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DENÚNCIA

Emendas parlamentares que permitem
revalidar diplomas em faculdades
particulares e manutenção de cubanos sem
comprovação da capacidade ameaçam
‘Médicos pelo Brasil’

HOJE É DIA DE CELEBRAR
A VIDA DE QUEM
CUIDA, COM MUITO
CARINHO, DA NOSSA.
18 de outubro - Dia do Médico

UMA HOMENAGEM
DA SULAMÉRICA

PALAVRA DO PRESIDENTE

“A BOUTIQUE E
O FIM DE FEIRA”
O FUNESTO PROGRAMA “Mais
Médicos” (Lei no 12.871/2013) teve pelo
menos três objetivos centrais:

3. Abrir caminho para a transferência
de recursos para Cuba, via tráfico de
“intercambistas” cubanos.

vertiginosamente as vagas em cursos
de “Medicina” no Brasil e nos países
fronteiriços.
As “instituições”, salvo raríssimas
exceções, aqui e lá, em muito pouco
diferem, exceto nas mensalidades que
cobram dos incautos que as procuram.
O “mercado” é “livre”, as exigências
inexistem, a fiscalização é ausente e os
mercadores são inescrupulosos.
Vende-se produto ruim, caro para
quem pode e barato para os que não
podem pagá-lo. Vendido na boutique

Enquanto a atenção de todos e a “verve” dos políticos volta-se para a questão
dos cubanos (objetivo 3), os objetivos 1 e
2 são amplamente atingidos.
Os interesses explícitos da “indústria
do diploma” e da súcia de políticos
corruptos e populistas que infesta as
várias esferas de poder fez aumentar

Vende-se produto ruim,
caro para quem pode e
barato para os que não
podem pagá-lo

1. Abertura de cursos de Medicina.

ILUSTRAÇÃO: VARIANT

2. Autorização para diplomados no
exterior exercerem a Medicina no Brasil
sem revalidação.

chique ou no fim da feira. Para todos os bolsos.
Agora, o tal “Revalida” para os
“diplomados” no estrangeiro fica
longe de ser solução. Talvez, a
menos que se estabeleça acordo
entre as “facções” patrocinadoras, o
“Revalida” apenas sirva como medida
“protecionista” do mercado de
ensino nacional e lhes traga polpudos
dividendos adicionais, caso seja
autorizado conduzir este processo
nas instituições privadas.
Há, entretanto, sinais de que
o espúrio acordo acima referido
tenha prosperado. É o que indica o
resultado recente (de 25 de setembro)
da Comissão Mista de senadores e
deputados federais responsável por
analisar a MP 890/19.
Ainda que não nos seja dada
a direção do voto de nossos
“representantes” no Congresso
Nacional, as emendas vêm assinadas,
o que nos permite identificar os tantos
imorais que transitam em nosso nome
nos corredores daquelas casas.
Apenas um exame unificado de
proficiência, transparente e conduzido por agência independente e isenta,
aplicado regularmente a todos os
egressos, pode contribuir para o saneamento desta gravíssima situação.
Ou, décadas a fio, sofreremos as
consequências em nossa saúde e na
de nossos descendentes.

JOSÉ LUIZ GOMES DO AMARAL
Presidente da APM
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EM 18 DE outubro, celebramos o Dia do Médico. E pensando
nos desafios diários da nossa classe, a Associação Paulista de
Medicina elaborou uma pesquisa sobre formação. Quase 70%
dos colegas defendem o exame obrigatório para a obtenção do
registro profissional. O levantamento foi feito na plataforma
SurveyMonkey, com a participação de 695 médicos, e está
disponível na reportagem de capa desta Revista da APM.
E em meio aos desafios do sistema público, a comissão mista
– formada por deputados e senadores – que analisava a Medida
Provisória 890/19, que instituiu o ‘Médicos pelo Brasil’, adicionou emendas permitindo a absorção de cubanos, convênios
de estados com organizações internacionais e revalidação de
diploma em escolas privadas, entre outros pontos que prejudicam a segurança do atendimento à população.
No que tange à saúde suplementar, a Comissão Estadual de
Negociação - formada pela APM e suas Regionais, com apoio
da Academia de Medicina de São Paulo e das sociedades de especialidades - voltou a se reunir para discutir o projeto piloto
da ANS sobre novos modelos de remuneração.
Para celebrar o mês do médico e dar início às comemorações
dos 90 anos da Associação Paulista de Medicina, que ocorrem
em 2020, a Revista da APM traz a partir desta edição um
especial sobre os grandes expoentes que fizeram a história da
Medicina no País, começando por Euryclides Zerbini.
Confira ainda a cobertura de dois importantes eventos
sediados na APM: 2o Encontro Brasileiro de Slow Medicine; e
20o Congresso Brasileiro de Qualidade em Serviços de Saúde
e 3o Congresso Brasileiro de Medicina Preventiva e Administração em Saúde.
Leia ainda entrevista exclusiva com Marcelo Gleiser, professor de Física e Astronomia e pesquisador da Dartmouth
College em Hanover, Estados Unidos, ganhador do Prêmio
Templeton; e artigo dos neurologistas Felipe Fregni, premiado
com o Presidential Early Career Award for Scientists and
Engineers (Pecase), Linamara Rizzo Battistella e Marcel Simis.

EVERALDO PORTO CUNHA
JOSÉ EDUARDO PACIÊNCIA RODRIGUES
Diretores de Comunicações da APM
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Benefício exclusivo
Para médico associado e familiares

A APM, em parceria com o Fleury, traz um benefício exclusivo:
descontos especiais na realização de exames para médicos
associados e seus familiares (cônjuges, filhos e pais).
Agora, sua família pode contar com toda a excelência técnica,
médica e de atendimento do Fleury. Unidades completas para
cuidar da sua saúde com tecnologia, comodidade e acolhimento.

Com o pedido médico, ligue
para o Fleury, identifique-se
como Associado APM e agende
os seus exames:
Grande São Paulo
11 3179-0822
Outras localidades
0800-704-0822

Dúvidas? Entre em contato com a APM:
11 3188-4200

associacaopaulistamedicina.org.br/
www.fleury.com.br
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ENTREVISTA COLETIVA
O presidente da APM, José
Luiz Gomes do Amaral,
falou com jornalistas na
sede da entidade
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EMENDAS
PARLAMENTARES
AMEAÇAM ‘MÉDICOS
PELO BRASIL’
Possibilidade de revalidar
diplomas em faculdades
particulares e manutenção de
cubanos sem comprovação da
capacidade são um retrocesso e
vão contra desejo dos médicos
da

REDAÇÃO

FOTOS: BBUSTOS FOTOGRAFIA

E

m 8 de outubro, a Associação
Paulista de Medicina recebeu
jornalistas, em sua sede, para divulgar pesquisa com a percepção
de 695 médicos sobre formação,
revalidação de diplomas expedidos
no exterior e, entre outros temas, o
programa ‘Médicos pelo Brasil’, criado
pelo Ministério da Saúde por meio da
Medida Provisória 890/19.
Durante a entrevista coletiva à
imprensa, o presidente da APM, José
Luiz Gomes do Amaral, reforçou que
os médicos são contrários às emendas
aprovadas pela Comissão Mista que
analisou a MP, já que elas deformam o
projeto em pontos importantes.
Vale destacar que a versão original
do ‘Médicos pelo Brasil’ foi bem
recebida por toda a classe, esperançosa
de que venha a corrigir algumas das
graves distorções estabelecidas pelo
programa ‘Mais Médicos’.

O levantamento da APM, realizado
entre 23 e 30 de setembro pela
plataforma SurveyMonkey, aponta
que 49% dos médicos entendem que
o projeto seria mais importante para
a distribuição dos profissionais pelo
País; 26,2% ressaltaram a criação
de uma Carreira de Estado Federal;
14,8% destacaram o crescimento de
especialistas em Medicina de Família
e Comunidade; e 10% priorizaram
o controle da atuação de médicos
formados no exterior sem diploma
revalidado na avaliação de qual seria o
melhor ponto do ‘Médicos pelo Brasil’,
já que a pergunta só permitia uma
resposta. Enfim, todos veem qualidades
no programa, sob aspectos diversos.
MALFEITO PARLAMENTAR
O cenário, entretanto, mudou de
direção. Após a apreciação da Comissão
Mista, formada por deputados e
senadores, o texto teve 36 emendas
enxertadas e outras 82 parcialmente
acatadas. Com as alterações aprovadas
em 25 de setembro, a MP transformouse no Projeto de Lei de Conversão
25/2019, encaminhado à Câmara dos
Deputados para apreciação em Plenário,
o que também ocorrerá no Senado.
Entre as emendas mais nocivas
acolhidas pelo relator do projeto,

COMO AVALIA A
PROPOSTA DO PROGRAMA
‘MÉDICOS PELO BRASIL’?

49%
SERÁ IMPORTANTE PARA
A DISTRIBUIÇÃO DE
PROFISSIONAIS PELO PAÍS

26,2%
SERÁ IMPORTANTE EM RELAÇÃO
À CRIÇÃO DE UMA CARREIRA DE
ESTADO FEDERAL

14,8%
SERÁ IMPORTANTE PARA O
CRESCIMENTO DE ESPECIALISTAS
EM MEDICINA DE FAMÍLIA E
COMUNIDADE

10%
SERÁ IMPORTANTE PARA
O CONTROLE DA ATUAÇÃO
DE MÉDICOS FORMADOS NO
EXTERIOR SEM DIPLOMA
REVALIDADO
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senador Confúcio Moura, está a
regra “excepcional e transitória” para
admissão direta de médicos cubanos
do ‘Mais Médicos’, na condição de
intercambistas.
Outro ponto de preocupação: a
comissão aprovou a emenda – originalmente rejeitada pelo relator – oferecida
pelo deputado Alexandre Padilha, que
permite aos estados, isoladamente ou
em consórcios, executar diretamente o
programa ‘Mais Médicos’ podendo para
isto firmar acordos inclusive com organismos internacionais e instituições de
educação superior estrangeiras.
Moura também acolheu a emenda
que permite a faculdades privadas a
aplicação do Revalida, o que tende a se
transformar em um balcão de negócios
para facilitar a entrada de milhares de
graduados na fronteira sem que comprovem adequadamente estarem capacitados para o exercício da Medicina.
“A proposta inicial foi contaminada
por uma série de emendas que a desfiguraram completamente, tornando
o remédio muito pior do que a doença
que visava curar. Aquilo que pensávamos ser o fundo do poço, aparentemente não era. Os responsáveis são uma
série de parlamentares, de diversos
matizes. Alguns remanescentes do
Governo anterior, mais preocupados
em garantir a sobrevivência do ‘Mais
Médicos’, outros com a única preocupação de garantir o grande negócio que
se tornou uma faculdade de Medicina.
Portanto, esse é um momento crítico”,
argumenta Amaral.
REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS
98% dos médicos pesquisados pela
APM acreditam que a revalidação dos
diplomas de profissionais formados
no exterior é imprescindível para
a segurança da assistência. Deste
número, 91,7% entendem que devem
passar pelo processo brasileiros e
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ASSISTÊNCIA
Qualidade oferecida à
população na Saúde é
a principal preocupação
dos médicos

“Não há país no
mundo que receba
médicos formados fora
de suas fronteiras sem
que sejam submetidos
à avaliação”
JOSÉ LUIZ GOMES DO AMARAL

estrangeiros indiscriminadamente;
5,6% a defendem apenas a estrangeiros;
enquanto 0,7% acredita que apenas
médicos de alguns países devem
revalidar seus diplomas.
“Não há país no mundo que receba
médicos formados fora de suas fronteiras sem que sejam submetidos à avaliação. E aí não há nenhuma diferença se
são brasileiros, americanos, colombianos, bolivianos, etc. É importante que
qualquer um que venha nos atender,
cuidar da saúde da nossa população,
tenha habilitação para tal, sejam eles
brasileiros ou estrangeiros. É isso que
os médicos entendem”, avalia o presidente da APM.
Conforme dados do Ministério das
Relações Exteriores – divulgados em

FOTOS: BBUSTOS FOTOGRAFIA
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39,6%

DEFENDEM O
FECHAMENTO DOS
CURSOS DE MEDICINA
COM BAIXA QUALIDADE
NA FORMAÇÃO

29,5%

QUEREM MAIOR RIGOR
NOS CRITÉRIOS E LOCAIS
PARA A ABERTURA DE
NOVAS FACULDADES

QUAL A SUA OPINIÃO SOBRE
A REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS
DE MÉDICOS FORMADOS FORA
DO BRASIL?

2%

TOTALMENTE
DISPENSÁVEL

98%

IMPRESCINDÍVEL PARA A
SEGURANÇA DA ASSISTÊNCIA E
DEVE SER APLICADA...

