 
de trabalho

CAMILA KASEKER

A fim de aprofundar os deba-
tes sobre a realidade de mer-
cado que enfrentam os mé-

dicos brasileiros, os desafios, sonhos, 
seus princípios e atitudes, a Revista da 
APM inicia uma série de reportagens 
sobre as diferentes áreas da medicina, 
começando pela Cirurgia Geral.

Ao falar da formação médica, so-
bram queixas sobre a falta de quali-
dade de muitos entre os 181 cursos 
existentes no país. Ausência de massa 
crítica de docentes qualificados e de 
hospitais universitários adequados são 
os problemas mais gritantes das esco-
las. “A abertura de novas faculdades 
não obedece uma razão social, mas 
interesses econômicos e políticos”, 
critica Samir Rasslan, professor titular 
das disciplinas de Cirurgia Geral e do 
Trauma e chefe do Departamento de 
Cirurgia da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (FMUSP).

Para o diretor de Defesa Profissio-
nal do Colégio Brasileiro de Cirurgi-
ões – capítulo São Paulo (CBC-SP), 
Elias Jirjoss Ilias, os cursos devem 
ser avaliados de forma permanente. Fo

to
s:

 O
sm

ar
 B

us
to

s



cirurgião geral qualiFicado 
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“Caso contrário, as condições de fun-
cionamento podem ser maquiadas 
nos dias da fiscalização”, pontua o ci-
rurgião, ligado à Irmandade da Santa 
Casa de Misericórdia de São Paulo.

“Hoje as instituições acadêmicas 
valorizam mais a pós-graduação do 
que a graduação, enquanto deveriam 
estar preocupadas em formar mui-
tos e excelentes médicos e poucos 
e excelentes professores e pesqui-
sadores”, denuncia Tarcisio Triviño, 
professor adjunto do Departamento 
de Cirurgia da Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp). “Afinal, quem 
precisa de professor é o aluno; o pa-
ciente precisa do médico”, define.

Aumentar o número de médicos 
no país em detrimento da qualidade 
de sua formação é “um erro crasso” 
para Dário Birolini, 
professor titular em 
Cirurgia do Trauma 
e professor emérito 
da FMUSP. “O mé-
dico mal preparado 
não tem segurança, 
erra o diagnóstico, 
apela para exames; 
faz uma medicina 
ruim e cara”, apon-
ta, ao enfatizar tam-
bém a importância 
da formação com-
pleta. “Entrar no mercado sem pas-
sar por um programa de residência 
é o mesmo que saber o alfabeto 
até a letra J.” Atualmente, 40% dos 
egressos da graduação não con-
seguem uma vaga e nem todos os 
programas têm boa qualidade.

A formação ideal do cirurgião ge-
ral compreende o ciclo básico e o 
avançado, tendo dois anos cada um. 
No entanto, aproximadamente 45% 
dos egressos do R2 de Cirurgia não 
conseguem a vaga para o R3, nas 
especialidades cirúrgicas, caracte-
rizando-se mais um funil. Sem este 
treinamento, acabam exercendo a 
Cirurgia Geral, após dois anos de 
treinamento em Cirurgia “em geral” 

e não em Cirurgia Geral, com conhe-
cimento superficial de tudo o que 
envolve essa atividade.

PAPEL DO 
CIRuRGIÃO GERAL

De acordo com a definição do CBC, 
“o cirurgião geral é o médico com 
conhecimento da patologia, do diag-
nóstico e do tratamento das enfermi-
dades que são tratáveis por procedi-
mento operatório, particularmente 
o que concerne às urgências. Sua 
formação deve prepará-lo para as in-
tervenções básicas de todas as espe-
cialidades de modo a eventualmente 
tratar doentes não transferíveis”.

Na realidade brasileira, além de 
atuar em pronto-socorros, este pro-
fissional realiza cirurgias relacionadas 

a parede e cavidade 
abdominais, trauma 
e emergência e pro-
cedimentos simples 
das outras especia-
lidades cirúrgicas, 
tendo espaço ga-
rantido nos grandes 
centros e nas cida-
des menores, onde 
há escassez de espe-
cialistas.

Para isso, é neces-
sária uma formação 

sólida e abrangente, no sentido de 
orientar o paciente de maneira pre-
cisa, resolvendo o caso ou dando o 
correto encaminhamento ao especia-
lista capaz de fazê-lo. “Esta medicina 
generalista qualificada, embora hoje 
as instituições estejam na direção 
contrária, é a medicina de que o Bra-
sil precisa”, avalia Triviño, ao observar 
que tanto os gestores públicos quan-
to os privados supervalorizam a espe-
cialização, quando é utópico pensar 
em médicos especialistas de plantão 
para os 190 milhões de brasileiros.

“Existe uma mensagem absurda 
do governo de que, para determi-
nadas regiões do país, não é preciso 
um médico altamente qualificado”, 

atualmente,  
40% dos egressos 
não conseguem  

uma vaga e  
nem todos  

os programas  
têm boa  

qualidade
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protesta Rasslan. “Quanto mais iso-
lada a cidade, maior a sua necessi-
dade de ter o melhor médico, não o 
pior”, completa Birolini. “Acreditar 
que profissionais mal preparados 
podem atender as pessoas menos 
favorecidas do ponto de vista so-
cioeconômico é uma discriminação 
inaceitável, particularmente na me-
dicina”, destaca Rasslan. “Não exis-
tem operações simples. Uma com-
plicação ocorrida em uma operação 
de pequeno ou médio porte pode 
tornar-se um problema complexo.”

O professor completa: “No passa-
do, o cirurgião tinha uma formação 
ampla, horizontal, com uma visão do 
doente como um todo. Hoje, a for-
mação é cada vez mais vertical, mais 
estreita, com uma tendência a tratar 
de órgãos ou doenças. O jovem pre-
tende ser um superespecialista. Um 
cirurgião geral qualificado é mais do 
que necessário para atender as ne-
cessidades da população. É preferível 
um único cirurgião geral qualificado a 
uma equipe de especialistas.”

Como a legislação permite que o 
médico sem a formação adequada 
atue como cirurgião e a remuneração 
é indigna, privilegia-se a quantidade 
em detrimento da qualidade, o que é 
muito grave. “Não há espaço para a 
medicina qualificada na atual conjun-
tura, o que leva a dois níveis de assis-
tência à saúde, como há dois tipos de 

formação educacional, de assistência 
jurídica, de habitação e assim por 
diante”, lamenta Triviño, da Unifesp.

PéSSIMAS CONDIÇõES 
DE TRABALHO

Honorários aviltantes, jornada ex-
tensiva, precariedade de vínculos, 
falta de progressão na carreira e au-
sência de equipamentos e materiais 
tornam ainda mais pesada a carga dos 
cirurgiões, sem falar na concentração 
de profissionais nas grandes cidades 
por conta da carência de atrativos 
para o trabalho no interior. Diante de 
tantos desestímulos, inclusive no que 
diz respeito à educação médica con-
tinuada, o atendimento à população 
fica cada vez mais comprometido.

Embora a formação do cirurgião 

seja longa, a fim de que se torne um 
profissional competente e preparado 
para enfrentar as responsabilidades 
inerentes ao exercício profissional, 
“um indivíduo com formação inade-
quada compete em iguais condições 
com aquele bem capacitado; a remu-
neração não diferencia o melhor e o 
pior”, indigna-se Rasslan, da FMUSP. 
Além disso, continua, “não existe re-
lação entre diferenciação intelectual 
e retorno econômico; por outro lado, 
só haverá retorno econômico se hou-
ver diferenciação intelectual”.

“Investe-se em quartos de interna-
ção luxuosos e materiais de implante 
caríssimos, por exemplo, mas a remu-
neração do médico continua sendo his-
toricamente menosprezada”, compara 
Triviño. “O chamado ‘custo saúde’ cres-
ce de forma avassaladora e despropor-
cional aos irrisórios reajustes dos médi-
cos”, acrescenta Ilias, do CBC-SP.

Nos Estados Unidos, 70% dos mé-
dicos que fazem Cirurgia Geral depois 
optam por especialidades e apenas 
2% a 3% têm interesse em trabalhar 
na emergência. “Os números ameri-
canos não são diferentes dos nossos”, 
afirma Rasslan. “Considero o médico 
que trabalha no pronto-socorro um 
super-homem, um super-herói, pois 
suas decisões com frequência são a 
diferença entre a vida e a morte, daí a 
alta relevância de uma boa formação e 
de um excelente treinamento. Parado-

Como a legislação 
permite que o médico 

sem a formação 
adequada atue como 
cirurgião, privilegia-

se a quantidade 
em detrimento da 
qualidade, o que  

é muito grave



xalmente, esta é a área que dá menos 
prestígio e mais problemas”, reflete.

Elias Jirjoss Ilias, entretanto, vê 
no associativismo a esperança para 
reverter este quadro. “Os médicos 
não precisam se sujeitar aos baixos 
honorários e condições inadequadas 
de trabalho; afinal, não existem pla-
nos de saúde ou serviços públicos de 
assistência sem esses profissionais”, 
defende, acreditando no poder de 
mobilização da classe. “Assim, é es-
sencial participar das discussões e se 
fazer representar”, conclama.

SuPERESPECIALIzAÇÃO
Na opinião de Dário Birolini, é muito 

mais difícil formar um cirurgião alta-
mente qualificado do que um técnico 
superespecialista. Por outro lado, frisa 
Tarcisio Triviño, “a sociedade atual, 
pelo menos nos grandes centros, exi-
ge que seu médico seja superespecia-
lizado, pois pensa que é o melhor que 
pode ter”. Mas o generalista e o espe-
cialista podem ter seus espaços pró-

prios, segundo o professor, comple-
tando-se de forma harmoniosa. “Um 
faria o primeiro atendimento, que po-
deria ser resolutivo ou não, e o outro 
receberia os casos mais complexos.”

