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Momento de mudanças

Em meio a protestos, projetos polêmi-
cos engavetados e até uma suposta 
tentativa de reforma política às pres-

sas, o Brasil vive um momento de mudanças. 
Na Saúde, não poderia ser diferente, e o 

período também é de grandes modifica-
ções. Mais uma vez, os médicos tomam as 
ruas, agora de forma especialmente expres-
siva, contra a importação irresponsável de 
profissionais sem qualificação comprovada, 
para atender a população das periferias e ci-
dades do interior, tão carentes de uma me-
dicina digna, conforme consagrado na Cons-
tituição Federal, mas ignorado por parte de 
nossos políticos.

O Provab, outra tentativa do Governo Fe-
deral de levar médicos para os lugares mais 
remotos, também preocupa as entidades 
médicas e está sendo usado como moeda de 
troca para entrada na residência, via bonifi-
cação. De um lado, não resolve o problema 
da assistência e de outro, desqualifica a exce-
lência da residência médica. 

De boa notícia temos a aprovação, pelo ple-
nário do Senado, do projeto de lei que regula-
menta a Medicina. Temos de comemorar, sem 
esquecer que é necessário sensibilizar a presi-
dente a sancioná-lo.

Outra boa notícia é que, com a união das 
entidades médicas (APM, Cremesp, Acade-
mia e sindicatos, entre outras), temos obtido 
grandes feitos, como a manifestação históri-
ca de 3 de julho. 

Com a força dessa unidade também chega-
remos à aprovação da PEC 454/09, que cria a 
Carreira de Estado para os médicos, esta sim a 
única maneira de levar profi ssionais de qualida-
de para todos os cantos do país.

Boa leitura!
  

Renato Françoso Filho e Leonardo da Silva
Diretores de Comunicação

Renato Françoso Filho

leonardo da Silva
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editorial

As manifestações populares do último 
mês deixam no ar a percepção de que 
agora o Brasil está mudando de fato. 

Milhões de pessoas, de todas as partes do país, 
saíram às ruas para reivindicar os mais diversos 
motivos, como transporte de qualidade e com 
preço acessível, fim da corrupção e gastos exa-
gerados com a Copa do Mundo. 

Nossos governantes se viram com dificuldade 
em dar um posicionamento razoável, tanto que 
somente depois de alguns dias as autoridades se 
pronunciaram. Os argumentos desses discursos, 
feitos na tentativa de responder aos anseios da 
população, são propostas que há tempos estavam 
paradas. Outras, pior ainda, estão saindo do forno 
com o desvio de não ouvir a voz que vem das ruas.

Um dos pleitos da população que apareceu em 
praticamente todas as manifestações foi a Saúde, 
que inclusive é a área do Governo Federal mais 
mal avaliada pelas pessoas em repetidas pesqui-
sas. E não é apenas a população que reclama e se 
preocupa com a qualidade da assistência. Os mé-
dicos estão unidos aos cidadãos nesta luta.

Prova disso é que no último dia 3 de julho, 10 
mil médicos, residentes e estudantes de Medi-
cina tomaram a Avenida Paulista e seguiram 
até o gabinete da Presidência da República em 
São Paulo, principalmente para exigir uma polí-
tica de saúde séria para o Brasil. 

A manifestação foi nacional, com protestos 
simultâneos em todos os estados e em dezenas 
de cidades, como São José do Rio Preto, Cam-
pinas e Ribeirão Preto, entre outras. O objetivo 
principal era dar um sonoro “não” à intenção do 
Governo Federal de trazer médicos formados no 
exterior, sem que comprovem qualificação por 
meio do exame de revalidação de diplomas. Se-
gundo relatos de colegas da Venezuela e Bolívia, 
países que receberam médicos cubanos, houve 
piora significativa da assistência e aumento nos 

registros de erros médicos.
Nos últimos anos, os exames realizados para 

a avaliação de médicos que tentaram ingressar 
no país tiveram uma reprovação entre 80% e 
90%. É lícito se esperar que, entre esses mé-
dicos que virão agora, muitos não estarão pre-
parados para exercer a Medicina e vão colocar 
nossa população em risco.

É importante ressaltar que nós não somos 
contrários à vinda de médicos estrangeiros. 
Muitos deles, aliás, já trabalham entre nós, mas 
estes passaram por um processo de avaliação à 
semelhança do que prestam os médicos brasi-
leiros que vão para o exterior.

Ao contrário do que pensa nossa presidente e 
o ministro da Saúde, enquanto não houver uma 
valorização do profissional nem a criação de 
uma infraestrutura adequada para o exercício 
da profissão – o que passa por medicamentos, 
outros profissionais de saúde, unidades de aten-
dimento básico e até mesmo a possibilidade de 
realizar exames complementares -, o problema 
(da ausência de médicos nas regiões periféricas 
do país) não será resolvido.

Não é por falta de aviso que o Governo Fede-
ral agora enfrenta protestos nas ruas de todo 
o país. No início de abril, representantes das 
principais entidades médicas se reuniram com 
a presidente Dilma Rousseff e com o ministro 
Alexandre Padilha, apresentaram as principais 
mazelas da saúde pública e questionaram o fi-
nanciamento insuficiente. 

Aproveitando a insatisfação dos médicos e do 
conjunto da sociedade, as autoridades têm ex-
celente oportunidade para rever conceitos, au-
mentando o financiamento do setor, valorizan-
do profissionais de medicina e todo o quadro de 
recursos humanos da Saúde e investindo em es-
trutura adequada à boa assistência aos cidadãos. 
Assim, todos sairão ganhando. O Brasil agradece.

Nas ruas pela saúdeFlorisval Meinão
PRESIDENTE DA APM
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Saúde pública

10 mil na paulista 
contra a importação 
de médicos sem 
qualificação comprovada

Dia 3 de julho já entrou para a história do 
movimento médico do Brasil. De Norte 
a Sul, milhares de profissionais de me-

dicina tomaram ruas, praças, avenidas e outros 
logradouros públicos para soltar um grito de 
“basta”! Na capital paulista, manifestantes co-
meçaram a chegar à sede da Associação Médica 
Brasileira (AMB) no fim da tarde, vestidos com 
jalecos e munidos de narizes de palhaço, apitos, 
tarjas pretas no braço e peito, em sinal de luto 

DA REDAção pela saúde, e cartazes e faixas de protesto. 
Rapidamente o grupo, formado por médicos, 

renomados professores das universidades mais 
importantes do Brasil, residentes e estudantes 
de medicina – muitos com os rostos pintados 
de verde e amarelo, passou de algumas dezenas 
para cerca de 10 mil. Em comum, a indignação: 
todos se manifestavam contra a intenção do Go-
verno Federal de importar milhares de médicos 
formados fora do país, para atender, sem qua-
lificação comprovada, justamente os que mais 
necessitam de profissionais capacitados, a po-
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pulação carente das periferias e áreas remotas.  
“Isso mostra forte eco à preocupação de 

nossa classe. Há uma identificação de objeti-
vos, de compreensão de saúde pública, entre 
médicos e cidadãos. É entendimento geral, 
ou quase, já que o governo parece pensar di-
ferente, de que não podemos ter dois tipos 
de medicina, uma para os ricos e outra para 
os pobres. Todos os brasileiros têm direito 
a atendimento de saúde de qualidade, está 
consagrado na Constituição Federal”, afirma 
Florisval Meinão, presidente da Associação 
Paulista de Medicina (APM). 

Florentino Cardoso, presidente da AMB, re-
força que a participação maciça foi muito gra-
tificante, mas deixa uma ressalva: “Entristece 
chegar a esse ponto para tentar conseguir o 
que é de direito da população”.

Voltando ao protesto, os médicos toma-
ram a Avenida Paulista, por onde seguiram 
por cerca de 1,5 quilômetro, até o Gabinete 
da Presidência da República em São Paulo, 

Durante o protesto na Avenida Paulista, as 
lideranças médicas protocolaram uma carta 
à presidente Dilma Rousseff. O documento 
reafirma que o plano do Executivo Federal 
representa alto risco aos pacientes. “Expõe, 
sobretudo, a parcela mais vulnerável e caren-
te, pois é ela quem de fato estará entregue a 
profissionais de formação duvidosa, já que o 
governo sinaliza que a importação em massa 
ocorrerá sem que os médicos formados no 
exterior tenham de se submeter à revalida-
ção de diploma, o que é imprescindível para 
comprovação de capacitação.”

Assinada pela Associação Paulista de Me-
dicina, Conselho Regional de Medicina do Es-
tado de São Paulo, Academia de Medicina de 
São Paulo e Sindicatos de Médicos, conclama 
a presidente Dilma Rousseff a abandonar de 
pronto essa ideia. E propõe caminhos para 
uma assistência digna para as populações das 
periferias e áreas remotas. Veja a seguir.

“Como solução para o problema da falta 
de profissionais de saúde em áreas remotas 
e nas periferias, pedem especial empenho do 
Executivo para a aprovação da Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) 454/2009, que 

Carta à presidente Dilma 
cria a carreira médica no serviço público, se-
melhante à de juízes e promotores.

A aprovação da PEC 454 é a garantia da 
interiorização de médicos brasileiros para as 
áreas carentes de acesso à assistência. A me-
dida evitaria a necessidade de importação de 
médicos sem aprovação no Revalida e, dessa 
forma, zelaria pela saúde da população. 

Que fique registrado, contudo, que o pro-
blema do atendimento integral não depende 
somente da melhor distribuição geográfica de 
médicos. Atualmente, o SUS (Sistema Único 
de Saúde) enfrenta um grave subfinanciamen-
to e também distorções no processo de ges-
tão. Por consequência, pleiteamos o aumento 
da destinação de verbas federais para 10% da 
Receita Bruta, e a criação de mecanismos ade-
quados à fiscalização da gestão. 

É sempre bom lembrar que, além de médi-
cos, uma assistência adequada aos moradores 
de áreas remotas só se dará quando a infraes-
trutura for completa, ou seja, com hospitais, 
postos de saúde, profissionais de outras áre-
as, como nutricionistas, cirurgiões-dentistas,  
fisioterapeutas e enfermeiros, e acesso a me-
dicamentos.” 

esquina com a Rua Augusta. Lá, lideranças 
protocolaram a entrega de uma carta à pre-
sidente Dilma Rousseff. 

“Há dois meses, um grupo de dez médicos 
se reuniu com ela, elencou problemas e so-
luções e cobrou melhorias na gestão, no fi-
nanciamento e na infraestrutura. Não fomos 
ouvidos. Nossa expectativa agora é que a pre-
sidente receba o documento e se manifeste”, 
acentua Florisval Meinão. 

Desiré Carlos Calegari, do Conselho Regional 
de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), 
questiona a postura do Executivo. “Na mesma 
semana em que se formou uma comissão para 
estudar a implantação da carreira médica, a 
presidente anunciou a vinda dos estrangeiros, 
sem qualificação comprovada. Falta alinha-
mento entre eles, além de sensibilidade e soli-
dariedade com os pacientes brasileiros.”

A decisão de levar às ruas o repúdio causa-
do pela proposta do Governo Federal de tra-
zer milhares médicos do exterior sem subme-
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Saúde pública

tê-los ao exame de revalidação de diplomas 
foi tomada logo que a presidente da Repúbli-
ca anunciou sua pretensão em rede nacional 
de rádio e televisão. 

“Há muito tempo as entidades colocam a ne-
cessidade de se olhar para a saúde longe do dis-
curso demagogo. A área exige prioridade e de 
repente, inverteram a história: transformaram 
o médico no grande vilão”, pontua Renato Aze-
vedo, presidente do Cremesp. Ele acrescenta, 

ainda, que a elevada carga tributária no país 
torna incoerente o discurso do Executivo, que 
“é inefi ciente na gestão do orçamento. Vamos 
às últimas instâncias para evitar que essa medi-
da seja colocada em prática.”

“Enquanto a saúde for um plano de política 
partidária, não haverá solução. É fundamen-
tal que o país ofereça ao profi ssional da saúde 
uma política de Estado, que não corra o risco 
de acabar com o fi m de um mandato”, argu-
menta Renato Françoso, diretor de Comunica-
ções da APM.

As frases que estamparam faixas e cartazes 
da manifestação são emblemáticas à catego-
ria, e chamaram a atenção das pessoas que 
acompanhavam a passeata. Sebastião Medei-
ros, zelador, assistia de longe, embora em total 
acordo com o que os médicos reivindicavam. 
“Não adianta falar que a saúde está bem por-
que não está. Eu, por exemplo, passei dia des-
ses por um atendimento que esperava desde 
o ano passado. Pode isso? E é sempre assim; a 
gente fi ca meses pra conseguir alguma coisa. É 
difícil para o pobre”, desabafou. 

“Parece que o poder público desconhece os 
problemas da saúde no Brasil. É equivocada a 
colocação de que faltam médicos. Com infra-
estrutura, recursos e carreira médica, a po-
pulação não ficará sem atendimento e nem 
precisará esperar meses para ser atendida”, 
argumentou Marun David Cury, da diretoria 
de Defesa Profissional da APM. 

protestaNDo, 
apreNDeNDo e orieNtaDo

Os médicos residentes e os estudantes tive-
ram participação relevante, não só por engros-
sarem a manifestação e darem mais corpo às 
reivindicações. Muitos também se dedicaram 
a orientar quem passava pela Avenida Paulista. 

Residente de Medicina Nuclear da Unicamp, 
Carlos Henrique Pacini Vieira de Cerqueira dis-
tribuiu panfl etos informativos e parou para 
conversar sobre as reais necessidades da saú-
de. “Eu sou um exemplo. Escolhi trabalhar no 
interior do Tocantins, em uma cidadezinha 
chamada Dois Irmãos. Vim embora por causa 
das péssimas condições para o exercício pro-
fi ssional e o salário baixo. Faltava o básico para 
atender a população. Muitas vezes, não tínha-
mos dipirona para baixar a febre do paciente. É 
impensável essa situação”, lamenta.

Fórum promovido pela Fenam na sede da 
AMB, em São Paulo, no dia 26 de junho reu-
niu as principais entidades médicas para falar 
sobre a contratação de cerca de 10 mil médi-
cos cubanos sem revalidação dos diplomas.

Anibal Cruz, presidente do Colégio Médi-
co da Bolívia, e Douglas Natera, presidente 
da Federação Médica Venezuelana, relata-
ram experiências traumáticas em seus paí-
ses e alertaram para os riscos de ocorrer o 
mesmo no Brasil. 

De acordo com os convidados, na Vene-
zuela, cada médico custou U$ 16,5 mil; na 
Bolívia, o custo foi de U$ 11 mil. Os países 
também possuem leis para a entrada de 
médicos estrangeiros, embora nenhuma 
delas tenha sido cumprida. 

experiência na 
américa latina
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Saúde SUpleMeNtar

Rol de 
procedimentos 
ainda não 
contempla 
CBHPM

Com cerca de 80 
inclusões, nova lista 
colocada em consulta 
pública pela ANS não atende 
plenamente a classe médica

GIovANNA RoDRIGuES

Entre os dias 7 de junho e 7 de julho, a Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) recebeu contribuições para a 

Consulta Pública nº 53, sobre o novo rol de procedimentos 
mínimos que devem ser cobertos pelos planos de saúde brasilei-
ros contratados a partir de janeiro de 1999 ou adaptados à Lei nº 

9.656/98. A proposta contém cerca de 80 procedimentos médicos e 
odontológicos novos, entre medicamentos, terapias e exames.
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De acordo com a Agência, destacam-se a 
inclusão de 36 medicamentos orais para tra-
tamento de câncer, a introdução de uma nova 
técnica de radioterapia (IMRT), cerca de 30 ci-
rurgias por vídeo (como histerectomia, nefrec-
tomia e cistectomia), terapia imunobiológica 
subcutânea para artrite reumatoide, radioabla-
ção de tumores hepáticos e exames laborato-
riais para diagnóstico e acompanhamento de 
doenças autoimunes, entre outros.

As indicações de mais de 30 procedimentos já 
cobertos também foram ampliadas, como são os 
casos do Pet Scan (de três para oito indicações), 
do uso de angiotomografi a coronariana e de es-
timulação cerebral profunda e das consultas com 
nutricionistas, psicólogos e fi sioterapeutas.

