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rezados colegas, é muito gratificante ter a oportunidade de oferecer a
todos informações mensais sobre o
universo médico, o posicionamento político
de nossa classe, as ações, reflexões, serviços,
produtos e benefícios da Associação Paulista
de Medicina. Tarefa esta muito significativa
frente ao compromisso de defender a valorização do trabalho médico e a medicina qualificada, democrática e ética, assumido pelas
lideranças e os profissionais atuantes nos
diversos segmentos da profissão. Afinal, palavras são vazias se desprovidas de atitudes,
objetivos e ideais.
“São os passos que fazem os caminhos”,
já observava com sabedoria o poeta Mario
Quintana. Muitos dos nossos desafios certamente desenham-se em longas trajetórias.
Quantas rodadas de negociação, análise,
denúncia, diálogo são necessárias para construir uma relação equilibrada e justa entre
planos de saúde e médicos? Ou entre governantes federais, estaduais e municipais e os
servidores públicos? Ou ainda entre gestores
da educação, representantes das escolas médicas, alunos e avaliadores?
Sim, tivemos grandes e importantes trechos percorridos em 2012, como podemos
constatar em reportagens nesta Revista da
APM. E, como este movimento nos leva a
novas posições, são otimistas as perspectivas para o próximo ano, ainda que saibamos
a enorme quantidade de obstáculos por vir.
Não seria diferente, até pela relevância do
que buscamos.
Na trilha da comunicação, continuaremos caminhando no sentido de chamar a
sua atenção para as novidades da jornada,
a partir de fatos e opiniões que possam ajudá-lo a encontrar o melhor ponto de vista
e o seu lugar nesta viagem chamada associativismo médico, na qual unidos somos
fortes e, com pequenos gestos, podemos
mover barreiras. Seu assento está garantido para 2013. Venha conosco!

Renato Françoso Filho

leonardo da Silva

Renato Françoso Filho e Leonardo da Silva
Diretores de Comunicação
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editorial

Florisval Meinão

PRESIDENTE DA APM

“2013 será
mais um ano
de unidade
e muito
trabalho”
Revista da APM

Ano de atividades intensas

O

ano de 2012 foi marcado por intensas atividades da Associação Paulista de Medicina juntamente com
as demais entidades médicas. Avançamos
bastante na saúde suplementar, embora o
caminho seja longo até termos recompostas
as enormes e progressivas perdas das últimas décadas. As negociações com os planos
de saúde sobre o reajuste das consultas e
dos procedimentos, adequação dos contratos e fim das interferências na relação médico-paciente foram produtivas.
Apesar de ainda aquém dos pleitos dos médicos, as propostas das empresas representam
ganhos importantes. E estes resultados positivos apenas se tornaram possíveis diante da
postura dos profissionais de medicina de não
mais assistir conformados ao achatamento de
seus honorários. Fomos às ruas, protestamos,
denunciamos e abrimos diálogo com as operadoras. Certamente, um ano de muito trabalho, a ser sucedido por outro. Esta é a disposição da Diretoria da APM e, temos certeza,
das Regionais, Sociedades de Especialidade,
Cremesp, Sindicatos dos Médicos e Academia
de Medicina de São Paulo.
Intenso também foi o debate em torno da
saúde pública, insuflado pelo período eleitoral.
A APM avaliou os desafios no contexto da capital e entregou suas contribuições aos candidatos a prefeito. Além disso, já está em contato
com os vereadores médicos eleitos e em breve
apresentará o mesmo posicionamento ao novo
secretário de saúde, José De Filippi. Recomendamos que esta aproximação ocorra em todas
as cidades, liderada pelas nossas Regionais.
Além de importantes questões estruturantes, como medidas para ampliar a atenção básica e reduzir as filas nas emergências, demora
para consultas com especialistas e cirurgias,
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destaca-se a reivindicação pelo plano de carreira para o médico no âmbito municipal. Um
modelo interessante para embasar as reuniões de trabalho com os governantes locais é a
proposta apresentada em outubro por Geraldo
Alckmin à Assembleia Legislativa, contemplando os médicos ligados aos serviços estaduais.
Conheça o projeto e divulgue.
Contudo, o subfinanciamento da saúde
provocado pela diminuição constante de verbas por parte do governo federal ainda é um
importante entrave. Por isso, em 2013 pretendemos cerrar fileiras ao lado das demais
entidades médicas e da sociedade civil organizada para colher as assinaturas necessárias
à apresentação do projeto de lei de iniciativa
popular, com o objetivo de obrigar a União a
investir 10% de suas receitas correntes brutas ao ano no setor.
A abertura indiscriminada de escolas médicas
permanece preocupante. Outras mais foram
autorizadas este ano, a maior parte sem boas
condições de funcionamento, o que resultará
em grande número de médicos com formação
duvidosa. Assim, vem em boa hora a atitude do
Cremesp de tornar obrigatório o exame de avaliação ao final do curso. A iniciativa tem o apoio
integral da APM, pois gerará informações de
alta relevância sobre a formação desses profissionais, especialmente aqueles vindos das
escolas recém-abertas.
Finalmente, agradeço a todos os nossos associados pela confiança no trabalho da APM e por
fortalecerem, a cada dia, esta entidade. Também
cumprimento todos os médicos por atenderem
o chamado às inúmeras manifestações em defesa do trabalho ético realizadas em 2012. Feliz
Natal e próspero Ano Novo a você e seus familiares. Que em 2013 possamos manter intensas as
atividades iniciadas este ano. Até lá!
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Caminho é longo,
mas ano termina
com avanços
Negociações resultam em
propostas de reajuste dos
honorários pelos planos

O

Camila Kaseker

balanço das negociações com os planos de saúde em 2012 é positivo para
os médicos de São Paulo. Os valores
pagos por consultas e procedimentos foram recompostos, em parte, como mostra o quadro na
página 12. As entidades médicas que lideraram
o processo – Associação Paulista de Medicina,
Cremesp, Sindicatos, Academia, Sociedades de
Especialidade e Regionais – destacam a necessidade de manterem-se unidas nas negociações
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com as empresas sobre percentuais de reajuste.
Foram realizadas mais de 70 reuniões ao longo do ano apenas com as operadoras. Ao todo,
a mobilização gerou em torno de 100 encontros. O trabalho resultou em grande visibilidade
das reivindicações dos médicos junto à opinião
pública e propostas concretas dos planos.
“O movimento atingiu maturidade tal que
as próprias empresas perceberam a indignação da classe médica frente à defasagem da
remuneração. Os médicos não aceitam mais o
desequilíbrio econômico-financeiro e esta nova
posição tem mudado a correlação de forças no
mercado da saúde suplementar", analisa o presidente da APM, Florisval Meinão.
A organização do movimento e a articulação
regional são prioridades na avaliação do vice-

“O movimento atingiu
maturidade tal que as
empresas perceberam
a indignação da classe”
Florisval Meinão
presidente da Associação Médica Brasileira, Jorge
Carlos Machado Curi. “Há uma percepção clara
de que estamos avançando, graças à representatividade e união das entidades médicas. Um dos
grandes desafios para 2013 será tornar esta luta
permanente e fortalecê-la nas diversas regiões
do Estado, onde muitos planos ainda pagam aos
médicos valores irrisórios”, salienta Curi.
O representante da Federação Nacional dos
Médicos, Márcio Bichara, considera este um
ano vitorioso para o movimento: “Obtivemos
uma repercussão inédita na mídia, muito em
função das ações realizadas em São Paulo,
onde está sediada a maior parte das operadoras e mais de 45% da população têm planos de
saúde [contra 25% na média nacional]”.
Para o presidente do Cremesp, Renato Azevedo Júnior, o segredo está na persistência, por
isso a classe deve se manter empenhada e ativa. “Estaremos nas ruas novamente no próximo ano, sempre com a participação das Socie-

dades de Especialidade, congregadas na APM,
que têm uma capilaridade fundamental para o
sucesso da mobilização.”
Os diretores de Defesa Profissional da Associação, João Sobreira de Moura Neto e Marun
David Cury, ressaltam o comprometimento de
todas as lideranças com a causa e reforçam a
importância da mobilização. “Os médicos devem verificar os novos valores nos próximos faturamentos e denunciar eventuais divergências
à APM [defesa@apm.org.br / (11) 3188-4207]",
alerta Sobreira. “As Regionais também precisam tomar essas propostas como balizadores e
cobrar reajustes das empresas que atuam localmente”, incentiva Marun.

Reivindicações
A pauta do movimento paulista inclui fim das
interferências das empresas na relação médico-paciente, consulta a R$ 80, valores dos procedimentos atualizados conforme a CBHPM
(Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos) e inserção nos contratos
de critério de reajuste a cada 12 meses.
Já está sendo organizada para fevereiro ou
março de 2013 uma reunião ampliada de todas
as entidades médicas nacionais e estaduais, na
sede da APM, em São Paulo, com o objetivo de
traçar as estratégias para o novo ano, definir os
pleitos e o cronograma de ações da classe.

Contratos abusivos devem ser denunciados
De acordo com a Instrução Normativa nº 49
da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), as operadoras de planos de saúde
tinham até o último mês de novembro para
adequar os contratos com seus prestadores de
serviço, explicitando o critério de reajuste dos
honorários acordado com os profissionais.
Embora as entidades médicas tenham reiterado com as empresas a importância de adotar
a fórmula de reajuste ao lado, a maior parte
delas ainda não havia enviado novas minutas
aos médicos ou propôs condições inaceitáveis,
como frações de índices inflacionários.
Dessa forma, caso receba contratos de operadoras que não contemplem a referida adequação, a Associação Paulista de Medicina
solicita envio de cópia desse documento (email defesa@apm.org.br) para que possa noti-

ficar as empresas, lembrando que será mantido sigilo quanto à identificação do profissional.
Informações e denúncias: (11) 3188-4207.
Proposta dos médicos para o reajuste
dos honorários a cada 12 meses válido
para consultas e procedimentos:
[(IGPM + INPC + IPCA) / 3 x 0,3] +
+ (índice ANS x 0,7)
Este conjunto de índices objetiva balancear as aferições no sentido de evitar qualquer
prejuízo para as partes (empresa e prestadores). Índice ANS é o percentual autorizado
anualmente pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar para reajuste das mensalidades
pagas pelos usuários.
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Fotos: Osmar Bustos

Formandos agora têm
avaliação obrigatória
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Resultados do
Exame do Cremesp
contribuirão para elevar
o nível do ensino

R

CíNTIA BAzzAN

ealizado desde 2005, o Exame do Cremesp tornou-se obrigatório para os
sextoanistas de medicina interessados em atuar no estado de São Paulo a partir
deste ano. A participação dos formandos na
prova, ocorrida em 11 de novembro, foi maciça: 97,5%. A aprovação não é requisito para o
registro profissional e as notas individuais não
serão publicadas, mas quem deixou de comparecer fica vetado de fazer residência médica ou
exercer a profissão.
No total, 2.852 alunos foram avaliados e, de
acordo com o Conselho, apenas uma pequena
parcela aderiu ao chamado boicote, respondendo a todas as perguntas do teste com a
letra “b”. Para Roberto Lotfi, vice-presidente
da Associação Paulista de Medicina (APM), "o
exame é de extrema importância, e os alunos
precisam entender que não existe a intenção
de puni-los ou expô-los. Como dirigentes médicos, estamos preocupados com os colegas que
temos colocado no mercado e com a qualidade
do atendimento", avalia.
Na opinião do presidente do Cremesp, Renato Azevedo Júnior, a partir dos resultados desta
edição será possível fazer uma avaliação bastante fidedigna do estágio da formação médica
no estado. “Pretendemos despertar na sociedade brasileira a discussão sobre a qualidade
da graduação, uma vez que a demanda por
quantidade de escolas de medicina não pode
ser superior à demanda por sua qualidade. O
médico despreparado coloca em risco a vida e a
saúde das pessoas", afirma.
Lacildes Rovella Júnior, diretor administrativo da APM, elogia a iniciativa do Conselho:
"Esta participação é muito mais do que positiva; é o reconhecimento de que este é um dos
caminhos para melhorarmos o nível dos for-

mandos. O Cremesp realizou o desejo de todas
as entidades médicas com respaldo da maioria
absoluta dos sextanistas”.