Além disso, a especialização preco-
ce, frequentemente almejada pelos 
alunos e incentivada pelos docentes, 
prejudicaria a formação geral tão ne-
cessária a todos os médicos, que têm 
a obrigação de tratar o paciente e 
não sua doença ou sintoma. “A cirur-
gia começa no consultório, quando o 
profissional ouve quem está sentado 
à sua frente e tenta compreender a 
situação como um todo; e só termi-
na após a reabilitação do paciente”, 
descreve Rasslan. Por isso, segundo 
Triviño, “a graduação bem feita e a 
formação cirúrgica geral são gran-
des e absolutos pré-requisitos para 
qualquer cirurgião especialista”.

relAção MÉDiCo-PACieNTe
Impessoal e até comercial têm 

sido adjetivos utilizados para des-

crever a relação médico-paciente 
nos dias atuais, em muitos casos. 
“O paciente não vê mais o médi-
co como um amigo, mas como um 
servidor, de quem tudo se pode co-
brar”, constata o professor da Uni-
fesp. Envolvendo riscos maiores 
que os do atendimento clínico, em 
geral, a cirurgia é uma atividade 
bastante vulnerável a processos de 
má prática, ainda que a maior par-
te deles não tenha fundamento.

Problemas de comunicação com 
o doente são origens comuns de 
queixas contra os profissionais. “O 
médico hoje não leva a imagem do 
paciente para casa. O paciente é do 
hospital ou do convênio. É o mode-
lo americano, que trata as pessoas 
como números”, diz Triviño. Biro-
lini concorda: “Nos livrinhos dos 
convênios, com certa frequência 
encontra-se nomes de clínicas e 
serviços e não mais de médicos, 
mais pessoas jurídicas do que físi-
cas; eis um sintoma perigoso.”
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são paulo assume  
A pRESIDêNCIA DO CBC
O 

capítulo paulista pretende 
levar ao Colégio Brasileiro 
de Cirurgiões (CBC), em 

âmbito nacional, as medidas de su-
cesso que aumentaram seu número 
de associados em 15%, apenas nos 
últimos dois anos, otimizaram a 
aplicação dos recursos financeiros e 
possibilitaram a realização de mais 
de 50 eventos científicos por ano, 
nas gestões mais recentes, entre os 
quais grandes congressos.

Tais conquistas tornaram natural a 
condução de Gaspar de Jesus Lopes Fi-
lho, então à frente do capítulo de São 
Paulo, ao cargo de mestre do CBC, que 
equivale ao de presidente. Tanto que 
sua eleição ocorreu por unanimidade, 
tendo sido inscrita uma chapa única.

“A continuidade que conseguimos 
imprimir às gestões de São Paulo, des-
de 2004, fez com que o grupo ganhas-
se força, dando consistência às ações 
da entidade”, relata Lopes Filho. “Te-
mos a intenção de fazer um trabalho 
também de resultados importantes 
no CBC, tornando-o a casa de todos os 
cirurgiões brasileiros”, revela.

Aos 80 anos de fundação, o Colé-
gio tem 6 mil membros, enquanto o 
capítulo paulista 1,8 mil. É a terceira 
maior sociedade cirúrgica do mundo, 
atrás dos Estados Unidos e do Japão, 
e a maior da América Latina.

O novo mestre deseja que o CBC 
participe de maneira cada vez mais 
contundente, ao lado das entidades 
médicas nacionais, das lutas comuns 
a todos os médicos como educação 
médica continuada, qualidade da 
formação e da residência, regula-
mentação da medicina, salário mí-
nimo profissional, Plano de Carreira, 
Cargos e Vencimentos, entre diver-
sas outras, inclusive manifestando-

se junto ao Congresso Nacional.
“É uma honra termos o Gaspar 

como mestre do CBC; o reconheci-
mento de um trabalho e uma grande 
oportunidade para que o cirurgião 
paulista possa ter ouvida a sua voz”, 
afirma Paulo Kassab, novo mestre 
do capítulo de São Paulo.

Ele também destaca o fato de o 
CBC-SP ser o Departamento Científico 
da Associação Paulista de Medicina. “É 
essencial que nossas representações 
externas sejam uníssonas e a APM tor-
nou-se a líder das reivindicações rela-
tivas à Defesa Profissional, que são a 
nossa grande prioridade, assim como 
a atualização científica permanente 
para todos os cirurgiões”, enfatiza.

“Estamos muito próximos, inclusi-

ve a sede do CBC-SP é dentro do pré-
dio da APM”, lembra o presidente da 
Associação, Jorge Carlos Machado 
Curi, que considera este um excelen-
te exemplo. A APM oferece todo o 
respaldo para os programas de edu-
cação médica continuada desenvol-
vidos pelas Sociedades de Especiali-
dade, inclusive com a ampliação de 
seu alcance no interior, por meio das 
suas Regionais. Além disso, os asso-
ciados das especialidades parceiras 
podem contar com toda a sorte de 
serviços disponibilizados pela APM, 
com destaque para a Defesa Profis-
sional, que é a defesa da boa prática 
médica. “Estamos construindo um 
casamento perfeito”, finaliza Curi.

*por Camila Kaseker

Posse dos diretores do CBC nacional, gestão 2010-2011
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trabalho 
médico 
pARA pAgAR 
fIES É MEDIDA 
pAlIATIvA
Entidades criticam lei que permite pagamento de 
crédito educativo com prestação de serviços médicos

KARINA TAMBELLINI

A Lei 12.202/10, sancionada 
em janeiro pelo presidente 
Lula, possibilita que médi-

cos formados com auxílio do Fundo 
de Financiamento ao Estudante do 
Ensino Superior (FIES), em institui-
ções particulares, paguem parcial ou 
totalmente a dívida mediante atua-
ção no Programa de Saúde da Família 
(PSF), com carga horária de 20 horas 
semanais. A cada mês de trabalho, 
abate-se 1% do saldo devedor.

O médico que aceitar essa condição 
deverá atuar em cidades do Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste, de acordo 
com o Ministério da Saúde, uma vez 
que essas regiões têm escassez de 
profissionais. Para quitar a dívida, se-
rão ao todo aproximadamente oito 
anos e quatro meses de trabalho.

Em 2009, segundo o Ministério da 
Educação, 8.150 estudantes de medici-
na estavam ligados ao FIES. A estima-
tiva oficial é de que até 75% poderão 
aderir à nova forma de pagamento.

Tal iniciativa, contudo, deve ser 
considerada com cautela. Entida-
des médicas alertam que, em vez 
de ajudar, ela pode representar um 
risco aos cidadãos: “No Brasil, temos 
181 escolas de medicina e metade 
delas tem sérios problemas; não faz 

sentido financiar um estudo de má 
qualidade, pois estaremos gastando 
o dinheiro do contribuinte de forma 
inadequada”, opina José Luiz Gomes 
do Amaral, presidente da Associação 
Médica Brasileira (AMB).

Ainda segundo Amaral, a medida é 
puramente paliativa. Não busca resol-
ver o centro do problema, que é ofere-
cer uma carreira de Estado segura ao 
médico, com o aparato técnico neces-
sário para que ele possa trabalhar em 
regiões mais afastadas dos grandes 
centros: “Se essas questões estives-
sem asseguradas, o preenchimento de 
todas as vagas seria natural. Não é tor-
nando o serviço quase obrigatório que 
se estimula o crescimento e o desen-
volvimento da profissão”, acredita.

O presidente da Associação Pau-
lista de Medicina (APM), Jorge Car-
los Machado Curi, diz que qualquer 
medida que possa estimular o médi-
co é favorável; entretanto, é preciso 
dar condições estruturais para que 
o profissional se fixe nessas regiões 
mais carentes: “Não dá para imagi-
nar que apenas essa proposta vá re-
solver o problema.”

Amaral pondera também que esta 
lei está longe de incluir o médico no 
sistema público de saúde. “Só seria 
uma medida inclusiva se o acesso ao 
PSF permitisse que os estudantes, 

ao terminarem a graduação, pudes-
sem encontrar um bom posto de tra-
balho, para continuar crescendo e se 
desenvolvendo. Da forma como a lei 
foi aprovada, não vai satisfazer a ne-
cessidade da sociedade.” 

O deputado Eleuses Paiva, ex-
presidente da APM e da AMB, con-
corda com o posicionamento das 
entidades. Em sua opinião, a medi-
da é periférica; consequentemente, 
não culminará no resultado dese-
jado pelos profissionais e pelas en-
tidades representativas da classe, 
que é a interiorização da medicina, 
com qualidade para todos. 

De acordo com o diretor de Defesa 
Profissional da APM, Tomás Patrício 
Smith-Howard, a proposta não deve in-
centivar a proliferação de escolas médi-
cas. “O que deve existir é a fiscalização 
das faculdades com critérios rigorosos, 
como corpo docente qualificado, hos-
pitais universitários e programas de 
residência médica, para que os alunos e 
os futuros médicos possam atender às 
necessidades de assistência da popula-
ção local”, observa. 

“Se houvesse a preocupação com a 
carreira do médico e sua segurança, 
seria espontâneo trabalhar na Saúde 
da Família, pois é gratificante, reme-
te às raízes da vocação”, conclui o 
presidente da AMB.
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marina silva, UMA 
MIlITANTE pElO plANETA
A senadora defende foco na prevenção e uma assistência à 
saúde atenta às condições ambientais em que estamos inseridos

BRUNA CENçO

Senadora da República e ex-
ministra do Meio Ambiente, 
Marina Silva é uma das perso-

nalidades brasileiras mais proeminen-
tes na temática ambiental. Já recebeu 
diversos títulos no país e no exterior, 
entre os quais o Prêmio Sophie 2009, 
por sua contribuição à defesa da na-
tureza e do desenvolvimento susten-
tável do planeta. Em entrevista exclu-
siva à Revista da APM, ela comenta os 
desafios da área e, em especial, suas 
relações com a saúde.

Durante muito tempo, as ques-
tões ambientais foram tratadas 
como um problema separado das 
áreas consideradas essenciais, 
como saúde e educação. Por quê?

A mentalidade pós-Revolução In-
dustrial considerava que o planeta 
tinha uma capacidade ilimitada de 
suprir nossa demanda por recursos 
naturais e de assimilar todos os de-
jetos que produzíamos, indepen-
dentemente de tipo e quantidade. 
Nessa lógica, fazia até algum sentido 
a fragmentação, sobretudo porque 
nos faltava o entendimento da inter-
dependência entre a humanidade, as 
demais formas de vida do planeta e 
os processos naturais que a susten-
tam. A ausência dessa compreensão, 
aliada à noção da ausência de limites, 
levou-nos a adotar um estilo de vida 
não sustentável, a estabelecer uma 
lógica de mercado e a criar um arca-
bouço de políticas públicas que não 

consideram toda essa realidade. Na 
saúde, o paradigma dominante tem 
sido o da cura, em detrimento da pre-
venção, e do enfoque no indivíduo 
dissociado das condições do meio 
em que vive. A educação está longe 
de levar as pessoas a interagir com 
realidades complexas e capacitá-las a 
produzir respostas criativas e efetivas 
para os desafios da atualidade.

essa realidade permanece ain-
da hoje?