Apesar de sofrer revisões a cada dois anos, 
o rol de procedimentos mínimos obrigatórios 
ainda não contempla todos os itens necessários 
para um atendimento de qualidade à população, 
segundo a opinião unânime de representantes 
das mais diversas entidades médicas, que são os 
profi ssionais responsáveis pela imensa maioria 
dos atendimentos, ou seja, que convivem no dia 
a dia com as necessidades dos pacientes.

impasse aNtiGo
“Queremos a adoção da CBHPM [Classifi-

cação Brasileira Hierarquizada de Procedimen-
tos Médicos] plena e a ANS não está atenden-
do isso. Se uma sociedade de especialidade 
sugere um procedimento, como é o caso dos 
que constam na Classificação, é porque este 
foi incorporado à prática clínica, portanto, os 
pacientes devem ter acesso”, argumenta o 
diretor de Defesa Profissional da Associação 
Paulista de Medicina (APM), João Sobreira de 
Moura Neto.

O diretor de Defesa Profi ssional da Associa-
ção Médica Brasileira (AMB), Emílio César Zilli, 
complementa com a informação de que as en-
tidades médicas sempre pleiteiam a 7ª edição 
da CBHPM plena, com a prerrogativa de poder 
ser negociada 20% acima ou abaixo dependen-
do da regionalidade da proposta. 

Na opinião de Zilli, o que foi para consulta 
pública é o que a ANS entendeu como impor-
tante: “Não queremos confronto, mudamos 
nossas regras para nos adaptar às exigências da 
Agência, trabalhamos em conjunto. Agora va-
mos aguardar, nada impede que amanhã, por 
pressão, discussão e novos acordos não seja 

aberta uma nova consulta pública. Temos espe-
rança que isso vá ocorrer, pois acreditamos no 
bom senso e boa vontade do órgão regulador”.

Conforme Arlindo de Almeida, presidente 
da Associação Brasileira de Medicina de Grupo 
(Abramge), uma das entidades que represen-
ta os planos de saúde, não existem oposições 
para que novos procedimentos sejam incorpo-
rados ao rol, o problema é o custo disso para 
as empresas. “A margem de lucro delas hoje 
gira em torno de 1% a 2%, se tivermos qualquer 
queda passará a ser negativa. O impacto destes 
novos procedimentos do rol tende a ser acres-
centado nos novos planos de saúde. Como a 
ANS controla os reajustes de planos individuais 
e familiares, eles estão quase em extinção”, diz.

Por outro lado, o diretor de Defesa Profi ssio-
nal da APM afi rma saber que a fi nalidade das 
operadoras de planos de saúde é o lucro, por 
isso elas querem gastar o mínimo possível e ale-
gam custos elevados. “Temos consciência que o 
lucro deles é estupendo, tanto é que empresas 
estrangeiras estão vindo investir no setor, senão 
não viriam. Os planos investem constantemen-
te em campanhas publicitárias milionárias, têm 
ações na bolsa etc. É muito dinheiro às custas do 
trabalho do médico e do dinheiro do paciente.”

JuDiCialiZação CoNtiNua
Um dos refl exos da cobertura que não contem-

pla todos os itens da CBHPM por parte dos planos 
de saúde é o excessivo número de ações de pacien-
tes que precisam recorrer à Justiça para conseguir 
seus tratamentos de saúde. Com mais esta negati-
va da ANS de oferecer ao menos os procedimentos 
presentes na CBHPM, a tendência deve continuar.

“Enquanto o paciente for prejudicado pela não 
inclusão de algum método que possa salvar sua 
vida, não restará outra coisa além da judicializa-
ção”, acredita o diretor de Defesa Profi ssional da 
AMB. Já Sobreira alega que as pessoas continuam 
precisando dos procedimentos e vão reivindicar 
na Justiça, e muito provavelmente vão ganhar os 
casos. [No dia 5 de agosto, a APM promove um fó-
rum sobre o tema, veja na matéria da pg 29]

Zilli declara que as entidades médicas não 
estão nem um pouco satisfeitas com o desen-
rolar das coisas. “Solicitamos às sociedades de 
especialidades que nos mandassem novamen-
te toda a relação do que foi pleiteado para au-
mento do rol e incluímos como contribuição à 
consulta pública”, fi naliza.
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residência 
médica utilizada 
indevidamente
Ministério da Saúde lança
2ª edição do Provab sem
aprovação das entidades,
que começam a questionar
sua participação na
Comissão Nacional de
Residência Médica
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GIovANNA RoDRIGuES

O Governo Federal desfechou no ano 
passado outra tentativa equivoca-
da de levar médicos para as regiões 

periféricas dos grandes centros e para as ci-
dades do interior. Sem a criação de uma Car-
reira de Estado sustentável, sem um plano de 
interiorização que leve em conta a necessi-
dade de investimentos em hospitais, acesso 
a medicamentos, a contratação de outros 
profissionais e outras questões-chave, criou 
o Programa de Valorização dos Profissionais 
na Atenção Básica (Provab).

Por meio dele, médicos recém-formados vão 
trabalhar nestas localidades, na maioria das 
vezes, sem a menor infraestrutura e supervi-
são, por no mínimo um ano. Depois desse pe-
ríodo, têm direito a um bônus de 10% sobre a 
nota das provas para ingressar em programas 
de residência médica, o que pode fazer muita 
diferença nos mais concorridos exames, já que 
os candidatos são aprovados por diferenças ín-
fimas, de centésimos.

Inicialmente com pouco mais de 400 mé-
dicos, o Provab foi aprovado como projeto 
piloto pela Comissão Nacional de Residência 
Médica (CNRM) em 2011, para funcionamen-
to no ano seguinte. Passado o período de 
teste, os resultados seriam avaliados e então 
decidiria-se por sua continuação nos mes-
mos moldes ou por mudanças necessárias. 
No entanto, antes que isso acontecesse, o 
Ministério da Saúde lançou a segunda edição 
do Provab, dessa vez com mais de 4.000 pro-
fissionais recém-formados.

“Em uma manobra política, a Comissão apro-
vou, mesmo com as entidades médicas votan-
do contra, esse projeto do novo Provab, inclu-
sive cortando falas de membros da plenária e 
sem discutir com os presidentes das comissões 
estaduais de residência médica, em uma situa-
ção pouco democrática”, esclarece Diogo Leite 
Sampaio, representante suplente da Associa-
ção Médica Brasileira (AMB) na CNRM.

Tal atitude tem causado indignação na clas-
se médica, que agora começa a questionar sua 
participação na CNRM, à semelhança do que 

pensam universidades e estabelecimentos de 
saúde que oferecem os mais conceituados pro-
gramas de residência. 

Para as entidades, é inaceitável vincular 
essa tentativa de levar médicos para os lu-
gares mais remotos utilizando o processo 
seletivo para os programas de residência. 
Ou seja, estão usando uma instituição de 
grande credibilidade, que é a residência mé-
dica, para implantar um programa com o 
qual as entidades não concordam, pois leva 
médicos inexperientes para atender a popu-
lação mais vulnerável.

“O que a experiência do Provab ainda nos 
aponta é que os médicos não foram para o in-
terior. Estudo do próprio Ministério da Saúde 
mostra que a maioria está nas regiões litorâne-
as e até mesmo nos grandes centros. E o pior, 
muitas prefeituras demitiram médicos contra-
tados e ficaram com os do Provab, cuja bolsa 
é paga com verba federal”, argumenta o dire-
tor de Serviços aos Associados da Associação 
Paulista de Medicina (APM) e representante da 
AMB na CNRM, José Luiz Bonamigo Filho.

HistóriCo e Composição Da CNrm
Criada em 1977 por meio do Decreto 80.281, 

a CNRM era composta por dez membros, entre 
cinco representantes dos Ministérios da Educa-
ção e Cultura, da Saúde, da Previdência e Assis-
tência Social e das Forças Armadas, quatro das 
entidades médicas – AMB, Conselho Federal de 
Medicina (CFM), Federação Nacional dos Médi-
cos (Fenam) e Associação Nacional de Médicos 
Residentes (ANMR) – e a Associação Brasileira 
de Escolas Médicas (Abem).

Com o fim da ditadura militar e abertura po-
lítica, um novo Decreto (91.364, de 1985) retira 
a participação das Forças Armadas da Comis-
são e a deixa com nove membros, sendo 
quatro da base governista, quatro das 
entidades médicas e a Abem. 

Vinte e seis anos depois, em 2011, 
novo Decreto do Governo Federal 
(7.562) altera a composição da CNRM, 
deixando sua Plenária com 12 mem-
bros, sendo os nove anteriores mais 
representantes do Conselho Nacional 

"A relação de poder dentro da Comissão ficou 
desfavorável para as entidades médicas” diogo leite Sampaio A
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de Secretários de Saúde (CONASS), do Con-
selho Nacional de Secretários Municipais de 
Saúde (CONASEMS) e da Federação Brasilei-
ra de Academias de Medicina (FBAM).

No entanto, o mesmo decreto cria uma Câ-
mara Recursal, composta por um representan-
te do Ministério da Educação, um do Ministé-
rio da Saúde e um das entidades médicas que 
integram a Plenária. Tal Câmara é responsável 
pelo voto de minerva em caso de empate nas 
decisões da Plenária.

permaNÊNCia Na Comissão ameaçaDa
Conforme explica Bonamigo, como no Brasil 

80% das bolsas de residência médica utilizam 
dinheiro público, os governos já detêm o po-
der econômico, podendo inclusive concentrar 
recursos em uma ou outra especialidade, por 
exemplo. “Com a antiga formação da CNRM, a 
classe médica tinha o poder político, o que dava 
certo equilíbrio. Agora estamos lá apenas chan-
celando as políticas de governo.”

“A relação de poder dentro da Comissão fi-
cou absolutamente desfavorável para as en-
tidades médicas, deixando-as com pouco po-
der de influência. Por isso, foi decidido tanto 
pela diretoria plena da AMB quanto pelo 
plenário do CFM que as duas entidades dei-
xariam de participar das reuniões da CNRM 
em virtude da forma como foi a votação do 
Provab 2013 [a primeira ausência ocorreu nas 
reuniões do final de junho], até que termine o 
impasse”, informa Sampaio.

O fato de os participantes do Provab ob-
terem bônus para o ingresso na residência 
médica, além de ferir a isonomia e a meri-
tocracia dos concursos, tem causado uma 
série de ações judiciais de candidatos que 
se sentem prejudicados. Além disso, outro 
tipo de transtorno tem ocorrido: alguns re-
cém-formados prestaram prova para duas re-
sidências, por exemplo, passaram apenas na 
mais fácil, trancaram a matrícula, entraram 
no Provab e depois de um ano ingressaram 
na segunda residência utilizando o bônus do 
programa, fazendo com que a primeira vaga 
trancada fosse perdida.

Ao mesmo tempo em que trabalham forte-

mente para se impor contra a vinculação do 
Provab com os programas de residência, a 
AMB e suas federadas querem fortalecer os 
títulos de especialista, que são o instrumento 
legítimo de comprovação da condição de es-
pecialista junto à sociedade. 

QualiDaDe Da resiDÊNCia preoCupa
Criada como uma modalidade de ensino de 

pós-graduação destinada a médicos, sob a 
forma de curso de especialização, a residência 
funciona em instituições de saúde, sob a orien-
tação de profi ssionais médicos de elevada qua-
lifi cação ética e profi ssional, sendo considerada 
o “padrão ouro” da especialização médica. 

Presidente da CNRM entre 2004 e 2008, An-
tônio Carlos Lopes, atual diretor da Escola Pau-
lista de Medicina (EPM/Unifesp) e presidente 
da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, ar-
gumenta que, até então, a Comissão sempre 
cumpriu com seus objetivos, garantindo uma 
residência médica do mais alto nível no país, 
com um compromisso social muito importante, 
buscando a excelência no ensino da residência 
médica e contemplando o mérito.

No entanto, a abertura indiscriminada de 
escolas médicas nos últimos anos causou um 
défi cit nas vagas de residência, fazendo com 
que também fossem criados centenas de novos 
programas, que nem sempre prezam pela qua-
lidade, como a expansão nas vagas de residên-
cia médica anunciada no último dia 25 de junho 
pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

“A residência médica está decaindo, já ti-
vemos inclusive vários programas que foram 
fechados. Se não há supervisão adequada, os 
residentes fi cam sozinhos e saem muito mal 
preparados, alguns sabem menos que os alu-
nos de sexto ano de escolas boas”, diz Lopes.

O 4º vice-presidente da APM, Akira Ishida, 
também chefe do Departamento de Orto-
pedia e Traumatologia da Escola Paulista de 
Medicina (EPM/Unifesp), fi naliza ressaltando 
a importância da residência médica para a for-
mação e trabalho dos médicos, já que os que 
participaram de um programa de residência 
costumam se destacar no mercado de traba-
lho em relação aos que não fi zeram.

"Muitas prefeituras demitiram médicos contratados e fi caram com 
os do Provab, cuja bolsa é paga com verba federal” José bonamigo Filho



Julho de 2013 – 17 Revista da aPM

Medicina reconhecida

Regulamentação 
do exercício médico 
garante benefícios à 
saúde da sociedade

AlESSANDRA SAlES

Após tramitar por quase 12 anos no Con-
gresso Nacional, o plenário do Senado 
aprovou Projeto de Lei que estabelece 

a regulamentação da Medicina. O PL conside-
ra a formulação de diagnósticos e a prescrição 
terapêutica como atividades exclusivas dos 
médicos, como também cirurgias, aplicação de 
anestesia geral, internações e altas hospitala-
res, emissão de laudos de exames endoscópi-
cos e de imagem, procedimentos diagnósticos 
invasivos e exames anatomopatológicos.

A profi ssão era a única, até então na área da 
saúde, não regulamentada. Centenas de audi-
ências públicas e reuniões foram necessárias 
para aprovação do projeto, que agora aguarda 
sanção presidencial. 

A Associação Paulista de Medicina, Associa-
ção Médica Brasileira, Federação Nacional dos 

Médicos, Conselho Federal de Medicina e Con-
selho Regional de Medicina do Estado de São 
Paulo, entre outros, participaram ativamente 
das lutas a favor desta causa.

 “A regulamentação da Medicina é importan-
te para preservar o interesse da própria socie-
dade. Desta forma, as pessoas terão mais se-
gurança para conhecer as atribuições exercidas 
pelos profi ssionais de saúde”, afi rma o presi-
dente da APM, Florisval Meinão. 

Já o 1º vice-presidente da entidade, Roberto 
Lotfi  Júnior, espera que a presidente Dilma 
Rousseff  não vete algumas coisas claras na 
regulamentação do ato médico. “No caso da 
acupuntura, área quase exclusiva do médico, é 
importante haver uma defi nição clara. É preci-
so evidenciar quem é que pode fazer o quê.”

Com as modifi cações aprovadas, não serão 
atividades exclusivas dos médicos exames cito-
patológicos e seus laudos, a coleta de material 
biológico para análises clínico-laboratoriais e 
os procedimentos por meio de orifícios naturais 
em estruturas anatômicas visando à recupera-
ção físico-funcional e não comprometendo a 
estrutura celular e tecidual. 

“A sociedade terá mais proteção, pois será 
atendida, em termos de diagnóstico e trata-
mento, por profi ssionais habilitados. Os mé-
dicos irão continuar a trabalhar com a equipe 
multiprofi ssional, até porque a lei não limita 
e respeita as atividades das outras profi ssões 
da saúde”, explica o presidente do Cremesp, 
Renato de Azevedo Júnior. 

Para o 1º secretário do CFM e conselheiro 
do Cremesp, Desiré Carlos Callegari, este foi 
um ganho para a população de forma geral, no 
sentido de devolver a segurança no tratamento 
do paciente. “Os atendimentos são todos im-
portantes dentro de suas áreas.”

Uma das preocupações em regulamentar 
a Medicina, segundo informou o deputado 
federal e ex-presidente da APM e da AMB, 
Eleuses Paiva, é a qualidade da assistência à 
saúde. Para ele, o PL não deverá ser vetado 
pela presidência, pois não traz impeditivo para 
profi ssão alguma. “A partir do momento que 
regulamentar a Medicina, todas as áreas, assim 
como os cidadãos, só irão ganhar.”

proFiSSÃo
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repúdio à entrada sem 
revalidação de diplomas de 
médicos formados fora do brasil

A luta dos estudantes  
de Medicina revela uma  
nova safra de lideranças

AlESSANDRA SAlES

Há tempos, o cenário da saúde no Brasil é 
alarmante. Um dos fatores agravantes é 
a falta de uma política consistente para 

a interiorização dos profissionais de medicina. 
Não bastasse não oferecer aos médicos bra-

sileiros uma carreira de estado que o incentive 
a atender em áreas remotas, além de condições 
estruturais adequadas, em recente pronun-
ciamento à sociedade brasileira, a presidente 
Dilma Rousseff adotou uma posição que repre-
senta iminente risco à saúde dos cidadãos. Ga-
rantiu que importará milhares de médicos, sem 
revalidação de diplomas, para atuar em regiões 
isoladas do país.