91,6%

5,6%

A BRASILEIROS
E ESTRANGEIROS

SOMENTE A
ESTRANGEIROS

0,8%

SOMENTE A MÉDICOS
DE ALGUNS PAÍSES

reportagem especial do Estadão -, as
faculdades de Medicina localizadas nas
fronteiras do Brasil com Argentina,
Bolívia e Paraguai já ultrapassam 65
mil estudantes brasileiros, reunidos em
39 instituições, o que representa mais
de 1/3 do total de vagas para alunos de
Medicina no Brasil, segundo o Censo da
Educação Superior de 2018.
De acordo com Amaral, trata-se de
mais uma faceta de uma indústria de
ensino estabelecida para alimentar o
mercado com estudantes brasileiros,
que aqui enfrentavam duas barreiras:
“Ou o vestibular, nas públicas com
concorrência bastante grande, ou as
mensalidades nas privadas, com custos
mais elevados. Criou-se um sistema
paralelo, que é o comércio de diploma a
baixo custo”.
As mensalidades nestas localidades
costumam variar entre R$ 700 e R$
2.000, enquanto no Brasil o valor gira
entre R$ 5.000 e R$ 12.000. Via de regra,
a estrutura dessas escolas é precária,
com falta de laboratórios, bibliotecas e
pouco ou nenhum local para a prática
clínica. O boom de estudantes nas regiões fronteiriças ocorreu nos últimos
anos por conta do programa ‘Mais
Médicos’, que permitiu a possibilidade

de trabalho no Brasil sem a necessidade
de revalidação do diploma.
Ainda segundo o Estadão, os
brasileiros formados no exterior que
se aventuram a fazer o Revalida têm
índice baixíssimo de aprovação, 19,9%
na média entre 2011 e 2017. E como
não poderia deixar de ser, a busca
pela revalidação também cresceu
sobremaneira no período. Enquanto
em 2011 havia 297 brasileiros inscritos
para a prova de revalidação, e 234
profissionais brasileiros formados na
Bolívia, estes números dispararam para
4.267 e 4.032 em 2017, respectivamente.
“São dados estarrecedores. A
avaliação feita pelo Revalida é de
conhecimentos básicos. Não se busca
saber se o indivíduo é totalmente
qualificado para Medicina. É um
exame apenas de conhecimento. E
mesmo nesse nível observamos que a
aprovação é muitíssimo baixa”, pontua
o presidente da APM.
EXAME DE EGRESSOS
A pesquisa da Associação Paulista
de Medicina também abordou a
possibilidade de uma avaliação de
egressos das faculdades brasileiras e
os médicos voltaram a ser taxativos:

OUTUBRO DE 2019 APM 11

SAÚDE PÚBLICA

“A proposta inicial do
‘Médicos pelo Brasil’
foi contaminada por
uma série de emendas
que a desfiguraram
completamente,
tornando o remédio
muito pior do que a
doença que visava curar”
JOSÉ LUIZ GOMES DO AMARAL
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EXAMES Médicos defendem avaliação para egressos de escolas brasileiras e para
profissionais formados fora do País

QUAL A SUA OPINIÃO SOBRE EXISTIR
UM EXAME PARA EGRESSOS?

69,3%
ACHAM IMPORTANTE, E QUE
APENAS OS APROVADOS POSSAM
OBTER O REGISTRO PROFISSIONAL

14,5%
ACHAM IMPORTANTE, COM
REALIZAÇÃO FACULTATIVA

18,2%
ACHAM IMPORTANTE, COM REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA, MAS SEM
SER CONDIÇÃO PARA O REGISTRO

3,3%
NÃO CONCORDAM COM
A EXISTÊNCIA

FOTOS: BBUSTOS FOTOGRAFIA

69,3% entendem que o exame deve
existir e que apenas os aprovados
possam obter o registro profissional.
18,56% concordam com a aplicação e a
realização obrigatória, mas não como
condição para o registro de médico.
8,7% não concordam com a existência
do exame e outros 3,3% acreditam que
ele deve ser facultativo.
Em relação a essa questão, José Luiz
Gomes do Amaral enfatiza um aspecto
que considera básico na postura dos
médicos: o fato de o princípio fundamental da Medicina ser sempre o
interesse do paciente. Portanto, diz ele,
é absolutamente necessário que seja
preservada a qualidade da formação dos
profissionais de Saúde.
“Hoje são 337 escolas médicas no
País, com a maioria absoluta sem cenário de prática adequado e sem serviço
de saúde associado. Não tem sentido
achar razoável fazer um exame para os
formados no exterior e não achar que
deve haver um para o Brasil. Se nossa
preocupação é com a segurança das
pessoas, temos que cogitar esse exame
e que ele seja qualificatório, assim como
entende a maioria dos nossos pesquisados. Sem aprovação, não deve haver
autorização para clinicar”, completa o
presidente da Associação.
“Em relação à qualidade das
faculdades de Medicina, qual a melhor
sugestão?” – a essa pergunta, 39,5% dos
médicos foram categóricos: fechamento
dos cursos com baixa qualidade na

formação. Outras possibilidades com
bastante adesão: maior rigor nos
critérios e locais para a abertura de
novas faculdades de Medicina (29,5%);
e concessão de registro profissional
apenas mediante aprovação em exame
obrigatório de egressos (27,7%). Apenas
3,1% apontaram a opção de reduzir o
número de vagas em cursos com baixa
qualidade na formação.
Ainda durante a coletiva na APM,
foram ressaltados os índices de reprovação do Exame do Conselho Regional
de Medicina do Estado de São Paulo
(Cremesp) – que avaliava os egressos
em São Paulo até o ano passado – nos
últimos anos. A última edição, de 2018,
teve 38,2% dos médicos reprovados. Em
outros anos, os índices de reprovação
foram igualmente assustadores, por
exemplo, 61% em 2008, 59,2% em 2013
e 56,4% em 2016.

Amaral observa que, por ser facultativo, os estudantes que se submetiam à
avaliação eram, supostamente, alguns
dos mais preparados. “Além disso, assim como no Revalida, as questões são
simples. Os resultados deixam evidente
que muitas das faculdades do Brasil não
são tão diferentes das que estão nas
regiões fronteiriças. É necessário que
tenhamos olhos nas duas situações:
dentro e fora das fronteiras.”
Marun David Cury, diretor de Defesa
Profissional da APM, ressalta que a
Associação de quase 90 anos sempre se
preocupou, em toda sua história, com
a qualidade da assistência à população.
“Essa é, inclusive, a razão desta pesquisa. Também queremos que os médicos
tenham formação correta e suficiente
para poder dar atendimento de extrema
qualidade aos cidadãos. Esse é o nosso
papel”, finaliza.

“A revalidação de
diplomas é fundamental
para a garantia da
segurança da saúde de
nossa população”
JOSÉ LUIZ GOMES DO AMARAL

SUPLEMENTAR

PARTICIPAÇÃO
Médicos são os
principais atores
e precisam
exigir inserção
nos debates
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MODELOS DE
REMUNERAÇÃO
EM PAUTA
Médicos se reúnem na APM para debater novas formas
de remuneração na saúde suplementar que estão sendo
estimuladas pela ANS sem consulta à classe
da

REDAÇÃO
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A

Comissão Estadual de Saúde
Suplementar voltou a se reunir na Associação Paulista de
Medicina, em 30 de setembro,
para tratar do projeto piloto
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) sobre novos modelos de
remuneração. Também foram discutidas as negociações com as operadoras
realizadas frequentemente pelo grupo.
Marcos Pimenta, assessor médico da
Diretoria da APM, introduziu o assunto
principal falando do momento delicado
no setor privado. “Em março deste ano,
neste fórum, colocamos como pauta
para 2019 três tópicos: o reajuste de
14,07% (englobando a inflação e 10%
de recomposição); o não descredenciamento de profissionais; e a discussão
prévia de critérios de implantação de
formas diferenciadas de remuneração que não fossem o fee for service.
Queríamos que as operadoras falassem
conosco. E a ANS passou a debater
novas formas de remuneração sem a
participação dos médicos.”
Conforme histórico apresentado,
a ANS iniciou esse trabalho em 2016,
com a criação de um Grupo de Trabalho
específico sobre o tema. Na primeira
fase, o intuito era compartilhar estudos
sobre os principais modelos de remuneração, com foco nas experiências
internacionais, estabelecendo comparativo com os modelos em andamento no

31/10

É O PRAZO MÁXIMO
PARA AS OPERADORAS
ENVIAREM PROPOSTAS

10

PROJETOS-PILOTOS
SERÃO SELECIONADOS
PELA AGÊNCIA

Brasil. Na segunda fase, foram criados
subgrupos com o objetivo de aprofundar temas específicos.
A terceira fase, que ocorre agora em
2019, recebe até o fim de outubro projetos-pilotos do que a Agência define
como remuneração baseada em valor.
“Serão selecionados 10 pela própria
ANS. Todas as operadoras com projetos
aprovados receberão bônus no Índice
de Desempenho de Saúde Suplementar
(IDSS). A participação pode ser requisitada por um formulário disponível no
site da Agência. Então, a ANS está estimulando a implementação dos modelos
alternativos”, avaliou Pimenta.
Como explicou o assessor, a instituição reguladora organizou inclusive um
guia para a implementação de modelos
de remuneração baseados em valor,
estudando diferentes formas de pagamento. “Nós somos os principais atores
nesse processo e precisamos exigir
inserção na discussão. Não podemos
ser colocados como vilões. As empresas
já estão implementando alternativas e
agora com o estímulo total da ANS. É um
momento preocupante. O fee for service
é um dos componentes dos grandes
custos, mas temos que discutir e vermos
onde estão os problemas. Qualquer
outro modelo – capitation, orçamentação, DRG etc. – tem seus prós e contras.
Temos que avaliar de maneira objetiva
esse cenário”, completou.

OUTUBRO DE 2019 APM 15

SUPLEMENTAR

16 APM MUNDO APM

PAUTA
Reunião da
Comissão Estadual
de Negociação
na APM tratou
do tema

MODELOS DE
REMUNERAÇÃO

PRÓS

CONTRAS

FEE FOR SERVICE

Prestador é pago
por cada serviço

Não considera resultados
ou qualidade

BUNDLED PAYMENTS

Incentiva cuidados
coordenados

Prestador assume riscos
financeiros

Previsibilidade
do gasto

Pode induzir à redução
do acesso aos serviços

PAY FOR
PERFORMANCE-P4P

Acompanha
qualidade da
assistência

Não estimula a
continuidade de
melhorias

ORÇAMENTAÇÃO

Contenção
de custos

Responsabilização total
dos prestadores por
riscos, lucros e perdas

SERVIÇOS PRESTADOS

PACOTES

CAPITATION

VALOR FIXO ANTECIPADO

DESEMPENHO

CUMPRIMENTO DE METAS

FOTOS: MARINA BUSTOS

AVALIAÇÃO MÉDICA
É preocupante que a ANS veja o médico
como vilão, como um ator que tenha conflito de interesse para discutir esse tema,
e não o chame para a discussão. Essa é
a avaliação de João Sobreira de Moura
Neto, diretor adjunto de Defesa Profissional da APM. “Por outro lado, a Agência
não enxerga conflito de interesse nas
empresas – que são quem, justamente,
tem maior conflito, pois visam lucro.”
Paulo Honda, diretor de Comunicação
da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia
(SBN), lembrou a importância de que a
discussão seja conduzida sob o ponto
de vista dos médicos. Como explicou,
quando se fala em fee for service, leva-se
em consideração um grande apanhado
de custos, em que os honorários médicos
são apenas uma parte. A maior parcela é
de tecnologia ou hospitalares. “Qualquer
forma de remuneração deve preservar
o honorário. A Saúde tem que ser vista
como um ecossistema. É necessário tomarmos providências e sermos críticos
quanto aos custos implementados por
outras áreas que não sejam os médicos”,
alertou o neurocirurgião.
O diretor Administrativo e ex-presidente da APM, Florisval Meinão, mencionou que há décadas a saúde suplementar tem tentado mudar o sistema
de remuneração. “Lembro do managed
care quando saiu, depois dos pacotes
e do capitation – uma série de modelos. Sempre fomos contrários a isso e
defendemos o pagamento por procedimento. Isso porque todas as tentativas
de implantar qualquer outro modelo
de remuneração sempre representou
redução de honorários médicos.”
Neste momento, ele defende que haja
uma negociação direta com as operadoras, como já é feito em relação aos
honorários, em São Paulo, pela Comissão Estadual de Negociação – formada
pela APM e suas Regionais, com apoio
da Academia de Medicina de São Paulo e
das sociedades de especialidades.
“Temos que acompanhar de perto o
que está sendo feito e as propostas que
irão surgir. Se elas apontarem para redução de honorários, temos que denunciar
claramente. Então, é preciso ver bem de

perto as alternativas. Além de seguir negociando diretamente, um trabalho que
já fazemos há sete anos, e com o qual
conseguimos reajustes que repõem a
inflação ou mais, em alguns casos, estancando as perdas sucessivas que tínhamos
anualmente”, disse Meinão.
Marun David Cury, diretor de Defesa
Profissional da APM, entende que quem
tomou conta do mercado de Saúde foram os hospitais, laboratórios e fornecedores de materiais. “O médico está de
escanteio. Temos que trabalhar forte,
nos manifestarmos e sermos ouvidos.
O médico precisa sentar na mesa e
conversar. Temos que fazer um grande
movimento em São Paulo.”
O diretor também entende que quando se fala de modelos remuneração,
debate-se todo o sistema. “E quando

“Oriento os colegas a
mostrarem às operadoras
qual o resultado do serviço
que prestam e como
diminuem a sinistralidade”
MARUN DAVID CURY

tratamos dos honorários, correspondemos a uma parte. Tudo passa nas mãos
dos médicos, então temos que buscar
nosso interesse. Oriento os colegas a
mostrarem às operadoras qual o resultado do serviço que prestam e como
diminuem a sinistralidade. E, muitas
vezes, as empresas querem nos dar reajuste menor do que o IPCA. Isso é pagar
por valor?”, indagou Marun.
O vice-presidente da APM Akira Ishida também refletiu acerca das mudanças
que ocorrem na configuração do setor.
“Quem investe em Saúde aqui? Grandes
empresas, com muito capital estrangeiro. Trabalhamos em um cenário onde
quem paga é o mesmo grupo que presta
os serviços. Operadoras que têm redes
de hospitais, médicos e pagam a conta. O
cenário mudou totalmente.”