eXCesso de vaGas
O principal objetivo do Exame do Cremesp,
coordenado por Bráulio Luna Filho e Reinaldo
Ayer de Oliveira, é chamar atenção para a falta
de qualidade do ensino. O Brasil tem 197 cursos de medicina, 58,2% privados e 41,8% públicos, somando 17.062 vagas. Em São Paulo,
são 35 escolas e 3.081 vagas. Segundo Azevedo, em 2013 já serão 400 mil médicos no país
ou 2 para cada mil habitantes, distribuídos de
forma bastante desigual entre as regiões brasileiras, capitais, interior e até mesmo dentro
dos grandes centros.
A principal crítica é que as escolas médicas não
passam por avaliação externa rigorosa. A tentativa de crivo do Ministério da Educação por meio
do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) ocasionou corte de vagas, a maioria
restituída após adequações, mas não obteve
melhoria concreta da qualidade do ensino. Ainda há muitos cursos com excesso de alunos por
turma, corpo docente insuficiente, sem hospital
de ensino, entre outros graves problemas.
"Esse conjunto de fatores contribuiu para a
necessidade da realização do Exame do Cremesp", avalia Rovella, para quem a abertura
de escolas não deve atender interesses do
mercado do ensino, mas sim a necessidade
social de formação de médicos. "As edições
anteriores do exame, realizadas voluntariamente, revelaram índice de reprovação de
47%, o que demonstra a situação alarmante
que vivemos", preocupa-se.

aPRovaçÃo
Apesar de o resultado do exame hoje
não representar qualquer impedimento
para o registro profissional, está no Senado o projeto de lei nº 217/2004 cujo
objetivo é tornar a aprovação requisito
indispensável para o exercício da medicina, a exemplo do exame da Ordem dos
Advogados do Brasil. De autoria do exsenador Tião Viana, a proposta já passou

“O médico despreparado coloca em risco a
vida e a saúde das pessoas” renato azevedo Junior
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GradUaÇÃo
fique de olho

97,5%

Mais de 2,8 mil
formandos fizeram a
prova em São Paulo

pelas mãos de diversos relatores ao longo dos
últimos oito anos, mas ainda não foi votada em
definitivo. Outros projetos semelhantes também tramitam no Congresso Nacional.
Atualmente, a prova é composta por 120
questões de múltipla escolha, elaboradas pela
Fundação Carlos Chagas, sobre problemas comuns em nove áreas: Clínica Médica, Clínica
Cirúrgica, Pediatria, Ginecologia, Obstetrícia,
Saúde Mental, Epidemiologia, Ciências Básicas
e Bioética. Azevedo garante que 60% de acerto, considerados como nota de corte do exame,
são realmente o mínimo aceitável de conhecimentos básicos para a prática médica.
"Somos favoráveis à realização de uma prova impeditiva para o reprovado exercer a profissão. Quem não consegue acertar 60% das
questões deveria ficar mais um ano estudando
para prestar a prova novamente", opina o presidente do Cremesp. Ele explica, ainda, que
não adianta o médico ter um comportamento adequado e ético sem o conhecimento cognitivo, pois estará sujeito a
erros, o que sempre se reverte em prejuízo para o paciente.

disCUssões
O "teste do progresso", avaliação seriada durante o curso de medicina feita

dos alunos compareceram
à primeira edição
obrigatória do
Exame do Cremesp

número de escolas médicas
197 énoopaís;
35 em São Paulo
mil habitantes
400mil ouserá2 opornúmero
de médicos
no Brasil em 2013

por algumas escolas, é visto, por outro lado,
como um instrumento útil para as próprias
instituições identificarem e corrigirem suas
eventuais falhas enquanto o aluno ainda está
se formando. "Seria inexequível promover
provas externas ao longo do curso em razão
do elevado número de estudantes. As escolas têm que avaliar o aluno a cada semestre
e reprová-lo sempre que necessário. No atual
formato, independentemente de seu desempenho, o diploma está garantido ao final de
seis anos", diz Azevedo.
Mesmo sem divulgar publicamente as notas
dos formandos ou seu desempenho por escola,
o Cremesp promete discutir com as faculdades
as deficiências identificadas a partir do exame
no sentido de buscar a melhoria dos cursos. O
Conselho também pretende trabalhar os dados
junto ao Ministério da Educação.
Até o fechamento desta Revista da APM, o
resultado geral do Exame do Cremesp não havia sido publicado. Acompanhe as novidades
e os desdobramentos da questão no portal da
APM (www.apm.org.br).

“Estamos preocupados com a formação dos
colegas e a qualidade do atendimento” Roberto Lotﬁ Jr.
Revista da aPM
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Atestado digital
ganha opção mobile
Novo aplicativo privilegia
conveniência ao permitir emissão
pelo smartphone ou tablet

Revista da APM
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A

Camila Kaseker

Associação Paulista de Medicina lança,
em parceria com a Veus Technology,
nova opção dos formulários digitais de
atestados médicos e de saúde ocupacional para
dispositivos móveis, como smartphone e tablet
das plataformas Android (líder do mercado nacional e mundial) e iOS (Apple/iPhone). Como a tecnologia desses aparelhos ainda não permite o uso
de tokens e smartcards para certificação digital,
os atestados podem ser emitidos sem o e-CPF.
O padrão de segurança permanece alto na
comparação com os formulários em papel, alvo
de frequentes falsificações que prejudicam profissionais e empresas em volume assustador. A
exemplo da primeira opção lançada em abril
último, em que a certificação digital era obrigatória, a iniciativa é pioneira no Brasil.
Entre as funções do aplicativo, estão gerar
código de controle único para anotação no
atestado em papel, cujas informações poderão
ser conferidas posteriormente sem possibilidade de alteração; e consultar um atestado médico digital já emitido.
Com a novidade, a APM e a Veus ampliam as
opções de uso do atestado digital para os médicos, sendo que os profissionais podem utilizar o
mesmo cadastro tanto no acesso pelo computador desktop, notebook ou netbook quanto pelo
dispositivo móvel, sem necessidade do e-CPF.
"É uma ferramenta segura, fácil e flexível,
que dispensa um computador disponível no
momento da consulta", descreve Murilo Rezende Melo, diretor de Patrimônio e Finanças da APM. "A nova opção enfoca a mobilidade e a conveniência do médico, que pode
ainda não ter incorporado o e-CPF à sua rotina, embora continue tendo a possibilidade de emitir o atestado com a certificação

digital pelo portal da APM", completa Paulo
Tadeu Falanghe, diretor de Previdência e
Mutualismo da Associação.
O aplicativo para dispositivos móveis também
permite consultar a CID 10 (Classificação Internacional de Doenças), a TUSS (Terminologia Unificada da Saúde Suplementar) e eventos da APM,
firmando-se como um novo canal de comunicação em tempo real com muita praticidade.
Em qualquer plataforma, fixa ou móvel, o cadastro é gratuito para todos os médicos, embora os associados da APM tenham desconto nos
créditos para emissão dos atestados (veja tabela). Após a validação dos dados do profissional,
cada médico recebe 10 créditos para experimentar a ferramenta em até 90 dias. Confira na
página 20 como é fácil utilizar.

Combate às falsificações
Há diversos modelos de formulários digitais,
que inclusive podem ser personalizados com a
inserção de marcas das instituições. Cada atestado digital gera uma combinação de números
única capaz de assegurar sua autenticidade e
impossibilitar qualquer alteração posterior.
Assim, o atestado digital diminui o risco de
nomes e registros de profissionais associados
a falsificações e aumenta a segurança quanto
à veracidade das informações relatadas. Os pacientes, por sua vez, ganham com a facilidade
de consultar o documento a qualquer momento, evitando contestações sobre sua necessidade de afastamento.
Havendo interesse em adquirir o e-CPF, a APM
oferece 15% de desconto para associados.
informações
Previdência e Mutualismo da APM
Tels: (11) 3188-4256 / 63 / 64
E-mail: prevmut@apm.org.br

Tabela para Pessoa Física (associado e não associado) - Por pedido
Não associado

Associado

Quantidade

Preço
Unitário

Total

% de
Desconto

Preço
Unitário

Total

% de
Desconto

Pacote de 50 certificados

-

-

-

R$ 0,98

R$ 49,00

2%

Pacote de 100 certificados

R$ 1,00

R$ 100,00

0%

R$ 0,95

R$ 95,00

5%

Pacote de 300 certificados

R$ 0,98

R$ 294,00

2%

R$ 0,93

R$ 279,00

7%

Pacote de 500 certificados

R$ 0,95

R$ 475,00

5%

R$ 0,90

R$ 450,00

10 %

Pacote de 1.000 certificados

R$ 0,93

R$ 930,00

7%

R$ 0,88

R$ 880,00

12 %
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teCNoloGia
Como acessar, comprar e emitir
dos do paciente e os demais
campos e clique em “Emitir
Atestado”. Os usuários que
possuem o e-CPF (certificado
digital) têm a opção de clicar em
“Emitir atestado com certificado”. Pronto! O atestado pode ser impresso, aberto
em leitores de PDF ou mesmo enviado por
e-mail para os pacientes.

1º passo: ACESSO E CADASTRO
Na página www.apm.org.br/atestadodigital,
você já pode utilizar a ferramenta se estiver
num computador ou baixar o aplicativo para
dispositivos móveis. No primeiro acesso, preencha seu cadastro para conferência em nosso
banco de dados. Caso haja alguma divergência,
entraremos em contato.
2º passo: COMPRA DE CRÉDITOS
Efetivado o cadastro, você terá 10 créditos iniciais e poderá se familiarizar com a
ferramenta. Para comprar novos créditos,
clique em "Créditos" e efetue a compra via
PagSeguro, sistema que aceita cartões de
débito, crédito, boleto bancário ou transferência eletrônica. Os créditos adquiridos são
disponibilizados e, a cada atestado emitido,
é debitado um crédito. Clínicas, hospitais e
empresas podem comprar cotas a serem utilizadas por mais de um médico. Então, com
seu registro de CRM cadastrado, cada profissional emite o atestado da mesma forma,
debitando assim o valor do lote adquirido
pela pessoa jurídica.
3º passo: EMISSÃO
Em dispositivos móveis (smartphones ou tablets) com Android ou iOS, clique em "Gerar
código de controle para atestado", informe os
dados do paciente e demais campos do atestado e clique em "Gerar". Então, anote no atestado impresso os dados de validação gerados.
Em desktops, notebooks ou netbooks,
clique em “Documentos” e, em seguida,
escolha o tipo de documento que melhor
atende suas necessidades. Preencha os da-
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VAlIDAÇÃO
Uma vez emitido o atestado, para consultá-lo
pelo sistema on-line, qualquer pessoa pode entrar acessar www.apm.org.br/atestadodigital e
clicar em “Pesquisar validade de atestado". Na
próxima tela, deverá preencher todos os campos com número do documento, data e hora de
emissão e os primeiros quatro dígitos do registro de segurança. Ao apertar o botão "Efetuar
consulta", aparecerão os dados completos do
documento solicitado, exatamente como foram informados pelo médico.
hISTÓRICO
Para o médico ver o histórico de atendimentos, basta clicar em "Histórico", no menu lateral
esquerdo, onde estarão listados os nomes dos
pacientes com data e hora de atendimento e
uma opção para fazer o download do atestado.
O documento poderá ser impresso novamente
ou enviado por e-mail, se preferir.

nível de segurança

10
Com certificado
digital (desktop,
notebook ou netbook)

7
Sem certificado digital
(qualquer computador
ou dispositivo móvel)

1
Em papel (sem código
ou registro digital)

nova opção para dispositivos móveis
1 Tela inicial apresentada logo
que o aplicativo é iniciado

4 Informações verificadas
de um atestado já emitido

2 Tela principal com as cinco
opções de interação

3 Consulta a atestado emitido
Preencha os campos e clique em “consultar”. Se
as informações
digitadas não
coincidirem com
as registradas
na base de
dados da APM,
será informada
a mensagem
“ATESTADO
NÃO
DISPONÍVEL!”

5 Acesso para emitir atestado
Se já for cadastrado, basta informar e-mail e
senha. No primeiro acesso, preencha os campos
solicitados e cadastre-se. Se as informações forem
as mesmas da base de dados da APM, o médico
receberá um torpedo/SMS com um código de
verificação, a ser digitado na tela seguinte. Caso
contrário, o cadastro fica pendente, aguardando
a confirmação dos dados. Essas etapas de
segurança são fundamentais.