Já faz tempo os estudantes Avner Lyra, da 
Faculdade de Medicina de Jundiaí, Joyce Lara, 
da Universidade Nove de Julho, e Vanessa 

Truda, da Universidade de Mogi das Cruzes e 
presidente do Comitê Multidisciplinar de Aca-
dêmicos da APM, se uniram no intuito de ga-
nhar força para combater esta ideia do Gover-
no Federal. São jovens, mas demonstram ter 
mais respeito com a vida dos pacientes do que 
alguns de nossos governantes. 

De acordo com eles, atestar os conhecimen-
tos teóricos e práticos, passando pela revalida-
ção do diploma, é essencial para evitar diag-
nósticos e tratamentos equivocados. Confira a 
seguir o que esses acadêmicos pensam sobre 
os rumos da saúde no Brasil.

Qual é o atual retrato da saúde brasileira?
Avner Lyra: Pesquisa feita pelo CNI/IBOPE, 
em janeiro de 2012, mostra que 68% dos brasi-
leiros têm a rede pública como única ou princi-
pal fornecedora de serviços de saúde. Contudo, 
61% da população brasileira considera o serviço 
público de saúde péssimo ou ruim e 85% não 
perceberam melhoras nos últimos três anos. 
Esses dados mostram claramente a descrença 
e o descontentamento da sociedade não ape-
nas no SUS, e sim na gestão em saúde. Precisa-

Avner lyra Joyce lara vanessa Truda
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mos de uma gestão de qualidade e eficiente. O 
país investe, hoje, 3,6% do PIB no setor, quase 
metade do que os países europeus. Em 2012, o 
orçamento da saúde era de aproximadamente 
90 bilhões de reais. Desse total, cerca de 16 bi-
lhões deixaram de ser usados, demonstrando 
completo despreparo e incompetência no ge-
renciamento das verbas públicas.
Joyce Lara: O cenário da saúde pública no Bra-
sil é caótico. As unidades de assistência médica 
estão superlotadas. Faltam materiais. As filas 
de espera são intermináveis. Pacientes mor-
rem nos corredores dos hospitais públicos sem 
atendimento e sem medicamentos. Triste. 
Vanessa Truda: Enfrentamos um momento 
delicado. Não é raro ouvir relatos na mídia de 
muitos municípios, principalmente aqueles loca-
lizados em regiões mais remotas, sem a menor 
infraestrutura para o trabalho médico, como a 
falta de equipamentos básicos, insumos e me-
dicamentos. A jornada de trabalho é excessiva, 
já que diariamente se atende grande número 
de pacientes, sem a retaguarda necessária para 
a orientação diagnóstica e terapêutica. Além 
disso, na maior parte desses locais, não existe 
equipe multidisciplinar, formada por médicos 
especialistas, enfermeiros, nutricionistas, fisio-
terapeutas, psicólogos e demais profissionais de 
saúde. Esse cenário demonstra que não há uma 
política pública minimamente estruturada para 
a assistência dos brasileiros de regiões remotas.

Quais medidas são necessárias para ofe-
recer saúde de qualidade à sociedade?
Avner Lyra: Primeiramente, gestão em saú-
de. Temos de aumentar a eficiência dos gastos 
do governo e fiscalizar o uso das verbas públi-
cas, para que os problemas de desvios e a in-
competência administrativa não se repitam. 
Joyce Lara: O repasse efetivo e integral de 
10% das receitas correntes brutas da União 
para a saúde possibilitaria melhorar todo o sis-
tema. É necessário ampliar o número de leitos 
e o atendimento, mas também a qualidade dos 
serviços prestados com profissionais capacita-
dos e condições de trabalho adequadas. 
Vanessa Truda: Instauração de políticas pú-
blicas que visem a fixação de médicos no Sis-

tema Único de Saúde (SUS), por meio de maior 
repasse de verbas para o setor, de modo a ofe-
recer melhoria na infraestrutura.

Qual é o posicionamento dos estudantes 
de medicina diante da proposta do gover-
no de importar médicos sem prestar a pro-
va de revalidação?
Avner Lyra: Não somos contra a entrada de 
médicos estrangeiros no Brasil. Somos, sim, 
contra a entrada automática desses profis-
sionais, e inclusive de brasileiros formados 
no exterior, burlando os mecanismos de re-
validação de diploma ou revalidando por 
meio de provas “facilitadas”.
Joyce Lara: Em qualquer país do mundo é ne-
cessário que o médico estrangeiro seja avalia-
do para ter o diploma revalidado e poder tra-
balhar. Não é racional facilitar a entrada desses 
profissionais sem a revalidação. Isso, além de 
burlar a lei, confere a tentativa de fazer duas 
medicinas: a medicina para os detentores do 
poder aquisitivo e a medicina para os menos 
favorecidos, ferindo o princípio do SUS que se 
baseia na igualdade e integralidade. 
Vanessa Truda: Somente por meio de uma 
prova que ateste a qualidade desses médicos 
estrangeiros poderemos ter garantias de que 
a saúde da população brasileira não será co-
locada em risco. 

A qualificação dos profissionais de medi-
cina sempre esteve entre as principais dis-
cussões defendidas pelo governo. O que 
explica a recente proposta?
Avner Lyra: O governo, por meio do MEC (e 
outros ministérios), exige qualidade. Contudo, 
autoriza a abertura de dezenas de faculdades 
e universidades médicas, muitas delas sem a 
menor estrutura de ensino para uma boa quali-
ficação profissional. Exige qualidade, mas tenta 
trazer ao Brasil milhares de profissionais médi-
cos formados no exterior sem ter a certeza da 
competência profissional. Exige qualidade, 
mas investe menos de 4% do PIB na saúde. 
Joyce Lara: Camuflar uma real medida eleito-
reira e irresponsável. Eleitoreira na medida em 
que há uma tentativa de cativar a população 

“Em qualquer país do mundo é necessário que o médico estrangeiro  
seja avaliado para ter seu diploma revalidado e poder trabalhar” Joyce lara
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menos favorecida, criando a ilusão de que o nú-
mero de médicos resolverá as deficiências na 
área da saúde; e irresponsável ao trazer riscos 
à população, a qual será atendida por médicos 
não submetidos aos conselhos, cuja capacida-
de não foi comprovada.
Vanessa Truda: A proposta do governo igno-
ra a real conjuntura da saúde no país, focando 
a questão da falta de médicos no interior como 
problema isolado, negligenciando anos de 
mau gerenciamento dos recursos públicos e de 
subfinanciamento do setor.

Quando começou essa luta dos estudantes?
Avner Lyra: Vários movimentos surgiram no 
Brasil contra essa possibilidade. Entre eles, o 
Revalida, sim! Na cidade de São Paulo, o mo-
vimento contou com o apoio de 15 diretórios 
e centros acadêmicos de faculdades e univer-
sidades médicas. No dia 25 de maio, passeata 
rumo ao Largo São Francisco reuniu mais de 
mil pessoas. 
Joyce Lara: Acadêmicos de todo o país passa-
ram a se movimentar nas redes sociais e, a par-
tir daí, representantes estaduais, municipais e 
de universidades foram se manifestando.  
Vanessa Truda: Os estudantes começaram a 
se organizar a partir do momento em que veio 
a público a proposta do Governo Federal de tra-
zer milhares de médicos de fora para trabalhar 
no Brasil, sem revalidação. 

O governo usa o argumento de que os 
médicos preferem os grandes centros ur-
banos em vez de cidades mais isoladas. É 
verdade?
Avner Lyra: A questão que deve ser pautada 
não é onde está o médico, e sim os motivos que 
fazem esses profissionais não irem para as pe-
riferias e cidades isoladas. O vínculo emprega-
tício é precário, não há concurso público e nem 
perspectiva de carreira. 
Joyce Lara: Não há infraestrutura adequada 
nas regiões mais carentes. De nada adianta 
ter médico se não há instrumentos, desde o 
mais básico como leitos, fio de sutura e medi-
camentos, até equipamentos diagnósticos. Em 
segundo lugar, muitos médicos reclamam não 

serem pagos pelo seu trabalho, apesar das fal-
sas propostas de salários altíssimos, quando na 
verdade o que há é um contrato quase verbal. 
Vanessa Truda: O médico não se sente atra-
ído para trabalhar em cidades mais remotas 
por falta de condições de trabalho e não por 
qualquer outro motivo que o governo possa 
veicular na mídia.

A chegada de médicos estrangeiros resol-
verá os problemas da saúde do país?
Avner Lyra: Primeiramente, a saúde pública 
não é feita apenas com médicos. Nesses lo-
cais faltam também dentistas, fisioterapeutas, 
farmacêuticos, enfermeiros e muitos outros 
profissionais da área da saúde. A população 
precisa de uma equipe integrada e não apenas 
de um profissional. No interior do Brasil falta 
estrutura. Não há equipamentos ou grandes 
centros de referência médica em quantidade 
suficiente para oferecer suporte para esses mé-
dicos e equipes de saúde. 
Joyce Lara: Faltam políticas públicas. Mes-
mo em algumas regiões onde a média de mé-
dicos é superior à de países desenvolvidos, há 
sérias deficiências na área da saúde. Faltam 
condições mínimas de trabalho, equipamen-
tos, leitos e até profissionais de outras áreas 
para que possa haver ampla abordagem no 
atendimento. 

“A saúde pública não é feita apenas com médicos. A população precisa  
de uma equipe integrada e não apenas de um profissional” Avner Lyra
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Qual é a atual perspectiva do médico re-
cém-formado no Brasil?
Avner Lyra: Em sua grande maioria, a pers-
pectiva se resume em dar plantões e/ou estu-
dar para os exames de residência médica.
Joyce Lara: Faltam vagas para residência 
médica, tendo em vista o número de médicos 
formados a cada ano. Para não fi car sem em-
prego, a maioria se submete a empregos em 
que não há condições mínimas para exercer a 
medicina com qualidade. 
Vanessa Truda: A insatisfação com o salário 
propicia a submissão dos médicos a longas jor-
nadas de trabalho, o que acaba comprometen-
do o atendimento da população; e a ausência 
de um plano de carreira para os médicos, não 
havendo perspectiva de ascensão profi ssional.     

E sobre as alegações de que médicos e es-
tudantes estão sendo corporativistas?
Avner Lyra: O Conselho Federal de Medicina 
não é um sindicato. Portanto, não tem função 
de defender interesses corporativistas. O CFM 
e os Conselhos Regionais formam uma autar-
quia, ou seja, é estado, mas não é governo, 
além de não ter cargo remunerado. A lei de 
1957 de Juscelino Kubitschek diz que a função 
dos Conselhos de Medicina é fi scalizar o exer-
cício da profi ssão e exigir a boa prática médica, 
não tendo função de sindicato, portanto.   
Joyce Lara: É a tentativa de criar uma imagem 
negativa da classe médica perante a população 
que mais sofre com os problemas advindos do 
sucateamento do nosso sistema de saúde. 
Vanessa Truda: A oposição de médicos e 
estudantes em relação à proposta do Gover-
no Federal não se baseia em interesses cor-
porativistas, mas sim na oferta de um serviço 
médico de qualidade. 

Quais são os principais problemas que os 
acad�micos enfrentam ho�e em suas escolas?
Avner Lyra: Falta de investimentos por parte 
do governo, principalmente quanto ao suca-
teamento dos hospitais universitários, sendo 
eles instituições públicas ou privadas. Recen-
temente, acadêmicos de medicina da Univer-

sidade de São Carlos lutaram pedindo melho-
rias na estrutura do curso, principalmente a 
contratação de preceptores. Foram mais de 
80 dias de greve e, no fi nal, pediram o fi m do 
curso, alegando estrutura incompatível com o 
ensino da medicina. 
Joyce Lara: Temos medo de não encontrarmos 
nosso espaço no mercado de trabalho; receio 
das políticas públicas não evoluírem e a situação 
do SUS não melhorar. Medo de não sermos bons 
o sufi ciente para dar conta de todos os desafi os 
e correrias da vida de médico, porque o que ve-
mos são profi ssionais cumprindo longas jorna-
das de trabalho em mais de um emprego. 
Vanessa Truda: Busca por ensino médico de 
qualidade, hospitais-escola que possibilitem 
treinamento adequado à prática profi ssional, 
preparação para as provas de residência, pre-
ços abusivos das universidades, ausência de 
fi scalização dos cursos de medicina, falta de 
professores e preceptores, pouca assistência 
estudantil como moradia, refeitório universitá-
rio, auxilio transporte e auxílio-livro.

Quais são as principais bandeiras dos aca-
d�micos de medicina ho�e? 
Avner Lyra: Mais faculdades e universida-
des médicas com qualidade no ensino. Que-
remos a entrada de médicos estrangeiros, 
desde que tenham o diploma revalidado. 
Qualidade no que diz respeito à infraestrutu-
ra hospitalar, na gestão de saúde e na compe-
tência na administração dos recursos. Somos 
completamente contra a política que parta 
da premissa que “qualquer médico é melhor 
do que médico nenhum”. 
Joyce Lara: Queremos ensino médico de qua-
lidade, com hospitais-escola para melhor trei-
namento e fi scalização rigorosa para a abertura 
de faculdades de medicina.
Vanessa Truda: Contra a abertura indiscrimi-
nada de universidades, mensalidades justas e a 
ampliação de vagas de residência médica, as-
sistência estudantil, contra o bônus nas provas 
de residência médica vindo do Provab e a favor 
de um exame de revalidação de diplomas dos 
médicos formados no exterior.

“A oposição de médicos e estudantes em relação à proposta do Governo 
Federal não se baseia em interesses corporativistas” vanessa truda
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diStritaiS

pequena, mas for te

13ª Distrital, composta 
pelas Regionais Barretos 
e Bebedouro, é a menor 
da APM, mas nem por 
isso menos atuante

GIovANNA RoDRIGuES

É bem ao Norte do estado de São Paulo 
que se localiza a 13ª Distrital da Asso-
ciação Paulista de Medicina (APM), 

atualmente composta pelas regionais de Bar-
retos e Bebedouro. 

“Tentamos contato para reativar as regio-
nais de Olímpia e Guaíra, mas ainda não con-
seguimos negociação. No entanto, os médicos 
destas regiões muitas vezes participam dos 

eventos e programação das regionais em fun-
cionamento”, afi rma Márcio Aguilar Padovani, 
13º diretor Distrital da APM.

Eventos científi cos, sociais, entre outros, não 
faltam à distrital, que já recebeu o Fórum sobre 
Planejamento e Economia de Impostos em me-
ados de junho e tem programada a exposição 
“Hiroshima e Nagasaki: um agosto para nunca 
esquecer”, em Bebedouro, para o fi m do ano. 

De acordo com o presidente da APM Barre-
tos, Osvaldo Caiel Filho, a regional realiza ao 
menos um encontro científi co por mês, reuni-
ões sociais semanais, além de um evento maior 
a cada 45 ou 60 dias. 

Já o presidente da Regional de Bebedouro, 
César Antônio Roselino Sicchieri, informa que 
tem enfrentado difi culdades para conseguir 
público em suas rodadas científi cas: “Sinto a 
classe médica acomodada. Mas estamos traba-
lhando bastante para atrair os colegas às ativi-

“Sinto a classe médica acomodada. Mas trabalhamos para 
atrair os colegas às atividades” césar antônio roselino Sicchieri
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dades científicas, sociais e de defesa profissio-
nal. Já as ações voltadas para a população têm 
tido público melhor”.

Com expressiva aderência entre os profissio-
nais da cidade – 166 associados em Barretos, 
frente a uma população de cerca de 450 médicos; 
e 96 sócios em Bebedouro, ante 220 médicos –, 
as duas regionais são integradas à APM Estadual.

“Temos bom relacionamento com médicos 
que ocupam cargos de destaque na região, 
como vereadores, secretários de saúde e o pró-
prio vice-prefeito de Bebedouro, Rômulo Ca-
melini, que é sócio da APM”, afirma Padovani, 
que entrou na vida associativa quando ainda 
era residente e já foi presidente da Regional de 
Bebedouro duas vezes.