PATRIMÔNIO

Os últimos 50 apartamentos
do prédio residencial da
APM já foram reformados
e preparados para aluguéis
convencionais e por temporada
da

REDAÇÃO
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A ASSOCIAÇÃO PAULISTA de Medicina concluiu a reforma das últimas
50 unidades do Edifício Dr. Florisval
Meinão, no início de setembro, e elas
já estão prontas para locações convencionais e por temporada (via AirBNB).
No total, são 117 studios de 30 m2 a 56
m2, dos quais 87 para locação convencional, equipados com ar-condicionado,
cooktop e armários; e 30 totalmente
mobiliados para locação por temporada.
A obra nas unidades foi definida
pela Diretoria da APM graças ao
sucesso das locações das primeiras 67
unidades disponibilizadas no prédio.
Inaugurado em junho de 2018, o edifício

foi construído no terreno do antigo
estacionamento da entidade, que
corria o risco de desapropriação pela
Prefeitura de São Paulo - inteiramente
com recursos próprios, sem recorrer
a empréstimos ou financiamentos. E já
está se tornando uma importante fonte
de renda para a Associação.
Outra novidade para os moradores
e hóspedes são as opções de refeições
rápidas oferecidas pelo buffet parceiro
da APM para café da manhã, almoço
e jantar, de segunda a sexta das 8h
às 20h. O cardápio completo está
disponível nas unidades e na portaria.
O prédio também dispõe de academia

FOTOS: BHOMY / JOÃO ALBERTO DOS SANTOS

NOVAS UNIDADES DO
EDIFÍCIO DR. FLORISVAL
MEINÃO EM LOCAÇÃO

equipada, salão de festas decorado e
piscina com solário. Existem, ainda,
apartamentos adaptados para pessoas
com mobilidade reduzida.
O empreendimento, localizado
na Rua Francisca Miquelina, fica
integrado ao prédio da Associação
Paulista de Medicina, tornando-se
uma excelente opção aos médicos e
profissionais de Saúde que vêm aos
eventos da entidade. Além disso, é
de fácil acesso a grandes avenidas da
cidade, estações de metrô, diversos
hospitais e duas faculdades
de Medicina.
Os associados da APM têm condições especiais: 10% de desconto no
valor do aluguel convencional e por
temporada ou seguro fiança gratuito
para as locações convencionais, com
a empresa Porto Seguro, para os que
não tiverem fiador com imóvel na
cidade de São Paulo. Nos dois casos, é
preciso ser associado da APM por no
mínimo um ano.

LOCALIZAÇÃO
O prédio está no
coração de São
Paulo, próximo a
grandes avenidas,
hospitais e
pontos turísticos

LOCAÇÕES
POR TEMPORADA
BHOMY

(11) 3467-8926
(11) 94595-9476

MENSAIS
HFLEX

(11) 5080-0020
(11) 98965-0312
corretores@hflex.net.br
residencialapm.com.br

O VALOR DE UM
MÉDICO NA VIDA DAS
PESSOAS É INCALCULÁVEL.
COMO O NOSSO ORGULHO
DE FAZER PARTE DAS SUAS
CONQUISTAS.
A Credicom nasceu e cresceu para cuidar da vida
financeira dos médicos. Foi investindo na sua
carreira e fazendo parte das suas realizações que
nos tornamos a maior cooperativa financeira da área
de saúde do Brasil. E este anúncio é uma homenagem
a você, que cuida tão bem da saúde das pessoas.

18 de outubro – Dia do Médico

Central de relacionamento: 0800 283 0003 | Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996
Deficientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458

ATUALIZAÇÃO

Artigos foram atualizados para acompanhar a
constante evolução da Associação Paulista de Medicina
por

GIOVANNA RODRIGUES

ALTERAÇÕES
O número de capítulos (6) e de seções
(16) do Estatuto Social da APM foi
mantido, e houve a redução de um
artigo, totalizando 111. No Capítulo I,
destaque para mudanças do título e das
finalidades da Associação. Por conta
de alterações nas leis para obtenção e
de revogações, os títulos de Utilidade
Pública Federal, Estadual e Municipal
foram retirados do Estatuto.
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ASSEMBLEIA
GERAL APROVA
MUDANÇAS NO
ESTATUTO

O ESTATUTO SOCIAL da Associação
Paulista de Medicina teve importantes
modificações aprovadas por unanimidade no dia 14 de setembro, em Assembleia Geral Extraordinária, que reuniu
quase uma centena de associados. A
sessão foi presidida por Paulo Manuel
Pêgo Fernandes e secretariada por João
Eduardo Charles e Ana Beatriz Soares.
“A APM vem evoluindo nestes quase
90 anos, e é absolutamente fundamental que esteja aparelhada para enfrentar
as incertezas do nosso futuro. A primeira preocupação é com a sustentabilidade, o que significa poder administrar
os recursos e buscar novos. Para isso,
precisamos ter um estatuto no qual
as ações estejam ali bem justificadas”,
iniciou o presidente da Associação,
José Luiz Gomes do Amaral.
Para a realização do trabalho de
reforma do Estatuto Social da APM, foi
constituída uma Comissão, formada
por diretores e representantes da
entidade: Antônio José Gonçalves
(Secretário Geral), Florisval Meinão
(Administrativo), Akira Ishida (Vicepresidente), Lacildes Rovella Júnior
(Patrimônio e Finanças), Cláudio Alberto
Galvão Bueno da Silva (Conselho Fiscal)
e Gustavo Arruda Passos Freire de
Barros (Delegado pela Capital).
“Essa comissão foi formada em agosto do ano passado, e a nossa ideia inicial
era apresentar as reformas em abril, no
mesmo dia da Assembleia Ordinária de
Delegados, mas dada a complexidade do
trabalho, não foi possível. As mudanças
aparentemente não foram muitas, mas
são bastante importantes”, informou o
secretário geral da APM.

Além disso, foram acrescentadas e
adequadas finalidades com o objetivo
de facilitar a gestão administrativa e
financeira de imóveis próprios, hotéis e
similares, tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e hospedagem na internet e novas atividades
da Associação Paulista de Medicina,
como criar, desenvolver, manter e gerir
instituições de ensino e pesquisa no
campo da Saúde.
No segundo capítulo, cabe ressaltar
o acréscimo de três categorias de associados: adjuntos (médicos residentes no
País mas que não exerçam a Medicina
aqui), aspirantes (médicos com até quatro anos de formação) e pessoa jurídica
(empresas regularmente constituídas
em cujo quadro societário todos os médicos sejam associados efetivos).
Ainda ficou estabelecida isenção da
contribuição associativa aos associados
efetivos que alcançarem idade mínima
de 70 anos e 25 anos de contribuição
ininterrupta. O período para suspensão
dos direitos sociais dos associados que
estiverem em atraso com o pagamento
da contribuição associativa, por sua vez,
foi alterado para 30 dias após o vencimento da parcela em aberto.
Uma nova atribuição à Diretoria, no
Capítulo III do Estatuto, foi incluída, para
permitir novas iniciativas, em especial
na área de ensino no campo da Saúde. A
nomenclatura dos cargos de Secretário
Geral Adjunto (antigo 1o Secretário) e de
Diretores de Patrimônio e Finanças e Adjunto (antigos 1o e 2o Diretores de Patrimônio e Finanças) foi padronizada com
os demais. Já a Diretoria de Economia
Médica ganhou o acréscimo de “e Saúde

“As mudanças
aparentemente não foram
muitas, mas são bastante
importantes”
ANTÔNIO JOSÉ GONÇALVES

COMISSÃO
Seis representantes
da APM foram
responsáveis por
receber e propor
as alterações

Baseada em Evidências”, visando melhor
resultado de sua atuação.
As reuniões de Diretoria também ganharam a prerrogativa de poderem ser
realizadas por qualquer meio eletrônico
previamente aprovado; as competências de cada Diretoria foram sintetizadas e tiveram alguns acréscimos;
e foram retirados da composição do
Conselho Científico da APM os representantes das faculdades de Medicina
do estado de São Paulo e o presidente
da Comissão Estadual de Residência
Médica conveniada à entidade.
No quarto capítulo, o período
máximo para eleição eletrônica ou
por correspondência aos cargos da
Associação foi ampliado para até 30
dias consecutivos. Já os capítulos V e
VI não tiveram alterações. A íntegra
das modificações pode ser conferida no
portal da APM (www.apm.org.br).
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ENTREVISTA | MARCELO GLEISER

NÃO EXISTE
INCOMPATIBILIDADE
ENTRE CIÊNCIA E
VIDA ESPIRITUAL
Pesquisador da Faculdade de
Dartmouth, nos Estados Unidos,
defende ainda incentivos fiscais
para a pesquisa científica e
maior orçamento
por

KELI ROCHA

O

brasileiro Marcelo Gleiser é professor de Física e
Astronomia e pesquisador
da Dartmouth College em
Hanover, Estados Unidos, há
28 anos. No currículo, coleciona diversos
prêmios e, em março deste ano, tornou-se o primeiro latino-americano a ser
contemplado com o Prêmio Templeton,
concedido a personalidades que afirmam
a dimensão espiritual da vida - criado em
1972 e considerado o “Nobel da espiritualidade” e que já premiou personalidades como Madre Teresa e Dalai Lama.
Em entrevista à Revista da APM, conta
esperar que o reconhecimento incentive “jovens a entrar para as áreas das
Ciências, especialmente os brasileiros,
que têm uma espiritualidade maior.” O
físico e astrônomo ainda defende maior
investimento em estudos científicos, conexões entre empresas privadas e pesquisadores nas universidades. Confira!
REVISTA DA APM: Como surgiu seu interesse por Física e Astronomia?
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MARCELO GLEISER: Sempre tive uma

curiosidade muito grande pelo que
chamo de mistérios do universo: Como
surgiu tudo? E a vida, de onde veio? Estamos sozinhos no universo? Quando
era ainda adolescente, em torno dos 13
anos, descobri que muitas dessas questões fazem parte da Ciência moderna.
E foi assim que começou essa minha
exploração do cosmo por meio da Física
e da Astronomia.
No Brasil, a seu ver, o campo da Ciência
avançou nos últimos anos? De que
maneira?

Sem dúvida, apesar dos atravancos - todos devido à total falta de planejamento de longo prazo de como sustentar
uma comunidade científica num País da
dimensão do Brasil -, temos descobertas importantes em vários campos,
desde as Neurociências e Agronomia à
Física mais básica e Astronomia. O que
falta não é talento, mas recursos consistentes com os nossos cientistas. A
internet ajuda muito, com a facilidade
que hoje temos de obter informações
sobre as últimas publicações e descobertas. Mas laboratórios precisam de
recursos locais para serem competitivos. E isso dificulta a pesquisa no País.
Ainda sobre o nosso País, quais foram
os investimentos feitos até o momento
na área? E o que deve ser melhorado?

Primeiro, precisamos de estabilidade
no financiamento. Ninguém pode
viver em um clima terrorista em que
cortes são ameaçados a todo momento.
Como planejar um projeto de longo
prazo sem saber se terá dinheiro
para comprar equipamentos e pagar
seus alunos? Impossível. Segundo,
deve haver mais conexões entre
empresas privadas e pesquisadores
nas universidades. Isso é essencial nos
Estados Unidos e na Europa e deve
ser também no Brasil. Mas, para isso,
são necessários incentivos fiscais,
que são praticamente inexistentes na
pesquisa científica daqui. Precisamos
de uma “Lei Rouanet” para a Ciência.
Terceiro, o orçamento para a pesquisa
básica tem de ser aumentado. O Brasil
continua tendo mentalidade de colônia,
de país de extração e não de criação de
tecnologias de ponta. Quais marcas de
produtos digitais são, hoje, feitas no
Brasil por empresas brasileiras?