Felizmente, estamos em um pro-
cesso de mudança. Inúmeros núcleos 
vivos da sociedade já internalizaram 
essas questões e operam na vanguar-
da de uma nova sociedade, onde os 
processos são pensados de modo mais 
inteligente. Se integra os saberes, se 
prima pela prevenção e por uma edu-
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cação que forme pensadores e pes-
soas com capacidade de encontrar 
respostas para um mundo que precisa 
de um novo significado para o sentido 
de realização e felicidade. Empresas 
começam a operar numa lógica de 
responsabilidade socioambiental ver-
dadeira. Essas pessoas e instituições 
estão movendo a sociedade e indican-
do o novo caminho por onde podemos 
prosseguir como civilização. 

As discussões ambientais ain-
da limitam-se à proteção da na-
tureza, sem colocar o homem 
como parte do ecossistema. Ao 
mesmo tempo, a saúde ainda não 
incorporou os cuidados com o 
meio ambiente como uma forma 
de prevenção a doenças. essa 
conscientização é importante?

No Brasil, a partir do movimento ini-
ciado por Chico Mendes na Amazônia, 
a defesa do meio ambiente segue além 
da proteção pura e simples da nature-
za. Ela integrou o que chamamos de 
visão socioambiental, em que o desafio 
é prover condições dignas de desenvol-
vimento humano e, ao mesmo tempo, 
preservar nossos recursos naturais e os 
serviços ambientais que nos propiciam 
qualidade de vida. É impossível disso-
ciar a saúde do planeta da saúde das 
pessoas, por exemplo. A maior parte 
das mortes, nos países pobres, está 
relacionada com a qualidade da água, 
que, por sua vez, depende das condi-
ções ambientais da bacia hidrográfica. 
As mudanças climáticas globais pro-
duzirão efeitos diretos, causados pelos 
chamados eventos extremos, como 
furacões, tempestades, inundações, 
secas e ondas de calor. Isso afetará a 
saúde diretamente, provocando trau-
mas físicos e psicológicos, além de 
perdas econômicas importantes. Entre 
os efeitos indiretos, estão escassez de 
água, queda na produção de alimentos, 
exacerbação da poluição atmosférica e 
migrações dos chamados “refugiados 
ambientais”. Todos esses processos 
têm impactos importantes na saúde. 

Além disso, os efeitos das oscilações 
do clima (variações de temperatura, 
chuvas, etc) sobre agentes e vetores 
de doenças infecciosas endêmicas, 
como dengue, malária, leishmaniose, 
diarréias infecciosas e outras, podem 
acelerar os ciclos infecciosos e facilitar 
a dispersão espacial dos agentes micro-
bianos e de seus transmissores.
 
Nos ministérios e secretarias, 
é possível resolver essa dis-
sonância e criar projetos que 
atendam às duas áreas concomi-
tantemente?

Existem diversas iniciativas em curso 
no setor público e na sociedade. Con-
tudo, é preciso visão e vontade política 
para dar escala a essas experiências, 
transformando-as em políticas públi-
cas que possam ser universalizadas.

Durante sua atuação como minis-
tra, houve essa preocupação?

Orientei minha atuação no Minis-
tério do Meio Ambiente por quatro 
diretrizes: desenvolvimento susten-
tável, controle e participação social, 
fortalecimento do sistema nacional 
de meio ambiente e política ambien-
tal integrada ou transversalidade. E 
foi a partir dessa visão que conse-
guimos importantes avanços, como, 
por exemplo, a criação dos planos 
nacionais de combate à desertifica-
ção e de recursos hídricos. Também 

conseguimos inverter a tendência 
histórica de aumento do desmata-
mento da Amazônia, que foi capaz 
de reduzir a destruição da floresta 
em 60% em três anos.
 
Como a classe médica pode se en-
volver nessa temática?

Acredito que a classe médica já vem 
dando significativas contribuições 
para a compreensão do conceito mais 
amplo de saúde, que procura integrar 
as dimensões físicas, psíquicas e emo-
cionais do ser humano com as con-
dições ambientais em que ele vive. É 
importante que a produção científica 
esteja associada a uma atualização 
contínua dos cursos de medicina, es-
pecialmente no que se refere aos im-
pactos das mudanças climáticas sobre 
a saúde. Precisaremos fazer um enor-
me esforço para estabelecer políticas 
públicas na área de saúde que sejam 
adaptadas a essas novas condições 
ambientais, cujos impactos serão mais 
severos sobre os mais pobres.
 
Pesquisas da organização Mun-
dial da saúde mostram uma in-
trínseca relação entre as regiões 
menos desenvolvidas e a propaga-
ção de doenças, inclusive as que 
já eram dadas com extintas, como 
Chagas ou leishmaniose. em sua 
opinião, por que isso acontece?
As regiões mais pobres são também 
aquelas em que o Estado tem pre-
sença mais frágil e a qualidade dos 
serviços de saneamento básico, edu-
cação e saúde, por exemplo, é mais 
precária. Em muitas dessas regiões, 
verifica-se também um elevado pro-
cesso de degradação ambiental, que 
acaba por reduzir ainda mais a quali-
dade de vida e as opções de sobrevi-
vência da população.
 
Quais os maiores desafios para 
o Brasil no que tange ao binô-
mio poluição e saúde?

Adotar um novo modelo de desen-
volvimento, que promova o desenvolvi-

“a educação está 
longe de levar as 

pessoas a interagir 
com realidades 

complexas e 
capacitá-las a 

produzir respostas 
criativas e efetivas 
para os desafios  
da atualidade”
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mento humano e preserve a qualidade 
do ambiente e a proteção dos nossos 
ecossistemas é, sem dúvida, o maior 
desafio, não só no Brasil, mas em to-
dos os países. Além disso, precisamos 
de uma estratégia nacional para me-
lhorar a qualidade de vida em nossas 
cidades. Afinal, é onde vivem mais de 
80% da população brasileira. É urgente 
ampliar a oferta de transporte público 
de qualidade, o acesso ao saneamento 
básico, à moradia digna e a espaços de 
lazer. Além disso, precisamos reduzir a 
vulnerabilidade de nossas cidades aos 
eventos climáticos extremos, como as 
enchentes, por exemplo.
 
Você concorda com o tema saúde 
ambiental? foi estabelecida uma 
meta brasileira concreta a ser 
atingida nessa área. É factível?

Um estudo da ONG WWF indica que 
já superamos em 30% a capacidade 
de restauração do planeta. A ONU 
tem divulgado diversos indicadores 
globais que dão conta dessa realida-

de. Costumo dizer que o planeta está 
muito doente. Apresenta quadro febril 
em elevação e sinais de “falência múl-
tipla de órgãos”. Felizmente, no final 
do ano passado, o governo brasilei-
ro cedeu à pressão das organizações 
ambientalistas e dos formadores de 
opinião e deu dois passos importantes 
nessa questão. Assumiu um compro-
misso de reduzir as emissões de gases 
de efeito estufa entre 36% e 39% até 
2020 e aprovou a lei que estabelece a 
política nacional de mudanças climá-
ticas. Esses são passos importantes, 
mas precisam ser bem acompanhados 
pela sociedade, para que se estabele-
ça a devida tradução dessa política em 
todas as áreas do governo, sobretudo 
na área de saúde. Costumo dizer tam-
bém que já temos as respostas técni-
cas para a maioria dos nossos proble-
mas, o que nos falta é o compromisso 
ético de colocar nossa técnica a servi-
ço das causas de nosso tempo.

os últimos debates nacionais e 

mundiais sobre poluição e mudan-
ças climáticas foram produtivos? 
Quais pontos merecem destaque 
enquanto perspectivas?

Lamentavelmente, as negociações 
internacionais avançam em ritmo 
incompatível com a urgência e gravi-
dade do problema do aquecimento 
do planeta. Na última reunião que 
ocorreu em Copenhague, houve pou-
co proveito da presença inédita de 
mais de 100 chefes de Estado. Não se 
conseguiu um acordo sobre as metas 
específicas para redução de emissões 
globais nos anos de referência que são 
2020 e 2050. O avanço foi a criação de 
um fundo de 100 bilhões de dólares 
por ano para promover uma economia 
de baixo carbono e ações de adapta-
ção nos países em desenvolvimento. 
Mas, sem dúvida, o maior ganho foi 
o aumento extraordinário da pressão 
da opinião pública sobre os governos, 
que acredito crescerá cada vez mais e 
forçará que se assumam compromis-
sos concretos nos próximos anos.



Sou formado há 25 anos, atuo há 20 
em cirurgia plástica e há 19 trabalho 
no interior de São Paulo. Minha expe-
riência, neste período, faz-me refletir 
sobre como se ensina ética médica 
a um profissional. Trata-se, aliás, de 
uma questão cada vez mais atual e que 
deve levar todos à reflexão.

No início de meu aprendizado, 
tive na figura do professor doutor 
Raul Couto Sucena, do Hospital Be-
neficência Portuguesa de São Paulo, 
a imagem de um profissional rígido 
e exemplar no que se refere ao as-
sunto. A retidão de suas ações dizia 
tudo; sua postura de vida e princí-
pios ensinavam por si só o valor da 
ética e da transparência. 

Lembro bem do surgimento de 
softwares direcionados à cirurgia 
plástica na década de 80. A indigna-
ção sobre tal aparato por parte de 
meu mestre foi contundente. Tam-
bém à época, começamos a registrar 
um aumento do marketing pessoal 
do cirurgião plástico nos meios de 
comunicação, como jornais, propa-
gandas, televisão, entre outros.

Hoje em dia, a imprensa leiga sor-
teia cirurgias plásticas e estéticas aos 
seus leitores, bem como consórcios. 
Tudo acontece sem que o profissional 
conheça o paciente, e o sorteado não 
sabe se a cirurgia com a qual está sen-
do contemplado trará benefícios ou 
até se existe uma real indicação desse 
procedimento. 

Certa vez, conversando com um 
amigo jornalista que me cobrava maior 
participação nos meios de comunica-

lIMITE ÉTICO NA CIRURgIA pláSTICA

ção, expliquei ter receio de transfor-
mar uma reportagem em propaganda 
pessoal. Ele retrucou dizendo que, 
se não me pronunciasse de maneira 
ética, outros profissionais poderiam 
fazê-lo com ou sem ética.