Conforme aponta Sicchieri, que está em sua 
primeira gestão como presidente, mas já ocu-
pou diversos cargos na regional e foi diretor da 
13ª Distrital entre 1989 e 1993, a APM Bebe-
douro vem atuando firmemente para aumentar 
o número de associados.

estruturas e CoNDições De trabalHo
O presidente da APM Barretos, que está na 

vida associativa desde 1979 e já exerceu cargos 
em diversas diretorias, explica que possuem 
uma boa estrutura para oferecer serviços, 
eventos e outras comodidades aos médicos. 

Bebedouro, por outro lado, conseguiu am-
pliar recentemente sua estrutura, que conta 
com áreas de lazer e festa, e construiu um an-
fiteatro para os encontros científicos. Também 
passará a oferecer uma biblioteca e espaço com 
computadores para maior conforto dos sócios. 

A respeito das condições de trabalho e ações 
de defesa profissional, Caiel Filho diz que a 

“Temos bom relacionamento com médicos que ocupam 
cargos de destaque na região” Márcio Aguilar Padovani

maioria dos profissionais de Barretos 
tem vínculos municipais e um percentu-
al importante é cooperado da Unimed. 
Além dos postos de saúde e hospitais 
municipais, a cidade abriga o Hospital de 
Câncer de Barretos, referência nacional, 
o V Departamento Regional de Saúde 
(DRS) do estado e há dois anos passou a 
ter uma faculdade de Medicina.

Já Sicchieri relata que a quase todos os médi-
cos de Bebedouro têm vínculo com a Unimed 
e/ou municipais: “Há cerca de quatro anos 
tivemos problemas com a prefeitura, houve 
inclusive paralisações. O salário dos profissio-
nais com vínculo municipal é um dos piores de 
todo o estado e temos dificuldades para tra-
balhar por causa da infraestrutura inadequada 
dos hospitais da prefeitura. Os problemas não 
foram e resolvidos, portanto, temos de unir os 
colegas e ir à luta”. 

Barretos
Presidente: Osvaldo Caiel Filho
Cidades Abrangidas: Barretos, 
Colina e Morro Agudo
Nº de associados: 166

Bebedouro
Presidente: César Antônio Roselino Sicchieri
Cidades Abrangidas: Bebedouro, Jaborandi, 
Monte Azul Paulista, Pitangueiras, Taiaçu, 
Taiuva, Terra Roxa e Viradouro
Nº de associados: 96

regionais da 13ª Distrital
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eSpecialidadeS

pequenos cuidados
Pediatria e Cirurgia Pediátrica são especialidades 
consolidadas, mas pontualidades atrapalham

GuIlhERME AlMEIDA*

Segundo a Pesquisa Demografia Médi-
ca no Brasil, realizada em parceria pelo 
Conselho Federal de Medicina (CFM) e 

Conselho Regional de Medicina do Estado de 
São Paulo (Cremesp), existem em São Pau-
lo cerca de 16 mil pediatras, o que a torna a 
maior especialidade do estado. Porém, Mario  
Roberto Hirschheimer, presidente da Sociedade 
de Pediatria de São Paulo (SPSP), atenta para 
um dado que relativiza esse número.

“Só possuímos, em São Paulo, 0,72 pediatras 
por 1000 habitantes com menos de 20 anos de 
idade. Assim, fica claro que não há profissionais 
em número suficiente para atender as crianças 
e adolescentes paulistas com as habilidades e 
competência que elas merecem”, avalia.

De qualquer forma, em São Paulo se con-
centram vários dos melhores serviços de Pe-
diatria do país. Há, ainda, a Revista Paulista de 
Pediatria, editada pela Sociedade de Pediatria 

de São Paulo, que é uma das únicas três revis-
tas latino-americanas da especialidade inde-
xadas no Medline, sistema online de busca e 
análise de Literatura Médica da US National 
Library of Medicine.

No atendimento de âmbito privado, o pedia-
tra enfrenta diversos problemas. O maior deles 
para Hirschheimer é a baixa remuneração. “Não 
o diferencia pela sua grande complexidade e 
desconsidera que somos um dos poucos profis-
sionais que atuam em todos os níveis de aten-
ção à saúde: promoção, proteção e recuperação, 
além de intervir no processo de desenvolvimen-
to do ser humano em crescimento.”

As restrições que os planos fazem, visando o 
lucro, também é outro problema. A preocupa-
ção de certas empresas é que a produtividade 
não seja prejudicada, ainda que isso signifique 
que os pacientes não tenham o melhor atendi-
mento possível, interferindo na resolubilidade 
dos procedimentos realizados.

Já no Sistema Único de Saúde (SUS), a falta de 
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uma carreira atrapalha, como em todas as espe-
cialidades, além da baixa remuneração mais uma 
vez. Não há programa de cargos, carreiras e salá-
rios, tornando o emprego público pouco atraente. 

“À medida que diminui o número de pedia-
tras do corpo clínico dos serviços que atendem 
ao SUS, a sensação de desalento dos que per-
manecem aumenta. Não são raros os serviços 
que não estão adequadamente equipados para 
atender pacientes com características peculia-
res que variam de um recém-nascido de muito 
baixo peso até um adolescente grande e obe-
so”, considera o presidente.

Na graduação, os alunos são apresentados à 
Pediatria de uma maneira superfi cial, por se tra-
tar de uma especialidade um tanto quanto com-
plexa. Já os programas de residência médica 
em Pediatria são, em sua maioria, de dois anos, 
enquanto alguns membros da SBP questionam 
que eles deveriam ser de ao menos três anos.

Nos últimos 13 anos, somente 52% dos que se 
candidataram ao título de especialista em Pe-
diatria foram aprovados, refl exo da fraca forma-
ção. Quanto ao número de vagas, Hirschheimer 
fi naliza com um dado alarmente: “A Socieda-
de Brasileira de Pediatria (SBP) concluiu que no 

estado de São Paulo seriam necessários 1890 
neonatologistas – pediatras com habilidades e 
competências para atender recém-nascidos – no 
entanto, atualmente só temos 713”.

CirurGia peDiÁtriCa
Os cirurgiões pediátricos giram em torno de 

1.245 no país, concentrando-se a maioria no Su-
deste, com cerca de 55%. José Roberto de Souza 
Baratella, presidente da Associação Brasileira de 
Cirurgia Pediátrica, acredita que isso se deve à 
complexidade da especialidade: “Montar estru-
tura para cirurgias pediátricas não é fácil, requer 
muitos cuidados, equipe de enfermagem espe-
cializada e recursos hospitalares, coisas que não 
achamos fora dos grandes centros”.

Alcides Augusto Salzedas Netto, presidente 
da Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica 
– São Paulo, toca no âmbito do atendimento na 
saúde suplementar, apontando difi culdades: “A 
remuneração deveria melhorar, normalmente 
não é satisfatória. Em interferência nos atos 
médicos não sofremos muito, já que temos re-
gimes de trabalho em emergências e urgências, 
por exemplo, o que não permite restrições”.

No SUS, existe alternância entre as institui-
ções que atendem, mas de uma maneira geral 
há falhas. “Alguns hospitais são bem equipa-
dos, outros são precários. Existe grande varia-
ção não só em São Paulo, mas também no país 
todo. Mas os honorários são absolutamente ri-
dículos e indecentes”, considera Baratella.

“Geralmente os cursos de Cirurgia Pediátrica 
são muito elogiados na graduação. Os alunos 
são apresentados e têm o interesse desperta-
do, pois as doenças dessa população específi ca, 
de modo geral, são muito interessantes para o 
graduando. As universidades em São Paulo são 
bem fortes”, comenta Alcides.

A grande diferença entre a Pediatria e a 
Cirurgia Pediátrica, no entanto, é a especiali-
zação. Enquanto o pediatra precisa cursar dois 
anos de residência, o cirurgião pediátrico faz 
dois anos de residência em Cirurgia Geral e três 
anos em Cirurgia Pediátrica.

“Existem programas diferentes, mas normal-
mente as residências são bem sérias, formando 
bons profi ssionais. O número de vagas, porem, 
não é satisfatório, já que hoje faltam cirurgiões 
pediátricos no mercado”, fi naliza Baratella. 

*Sob supervisão de Chico Damaso
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ciNQUeNteNÁrio

Santa casa em cinco décadas
A 7ª melhor faculdade 
do País e a 1ª entre 
as  particulares

ADRIANE PANCoTTo

A Irmandade de Santa Casa de Miseri-
córdia de São Paulo, de origem por-
tuguesa, passou a hospital quando 

começou a tratar doentes, antes de ocupar o 
prédio que está há 128 anos, no bairro de Santa 
Cecília. Os primeiros alunos e professores por 
lá foram os da Faculdade de Medicina da USP 
e da Unifesp. Ao saírem, deixaram uma lacuna 
na rotina do hospital e percebeu-se declínio no 
atendimento aos pacientes. 

O cenário durou anos e, em 1962, decidiu-se 
pela fundação da Faculdade de Ciências Médi-
cas da Santa Casa de São Paulo. Em 24 de maio 
do ano seguinte, a primeira aula foi ministrada. 

“Quando cheguei aqui, em 63, tínhamos ape-
nas salas de enfermaria. A aula era na vizinha 
Escola de Enfermaria São José”, recorda o or-
topedista Osmar Pedro Arbix Camargo, criador 
do Centro Acadêmico e atual coordenador dos 
cursos de graduação.

 “Desde o início buscou-se uma linha moder-
na de gestão, sem cátedras e com o aluno indo 
às enfermarias já no 1º ano”, diz o cirurgião An-
tônio José Gonçalves, na entidade desde 1970 e 
diretor do Departamento Cirurgia. 

Esse modelo, aliás, foi divisor de águas 
para o otorrino Leonardo da Silva, diretor 
adjunto de Comunicações da APM. “Nosso 
aluno convive com pacientes muito caren-
tes e isso faz toda a diferença na formação 
profissional e pessoal. De estudante passei a 
professor, sempre fiel ao princípio de atender 
a todos que batem à nossa porta.”

Da 4ª turma, o clínico Valdir Golin, atual dire-
tor da faculdade, vê na tradição um diferencial. 
“Hoje, temos um arsenal de equipamentos, que 
mesmo importantes, não substituem o contato 
com o paciente. Antigamente, o exame clínico 
e a anamnese eram as ferramentas do médico, 
e a Santa Casa preserva isso”. 

Para Murilo Rezende Melo, patologista clíni-
co, diretor de Patrimônio e Finanças da APM, 
ex-aluno e professor de Biologia Molecular 
da faculdade, o clima acolhedor é marcante. 
“Você passa pelos corredores e percebe como 
as pessoas são cordiais, te tratam bem. É como 
se fosse realmente uma família.” 

Renato Azevedo, presidente do Conselho 
Regional de Medicina do Estado de São Pau-
lo, acrescenta: “Levo também o consistente 
aprendizado de respeito aos pacientes, ética 
e cidadania”.

Ao longo dos anos, a FCMSC SP passou a ofe-
recer cursos de mestrado e doutorado, e gradu-
ação em Enfermagem e Fonoaudiologia. 

“Falo sem receio algum de que é uma das fa-
culdades mais importantes do país. Sinto muito 
orgulho de ter ‘nascido lá’ e hoje, ser o diretor 
do curso de Medicina”, diz o otorrinolaringolo-
gista José Eduardo Lutaif Dolci.

o Que Vem por aÍ...
O curso de Tecnologia em Radiologia e a 

inauguração, em 2013, do prédio que abrigará a 
faculdade. “Também estamos nos adequando 
às normas da CAPES. Em 2012, inauguramos o 
Centro de Pesquisas, para nos consolidarmos 
na área”, relata Gonçalves. A Santa Casa tam-
bém integra um grupo técnico que apura os 
benefícios da videocirurgia avançada, ao lado 
do Ministério da Saúde. “Podemos fornecer 
subsídios para o estudo, avaliando custos, re-
sultados e efi ciência”.
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FÓrUM

APM promove debate sobre 
Judicialização na Saúde
Encontro, de caráter 
pioneiro, é voltado 
para médicos, juízes, 
promotorese advogados

AlESSANDRA SAlES

Aprofundar discussões sobre os proces-
sos judiciais relativos a atendimentos 
de saúde, em todas as especialidades 

médicas, é a proposta do Fórum de Judicializa-
ção na Saúde da Associação Paulista de Medici-
na (APM), no dia 5 de agosto, das 8h15 às 13h. 
De caráter pioneiro, o encontro é voltado para 
médicos, juízes, promotores e advogados. 

Os participantes discutirão a infl uência da 
judicialização e seus impactos fi nanceiros e ad-
ministrativos na gestão do sistema de saúde. 
O presidente da APM, Florisval Meinão, fará 
a abertura do evento e os diretores de Defe-
sa Profi ssional da entidade, João Sobreira de 
Moura Neto e Marun David Cury, serão os mo-
deradores durante a realização do fórum.

O Conselho Regional de Medicina do Estado 
de São Paulo (Cremesp), Federação Nacional 
de Saúde Suplementar (FenaSaúde), Fede-
ração das Unimeds do Estado de São Paulo 
(FESP), Ministério da Saúde, Secretaria de 
Estado da Saúde de São Paulo, Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo (TJSP) e Procuradoria-geral 
de Justiça do Estado de São Paulo também já 
confi rmaram presença no debate. 

Para Marun David Cury, a realização deste 
fórum se dá a partir de um entendimento jun-
to ao judiciário para informar a população e 
os segmentos dos juízes sobre a existência de 
uma câmara técnica no Hospital das Clínicas, 
em São Paulo, que concede subsídios para os 
juízes fundamentarem suas liminares, embora 
não esteja sendo usada.  

“Ampliamos a discussão de todos os seg-

mentos envolvidos visando oferecer, cada 
vez mais, subsídios consistentes para as 
decisões judiciais. O intuito é atender bem a 
população, afinal, a saúde é um direito cons-
titucional”, afirma Cury.

A realização do fórum contribuirá 
para fortalecer as ações legítimas, 
que envolvem necessidades dos 
pacientes que não foram devidamente 
contempladas, excluindo os abusos, segundo 
complementa o diretor adjunto da APM. 

“Existe muito abuso nesta área, causando 
prejuízos enormes. É extremamente impor-
tante o ordenamento dentro deste segmento, 
assim, as liminares serão justas e corretas e po-
derão trazer benefícios às pessoas.” 

Os interessados podem se inscrever, gra-
tuitamente, até o dia 26 de julho, pelo e-mail 
defesa@apm.org.br ou pelos telefones (11) 
3188-4207 e 3188-4228. As vagas são limita-
das. Confira a programação completa no site 
www.apm.org.br.

serViços
Associação Paulista de Medicina

Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 278 - 9º andar  
Auditório Nobre - Bela Vista - São Paulo
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MoZARTEuM BRASIlEIRo
São Paulo
Desconto para associado APM: 20% de 
desconto na compra de ingressos.
Desde 1981, o Mozarteum Brasileiro se 
dedica ao desenvolvimento da cultura 
musical do Brasil e traz, anualmente, 
orquestras, regentes e solistas 
internacionais, com a apresentação de 
grandes espetáculos de música clássica. 
Promove projetos como o “Concerto ao ar 
livre” e “Matinê Clássica para crianças”, além 
de viabilizar bolsas de estudos para jovens. 

clUbe de beNeFÍcioS

descontos especiais 
em diversos segmentos
Associados da APM 
contam com as melhores 
ofertas de produtos e 
serviços. Aproveite!

NAThAlIA MENESES*

Desde 2009, o Clube de Benefícios 
da Associação Paulista de Medicina 
(APM) oferece aos associados aten-

dimento diferenciado, com qualidade, segu-
rança e comodidade, como também descon-

iNFormações
Central de Relacionamento APM

Tel: (11) 3188-4329 / 4579 
E-mail: clubedebenefi cios@apm.org.br

Hotsite: www.apm.org.br/clubedebenefi cios

TECNIFoRMA
São Paulo
Desconto para associado APM: 20% de 
desconto para pagamento à vista e 10% 
para pagamento parcelado em 10 vezes, 
considerando que a primeira parcela 
equivale a 25% do valor total da compra.
A Tecniforma, fundada em 1989, se 
diferencia por projetar e fabricar móveis 
sob medida, para melhor aproveitamento 
dos espaços. A empresa cria peças 
especiais e exclusivas, conforme as 
necessidades de seus clientes.

tos e condições especiais. Os médicos têm à 
disposição serviços e produtos de diversos 
segmentos, como materiais para escritório, 
cursos, veículos, hotéis e viagens, eletrodo-
mésticos e câmbio, entre outros. 