“O que falta não é
talento, mas recursos
consistentes com os
nossos cientistas”

PARCERIAS
O cientista defende
mais conexões entre
empresas privadas e
pesquisadores
nas universidades

RAIO-X

MARCELO
GLEISER
FORMAÇÃO
Física pela PUC-RJ
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TÍTULOS
Mestrado na UFRJ e
doutorado no King’s
College da Universidade
de Londres
ATUAÇÃO
Professor de Física
e Astronomia da
Dartmouth College e
fundador do ICE (Instituto
de Engajamento à
Interdisciplinariedade)
da instituição
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VISÃO
Os abusos
perpetrados tanto
por extremistas
religiosos como por
extremistas ateus
“tiram o sono” do
pesquisador

Espero de coração que este prêmio
demonstre para as pessoas, especialmente os jovens, que quando se sonha
e se trabalha duro para transformar
esse sonho em realidade, não importa
de onde você vem ou que universidade
cursou, e sim sua energia e disposição para o trabalho. Espero, também,
que venha a inspirar mais jovens a
entrarem para as áreas de Ciências,
especialmente os brasileiros, que têm
uma espiritualidade maior. Não existe
incompatibilidade entre a Ciência e
uma vida espiritual.
Quais considera as principais
contribuições na Física e na Astronomia
atualmente?

A pesquisa em computação quântica
está explodindo, assim como a
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nanotecnologia em várias aplicações
que incluem a Medicina e a busca
por partículas estranhas conhecidas
como matéria escura, que são, em
princípio, cinco vezes mais abundantes
no universo do que a matéria da qual
somos feitos.

“O Brasil continua tendo
mentalidade de colônia,
de país de extração e não
de criação de tecnologias
de ponta”

Considera-se uma referência para
os atuais e próximos pesquisadores
brasileiros?

Não sei se sou uma referência, mas
espero que meu trabalho continue a
inspirar milhares de jovens a se interessar por ciência. Se isso ocorre, meu
trabalho está justificado.
Apesar de se apresentar como
agnóstico, como relaciona Ciência e
espiritualidade?

Minha visão de mundo é o que poderíamos chamar de materialismo espiritual.
Vejo a Natureza sem a presença de algu-

ma entidade ou entidades sobrenaturais.
Por outro lado, vejo o homem perante
a grandiosidade do universo com muita
humildade e um senso de conexão que
só posso chamar de espiritual. O que me
tira o sono são os abusos perpetrados
tanto por extremistas religiosos como
por extremistas ateus, que não veem a
importância da fé na vida das pessoas,
mesmo se têm fé no não-acreditar, o
que é uma contradição.

FOTOS: ELI BURAKIAN / WESLEY TINGEY

Como avalia a conquista do Prêmio
Templeton, para o Brasil e a América
Latina de maneira geral?

JUDICIALIZAÇÃO

JUÍZES TERÃO
MÉDICOS DE
PLANTÃO PARA
AUXILIÁ-LOS
NAS DECISÕES
Plataforma NAT-JUS Nacional atende a casos
urgentes e interliga todos os núcleos estaduais
por

GUILHERME ALMEIDA

EMBASAMENTO
Magistrados passaram
a estar conectados
e uma rede de
informações confiáveis
e atualizadas

COMEÇOU A FUNCIONAR em setembro a plataforma NAT-JUS Nacional,
que tem o intuito de auxiliar e aprimorar os casos de Judicialização na Saúde.
Com o respaldo médico, a expectativa
é que os juízes possam tomar melhores
decisões sobre emergências que dependem do fornecimento de um medicamento ou de uma cirurgia, por exemplo. O novo serviço é uma iniciativa
conjunta entre o Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), o Hospital Israelita Albert
Einstein e o Ministério da Saúde.
De acordo com o conselheiro do CNJ
Arnaldo Hossepian, a implementação
do NAT-JUS nacionaliza o escopo do
serviço prestado a magistrados que
lidam com demandas de Saúde.
“Agora, eles estarão conectados a
uma rede de informações confiáveis
e atualizadas para decidir em tempo
rápido sobre questões de Saúde que
possam, ao mesmo tempo, preservar
a vida dos demandantes e proteger o
orçamento quando posto em risco por
solicitações desprovidas de fundamento”, disse à Agência CNJ de Notícias.
“A judicialização tem sido responsável por um desperdício enorme ao orçamento da Saúde, uma vez que, muitas
vezes, os juízes não têm o fundamento
técnico para a tomada de uma decisão, somado ao caráter de urgência”,
argumenta o presidente da Sociedade
Beneficente Israelita Brasileira Albert
Einstein, Sidney Klajner.
No NAT-JUS Nacional, detalha, todo
o atendimento será feito por meio da
Telemedicina, destinando-se apenas
aos pedidos relativos ao SUS. “É
importante destacar que não se trata de
emissão de pareceres e, sim, de notas
técnicas de qualificação que permitirão
apoiar o Judiciário na sua tomada de
decisão”, completa.
O sistema funciona, também, com a
participação do Hospital Sírio-Libanês,
na capacitação dos integrantes dos núcleos de cada estado quanto à elaboração
de notas técnicas, e no encaminhamento
de pedidos de pareceres técnicos científicos formulados pelos Comitês Estaduais da Saúde do Poder Judiciário.
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Regulamento:
Todos os médicos podem enviar
suas histórias. Para concorrer ao
sorteio é preciso ser associado
e estar em dia com as suas
contribuições associativas;
Será permitido apenas uma
inscrição por CPF;
Os relatos no formato de vídeo,
devem ser gravados sempre com o
celular na posição horizontal e com
duração máxima de 60 segundos;

!

O sorteio será realizado
eletronicamente no dia
1º de novembro de 2019,
às 16h, no Departamento de
Marketing da APM.
Saiba mais em
www.minhavidamedicina.com.br
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#MinhaVidaMedicina

Realização:

Patrocínio:

MOVIMENTO MÉDICO

CONSELHEIROS
INDICADOS PELA
APM ASSUMEM
NO CREMESP
Everaldo Porto Cunha e Paulo Tadeu Falanghe foram
empossados em setembro, para a gestão 2018-2023
da

REDAÇÃO

OS DIRETORES DA Associação Paulista de Medicina Everaldo Porto Cunha
(Comunicações) e Paulo Tadeu Falanghe
(Previdência e Mutualismo) assumiram
suas funções no Conselho Regional de
Medicina do Estado de São Paulo, para a
gestão 2018-2023, no último mês de setembro. De acordo com a Lei 3.268/1957,
que dispõe sobre os Conselhos de Medicina, além dos conselheiros eleitos pelos
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médicos inscritos em cada estado, as
Associações Médicas sediadas na capital
dos respectivos estados devem indicar
um conselheiro titular e um suplente.
Everaldo Porto Cunha formou-se em
1977 pela Faculdade de Ciências Médicas
de Pernambuco e especializou-se em
Ginecologia e Obstetrícia. Mestre
e doutor em Ciências da Saúde pela
Faculdade de Medicina do ABC, também

é professor afiliado da instituição.
Já foi presidente da Regional ABC da
Associação de Obstetrícia e Ginecologia
de São Paulo (Sogesp), da APM São
Bernardo do Campo e Diadema e diretor
da 1a Distrital da Associação Paulista de
Medicina, que abrange as oito regionais
da região metropolitana de São Paulo.
Paulo Tadeu Falanghe, por sua vez, é
formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade de Santo Amaro, também
em 1977, e especialista em Pediatria. É
tesoureiro da Sociedade de Pediatria
de São Paulo e membro da Diretoria
de Defesa da Pediatria da Sociedade
Brasileira de Pediatria. Presidiu a APM
Piracicaba e foi diretor Distrital e de
Serviços aos Associados da entidade,
além de Delegado do Cremesp e membro
da Câmara Técnica de Pediatria do
Conselho em gestões anteriores.
Fundado no dia de 30 de setembro de
1957, o Conselho Regional de Medicina
do Estado de São Paulo é uma autarquia
federal, sem fins lucrativos, que trabalha
em benefício da sociedade, na supervisão
da ética profissional médica. Entre suas
principais ações estão a formulação de
resoluções e pareceres; a fiscalização
das condições de trabalho médico em
instituições de saúde; o recebimento de
denúncias e apuração dos casos, além
da abertura de sindicâncias e processos
ético-profissionais; o registro dos médicos e empresas de Saúde em atividade no
estado; o estímulo à educação continuada;
e políticas para a promoção da saúde.
O Cremesp é composto por 40
conselheiros eleitos entre médicos do
estado de São Paulo e dois indicados
pela Associação Paulista de Medicina,
totalizando 42, com mandato de cinco
anos de representação.

FOTOS: GIOVANNA RODRIGUES /
ZACH VESSELS

ESPECIALIDADES
Everaldo Porto é
ginecologista e
obstetra e Paulo
Falanghe é pediatra

ESPECIAL

COMO SURGIU O
DIA DO MÉDICO?
Nos países majoritariamente católicos, a
homenagem aos profissionais da Medicina ocorre
no dia 18 de outubro, em homenagem a São Lucas
por

JULIA ROHRER*

TANTO NO BRASIL quanto em outros
países majoritariamente católicos –
como Portugal, Espanha, Itália, França,
Bélgica e Polônia – o Dia do Médico
é celebrado em 18 de outubro como
homenagem ao nascimento de São
Lucas. Ele, que dedicou toda a vida à
cura de pacientes, estudou Medicina
na antiga Antióquia - região localizada
na atual Turquia. São Lucas foi um
dos quatro evangelistas do Novo
Testamento, tendo escrito sobre todos
os milagres presenciados durante a sua
trajetória na profissão.
No Brasil, o precursor do Dia do
Médico foi o paranaense Eurico Branco
Ribeiro, que se formou em 1927 na então
Faculdade de Medicina de São Paulo. Por
ser um católico devoto, dedicou grande
parte de sua vida em pesquisas sobre a
biografia de São Lucas e chegou a lançar
livros sobre o santo, como “Médico,
Pintor e Santo”, “O Livro que Lucas não
Escreveu” e “Lucas, o Médico Escravo”.
Já em outros países, a celebração
acontece em função de diferentes
acontecimentos e em datas distintas:

CANADÁ

VENEZUELA

EUA

ÍNDIA

MÉXICO

Por representar
o nascimento
de Emily Stowe,
também conhecida por ter sido a
primeira mulher a
exercer a Medicina no país

Em homenagem
ao médico José
María Vargas,
ex-presidente
do país, primeiro
reitor da Universidade Central da
Venezuela e um
dos responsáveis
pelo avanço do ensino médico local

Marcando a
primeira vez em
que uma anestesia geral para
fins cirúrgicos
foi aplicada em
um paciente, em
1842, por Crawford W. Long

Em homenagem
à Bidhan Chandra Roy, um dos
maiores médicos
indianos, conhecido por ser um
grande defensor
da liberdade
e fundador de
cinco cidades

Para festejar a
inauguração do
‘Establecimiento de Ciencias
Medicas’, uma
das maiores
instituições de
ensino superior
do país

1º DE MARÇO

10 DE MARÇO

* Sob supervisão de Giovanna Rodrigues

30 DE MARÇO

1º DE JULHO

23 DE OUTUBRO

URUGUAI
ARGENTINA

3 DE DEZEMBRO

Em homenagem
ao médico cubano
Juan Carlos Finlay
(1833-1915),
responsável por
comprovar a
transmissão da febre amarela pelo
Aedes aegypti
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HISTÓRIA DA MEDICINA

OPERÁRIO
DO CORAÇÃO

A partir desta edição, a Revista da APM conta um pouco da
história da Medicina nos últimos 90 anos, com base na vida
de grandes expoentes da profissão, como Euryclides Zerbini
da

REDAÇÃO
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EXPLORANDO O CORAÇÃO
Antes de realizar o feito pelo qual
ficaria marcado na história da Medicina
brasileira e mundial, Zerbini já
demonstrava coragem. Em 1942, um
garoto de sete anos chegou ao prontosocorro com um estilhaço de ferro
dentro do peito. O cirurgião não hesitou
e abriu seu coração, religando a artéria
coronária e salvando sua vida.
Era uma época em que procedimentos
com o coração não eram comuns, e esse
fato foi preponderante para que o médico resolvesse ir aos Estados Unidos da
América, em 1944, onde continuou seus

FOTOS: MUSEU FMUSP/ARQUIVO

NESTE MÊS DOS médicos, a Revista
da APM passa a publicar um perfil dos
grandes nomes que ajudaram a construir
a história da Medicina nos últimos anos.
Além da homenagem à profissão, a série
traçará um caminho – iniciado na década
de 1930, ano de fundação da Associação
Paulista de Medicina – para os 90 anos
da APM, que serão comemorados em
novembro de 2020.
O primeiro nome escolhido é de uma
figura muito relevante para a Medicina
paulista e nacional. Patrono da Cadeira no
29 da Academia de Medicina de São Paulo,
instituição em que ingressou com apenas
29 anos – na época ainda nomeada como
Sociedade de Medicina e Cirurgia de São
Paulo -, Euryclides Zerbini nasceu em
Guaratinguetá (SP), em 7 de maio de 1912.
E a Medicina na sua vida foi quase por
acaso. Zerbini terminou os estudos sem
saber sua vocação, sendo incentivado
pelo pai, o professor Eugênio Zerbini, a
ser médico. No início da faculdade, após
assistir uma cirurgia, pensou em desistir.
Durante a Revolução Constitucionalista
de 1932, apresentou-se como soldado e
acostumou-se com os sangramentos vendo o trabalho de atendimento dos feridos
– e começou a tomar gosto pela cirurgia.
Graduou-se em 1935, aos 23 anos, pela
Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo (FMUSP) e especializou-se
em cirurgia geral no Hospital das Clínicas. Aprendeu, inicialmente, com o mestre Alípio Corrêa Netto, se aprofundando
na cirurgia torácica. Na FMUSP, tornouse professor aos 24 anos, em 1936.