Nunca, em todos esses anos, li ou 
ouvi uma entrevista com o professor 
Ivo Pitangui em que ele mencionasse 
suas inúmeras técnicas pessoais para 
promover-se. Ele sempre transmitiu 
com clareza as informações sobre a ci-
rurgia plástica para promover a saúde 
do paciente, exclusivamente. 

Existem vários profissionais que re-
almente dignificam a nossa profissão. 
Recordo dos professores Antonio Ro-
berto Bozola, Vera Cardim, Julio Bes-
teiro, Jorge Ishida, entre outros. Acre-
dito, inclusive, que a grande maioria 
dos cirurgiões plásticos brasileiros é 
consciente e luta contra a má prática 
da ética médica. Porém, há exceções, 
infelizmente.

O médico deve ter consciência de 
que trabalha com um bem de ini-
gualável grandeza: a saúde. Portan-
to, não pode vulgarizar a profissão 
e transformá-la em comércio, sob o 
risco de abdicar de toda a dignidade 
da medicina.

Os cirurgiões plásticos que possuem 
interesse simplesmente comercial 
deveriam, de fato, ter seus registros 
cassados pelo Conselho Federal de 
Medicina. Utilizariam, então, seu co-
nhecimento e dom de negociante para 
produção de cintas de modelagem 
corporal, o que não traria prejuízo de-
finitivo aos pacientes.

É por desvio de conduta que hoje a 
cirurgia plástica está estigmatizada na 
mídia e até entre os cidadãos. Alguns 
maus profissionais buscam vender a 
especialidade como fonte de beleza 
e juventude, somente para amealhar 
dinheiro fácil, muitas vezes até em de-
trimento da saúde. 

A ética, friso mais uma vez, deve 
prevalecer sempre, especialmente na 
área médica. Este é um limite que não 
devemos ultrapassar jamais. Aos que 
o fizerem, recomendo uma postura 
firme do nosso Conselho, pois temos 
de adotar invariavelmente a defesa da 
medicina e dos pacientes.

PAuLO CEzAR MARIANI é cirur-
gião plástico, ex-secretário de Saúde 
de Jales (SP), membro do Fórum de 
Lideranças Médicas do Oeste Paulis-
ta, delegado da Associação Médica 
Brasileira e 1º secretário da Associa-
ção Paulista de Medicina
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associaÇão médica 
brasileira encabeÇa 
DEBATE MUNDIAl SOBRE 
O USO DO plACEBO
Discussões mostram 
que ainda está 
longe de um 
consenso a 
proibição total ou 
parcial da prática 
em pacientes 
sujeitos de pesquisa

BRUNA CENçO

A Associação Paulista de Me-
dicina sediou, em fevereiro, 
a conferência internacional 

“The Ethics Of Placebo Control in Cli-
nical Trial”, promovida pela Associa-
ção Médica Mundial (WMA) e a As-
sociação Médica Brasileira (AMB). 

Em três dias de discussões, 36 
pesquisadores de 12 países, a 
maioria representando organiza-
ções internacionais como Europe-
an Medicines Agency, Food and 
Drug Administration e Good Prac-
tice Alliance, discutiram em que 
casos pode ser considerada ética a 
utilização de placebo em pesquisas 
em seres humanos. Segundo o pre-
sidente da AMB, José Luiz Gomes 
do Amaral, o evento, que o Brasil 
teve a honra de sediar, “será um 
marco na história da pesquisa”.
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Publicada em 1964, 
a Declaração de Helsinki, 
documento que regula a prática em 
pesquisas clínicas, já passou por oito 
revisões. A última delas, decorrente 
de encontro realizado em Seul, na 
Coreia do Sul, no ano de 2008, per-
mitiu a realização de pesquisas com 
a substância inócua em duas situ-
ações: 1) quando ainda não houver 
tratamento conhecido para a doen-
ça estudada e 2) se o placebo for ne-
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cessário para determinar a eficácia 
ou segurança de uma intervenção e 
os pacientes que receberem o pla-
cebo ou nenhum tratamento não 
estiverem sujeitos a nenhum risco 
de dano sério ou irreversível. O tex-
to também acrescenta que extremo 
cuidado deve ser tomado para que 
se evite o abuso dessa opção.

Mas a medida não pôs fim à po-
lêmica, daí a realização da confe-
rência internacional “The Ethics Of 

Placebo Control in Clinical Trial”, 
em fevereiro último, no Brasil. As 
conclusões dos pesquisadores ser-
virão de base para o grupo de tra-
balho da WMA propor um novo do-
cumento informativo ou resolução 
que possa ser adotada pelos países 
integrantes da Associação.

Os principais pontos analisados 
são os riscos ao paciente, a neces-
sidade da pesquisa, transparência 
nas informações transmitidas e a 
metodologia. Isto é, quanto menor 
o número de sujeitos e o tempo sob 
uso do placebo, mais seguro para 
os pacientes. Por outro lado, para 

os contrários à técnica, um número 
pequeno de pacientes pode com-
prometer os resultados da pesquisa, 
tornando-a desnecessária.

CONTROVéRSIAS
Derivada do latim, a palavra pla-

cebo tem como significado original 
“agrado”. Sua primeira menção na 
literatura científica ocorreu em me-
ados do século XVII e a definição, 
que durou cerca de 150 anos, era 
a de um remédio ministrado mais 

para satisfazer do que para 
beneficiar o paciente. 

Pílulas de açúcar ou 
farinha eram receitadas 

a pacientes difíceis de li-
dar, com doenças imaginárias, ou 
quando não houvesse tratamento 
conhecido. A prática era tão co-
mum que Richard Cabot, no artigo 
“The use of Thruth and Falsehood 
in Medicine”, de 1903, dizia duvi-
dar que algum médico não tivesse 
usado placebo em seus pacientes 
pelo menos uma vez na vida.

Em um estudo de 1938, pacientes 
vacinados contra gripe apresenta-
ram o mesmo quadro dos submeti-
dos à injeção de placebo. Foi cunha-
do, então, o “efeito placebo” para 
classificar situações em que a pessoa 
melhora simplesmente por acreditar 
que está sendo tratada.

Pesquisas mais modernas rela-
tam que cerca de 60% dos casos 

Representantes de 12 países e lideranças médicas nacionais prestigiam conferência
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de dor de cabeça leve a moderada 
e 17% dos de hipertensão são cura-
dos com placebo. Ao mesmo tem-
po, 40% dos pacientes citam so-
nolência após o tratamento, como 
se fosse um efeito colateral do su-
posto remédio. Outros trabalhos 
evidenciam que a melhora pode 
ocorrer apenas pelo contato com 
o médico, independentemente da 
ingestão de qualquer pílula.

Tudo isso leva uma parcela da co-
munidade científica a questionar, 
em diversas situações, a relação 
custo-benefício de certos fármacos, 
considerando possíveis efeitos ad-
versos, interação medicamentosa, 
dificuldades de administração e in-
clusive o valor dispendido.

Por outro lado, com as inovações 
científicas e tecnológicas do período 
da Segunda Guerra Mundial, a pro-
dução de remédios foi incrementa-
da. O cientista solitário com recur-
sos modestos deu lugar a grandes 

grupos de pesquisa e a comparação 
de eficácia com o placebo se tornou 
uma das principais técnicas para 
testar novas drogas.

Quando o quadro é grave e já exis-
te medicamento comprovadamente 
eficaz, o uso do placebo é visto como 
inadmissível e totalmente antiético. 
Mas alguns especialistas defendem 
que, se ainda não foi desenvolvido 

tratamento para determinada do-
ença, a prática é indispensável para 
que não se aprove drogas cuja eficá-
cia possa ser inferior aos resultados 
do “efeito placebo”, o que acabaria 
prejudicando os pacientes.

O problema são as infinitas situ-
ações entre um extremo e outro, 
onde permanece a dúvida sobre a 
utilização do placebo.

Durante o evento na APM, o ale-
mão Urban Wiesing citou a polêmica 
envolvendo a realização de pesquisas 
em países onde os sujeitos não teriam 
acesso ao medicamento convencio-
nal, por causa de dificuldades de lo-
gística e pelo alto custo. Segundo ele, 
alguns pesquisadores defendem que 
a possibilidade de receber um novo 
tratamento eficaz ou placebo seria 
melhor do que nada. Ao mesmo tem-
po, essa tese é extremamente critica-
da pelos que reivindicam regras iguais 
para todas as pessoas, qualquer que 
seja sua condição econômica.
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os principais pontos 
analisados são os 
riscos ao paciente, 

necessidade 
da pesquisa, 
transparência 

nas informações 
transmitidas e 
metodologia





��       REVISTA DA APM – MARÇO DE 2010

Departamento de Cirurgia Plástica
06/04 – terça – 20h às 22h
Curso de Residentes 
em Cirurgia Plástica

CqH – Compromisso com 
a qualidade Hospitalar
08 e 09/4 – quinta e sexta-feira 
– 8h30 às 17h30
Curso de Gestão de Processos 
– Mapas de Processo
Programa:
1. Análise e transformação 
organizacional
2. A organização e as partes 
interessadas
3. Mapa de Relacionamento: 
Compreendendo as Questões 
Críticas do Hospital
4. Identificando e desenhando os 
processos-chave do Hospital

Departamento de Coloproctologia
12/04 – segunda – 20h às 22h
Tema: Doenças Anais

Departamento do Médico Jovem
13/04 – terça – 19h30 às 21h30
Discussões Didáticas 
de Caso Clínico
“Homem de 55 anos 
com afasia repentina”

Departamento de Cirurgia Plástica
13/04 – terça – 20h às 22h
Curso de Residentes 
em Cirurgia Plástica

CqH – Compromisso com a 
qualidade Hospitalar
13 e 14/04 – terça e quarta-feira  
– 8h30 às 17h30
Curso de Gerência de Risco
15 e 16/04 – quinta e sexta-feira 
– 8h30 às 17h30

abril Curso de Estratégias e Planos 
– Planejamento Estratégico
Programa:
1. Formulação das Estratégias
2. Operacionalização das 
Estratégias
3. Planejamento da Medição do 
Desempenho Global
4. Metodologia SWOT
5. Exercícios

Departamento de Mastologia 
15/04 – quinta – 20h às 22h
Casos Clínicos de Lesões 
Precursoras e CDIS
Responsável: 
José Ricardo Paciência Rodrigues
Corresponsável: 
Anastásio Berretini Jr.