Confi ra os destaques desta edição:

*Sob supervisão de Giovanna Rodrigues
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eletroDomÉstiCos
COMPRA CERTA 
Linha Brastemp e Consul direto da 
fábrica com até 30% de desconto.
localização: nacional (compra online)

ELECTROLUX
Eletrodomésticos com descontos entre 
10% e 30%, com 5% adicionais para 
pagamento à vista via depósito ou 
boleto bancário nas compras online. 
Linha branca em até 10 x sem 
juros com frete grátis e eletroportáteis 
em até 6 x sem juros.
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)

WALMART
10% de desconto em utilidades 
domésticas e 5% de desconto nos 
demais produtos do site. 
localização: nacional (compra online)

GRADIENTE
10% de desconto em todos os produtos 
da loja, mais 5% em uma lista de 
produtos especiais por mês e outros 5% 
de desconto para pedidos pagos por 
meio de boleto bancário. 
localização: nacional (compra online)

Flores & DeCoração
GIULIANA FLORES
Maior fl oricultura do Brasil, 
referência de elegância e bom 
gosto, oferece 20% de desconto 
em toda compra no site. 
localização: nacional (compra online)

NOVA FLOR
20% de desconto em todos os produtos 
do site da Nova Flor.
localização: nacional (compra online)

HotÉis & ViaGeNs
VILLA DI MANTOVA
Premiado pela Travelers Choice como 
um dos melhores hotéis voltados à 
família, oferece 12% de desconto nas 
diárias em qualquer período do ano.
localização: Águas de Lindóia

POUSADA DOS PINGUINS
15% de desconto nas hospedagens em 
alta e baixa temporada.
localização: Campos do Jordão

HOTEL SAINT MICHAEL 
O Hotel Saint Michel oferece 10% de 
desconto nos valores das hospedagens.
localização: Monte Verde

NoViDaDes
ÓPTICA MODELO 
Lentes, armações e óculos solares com 
12% de desconto no pagamento à vista e 
5% parcelado.
Localização: São Paulo

TECNIFORMA
A Tecniforma projeta e fabrica móveis sob 
medida. Além do projeto de mobiliário 
gratuito, os associados têm 20% de 
desconto para pagamento à vista e 
10% para pagamento em 10 parcelas, 
considerando que a primeira parcela 
equivale a 25% do valor total da compra. 
Localização: São Paulo

Casa & DeCoração
MARIA PRESENTEIRA 
Utensílios para casa, decoração e 
presentes com 10% de desconto a 
prazo e 15% à vista.
localização: Nacional (compra online)

Cursos
YÁZIGI
A Yázigi escola de idiomas oferece 15% 
de desconto para adultos e 25% para 
dependentes menores de 18 anos.
localização: confi ra as unidades

MINDSET INSTITUTE
O Mindset Institute, escola de inglês, 
oferece desconto de 15% no valor 
padrão das aulas.
localização: São Paulo

SPEED UP IDIOMAS
20% de desconto na matrícula e 
em todos os cursos oferecidos pela 
escola, que conta com cursos de 
Inglês para todas as idades e cursos 
de Espanhol a partir dos 12 anos, 
com opção de cursos com pequenas 
turmas ou VIP.
localização: Jales

DoCes & CaFÉs
CHOCOFINE
E-commerce especializado em 
chocolates oferece 10% de desconto 
na compra das marcas Godiva, Lindt, 
Belgian, Jacquot, Weinrich, Porta, 
Jubileu, Loacker e Pepperidge.
localização: nacional (compra online)

HAVANNA
15% de desconto em todos os 
produtos disponíveis no site. 
localização: nacional (compra online)

eDitoras & liVrarias 
MOJI LIVROS
10% de desconto em qualquer 
produto da livraria, apenas para 
pagamento à vista e em dinheiro.
localização: Mogi Mirim

LIVRARIA APM
Os descontos variam entre 3% e 
28%, de acordo com a editora, 
para diversos segmentos, como 
saúde, gastronomia, livros escolares, 
livros universitários, entre outros.
localização: nacional 
(compra online).

eDuCação
ESCOLA INTEGRAÇÃO
10% de desconto para Berçário e 
Educação Infantil e 15% de desconto 
para Ensino Fundamental I e II sobre o 
valor do meio-período.
localização: São Bernardo do Campo

aCaDemias 
CURVES
A Curves é uma academia só para 
mulheres. Oferecemos apoio nutricional 
online e professores dedicados. Associados 
têm R$ 80 de desconto na matrícula e 10% 
de desconto nas mensalidades.
localização: São Carlos

HEALTH CLUB
A academia concede isenção da matrícula, 
10% de desconto nos planos de academia, 
serviços de fi sioterapeuta e nutricionista.
localização: Araraquara

aGÊNCias De turismo
STELLA BARROS
A empresa fornece 10% de desconto 
em pacotes operados pela Stella Barros 
e 5% nos demais pacotes nacionais e 
internacionais.
localização: São Paulo

THE FIRST TURISMO
Oferece 4% de desconto na compra de 
pacotes de viagens turísticos, nacionais e 
internacionais aéreas e marítimas, e 6% 
de desconto para programas rodoviários 
operados pela First Turismo.
localização: Presidente Prudente

beleZa & bem-estar
STUDIO ABBIATI 
Com uma equipe de profi ssionais 
altamente qualifi cados e 
atualizados, oferece 10% de desconto 
em todos os serviços.
localização: Mogi Mirim

HUMANA ALIMENTAR
10% de desconto na loja online 
(entregas para todo o País) 
mediante código de desconto 
e frete grátis acima de R$ 250 para o estado 
de São Paulo. 15% na loja fi xa (apenas 
Bauru) mediante apresentação 
da carteirinha de associado.
localização: Bauru

Conheça ofertas imperdíveis dos parceiros da apm
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clUbe de beNeFÍcioS

PRAZERES DA CARNE
A Churrascaria Grill Hall Prazeres da 
Carne trouxe para São Paulo o melhor 
do churrasco gaúcho e agora oferece 
20% de desconto para associados, 
não cumulativo em promoções. No 
caso de haver promoções em que o 
valor supere o desconto oferecido, o 
associado ganha uma sobremesa.
localização: Vila Mariana (São Paulo)

PUERTO DE PALOS
O restaurante argentino oferece 5% 
de desconto na conta da mesa para 
pagamento à vista, em cheque ou 
dinheiro, sem restrições quanto a dias 
e número de pessoas.
localização: Santos

ESTAÇÃO LEOPOLDINA PARRILLA
O Restaurante oferece 10% de 
desconto no valor total da conta. 
localização: São Bernardo do Campo

BAR 33
10% de desconto no total do 
consumo da mesa. Assim você poderá 
aproveitar o clima agradável do 
local, curtir a família, bater papo com 
os amigos, saborear os deliciosos 
petiscos e pratos, entre outros.
localização: Presidente Prudente

seGuros & plaNos De saÚDe
UNIMED – FESP
Plano de saúde por contrato coletivo, 
opções de acomodação e ampla rede 
credenciada.
localização: nacional

serViços
DOC BRASIL
20% de desconto nos serviços 
de digitalização de documentos, 
prontuários, laudos e exames.
localização: Bauru

uso pessoal
A ESPORTIVA
Loja de artigos esportivos 
oferece 10% de descontos 
nas lojas físicas e online. 
localização: nacional 
(compra online) e consulte as 
unidades físicas no club/apm

VeÍCulos
AUTO MECÂNICA SASSO
10% de desconto na prestação de 
serviços e peças para veículos de 
todas as marcas. 
localização: Jales

do País. Na temporada anual de 
concertos, o Mozarteum traz pelo 
menos oito atrações internacionais 
para os palcos brasileiros. Os 
associados têm 20% de desconto na 
compra dos ingressos
localização: São Paulo

THERMAS RIO PRETO
Associado APM tem isenção da taxa de 
inscrição, pagando apenas o direito de 
uso no valor de R$ 80 para toda família 
(apenas R$ 2,66 por dia) para desfrutar 
do clube de águas quentes.
localização: São José do Rio Preto

loCação De VeÍCulos
ECCO TRANSPORTE E TURISMO
10% de desconto nos serviços 
prestados na locação de 
veículos (carros, micro-ônibus, 
ônibus, vans executivos com 
motorista e frota de táxi). 
localização: Araraquara

NOSSA REDE 
15% de desconto independentemente 
do veículo ou prazo de locação.
localização: Presidente Prudente

ALUGUE BRASIL
Alugue um carro com 
comodidade e segurança e 
aproveite os 20% de desconto.
localização: consulte as unidades

materiais para CoNstrução
SECOL HOME CENTER
10% de desconto à vista ou em 
12 vezes no cartão de crédito em 
materiais para construção.
localização: Fernandópolis

materiais para esCritório
STAPLES
A maior fornecedora do mundo em 
papelaria e materiais de escritórios. 
Em parceria com a APM, oferece 
15% de desconto em todo o site 
para compras acima de R$100.
localização: nacional (compra online)

restauraNtes & bebiDas
BACCO’S
A Bacco’s Bebidas possui, 
além de uma adega climatizada 
para 600 rótulos especiais, um 
catálogo completo com mais 
1.500 rótulos de bebidas e 
vinhos de todos os países. 
Oferece 10% de desconto.
localização: nacional (compra online)

PANORAMA HOTÉL & SPA
10% de desconto nas diárias em baixa 
temporada, 12% nas diárias de períodos 
de férias, Natal e Réveillon, e 15% nas 
diárias em feriados prolongados.
localização: Águas de Lindóia

POUSADA RIO PRETO
10% de desconto na tarifa balcão 
com café da manhã incluso para casal, 
10% de desconto nos tratamentos do 
SPA (não válido para o pacote Ducha de 
Vichy), Late Check-out ou Early 
Check-in, entrada para o Balneário 
Hot Springs Center (Thermas), 
estacionamento gratuito, e Wifi .
localização: São José do Rio Preto

MABU CAPIVARI ECO RESORT 
10% de desconto na tarifa vigente válido 
para qualquer época do ano.
localização: Curitiba

iNFormÁtiCa & ComuNiCação
SÃO JOÃO INFORMÁTICA
10% de desconto no pagamento à vista 
ou em até 3 vezes sem juros na compra 
de equipamentos e suprimentos de 
informática.
localização: São João da Boa Vista

WKN
Especializada em treinamentos e 
manutenção de computadores Mac, 
oferece 15% de desconto em todos os 
serviços e 10% de desconto na assistência 
e visita técnica.
localização: São Paulo

CORPORE E INFORMÁTICA
Oferece 10% de desconto para peças e 
produtos e 20% de desconto nos serviços. 
localização: Barretos

iNterCÂmbio
CI
Descontos especiais nos cursos de 
idiomas, high school, estágios e trabalhos 
remunerados, mochilão e muito mais.
localização: confi ra as unidades 

Joias e aCessórios 
SEIKO JOIAS
10% de desconto em bolsas, 
relógios e óculos de sol ou grau, 
além de 20% em joias.
localização: Presidente Prudente

laZer & eNtreteNimeNto
MOZARTEUM BRASILEIRO
O Mozarteum Brasileiro é uma das mais 
conceituadas associações culturais 

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.

www.apm.org.br/clubedebenefi cios
Confi ra neste endereço as unidades participantes 

e as condições para usufruir dos benefícios.
aCesse aGora mesmo

Joias e aCessórios
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A cirurgiã plástica Daniela Sanchez de Freitas Zavatini, as-
sociada da APM desde 1999, está sempre atenta aos serviços 
e vantagens oferecidos pela Associação. Procurando uma 
geladeira para presentear sua mãe, aproveitou o Clube de 
Benefícios e adquiriu o presente pelo Compra Certa, parceiro 
que revende produtos Brastemp e Consul. 

‘’Sempre que preciso comprar algo, consulto antes 
o Clube de Benefícios da APM. Tem opções excelen-
tes, o atendimento é rápido. Com os descontos espe-
ciais para associados, os produtos saem por um preço 
bem inferior ao de mercado. Presenteio toda a minha 
família, todos saem ganhando!’’ Mais informações no 
www.apm.org.br/clubedebeneficios.

eu uso
eu aproVo

daNiela SaNcHeZ 

de FreitaS ZavatiNi

Naturalidade: São paulo

idade: 38 anos

Graduação: escola 

paulista de Medicina

ano de formação: 1998

especialidade: cirurgia plástica

Cidade onde atua: São paulo/Sp

associado apm desde: 1999
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ServiÇoS

vigilância Sanitária em foco
APM facilita a obtenção 
de todos os documentos 
exigidos pela Agência

NAThAlIA MENESES*

A Associação Paulista de Medicina 
(APM) oferece ao associado um servi-
ço ágil para obtenção dos documentos 

exigidos pela Agência de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) para atividades médicas. Todos os ti-
pos de alvarás e receituários, além da renova-
ção, cancelamento e alterações dos mesmos 
são facilitados pela APM.

Os estabelecimentos privados que desen-
volvem atividades de saúde ou de interesse 
à saúde devem possuir alvará sanitário, do-
cumento emitido pela autoridade sanitária 
competente, autorizando o funcionamento 
ou operação. Porém, cada documento aten-
de a um tipo específico de consultório, exis-
tindo atualmente três categorias:

  Alvará de consulta: 
Defi nitivo, vale para consultórios utilizados ex-

clusivamente para atendimento aos pacientes, 
não permitindo nenhum procedimento médico.

 Alvará de consulta e exame: 
Com validade de um ano, permite ao médi-

co realizar pequenos exames como escuta de 

iNFormações
Central de Relacionamento APM

Tel: (11) 3188-4270 / 4329 
E-mail: central.relacionamento@apm.org.br

coração, verifi cação das vias e outros procedi-
mentos simples. 

Alvará de consulta, exames e pequenos 
procedimentos cirúrgicos: 

Permite todos os procedimentos dos dois al-
varás anteriores e pequenas cirurgias como su-
turas simples e algumas plásticas, entre outros. 
Também tem validade de um ano.

Dentro dos serviços aos associados, a APM 
ainda viabiliza a renovação anual, o cancelamen-
to e alterações de endereço e/ou razão social dos 
alvarás, além da baixa e assunção de responsabi-
lidade, para casos de consultórios que passarão 
a ser divididos por mais de um médico. 

autoriZação para reCeituÁrios
Outro serviço prestado pela Associação Pau-

lista de Medicina é a obtenção de receituários 
dos tipos B, B2, Retinóides e Amarelo. Ou seja, 
a autorização da Vigilância Sanitária para a im-
pressão e utilização de receitas médicas. 

Vale ressaltar que os documentos providen-
ciados pela APM abrangem somente o territó-
rio do município de São Paulo.

*Sob supervisão de Giovanna Rodrigues

ServiÇoS

vigilância Sanitária em foco
APM facilita a obtenção 
de todos os documentos 

coração, verifi cação das vias e outros procedi-
mentos simples. 

Alvará de consulta, exames e pequenos 
procedimentos cirúrgicos: 

Permite todos os procedimentos dos dois al-
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radar MÉdico

apM lança seu primeiro 
relatório Social

Referente às atividades de 2012, a publica-
ção traz o que a instituição tem realizado pela 
coletividade e os recursos investidos no campo 
social, a fi m de melhorar continuamente a so-
ciedade em que vivemos.

Denise Barbosa, diretora de Ações Comu-
nitárias da APM, declarou que o relatório 
utiliza um formato moderno para prestar 
contas publicamente das atividades desem-
penhadas. "É fruto de uma grande parceria 
com base nos projetos criados pela equipe 
da entidade unidos a diversas vontades hu-
manitárias, fortalecendo a energia do bem 
fazer e bem querer.”

O presidente da APM, Florisval Meinão, afi r-
mou que a primeira vez que recebeu a proposta 
não tinha uma ideia muito clara da dimensão 
social das ações da entidade: "Pude então vis-
lumbrar a enorme contribuição à sociedade. O 
relatório expressa bem o papel que a APM tem 
desempenhado ao longo de sua história. Nossa 
missão permanece a mesma desde 1930”.