EVENTOS

Fatos marcantes da vida
de Euryclides Zerbini

1932

Apresenta-se
como soldado
da Revolução
Constitucionalista

1935

Forma-se na
FMUSP

1942

Religa a artéria
coronária de um
paciente

1957

Aprofunda os
estudos em
circulação
extracorpórea

1968

Faz o primeiro
transplante
cardíaco do Brasil

1975

Ajuda na fundação
do InCor

TRANSPLANTE
CARDÍACO
Zerbini foi colega
do sul-africano
Christian
Barnard, pioneiro
no mundo

estudos de cirurgias cardíaca e pulmonar. No ano seguinte, passaria a dedicarse à cirurgia intracardíaca.
Em 1957, passou a aprofundar os
estudos em circulação extracorpórea.
Nesta época, foi colega de Christian
Barnard na Universidade de Minneapolis
(EUA). O sul-africano foi o primeiro
médico do mundo a realizar um
transplante cardíaco, na Cidade do Cabo
(África do Sul), chamando a atenção de
todos no ano de 1967.
Em 25 de maio de 1968, Zerbini
tornou-se o primeiro médico brasileiro –
e apenas o quinto do mundo – a realizar
o procedimento. No centro cirúrgico
do Hospital das Clínicas da FMUSP,
o cirurgião transplantou o coração
de Luis Ferreira de Barros, morto
por atropelamento, ao peito de João
Boiadeiro, como era conhecido o lavrador
João Ferreira da Cunha. Realizou, ainda
nos anos 1960, outros dois transplantes
cardíacos de fundamental importância
para o avanço científico.
Retomou este procedimento nos anos
1980, com o advento da ciclosporina,
droga capaz de evitar a rejeição do órgão
transplantado. Assim, aos 73 anos, voltou
a ser pioneiro: em 3 de junho de 1985,
realizou em Manoel Amorim da Silva o
primeiro transplante de coração em um
paciente portador da doença de Chagas.

OUTROS FEITOS
Após o tempo que passou nos EUA
estudando a cirurgia intracardíaca,
retornou ao Brasil e tornou-se diretor
do pronto-socorro do HC e cirurgião do
Instituto de Cardiologia. Em 1947, montou
na instituição, inclusive, uma equipe de
especialistas em cirurgia cardíaca. Como
professor da FMUSP, idealizou, em 1950,
o Centro de Ensino de Cirurgia Cardíaca,
semente do que viria a ser o Instituto do
Coração (InCor).
O Instituto foi fundado em 1975 e logo
se tornou um dos mais conceituados
estabelecimentos da América Latina.
Dentro do InCor também nasceu a Fundação Zerbini para o Desenvolvimento
da Bioengenharia, que passou a exportar
tecnologia para os transplantes. Em quase 60 anos de carreira, foi homenageado
centenas de vezes, em todo o mundo. Ao
todo, sua equipe realizou mais de 40 mil
cirurgias cardíacas.
Foi casado com Dirce da Costa Zerbini,
médica que passou a fazer parte de sua
equipe de cirurgiões. Foi ela quem desenvolveu, em 1958, o primeiro circuito para
circulação extracorpórea no Brasil. Tiveram os filhos Roberto, Ricardo e Eduardo.
Dizia que morreria operando e quase o
fez. Operou e trabalhou até poucos meses
antes de falecer, aos 81 anos, no InCor,
vítima de um melanoma generalizado.
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II ENCONTRO
BRASILEIRO DE
SLOW MEDICINE
APM sedia evento com participação do italiano Marco
Bobbio, que contribuiu ativamente com a construção
do conceito no Brasil por KELI ROCHA

MEDICINA SEM
PRESSA O especialista
internacional destaca
o conhecimento do
histórico do paciente
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“É MUITO IMPORTANTE que esse
movimento se realize aqui, na sede
da Associação Paulista de Medicina.
Fica claro que não se trata de uma
especialidade, é uma filosofia com
o resgate dos princípios socráticos.
Temos de estudar muito, mapear as
evidências, ver o que há de efetividade,
eficácia, eficiência e segurança e,
principalmente, não ter pressa.” Com
essas palavras, o diretor Científico
da Associação Paulista de Medicina,
Álvaro Nagib Atallah, fez a abertura
do II Encontro Brasileiro de Slow
Medicine, no dia 21 de setembro, na
sede da entidade.
O coordenador Científico do
evento, José Carlos Campos Velho,
agradeceu o apoio da Casa, inclusive
pelos dois outros encontros realizados
anteriormente, brasileiro em 2017 e
paulista no ano passado. “Em algumas

situações, a utilização excessiva de
tecnologia pode ser lesiva ao paciente.
Embora as pessoas acreditem tratar-se
de uma prática lenta, a Slow Medicine
implica muito mais nas nossas tomadas
e compartilhamentos de decisões e
informações, levando em conta os
valores, as expectativas, os propósitos,
o momento vital que o paciente está
vivendo”, explica.
O cardiologista italiano Marco
Bobbio, que participou ativamente
da construção do conceito de Slow
Medicine no Brasil [cujo lançamento
oficial ocorreu em uma palestra
realizada na Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo, em 2016],
também esteve no Encontro na APM:
“Medicina sem Pressa é conhecer e
usar orientações, informações sobre os
sintomas registrados no histórico do
paciente para poder ajudá-lo”.
Jaqueline Doring Rodrigues, clínica
geral e geriatra; Luis Cláudio Correia,
professor e coordenador do Centro
de Medicina Baseada em Evidências
da Bahiana – Escola de Medicina e
Saúde Pública; Ana Lucia Coradazzi,
oncologista clínica; Regis Vieira,
médico atuante na Atenção Primária
à Saúde e preceptor do internato da
Faculdade de Medicina de Petrópolis
(FMP/Fase); Dario Biroli, renomado
cirurgião; e Lívia Abigail Callegari,
especialista em Direito da Medicina,
também participaram do evento.

FOTOS: BBUSTOS FOTOGRAFIA

ASSISTÊNCIA

EVENTOS

CONGRESSO
DO CQH CHEGA
À 20a EDIÇÃO
O evento da Associação Paulista de
Medicina teve como tema central “Tecnologia
e Inovação na Gestão da Saúde”
por

KELI ROCHA

FOTOS: BBUSTOS FOTOGRAFIA

COM TEMAS COMO Proteção de Dados
Pessoais – Lei 13.709, Transformação
Digital na Gestão da Saúde, Prontuário
Eletrônico e Modelos de Gestão para
Tecnologia da Informação em Saúde, o
20o Congresso Brasileiro de Qualidade
em Serviços de Saúde e 3o Congresso
Brasileiro de Medicina Preventiva e
Administração em Saúde reuniu cerca
de 150 participantes nos dias 26 e 27 de
setembro, na sede da Associação Paulista de Medicina.
“Um dos vários parâmetros que dão
valor às profissões da Saúde é a gestão,
com o envolvimento de múltiplos
profissionais que convergem suas

EXPERIÊNCIAS
Cerca de 150
pessoas trocaram
conhecimentos e
vivências em dois
dias de evento

atenções às pessoas assistidas”, destacou
o presidente da APM, José Luiz Gomes
do Amaral, na abertura do evento.
O presidente do Programa Compromisso com a Qualidade Hospitalar
(CQH), mantido pela Associação, Milton
Massayuki Osaki, rememorou a história
do CQH, surgido em 1991, através do pioneirismo visionário dos médicos Ivomar
Gomes Duarte, José Agenor Mei Silveira
e Haino Burmester, e do apoio da APM,
do Cremesp e da Secretaria do Estado da
Saúde de São Paulo.
“Inicialmente denominado Controle
para a Qualidade Hospitalar, o atual
nome de Compromisso com a Qualidade
Hospitalar reverbera a transformação e a
consolidação da metodologia própria de
trazer a qualidade da assistência através
de melhoria da gestão”, informa Osaki,
que também é presidente da Sociedade
Paulista de Medicina Preventiva e Administração em Saúde (Sompas).
O diretor de ensino da Sociedade Peruana de Administração de Saúde, Leonardo
Ronyald Rojas Mezarina, que participou
da abertura e ministrou palestra durante
o Congresso, agradeceu o convite e o
início de parceria entre as sociedades peruana e brasileira. Por fim, o assessor técnico do Gabinete da Secretaria de Estado
da Saúde de São Paulo, Cícero Costa Viana
Campanharo, que também ministrou a
palestra magna do evento, parabenizou
a trajetória de gestão e qualidade do Programa CQH e a abordagem do Congresso.
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DISTRITAIS

“UMA FORMA EFETIVA para se trabalhar
em conjunto são as trocas de informações
e experiências entre as Regionais. Sendo
assim, as secretárias criaram um grupo de
WhatsApp no qual é possível compartilhar
ideias e esclarecer dúvidas”, explica a diretora da 11a Distrital da Associação Paulista
de Medicina, Zilda Maria Tosta Ribeiro.
Compõem a divisão administrativa as
Regionais de Assis, Marília, Ourinhos,
Piraju, Santa Cruz do Rio Pardo e Tupã,
e para Zilda, um dos maiores desafios
é a heterogeneidade entre elas. “Todas
são muito díspares entre si. Temos
Regionais com áreas enormes, outras
pequenas, que nem sede própria têm;
as que conseguem se sustentar e as que
necessitam ajuda. Precisamos atuar na
singularidade de cada uma e entender
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as diferentes demandas para procurar a
melhor solução”, define Zilda.
Ela esclarece que cada Regional busca
oferecer aos associados eventos de acordo
com suas particularidades, como é o caso de
Piraju, que uma vez por ano, em comemoração ao Dia do Médico, promove pescaria
e esportes náuticos no rio Paranapanema.
Enfatiza também que muitos eventos de
relevância social ocorrem em parceria com
instituições beneficentes da localidade.
A Regional de Assis é presidida por
Sebastião Julio Rodrigues Júnior e engloba
ainda as cidades de Bora, Campos Novos
Paulistas, Cândido Mota, Cruzália, Echaporã, Florinea, Ibirarema, Iepe, Lutecia, Maracai, Palmital, Paraguaçu Paulista, Platina
e Quatá. Já Marília tem como presidente
José Raphael M. C. Montoro e também

As Regionais buscam
atuar em conjunto para
superar obstáculos
por

JULIA ROHRER*

compreende as cidades de Alvinlândia,
Júlio Mesquita, Oriente, Oscar Bressane,
Pompeia, Quintana e Ubirajara.
Por sua vez, Ourinhos é presidida por
Eder Carvalho Sousa e abrange as cidades
de Cerqueira César, Chavantes, Itai, Oleo,
Paranapanema, Ribeirão do Sul, Salto
Grande, Taquarituba e Timburi. Piraju é
presidida por Alexsandro Roman Fernandes e representa os médicos de Farutra,
Manduri, Sarutaiá, Taguaí e Taquarituba.
Já o presidente de Santa Cruz do Rio
Pardo é Jorge Guardado Rosa de Oliveira e
a Regional integra os médicos de Bernardino de Campos, Ipaussu e São Pedro
do Turvo. Por fim, Tupã é presidida por
Sulino Teixeira Forte e também incorpora
as cidades de Bastos, Herculândia, Iacri,
Parapuã, Queiroz e Rinópolis.