Departamento de Neurologia
17/4 – sábado – 9h30 às 12h00
Palestra para portadores de 
Narcolepsia – Público leigo
Tema “Exercícios físicos em 
excesso e suas consequências 
para o sono”

Departamento de Medicina de 
Família e Comunidade 
20/04 – terça – 19h30 às 21h30
Tema: Grupos de Saúde Mental 
para Adultos em Atenção 
Primária à Saúde

Departamento de Cirurgia Plástica
20/04 – terça – 20h às 22h
Curso de Residentes 
em Cirurgia Plástica

Departamento de Nutrologia 
22/04 – quinta – 20h às 22h
reunião Científica de Nutrologia 

Comitê de Perícias Médicas 
I Simpósio em Perícia da Dor  
23/04 – sexta-feira – 

das 18h30 às 22h00
- Definição; Dor 
nociceptiva; Dor Neuropática
- Dor funcional (sinal de alarme) x 
Dor patológica (sintoma/doença) 
- Dor Crônica 
orgânica x não orgânica
- Síndrome Factícia x 
Simulação x D. Muchausen 
- Prevenção da Incapacidade e 
Reabilitação
- Avaliação das Órteses e Próteses
24/04 – sábado – 08h30 às 18h00
- Dogmatismo Orgânico x Doenças 
Somatoforme
- Ganho Secundário
- Dimensão mental da 
Dor. A memória da Dor. 
Cristalização do Sistema.
- Avaliação Clínica da Dor
- Contribuições das Técnicas de 
Diagnóstico por Imagem
- Fundamentação 
e Conclusão Pericial
- Uso de algoritmo na avaliação 
da capacidade laborativa
- O que é necessário saber 
para a avaliação pericial da dor
- Visão Clínica, 
Cirúrgica e Psiquiátrica
- Novo Paradigma para a 
Interpretação Pericial e Ler/Dort

Departamento de 
Gastroenterologia  
24/04 – sábado – 9h às 13h
Curso de Gastroenterologia 
Módulo I: DISPEPSIA
Coordenador: 
Dr. Marcelo da Silva Pedro
Palestrante: 
Dr. Alexandre Buzaid Neto 

Comitê Multidisciplinar 
de Adolescência 
26/04 – segunda – 20h30 às 22h00
Programa de Atenção aos 
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OBSERVAÇõES:
1. Os associados, estudantes, residentes 
e outros profissionais deverão 
apresentar comprovante de categoria 
na Secretaria do Evento, a cada 
participação em reuniões e/ou cursos.
2. favor confirmar a  realização do 
Evento antes de realizar sua inscrição.
3. As programações  
estão sujeitas a alterações.

INSCRIÇõES ONLINE:
Através do site www.apm.org.br 
Eventos APM

INSCRIÇõES/LOCAL:
Associação Paulista de Medicina
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 278 
São Paulo/SP
Tel: (11) 3188-4281 
Departamento de Eventos 
E-mail: inscricoes@apm.org.br

ESTACIONAMENTOS:
Rua Francisca Miquelina, 67 
(exclusivo aos sócios da APM)
Rua Genebra, 296 
(Astra Park – 25% de desconto)
Av. Brig. Luís Antonio, 436 
(Paramount – 20% de desconto)

PROF. DR. ÁLVARO NAGIB ATALLAH
Diretor Científico

Transtornos do Aprendizado 
– Teleconferência
20h30 – Transtorno do Déficit de 
Atenção e Hiperatividade
Dr. Wimer Bottura Junior            
21h00 – Transtorno Dismórfico 
corporal e Vigorexia
Dr. Manoel de Maria Teixeira
21h30 – Debate com os internautas
 
Departamento 
de Cirurgia Plástica
27/04 – terça – 20h às 22h
reunião Científica 
de Cirurgia Plástica

Comitê Multidisciplinar 
de Auditoria Médica
28/04 – quarta – 19h30 às 22h00
Mesa: ética Médica
19h30 às 21h30 – 
Dr. Antonio Pereira Filho

21h30 às 22h00 – Perguntas

Departamento de Patologia Clínica 
29/04 – quinta – 20h às 22h
Tema: O Laboratório na 
Acreditação Joint Comission

CqH – Compromisso com a 
qualidade Hospitalar
29 e 30/04 – quinta e sexta-feira 
– 8h30 às 17h30
Implantando o modelo de Excelência 
de Gestão no Setor Saúde
Programa:
1. O Modelo de Excelência de Gestão
2. Programa Compromisso com a 
Qualidade Hospitalar
3. Práticas de Gestão 
Associadas ao Modelo
4. Processo de Implantação do 
Modelo nas Unidades
5. Processo de Autoavaliação
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departamento cultural 
entrada Franca 
Reservas de lugares: 

(11) 3188.4301/4302/4304

espaÇo sociocultural 
www.apm.org.br 

Agenda sujeita a alterações

teatro com desconto para médicos associados

O INFERNO SOu Eu
Gênero: Drama
Um encontro impro-
vável, mas transfor-
mador, entre duas mu-
lheres de realidades 
totalmente diferentes 
que irão se conhecer 
além das aparências.
Direção: José Rubens Siqueira
Com: Marisa Orth e Paula Heifeld 
Onde: Teatro Jaraguá (281 lugares) – 
R. Martins Fontes, 51   
Fone: (11) 3255-4380
Horário: Sextas, às 21h30. 
Sábados, às 21h. Domingos, às 19h. 
Temporada: Até 16 de maio
Preço Normal: R$ 80,00 às sextas e sábados. R$ 70,00 
aos domingos – Desconto de 25% para médicos asso-
ciados e um acompanhante

OS OSSOS DO BARÃO
Gênero: Comédia
Comédia de costumes, 
conta a história de um 
imigrante italiano que en-
riqueceu e sonha com um 
título de nobreza. Para 
consegui-lo, monta uma 
armadilha para atrair a fa-
mília do Barão de Jaraguá, 

seu antigo patrão, usando como isca os seus ossos.
Direção: Orias Elias
Com: Cadu Camargo, Daniella Murias, 
Débora Muniz e outros
Onde: Teatro Ruth Escobar (390 lugares) – 
R. dos Ingleses, 209   
Fone: (11) 3259-2034
Horário: Sextas e sábados, às 21h. 

Domingos, às 19h30. 
Temporada: Até 28 de março
Preço Normal: R$ 40,00 aos sábados. R$ 30,00 às sex-
tas e domingos – Desconto de 50% para médicos asso-
ciados e todos os acompanhantes
 
CASAL TPM
Gênero: Comédia
Dois seres que en-
xergam o mundo de 
forma totalmente 
diversa, mas que não 
conseguem viver um 
sem o outro, enfren-
tam a rotina do casa-
mento e da relação 
homem-mulher: desde os tempos das cavernas, uma 
bomba-relógio prestes a explodir. 
Direção: Amauri Ernani
Com: Paula Giannini e Amauri Ernani 
Onde: Teatro Maria Della Costa (370 lugares) – 
R. Paim, 72 – Bela Vista   
Fone: (11) 3256-9115
Horário: Sextas, às 21h30. Sábados, às 21h. 
Domingos, às 19h30 
Temporada: Até 23 de maio
Preço Normal: R$ 40,00 às sextas. R$ 50,00 aos sába-
dos e domingos – Desconto de 50% para médicos as-
sociados e um acompanhante.

TREM DO RISO
Gênero: Comédia
O espetáculo é formado por qua-
dros que satirizam comportamen-
tos dos dias de hoje. Além dos qua-
dros, o ator/bailarino ainda canta 
e dança ritmos diversos como tan-
go, forró e samba.
Direção e atuação: 
Mineirinho de Maceió
Onde: Teatro Maria Della Costa (370 
lugares) – R. Paim, 72 – Bela Vista   
Fone: (11) 3256-9115
Horário: Sextas, às 22h50. Sábados, às 19h. 
Domingos, às 21h 
Temporada: Até 28 de março
Preço Normal: R$ 40,00 às sextas, sábados e domin-
gos – Desconto de 50% para médicos associados e 
um acompanhante.
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Há 12 anos, o programa exibe mensalmente, no 
auditório da APM, um filme temático relaciona-
do ao cotidiano. Após a exibição, especialistas 
convidados analisam e debatem com a plateia.
Coordenação: Dr. Wimer Bottura Júnior 
(psiquiatra e psicoterapeuta)

16 de abril, 
sexta-feira, às 19h30
GATA EM TETO 
DE zINCO quENTE 
EUA, Drama/1958
Direção: Richard
Brooks. 108 min.

SINOPSE
O patriarca de uma 
rica família espera pela 
morte, enquanto seu filho favorito não consegue 
se livrar do alcoolismo e os demais membros se 
envolvem em intrigas na disputa pela herança.

cine debateescola de artes

Piano Erudito e Popular com Gilberto Gonçalves 
Aulas com hora marcada diretamente 
com o professor pelos telefones 
(11) 7159-5941 e 5566-4272

Francês com Selma Vasconcelos
Segundas ou quartas-feiras 
(horários disponíveis entre 13h e 18h)

Pintura Contemporânea, desenho 
e colagem com Claudia Furlani 
Quartas-feiras, das 14h às 17h ou das 18h às 21h. 
Marque uma aula sem compromisso para 
conhecer nossos professores! 
Informações: 
Departamento 
Cultural da APM
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Camilo Follis Santos – Como é o con-
trato social de uma empresa médica? 
Qual seria a natureza jurídica? seria 
uma sociedade ou poderia ser uma em-
presa individual?

A empresa terá lucro presumido, que 
tem carga tributária de 11,33% sobre o 
faturamento. No contrato social, devem 
constar ao menos dois sócios e a razão so-
cial da empresa deve especificar o tipo de 
serviço que será prestado. Não pode ser 
empresa individual; precisa ser sociedade. 

Jacqueline Arantes Giannini Perlin-
geiro – O pagamento feito à APM 
ao longo do ano e o pagamento das 
sociedades médicas, como o CRM, 
devem constar na Declaração de Im-
posto de renda (ir)?

A forma correta de lançar os pa-
gamentos é escriturar essas despesas 
no livro-caixa. Com relação à declara-
ção de IR, elas podem ser informadas 
como pagamentos efetuados (na op-
ção Outros Pagamentos). Mas esses 
valores não serão deduzidos da base 
de cálculo do imposto.

Adriano Oliveira – Tenho um consultó-
rio médico com uma funcionária e estou 
em dúvida quanto ao melhor regime fis-
cal: se lucro real ou lucro presumido.