A APM promoveu, em parceria com a As-
sociação Paulista de Neurologia e Academia 
Brasileira de Neurologia, a 9ª edição do já 
tradicional Congresso Paulista de Neurologia. 
Com o objetivo de atualizar os profi ssionais 
sobre os avanços científi cos da especialidade, 
essencialmente de cunho prático, que resul-
tam em mais qualidade nos atendimentos 
e diagnósticos, o evento reuniu cerca de mil 
pessoas no Hotel Sofi tel Jequitimar, no Gua-

rujá, entre os dias 27 e 29 de junho.
"A seleção criteriosa dos temas a serem 

abordados e o elevado nível de qualifi cação 
dos palestrantes garantem o sucesso do en-
contro. A pujança da Neurologia paulista é 
incontestável e tem contribuído de forma 
expressiva para a projeção da especialidade 
nos cenários nacional e internacional”, afi r-
mou o presidente do Congresso, Osvaldo 
Massaiti Takayanagui.

Tradicional evento reuniu cerca de mil pessoas no Guarujá (SP)

Diretoria da APM 
participou do 

lançamento da 
publicação
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Sucesso no iX congresso paulista de Neurologia
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radar MÉdico

Defi ciências 
nos pSs paulistas 

O levantamento do Conselho Regional de 
Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), 
feito entre fevereiro e abril deste ano, tra-
ça a situação a que estão submetidos os 
prontos-socorros paulistas. A fi scalização 
abarcou 71 grandes PSs que atendem pelo 
SUS, 23 na capital e 48 em 35 cidades do in-
terior, litoral e grande São Paulo, entre pú-
blicos, fi lantrópicos e privados (minoria).

“As consultas eletivas são demoradas; isso 
quando as pessoas conseguem marcar. É grave 
a situação dos prontos-socorros”, refl ete Flo-
risval Meinão, presidente da APM. “A pesquisa 
reafi rma o que já era uma constatação. São as 
inadequadas condições da urgência e emergên-

Novo vídeo da APM lembra 
dos riscos de beber e dirigir

Com duração de 30 segundos, o fi lme “Você 
chegou ao seu destino?”, deixa, propositalmen-
te, a sensação de desconforto à audiência. O cur-
ta segue a linha do anterior, batizado de “Valet 
funerário”: em ambos, a mensagem de fundo é 
“Beber e dirigir é igual a matar e morrer”. 

No novo vídeo, um carro em alta velocidade 
pelas de São Paulo, sem brecar em cruzamentos 
e cantando pneu nas curvas, leva o motorista 
para o cemitério. A campanha, uma parceria en-
tre a APM e a LP Comunicação, tem o objetivo 
de alertar para o enorme perigo de dirigir após 
consumir bebida alcoólica. O Brasil é um dos 
países com mais registros de acidentes e óbitos 
decorrentes dessa perigosa mistura. Confi ra o 
curta em: www.youtube.com/user/TVAPM.

cia no estado economicamente mais importan-
te da nação”, complementa Renato Françoso 
Filho, diretor de Comunicações da APM.
os números dos prontos-socorros paulistas 
3 57,7% com pacientes em 
macas nos corredores
3 66,2% têm difi culdade de 
encaminhamento para outros 
serviços de referência;
3 57,7% dos serviços vistoriados com 
equipes médicas incompletas;
3 28,2% das salas de emergência 
estão inadequadas;
3 em 59,2% das salas de emergência 
falta algum tipo de material;
3 em 46,5% dos serviços não há 
chefi a de plantão nem médico diarista.

Campanha alerta 
para os riscos 
da combinação 
álcool e volante

Mais de mil pessoas 
no arraial da apM

A Festa Junina no Clube de Campo da 
APM reuniu mais de mil pessoas entre 
diretores, associados, familiares, cola-
boradores e convidados. Muita música, 
diversão, brincadeiras para crianças e 
adultos, além da grande quadrilha, mar-
caram a festa. O animador Jamaica e a es-
treia da dupla sertaneja Gustavo e Daniel 
empolgaram o público. “Preparamos esta 
festa com muito carinho e a realização só 
tornou-se possível graças ao empenho de 
todos os colaboradores da APM. Agrade-
ço de coração”, disse o diretor Social da 
entidade, Alfredo de Freitas Santos Filho. 

Muita diversão na tradicional Festa Junina
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Novo professor 
titular da FMUSp

O diretor Científi co da Associação Paulista de 
Medicina (APM), Paulo Manuel Pêgo Fernan-
des, foi aprovado como novo professor titular 
de Cirurgia Torácica da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo. Para conquis-
tar o cargo, anteriormente ocupado por Fabio 
B. Jatene, Paulo Pêgo passou pela análise de 
memorial, prova oral de erudição sobre trans-
plante pulmonar e prova pública de arguição, 
processo, aliás, acompanhado pelo presidente 
e pelo secretário geral da APM, respectivamen-
te Florisval Meinão e Paulo Mariani. Da banca 
examinadora participaram os professores José 
Eduardo Krieger, Samir Rasslan, Henrique Mu-
rad, Roberto Saad Junior e José Osmar Medina 
Pestana. Especialista em cirurgia cardiotoráci-
ca, Pêgo já era professor associado da USP e 
editor das revistas científi cas da APM: São Pau-
lo Medical Journal e Diagnóstico e Tratamento.

Paulo Pêgo, novo titular de Cirurgia Torácica

a história da academia 
de Medicina de Sp

Toda a trajetória da entidade, da fun-
dação aos dias atuais, está no livro “His-
tória da Academia de Medicina de São 
Paulo”, do médico psiquiatra Guido Ar-
turo Palomba, ex-presidente da Acade-
mia e diretor Cultural da APM. Lançado 
recentemente, a obra lembra fatos do 
fi nal do século XIX, quando a cidade de São 
Paulo passava por várias transformações. 

Com 162 páginas, é resultado de uma vas-
ta pesquisa e uma verdadeira homenagem 
à capital paulista. Além de contar como 
começou a Academia, mostra imagens dos 
primeiros periódicos que circularam na épo-
ca, dos primeiros hospitais paulistanos, das 
primeiras farmácias (boticários) do centro 
da cidade e de ruas importantes ainda sem 
asfalto, entre tantos outros registros. 

Para adquirir um exemplar, entre 
em contato com Isabel (Biblioteca da 
APM) pelo telefone (11) 3188-4241 ou 
biblioteca@apm.org.br.M
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Além de fatos, 
livro traz imagens 
históricas

Na Apresentação da edição passada (pág. 3), afi r-
mamos que o Governo Federal deixou de gastar no 
SUS R$ 17 milhões, mas são bilhões. No mesmo tex-
to, para que não haja dúvidas, os 10,7% de repasse 
do orçamento da União não se referem à arrecada-
ção bruta. Desta, são repassados menos de 4%.

Errata
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radar reGioNaiS

Música nos Hospitais em 
Ribeirão Preto e Bauru

Com o objetivo de humanizar os ambientes 
hospitalares, o programa Música nos Hospitais, 
criado há dez anos pela Associação Paulista de 
Medicina (APM) em parceria com a Sanofi  e 
apoio do Ministério da Cultura, realizou em ju-
nho apresentações no Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e no 
Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofa-
ciais (Centrinho) de Bauru.

A Orquestra do Limiar, regida pelo médico e ma-
estro Samir Wady Rahme, se apresentou para os 
pacientes, profi ssionais e visitantes dos hospitais.

Para celebrar os dez anos de existência, em 
2013 o Programa Música nos Hospitais faz uma 
homenagem a São Paulo, onde nasceu, com 
espetáculos apenas em cidades do estado e 
com músicas de compositores brasileiros que 
homenageiam a memória cultural paulista. 

Em uma década, ultrapassou 130 apresenta-
ções gratuitas em mais de 50 instituições de todo 
o País, chegando a um público superior a 35 mil 
pacientes, médicos, colaboradores e visitantes.

Eventos científi cos 
agitam apM Jaú

Em junho, a APM Jaú promoveu dois im-
portantes eventos para a classe médica: o 
curso Itinerante de Cirurgias de Cabeça e 
Pescoço e outro de Educação Continuada 
para Otorrinolaringologistas. 

O primeiro ocorreu no anfiteatro da 
entidade, com a participação de acadê-
micos da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de São Paulo (FMUSP), Escola 
Paulista de Medicina (EPM/Unifesp) e 
Hospital do Câncer de Barretos, entre 
outros. Já a atividade de educação con-
tinuada teve a presença de Christiano 
De Giácomo Carneiro, doutor em ORL 
pela FMUSP e coordenador de Residên-
cia em ORL HRAC/USP – Bauru. 
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orquestra emociona médicos, pacientes e visitantes

Em 2013, Música nos hospitais homenageia SP

APM Santos repleta de atividades
A agenda da Regional esteve recheada de 

eventos em junho. Em palestras e aulas or-
ganizadas pelos departamentos científicos, 
foram abordados temas como tratamento 
hormonal do câncer de próstata, retinosco-

pia, cardiologia do esporte e exercício, he-
patite C, tratamento da asma em crianças 
e o uso de dispositivos respiratórios, entre 
outros. Para informações sobre os próxi-
mos encontros científicos: (13) 3289-2626 / 
www.apm.org.br/santos. 

Piracicaba retoma 
comissão de Honorários

A Comissão de Honorários Médicos da Regio-
nal de Piracicaba da Associação Paulista de Me-
dicina (APM) retomou as negociações com os 
planos de saúde para a revisão de uma série de 
questões inseridas em um amplo movimento 
médico, em curso desde o ano passado. A pau-
ta das negociações é coordenada pela Associa-
ção Paulista de Medicina, Cremesp, Simesp e 
sociedades de especialidades.

Segundo o presidente da regional, Osmar 
Gaiotto, a reabertura dos diálogos sinaliza avan-
ços. "Alguns planos já começam a defi nir po-
sicionamentos, que são resultado de estudos, 
avaliações, reordenações e readequações defl a-
grados no ano passado, assim que iniciamos as 
negociações, atendendo às deliberações do mo-
vimento nacional pelos reajustes", afi rma.
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reZeNde obStetrÍcia
Além do texto minuciosamente revi-
sado e atualizado, as ilustrações e o 
projeto gráfi co da obra foram aprimora-
dos. Foram incluídos muitos algoritmos 
cuidadosamente planejados, sempre 
acompanhando e complementando as-
pectos relevantes do assunto abordado. 
Autores: Carlos Antonio Barbosa Montene-

gro e Jorge de Rezende Filho. Editora: Guanabara Koogan. Formato: 21 X 

28cm, 1300 páginas. Contato: www.grupogen.com.br

SitUaÇÕeS de riSco 
eM aNeSteSiaS
Apresenta 39 capítulos que procuram 
abordar as situações de risco em anes-
tesia e tem como proposta abordar, 
de maneira prática, complicações vi-
venciadas pelos anestesiologistas e 
intensivistas, visando desmistifi car as 
situações do risco do perioperatório.
Autores: João Manoel Silva Junior e luiz Mar-

celo Sá Malbouisson. Editora: Atheneu. Formato: 25,5 x 17,5cm, 481 pági-

nas. Contato: www.atheneu.com.b r

cÂNcer de prÓStata
Apresenta uma abordagem ampla e 
objetiva dos fatores patológicos, diag-
nósticos e tratamento da doença, que 
afl ige um em cada seis homens, gera 
muitas preocupações e informações 
por vezes contraditórias. Faz parte de 
uma série de três livros (Câncer de Be-
xiga e Câncer de Rim), na qual os auto-
res buscam esclarecer todas as dúvidas frequentes.
Autores: Marcos Dall’oglio, Alexandre Crippa e Miguel Srougi. Editora: 

Santos. Formato: 21 x 28cm, 310 páginas. Contato: www.grupogen.com.br 

ÓrteSeS – UM recUrSo 
terapÊUtico 
coMpleMeNtar (2ª ediÇÃo)
A segunda edição dessa obra apresen-
ta informações técnicas e terapêuticas  
atualizadas sobre órteses, neuropróte-
ses, auxiliares de marcha e locomoção. 
Com uma abrangência completa, o ob-
jetivo é valorizar a reabilitação física 
e proporcionar melhor qualidade de vida aos usuários. o autor, 
fi sioterapeuta e ortoprotesista, dedica-se ao tema desde 1992.
Autor: José André de Carvalho. Editora: Manole. Formato: 17 x 24cm, 400 

páginas. Contato: www.manole.com.br

gro e Jorge de Rezende Filho. Editora: Guanabara Koogan. Formato: 21 X 

celo Sá Malbouisson. Editora: Atheneu. Formato: 25,5 x 17,5cm, 481 pági-

literatUra

res buscam esclarecer todas as dúvidas frequentes.

e proporcionar melhor qualidade de vida aos usuários. o autor, 
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iNFormações
E-mail: comunica@apm.org.br

Consultoria: AGl Contabilidade

levy Waisbich – Estou abrindo uma PJ para 
acompanhamento de perícias médicas de área 
trabalhista, mas preciso de um CNAE que abranja 
essa atividade. Podem sugerir algum?
Segue Classifi cação Nacional de Atividades 
Econômicas (CNAE) para a atividade solicitada. 
8630-5/99 – Atividades de Atenção Ambulatorial 
não Especifi cadas Anteriormente. Esta subclasse 
compreende:   as atividades prestadas por 
médicos autônomos ou constituídos como 
empresas individuais e que exerçam a profi ssão 
em consultórios de terceiros ou em unidades 
hospitalares, inclusive os anestesistas; a 
v   s atividades de atenção ambulatorial, não 
especifi cadas anteriormente.

Vicente sanchez lajarin – Gostaria de saber se é 
obrigatório o pagamento da Guia de Recolhimento 
da Contribuição Sindical, do Sindicato dos Médicos 
de São Paulo, no valor de R$ 225. 
A contribuição é devida. Caso tenha algum vinculo 
de CLT e já tenha sido descontado um dia de seu 
salário, você deverá apresentar o seu comprovante 
de pagamento junto ao Simesp para que eles façam 
o cancelamento da cobrança. Caso não tenha 
vinculo CLT, o boleto deverá ser pago.

otavia laura – Gostaria de saber qual a 
documentação necessária para abertura de um 
consultório (licenças, certidões, alvarás etc). 
A primeira coisa que precisamos saber é se este 
consultório será PJ ou PF. De qualquer forma, para 
ambos os casos deverá ter: Vigilância Sanitária; 
Alvará de Funcionamento; Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (CNES); Limpurb; 
Inscrição no CRM; Cadastro na Prefeitura.

lino mikio tiba – Eu tenho fi rma em sociedade 
com uma médica, em que prestamos serviços 
médicos (exames de ecocardiograma) dentro 
de um hospital. Portanto, somos terceirizados. 
Gostaria de saber se é obrigatório fazer a DMED. 

A Declaração de Serviços 
Médicos e de Saúde 
(DMED) é uma 
declaração que deve ser 
entregue somente aos 
prestadores de serviços 
que emitem notas fi scais 
para pessoas físicas (sua 
empresa emitindo nota 
para os pacientes e não para 
o hospital, por exemplo). Se este 
for esse o caso de vocês, a DMED é 
obrigatória e a não entrega gera multa. 
Assim, vocês devem verifi car para quem estão 
emitindo as notas fi scais.

poliana abrantes – Estou planejando me 
associar a uma empresa de serviços médicos. A 
empresa recebe todos os pagamentos em uma 
única conta, e o contador fi ca responsável por 
descontar os impostos e repassar para conta 
pessoal de cada médico o seu rendimento mensal 
líquido. Quais garantias legais possuo para 
receber o repasse integral? 
Neste caso, a melhor opção será fazer um contrato 
entre as partes (sócios e contador), contento todas 
as obrigações e serviços que deverão ser prestados 
por parte do contador e registrado em cartório.

aline simão roewer – Sou dermatologista e 
pretendo alugar uma sala em uma clínica em 
que atendem duas fi sioterapeutas. Gostaria de 
saber o que é preciso fazer e quais os documentos 
necessários para atender como pessoa física?
Para o atendimento na pessoa física precisa ter 
cadastro de Cadastro de Contribuintes Mobiliários 
(CCM) na prefeitura, alvarás de funcionamento e da 
Vigilância Sanitária. 

dúvidaS coNtÁbeiS
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DepartameNto Cultural - eNtraDa FraNCa 
Reservas de lugares: (11) 3188-4281 – eventosculturais@apm.org.br

www.apm.org.br – Agenda sujeita a alterações

aGeNda cUltUral

CiNe DeBATe 
O programa exibe um fi lme temático 
relacionado ao cotidiano no auditório da APM. 
Após a exibição, especialistas convidados 
analisam e debatem com a plateia. 
Coordenação: dr. Wimer Botura Júnior 
(psiquiatra e psicoterapeuta).