* Sob supervisão de Giovanna Rodrigues

FOTOS: ARQUIVO APM /
GOOGLE STREET VIEW

O TRABALHO EM EQUIPE
DA 11ª REGIÃO DA APM

ARTIGO

O DÉFICIT DA INIBIÇÃO
COMO MARCADOR DE
NEUROPLASTICIDADE NA
REABILITAÇÃO
por

FELIPE FREGNI, LINAMARA RIZZO BATTISTELLA e MARCEL SIMIS

DE ACORDO COM a Organização
Mundial da Saúde, mais de um bilhão
de pessoas no mundo possuem alguma
deficiência, o que não é apenas uma
questão de saúde pública, mas também
de direitos humanos.
Em 2015, o Global Burden of Diseases
apresentou evidências epidemiológicas
mundiais de que 74% do total de anos
vividos com incapacidade estão relacionados a condições de saúde que podem
ser beneficiadas pela reabilitação.
Por essa razão, o desenvolvimento
de novas terapias e pesquisas em
reabilitação são um dos principais
objetivos do Plano de Ação Global da
OMS para 2014-2021.
No entanto, o pouco conhecimento
sobre os mecanismos biológicos
envolvidos no processo de reabilitação
é uma das principais limitações

enfrentadas para a construção de um
conhecimento sólido.
Há evidências de que a plasticidade
cerebral é o mecanismo central
envolvido no processo de recuperação
funcional de pacientes com déficit de
diferentes etiologias.
Embora muito já se tenha avançado
no entendimento da plasticidade
cerebral, pouco foi incorporado na
prática da reabilitação, principalmen-te

Embora muito já se tenha
avançado no entendimento
da plasticidade cerebral,
pouco foi incorporado na
prática da reabilitação

pela escassez de desenhos de estudos
que privilegiem a translação do
conhecimento.
Dessa forma, propõe-se um estudo
em quatro grupos de sujeitos (com
AVC, lesão medular, amputações e
osteoartrose) visando entender os
mecanismos de neuroplasticidade
envolvidos no processo de
reabilitação motora, utilizando para
isso as técnicas de Estimulação
Magnética Transcraniana (EMT),
Espectroscopia Funcional em
Infravermelho Próximo (fNIRS) e
Eletroencefalograma (EEG) de alta
densidade, antes e depois do período
de reabilitação.
Por meio deste projeto, esperase obter melhor entendimento dos
mecanismos de neuroplasticidades
envolvidos na reabilitação, e o
desenvolvimento de biomarcadores
neurofisiológicos “transdiagnósticos”,
que terão grande relevância para
o aperfeiçoamento científico e
terapêutico da reabilitação.

FELIPE FREGNI é professor associado de
Medicina Física e Reabilitação da Escola de
Medicina de Harvard e foi contemplado com o
Presidential Early Career Award for Scientists
and Engineers (Pecase) em 2019; LINAMARA
RIZZO BATTISTELLA é professora Titular
de Fisiatria da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo; MARCEL
SIMIS é responsável pelo Laboratório de
Neuromodulação do Instituto de Medicina
Física e Reabilitação do HC/FMUSP
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GIRO

SOLENIDADE

POSSE NA
ACADEMIA DE
MEDICINA DE
SÃO PAULO

SULAMÉRICA REAJUSTA
CONSULTAS EM 6,19%
Valor conquistado na negociação da Comissão Estadual liderada
pela APM corresponde a 192% do IPCA dos últimos 12 meses

N

O DIA 2 de outubro,
Raquel Imbassahy, superintendente da SulAmérica, e Vanessa Borba, gerente
de Prestadores, estiveram na
sede da Associação Paulista de Medicina (APM) para
trazer à Comissão Estadual
de Negociação a proposta
de reajustes para 2019. A
companhia ofereceu 6,19% a
mais para as consultas – valor
que corresponde a 192% do
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA)
dos últimos 12 meses.
Também beneficiará os
médicos – representados
nessa reunião pelos diretores
da APM Marun David Cury
(Defesa Profissional) e Antonio Carlos Endrigo (Tecnologia
da Informação) – o reajuste
de 5% nos demais honorários
e a revisão de 307 serviços,
com reajustes que variam de
8% a 583%.
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“A SulAmérica é uma das
poucas operadoras que sempre nos apoiou nas demandas que levamos, buscando
recuperar as perdas que os
médicos tiveram nos últimos
anos. Então, temos que
prestigiar essa relação”, elogia
Endrigo. “Precisamos ainda
combater desperdícios e
fraudes, pois dependemos da
saúde suplementar para tocar
nossa profissão. É importante que procuremos fazer
Medicina de alta qualidade”,
acrescenta Marun Cury.

5%

DE REAJUSTE NOS
DEMAIS HONORÁRIOS

8% a 583%

DE REAJUSTES EM
307 SERVIÇOS

FOTOS: GUILHERME ALMEIDA / LOUISE AMÊNDOLA /
BBUSTOS FOTOGRAFIA / MARINA BUSTOS / KELI ROCHA

NEGOCIAÇÕES

EM 24 DE setembro, a APM
sediou a sessão solene de posse
de mais um membro da Academia de Medicina de São Paulo
(AMSP). O agraciado da vez, Antonio Carlos de Lima Pompeo,
recebeu – diante de colegas,
amigos e familiares que lotaram
o auditório – a pelerine, a
medalha e o diploma, antes de
fazer o juramento da instituição
e ressaltar seus antecessores.
Ele irá ocupar a cadeira de nº
62, cujo patrono é Vital Brazil.
Ao longo da carreira, Pompeo
foi aprovado em vários concursos públicos, destacando-se o
de Professor Titular de Urologia
da FMUSP (2005), de Adjunto
(2008) e de Titular (2010) da
Disciplina de Urologia da Faculdade de Medicina do ABC.
O presidente da AMSP e
da APM, José Luiz Gomes do
Amaral, finalizou a solenidade.
“Hoje é um dia de festa, em
que recebemos nesta casa um
homem completo, notável. Foi
aluno, residente e cirurgião
exemplar, com carreira
acadêmica brilhante, professor
titular de duas grandes escolas
e, hoje, muito honra a cadeira
de Vital Brazil.”

CULTURA

BEATLES NO ‘MÚSICA
NO MARACÁ’
A ASSOCIAÇÃO Paulista de Medicina teve, no
dia 19 de setembro, casa cheia e clima de
happy hour para mais uma edição do projeto
Música no Maracá. Antes do tradicional show
houve, porém, uma atração especial: o jornalista
Marcelo Tieppo, atualmente colaborador do
UOL e blogueiro do Terra, apresentou seu livro
“Tocando a Vida”, onde conta como os Beatles
o ajudam a lutar por sua vida. Isso porque
Tieppo foi diagnosticado, há 10 anos, com
câncer de pulmão e desde então batalha contra
a doença. Na sequência, o show reuniu parte
dos componentes da irreverente banda Língua
de Trapo, interpretando canções dos Beatles.

EVENTO

LANÇAMENTO DO II CONGRESSO
BRASILEIRO DE NEUROGENÉTICA
“ESTAMOS VIVENCIANDO um
boom na Neurogenética; e
gosto sempre de lembrar que
a área é formada por três palavras lindas: neurologia, gene
e ética. Desta forma, esperamos vivenciar uma história
diferente com novos exames,
diagnósticos e tratamentos.”
Foi com essas palavras que
a presidente do II Congresso
Brasileiro de Neurogenética,
Sarah Teixeira Campos, abriu
o lançamento comercial do
evento, em 12 de setembro,
na sede da APM.

O Congresso da Academia
Brasileira de Neurologia será
realizado de 26 a 28 de
março de 2020, no Centro
de Convenções Rebouças, em
São Paulo. A programação
científica será dividida em
módulos, com destaque
para os temas: genética de
populações, princípios de
Neurogenética e neurociência, raciocínio e enfermidades
em Neurogenética, semiologia em genética, neuropatias
hereditárias e doenças
mitocôndrias.

CIENTÍFICO

4º ENCONTRO DE PACIENTES COM DIIS
NO DIA 5 de outubro, o Departamento Científico de Gastroenterologia
da APM realizou a quarta edição do Encontro de Pacientes com Doenças Inflamatórias Intestinais, para apresentar atualizações recentes
na área, além dos exames e tratamentos necessários. O evento é
coordenado pela médica Rosangela Porto.
Foram abordados os temas Etiopatogenia, Quadro clínico, Tratamento clínico, Tratamento cirúrgico, Suporte nutricional, A importância do tratamento psicológico em pacientes com DII, O homem
aprendiz, Qualidade de vida e Vacinas.
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GIRO REGIONAL

ARARAS
DENUNCIA FALTA
DE PAGAMENTO
A MÉDICOS DA
SANTA CASA
Atrasos se tornaram sistemáticos e profissionais
estão há mais de um ano sem receber

EVENTO

WORKSHOP PARA
SECRETÁRIAS EM ITU
A REGIONAL recebeu, no dia 21 de
setembro, o Curso de Secretárias – Gestão
de Consultórios Médicos, do Senac,
reunindo 42 profissionais e abordando
importantes temas como “Desafios Atuais
do Segmento da Saúde e Qualidade no
Atendimento ao Cliente” e “Processos e
Técnicas de Comunicação”.
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A

APM Araras, presidida por Julia Martins
Bonilha Spirandeli, está divulgando uma
carta em que denuncia à população da
cidade a situação vivida pelos médicos que têm
vínculo com a Santa Casa local e estão há mais
de um ano sem receber. O conteúdo foi veiculado
no principal jornal de Araras e nas redes sociais.
“Nos últimos anos, tornou-se política
da Instituição Santa Casa de Araras,
sistematicamente, o atraso dos pagamentos
pelos serviços médicos, como os salários por
plantões in loco, pagamentos por plantões em
disponibilidade e pagamentos por procedimentos
realizados pelos convênios atendidos pela
entidade, entre eles o São Luiz Saúde. O dinheiro
referente a esses honorários médicos foi sendo
utilizado para cobrir outras necessidades da
entidade. Atrasava-se o pagamento de início.
Depois, simplesmente deixou-se de pagar”,
denuncia a carta. A íntegra pode ser conferida no
site da APM (www.apm.org.br).

SUCESSO
Mais de 40
profissionais
participaram
do evento na
Regional

FOTOS: DIVULGAÇÃO / FER GREGORY
ILUSTRAÇÕES: SENTAVIO / VECTORMINE

SITUAÇÃO CRÍTICA

EVENTO

PROJETO ATUALIZE DE
CAMPOS DO JORDÃO

EVENTO

ENCONTRO ABORDA
RONCO E APNEIA DO
SONO EM ARAÇATUBA

NO DIA 28 de setembro, houve mais uma
edição do Projeto Atualize, sobre Gastroenterologia. O especialista Paulo Maurício Chagas
Bruno ministrou aulas sobre “Atualização do
Tratamento do Helicobacter Pylori” e “Tratamento Clínico de Diverticulite”.

A REGIONAL foi palco do 3º Simpósio
sobre ronco e apneia do sono, com
o objetivo de apresentar, discutir
e debater a importância de uma
boa qualidade de sono, mostrar as
implicações na saúde e apresentar
os diagnósticos atuais e as principais
terapias aplicadas aos distúrbios.

UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRATAR
DE ASSUNTOS CONTÁBEIS PARA MÉDICOS
POR QUE ESCOLHER O ESCA:
RELACIONAMENTO

Prezamos por uma relação sólida e próxima com nossos clientes.
A confiança e a fidelidade são parte fundamental do nosso dia a dia.

INTERATIVIDADE

Pronto atendimento e dedicação integral na resolução de problemas,
e acompanhamento constante da situação de cada cliente.

EQUIPE QUALIFICADA

Eficiência e contato individualizado com profissionais atualizados,
o que garante sempre as melhores soluções.

CREDIBILIDADE

No mercado há mais de 40 ANOS, acumulamos décadas
de experiência e bons resultados, sempre trabalhando
para deixar mais simples o dia a dia de nossos parceiros.

Ética, presença e responsabilidade desde 1970.

Ética, compromisso, agilidade e experiência. Uma empresa parceira
APM, apta no atendimento de médicos e clínicas.

SEGURANÇA

Tranquilidade de contar com uma equipe qualificada e soluções
personalizadas e completas, que oferecem resultados ágeis.

Tel.: (11) 2202-3722 - (11) 9 3062-3722
contato@escacontabilidademedicos.com.br
www.escacontabilidademedicos.com.br

AGENDA CULTURAL
HAPPY HOUR

MÚSICA NO MARACÁ
Apresentação de jazz do João Cristal
Trio, com João Cristal no piano,
Robertinho Carvalho no contrabaixo
e Daniel de Paula na bateria, além de
participação especial de Walmir Gil,
no trompete (foto).
7 DE NOVEMBRO, ÀS 19H30. INFORMAÇÕES
E RESERVAS GRATUITAS: (11) 3188-4301/02
E CULTURAL@APM.ORG.BR. EVENTO
EXCLUSIVO PARA ASSOCIADOS APM E
ACOMPANHANTES.

ATRAÇÕES
IMPERDÍVEIS
Dicas para aproveitar ao máximo
o que a APM tem a oferecer em
novembro de 2019

ESCOLA DE ARTES

NOVIDADE:
CURSO DE
CINEMA
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EXPOSIÇÃO

GEOMETRIA PAULISTA

INSCRIÇÕES ABERTAS.
CONTATO: CULTURAL@APM.
ORG.BR / (11) 3188-4303/04.
VALORES: R$ 150,00 (NÃO
ASSOCIADOS) E R$ 75,00
(ASSOCIADOS)

Sob curadoria do renomado crítico de arte
Enock Sacramento, a mostra traz 32 obras
de autoria de 7 artistas concretistas à Sala
Contemporânea da Pinacoteca da Associação
Paulista de Medicina. Serão 30 obras de 5
artistas geométricos vivos e 2 obras de 2
artistas falecidos, a serem homenageados.
COQUETEL DE ABERTURA: 27 DE NOVEMBRO, ÀS
20H. VISITAÇÃO GRATUITA: 28 DE NOVEMBRO A 7 DE
FEVEREIRO DE 2020, DE SEGUNDA A
SEXTA-FEIRA, DAS 10H ÀS 19H.