6 Opção de gerar código
de controle para atestado
Feito o login, preencha os campos. A imagem
refere-se ao Atestado Médico Tipo I. Para garantir
a posterior consulta / validação, o médico deve
anotar no atestado convencional as seguintes
informações geradas: 1) código de controle,
2) data, 3) hora e 4) registro de segurança.
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Medicina de tráfego
cresce no ritmo dos acidentes
Com visão abrangente,
profissionais atuam nas
causas e consequências
do trânsito caótico
GUIlhERME AlMEIDA*

O

s efeitos dramáticos dos acidentes de
trânsito levaram ao surgimento da
Medicina de Tráfego em 1960, durante
o Congresso de Medicina Legal de Nova York. A
especialidade desenvolveu-se no mesmo contexto no Brasil, a partir da atuação de médicos
peritos responsáveis por exames de aptidão física e mental para condutores.
O coordenador do Curso de Especialização
em Medicina Legal da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo (FMUSP), Daniel
Muñoz, dimensiona o desafio para o sistema de
saúde e para estes profissionais: “Os acidentes
de trânsito são a segunda causa de morte por
agente externo no país, superados apenas pelas
armas de fogo. Os coeficientes de mortalidade
estão acima dos de homicídios em oito estados
brasileiros. Segundo o Departamento Nacional
de Trânsito, mais de 100 pessoas morrem e cerca
de 1.000 ficam feridas todos os dias vítimas de
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acidentes de trânsito”.
Os médicos de tráfego atuam em diversas frentes, a saber: curativa (atendimento pré-hospitalar),
legal (perícias e dispositivos legais), ocupacional
(doenças de motoristas profissionais), viagem
(doenças prevalentes no percurso do viajante),
preventiva (índices de acidentes), aeroespacial (segurança aérea), securitária (avaliação de danos) e
aquaviária (acidentes nos meios hidroviários).
Contudo, a especialidade não envolve prestação de serviços aos planos de saúde e poucos
profissionais são vinculados ao sistema público.
Para o presidente da Associação Brasileira de
Medicina de Tráfego (Abramet), José Montal,
o conhecimento dos especialistas poderia ser
mais bem explorado na definição de políticas
para a área. “Todos os conteúdos construídos
pela Medicina de Tráfego, como diretrizes, estudos e trabalhos científicos, sempre procuram
identificar as causas dos acidentes no sentido
de evitá-los. O acidente é uma confluência de
fatores múltiplos que, de alguma maneira, a
medicina pode contribuir para minimizar ou
eliminar”, afirma. “Do ponto de vista do gestor
público, isso é fundamental para reduzir custos,
que já chegam a R$ 50 bilhões ao ano. Nossa
luta é também para que os médicos de tráfego
possam exercer um papel pleno de coordenação nos atendimentos pré-hospitalares.”

Osmar Bustos

eSPeCialidadeS

foRmaçÃo
Por seu caráter multifacetado, a Medicina de
Tráfego é abordada na graduação em diferentes disciplinas, mas muitas vezes restringe-se à
residência. “Este conhecimento poderia ser ensinado na faculdade junto a Medicina Preventiva, Medicina do Trabalho e Medicina Legal, por
exemplo, o que hoje ocorre em poucas escolas”, explica Dirceu Diniz, presidente do Departamento de Medicina de Tráfego da Associação
Paulista de Medicina (APM).
A residência em Medicina do Tráfego existe
desde 2003 e tem duração de dois anos. Cursos
de especialização com a mesma carga horária
também preparam o médico para o exame de
obtenção do Título de Especialista. A maioria
das instituições que oferecem a especialização
está no eixo Rio-São Paulo.
Na opinião de Flávio Adura, diretor científico
da Abramet, o médico de tráfego precisa estar
ciente de sua grande responsabilidade. "Este
especialista deve esmerar-se em sua formação
e contínua atualização. Não pode jamais se
conformar diante das taxas de morbidade que

a todos nós entristecem e envergonham.”
De acordo com Muñoz, a pesquisa na especialidade é promissora. A FMUSP, por exemplo,
além de formar especialistas, tem desenvolvido
estudos e trabalhos científicos sobre as condições de saúde de caminhoneiros, considerando
que uso de medicamentos e/ou drogas ilícitas,
capacidade de atenção, condições de sono e
outras variáveis podem estar implicadas em
acidentes de trânsito.
Embora muito ainda possa ser feito, Montal comemora vitórias da Abramet, como a lei que obriga a utilização de cadeirinhas infantis nos veículos,
baseada nas evidências e diretrizes que a Associação reuniu. “A Lei Seca também considerou muitos
estudos dos nossos especialistas”, relata.
A APM, por meio de seu Departamento, busca
igualmente o aprimoramento dos profissionais e
alternativas para a epidemia dos acidentes. “Temos programas de atualização e parcerias com
diversas instituições de ensino para estimular a
pesquisa na especialidade”, conta Diniz.
*Sob supervisão de Camila Kaseker
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Integrar para fortalecer
8ª Distrital destaca-se pelo empenho e organização

C

Cíntia Bazzan

Thaís Ribeiro

omposta por sete Regionais que abrangem mais de 80 cidades, a 8ª Distrital da
Associação Paulista de Medicina tem no
comando Helencar Ignácio, que prioriza ações
de estímulo à entrada de novos associados. “A
participação das escolas de medicina de Catanduva, São José do Rio Preto, Fernandópolis e
futuramente Votuporanga, por meio dos
seus diretórios acadêmicos, tem elevada
importância neste contexto.”
O diretor reforça, ainda, a necessidade
de integração com a APM Estadual. “Temos nos empenhado neste sentido. Votuporanga foi integrada recentemente, e
São José do Rio Preto e Catanduva estão
no mesmo processo”, comemora.

Revista da APM

Entre os objetivos da Regional de Catanduva está justamente agregar os estudantes de
medicina da região, além dos médicos já em
atividade. Segundo o vice-presidente Renato
Maccione, os profissionais estão em constante
luta pela melhoria da remuneração e das condições de trabalho, além da atuação da APM em
atividades científicas, culturais e sociais.
Paulo Roberto Fantini, presidente da Regional
de Fernandópolis, também destaca as atividades
que beneficiam não apenas os associados médicos, como também acadêmicos da faculdade
local e a comunidade. Ele considera como metas
o resgate de ex-associados, o incentivo à adesão
de casais de médicos, profissionais de cidades
circunvizinhas, residentes e recém-formados,
bem como o estímulo a iniciativas de alunos de
medicina e seus docentes sócios da APM.

“É muito importante a participação das escolas de
medicina e de seus acadêmicos” Helencar Ignácio
24 – Dezembro de 2012

Com os olhos voltados para o futuro, a presidente da Regional Jales, Alice Antunes Mariani, administra a entidade ao lado de um corpo
diretivo jovem e motivado: “Nossa instituição
é voltada aos interesses da classe médica no
contexto político-social e cultural”, orgulha-se.
Um exemplo são as parcerias com empresas
da cidade que participam do Clube de Benefícios da APM, como academia, concessionária e
agência de turismo.
A sede de Jales é repleta de atrativos, entre
piscinas e salões para festas e eventos, onde
também são realizadas palestras e ações dirigidas a crianças e adultos da comunidade. “Hoje
temos cerca de 70 associados, mas nossa meta
é chegar a 100 dentro de um ano”, aposta Alice.
Uma das estratégias será realizar pesquisa com
os associados para levantar as necessidades da
Regional e de seus usuários.
Em Santa Fé do Sul, o presidente Juvenal Mar-

celino da Rocha se mantém firme na captação
de novos membros, sempre enfatizando o fortalecimento da classe e a defesa profissional.
Por sua vez, a maior em número de associados
na 8ª Distrital, São José do Rio Preto tem estrutura física de 1.600 m² de área construída e oferece
opções de lazer e intensa programação científica,
inclusive sediando eventos internacionais. Outro
diferencial são os esportes: a Regional é tricampeã do Campeonato Mundial de Futebol.
Como não poderia deixar de ser, é forte a atuação no cenário político. Seu presidente, Geovanne
Furtado de Souza, participa ativamente do Conselho Municipal de Saúde, entre outras frentes. “É
preciso lembrar, ainda, os médicos rio-pretenses
que ocupam cargos na política nacional, como o
deputado federal Eleuses Paiva, o prefeito da cidade, Valdomiro Lopes da Silva Jr., e os vereadores Cesar Gelsi e Luiz Fernando G. Borges, eleitos
no último pleito”, enfatiza Souza.

Regionais da 8ª Distrital
Catanduva
Presidente: Juarez Fortunato Braga
Cidades abrangidas: Ariranha, Palmares
Paulista, Borborema, Catanduva, Catiguá,
Fernando Prestes, Ibirá, Itajobi, Novo
Horizonte, Paraíso, Pindorama, Pirangi,
Sales, Santa Adélia, Tabapuã e Urupês
Nº de associados: 103
Fernandópolis
Presidente: Paulo Roberto Fantini
Cidades abrangidas: Fernandópolis,
Guarani D’Oeste, Indiaporã, Macedônia,
Meridiano, Mira-Estrela, Pedranópolis,
Populina e São João das Duas Pontes
Nº de associados: 114
Ilha Solteira
Presidente: Maria Elena Ferreira da Silva
Cidades abrangidas: Ilha Solteira, Magda,
Pereira Barreto e Sud Menucci
Nº de associados: 14
Jales
Presidente: Alice Antunes Mariani
Cidades abrangidas: Aparecida D’Oeste,
Dolcinópolis, Estrela D’Oeste, Jales, Palmeira
D’Oeste, Rubinéia, Santa Albertina, Santa
Clara D’Oeste, Santa Rita D’Oeste, São

Francisco, Três Fronteiras e Urânia
Nº de associados: 71
Santa Fé do Sul
Presidente: Juvenal Marcelino da Rocha
Cidade abrangida: Santa Fé do Sul
Nº de associados: 30
São José do Rio Preto
Presidente: Geovanne Furtado de Souza
Cidades abrangidas: Adolfo, Bady Bassitt,
Bálsamo, Cedral, Guapiaçu, Icem, Jaci,
José Bonifácio, Mendonça, Mirassol,
Mirassolândia, Monções, Monte Aprazível,
Neves Paulista, Nipoã, Nova Aliança, Nova
Granada, Onda Verde, Orindiúva, Palestina,
Paulo de Faria, Planalto, Poloni, Potirendaba,
São José do Rio Preto, Sebastianópolis do
Sul, Tanapi, Uchoa e União Paulista
Nº de associados: 291
Votuporanga
Presidente: Flávio Augusto Pastore
Cidades abrangidas: Álvares Florence,
Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama,
Floreal, Gastão Vidigal, General Salgado,
Macaubal, Nhandeara, Pontes Gestal,
Riolândia, Valentim Gentil e Votuporanga.
Nº de associados: 26
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dÚVidaS CoNtÁBeiS
ana Paula maia Pires – Posso deduzir
do imposto de renda
as mensalidades da
APM (contribuição
associativa)?
As mensalidades
da APM não podem
ser deduzidas na
Declaração de
Imposto de Renda
da Pessoa Física.
Rogério Camargo – Filho que
completar 22 anos durante o
ano ou que completar 25 anos
e for universitário pode ainda ser
considerado dependente para fins de
imposto de renda?
Sim, não se exclui a condição durante o
exercício, apenas no ano posterior.
etsuko Kawano mori – Encerrei
minha empresa em 2005 e deixei para
a contabilidade fazer tudo o que era
necessário, mas eles somente deram baixa
no CRM e na prefeitura. Agora querem que
eu assine um novo distrato social com a
data de hoje para ser registrado no cartório,
na JUCESP, na receita, etc. Posso assinar um
distrato de 2005 com a data de hoje?
O distrato pode ser assinado com
data de hoje, mas deve constar que as
atividades se encerraram no exercício de 2005.
É necessário verificar se, de 2005 até hoje, as
declarações acessórias foram entregues na
condição de empresa inativa. Caso não
tenham sido, é preciso regularizar com o
pagamento de multas.
antônio tadeu amaral – Tenho uma empresa
de serviços médicos, sem funcionários, só para
receber honorários médicos como autônomo.
Como agora estou trabalhando com registro
em carteira, ela está inativa há cinco anos.
Todos os impostos estão em dia, porém tenho
uma dúvida. Devo pagar o Sindhosp?
Uma empresa inativa se caracteriza por não
efetuar nenhum tipo de operação, inclusive
financeira. Dessa forma, não poderia recolher a
contribuição sindical. Anualmente, a empresa
inativa está obrigada a apresentar à Receita
Federal uma Declaração de Empresa Inativa. O
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melhor a fazer é comunicar ao
Sindicato esta situação, apresentando as
referidas declarações, para que as
cobranças sejam canceladas.
anita de Paula eduardo Garavello – Tenho
uma empresa com minha amiga apenas para
recebermos pagamento por pessoa jurídica.
Não temos clínica. Já pagamos contribuição
sindical patronal anual para o Sindhosp. É
obrigatório o pagamento da contribuição
confederativa (duas parcelas)?
A contribuição confederativa
é devida conforme informações da
convenção coletiva, mesmo a empresa
não tendo funcionários.
mirian sandri trentin – Trabalho há vários
anos em um hospital recebendo pelos
plantões de sobreaviso como médica
autônoma, pessoa física e sem vínculo
empregatício. A administração do hospital
está agora a exigir incondicionalmente
que os médicos constituam pessoa jurídica
para continuar recebendo os honorários
de sobreaviso. Sou obrigada a constituir
uma empresa, associando-me a outros
colegas, sem saber quais serão outros
possíveis futuros sócios? Além da garantia
constitucional da liberdade de associação,
como devo proceder para não ser obrigada
a constituir uma pessoa jurídica para
receber honorários de sobreaviso médico?
O hospital não pode exigir que a doutora
abra uma empresa para prestar serviços.
Mas pode considerar que, para contratar
um profissional, este deve ter uma empresa.
Assim, quem não estiver com a empresa
constituída não trabalha com eles. Quanto a
abrir uma empresa com pessoas que não são
de sua confiança, poderá abrir uma empresa
EIRELE, pois este tipo de modalidade não
necessita de outro sócio. Se ainda tiver
dúvidas quanto à preservação de seus
direitos, entre em contato com a Defesa
Profissional da APM para uma avaliação
mais detalhada do caso: (11) 3188-4207
ou defesa@apm.org.br.

