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NOVA AMB

LÍBANO

César Fernandes vence com 
mais de 60% dos votos

APM apoia libaneses 
após explosões no Porto 

de Beirute

Chapa APM para os Médicos é eleita 
com 6.031 votos

RECADO DAS URNAS

Mais trabalho, 
NOVAS 

CONQUISTAS



É mais que uma casa. 
É mais que um residencial. 
É um lar.

O Lar Sant’Ana é uma das mais tradicionais e respeitadas instituições voltadas para os cuidados com a terceira idade em São Paulo. 
Dos pro� ssionais ao ambiente, das atividades às instalações, dos cuidados gerais com a saúde aos cuidados especí� cos com 
cada residente, tudo no Lar Sant’Ana foi pensado para que essa etapa da vida tenha a qualidade que o público sênior merece ter. 
São duas unidades, Alto de Pinheiros e Butantã, ambas com atendimento multidisciplinar para idosos independentes ou 
dependentes, feito por médicos geriatras, enfermagem 24 horas por dia, nutricionistas, � sioterapeutas, psicólogos e demais 
pro� ssionais da saúde. Marque uma visita e venha descobrir porque nosso nome começa com Lar.

Unidade Alto de Pinheiros
Rua Bernarda Luiz, 129 

Unidade Butantã
Av. Eng. Heitor Antônio Eiras Garcia, 5531 
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INTERESSES 
CONVERGENTES

JOSÉ LUIZ GOMES DO AMARAL
Presidente da APM

social, os médicos têm direito 
de reconhecimento profissional, 
remuneração honesta e condições 
adequadas para assistir com 
dignidade e com qualidade cada um 
de seus pacientes. 

A credibilidade do médico e o 
prestígio da Medicina advêm da qua-
lidade da prática clínica, da correta 
aplicação do melhor conhecimento 
científico e da certeza de que o inte-
resse da saúde das pessoas assisti-
das sempre terá primazia. 

Se são esses os pilares da profissão 
médica, não poderiam ser outros 
os que alicerçam nossas Associação 
Médica Brasileira e Associação 
Paulista de Medicina.

Nosso compromisso é estar 
diuturnamente ao lado do médico, 
buscando satisfazer-lhe as 
melhores expectativas de adequado 
ambiente de trabalho e valorização 
profissional. É fazer a Medicina 
brasileira respeitada, moderna, 
atualizada, ombreada àquela 
praticada no mundo desenvolvido.

A harmonia é encontrada no 
apreço mútuo e a confiança advém 
da rigorosa e bem intencionada 
obediência ao regramento que 
define as instituições.

São esses os objetivos e princípios 
que nos unem.

Nosso 
compromisso 
é estar 
diuturnamente 
ao lado do 
médico

PALAVRA DO PRESIDENTE
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AS PESSOAS SE agrupam na 
expectativa de que o resultado do 
esforço coletivo iguale ou supere 
a soma dos esforços individuais. 
Para que uma Associação alcance 
o sucesso almejado, são condições 
sine quibus non a consonância de 
objetivos e de meios, bem como um 
ambiente de harmonia e confiança.

No caso das associações médicas, 
o objetivo que nos une é a defesa 
da Saúde, da Medicina e do médico. 
Estes são interesses convergentes: 
da sociedade e do paciente, da 
profissão e de cada médico. Os meios 
são claramente explicitados na Ética 
Médica que juramos observar.

Temos a convicção de que, 
em face de seu relevante papel 
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CONFIRA ALGUNS BENEFÍCIOS

Pagamento processado em instantes através da maquininha

Aceitação das principais bandeiras de cartão de crédito

Encargos e taxas incluídos no parcelamento 
e repassados para o paciente/titular do cartão

Recebimento de todos os pagamentos 
à vista e sem nenhum desconto

Acompanhamento dos pagamentos em tempo real via site

Conta Digital e cartão de crédito grátis

Recebimento em qualquer banco em 1 dia útil 
ou em 30 minutos na Conta Digital

Sem contrato de fi delidade 

Sem burocracia na adesão 

Rápida instalação

Acesse o site

w2b2.com.br/apm
e saiba mais!

PARCERIA

#todotempoaseufavor
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EDITORIAL

RENOVAÇÃO
ENTRE OS MÉDICOS
COM SIGNIFICATIVA participação e ampla margem de votos, 
APM para os Médicos e Nova AMB foram as chapas eleitas 
com a missão de representar os associados em suas respecti-
vas esferas de abrangência, respectivamente, trabalhando por 
renovação e avanços na Associação Paulista de Medicina e na 
Associação Médica Brasileira.

Na entidade nacional, a agora diretoria eleita, presidida por 
César Eduardo Fernandes, venceu com 6.100 votos. Na APM, 
a chapa encabeçada pelo atual presidente José Luiz Gomes do 
Amaral foi reeleita com 6.031 dos votos válidos. Agora, todos 
devemos honrar o anseio dos médicos e a clara mensagem 
deixada pelas urnas. No que diz respeito à AMB, ficou evidente 
que há um forte clamor pelo novo, com honestidade, transpa-
rência, compromisso e ética. 