FOTOS: FLAVIA CAMARGO MARIANO /
PEDRO SGARBI / DIVULGAÇÃO

A primeira edição do curso
“David Lynch – Transformando Ideias em Imagens”,
ministrado por Miguel
Forlin, acontece em quatro
aulas, às quintas-feiras (7,
14, 21 e 28 de novembro),
das 19h às 22h. Tem como
proposta se aprofundar na
análise crítica e teórica dos
curtas e longas-metragens
do diretor norte-americano,
assim como no seu processo criativo e na relação
próxima que a sua obra
mantém com a história do
cinema e com importantes
movimentos artísticos.

CINE DEBATE

CHÁ COM CINEMA

AGNUS DEI

O MORRO DOS
VENTOS UIVANTES

França/Polônia, 2016 – Drama. 115
min. Direção: Anne Fontaine. Elenco:
Lou de Laâge, Vincent Macaigne e
Agata Buzek. Sinopse: Durante o fim da
Segunda Guerra Mundial, na Polônia,
a enfermeira francesa Mathilde
descobre que as freiras moradoras
de um convento vizinho foram
estupradas por soldados invasores.
Muitas delas estão grávidas. Debate:
História sobre mulheres.

EUA, 1939 – Clássico/Drama. 104
min. Direção: William Wyler. Elenco:
Laurence Olivier, Merle Oberon e David
Niven. Sinopse: Na fazenda chamada
Morro dos Ventos Uivantes nasce uma
paixão devastadora entre Heathcliff
e Catherine, amigos de infância e
cruelmente separados pelo destino.
7 DE NOVEMBRO, ÀS 14H. INFORMAÇÕES E
RESERVAS GRATUITAS: SEMPRE ÀS SEGUNDASFEIRAS QUE ANTECEDEM OS EVENTOS, A
PARTIR DAS 9H. TELS.: (11) 3188-4330/52.
INGRESSO: 1 QUILO DE ALIMENTO NÃO
PERECÍVEL (VERIFIQUE A DATA DE VALIDADE)

8 DE NOVEMBRO ÀS 19H. INFORMAÇÕES E
RESERVAS GRATUITAS: (11) 3188-4301/02
OU EVENTOSCULTURAIS@APM.ORG.BR.

LITERATURA
OBRA
RARA

ENRIQUECER FAZ
BEM À SAÚDE
Neste livro, o médico Francinaldo Gomes apresenta
ao público a estratégia que
contribuiu para que ele alcançasse a sua independência financeira aos 42 anos
de idade. Procura mostrar
que, ao ser independente, o
indivíduo é capaz de escolher trabalhar por gosto e
não por necessidade.
AUTOR

Francinaldo Gomes
EDITORA

DOC Content
FORMATO

16 x 23 cm, 476 páginas
CONTATO

editoradoc.com.br

TRABALHANDO
EM GRUPO COM
ADOLESCENTES
Apresenta técnicas, etapas
e normatizações sobre o
trabalho com grupos de
adolescentes, conhecidos
por serem indivíduos que
estão em processo de transformação e vulnerabilidade.
AUTORAS

CADEIAS
POSTEROANTERIORES E
ANTEROPOSTERIORES
Registra compilações de
descobertas e pesquisas
de outros autores, além
de aprimorar e aprofundar estudos. Descreve os
diferentes grupos funcionais que tornam possível
a realização das diferentes
tarefas de mecanismos.

Maria Regina D. de
Azevedo e Vânia Martins R.
M. de Mello

AUTOR

EDITORA

EDITORA

Philippe Campignion

Atheneu

Summus Editorial

FORMATO

FORMATO

17,5 x 25 cm, 237 páginas

21 x 28 cm, 208 páginas

CONTATO

CONTATO

atheneu.com.br

HISTÓRIA DA
UROLOGIA PAULISTA
De Eduardo da Costa
Manso, a obra publicada em 1951 apresenta
pesquisas de atualidades sobre a área da
Urologia na época. O
livro raro, que compõe
o vasto acervo da Biblioteca da Associação
Paulista de Medicina,
está destacado na
edição de set/out de
2019 do Suplemento
Cultural.

summus.com.br
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AGENDA CIENTÍFICA

NOVEMBRO/2019

Associados da APM são isentos do pagamento das inscrições
nas reuniões científicas, cursos, jornadas e simpósios

5

terça

23

sábado

Cirurgia de Cabeça e Pescoço

Medicina Física e Reabilitação

19h30 às 21h
Departamento Científico de Cirurgia de
Cabeça e Pescoço

8h às 12h
Departamento Científico Medicina
Física e Reabilitação

CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA

JORNADA

SBACV - SP

9

REUNIÃO DA LIGA ACADÊMICA

sábado

Gestão de Clínicas e
Consultórios Médicos
CURSO CQH

8h30 às 17h
Departamento Científico de Administração
em Saúde

21

8h30 às 12h
Departamento Científico de Cirurgia Vascular

Gestão de clínicas e consultórios
médicos
CURSO CQH

8h30 às 17h
Departamento Científico de Administração
em Saúde

Saúde Baseada em Evidências

quinta

Medicina do Exercício
e do Esporte

DISCUSSÃO DE CASOS CLÍNICOS
19h às 22h
Departamento Científico de
Medicina do Exercício e do Esporte

I CURSO – AULA 1

9h30 às 12h30

28

quinta

SBACV - SP

REUNIÕES ADMINISTRATIVA E CIENTÍFICA

22

8h30 às 12h
Departamento Científico de Cirurgia Vascular

sexta

Nutrologia

REUNIÃO CIENTÍFICA
20h30 às 22h
Departamento Científico de Nutrologia

30

1. Os associados,
acadêmicos,
residentes e outros
profissionais
deverão apresentar
comprovante
de categoria na
secretaria do
evento, a cada
participação em
reuniões e/ou
cursos;
2. Favor confirmar a
realização do evento
antes de realizar sua
inscrição;
3. As programações
estão sujeitas a
alterações.

INSCRIÇÕES
ON-LINE

sábado

Gestão de Clínicas e
Consultórios Médicos
CURSO CQH

8h30 às 17h
Departamento Científico de Administração
em Saúde

Saúde Baseada em Evidências
I CURSO - AULA 2
9h30 às 12h30
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OBSERVAÇÕES

www.apm.org.br

INFORMAÇÕES

Tel: (11) 3188-4281
inscricoes@apm.
org.br

LOCAL

Associação Paulista
de Medicina

VOCÊ TEM

SEGURANÇA
+
FINANCEIRA NO FUTURO
Invista e garanta melhor qualidade de vida.
Em parceria com a Zurich e com a Meu.Futuro.COM.VC, a APM oferece aos associados o
APMPrev, plano de previdência privada com taxa de administração de 1,3%, isenção de
taxa de carregamento e rentabilidade histórica próxima a 110% do CDI. Fale com o nosso
consultor agora mesmo e tenha mais essa vantagem.

QRCode – leia o código e saiba mais

#VenhaPraFicar

Informações:
(11) 3188-4200 | venhapraﬁcar@apm.org.br | www.apm.org.br

CLUB APM

DEZ ANOS
DO CLUBE DE
BENEFÍCIOS!
Nada melhor que celebrar uma década de
vantagens oferecendo ainda mais vantagens

DESDE OUTUBRO DE 2009,
o club|apm contribui com
a realização de muitos
sonhos dos associados e
familiares, por meio de
parcerias com empresas que
proporcionam condições
imperdíveis para a aquisição
de produtos e serviços nos
mais diversos setores.
Para quem está pensando
em fazer uma viagem para
algum lugar paradisíaco no
intuito de relaxar e fugir da
rotina agitada, por exemplo,
o Búzios Beach Resort
é a alternativa perfeita.
Associados contam com
15% de desconto nas diárias
em dias de semana e 10%
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JULIA ROHRER*

aos finais de semana. Já aos
interessados em se reunir
com a família para passar
alguns dias em um ambiente
agradável e aconchegante,
a dica é o Hotel Villa di
Mantova, em Águas de
Lindóia (SP), aproveitando os
12% de desconto nas diárias
em qualquer período do ano.
E que tal fazer essas
viagens de carro novo, com
muito conforto e praticidade? Aos associados da APM,
a Mercedes-Benz concede
8% de desconto na compra
dos veículos. Para registrar
os momentos de lazer e diversão, usufrua dos descon-

tos de até 30% com a Canon.
Da mesma forma, a Sony
mantém parceria com a APM
e oferece 20% de desconto
na aquisição de celulares,
televisores, computadores,
tablets e outros produtos.
Outra excelente opção para
a compra de eletrônicos é a
Fast Shop, que disponibiliza
30% de desconto em
seus produtos. O mesmo
percentual pode ser
aproveitado na compra de
produtos da Britânia, uma
das mais importantes marcas
de eletroportáteis do País.
Caso sua preocupação
seja com a qualidade de
vida, o Clube de Benefícios
da Associação Paulista

de Medicina também te
ajuda. Com a Netshoes, por
exemplo, os associados têm
10% de desconto na compra
dos mais variados materiais
esportivos. Já nas unidades
da Drogaria São Paulo, os
descontos vão de 5% a 30%
em medicamentos e itens de
perfumaria.
Por fim, a rede Mackenzie
concede de 15% a 30% de
desconto para cursos de
especialização, de idiomas
e para as turmas de ensino
fundamental e médio para
crianças e adolescentes. A
família toda pode aproveitar!

VANTAGENS
SEM LIMITES!
clubedebeneficios@apm.org.br
(11) 3188-4270 / 4339 / 4360

* Sob supervisão de Giovanna Rodrigues

ILUSTRAÇÕES: MALJUK
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ACADEMIAS
CIA. TERRA
Serviços de alta qualidade no setor
de ensino de dança e entretenimento,
com 50% de desconto na taxa de
matrícula e 15% nos cursos regulares
de danças a dois. Os descontos são
válidos para Danças de Salão, Bolero,
Forró, Tango, West Coast Swing, Sertanejo, Salsa, Zouk, Samba-Rock, Samba
de Gafieira, Bachata e Soltinho. .
SÃO PAULO

AUTOMÓVEIS
DUCATI
Uma das maiores marcas de
motocicletas do planeta oferece
aos associados desconto de 12%
para pagamento à vista, sobre o
valor das motos Ducati para as
linhas comercializadas no Brasil, em
qualquer concessionária da empresa.
NACIONAL

CÂMBIO
CONFIDENCE CÂMBIO
Com a parceria, o associado APM passa a ter descontos especiais na compra de dólar, euro e outras moedas.
NACIONAL (COMPRAS POR TELEFONE)

CASA & DECORAÇÃO
MIDEA
Líder mundial em vendas de produtos para climatização (ar condicionado, climatizadores e ventiladores) concede 12% de desconto e
pagamento em até três vezes nos
cartões de crédito e frete grátis para
qualquer lugar do Brasil.
NACIONAL (COMPRA ON-LINE)

CURSOS
CULTURA INGLESA
Inglês com cultura é a filosofia que
sintetiza o trabalho desenvolvido pela
Cultura Inglesa ao longo de mais de
70 anos no Brasil. Oferece 5% de
desconto nos valores dos cursos em
Presidente Prudente (SP).
PRESIDENTE PRUDENTE

ELETRÔNICOS
BR SUPORTE
Empresa especializada e certificada
em TI, para pequenas e médias
empresas. Aos associados, concede
10% de desconto nos serviços
de configuração de software,
formatação, backup, contratos
de manutenção, configuração de
servidores e firewall.
SÃO PAULO

SERVIÇOS
GRANERO
Presente há 51 anos na vida dos
brasileiros, é especializada em
mudanças residenciais, comerciais
e armazenagem. Concede 10% de
desconto no valor total da mudança,
incluindo transporte, material de
embalagem, mão de obra, seguro,
um içamento e parcelamento em
quatro vezes no cartão.
NACIONAL

USO PESSOAL
FASCAR
Sinônimo de qualidade e inovação
em calçados e acessórios masculinos
modernos em couro, com opções
de produtos em diversos estilos. Aos
associados, oferece 10% de desconto
nas compras on-line.
NACIONAL (COMPRA ON-LINE)

HOTÉIS & VIAGENS
FAZENDA DONA CAROLINA
Traz a influência da colonização portuguesa em suas linhas arquitetônicas
e o conforto que os tempos modernos proporcionam. Mantém todo o
esplendor da época das grandes
fazendas de café com 10% sobre a
tarifa de hospedagem divulgada pelo
hotel durante todo o ano.
ITATIBA

LAZER &
ENTRETENIMENTO
MOZARTEUM BRASILEIRO
Uma das mais conceituadas
associações culturais do País, voltada
para a valorização e a disseminação
da cultura musical, oferece aos
associados e seus dependentes 50%
de desconto.
SÃO PAULO
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CLASSIFICADOS

PREZADO ASSOCIADO,

Tome cuidado ao
receber interessados
em salas, imóveis e
eventuais produtos
anunciados, seja em
nossos veículos de
comunicação ou em
outros. Não deixar
as pessoas sozinhas
no ambiente, por
exemplo, além de tentar
checar a veracidade
das informações
apresentadas.