infoRmações
E-mail: comunica@apm.org.br
Consultoria: AGl Contabilidade

ClUBe de BeNeFÍCioS

Força para o
novo idioma
Associado APM tem descontos
especiais no CEL-LEP e na CI

E

CRISTIANE SANTOS

ntre as metas para o ano que se inicia, que tal incluir o aprendizado ou
a imersão em um novo idioma? Independentemente se a língua estrangeira é
para uso pessoal, em situações de lazer, ou
profissional, como a oportunidade de trabalho em outro país, é fundamental escolher
uma empresa experiente, que disponha de
cursos bem estruturados para os mais variados perfis de alunos.
A Associação Paulista de Medicina (APM),
por meio de seu Clube de Benefícios, oferece aos médicos associados uma série de produtos e serviços com descontos especiais, a

exemplo da escola de idiomas CEL-LEP e da
empresa de intercâmbio CI.
Para saber mais sobre cada um dos parceiros,
acesse o hotsite do Clube de Benefícios. Aproveite os descontos e invista em um novo idioma!
infoRmações
Central de Relacionamento APM
Tel: (11) 3188-4329 / 4579
E-mail: clubedebeneficios@apm.org.br
Hotsite: www.apm.org.br/clubedebeneficios

CI
Abrangência nacional
Descontos especiais para associado APM
A CI, maior empresa de intercâmbio e turismo jovem do Brasil, possui mais de 60 lojas e, em seus 24 anos, já embarcou milhares
de pessoas para viver experiências em cursos de idiomas, intercâmbio de férias, high
school, programas de estágio e trabalho,
cursos profissionalizantes e universidades.
Além disso, oferece passagens aéreas e diversos serviços que tornam o intercâmbio e
a viagem inesquecíveis.

Fotos: Divulgação

CEl-lEP
Unidades nos Estados de SP e MG
Desconto para associado APM: 10%
O CEL-LEP prepara o aluno para falar inglês em situações como apresentações, reuniões e viagens. No Laboratório de Línguas,
o aprendizado é acelerado por meio de atividades que simulam o uso real da língua, trabalhando a timidez do aluno adulto, ajudando-o a se soltar na conversação. O desconto
para associado APM é válido nos cursos de
inglês e espanhol em turmas regulares (até
10 alunos por sala).
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ClUBe de BeNeFÍCioS

Conheça ofertas imperdíveis dos parceiros da aPm
novidade
HOTEL EXCELSIOR
Localizado na Av. Ipiranga, próximo a
metrô, teatros, restaurantes e principais
vias de acesso aos aeroportos de
Guarulhos e Congonhas, oferece 20%
de desconto sobre o valor da diária.
localização: São Paulo
beleZa & bem-estaR
ANTONY BEAUTY CENTER
Com bela estrutura e profissionalismo, oferece
10% de desconto em todos os serviços.
localização: Campinas
FITNESS TOGETHER
Rede de academias oferece treinamento
personalizado com 15% de desconto na
mensalidade do plano e isenção da taxa
de matrícula (R$ 450,00).
localização: São Paulo
HEALTH CLUB
10% de desconto nos planos de academia,
serviços de fisioterapeuta e nutricionista
mais isenção de matrícula.
localização: Araraquara
ONODERA
Empresa especializada em
tratamentos estéticos, oferece
aos associados 20% de desconto.
localização: Jundiaí
REABILITA
Clínica especializada em reabilitação física,
órteses e palmilhas. Descontos de 10% a 25%
nos pacotes de 10, 15 e 20 sessões.
localização: São Paulo
SAMUEL CABELEIREIROS
Especializados na satisfação das suas
necessidades em beleza, o salão oferece
15% de desconto em todos os serviços.
localização: Presidente Prudente
Casa & deCoRaçÃo
IMAGINARIUM
10% de desconto em toda a linha de artigos
para presentes, utilidade, decoração
e itens de uso pessoal.
localização: Nacional
MARIA PRESENTEIRA
Utensílios para casa, decoração e presentes
com 10% de desconto a prazo e 15% à vista.
localização: Nacional (compra online)
MEU MÓVEL DE MADEIRA
Móveis de madeira ecologicamente
corretos com 10% de desconto nas
compras a prazo e 20% à vista.
localização: Nacional (compra online)
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CURsos
GANEP EDUCAÇÃO
Instituição especializada em terapia
médico-nutricional oferece 20% de
desconto em todos os cursos a distância.
localização: Online
LOUDER IDIOMAS
Cursos de inglês, espanhol e português
com 15% de desconto sobre o valor
da hora/aula In Company e In Class
e 33% de desconto na matrícula.
localização: São Paulo
LONDONEYE
A escola de inglês oferece 21% de
desconto sobre o valor da mensalidade
para associados e dependentes.
localização: Bauru
THE BEST CORPORATION
Escola de inglês oferece 20% de
desconto no curso completo, incluindo
matrícula (material à parte) para a
contratação individual e 50% para a
contratação em grupos de 3 a 5 alunos.
localização: Bauru
THE FOUR
15% de desconto em cursos
regulares (adolescentes e adultos).
localização: São Carlos
doCes & CafÉ
HAVANNA
15% de desconto em todos os
produtos disponíveis no site.
localização: Nacional (compra online)
editoRas & livRaRias
LIVRARIA APM VIRTUAL
Descontos de 3% a 28%
em diversos segmentos.
localização: Nacional (compra online)
NOBEL
10% de desconto nos selos
editoriais Nobel, Marco Zero,
Zastras, Conex e Studio Nobel.
Consulte as lojas participantes.
eletRodomÉstiCos
COMPRA CERTA
Linha Brastemp e Consul direto da
fábrica com até 30% de desconto.
localização: Nacional (compra online)
CONTINENTAL
Eletrodomésticos com até 30% de desconto.
localização: Nacional (compra online)
DAKO
Eletrodomésticos com
até 30% de desconto.
localização: Nacional (compra online)

ELECTROLUX
Descontos de 10% a 30%, com 5%
adicionais para pagamento à vista via
depósito ou boleto bancário. Linha branca
em até 10x sem juros com frete grátis e
eletroportáteis em até 6x sem juros.
localização: Nacional (compra online)
GE
Eletrodomésticos com até 30% de desconto.
localização: Nacional (compra online)
eletRoeletRÔniCos
FAST SHOP
Até 30% de desconto nos produtos do Fast
Club, hotsite exclusivo criado para a APM.
localização: Nacional (compra online)
GRADIENTE
Até 20% de desconto! São 10% de
desconto em todos os produtos da loja,
mais 5% em uma lista de produtos especiais
por mês e mais 5% de desconto para
pedidos pagos no boleto bancário.
localização: Nacional (compra online)
SONY
Fabricante de uma infinidade de
produtos eletrônicos oferece até
20% de desconto na loja online.
localização: Nacional (compra online)
WALMART
10% de desconto em utilidades domésticas e
5% de desconto nos demais produtos do site
com exceção de algumas marcas e categorias.
localização: Nacional (compra online)
HotÉis & viaGens
FAZENDA DONA CAROLINA
10% e 20% de desconto
sobre os valores da diária.
localização: Itatiba
HOTEL GOLDEN PARK
Desconto de 15% nas tarifas,
válido apenas para reservas feitas
pela Central de Reservas da Rede.
localização: Poços de Caldas,
Rio de Janeiro e Salvador
POTÊNCIA VIAGENS
A empresa opera pacotes turísticos,
cruzeiros marítimos, passeios culturais,
clubes, resorts nacionais e internacionais e
parques aquáticos com descontos especiais.
localização: São Paulo
SHERATON SÃO PAULO WTC HOTEL
Hotel de luxo de padrões internacionais
oferece 10% de desconto sobre a tarifa-balcão.
localização: São Paulo
STELLA BARROS
10% de desconto em pacotes operados pela

Stella Barros. 5% nos demais
pacotes nacionais e internacionais.
localização: São Paulo
TAPERAPUAN HOTEL
Localizado na melhor praia de
Porto Seguro, oferece 10% de
desconto para apartamento duplo
e 15% para grupos com ocupação
acima de três unidades (café da
manhã incluso na diária).
THERMAS RIO PRETO
Oferece isenção da taxa de
inscrição, pagando apenas o direito
de uso no valor de R$ 80 para toda
a família (apenas R$ 2,66 por dia).
localização: São José do Rio Preto
infoRmÁtiCa & ComUniCaçÃo
SÃO JOÃO INFORMÁTICA
Venda de hardware e software e soluções
tecnológicas com 10% de desconto no
pagamento à vista ou em até 3x sem juros.
localização: São João da Boa vista
inteRCÂmbio
STB
Líder nacional no segmento de
intercâmbio, turismo jovem e educação
internacional oferece tarifas especiais.
localização: Confira as unidades
instRUmentos mUsiCais
PLAYTECH
5% a 10% na compra de qualquer
instrumento musical, acessórios ou
equipamentos de áudio de pequeno porte.
localização: São Paulo
Joias e aCessÓRios
MURAKAMI JOIAS
Em até 10x sem juros. Esta facilidade
só não é válida para Rolex.
localização: Presidente Prudente
laZeR & entRetenimento
BILHETERIA.COM
10% a 50% de desconto na compra de
ingressos para shows, teatro, circos, parques
de diversão e passeios turísticos.
IQUIRIRIM
Stand up com 50% de desconto.
localização: São Paulo
KEEP DIVING
10% de desconto para cursos de mergulho
recreativo, saídas que envolvem check-outs
dos cursos e aquisição de equipamentos.
localização: Campinas

VOA VOA BALÕES
Voo de balão de R$ 270,00 por
R$ 220,00 para associados e R$ 240,00
para amigos e familiares.
localização: Itu e Sorocaba
mateRiais PaRa ConstRUçÃo
SECOL HOME CENTER
10% de desconto à vista ou em 12x no
cartão de crédito em materiais para construção.
localização: Fernandópolis
RestaURantes & bebidas
ELEMENTAR.COM
5% de desconto em bebidas, cumulativo,
podendo chegar a até 15%. 10% de
desconto na linha de cestas de Natal
Belezas do Brasil. 12% de desconto
na linha de cestas Pedras Preciosas.
Mais 2% de desconto para pagamentos
antecipados com boleto ou débito.
localização: Nacional (compra online)
EMPÓRIO CAMBUÍ
Oferece produtos alimentícios e bebidas das
melhores procedências para quem conhece os
prazeres da boa gastronomia. 10% de desconto.
localização: Campinas
GRILL HALL
O melhor do churrasco gaúcho com
20% de desconto para associados e
sobremesa para associadas. Promoção
da casa: 50% de desconto para mulheres.
localização: São Paulo
RESTAURANTE CATALINA
Restaurante à la carte de comida
mediterrânea oferece 10% de desconto
no almoço de quarta a sábado e 10% de
desconto no jantar às quartas e quintas-feiras.
localização: Santos
SANTOS SABORES
Rotisserie e restaurante oferece uma
sobremesa para cada associado
e respectivos acompanhantes.
localização: Santos
VINHOS & VINHAS
Desconto de 10% e 5% na compra de
vinhos e na mensalidade da confraria.
localização: São Paulo (compra online)
seGURos & Planos de saÚde
MDS
Seguros de auto, residência e
outros produtos com valores especiais.
PLANO ODONTOLÓGICO SUL AMÉRICA
Valores diferenciados dos praticados no

aCesse aGoRa mesmo

mercado, com direito a reembolso
em todo o Brasil e no exterior.
UNIMED – FESP
Plano de saúde por contrato coletivo, opções
de acomodação, ampla rede credenciada.
seRviços
IMPERADOR DESPACHANTE
15% de desconto nos seguintes
serviços: transferência e licenciamento de
veículos, renovação da CNH, passaporte,
alienação de veículos, CNH internacional,
2ª via de documentos e veículos 0 KM.
localização: Presidente Prudente
Uso Pessoal
A ESPORTIVA
Loja de artigos esportivos oferece 10% de
desconto nas compras à vista nas lojas físicas e
online ou em até 3x no cartão para a loja online.
Localização: Nacional (compra online) e lojas
físicas (confira as unidades)
BROOKSFIELD
10% e 5% de desconto na
compra de roupas masculinas.
localização: Presidente Prudente.
EMPÓRIO ROMA
Loja especializada em grifes
femininas e masculinas oferece 15%
de desconto à vista e 10% a prazo.
localização: Dracena
OLOOK
40% de desconto em acessórios
e sapatos femininos.
localização: Nacional (compra online)
SANRU MODAS & ACESSÓRIOS
15% de desconto para pagamento
à vista e 10% a prazo no cartão.
localização: São Paulo
veÍCUlos
AVIS
50% de desconto na locação de veículos.
localização: Nacional
BRIDGESTONE
5% em pneus (Bridgestone, Firestone
ou Sieberling das linhas de passeio e
caminhonete) e 10% para alinhamentos,
balanceamentos e troca de peças.
localização: Vide tabela
LAVAJATO LUIZINHO
Oferece 20% de desconto
em todos os serviços prestados.
localização: Araras

www.apm.org.br/clubedebeneficios

Confira neste endereço as unidades participantes
e as condições para usufruir dos benefícios.