Nesta edição da Revista da APM, outras questões essen-
ciais à Medicina também merecem espaço. Na série sobre as 
iniciativas em Telemedicina e Saúde Digital nas especialidades, 
abordamos a Oftalmologia, trazendo informações sobre os 
projetos da área para o atendimento remoto, sobretudo, em 
decorrência da Covid-19.

Na série de fatos marcantes da História da Medicina, apre-
sentamos registros históricos do Século XX, como a campanha 
de saneamento contra a varíola, liderada por Oswaldo Cruz.

Já na seção História da Medicina, o destaque vai para Lina-
mara Rizzo Battistella, um dos principais nomes em Medicina 
Física e Reabilitação no Brasil e idealizadora da Rede Lucy 
Montoro. Nossa entrevistada especial é Maria Amélia Ferrei-
ra, professora da Faculdade de Medicina da Universidade do 
Porto (FMUP) e primeira mulher a ocupar a posição de diretora 
da instituição. Ela fala sobre educação médica, pandemia e 
o reconhecimento recebido no V Colóquio Internacional – a 
Medicina na Era da Informação.

Quem escreve o artigo é Daniel Magnoni, coordenador 
da área de alimentação e nutrição da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia. Ele discute a realidade da pandemia em ambientes 
hospitalares, pronto-atendimentos e consultórios.

Também tratamos da tragédia ocorrida no Porto de Beirute 
(Líbano), que deixou cerca de 200 mortos e milhares de feri-
dos. O episódio ocorre em um dos piores momentos econômi-
cos do país, que tem longa história de relação com a Medicina 
e a sociedade brasileira. Nossa solidariedade. 

EVERALDO PORTO CUNHA
JOSÉ EDUARDO PACIÊNCIA RODRIGUES
Diretores de Comunicações da APM
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É a hora da telemedicina - País já fez

de consultas à distância*
1,7 milhão
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Faça parte do movimento que debate o potencial 
da Telemedicina e descubra como a tecnologia está 
redesenhando a prática da assistência médica no 
Brasil e no mundo!

Inscreva-se para o Global Summit, o maior evento 
sobre Saúde Digital da América Latina!

Palestrantes
internacionais

confirmados!

* Publicado originalmente 
pela Revista Exame.

EVENTO ON-LINE
13 a 16 de outubro

telemedicinesummit.com.br
INSCREVA-SE

REALIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO E 
PROMOÇÃO
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GESTÃO

ASSOCIADOS 
ELEGEM NOVA 

DIRETORIA
Chapa APM para os Médicos recebeu 6.031 votos válidos 
no pleito realizado eletronicamente de 24 a 31 de agosto

da REDAÇÃO

Formado pela Escola de Ciências Médicas 
de Volta Redonda (RJ). Especialista em 
Oftalmologia pelo Centro de Estudos e 
Pesquisas Oculistas Associados (RJ) e pelo 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Concluiu 
MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Foi 
presidente da Regional Santos da Associação 
Paulista de Medicina e é diretor de Defesa 
Profissional da APM Estadual.

JOÃO SOBREIRA 
DE MOURA NETO

 1O VICE-PRESIDENTE
  São Paulo

Formado pela Faculdade de Ciências Médicas 
da Santa Casa de São Paulo, é Professor 
Titular e diretor do Departamento de Cirurgia 
da instituição. Também exerceu o cargo 
de chefe do Departamento de Cirurgia de 
Cabeça e Pescoço da Santa Casa. Já exerceu 
vários cargos públicos no município e no 
estado de São Paulo, junto às respectivas 
secretarias de Saúde. Na APM, foi secretário-
geral em quatro gestões. É presidente da 
Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço.

ANTÔNIO JOSÉ 
GONÇALVES

 2O VICE-PRESIDENTE
  São Paulo

GESTÃO
2020-2023

Confira os currículos 
resumidos Formado pela Escola Paulista de Medicina/

Unifesp e especialista em Ortopedia e 
Traumatologia, também concluiu mestrado, 
doutorado e livre docência na instituição. É 
Professor Titular do Departamento de Or-
topedia e Traumatologia da EPM. Presidiu a 
Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica 
e a Sociedade Paulista de Ortopedia e Trau-
matologia, foi secretário geral da Sociedade 
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Na 
Associação Paulista de Medicina (APM), já foi 
diretor administrativo e vice-presidente. 

AKIRA ISHIDA
 3O VICE-PRESIDENTE
  São Paulo

Graduou-se pela Escola Paulista de Medi-
cina e especializou-se em Anestesiologia e 
Medicina Intensiva. Dedicado à carreira uni-
versitária, é Professor Titular da Disciplina 
de Anestesiologia, Dor e Terapia Intensiva 
do Departamento de Cirurgia da EPM/
Unifesp. É o atual presidente da APM. Entre 
diversos outros cargos, já foi conselheiro do 
Cremesp, presidente da AMB e da Associa-
ção Médica Mundial.