O melhor regime fiscal para empre-
sas médicas é o de lucro presumido. A 
despesa com funcionário não justifica a 
mudança para lucro real.

INFORMAÇõES
Fone: (11) 5575-7328

E-mail: agl@aglcontabilidade com.br

Fred Hideki Akiyama – Existe a obriga-
toriedade do endereço no recibo médi-
co? soube que tendo o CPf e a assina-
tura já é o suficiente.

Não existe previsão legal para o pre-
enchimento do recibo de pessoa física, 
mas, considerando que atualmente a Re-
ceita Federal tem realizado atendimento 
de malha fiscal de maneira mais incisiva, 
temos que observar todos os itens no 
recibo.  A colocação do endereço é fa-
cultativa. Os dados obrigatórios são CPF, 
nome completo e CRM.

Liege Mentz – Como devo proceder para 
registrar minha empregada doméstica? 
Como é feito o recolhimento do iNss?

Para contratação de doméstica é ne-
cessário que ela possua o cadastro no PIS 
ou então o cadastro NIT e, assim, registrar 
sua carteira. O recolhimento do INSS é de 
20% do salário, sendo que o empregador 
paga 12% e o empregado 8%.

Paulo César Pinto Mouassab – Sou mé-
dico e trabalho em consultório priva-
do, onde tenho alguns convênios pelos 
quais recebo honorários de acordo com 
a produção, que é variável. Algumas 
vezes contribuo (ou me é debitado au-
tomaticamente) para o INSS com 11% 
de cada fonte, mas, no total, a soma-
tória dessas fontes ultrapassa o teto 
máximo. Como reaver o valor contri-
buído além desse teto?

A restituição poderá ser solicitada 
junto à Previdência Social. O prazo de 
prescrição é de cinco anos.

Patricia Chinelli – Sou Pessoa Fí-
sica e queria saber o que preciso 
para dar recibo de consultas/pro-

cedimentos médicos e o que 
deve constar nesses recibos 

(CPF, CRM, RG). Os recibos 
têm que ser impressos em 
folha especial?

Você poderá emitir reci-
bo comum, desde que tenha 

cadastro na Prefeitura como au-
tônoma. Só precisa constar o número 

de CCM e o do CRM.

Roberto Bustamante – Fui dispensado 
do Programa de Saúde da Família, no 
qual trabalhei por dois anos. quais be-
nefícios tenho a receber?

Se o seu vínculo empregatício for 
CLT, terá direito a aviso prévio, férias, 
13º salário e FGTS. Se for outro vínculo 
como autônomo, pessoa jurídica ou co-
operativa será necessário verificar, no 
contrato feito entre as partes, quais são 
os direitos previstos.

Pedro Paulo Lobato Israel Filho – Estou 
abrindo uma pessoa jurídica com três 
outros médicos. quais as tributações 
e taxas, em âmbito federal, estadual e 
municipal, para uma empresa com lu-
cro presumido?

Para clínicas médicas não existem 
tributos no estado. Para o município, te-
mos um tributo de 2% de ISS, TFE e TFA 
e impostos federais de 11,33%, sendo 
estes PIS, Cofins, CSLL e IRPJ, para em-
presas que não se enquadram como so-
ciedade uniprofissional. Caso a empresa 
se enquadre como uniprofissional, será 
feito um recolhimento trimestral, com 
um valor em torno de R$ 56,00, e mais 
os impostos federais acima citados.

Andrea Martins Justo Rodrigues – Pos-
so ter licença-maternidade como au-
tônoma e pela ClT ao mesmo tempo? 
Trabalhando em serviços e cidades di-
ferentes, como devo proceder?

Neste caso, podem ser dois tipos de 
salário-maternidade: 1. Empregada com 
registro em carteira: Pagamento efetu-
ado diretamente pela empregadora. A 
empregada deve apresentar atestado 
médico para a empresa. 2. Contribuinte 
individual: É necessário contribuir para 
o INSS como tal. No site www.previden-
cia.gov.br, você pode encontrar mais 
informações e também os formulários 
para pagamento das contribuições.

espaço do associado

Consultoria: AGL Contabilidade, empresa 
parceira da Associação Paulista de Medicina
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EMERGêNCIAS  
HIPERTENSIVAS  
NA PRáTICA CLíNICA
Organizado em 30 capítu-
los, o livro discute temas 
como fisiopatologia, diag-
nóstico, quadros clínicos 
associados, tratamento e 
prognóstico, inclusive em 
crianças, adolescentes, 
idosos e grávidas. Os textos são ilustrados com 
gráficos, imagens e tabelas.
Autores: Oswaldo Passarelli Jr., Rui Povoa, José Fernando 

Vilela Martin, Fernanda M. C. Colombo. Editora: Segmen-

to Farma. Formato: 17 x 24 cm, 242 páginas. Contato: (11) 

3093-3310 / distribuicao@segmentofarma.com.br

NO MuNDO DA LuA
No formato de perguntas e 
respostas, esta oitava edição 
contribui para a identificação 
dos sintomas do Transtorno 
de Déficit de Atenção com Hi-
peratividade (TDAH). Também 
traz orientações a pacientes 
e cuidadores. A diagramação 
simples e a linguagem direta 
facilitam a leitura para os portadores de TDAH, não 
muito afeitos a textos longos e complexos.
Autor: Paulo Mattos. Editora: Casa Leitura Médica. Formato: 

21 x 14 cm, 182 páginas. Contato: casalm@casalm.com.br
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CONVIVENDO COM  
AuTISMO E SíNDROME  
DE ASPERGER
Baseado em pesquisas e exem-
plos reais, o livro trata dos pro-
blemas comuns do dia a dia da 
criança autista. Os autores nor-
te-americanos analisam, pas-
so a passo, cada tipo de crise e 
sugerem estratégias para lidar 
com elas, representando um importante recurso tan-
to para as famílias quanto para os profissionais.
Autores: Chris Williams e Barry Wright. Formato: 16 x 23 cm, 336 

páginas. Editora: M. Books. Contato: www.mbooks.com.br

TRATADO DE  
CIRuRGIA DO CBC
Este lançamento do Colégio Bra-
sileiro de Cirurgiões (CBC) tem 
como objetivo aprimorar o conhe-
cimento de cirurgiões mais jovens, 
de residentes em cirurgia e até 
mesmo de cirurgiões experientes 
interessados em atualização pro-
fissional. Participam do trabalho 
231 membros do CBC, entre cirurgiões práticos, chefes de 
serviços e professores titulares de faculdades.
Editores: Roberto Saad Júnior, Ronaldo Antonio Reis Vianna 

Salles, Walter Roriz de Carvalho e Accyoli Moreira Maia. Edito-

ra: Atheneu. Formato: 21,5 x 28,5 cm, 1.568 páginas. Contato: 

0800-267753 / www.atheneu.com.br
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IMÓVEIS ALuGAM-SE 

amplo estacionamento, internet wire-
less. Fones: 3885-3875 e 3889-3800.

Consultórios mobiliados por hora ou perío-
do junto ao metrô Sta Cruz. Destinados p/ 
profissionais da saúde: terapia holística. fo-
nes: 3805-6321 e 9495-6636, com Joana.

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

Clínica montada para área da saúde. Planal-
to Paulista - Indianópolis. Fone: 2577-6248, 
com Dr. Miguel.

Clínica de padrão diferenciado, andar alto, 
com vista p/ o bairro dos Jardins, toda IE, 
secretária, ar condicionado, internet, tele-
fone, estacionamento com valet. Períodos. 
R. dos Pinheiros, 498- cj. 152 (próx. Av. Bra-
sil). Fones: 8643-5562 e 2309-4590.
 
Clínica Itu, 17 mil m2 , 1200 u. sem mob. Sede 
4 sts, 2 dep. 12 chalés, 2 piscinas, 1 cob. Sau-
na aquecida, vestiários, sala de ginástica, 
WC, massagem, SPA hidro, churrasqueira. 
R$ 10 mil por mês. Fone: 9955-4315.

Clínica com 2 salas e recepção, todas mobilia-
das. Local de grande movimento. Jardim D’Abril 
- Osasco. Fone: 9937-7115, com Fernando.

Horário em clínica de alto padrão, Itaim Bibi. 
IE total, secretária e estacionamento. Horá-
rios a combinar. Fone: 3071-3041, com Ivone.

Moema. Sala em casa térrea na 4ª travessa atrás 
do Shop. Ibirapuera, c/ IE completa (ar condicio-
nado, estacionamento e PABX). Ótimo padrão, 
há 25 anos no local com alvará de vigilância/pre-
feitura. Fones 5543-4369 ou 9982-2543.

Períodos em centro médico de alto padrão, 
Jardins, próx. HC. Salas equipadas c/ toda 
IE. De seg. a sábado. Adaptado p/ fatura-
mento TISS, c/ alvará da Vigilância Sanitá-
ria. Fone: 9175-8707, com Daniel.

Períodos para consultório médico nas es-
pecialidades de Neurologia, Reumatologia, 
Geriatria, Endocrinologia e Fisiatria.  R. 
Tuim, 993, Moema. Fone: 7865-8429.

Período. Manhã e tarde em consultório com 
toda IE, estacionamento, próximo ao me-
trô Vila Mariana. Fones: 5539-1165 e 4508-
1165, após as 13h.

Períodos, livre de todas as despesas. Próxi-
mo ao Metro Tatuapé/Hosp. São Luiz. Salas 
novas e amplas. Fones: 2294-4704 e 9285-
0428. E-mail: joaoyokoda@yahoo.com.br .

Períodos em consultório em plena ativida-
de, com toda IE, em centro médico concei-
tuado. Av. Angélica. Fone: 9978-6679.

Períodos para médicos e profissionais da 
saúde. Com IE, secretária, estacionamento 
(mesa elétrica para exame). Próximo ao me-
trô Santa Cruz. Vila Mariana. Fones: 5084-
2353 e 5084-7607.

Períodos em sala, Perdizes, para profissio-
nais da saúde. Tratar com Dra. Afra ou Ana. 
Fones: 3871-2511, 3672-0359 ou 9931-2713.

Policlínica há mais de 20 anos, bem mon-
tada e localizada, próximo ao metrô San-
tana, com toda IE. Salas para profissio-
nais da área da saúde, por hora R$ 20,00. 
Mensal ou período. Fones: 2973-6272, 
2975-4059 e 2959-2493.