A qualidade dos produtos e serviços, o prazo e a efetivação da entrega e o suporte pós-venda são de inteira responsabilidade da empresa parceira, isentando a APM de quaisquer
responsabilidades junto aos associados/funcionários participantes do Clube de Benefícios que venham efetivar a compra de produtos ou contratação de serviços.
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"Por meio do Clube de Benefícios da Associação Paulista de
Medicina, a experiência de compra no site Olook [especializado em sapatos, bolsas e outros acessórios] foi muito positiva e
proveitosa: recebi os produtos, de qualidade, de forma rápida
e com preços excelentes. Com certeza, usarei outras vantagens oferecidas aos associados em aquisições futuras. Também utilizo sempre que posso as ótimas instalações do Clube
de Campo [na Serra da Cantareira, a 25 km do centro de São
Paulo] e os demais serviços oferecidos pela APM.”
O Clube de Benefícios é aberto a todos os associados,
mediante cadastro gratuito. Saiba mais nas páginas 30 e
31. Outras informações sobre os serviços estão disponíveis
em www.apm.org.br.
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Arquivo Pessoal

eu Uso
eu aPRovo

PriSCila Mitie KiMUra
idade: 34 anos
especialidade: Psiquiatria
naturalidade: São Paulo
faculdade: Universidade
estadual de Campinas
ano de formação: 2003
Cidade onde atua: São Paulo
associada desde: 2010

entrevista

Mobilização pela saúde
Arquivo pessoal

Mario Bracco, da Rede Nossa São Paulo,
analisa os desafios do setor na capital

A

Guilherme Almeida*

tuando desde 2007, a Rede Nossa São
Paulo (RNSP) é um movimento apartidário que reúne diversas organizações
da sociedade civil, empresas, lideranças comunitárias e cidadãos para viabilizar uma cidade
mais justa e sustentável em todos os seus eixos.
Nesta entrevista, o coordenador do Grupo de
Trabalho da Saúde, Mario Maia Bracco, comenta os principais problemas da área na capital,
os desafios da nova administração municipal e
explica o trabalho de mobilização da rede.
Pediatra com experiência em atenção primária, Bracco é médico pesquisador do Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch – M’Boi
Mirim, assessor científico do programa Agita
São Paulo e colaborador do Departamento de
Pediatria da Unifesp.
A pequena oferta de leitos é assustadora
em regiões distantes do centro. Em 28 distritos, não há nenhum disponível. Quais
as medidas necessárias para diminuir este
desequilíbrio?
Historicamente, a cidade construiu complexos no centro responsáveis por grande demanda

de atendimento, como o Hospital das Clínicas e
o Hospital São Paulo. O crescimento populacional e a expansão urbana hoje dificultam o acesso aos serviços de saúde e comprometem a eficiência do sistema em atender às necessidades
da população, principalmente usuários do SUS.
Por isso, são necessários mais hospitais e centros diagnósticos resolutivos na periferia, que
obedeçam a uma lógica de regionalização para
que o sistema possa funcionar como uma rede
integrada. É preciso acompanhar o número de
habitantes, aumentar a oferta de leitos e diminuir as distâncias para que as pessoas tenham
maior acesso e melhor atendimento.
A Estratégia Saúde da Família (ESF), eficaz na cobertura de atenção básica na
periferia, sofre para contratar e fixar
profissionais. A que podemos atribuir
este obstáculo?
Os médicos estão concentrados nas regiões
centrais, fato explicável por dificuldades de mobilidade e transporte, segurança, remuneração
e condições de trabalho, entre outros. Na ESF,
mesmo com a oferta de salários melhores, as
vagas não são totalmente preenchidas. Poucas
equipes da ESF no Brasil têm um médico especialista em Medicina de Família e Comunidade,
apesar de esforços de qualificação realizados
pelo Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais e Municipais, como a Universidade Aberta
do SUS (UNASUS), por exemplo. Além disso,
as escolas médicas no Brasil são voltadas para
especialidades e não para a formação do médico generalista, o que diminui a oferta de
profissionais com interesse em se desenvolver
na área. A carreira no setor privado também é
mais sedutora. Em recente estudo sobre demografia médica no Brasil, realizado pelo Cremesp, verifica-se maior ocupação de postos de
trabalho médico no setor privado do que no
público em todo o país. Este conflito deveria
ser objeto de estudo da macropolítica de saúde, pois mais uma vez compromete o acesso
das populações mais pobres.
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“São necessárias políticas públicas para expansão
da atenção primária por seu caráter preventivo”
Quais seriam as medidas necessárias para
o aperfeiçoamento e expansão da ESF, que
visivelmente hoje não atinge todo o seu
potencial?
A expansão progressiva da ESF melhorou o
acesso ao cuidado integral e contínuo, propiciando assim uma plataforma para a prevenção
e o gerenciamento de doenças agudas e crônicas preveníveis e passíveis de monitoramento.
No entanto, o sistema de saúde ainda não está
organizado como uma rede regionalizada de
serviços. Muitas internações hospitalares ocorrem por dificuldade de acesso a serviços especializados e/ou a medicamentos, por exemplo.
Para o sistema tornar-se sustentável, é preciso
investir na formação de quadros profissionais,
tanto das equipes da ESF como de hospitais e
ambulatórios de especialidades, com foco no
planejamento epidemiológico e sociodemográfico. A ESF deve ser expandida em termos
de cobertura territorial e qualificada para exercer mais efetivamente essas funções.
Há 119 unidades de Assistência Médica
Ambulatorial (AMAs) na cidade. Em contrapartida, as AMAs Especialidades são
apenas 17, o que gera filas e demora no
atendimento. Que direção vislumbra para
eliminar este gargalo?
Precisamos de ações coordenadas e integradas, reconhecendo que a saúde é um problema
de difícil solução e que não há “bala de prata”
no setor. Mais ambulatórios de especialidades
ajudariam o sistema, desafogando gargalos de
atendimento que geram grandes filas de espera
por consultas com especialistas e/ou exames. No
entanto, eles precisam estar integrados com a
atenção primária para o monitoramento dos tratamentos, principalmente de doenças crônicas,
por meio de comunicação efetiva que elimine
ineficiências, desperdícios de insumos e de tempo de profissionais e, principalmente, de pacientes. A fragmentação do cuidado provoca desconfortos e riscos aos pacientes, com aumento de

complicações e reinternações hospitalares, além
de gerar prejuízos ao sistema de saúde.
Qual a importância de investir nos chamados determinantes sociais da saúde,
como habitação, saneamento básico, alimentação e combate à poluição?
A saúde é interssetorial, permeada pela economia, infraestrutura urbana, mobilidade,
educação, isto é, quase todos os setores da
atividade humana repercutem sobre aos níveis
de saúde de comunidades. Os profissionais da
ESF, por exemplo, são treinados para observar
potenciais parcerias nos territórios sob sua responsabilidade sanitária, que possam auxiliar na
execução de ações de saúde, desde cessão de
espaços para atividades de sensibilização e mobilização, como em mutirões contra a dengue,
até participação em projetos conjuntos, como
o compromisso de comerciantes de não vender
bebidas alcoólicas a adolescentes. Há necessidade de diálogo constante entre essas áreas e dificilmente vemos isso na administração pública e
na sociedade de uma forma geral. A Rede Nossa
São Paulo é um instrumento de estímulo à maior
mobilização e participação da sociedade.
As Organizações Sociais, que já administram unidades responsáveis pela saúde
de cerca de milhões de habitantes, foram
tema central do debate eleitoral. Qual a
sua visão a respeito?
Na campanha eleitoral, este tema teve um forte
componente político-partidário. No entanto, não
foi aprofundado o debate no seu aspecto técnico.
A sociedade precisa de elementos concretos de
avaliação da qualidade da assistência prestada à
população, de acordo com os diferentes modelos
de gestão. A ampla divulgação das metas e dos
indicadores de acompanhamento, como realiza
a Rede Nossa São Paulo, o suporte ao controle
social pelo Conselho Municipal de Saúde, estimulando a democracia participativa e a transparência, trarão maiores contribuições ao debate.

“Precisamos de ações coordenadas e integradas,
pois não há bala de prata no setor”
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Como resumiria os principais desafios da
nova administração municipal?
O maior desafio é consolidar o SUS, atendendo aos princípios constitucionais da universalidade do acesso, integralidade do cuidado e
equidade na definição de prioridades e correção de iniquidades. Além disso, trazer maior
racionalidade e eficiência ao sistema por meio
da integração dos diversos serviços e pontos de
atendimento, inclusive com os serviços estaduais. Também trazer a saúde para a agenda de
desenvolvimento da cidade. Haverá excelente
oportunidade para isso no próximo ano com a
discussão e aprovação do novo plano diretor,
na Câmara Municipal. O prefeito eleito Fernando Haddad foi signatário da carta compromisso
do Programa Cidades Sustentáveis, lançado
pela Rede Nossa São Paulo, que propõe o desenvolvimento urbano planejado com metas e
acompanhado por indicadores em 12 eixos temáticos. Na saúde, é preciso diagnosticar onde
estão sendo produzidas as doenças. Priorizar os
locais de maior carência, aumentar e qualificar
a porta de entrada para receber os pacientes e

ter equipes bem treinadas para dar uma resposta adequada às necessidades da população.
Qual a contribuição da Rede Nossa São
Paulo para a saúde municipal?
A Rede Nossa São Paulo propõe um acompanhamento propositivo do poder público
municipal, isto é, além de cobrar das autoridades o cumprimento do plano de governo
apresentado na campanha e escolhido pela
população nas urnas, oferecemos um canal
de comunicação com a sociedade interessada em participar do processo democrático,
disponibilizando ferramentas, como o Observatório Cidadão, propostas dos grupos de
trabalho, pesquisas e desenvolvimento de
indicadores de bem-estar que auxiliem políticas públicas. Acreditamos em informação
de qualidade para qualificar o debate. O GT
Saúde da RNSP (www.nossasaopaulo.com.br)
está aberto a quem tenha interesse em contribuir com a cidade.
*Sob supervisão de Camila Kaseker
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radar MÉdiCo
Osmar Bustos

Alice Simões, Meinão,
Ivan Araújo, Amilcar
Giron e Murilo Melo

assembleia de delegados
aprova ações para 2013

Camila Kaseker

Durante a Assembleia de Delegados da APM,
em novembro, foi aprovada por unanimidade a
previsão orçamentária para 2013. Os objetivos
da Diretoria são otimizar as áreas, recursos e
espaços, modernizar e inovar a gestão com uso

de indicadores, adequar a estrutura organizacional, criar nova proposta de valor para o interior,
visando a perenidade e unicidade da Associação
em função do planejamento estratégico.
O parecer do Conselho Fiscal ressaltou a
importância de medidas como remodelagem
organizacional, revitalização das sedes das
Regionais, integração com a APM Estadual, redistribuição de recursos, novos benefícios aos
associados, além de diminuição das despesas
sem cortar investimentos em ações para o aumento do quadro associativo.
“Neste primeiro ano de gestão, demos continuidade a diversas frentes de trabalho e abrimos outras, o que só tem sido possível com a
participação de todos”, resume o presidente
Florisval Meinão.

diagnóstico por
imagem em
reumatologia é destaque
O Curso de Diagnóstico por Imagem
em Reumatologia, coordenado pela especialista Ivone Minhoto Meinão, foi realizado ao longo do ano com grande participação de médicos durante seus nove
módulos. O último deles, em novembro,
teve como palestrante André Aihara, que
discorreu sobre “Imagens em Espondiloartrites”. Em seguida, houve a entrega
dos certificados.
“O conteúdo do curso permite que os
médicos tenham mais autonomia para
avaliar diferentes diagnósticos de imagens, como órgãos abdominais, pulmões
e coluna, entre outros”, frisa Ivone.