DATA: 16/08, sexta-feira, às 19 h. 
A Dama das Camélias
origem: EUA – 1936 – Drama. 109 min. 
Direção: George Cukor
Elenco: Greta Garbo, Robert Taylor, 
Lionel Barrymore
Sinopse: Marguerite Gautier (Greta 
Garbo) é uma cortesã perdidamente 

apaixonada por Armand Duval (Robert Taylor). O 
pai do jovem nobre não aprova a união dos dois 
e convence Marguerite a abandoná-lo, alegando 
que o casamento com Armand irá arruinar sua 
posição social e carreira profi ssional. 
Tema do debate: a falsa moral.

CHÁ CoM CiNeMA
Programa exibe um fi lme clássico 
no auditório da APM, nas tardes de quinta-
feira, com posterior chá da tarde e música 
ao vivo. O ingresso é a doação de um 
quilo de alimento não perecível, que 
será destinado a entidades fi lantrópicas.
Os lugares são limitados e as 
reservas devem ser antecipadas.

DATA: 08/08, quinta-feira, 14h.
Jejum de Amor
origem: EUA – 1940
Comédia/Romance/Drama. 92 min.
Direção: Howard Hawks
Elenco: Cary Grant, Rosalind 
Russell, Ralph Bellamy
Sinopse: O editor de um grande 

jornal de Chicago procura reconquistar sua ex-
esposa, tentando fazer com que ela escreva, 
como repórter, sua última grande história.   

MÚsiCA Nos HospiTAis

MÚsiCA eM pAUTA NA ApM 
28 de agosto de 2013, 20h30 – entrada franca
Reservas: (11) 3188-4281 
Shows no auditório com os melhores 
nomes da música instrumental nacional e 
internacional. Acompanhe a programação 
no site www.apm.org.br

Para comemorar dez anos de parceria 
do Programa Música nos Hospitais, a 
Associação Paulista de Medicina e a 
Sanofi  homenageiam o estado de São Paulo. 
No total, são dezesseis apresentações, 
sendo dez no interior e seis na capital. 

14/08 – quarta-feira, às 12h
Irmandade Santa Casa de 
Misericórdia de São Paulo
Rua Dr. Cesário Mota Junior, 112 
Vila Buarque – São Paulo/SP
Capela Nossa Senhora da Misericórdia 

21/08 – quarta-feira, às 14h
hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina de Botucatu 
UNESP – Campus Botucatu
Rubião Junior – Botucatu/SP
Boulevard – Recepção Central

28/08 – quarta-feira, às 12h
hospital de Base de São José do Rio Preto
Av. Brigadeiro Faria Lima, 5.544
Vila São Pedro – São José do Rio Preto/SP
Pátio de Emergência SUS
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exposição
De 1 a 31 de agosto, a Regional de Piracicaba 
da APM recebe a exposição itinerante 
“Hiroshima e Nagasaki: um agosto para 
nunca esquecer!”, que estará aberta ao 
público de segunda a sexta-feira, das 9h às 
21h30, e aos sábados, das 8h às 12h.   
Inaugurada na sede da APM em 2011, a mostra 
já seguiu para as cidades de Jales, Catanduva, 
Botucatu, Presidente Prudente, Marília, 
Taubaté, São Caetano do Sul e Dracena, tendo 
sido vista por mais de 30 mil pessoas. 
São 30 pôsteres com imagens e textos 
informativos e cinco DVDs que reúnem 
testemunhos dos sobreviventes, além de 
documentários.
local: Associação Paulista de Medicina – 
Regional de Piracicaba
Endereço: Avenida Centenário, 546 – 
Piracicaba/SP
Informações e agendamento de grupo:  
(19) 3422-5444 e (19) 3422-2256 
E-mail: secretaria@apmpiracicaba.com.br 

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 
valor mensal: 
R$ 130 (associados) e  
R$ 440 (não associados) 
Informações: 
(11) 97159-5941 | 96743-1043 | 5083-6316

Francês com Selma vasconcellos
Aulas com hora marcada 
valor mensal: 
R$ 250 (associados) e R$ 500 (não associados) 
Informações: (11) 5549-8811 
E-mail: selma_vasconcellos@hotmail.com
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aGeNda cieNtÍFica
Prof. Dr. Paulo Pêgo Fernandes – Diretor Científi co  e Prof. Dr. Álvaro Nagib Atallah – Diretor Científi co Adjunto

Departamento de Nutrologia
01/08 – Quinta – 20h às 22h

Reunião Científica 
Temas: Elastografia 
ARFI – novo método 
diagnóstico na 

quantificação dos graus de 
fibrose hepática e Intolerância Alimentar 

por IGG: indicações e resultados.

Comitê Multidisciplinar de Acadêmicos
02/08 – Sexta – 19h às 22h
03/08 – Sábado – 08h às 18h
04/08 – Domingo – 09h às 13h
IV Congresso de Acadêmicos
hot site: www.apm.org.br/eventos/
congressodeacademicos/ 

Departamento de Cirurgia Plástica
06/08 – Terça – 20h às 22h
Curso dos Residentes (webtransmissão)
Tema: Anatomia Orbitopalpebrial 
e Ptose Palpebrial

Departamento de Cirurgia de Cabeça e Pescoço
07/08 – Quarta – 20h às 21h
Curso de Laringe (webtransmissão)
Tema: Anatomia radiológica

Departamento de Cirurgia de Cabeça e Pescoço
07/08 – Quarta – 21h às 22h
Curso de Residentes (webtransmissão)
Tema: Hiperparatireoidismo

obserVações:
1. Os associados, estudantes, residentes e outros profi ssionais deverão 
apresentar comprovante de categoria na Secretaria 
do Evento, a cada participação em reuniões e/ou cursos.
2. Favor confi rmar 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)

Departamento de Mastologia
08/08 – Quinta – 20h às 22h
Reunião Cientifi ca (webtransmissão)
Tema: Recidivas locais do câncer 
de mama – como lidar
hot site: www.apm.org.br/eventos/mastologia/

Comitê Multidisciplinar de Psicologia Médica
10/08 – Sábado – 09h às 13h 
III Jornada de Psicologia Médica
Tema: O problema da adesão a o 
tratamento. Experiência pessoal e 
“Medicina Baseada em Evidências”?

Departamento de Cirurgia Plástica
13/08 – Terça – 20h às 22h
Curso de Residentes (webtransmissão)
Tema: Ectrópio, Entrópio, Lagoftalm 
e Reconstrução Palpebral

Comitê do Médico Jovem
13/08 – Terça – 19h30 às 21h30
Webtransmissão
hot site: 
www.apm.org.br/eventos/medicojovem

Departamento de Acupuntura
13/08 – Terça – 20h às 22h
Webtransmissão 
Tema: Técnica Punho – Tornozelo
hot site: www.apm.org.br/acupuntura

Departamento de ortopedia e Traumatologia
14/08 – Quarta – 19h às 22h
Treinamento de Residentes 
Tema: Módulo Tumor 

Comitê Multidisciplinar 
de Psicologia Médica
14/08 – Quarta – 20h às 22h
Discussão de casos clínicos

Comitê Multidisciplinar de Psicossomática
17/08 – Sábado – 09h às 12h
Reunião Científi ca
Tema: Psicossomática e Psicologia 
Médica – conceitos, limites e importância 
na formação do médico

Departamento de Clínica Médica
17/08 – Sábado – 09h às 12h
Reunião Científi ca
Tema: Ulcera de pressão – um problema do 
paciente acamado, o que o clínico deve saber
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Departamento de Cirurgia Plástica
20/08 – Terça – 20h às 22h
Webtransmissão Acupuntura
Tema: Técnica Punho – Tornozelo

Departamento Medicina 
de Família e Comunidade
20/08 – Terça - 19h30 ás 21h30
Reunião Científi ca
Tema: Medicina de Família e 
comunidade rural e controle 
social / participação popular
hot site: www.apm.org.br/medicinadefamilia

Comitê Multidisciplinar de Psiquiatria Forense
21/08 – Quarta – 19h às 22h
Ciclo de debates e palestras
Tema: Psicopatia e possibilidade 
de reinserção social

Departamento de 
Endocrinologia e Metabologia
24/08 – Sábado – 09h às 13h
Discussões de casos clínicos em Endocrinologia  
Tema: Hipogonadismo no adulto 
– Como diagnosticar

Comitê Multidisciplinar de Adolescência
26/08 – Segunda – 20h às 22h
Transtorno do aprendizado (webconferência)
Tema: TUS e Aprendizagem
hot site: www.apm.org.br/eventos/tdah/ 

Departamento de Patologia Clínica
27/08 – Terça – 13h às 15h
Webtransmissão
Tema: Cardiologia – O fi m da era CK-MB – 
Troponinas de alta sensibilidade
hotsite: www.apm.org.br/eventos/patologiaclinica/ 

Departamento de Cirurgia Plástica
27/08 – Terça – 20h às 22h
Reunião Científi ca (webtransmissão)
Departamento de Psiquiatria
27/08 – Terça – 19h30 às 22h
Reunião Cientifi ca 

Comitê de Cirurgia Robótica 
e Minimamente Invasiva
28/08 – Quarta – 20h às 22h
Reunião Científi ca
hot Site: www.apm.org.br/eventos/robotica

Comitê Multidisciplinar 
de Auditoria Médica
28/08 – Quarta – 19h às 22h
Reunião Cientifi ca 
Tema: Auditoria Analítica

Comitê Multidisciplinar 
de Citopatologia
29/8/2013 – Quinta – 20h às 22h 
XLIII Encontro Multidisciplinar de 
Citopatologia – Câncer de Mama 
Tema: Câncer de mama 

Comitê Multidisciplinar de 
Psiquiatria Forense
30/08 – Sexta – 19h às 22h
31/08 – Sábado – 08h30 às 17h
Seminário 
Tema: O campo e o alcance 
da Psiquiatria Forense

Confi ra os eventos 
credenciados pela Comissão 

Nacional de Acreditação 
Informações: www.cna-cap.org.br
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Para anunciar gratuitamente neste espaço, o médico associado deve enviar o anúncio, a cada edição, para o e-mail 
classifi cados@apm.org.br ou fax (11) 3188-4369. Mais informações pela Central de Relacionamento APM: (11) 3188-4270.

AluGA-SE salas ou períodos em clínica, na Vila Ma-
riana, paralela à R. Lins de Vasconcelos. Fones: (11) 
3562-7075 / 76 ou 98635-4413, com Alice ou Claudia.

AluGA-SE belíssimo conjunto comercial, Edifício 
Medical Center Campo Belo. Prédio com Labora-
tório Fleury e Day Hospital Hospital Oswaldo Cruz.
Fones: (11) 4113-8794 / 7783-1203, com Izilda.

AluGA-SE sala ou período em clínica de alto 
padrão, com total IE, secretária, estacionamen-
to, ar-condicionado. Funcionamento com Der-
matologista. Fone: (11) 3813-7872, com Jucineia.

AluGA-SE sala para medico ou psicóloga, com 
4m² de área, 2 secretárias, 8 linhas telefônicas, 1 
de fax, internet, 7 vagas de estacionamento. Rua 
Dr. Fabricio Vampre, 257, Vila Mariana, perto es-
tação Ana Rosa. Fone: (11) 5572-2244, com Cris-
tiano, ou (11) 99984-8452, com Marcus.

AluGA-SE sala (período integral ou parcial), 
equipada para Ginecologia e Obstetrícia. Total 
infraestrutura, em rua tranquila, em Moema. 
Fone: (11) 5044-7147, com Cíntia.

AluGA-SE amplo sobrado, com total infraes-
trutura, wc privativo e estacionamento. Mensal 
e período. Rua Pedro de Toledo. Fone : (11) 5579-
3561, com Ismael.

AluGA-SE sala ou período em consultório para 
médicos nas especialidades: Clínica, Endocrino-
logia, Reumatologia e Vascular. Total infraes-
trutura, secretária, estacionamento, excelente 
padrão. Av. Nova Cantareira, 1029, Santana. Fo-
nes: (11) 3336-4744 ou 4720, com Carla.

AluGA-SE sala ou período em consultório para 
médicos nas especialidades: Clínica, Endocrinolo-
gia, Reumatologia e Vascular. Total infraestrutura, 
secretária, estacionamento, excelente padrão. Av. 
Santo Amaro, 5678, (próximo Estatua Borba Gato). 
Fones: (11) 3336-4744 ou 4720, com Carla.

AluGA-SE sala (períodos) em clínica de alto pa-
drão, com vista para os Jardins, total IE, secretária, 
vallet. Rua dos Pinheiros, 498, cj. 152, perto Av. Bra-
sil. Fones: (11) 2309-4590 / 99611-7553, com Simone.

AluGA-SE sala com infraestrutura completa. 
Clínica em frente ao metrô Trianon-Masp, se-
gurança 24h, secretária. Disponível de segunda 
a sábado. Fones: (11) 3285-5662 / 3289-8880 / 
97093-3441, com Bianca.

AluGAM-SE salas e/ou períodos para médicos 
em clínica na R. Joaquim Floriano, Itaim, com es-
trutura para pequenos procedimentos/cirurgias, 
maca elétrica e total infraestrutura. Fones: (11) 
3071-4114 / 3071-4114, com Denise, ou conta-
to@clinicabloch.com.br.

AluGAM-SE salas com ótimo padrão na região do 
Paraíso, fácil acesso à Paulista. Recepcionista, SAC, 
internet, wirelles, ar-condicionado, coff ee, portaria 

com segurança, manobrista. Ampla área verde, es-
trutura moderna. Períodos de 4h, de segunda a sá-
bado. Fone: (11) 96470-5538, com Luciana.

AluGAM-SE salas e/ou períodos em clínica na 
Av. Rebouças, perto Oscar Freire, com documen-
tação em ordem e toda I.E.. Fones: (11) 99975-
0892 / 3061-0093, com Lourdes, das 13h às 19h.

AluGAM-SE horários/períodos em clínica no 
centro de Osasco, com total infraestrutura. 
Fone: (11) 99975-0892, com Lourdes.

AluGAM-SE salas em clínica de alto padrão no Ta-
tuapé, próximo Praça Silvio Romero. Infraestrutu-
ra completa, secretária, ar-condicionado, internet, 
telefone, estacionamento no local. Fones: 2098-
0035 / 2097-9200 / 2091-8839, com Fernanda.

AluGAM-SE períodos em salas mobiliadas, 
com secretárias, internet, agenda eletrônica, 
estacionamento, atendimento a convênios, de 
segunda a sexta, das 8h às 21h, e sábado, das 9h 
às 13h.  Repasse do valor integral das consultas.  
Av. Eusébio Matoso, ao lado do Eldorado. Fones: 
(11) 3064.4552 / 99959-3108, com Ana.

AluGAM-SE 2 imóveis vagos para consultórios 
ou outra atividade, (R. Vergueiro, entre estações 
Paraiso e Ana Rosa, e outro na R. José de Quei-
roz Aranha – com 10 vagas, de esquina. Fone: 
(11) 99976-1030, com Carlos.

AluGAM-SE salas período/mensal, com segurança 
(eletrônica e guarda externo) wi-fi , infraestrutura 
completa faxineira e recepcionista. Alto de Pinhei-
ros. Fones: (11) 3021-5251 / 98203-0832, com Tanit.

AluGAM-SE salas/períodos em sobrado, na 
região dos Jardins, próximo metrô Consolação. 
Salas equipadas com documentação e total i.e. 
(wi-fi  de segunda a sábado). Adaptados para 
faturamento TISS, prontuário eletrônico. Re-
cepcionista, auxiliar de enfermagem e faxineira. 
Fone: (11) 99175-8707, com Daniel.

AluGAM-SE períodos em sala mobiliada (em 
casa), na região do Portal do Morumbi. Infraes-
trutura completa. Fones: (11) 3743-3814 / 3743-
3822, com Roberta.

AluGAM-SE salas – uma sem mobília, período 
integral; outra, consultório mobiliado, para divisão 
de períodos, próximo UNIFESP, com infraestrutura 
e secretária. Fone: (11) 5575-3694, com Vanda.

AluGAM-SE períodos de 4h semanais ou hora 
avulsa, em Perdizes. São 10 salas, ambiente decora-
do, mobílias, todas as especialidades. Total infraes-
trutura, com 5 vagas na frente. Entre R$ 330/perío-
do e R$ 550/período (tudo incluso). Fone: (11) 5547-
7815, com Marco José, ou marco@eslisieux.com.br.