Sala. Oportunidade. Campo Belo Medical 
Center. Divide-se belísismo consultório, novo, 
com toda IE. Fone: 3887-4566, com Izilda.
 
Sala em clínica médica, na Vila Mariana, 
ao lado do metrô Ana Rosa. Fone: 5549-
9622, com Saleth.

Sala para área de saúde. Próxima ao metrô 

Vila Mariana. Fones: 5539-1165 e 4508-1165, 
após 13h, com Laíz.

Sala com IE. R. Itapeva, 366, 11º andar, cj. 
111. Bela Vista. Esquina com a Av. Paulista 
(metrô Trianon Masp). Fone: 3284-4311.

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.

Sala em clínica de alto padrão, no Jardim Pau-
lista, c/ IE completa. Av. Brigadeiro Luiz Antô-
nio, 4277. Fones: 3052-3377 ou 3887-6831.

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

sala p/ profissionais da saúde. informatiza-
da e c/ toda IE. zona Norte. Preço R$ 35,00 
/ hora ou mensal a combinar. R. Ezequiel 
Freire. Fone: 2976-3008.
 
Sala em consultório médico. Períodos de 4 ho-
ras. R$ 40,00. Fone: 3889-8115 e 3051-6115.

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

sala p/ profissionais da saúde, informati-
zada e c/ toda IE, na zona Oeste. Preço R$ 
35,00 / hora ou mensal a combinar. R Barti-
ra. Fone: 3872-0025.

Sala ampla no Jd. Anália Franco, próx. Hosp. 
são luiz, p/ médicos ou profissionais da saú-
de, c/ toda IE. Excelente padrão e localização. 
Clínica com 8 anos de atividade no mesmo lo-
cal. Fones: 2671-2969 e 2671-5883.

sala para consultório médico ou áreas afins. 
Com IE completa de alto padrão em prédio 
apenas para área da saúde. Próximo ao 
Pq. Ibirapuera. R. Afonso Brás, 525. Fones: 
3842-2289 e 3846-0884.

Salas. Status e prestígio. Tenha seu con-
sultório em casa de alto padrão, com ex-
celente localização e qualidade de servi-
ços. Salas para cursos e palestras. Amplo 
estacionamento, internet wireless. Fones: 
3889-3800 ou 3885-3875.
 
Sala em clínica ampla e agradável, com vagas 
para carro, para profissionais da saúde. Alu-
guel mensal. Fones: 5575-1077 e 9296-1580.

Sala por período. Prédio comercial, no Brooklin, 
para médicos, psicólogos e fisioterapeutas. ofe-
rece toda IE. Fone: 5093-7075, com Flávia.

Sala, integral ou por período. R. Sena Ma-
dureira, 80 (próximo à estação metrô Vila 
Mariana). Ótimo ambiente e estacionamen-
to para 10 carros. Fone: 5083-6881.

Salas c/ toda IE, no Tatuapé, r. Coelho Lisboa, 
ótima localização, prédio de alto padrão. Pró-
ximo Hosp. São Luiz/Shopping Metrô Tatuapé. 
Fones: 2671-8611 e 9599-1479, com Cleusa.

Salas mobiliadas (piso térreo e piso supe-
rior) em clínica com ie, para profissionais 
da área da saúde, c/ secretária, estaciona-
mento. Próx. metrô Santa Cruz. Fone: 5574-
8614, com 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, com Cristiane.

Salas individuais, c/ wc e mobiliadas. 18 
anos de funcionamento, com toda IE. Imó-
vel comercial, regularizado, com alvará e 
funcionamento da Prefeitura. Fones: 2236-
4285 e 9938-2288, com Marlene.

salas – horários – perÍodos – clÍnicas  
– consultórios – conJuntos 

– apartamentos – casas – auditórios 
– equipamentos – proFissionais – outros
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Consultório novo, totalmente equipado, no 
bairro de Santana, próximo ao metrô, num 
prédio de alto padrão. R. Alferes de Maga-
lhães, 92 – Edifício Santana Tower. Fones: 
8273-1999 e 8445-0314.

Consultório médico de alto padrão. R. Pio 
Xi, lapa, c/ toda ie, estacionamento, in-
ternet Wi-Fi. Integral ou período, inclusive 
para psicólogos, fonoaudiólogos e nutricio-
nistas. Fones: 3644-4043 e 3644-3274. 

Consultório totalmente mobiliado e com-
putadorizado. Região da Penha. Fone: 
2215-2951, com Fabiana.

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

Consultório médico c/ toda IE, alto padrão, 
casa em ótima localização, entre metrô Vila 
Mariana e Chácara Klabin. Salas por perí-
odos 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, com Fátima.
 
Consultórios por hora, período ou men-
sal, com toda IE, secretária, telefone, 
fax e serviços. Centro médico Oswaldo 
Cruz. Junto ao Hosp. Oswaldo Cruz, 
Beneficência Portuguesa e metrô Ver-
gueiro. Praça Amadeu Amaral 47. Fone: 
3262-4430.
 
Consultório médico, mobiliado com secre-
tária IE. R. Sergipe, 401, cj. 308, Higienópo-
lis. Fones: 9904-5429 e 3159-8279.

Consultório, região da Penha, totalmente 
mobiliado e computadorizado. Fone: 2215-
2951, com Fabiana.

Consultórios inteligentes para áreas mé-
dicas e afins. Finamente decorados, em 
ambiente luxuoso. Amplo estacionamen-
to c/ manobrista. Locação a partir de R$ 
30 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 sa-
leta de espera própria. Recepcionista, co-
peira, ar condicionado. Alvará de funcio-
namento e Vigilância Sanitária em ordem. 
Fone: 9299-1280, com José Luiz.
 
Conjunto comercial para escritório de aprox. 
38 m2, com dois banheiros e uma copa, com 
vaga de estacionamento. Próximo ao Hos-
pital São Paulo. Fone: 3744-3491.
 
Consultório em casa de alto padrão c/ 
excelente localização e qualidade de 
serviços. Salas para cursos e palestras, 



sala ou período para profissionais da área 
da saúde. R. Tabapuã, 649, cj. 103. Fone: 
3168-4816, com Rita. 

Sala em Moema, próx. ao Shop. Ibirapuera, 
com IE completa, estacionamento, alvarás 
da Vigilância e prefeitura. Fones: 5533-3354 
e 9523-4888, com dr. Olivério.
 
Sala p/ consultório em clínica com toda IE, 
r. Indiana, 358, Brooklin Novo. Fones: 5542-
7082 ou 5543-9677, com Auro.

Salas para consultório (Moema), c/ toda IE, 
mensal ou período. Al. dos Jurupis, 452, cj. 
32. Fone: 5051-0799.

Salas para consultório já com IE em São Cae-
tano do Sul, perto do shopping e da Av. Goi-
ás, R$ 250 a R$ 350 o aluguel por mês, mais 
condomínio. Fones: 9856-5135, com João.

Salas para médicos. R. Coelho Lisboa. 844. 
Fones: 2673-9458 e 3486-2751.
 
Salas em clínica c/ IE completa, ótimo pa-
drão, prédio novo. Períodos ou integral. 
Aclimação, 20 metros do metrô Vergueiro. 
Fone: 3271-7007, com Elizabeth.

Sala. Oportunidade. Campo Belo Medical 
Center. Divide-se belísismo consultório, novo, 
com toda IE. Fone: 3887-4566, com Izilda.
 
salas períodos horários. Profissionais da 
área da saúde. IE completa. Moema. Visi-
te: www.saudeartemoema.com.br. Fones: 
3459-8322/25/26, com Layne ou Simone.

Sobrado próprio para clínica, consultório e 
afins. r. Caramuru, próximo à r. luiz Góes. 
Fones: 5571-9092 e 9633-5771, com Regina. 

Casa 440 metros, em Moema, próxima ao 
Shopping Ibirapuera. Terreno 14 x 40. Para 
consultório/escritório. Estacionamento p/ 
10 carros. Fones: 3744-3491 ou 9624-5354.

Casa para temporada em Ilhabela, em fren-
te ao Yacht Clube de Ilhabela, a 400 metros 
da Vila.  Acomodação p/ 7 pessoas. Fone: 
7695-1877 e 8511-4221 ou (12) 8169-6775.

Apto. 04 dorms. (02 suítes), no Guaru-
já/Pitangueiras. Veja o link: http://www.
hipno.com.br/transfer/apartamentogua-
ruja/index.html. Fone: (16) 3623-1010, 
com 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/ pisci-
na e churrasqueira privativas, 01 vaga de 
garagem. Fones: 5573-9478 e 9529-1968, 
com Sun.

Apto. na praia de Tabatinga/Caraguatatuba, em 
condomínio fechado, com IE de restaurante e 
lazer completo. Fone: 9222-6515, com Sandra.

Chácara para fim de semana, em serra Ne-
gra (SP), c/ piscina, lago, galpão para chur-
rasco, trilha, 10 a 17 pessoas. Fone: 3082-
1727, com Eliete, das 14h às 20h.

Status e prestígio. Tenha seu consultório 
em casa de alto padrão, c/ excelente lo-
calização e qualidade de serviços. Salas 
p/ cursos e palestras, amplo estaciona-
mento, internet wireless. Fones: 3885-
3875 e 3889-3800.

Temporada. Casa na praia da Baleia. Litoral 
Norte, condomínio fechado, 10 pessoas, férias 
e feriados. Fones: 9178-6473 e 5181-9042.
 
Temporada. Casa Campos do Jordão, condomí-
nio, 14 pessoas, feriados, fins de semana e férias. 
Fones: 4153-7774 e 9654-8674, com Martha.

IMÓVEIS VENDEM-SE
Apto.  no Guarujá. Praia das Astúrias, frente 
para o mar. Fone: 3283-3055, com Dr. Wulf 
ou email: wulf@terra.com.br. 

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

Apto. Higienópolis, 200 m2, r. Sergipe, 03 
dormitórios, 01 suíte, terraço de 12 m2, dep. 
de empregada, todo ensolarado, 01 por an-
dar, reformado, vaga demarcada e desim-
pedida. Fone: 3661-8223, com 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 elétri-
ca), r. Sergipe. Fones: 3129-7659 e 8123-6655.