Revista da aPM

36 – Dezembro De 2012

Santa Casa realiza
expedições cientíﬁcas

Marina Bustos

Deborah Colucci, Ivone
Meinão, André Aihara e
Plínio do Amaral

Paulo Mariani, Meinão e José Antônio Gonçalves

O médico Antônio José Gonçalves, chefe do
Departamento de Cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo,
apresentou à Diretoria da APM, em novembro, a
edição 2013 do PECA – Projeto Expedições Científicas Assistenciais.
Envolvendo quase 200 voluntários, entre alunos e professores de diversas profissões de saúde, o PECA já teve oito edições em cidades do
interior paulista. A próxima marcará a estreia do
grupo no litoral: de 23 a 30 de janeiro, em São
Sebastião (bairro Topolândia).
São realizadas ações preventivas, consultas e
cirurgias, assim como prescrição e fornecimento de medicamentos. Os alunos acompanham
todo o atendimento. “Esta visão mais integral e
humana é fundamental para a formação dos futuros profissionais”, afirma Gonçalves.
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Financiamento
da saúde em pauta

Donaldo Cunha,
1º da dir. p/ esq,
representa a APM

Donaldo Cerci da Cunha, 2º vice-presidente da Associação Paulista de Medicina, participou do Seminário "Trabalho
Médico e Regulação no Sistema Único de
Saúde (SUS)" realizado pelo Cremesp, em
novembro. A gestão, a destinação dos recursos, além do plano de cargos e salários
para profissionais de medicina foram destaques das discussões.
O representante da APM afirmou que as
esferas de governo (federal, estadual e municipal) devem formular políticas públicas
de formação médica e de gestão do trabalho médico. "O atual subfinanciamento da
saúde, especialmente por parte da União,
impede o cumprimento dos preceitos constitucionais de acesso universal e atendimento integral", enfatiza Cunha, que também é
diretor do Departamento Regional de Saúde de Marília, ligado à secretaria estadual.
Defendeu, ainda, o projeto de iniciativa
popular que altera a Lei 141/2012, sobre a
regulamentação da Emenda Constitucional 29, determinando que a União aplique
por ano 10% da receita corrente bruta em
ações e serviços públicos de saúde.

Prêmio doutor Cidadão
tem três vencedores
A quinta edição do Prêmio Doutor Cidadão,
promovido pela Associação Paulista de Medicina, teve como primeiro colocado o GRAACC –
Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com
Câncer, idealizado por Antônio Sérgio Petrilli.
O segundo lugar ficou com Roberto Kikawa e seu projeto CIES – Centro de Integração
de Educação e Saúde (Curando Comunidades
– Levando Futuro), que oferece atendimento
médico-preventivo a população de baixa renda
com o uso da “carreta da saúde”.
Ficou em terceiro lugar o projeto Menina Mãe,
da APM Santos. A iniciativa, reconhecida internacionalmente, acolhe adolescentes grávidas
e as orienta para o cuidado com a qualidade de
vida, além de prevenir outras gestações precoces. A equipe foi representada por Ana Beatriz
Soares, Lourdes Teixeira Henriques, Arnaldo Duarte Lourenço, Dirceu Calió Rolino, João Sobreira de Moura Neto e Vera Aparecida Andrade.
A premiação foi de R$ 10 mil (1º lugar), R$ 5
mil (2º lugar) e R$ 3 mil (3º lugar). Os médicos
idealizadores dos 32 projetos inscritos receberam certificado de participação e exemplares
do livro “A Curva e o Caminho”, do fotógrafo
Alex François. Confira o resumo de cada um
em www.apm.org.br.
Para o presidente da APM, Florisval Meinão,
“os projetos são de grande alcance, o que torna
a avaliação uma tarefa árdua; todos são bastante vitoriosos”. “No próximo ano, pretendemos
expandir o alcance para nível nacional e separar
os projetos em duas categorias: médicos e acadêmicos”, revela a diretora de Ações Comunitárias da Associação, Denise Barbosa.
Marina Bustos

Osmar Bustos

radar MÉdiCo

errata
Diferentemente do que foi informado na edição 639 (novembro) da Revista da APM, Paulo Mattar é presidente
da Regional Jaú.
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Os idealizadores dos projetos e os diretores da APM
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aPM defende
carreira estadual
O projeto de lei complementar nº
39/2012, que institui a carreira médica no
Estado de São Paulo, foi discutido pela
Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, no fim de outubro. As entidades
médicas solicitaram aos deputados sua
aprovação o mais breve possível.
Entre outros pontos, o projeto prevê concurso como forma de admissão, além de
remuneração progressiva mais compatível
com a realidade do mercado, propiciando dedicação exclusiva, como já ocorre com profissionais de outras áreas. “Haverá uma identificação forte do médico com o SUS, pois terá o
desenvolvimento de toda sua atividade num
único local”, projeta Florisval Meinão, presidente da Associação Paulista de Medicina.
A APM recomenda às suas Regionais que
analisem este modelo de carreira, disponível em www.apm.org.br, para reivindicar
proposta semelhante em âmbito municipal nas diversas cidades. Na capital, será
feito contato logo no início do mandato do
próximo secretário de saúde.

Diretor cientíﬁco recebe prêmio
O diretor científico da APM, Paulo M. Pêgo
Fernandes, foi premiado pelo trabalho "ECMOTópico contra isquemia fria como forma de
preservação pulmonar para transplante” no XI
Congresso Luso-Brasileiro de Transplantação,
realizado no mês de outubro em Coimbra.
Organizado pela Sociedade Portuguesa de
Transplantação (SPT) e pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO), o evento reúne bienalmente especialistas em transplante de órgãos dos dois países.
Parte da tese de Alessandro Wasum Mariani,
o trabalho utiliza a inovadora “avaliação pulmonar ex-vivo” e faz parte de uma linha de pesquisa promissora reconhecida e premiada pelo
Ministério da Saúde.
Além disso, como parte das comemorações
do centenário da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo, em 26 de outubro,
durante a abertura do XXXI COMU, Paulo Pêgo
Fernandes foi agraciado com a Medalha Institucional do Centenário da FMUSP, criada com
a finalidade de homenagear pessoas que contribuíram para a valorização institucional, cultural, social e acadêmica.
Divulgação

Fotos: Osmar Bustos

Meinão, Cid Carvalhaes,
Marcos Martins e
Renato Azevedo

Paulo Pêgo é homenageado na FMUSP

Filippi será secretário da saúde em SP
O deputado federal José De Filippi Júnior, engenheiro civil, será o secretário da saúde no governo
de Fernando Haddad, em São Paulo. Formado
pela USP e com pós-graduação na Universidade de
Harvard, Filippi foi prefeito de Diadema de 1993 a
1996, de 2000 a 2004 e de 2005 a 2008. Em um de
seus mandatos, chegou a acumular o cargo de prefeito com a Secretaria de Saúde por alguns meses.
“Durante o período eleitoral, a APM entregou
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aos candidatos a prefeito um documento com
a avaliação do cenário da saúde em São Paulo,
que também será encaminhado ao secretário,
reafirmando o compromisso da Associação de
estar pronta a contribuir para que a saúde no
município avance e, efetivamente, atenda bem
aos paulistanos", afirma Florisval Meinão, presidente da APM. O documento está disponível em
www.apm.org.br.

Objetivo é fazer
amistosos e um torneio

Voluntários
promovem atendimento
Mais de 250 pessoas receberam orientação e atendimento médico e odontológico
no Jardim das Pedras, zona norte, em outubro, durante mutirão organizado pela dermatologista Leontina C. Margarido. Foi fundamental a participação de profissionais do
Hospital das Clínicas e outras instituições,
incluindo acadêmicos, residentes e cirurgiões-dentistas (participação da APCD), com
apoio do Lions Club de Tremembé.
As ações ocorrem duas a três vezes por
ano, desde 1999, assistindo a população
carente de diversos pontos da capital. Um
dos principais objetivos é o diagnóstico
precoce de patologias como a moléstia
de Hansen. “A doença pode passar despercebida, pois é difícil de identificar”,
explica Leontina.

Clube aberto a times de futebol
O Clube de Campo da APM, localizado na Serra da Cantareira, a 25 km do centro de São Paulo,
está aberto a parcerias para jogos entre times de
médicos, funcionários, empresas e demais grupos interessados. No início, serão partidas amistosas, mas a ideia é promover um torneio.
Pelo espaço, que tem ambiente familiar para
lazer, descanso e contato com a natureza, já passaram grandes jogadores como Sócrates e Ademir da Guia. Mais informações: (11) 4899-3518 /
4899-3535 ou sedecampestre@apm.org.br.
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Sonia Macedo

Piracicaba: Antonio Ananias Filho e Geraldo Borges

lideranças prestigiam comemoração dupla
em cerimônia na Regional de Santo André
Divulgação

A APM Piracicaba celebrou o Dia do Médico
em 18 de outubro. Osmar Gaiotto Júnior, presidente da Regional, lembrou a luta da classe
pela valorização profissional e, por extensão,
pela melhoria da qualidade do atendimento
oferecido à população.
Foram entregues títulos de Sócio Honorário
ao médico Geraldo Ferreira Borges Jr e Sócio
Benemérito ao professor Douglas Simões, cujas
músicas feitas para o CD “Tempo de Delicadeza” foram interpretadas por Júlia Simões.
Em Taubaté, o tradicional baile dos médicos
foi no dia 19, com a banda I’m Sorry, liderada
pelo médico Nelson Franco. O presidente da
Regional, Flávio Salgado, ressaltou a importância de a classe se manter unida, uma vez que
2012 foi de muita luta para os profissionais.
Já a APM Santo André teve comemoração em
dobro, pois completou 60 anos em outubro. Durante a festa, no dia 26, a presidente da Regional,
Alice Lang Simões Santos, e o diretor da APM
Estadual, Desiré Callegari, que também é conselheiro do Cremesp, entregaram medalha e diploma aos médicos com mais de 50 anos dedicados
à profissão: Denis Castaldi, Israel Zekcer, Jayme
Cipele, José Thomé Demétrio, Roberto Marino,
Sonia Gordon Cipele, Valter Ribeiro de Seixas e
José Gabriel Teófilo da Silva (in memoriam).
Destaque para as presenças do presidente da
APM Estadual, Florisval Meinão, e do secretário
da Saúde de Santo André, Antonio de Giovanni
Neto, entre outras autoridades.

Marquinhos Ferreira

regionais comemoram
dia do Médico

Taubaté: Paulo Pereira, Camillo Soubhia, Flávio
Salgado, Alberto Bezerra e Auro Fábio

Mostra sobre bombas passa por taubaté
A exposição itinerante "Hiroshima e Nagasaki: um agosto para nunca esquecer!” foi promovida pela APM Taubaté no Solar da Viscondessa do Tremembé entre outubro e novembro. Participaram do cerimonial de abertura o
presidente da APM Taubaté, Flávio Luiz Lima
Salgado; o curador da exposição, Ruy Tanigawa, também 1º secretário da APM Estadual; e
Eduardo Idenori Enari, representando o reitor
da Universidade de Taubaté, José Rui de Camargo. Entre os convidados, esteve Kiyotaka
Tajiri, 86 anos, sobrevivente da tragédia.
Alunos de toda a rede educacional visitaram a mostra, assim como a comunidade
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japonesa da região, entre diversos grupos.
O evento teve apoio dos estudantes da Universidade de Taubaté (Unitau), que detalharam informações ao público.
Inaugurada na sede da APM Estadual em
2010, a exposição vem percorrendo as diversas Regionais da entidade e outras instituições de saúde, começando por Jales,
Catanduva, Botucatu, Presidente Prudente e Marília. O projeto conta também com
parcerias da Associação Médica Brasileira,
Associação Hibakusha Brasil pela Paz, Fundação de Cultura pela Paz de Hiroshima e
Prefeitura de Hiroshima/Japão.

Limeira recebeu o Fórum Regional de Defesa da Saúde e Valorização do Médico, em 6 de
novembro. O objetivo da Associação Paulista
de Medicina é promover junto aos médicos da
região um debate sobre os principais desafios
dos profissionais na saúde pública e no sistema suplementar. Também foram discutidas as
diversas ações realizadas pela APM e as políticas para o setor.
Florisval Meinão, presidente da APM Estadual, fez um balanço das atividades desenvolvidas ao longo deste ano, como as negociações com os planos de saúde, que estão
resultando em reajuste real dos honorários,
assim como a carreira do médico, anunciada
em outubro pelo governador Geraldo Alckmin para os servidores estaduais. A APM recomenda que o modelo seja estudado pelas
Regionais com o objetivo de apresentar proposta de Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos (PCCV) em nível municipal.