SALAS E
PERÍODOS
PERDIZES

Alugam-se salas,
modernas, em
centro de saúde,
com sistema All
inclusive, café,
Wifi, secretárias
e valet. Períodos
disponíveis.
Visite a Integrata.
(11)4563-3263 /
93087-6814
PINHEIROS Alugam-se
consultórios mobiliados,
por período. Documentação, divulgação em redes
sociais. Prédio moderno.
Rua Oscar Freire, próximo à Estação Sumaré
(metrô). Contatos: (11)
98326-4505, com Elizabeth. Cód. 2709.
VERGUEIRO Alugam-se
consultórios mobiliados (por período) com
maca ou cadeira elétrica
e banheiro ideal para
dermatologista/ginecologista. Documentação,
divulgação em redes sociais. Próximo ao metrô.

Contatos: (11) 983264505, com Elizabeth.
Cód. 2709.

ação. Avenida Angélica.
Contato: (11) 99653-4878
(WhatsApp). Cód. 3225.

MOEMA Alugam-se consultórios mobiliados (por
períodos semanais de
4 horas), um deles com
banheiro e maca ginecológica. Ampla recepção
compartilhada, banheiros,
copa e CME, em edifício
de alto padrão, próximo
ao metrô. Contatos: (11)
3459-1275 e falecomdralexandre@gmail.com.
Cód. 3106.

INDIANÓPOLIS Consultório médico (locação avulsa
ou por período). Das 8
às 20h, com secretárias,
telefones, agenda on-line,
prontuários eletrônicos e
ambiente aconchegante
(mobília opcional). Avenida Indianópolis, próximo
à Estação São Judas
(metrô). Contatos: (11)
97791-0206/ 5594-0134.
Cód. 3228.

PINHEIROS Aluga-se
consultório médico (por
período mensal/disponibilidade de horários). Total
infraestrutura: prontuário
eletrônico, wi-fi, secretária,
café. Prédio com estacionamento. Rua Teodoro
Sampaio, próximo à
Estação Clínicas (metrô).
Contatos: (11) 3061-1398/
(13) 99613-3795, com
Adriana. Cód. 3133.

JARDINS Alugam-se
salas (por períodos) em
centro médico, com wi-fi,
funcionários de recepção
e limpeza, prontuário eletrônico, licença sanitária,
bombeiros e licença de
funcionamento. De segunda a sábado. Rua Bela
Cintra com a Alameda
Franca (sobrado). Contato:
(11) 99175-8707, com
Daniel. Cód. 3283.

CAMPO BELO Alugam-se
salas equipadas para
atendimento médico
(por período ou mensal),
inclui gestão de agenda
e secretária. Prédio novo,
com estacionamento e
fácil acesso. Contatos: (11)
5049-0262 ou 944666435. Visitas sem compromisso. Cód. 3134.

CERQUEIRA CÉSAR
Aluga-se consultório (por
períodos) com ótima
secretária, wi-fi e agendamento on-line. Das 8 às
17h. Próximo à Estação
Clínicas (metrô). Contatos:
(11) 3082-8840 e contato@clincaholus.com.br,
com Ivani. Cód. 3293.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Aluga-se consultório
médico (das 7h às 18h),
infraestrutura de alto padrão: secretárias, técnico
em tecnologia da informação, enfermeiras, sala
de ultrassom, salas de
espera e coffee. Rua Itajaí,
31 - Jardim Aquárius.
Contato: (12) 3941-5199.
Cód. 3168.
HIGIENÓPOLIS Aluga-se
consultório para profissionais da saúde (por
períodos/valor decrescente para dois ou mais
períodos). Atendimento
exclusivo e particular nas
diferentes áreas de atu-

ASSOCIADO APM ANUNCIA
GRATUITAMENTE NESTE ESPAÇO

48 APM MURAL

MOEMA Clínica Médica de
alto padrão 150m², com
manobrista, atendimento
diferenciado de secretária,
WhatsApp para pacientes, local para pequenos
procedimentos. Preço
justo e disponibilidade de
horários. Das 8 às 20h.
Contato: (11) 93331-0102,
com Nathalia. Cód. 3371.
PARAÍSO Aluga-se
clínica médica (por hora
ou período integral),
com salas prontas e
mobiliadas, atendimento/
agendamento e internet
para locação fixa. De
segunda a sexta-feira,
das 7 às 18h. Região da
Paulista com Vila Mariana.

Contato: (11) 99268-2575,
com Ricardo. Cód. 3413.

Ana Rosa (metrô), contendo: 1 dormitório, sala,
banheiro, cozinha e área
de serviço. Área útil de 51
m². R$ 320.000. Contato:
(11) 99946-2212, com
Roberto. Cód. 3391.

IMÓVEIS
SÃO SEBASTIÃO Aluga-se
(temporada/férias ou
feriados) casa na Praia da
Baleia - Litoral Norte. Condomínio fechado, para até
10 pessoas. Contatos: (11)
99178-6473/5522-3780,
com Silvia. Cód. 3140.
MOEMA Alugo 2 conjuntos comerciais juntos ou
separados, com 1 vaga
fixa e vagas rotatórias
para clientes. Contato:
(11) 5051-2099, com Dr.
Alexandre. Cód. 3306.
ACLIMAÇÃO Alugo apartamento de 51 m², próximo
ao Parque da Aclimação e
à Estação Ana Rosa (metrô), contendo 1 dormitório com ar-condicionado,
sala, cozinha, banheiro e
área de serviço. Aluguel:
R$ 1.600; condomínio: R$
380 e IPTU isento. Contato: (11) 99946-2212, com
Roberto. Cód. 3391.

BELA VISTA Vende-se
apartamento em andar
alto, iluminado; prédio
com excelente área de lazer, cercado por hospitais,
shopping center, escolas
e supermercados. Próximo à Avenida Paulista.
Excelente negócio para
profissionais de saúde.
Contato: (11) 99653-4878
(WhatsApp). Cód. 3225.
ACLIMAÇÃO Apartamento
próximo ao Parque da
Aclimação e à Estação

Cadastre seu classificado diretamente
no portal da Associação.

PROFISSIONAIS
DERMATOLOGISTAS
Temos vagas em clínica
de alto padrão para dermatologistas. Contato: (11)
99401-4579, com Rosana.
Cód. 3295.

OUTROS
MANTHUS Vendo aparelho
Manthus com pouco uso,
seminovo. Contato: (11)
98108-8363 (WhatsApp).
Cód. 3411.
JETTA Vende-se um Jetta
2017 – único dono, cor
grafite, 16.200 km, com
GPS, completo, motor
1.4 turbo. R$ 74.000,00.
Contatos: (11) 98202-0991
(WhatsApp) e docmacedo@uol.com.br. Cód. 3284.
COROLLA Vendo Corolla
2012 XEi. Carro completo,
cor cinza metálico, pneus
em bom estado, paddle
shift, roda de liga leve,
ar-condicionado digital,
piloto automático, com
regulagem de altura, trio
elétrico, bancos de couro,
computador de bordo
e manutenção em dia.
Contato: (11) 99946-2212,
com Roberto. Cód. 3285.

MAIS INFORMAÇÕES:

(11) 3188-4377

AGORA SOMAMOS

5 MILHÕES!

ADVOGADOS, CORRETORES DE IMÓVEIS, REPRESENTANTES
COMERCIAIS, DENTISTAS, FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS,
SOMADOS A TODOS SEUS FAMILIARES E AGREGADOS

JÁ SÃO 5 MILHÕES DE VIDAS QUE
PODEM CONTAR COM NOSSOS BENEFÍCIOS!

CORRETORES
DE IMÓVEIS SP

M É D I C O : ACESSE E CADASTRE-SE:
https://lp.drapp.com.br/cadastre-se

MÉDICO TAMBÉM PODE SER PACIENTE:
apm.drapp.com.br/comece-agora

EU USO, EU APROVO

“O ACOLHIMENTO
E A PREOCUPAÇÃO
COM O MÉDICO
SÃO DIFERENCIAIS
DA APM”

Anna Thereza
Baptistella Casagrande
“O PLANO DE SAÚDE foi a primeira
razão para eu ter me associado à APM”,
explica a médica de família e comunidade
Anna Thereza Baptistella Casagrande
Souza e Pinto.

exemplo, é muito importante. Além disso,
Anna Thereza define que os cursos de
educação continuada e as atividades complementares possibilitam um crescimento pessoal e profissional da classe médica.

ESPECIALIDADE
Medicina de Família
e Comunidade

A professora da PUC-Campinas conta que,
em pouco tempo, foi descobrindo os outros inúmeros benefícios que a Associação Paulista de Medicina trazia. “Sempre
auxiliam muito com questões que são
fundamentais para o dia a dia de quem
não tem muito tempo, como por exemplo
para a solicitação de passaportes. A preocupação com o médico são diferenciais.”

“Também gosto muito dos eventos realizados aí, como o Cine Debate, por exemplo. É interessante porque nos ajudam a
interagir, a conhecer outras pessoas e a
expandir os horizontes”, explica.

GRADUAÇÃO
Unitau
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ANO DE FORMAÇÃO
1984
CIDADE ONDE ATUA
Campinas (SP)
ASSOCIADA DESDE
2016

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Para a associada, a oportunidade de ter
uma seção de classificados para anunciar imóveis para vendas e locação, por

A médica de família e comunidade define
que a importância em ser associado está
no foco que a APM tem no trabalho e na
valorização do médico. “É importante
levantar causas que mostrem qual é a
função do médico e que apoiem a nossa
classe”, acrescenta.

NATURALIDADE
Campinas (SP)

Para você e para o seu bolso,

você encontra na Qualicorp.
Médico: graças à parceria
da Qualicorp com a APM,
você tem acesso a planos
com excelente qualidade,
em condições especiais.

LIGUE

PLANOS
A PARTIR DE

280

R$

1

0800 799 3003

Se preferir, simule seu plano em qualicorp.com.br

R$ 279,65 - Bradesco Saúde Efe�vo III E CA Copart 6 (registro na ANS nº 480.478/18-3), da Bradesco Saúde, faixa etária até 18 anos, com
copar�cipação e acomodação cole�va (tabela de janeiro/2019 - SP). Planos de saúde cole�vos por adesão, conforme as regras da ANS. Informações
resumidas. A comercialização dos planos respeita a área de abrangência das respec�vas operadoras de saúde, bem como a disponibilidade para
cada en�dade de classe. Os preços e as redes estão sujeitos a alterações, por parte das respec�vas operadoras de saúde, respeitadas as disposições
contratuais e legais (Lei nº 9.656/98). Condições contratuais disponíveis para análise. Setembro/2019.

1

Siga a Qualicorp:

A RECEITA
DO BEM-ESTAR
ESTA NA ARTE
DE VIVER BEM.

P I N H E I R O S

Arte de viver

NO CUME DE PINHEIROS, VOCÊ ESTÁ PRÓXIMO À SOFISTICAÇÃO
DA OSCAR FREIRE E AO LADO DO METRÔ E DA AV. SUMARÉ.

R. DOS
PINHEIROS
1.700 M

INSTITUTO
TOMIE OHTAKE
2.000 M

R. CAPOTE
VALENTE

V. MADALENA
1.500 M

R. ALVES
GUIMARÃES
400 M

AV. HEITOR
PENTEADO
350 M

METRÔ
SUMARÉ
250 M

AV. SUMARÉ
65 M

P I N H E I R O S

3 DORMS
2 VAGAS

Fotomontagem da fachada

98

M²

SUCESSO CONSAGRADO EM SÃO PAULO, O HAUS MITRE CHEGA À SUA QUARTA
EDIÇÃO, NO MELHOR E MAIS CHARMOSO PEDAÇO DE PINHEIROS. UM PROJETO
COSMOPOLITA COM ARQUITETURA ORIGINAL, RESIDÊNCIAS AMPLAS, COM DESTAQUE
PARA O LAZER NO ROOFTOP 360º. TRAGA SUA FAMÍLIA PARA VIVER AQUI.

RUA CAPOTE VALENTE, Nº 1000, ESQUINA COM A RUA GALENO DE ALMEIDA.
A 250 METROS DO METRÔ SUMARÉ.

PARTICIPAÇÃO:

FUTURA INTERMEDIAÇÃO:

UM PROJETO ASSINADO POR:

O empreendimento imobiliário só será comercializado após a devida aprovação do Projeto de Edificação Nova perante a municipalidade e o registro do Memorial de Incorporação no cartório de registro de
imóveis competente, nos termos da Lei nº 4.591/1964. LPS São Paulo – Consultoria de Imóveis Ltda., CNPJ 15.673.605/0001-10, Creci/SP J-24073. Futura intermediação: Mitre Vendas Corretagem de Imóveis
Ltda., CNPJ 21.677.690/0001-98, Creci J-26794. LPS SÃO PAULO – CONSULTORIA DE IMÓVEIS Ltda., CNPJ 15.673.605/0001-10, Creci/SP J-24073.