AluGAM-SE períodos em sala, em Perdizes. Fo-
nes/fax: (11) 3871-2511 / 3672-0359 / 99931-2713, 
com Afra ou Rose.

salas e perÍoDos

AluGA-SE conjunto comercial próximo ao Hos-
pital São Paulo, 38 m², 2 banheiros, copa, vaga de 
garagem, ar-condicionado central, prédio aberto 
24 horas. Fones: (11) 3744-3491 / 99624-5354.

AluGA-SE sala ampla em consultório na Vila 
Madalena, com secretária, ar-condicionado, es-
tacionamento, PABX, wireless. Aluguel mensal. 
Fones: (11) 3034-6225/6233, com Angela, após 
13h, ou (11) 99112-2304, com Paola.

AluGA-SE consultório pronto para trabalhar, 
próximo ao metrô Ana Rosa. Sala ampla, ar-con-
dicionado, secretária, wi-fi . Aluguel por período 
ou mensal. Fone: (11) 98389-8991, com Cristia-
ne, ou crisonishi@gmail.com.

AluGA-SE período em consultório, com es-
tacionamento, secretária, telefone e internet. 
Tatuapé, perto do metrô. R$ 140/período. Fone: 
(11) 2091-7562, com Vilma.

AluGA-SE consultório no Medical Center Cam-
po Belo. Com 77 m2, mobiliado, 3 garagens. 
Prédio alto padrão, com Laboratório Fleury e 
Day Hospital Oswaldo Cruz. R$ 6.900. Fone: (11) 
99971-3232, com Zuleika.

AluGA-SE sala para consultório. Alameda dos 
Jurupis, 452, Cj32, Moema. Fone: (11) 5051-0799, 
com Filomena.

AluGA-SE horário em consultório para qual-
quer especialidade. Clínica ha 26 anos em Gua-
rulhos. Infraestrutura completa, recepção adulto 
e infantil, e limpeza inclusa. Preço fi xo por hora, 
das 8h às 20h30, de segunda a sexta. Fones: (11) 
2409-8972 / 2461-2619 / 2408-3714.

claSSiFicadoS
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AluGAM-SE salas por dia, inclusive nos fins de 
semana. Clínica atrás do Shopping Ibirapuera, 
com documentação e total infraestrutura, por-
taria 24h, manobrista. Com condomínio incluso 
(1 dia/semana), R$ 900/mês. Fones: (11) 5041-
2964 / 99211-1558, com Rosangela Queiroz.
 
AluGAM-SE salas mensal ou períodos. Alto 
padrão. Fones: (11) 3885-3875 / 3885-2148, com 
Maria José.
 
AluGA-SE sala comercial mobiliada, na Av. Faria 
Lima. Fones: (11) 3813-0077 / 99939-2032, com Aline.
 
AluGAM-SE salas por período de 4h semanais, 
no Medical Center Campo Belo-SP e Medical 
Center Higienópolis. Alto padrão, recepcionis-
tas das 8h às 21h, completa IE, estacionamento 
para médico incluso. Fone: (11) 3862-6362, com 
Marco, ou contato@eslisieux.com.br.
 
AluGAM-SE consultórios para médicos e psicólo-
gos em clínica de alto padrão, em Alphaville. Total 
infraestrutura, com recepcionistas, equipamentos 
e estacionamento. Período ou mensal, com prazos 
flexíveis. Fone: (11) 2424-8255, com Paloma.
 
AluGAM-SE salas na Clínica Villa Vita, de alto 
padrão, no Alto da Lapa. Espaços teen, brinque-
doteca e ampla recepção para o público adulto. 
Manobrista. Fones: (11) 99624-5302 ou 96147-
1065, com Carlos ou Taís.
 
AluGAM-SE salas em clínica médica de alto pa-
drão, no Tatuapé, próximo praça Silvio Romero. 
Infraestrutura completa, secretária, e estacio-
namento no local. Fones: (11) 2098-0035 / 2097-
9200 / 2091-8839, com Carlos.
 
AluGAM-SE salas, por período, próximas ao 
metrô Vergueiro. Mobiliadas, infraestrutura 
adequada para médico ou psicológico. Fones: 
(11) 3271-7007 / 98326-4505, com Elizabeth.
 
AluGAM-SE salas mobiliadas, com infraestru-
tura para médico ou psicológico, por mês ou 
período. Oscar Freire Office, próximo metrô Su-
maré. Fones: (11) 3062-3165 / 3062-5137 /9 8326-
4505, com Elizabeth.
 
AluGAM-SE períodos ou sala em clínica de 
ótimo padrão e poucos médicos. Total IE e do-
cumentação. Temos sala para procedimentos. 
Estacionamento ao lado. Fones: (11) 3864-9208 
/ 5041-4989 / 98783-7071, com Leilane.
 
AluGAM-SE períodos em consultório, Rua Pe-
dro de Toledo, próximo metrô Santa Cruz, para 
Psiquiatria, Psicologia, Fonoaudiologia e Nutri-
ção. Total infraestrutura. Prédio com garagem. 
Fone: (11) 99474-6440, com Denise.
 
AluGAM-SE salas com infraestrutura comple-
ta. Clínica com estacionamento amplo, sistema 
de segurança, secretária e internet. De segunda 
a sábado. Fones: (11) 5548-7262 / 5548-1949 / 
97974-7575, com Perpétua.

 
imóVeis – VeNDe-se

 
vENDE-SE clínica de Dermatologia (PJ), 30 

convênios, 26 mil pacientes cadastrados, ótimo 
movimento. Há 13 anos no mercado. mauricis-
pbr@hotmail.com.
 
vENDE-SE apartamento em Santana, 207 m2, 
dúplex, lazer e segurança completos, rua tranquila, 
4 vagas + depósito, terraço gourmet, vista 360 o, 
próximo metro. R$ 1.600.000,00. Fone: (11) 99638-
4649, com Alessandra, ou drma@uol.com.br.
 
vENDE-SE chácara, 5.000 m², 600 m² de área 
construída, em Santa Isabel. Cercada com muro 
e alambrado, frente para represa de Igaratá, zona 
urbana. Água, luz , telefone, sede com 340 m², 2 
casas de hóspedes, churrasqueira, piscina, sola-
rium, casa caseiro, pavimentação portão de entra-
da até sede, entre outras. Condomínio fechado e 
vigilância 24 h. Fone: (11) 99646-0160, com João.
 
vENDE-SE sobrado semi-acabado, em condo-
mínio fechado, na Serra da Cantareira. 450 m2 
AC, 1600 m2 terreno, 700 m2 de mata preser-
vada. Ao lado Sede Campestre da APM. Vista 
panorâmica. Documentos e infraestrutura. Con-
domínio com portaria, quadra tênis, futebol etc. 
Fones: (11) 4899-3091 / 4899-3103 / 4899-3078 
ou mlslima@terra.com.br.
 
vENDE-SE cobertura recém reformada nos Jar-
dins, próximo ao Hospital Brigadeiro. Serviços 
de hotelaria, mobiliado, 2 garagens. Área total 
158 m². Fone: (11) 97411-3337, com Wimer.
 
vENDE-SE conjunto comercial novo no Sena 
Madureira Offices, Vila Mariana. 43 m² de ae, 
1 vaga. Planta flexível, previsão para ar-condi-
cionado, forro, piso elevado, 1 wc pronto e ins-
talação para mais outro e copa. R$ 625.000,00. 
Fone: (11) 99955-4315, com Daniela, ou d_flo-
rencio_borges@hotmail.com.
 
vENDE-SE apartamento em Moema, próximo 
estação Largo de Moema, 114 m², 3 quartos 
(suíte), 2 banheiros, ampla sala, varanda, área 
de serviço, cozinha e dependência de emprega-
da. Lazer com piscina, salão de festas e fitness. 
Fone: (11) 99986-8562, com Sidney, ou sidneya-
bucham@ig.com.br.

 
imóVeis – aluGa-se

 
AluGA-SE casa na Praia da Baleia, Litoral Nor-
te. Condomínio fechado, 10 pessoas, férias e fe-
riados. Fones: (11) 99178-6473 / 5522-3780.
 
AluGA-SE para temporada, fins de semana, fe-
riados, congressos e jornadas. Casa em Campos 
do Jordão, com lareira, churrasqueira, estacio-
namento e vista panorâmica. Fones: (11) 4153 
-7774 / 99654 -8674, com Martha.
 
AluGA-SE flat nos Jardins, próximo ao Hospital 
Brigadeiro. Serviços de hotelaria, mobiliado. Tel: 
(11) 97411-3337, com Wimer.

 
proFissioNais

 
ClÍNICA nos Jardins necessita de urologista, 
cirurgião vascular e dermatologista, para aten-
dimento a convênios e particulares. Fone: (11) 
99975-7752, com Paulo.

oFTAlMoloGISTAS. Oportunidade para cole-
gas na subespecialidades de glaucoma e retina, 
para atendimento clínico e cirúrgico em clínica 
renomada, na Zona Leste. Currículos para Ro-
berto Pereira Lima (roberto@clinicarpl.com.br). 
Fone: (11) 7723-7846.
 
ClÍNICA na Zona Norte necessita de neurologis-
ta, geriatra, reumatologista, endocrinologista, 
pneumologista e clínico geral. Fone: (11) 3531-
6651, com Valdelice ou Eugênia.
 
vASCulAR. Clínica no centro de Guarulhos ne-
cessita para atendimento particular e convênios. 
50% nas consultas e escleroterapia; nas cirur-
gias, 70%. Material, funcionários e medicamen-
tos é da clínica. Fone: (11) 2461-2619end_of_
the_skype_highlighting / 2409-8972 / 2229-8695 
/ 2408-3714, com Arthur.
 
DERMAToloGISTA. Clínica Lumina Pelle, em 
Pinheiros. Atendimentos particulares, estéticos 
e convênio. Fone: (11) 97505-1505 ou currículo 
pra luminapelle@gmail.com.

 
eQuipameNtos- VeNDe-se

 
vENDE-SE autoclave SERCON AHMC 42 l, 
semi-novo, com reservatório de água, 220 V, câ-
mara de aço inox. R$ 4.000,00. Fone: (11) 3541-
2441, com Vera, em horário comercial.
 
vENDE-SE ampola RX General Eletric CGR 49 
KV, foco spot 5 0.1-0.3 mm. Fone: (11) 3541-
2441, com Vera, em horário comercial.
 
vENDE-SE autoclave 19 L Vacuum, Odonto-
brás, automático – digital. R$ 2.000,00. Fone: 
(11) 2441-9361, com Glaucio.
 
vENDE-SE equipamento de videolaparoscopia, 
instrumental, pinças, insuflador dyonics, fonte 
dyosite ii, ótica. Fone: (11) 99175-8707, com Daniel.
 
vENDE-SE desfibrilador externo automáti-
co, modelo LIFE 400 FUTURA, sem uso. R$ 
4.800,00.Fone: (11) 99638-4649, com Alessan-
dra, ou drma@uol.com.br.
 
vENDEM-SE negatoscopios usados, com 1, 2 
ou mais corpos, também para mamografias. 
Em bom estado (alguns com lâmpada ou rea-
tor queimado). R$ 200,00. Entregue revisado e 
funcionando, com acréscimo de R$ 100,00. Tam-
bém nobreaks usados, a retirar na grande São 
Paulo ou pagamento do frete. felipe@holosho-
bby.com.br, com Felipe.
 
vENDE-SE aparelho de Ultrassonografia Accu-
vix V10 LV Medison-Samsung, 4 sondas (conve-
xa, linear, endocavitária e volumétrica - 3D/4D), 
com estabilizador próprio, único dono. Valor R$ 
100.000,00, com possibilidade de negociação. 
Fone: (19) 9725-1900, com Anna Valéria.

 
outros serViços

 
PET. Cuidamos do seu animalzinho. Atendimen-
to domiciliar, com consulta e vacinação. Fones: 
(11) 98343-0878 / 3758-3762, com Emerson.
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vencendo a gripe

O estado de São Paulo acaba de imuni-
zar 8,6 milhões de pessoas contra a 
gripe. Não apenas ao vírus da infl uenza 

subtipo A H1N1, que se disseminou pelo mundo 
com a pandemia ocorrida em 2009, mas, tam-
bém, aos outros dois tipos do vírus que circu-
lam no país: o A H3N2 e o B.

O início do século passado foi marcado pela 
“Gripe Espanhola”, que se espalhou por muitos 
países e também era causada por uma estirpe 
do vírus infl uenza A do subtipo H1N1. A exem-
plo de outras pandemias, a “Gripe de 1918” se 
desenvolveu em três ondas endêmicas, porém, 
foi extinta do cenário mundial.

Normalmente, as pandemias são causadas 
por diversos subtipos do vírus infl uenza. Atual-
mente, por exemplo, são três os tipos que cir-
culam no Brasil, porém, em outros países, já há 
diferentes subtipos em circulação.

Há quatro anos convivemos com o vírus 
infl uenza A subtipo H1N1. No primeiro ano, em 
2009, vivenciamos uma verdadeira pandemia 
em todo o país. Em nosso estado, foram regis-
trados, naquele primeiro ano de infecção por 
este vírus, 12 mil casos e cerca de 600 óbitos.

Ainda assim, felizmente, o A H1N1 não era 
tão letal quanto o A H5N1, vírus causador 
da gripe aviária, até hoje não transmitido 
inter-humanos, mas que, em 2005, atingiu ín-
dices de letalidade superiores a 50% em ou-
tras partes do mundo.

E, mais importante, a vacina contra a gripe, 
introduzida no calendário do SUS (Sistema Úni-
co de Saúde) em 1999, também se mostrou efi -
caz no combate ao subtipo A H1N1. Já naquele 
ano, foi iniciada uma vacinação em massa da 
população. A vacina está disponível, gratuita-
mente, no SUS para os grupos mais vulneráveis 
à infecção, ou seja, idosos, crianças, doentes 
crônicos e gestantes.

Além da prevenção por meio da vacina, 
houve um profundo fortalecimento da rede de 
assistência e da terapia medicamentosa com 
o antiviral Oseltamivir (popularmente conhe-
cido como Tamifl u®). Só este ano, o estado de 
São Paulo distribuiu aos 645 municípios pau-
listas 5 milhões de doses.

Ainda assim, a atenção da população aos 

primeiros sintomas é de extrema importância 
para o tratamento, uma vez que o vírus H1N1 se 
manifesta no organismo com os mesmos sinto-
mas clássicos gripais: febre alta de início repen-
tino, dores musculares, de cabeça e de gargan-
ta, irritação nos olhos, tosse, coriza e cansaço.

É essencial que a população não aguarde 
uma piora no quadro clínico e procure, ime-
diatamente, por atendimento médico. Até 
porque, o tratamento com antiviral deve 
ocorrer em até 48 horas a partir do início dos 
primeiros sintomas.

Embora no momento, no estado, não haja 
qualquer anormalidade, tendo registrado 631 
casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave 
(SRAG) por A H1N1 e 110 óbitos, a campanha 
vacinal paulista inovou: mesmo após atingir a 
meta de imunizar 80% da população alvo, a va-
cinação foi prorrogada e atingiu, até 20 de ju-
nho, 8,7 milhões de pessoas, ou seja, 94% dos 
grupos prioritários.

A campanha deste ano também foi inova-
dora com a inclusão das mulheres puérperas 
(que deram à luz em até 45 dias) entre a po-
pulação alvo.

O perfi l dos acometidos neste ano, de acor-
do com os dados epidemiológicos coletados 
de janeiro a maio, continua o mesmo, seme-
lhante a todos os anos, nos quais os índices fo-
ram considerados endêmicos, ou seja, dentro 
do contexto esperado. 

Assim, a boa notícia é que o vírus A H1N1 con-
tinua o mesmo, ou seja, não sofreu mutações 
e nem fi cou mais resistente ou mais letal. Por 
isso, imunizar a população, reforçar as medi-
das de higiene, cobrir a boca ao tossir e ao es-
pirrar, evitar compartilhar objetos como copos 
e talheres, e procurar lugares arejados, são as 
medidas de prevenção mais efetivas para evi-
tar o contágio da doença. Somando todos os 
esforços, continuaremos enfraquecendo a cir-
culação do vírus e evitaremos novos registros 
de casos na nossa população.

marCos boulos, médico infectologista, pro-
fessor titular da Faculdade de Medicina da uSP, 
é coordenador de Controle de Doenças da Se-
cretaria de Estado da Saúde de São Paulo
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