Ferreira, Campos,
Rezende, Meinão
e Sobreira

Divulgação

Fórum de Valorização
do Médico em Limeira

O diretor de Defesa Profissional, João Sobreira de Moura Neto, e o assessor jurídico Roberto
Augusto de Carvalho Campos orientaram os participantes sobre os serviços da APM disponíveis
aos associados, em especial a defesa integral
em caso de acusação de má prática da medicina
(vide regulamento), inclusive os do interior.
Wagner de Matos Rezende, diretor da 14ª
Distrital da Associação Paulista de Medicina,
e Danilo Gullo Ferreira, presidente da APM Limeira, expuseram o contexto local.

Dezembro de 2012 – 43

Revista da APM

aGeNda CieNtÍFiCa
Prof. Dr. Paulo Pêgo Fernandes – Diretor Científico e Prof. Dr. Álvaro Nagib Atallah – Diretor Científico Adjunto
Comitê Multidisciplinar de Medicina Aeroespacial
19/01 – sábado – 9h às 11h
Reunião científica
Tema: Programa Preventivo - Substâncias
Psicoativas para Aeronautas
Departamento de Cirurgia
de Cabeça e Pescoço
06/02 – quarta – 20h às 22h
Curso de Laringe da SBCCP
Departamento de Mastologia
14/02 – quinta – 20h às 22h
Reunião científica

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:
www.apm.org.br
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 associados da APM)
Rua Francisca Miquelina, 103/11 (Paulipark – 25% desconto)
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Departamento de Clínica Médica
14/02 – quinta – 20h às 22h
Reunião científica
Departamento de Medicina
de Família e Comunidade
19/02 – terça – 19h30 às 21h30
Reunião científica: Prevenção e Função do MFC
Departamento de Cirurgia de Cabeça e Pescoço
20/02 – quarta – 20h às 22h
Curso de Tireoide
Comitê Multidisciplinar de Psiquiatria Forense
20/02 – quarta – 19h às 22h
Curso de Psiquiatria Forense
Tema: A internação psiquiátrica compulsória e a
involuntária, legislação sobre saúde mental e o direito
de recusa ao tratamento psiquiátrico
Comitê Multidisciplinar de Psicologia Médica
20/02 – quarta – 21h às 22h
Reunião científica: Discussões de Casos
Departamento de Psiquiatria
26/02 – terça – 19h30 às 22h
Reunião Clínica e Atualização
Departamento de Patologia Clínica
26/02 – terça – 12h às 15h
Webtransmissão de Patologia Clínica:
Coagulação - Avaliação da Função Plaquetária
Comitê de Cirurgia Robótica
e Minimamente Invasiva
27/02 – quarta – 20h às 22h
Reunião científica
Comitê Multidisciplinar de Auditoria Médica
27/02 – quarta – 19h às 22h
Reunião científica: Auditoria em Neurocirurgia

aGeNda CUltUral

ESCOLA DE ARTES
Cursos para adultos e crianças,
associados e dependentes
local: Sede Social da APM,
estacionamento grátis
Piano Erudito e Popular
com Gilberto Gonçalves
Aulas com hora marcada diretamente
com o professor pelos telefones
(11) 97159-5941 / 96743-1043 / 5083-6316
Francês com Selma Vasconcelos
Aulas com hora marcada
Valor mensal: R$ 250,00 (associados)
e R$ 500,00 (não associados)
Informações: (11) 5549-8811
E-mail: selma_vasconcellos@hotmail.com
Marque uma aula sem compromisso para
conhecer nossos professores.
Informações: Departamento Cultural
(11) 3188-4304, das 9h às 18h, ou
pinacoteca@apm.org.br

BIBLIOTECA
Conserva mais de 38 mil títulos à disposição do
público. Tem como objetivo adquirir, organizar,
manter, utilizar e emprestar o acervo bibliográfico
da APM para os associados e funcionários.
Abrange também DVDteca com 800 títulos entre
clássicos, comédias, dramas, romances e infantis.
Disponibiliza jornais do dia e revistas da semana.
Avenida Brigadeiro Luís Antonio, 278,
5º andar, das 8h30 às 20h

Composta por cerca de 100 obras, entre pinturas,
esculturas e gravuras, de 1930 a 2009. Destaque
para o período modernista. O raro acervo atrai
especialistas do mundo todo e está aberto à
visitação pública e livre, durante a semana.
Podem ser agendadas visitas de grupos, com
monitoria oferecida pela própria APM. Não deixe
de conhecer este espaço cultural!
Avenida Brigadeiro Luís Antonio, 278,
8º andar, das 9h às 21h
Contato: (11) 3188-4304, com Luigi

Fotos: Osmar Bustos

PINACOTECA

MUSEU DE HISTÓRIA
DA MEDICINA
Construído para valorizar o patrimônio
histórico da medicina, possui acervo
sobre a profissão no Brasil e no mundo,
como documentos históricos, livros raros,
equipamentos cirúrgicos, louças, bustos,
estatuetas de grandes nomes da medicina e da
ciência, medalhas, fotografias, entre outros.
Dirigido à classe médica e ao público em geral,
no apoio também a pesquisas acadêmicas.
Colaboradores ajudam o museu com objetivos
históricos e contribuição financeira.
Avenida Brigadeiro Luís Antonio, 278,
5º andar, das 8h30 às 17h30

dePaRtamento CUltURal - entRada fRanCa
Reservas de lugares: (11) 3188-4281 – eventosculturais@apm.org.br
www.apm.org.br – Agenda sujeita a alterações
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literatUra
laÇoS de FaMÍlia: etNiaS do BraSil
Vencedor do Prêmio Aberje 2012, traz
contextualização histórica, social e
cultural da formação das etnias e do
sincretismo do povo brasileiro. A obra
tem referenciais teóricos como Sérgio
Buarque de holanda, Gilberto Freyre,
Antônio Cândido, Florestan Fernandes, entre outros.
Organização: Sociedade Brasileira de Dermatologia. Editora:
Tempo & Memória. Formato: 29 x 29 cm, 158 páginas. Contato:
www.tempoememoria.com.br

50 CaSoS ClÍNiCoS QUe todoS
GiNeColoGiStaS e oBStetraS
deVeM CoNHeCer
Abordagem prática de situações vivenciadas pelos autores. Buscando as melhores evidências científicas, as discussões são embasadas em informações
recentes sobre os principais aspectos
das doenças. Traz comentários de especialistas, destacando os aspectos mais relevantes de cada caso.
Autores: luiz Fernando Pina de Carvalho, henri Augusto Korkes, Nelson
Sass e Maurício Simões Abrão. Editora: Guanabara Koogan. Formato: 16
x 23 cm, 320 páginas. Contato: www.grupogen.com.br

NÓ No Peito
Esta obra busca entender o impacto da
falta de comunicação entre pacientes e
profissionais da saúde, principalmente
em mulheres diagnosticadas com câncer de mama. Para a autora, o entendimento da doença ainda é muito confuso para a maioria das pessoas, gerando
dúvidas que ficam sem respostas.
Autora: Vanderli Duarte de Carvalho. Editora: Desatino. Formato: 16 x 23
cm, 224 páginas. Contato: www.desatino.com.br

radioloGia e diaGNÓStiCo
Por iMaGeM – ÉtiCa, NorMaS,
direitoS e deVereS doS MÉdiCoS
iMaGiNoloGiStaS
Em um momento de progressiva mercantilização e perda dos contornos
éticos da atividade médica, o livro
visa recuperar a natureza da especialidade, com reﬂexões sobre a relação
médico-paciente.
Adaptação: lutero Marques de Oliveira. Organização: Colégio Brasileiro
de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. Formato: 12 x 21 cm, 136 páginas. Contato: www.cbr.org.br ou (11) 3372-4544
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ProdUtoS & SerViÇoS
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ClaSSiFiCadoS
salas alUGam-se

ar condicionado, forro, piso elevado, 2 WC e
copa. Valor: R$ 3.500. Fone: 99955-4315 ou
e-mail d_florencio_borges@hotmail.com,
com Dra. Daniela.

22h, vaga garagem, ar condicionado, café.
Condomínio incluso. Fones: 2365-5980 /
2365-5981, com André. Site: www.cirurgiaplastica.esp.br/a-clinica.htm

AlUGA-SE sala em Alphaville, à Av. Copacabana, 112, 35 m², totalmente mobiliada, alto
padrão, piso em porcelanato. Recepção, WC
na recepção e na sala da médica, sala médica, sala para procedimentos de estética médica, cirúrgicos ou dermatológicos. Valor do
aluguel R$ 3.000 e condomínio R$ 400. Preferência: Dermatologia ou Cirurgia Plástica.
Fone: (11) 99913-4457, com Karla Fabiana
(endocrinologista).

AlUGAM-SE consultórios mobiliados com
ótimo padrão e infraestrutura para atendimento médico ou psicológico por período. Prédio ao lado do metrô Vergueiro/
Aclimação. Fones: (11) 3271-7007 / 983264505, com Elizabeth.

AlUGO sala para meio período ou outro período totalmente bem mobiliada em Higienópolis. Excelente custo. Próxima ao metrô.
Já ocupada por dermatologista. Fotos: www.
jndermatologia.com.br. Fone: (11) 984455741. E-mail: olimpio.juliana@gmail.com

AlUGA-SE sala comercial para consultório
ou escritório situada no Edifício Hyatt, Rua
Helena, nº 309, conjunto 31, Vila Olímpia,
São Paulo. Com 01 vaga na garagem. Fones:
(11) 99910-7507 e (11) 4725-1317 (horário comercial), com Maria Rosa.
AlUGA-SE sala mobiliada para profissionais
da área de saúde em clínica no Tatuapé, ótima localização, próxima aos metrôs Tatuapé
e Carrão. Fones: (11) 7833-9710 ou 20974503, após 13h, com Dr. Mário César.
AlUGA-SE sala em consultório mobiliado, com toda infraestrutura para médicos,
exceto ginecologista e pediatra. Aluguel a
combinar. Prédio ao lado metrô Vila Mariana. Fones: (11) 98555-8682 ou 99144-6855,
com Dilma.

AlUGAM-SE consultórios mobiliados com
altíssimo padrão e infraestrutura para atendimento médico ou psicológico por mês ou
período. Prédio Oscar Freire Oﬃce Novíssimo, a 200 m do metrô Sumaré. Fones: (11)
3271-7007 / 98326-4505, com Elizabeth.
AlUGAM-SE salas mensais para profissionais da área da saúde. Fones: (11) 3885-3875
/ 3885-2148, com Mª José.
AlUGAM-SE salas e/ou períodos para médicos em clínica localizada na R. Joaquim Floriano, Itaim, com infraestrutura para pequenos procedimentos / cirurgias, maca elétrica
(recep., ar cond., internet wi-fi, fone, estac.
com valet). Fone: (11) 3071-4114 ou contato@clinicabloch.com.br, com Denise.

AlUGA-SE imóvel à Av. Dr. Arnaldo, a 80
m do metrô Sumaré, com 305 m² de área
construída e 9 vagas para carros, grande
sala de espera, 5 consultórios com WC,
sala para médicos, amplo ambiente para
reuniões e apartamento para caseiro.
Fone: 3872-9644, das 14h às 18h, com Dr.
Marcello (sec. Ana Paula).

AlUGAM-SE salas para prof. da área da
saúde por dia, inclusive fins de semana.
Ótima localização, a 400 m da futura estação Ibirapuera do metrô. Prédio novo. Moema, atrás do Shopping Ibirapuera, c/ I.E.
completa, secretária, internet c/ wireless,
PABX, ponto de água, ar condic, serviço de
café, DVD, alvará, vig. sanitária, portaria c/
seg. 24h, estac. c/ manobrista. Valor mensal do aluguel com condomínio incluso (1
dia por semana): R$ 850 a R$ 900/mês.
Direto c/ proprietária. Fones: 5041-2964 /
99211-1558, com Rosangela.