Apto. 130 m2, em construção, 03 suítes, sala 
ampla e varanda c/ churrasq., 02 vagas, lazer 
completo, vista para a Gja. Julieta e Panam-
by. zona Sul. R. Fernandez Moreira, 1550. 
Fones: 3213-0545 e 8291-8649. http://www.
gafisa.com.br/olimpicchacarasantoantonio

Casa Atibaia. R$ 1.200.000,00. 400 mts, 
terreno 2000 mts, cond. Luxo-EPA. Fones: 
3813-0832 e 3812-6092.
 
Casa. Caraguatatuba. Praia Tabatinga, fren-
te p/ o mar, área terreno 480 m2 e construí-
da 361 m2. Apto Ed. Pavuçara, São José dos 
Campos, área 162,34 m2, c/ 4 quartos, 3 ga-
ragens, hoby, box.  Fones: (12) 3921-2187 e 
3922-2224, com Vantine ou Maria Eugenia.

Casa 600 m2, terreno 5000 m2, jardim, chur-
rasqueira, caseiro, visitas c/ lago. Condomí-
nio mais nobre da Araras. R. Florianópolis, 
871, SP. Fones: 5561-4953 e 9325-6288. 

Casa. Estilo contemporâneo, próxima ao Al-
phaville 3 suites, escritório, lavanderia, copa-
cozinha, sala 3 ambientes, espaço Gourmet, 
varanda, piscina c/ vestiário em terreno de 340 
m², garagem para 4 carros, fino acabamento, 
porcelanato, quartos em piso de madeira, 
aquecimento solar, Internet e TV a cabo, Casa 
recém-construída. Preço R$ 440.000, em con-
dições a combinar. Fones: (15) 3242-1226 e 
8129-3152, com Francisco Scattolin. 

Casa em Mirandópolis, a 200 m do metrô 
Praça da árvore, sobrado todo reformado de 
3 dorm., suíte, lavabo e demais deps. Sem 
garagem. R$ 1.600. Para residência. Fones: 
2276-7359 ou 3926-7359, com Ana Maria.

Casa em ubatuba. 4 suítes dentro do condomí-
nio Tenório. Segurança 24 horas, 100 metros da 
praia, a. total terreno 750 m2, ac 300 m2. Areja-
da, arborizada c/ vista p/ área verde do cond. 
Fotos site: www.ubatubapraiadotenorio.com.
br ou email: toledomas@hotmail.com. Fones: 
3081-1949 / 8757-3515, com Anita Toledo.
 
Casa de veraneio na praia de Maresias, lito-
ral norte, c/ ter. de 1200 m2, 500 m2 de ac, 
planta aprovada, 05 dorms., 04 banhs., am-
plo estacion. p/ vários carros, casa de casei-
ro, churrasq., forno pizza, em local privileg., 
junto à Mata Atlântica. R$ 500 mil. Fones: 
5589-7344 ou 7745-3314, com Luis.

Edifício Imóvel Alexandria, 3 quartos, sendo 
1 suíte c/ closet, sala 2 ambientes, cozinha 
modulada, quarto empregada c/ wc, 1 vaga 
garagem. R. Ouvidor Freire, Centro. Fone: 
3720-2030, com Gislaine.

Edifício Portinari, 3 quartos c/ armários, 
sendo 1 suíte, sala 2 ambientes, cozinha 
c/ armários, banheiro empregada, 1 vaga 
garagem. R. Homero Pacheco Alves. Fone: 
3720-2030, com Gislaine.

Laboratório completo de ergometria (estei-
ras, computadores, impressoras, esfigno-
manometros e mobiliário) e equipamento 
para mapa. Fone: 9840-4295.

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

EquIPAMENTOS VENDEM-SE
Agulhas de veress, trocarteres de 10 e 5 
mm, descartáveis, e vários tipos de instru-
mentos cirúrgicos descartáveis sem uso. 
Fone: 2215-2951, com Fabiana.

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

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

Aparelho de Anestesia K. Takaoka, Mode-
lo: KT-13-Sansei,  Nº Série: 1513. Fone: (19) 
3829-6066 e 3829-6061, com Ivana.

Aparelho Carboxiterapia. Aparelho de 
bomba infusora de CO2, completo c/ 1 ci-
lindro, sem uso, R$ 5.500,00. Preço a com-
binar. Fone: 3887-4566.

Aparelhos p/ endocrinologia: 01 estadiô-
metro, 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

Aparelho de carboxiterapia. Pouco uso. R$ 
4.800,00. Fone: 3168-4816, com Miriam.

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.
 
Aparelho de ultrasson, SIM 5000 Plus. Esao-
tebiomédica trandutor de 5MHz e 3,5 MHz. 
Fones: 2154-9317 e 2211-1919.

Aparelho de anestesia Takaoka/Samurai III 
novo e sem uso. R$ 10 mil. Fones: (11) 9932-
0154 ou 2097-7558.

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

Balança Welmy adulto mecânica, com ré-
gua. R$ 300,00. Fones: 2976-0050 ou 2975-
3867, com Jasmila.
 
Bicicleta ergométrica modelo Monark. Óti-
mo estado, cor azul. utilizada p/ ergometria 
e treinamento físico. Fones: 2538-1966.

Caixa de material cirúrgico metálico, novo, para 
centro cirúrgico. Fone: 2215-2951, com Fabiana.
 
Caixa de especulos metálicos ginecológicos de 
todos os tamanhos, novos. Fone: 2215-2951.
 
Consultório de ginecologia completo. Apa-
relhagem instrumental. Fones: 4438-2229 e 
4436-5177, com Margaete/Jorge.

Dermapulse superior pl-100  completo. R$ 
20.000,00. Fone: (15) 3202-8360, com Katy ou 
Roseli, ou email clinica.radaic@gmail.com.br 
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INFORME DE uTILIDADE PÚBLICA
A Associação Paulista de Medicina 
informa e alerta que recebeu uma 

denúncia comunicando que uma suposta 
interessada em negócio anunciado nesta 
seção de Classificados estaria aplicando 
golpes, de sorte que orientamos a todos 

a tomar as devidas cautelas e precauções, 
evitando-se novos transtornos.

Dispenser para lençol de papel em maca 
de 70 cm em ótimo estado. Fone: 8465-
0868, com Edgar.
 
Dois equipamentos de ultrassom portáteis, 
sendo um SA600 com três sondas (convexa, 
endocavitária e linear) e outro SA600 ape-
nas 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 FA-
CIT 8000. R$ 500,00 cada. Fone: 5082-1500, 
com Fátima.
 
Eco Doopler Collor na garantia Titan. Acei-
ta-se troca por automóvel. Fones: 8111-
6634 e 2951-0379, com Sonia.

Equipamentos semi-novos, em perfeito es-
tado. Foco Duas Cúpulas (teto) Mod. Sentra 
-470. Marca baumer, foco de luz móvel, 59 
onscilias, Baumer. Fone: (16) 3343-1445.

Gabinete p/ ex. ginecologia em fórmica ama-
rela R$ 1.000,00. 2 divãs clínicos. R$ 140,00. 1 
mesa giroflex c/ três cadeiras, 1 mesa móvel 
fiel c/ cadeiras. 3 aparelhos de P/A, Taycos. 1 
otoscopio Heine. Fone: 2910-0143.

Material para capacitação espermática 
completo e sem uso.  Fone: 2215-2951, 
com Fabiana.

Mesa ginecológica eletrônica nova. Cor 
areia. Totalmente eletrônica com vários co-
mandos. R$ 3.500,00. Fones: 3887-7052 e 
8111-6009 ou 3045-1900.

Mesa ginecológica com colposcopio (novo) 
com mesas auxiliares. R$ 500,00. Fones: 
2215-2951, com Fabiana.

Rack para histeroscopia diagnóstica ambu-
latorial, completo. Novo preço de ocasião. 
Fone: 2215-2951, com Fabiana.

Rack para histeroscopia cirúrgica completo 
e novo e rack p/ laparoscopia ginecológica 
completo.  Preço de ocasião. Fone: 2215-
2951, com Fabiana.

Refrator com cilindro até 6, uma coluna 
e uma cadeira. O pacote R$ 7 mil. Fones: 
8642-1980 e 3120-3327.  

Videolaparoscópio Storz completo, com in-
suflador, fonte de luz e caixa própria. fone: 
(18) 3623-5249.

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

Prefeitura de Carapicuíba contrata mé-
dicos. Fone: 4164-5387 ou informações 
www.carapicuiba.sp.gov.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, com Fabio Mori.

Guarulhos, pertence a Cruz Azul. Necessita 
de endócrino para terças-feiras, das 13h às 
17h.  R$ 90 por hora. Contrato via coopera-
tiva. 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 so-
corro. 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, com Aline e Elisa, das 9h às 12h.   

Médico pediatra. Instituição região Itaim/
Moema. Enviar CV para: medpediatria@
terra.com.br
 
Médicos aposentados interessados em pres-
tar 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, com Leilane.

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

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

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

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, fon-
te de luz Xenon 175 w. r$ 35.000,00. fone: 
2950-4227, r. 209/210/211, com Patricia.

Vibrolipoaspirador completo, sem uso. R$ 
6.000,00. Preço a combinar. Fone: 3887-
4566, com Izilda.

PROFISSIONAIS

Colega para dividir consultório todo equipa-
do, com completa IE, na região do Paraíso. 
Fones: 3884-6511 e 9989-0068.

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

Clínica conceituada e localizada em área da 
zona Leste (Anália Franco) admite colegas 
oftalmologistas c/ título de especialista e 
c/ disponibilidade de horário. Fones: 2673-
7373 e 7723-7846, com Roberto.

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

Clínica de especialidades em Cumbica neces-
sita de médico clínico, reumato, endócrino, 
dermato, vascular, cardiologista e pneumo-
logista. Av. Capitão Aviador Walter Ribeiro, 
445. Fone: 2950-0519 ou 8749-4291.
 
Clínica médica, situada na zona Leste (pró-
ximo à Mooca e Vila Prudente), precisa de 
Cirurgião Vascular e Nutricionista. Fone: 
9664-7151, com Silvana.

Clínica na zona Norte necessita de clíni-
co geral e psiquiatra. Fone: 3531-6651, 
com Valdelice ou Eugênia ou site www.
imuvi.com.br

Clínica de estética, no bairro da Penha, ne-
cessita com urgência de médicos p/ atuar no 
mínimo 8h semanais. Fones: 9395-6005 ou 
9105-4288, com Adriana/Marcio.

Cooperativa médica de Limeira. Necessita 
de psiquiatra para seu corpo clínico. Os in-
teressados devem enviar CV p/ credencia-
mento@medical.com.br 