AlUGA-SE sala recém-entregue no Sena
Madureira Oﬃces, 43 m², próxima à UNIFESP com 1 vaga e estacionamento rotativo.
Planta flexível, previsão para instalação de

AlUGAM-SE períodos de sala em clínica
próxima à Escola Paulista de Medicina.
Rua Borges Lagoa, 1065. Clínica de ótimo
padrão, 110 m, wifi, secretárias das 8h às

AlUGAM-SE salas e/ou períodos em centro
médico nos Jardins, a 4 quadras do metrô
Consolação. Sobrado. Salas equipadas com
toda IE, internet wifi. Funciona de segunda a
sábado. Adaptados para faturamento TISS.
Prontuário eletrônico. Temos alvará da vigilância sanitária e licença de funcionamento.
Fone: (11) 99175-8707, com Daniel.
AlUGAM-SE salas em clínica médica de alto
padrão no Tatuapé, próximo à Praça Silvio
Romero. Infraestrutura ampla e completa
em funcionamento, secretária, ar condicionado, internet, telefone, estacionamento
no local. Fones: (11) 2098-0035 / 2097-9200
/ 2091-8839.
AlUGAM-SE salas para profissionais da
saúde de segunda a sábado. Ótimo padrão,
região do Paraíso, fácil acesso à Av. Paulista
e hospitais. Recep., SAC, internet, wireless,
ar. cond., área para café, segurança, estac.
c/ manobrista. Locação de períodos por 4h.
Fone: (11) 6470-5538, com Luciana.
AlUGAM-SE salas ou períodos à Rua Itapicuru, 369, conj. 910, em Perdizes, para
profissionais da saúde. Fones: (11) 38712511 / 3672-0359 / 99931-2713, com Dra.
Afra ou Danielle.
AlUGAMOS sala comercial mobiliada
para atendimento médico na Faria Lima,
Pinheiros. Fones: (11) 3813-0077 / (11)
99939-2032, com Aline.
AlUGO sala e períodos em clínica médica
de ótimo padrão, ampla recepção e toda IE,
serviços de recepção e limpeza, ar condicionado, telefones, internet. Alvarás da vigilância e prefeitura. Estacionamento. Moema,
próximo ao Shopping Ibirapuera. Fones: (11)
3864-9208 / 5041-4989, com Paloma, ou (11)
98783-7071, com Leilane.
AlUGO consultório de alto padrão, ampla
sala e recepção, totalmente mobiliado e finamente decorado, no Campo Belo Medical

Para anunciar gratuitamente neste espaço, o médico associado deve enviar o anúncio, a cada edição, para o e-mail
classificados@apm.org.br ou fax (11) 3188-4369. Mais informações pela Central de Relacionamento APM: (11) 3188-4270.
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Center. Av. Vereador José Diniz, 3.457, sala
1201. Período de 4h, uma vez por semana,
com secretárias das 8h às 21h, de seg. a sáb.
Atend. telefônico personalizado, agendas
online e prontuário eletrônico. Consultórios
também em Higienópolis e Perdizes. Fones:
(11) 3862-6362 / 5547-7777.
AlUGUEl de salas e consultórios para profissionais da área da saúde. Secretárias, limpeza, salas mobiliadas, organização e bom
gosto. Prox. metrô Paraíso e Shop. Paulista.
R. Maestro Cardim, 1228, e R. Thomas Carvalhal, 176, Paraíso/SP. Fone: (11) 2476-4157.
ATENDIMENTO particular para pacientes.
Clínica de alto padrão, a mais completa da
região. Situada no Alto da Lapa. Locação de
salas para médicos e dentistas. Fone: (11)
9545-2609, com Silvia, ou e-mail silvia@clinicavillavita.com.br
ClíNICA de padrão diferenciado, andar alto
com vista para o bairro dos Jardins, toda IE,
secretária, ar condicionado, internet, telefone, estacionamento com valet (períodos).
Rua dos Pinheiros, 498, cj. 152, próximo à Av.
Brasil. Fones: 2309-4590 / 9611-7553. Site:
www.vitaclinica.com.br
ClíNICA MÉDICA na Vila Yara/Osasco. Fácil
acesso, com secretária, estacionamento, recepção com TV a cabo e internet. Fone: (11)
9545-2609, com Silvia.
DESEJO dividir belíssimo conjunto médico
totalmente decorado, no suntuoso Medical
Center Campo Belo, em pleno funcionamento (ar condicionado, internet, secretária, telefone, etc). Fone: (11) 3887-4566, com Izilda.
SAlA em clínica ampla e agradável, com vagas
para carro, para profissionais da saúde. Alugase mensal. Rua Dr. Mario Cardim, 596, V. Mariana. Fones: (11) 5575-1077 / (11) 99296-1580.
SAlA para consultório. Amplo sobrado com
infraestrutura completa. WC privativo e estacionamento. Mensal e período. Local: Rua
Pedro de Toledo. Fone: (11) 5579-3561.
imÓveis alUGam-se
AlUGA-SE para temporada, fins de semana,
feriados, congressos e jornadas casa em Campos do Jordão, confortável, com lareira, churrasqueira, estacionamento e vista panorâmica.
Fones: (11) 4153-7774 / 9654 -8674, com Martha.
AlUGO conjunto comercial próximo ao
Hospital São Paulo, com 38 m², 2 banheiros,
1 copa, 1 vaga de garagem, ar condicionado
central, prédio aberto 24 horas. Fones: (11)
3744-3491 / 9624-5354.

AlUGO ou vendo 2 conjuntos comerciais (38
m² cada), prontos para consultório ou escritório, com banheiro e copa. Edifício novo de
alto padrão, com toda a infraestrutura, garagem e estacionamento. Ótima localização
próxima à Av. Paulista a poucos metros do
metrô. Edifício Atrium Itapeva, Rua Itapeva,
286, 3º andar, Bela Vista. Fones: (11) 32871066 / (11) 8181-2319, com Sra. Marlene.
AlUGO apto para final de semana, feriados, na
Riviera de São Lourenço, uma quadra da praia,
com serviço de praia, piscina, quadra de tênis,
futebol de areia, poliesportiva, sauna, academia, ar condicionado, para até 6 pessoas. Fones:
(11) 98555-8682 / 99144-6855, com Dilma.
TEMPORADA. Aluga casa na praia da Baleia/Litoral Norte, condomínio fechado, 10
pessoas, férias e feriados. Fones: (11) 991786473 / 5522-3780.
TEMPORADA. Aluga no Guarujá / Central
Park apartamento com 03 dormitórios em
Condomínio Clube. Fones: (11) 99529-1968 /
3231-1259 (à noite), com Sun.
TEMPORADA. Aluga casa na Praia Vermelha
do Sul (refúgio ecológico de Ubatuba) para
temporada ou outros períodos do ano. Imóvel
mobiliado e bem equipado com 04 suítes, piscina, churrasqueira, etc. Fone: (14) 9134-8321.
imÓveis vendem-se
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: (11) 83236666 / 8511-0017, com Tomás.
CONJUNTO comercial de 100 m² ou andar
inteiro (200 m²). A duas quadras do metrô
Paulista. Ótimas instalações. Bom para alugar. Fone: (11) 99192-6822.
VENDO apto 03 dorms, sala ampla, 01 vaga.
Bairro Vl Nova Cachoeirinha, zona norte. Valor: R$ 250.000,00. Fones: (11) 99315-3528,
com Rose / (11) 99389-1051, com Rosana.
PRofissionais
ClíNICA na Zona Norte necessita das seguintes especialidades: neurologista, geriatra, endocrinologista, alergista e clínico
geral. Fone: 3531-6651 (Valdelice/Eugênia).
Site: www.imuvi.com.br
OFERECEMOS excelente oportunidade profissional para atendimento clínico e cirúrgico.
Vagas para 04 oftalmologistas. De 2ª a 6ª pela

manhã e à tarde e aos sábados pela manhã. Excelente remuneração (produção + comissões).
Fone: (11) 7723-7846, com Dr. Roberto Pereira
Lima, ou roberto@clinicarpl.com.br
PEDIATRA clínica em Guarulhos para vários
horários da semana. Oferecemos sala montada e secretárias sem pagar as despesas. 50%
nas consultas (convênios e particular). Fones:
(11) 2461-2619 / 2409-8972 / 2229-8695.
PRECISA-SE de profissionais na área de
endocrinologia, cardiologia e medicina do
esporte. Alugamos salas para outras especialidades interessadas. Ótima localização,
próximo à Escola Paulista de Medicina e metrô Santa Cruz, Rua Dr. Bacelar, 618. E-mail
dr.renato@knollklinik.com.br (Dr. Renato
Pereira) ou site www.knollklinik.com.br
PRECISA-SE de estudante de Psicologia
para 4 horas diárias. Com inglês fluente e
prática em computação. Fones: (11) 38853875 / 3885-2148, com Mª José.
VASCUlAR. Clínica em Guarulhos necessita
para vários horários da semana. Oferecemos sala montada e secretárias sem pagar
as despesas. 70% nas cirurgias e 50% nas
consultas e escleroterapia. Fones: (11) 24612619 / 2409-8972 / 2229-8695.
eQUiPamentos vendem-se
VENDEMOS mesa cirúrgica Sismatec completa em ótimo estado de conservação. Fones:
(11) 3813-0077 / (11) 99939-2032, com Aline.
VENDO kit completo de histeroscopia diagnóstica. Em bom estado, ótimo preço. Fone:
(11) 9922-68722, com Carlos.
VENDO cabine audiometrica nova com 04 meses de uso. 1,70m x 0,90m x 0,90m. R$ 700,00.
Santo André/SP. Contato: e-mail: lucielyk@
hotmail.com ou cel.: (11) 99454-6921.
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a luta é de todos os médicos!
Osmar Bustos

N

Marun David Cury
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a Diretoria de Defesa Profissional da
Associação Paulista de Medicina, recebemos a incumbência de negociar
com as operadoras de planos de saúde questões delicadas e, ao mesmo tempo, da mais alta
relevância, como os honorários de consultas e
procedimentos, os contratos entre empresas e
prestadores de serviço e o fim das interferências na relação médico-paciente.
Historicamente, a maior parte das empresas resistia à negociação coletiva, alegando
que discutia as bases do contrato com cada
médico. Todos sabemos que esta premissa
não se concretizava na prática, especialmente considerando o grande número de
profissionais credenciados e referenciados.
Mantinha-se, então, um desequilíbrio de argumentos traduzido em grave defasagem do
ganho médico.
Este ano de 2012, ao contrário, foi marcado pelo diálogo franco, direto e permanente entre os representantes dos médicos e os
executivos das empresas da saúde suplementar em São Paulo. A APM, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo e os
Sindicatos dos Médicos realizaram mais de 70
reuniões com os planos de saúde, esgotando,
ponto a ponto, as justificativas alegadas para
o achatamento dos honorários.
Dissemos – e continuaremos dizendo – que
da valorização do médico não se pode mais
abrir mão, por respeito aos profissionais e
aos pacientes e pela própria viabilidade do
sistema. Expusemos que, naquele cenário
conflituoso, os médicos acabariam se afastando dos planos de saúde. Enfatizamos que
sem médicos não há medicina. E começamos
a ser ouvidos. Como resultado, passamos a
receber propostas concretas que, se ainda
não contemplam plenamente nossas reivindicações, trazem avanços significativos.
Saímos do imobilismo em relação ao valor
da consulta, implantação da CBHPM (Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos), contratualização e índice
de reajuste dos contratos. Mais do que isso:
deixamos para trás um passado de desequilíbrio e defasagem e construímos um caminho
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para a negociação constante, madura, justa
para ambas as partes e fundamental para o
atendimento de qualidade aos pacientes.
Obviamente, este resultado só foi possível
porque a mobilização da classe médica, antes
e durante as negociações – com passeatas,
atos públicos, paralisação de advertência, denúncias e parceria com a sociedade civil – sustentou nossa posição diante das empresas. A
APM está cada dia mais vibrante e valorizada
diante destes players, ao lado de suas Regionais, Sociedades de Especialidade e demais
entidades médicas paulistas.
Consultas antes de R$ 25,00 hoje se encontram em patamares entre R$ 60,00 e R$ 80,00
e estamos em uma imersão na CBHPM para
implantá-la. Complexa, a negociação sobre
os procedimentos já foi prioridade este ano e
assim permanecerá em 2013, até que tenhamos a urgente atualização desses valores.
Como frisamos, disso depende a viabilidade
do sistema. Quantos de nós já pensamos ou
conhecemos um colega que pensou em deixar de fazer cirurgias pelos planos por conta
da remuneração irrisória?
Também defendemos que a valorização do
profissional de medicina na saúde suplementar
traz ganhos para todos os médicos brasileiros.
É uma cadeia de referências. Esta luta, assim,
aproxima-se muito dos pleitos por carreira, salários dignos e condições de trabalho adequadas no sistema público.
O médico competente e dedicado nada
tem a temer e deve enfrentar estes desafios
com o peito aberto e a cabeça erguida. Negociem com todas as operadoras e façam as
exigências cabíveis, em consonância com o
movimento estadual e nacional. Verifiquem
se estão recebendo os valores propostos pelos planos às entidades. Rejeitem contratos
abusivos. Colegas do interior, procurem as
operadoras locais e regionais e não aceitem
valores vis, para que as conquistas alcancem
a todos. Denunciem!
maRUn david CURY é pediatra e diretor adjunto de Defesa Profissional da Associação
Paulista de Medicina
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