JOSÉ LUIZ 
GOMES DO 
AMARAL

 PRESIDENTE
  São Paulo

AS ELEIÇÕES para a nova 
Diretoria da Associação 
Paulista de Medicina, 
Conselho Fiscal e 
Delegados da Capital 

(Gestão 2020-2023) foram finalizadas 
no dia 31 de agosto às 20 horas. Foi 
eleita a Chapa APM para os Médicos, 
encabeçada por José Luiz Gomes do 
Amaral (confira a relação completa 
abaixo), com 6.031 votos válidos.

Conforme edital de convocação, o 
pleito teve início no dia 24 de agosto, 

às 9 horas, e recebeu 7.674 votos no 
total, sendo 567 brancos e 1.076 nulos. 
Foram recebidos votos de forma ele-
trônica a distância e presencial, na sede 
social da APM e de suas Regionais.

As Diretorias das 75 Regionais ativas 
da APM também foram renovadas 
neste mês, para a Gestão 2020-2023, 
de forma que os Delegados eleitos por 
cada Regional completam o quadro da 
Assembleia Estadual.

A posse dos eleitos está prevista 
para o dia 14 de novembro de 2020.
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Formado em Medicina pela Faculdade de Medicina do ABC, espe-
cialista em Ginecologia e Obstetrícia. Foi diretor Clínico do Comple-
xo UPA e do Hospital e Maternidade São Lucas, da Prefeitura de 
Ribeirão Pires. Presidiu a APM São Bernardo do Campo, onde hoje 
é delegado. Foi delegado da Associação Médica Brasileira pela APM 
Estadual. É diretor adjunto de Patrimônio e Finanças da APM.

LUIZ CARLOS JOÃO  
 DIRETOR DE PATRIMÔNIO E 

FINANÇAS ADJUNTO
  São Bernardo do Campo

Graduou-se pela Faculdade de Medicina de Botucatu (Unesp). Es-
pecialista em Otorrinolaringologia pelo Hospital do Servidor Público 
Estadual. Diretor Administrativo da APM, também é ex-presidente e 
ex-diretor de Defesa Profissional da Associação, além de ex-diretor 
de Defesa Profissional da ABORL-CCF e ex-tesoureiro da AMB.

FLORISVAL MEINÃO   
 DIRETOR ADMINISTRATIVO 
  São Paulo

Ginecologista e obstetra, formou-se na Faculdade de Ciências Mé-
dicas e Biológicas de Botucatu, atualmente da Universidade Esta-
dual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp). Integra a diretoria da 
Unimed de Botucatu e foi professora assistente do Departamento 
de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da Unesp. 
Foi presidente da APM Botucatu por dois mandatos e está no ter-
ceiro mandato como diretora da 7ª Distrital da APM Estadual.

IRENE PINTO SILVA MASCI   
 DIRETORA ADMINISTRATIVA ADJUNTA
  Botucatu

Graduou-se pela Faculdade de Medicina 
de Petrópolis (RJ). Especialista em Cirurgia 
Geral e Plástica pelo Hospital Beneficência 
Portuguesa, em São Paulo. Ex-secretário 
municipal da Saúde de Jales, foi presidente 
da APM Jales, diretor da 8ª Distrital, 
secretário-geral e 1º secretário da APM 
Estadual. Ex-conselheiro do Cremesp.

PAULO CEZAR 
MARIANI 

 SECRETÁRI0 GERAL
  Jales

Graduada pela Faculdade de Medicina de San-
to Amaro. Possui mestrado e doutorado em 
Ciências pelo Departamento de Obstetrícia da 
EPM/Unifesp. É diretora de Defesa Profissional 
da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do 
Estado de São Paulo (Sogesp). Ex-membro da 
Comissão de Ética e da Comissão de Defesa 
Profissional da Federação Brasileira das Asso-
ciações de Ginecologia e Obstetrícia.

MARIA RITA DE 
SOUZA MESQUITA   

 SECRETÁRIA GERAL 
ADJUNTA

  São Paulo

Cirurgião geral e médico do trabalho, graduou- se pela Faculdade 
de Medicina de Taubaté. Presidiu a APM Guarulhos e é diretor de 
Patrimônio e Finanças da APM Estadual. Na instituição, também foi 
secretário-geral e diretor de Eventos e Administrativo. Também foi 
conselheiro do Cremesp.

LACILDES ROVELLA JÚNIOR  
 DIRETOR DE PATRIMÔNIO E FINANÇAS
  São Paulo

Graduado pela FMUSP e doutor em Cardio-
-Pneuomologia pela instituição. É, ainda, 
Professor Livre-Docente e Associado do De-
partamento de Ortopedia e Traumatologia e 
do Departamento de Clínica Médica (disciplina 
de Geriatria) na faculdade. É líder do Grupo 
de Pesquisa “Envelhecimento e Aparelho 
Locomotor”. Foi superintendente do Hospital 
Universitário da USP e é conselheiro da Fede-
ração das Indústrias do Estado de São Paulo.

LUIZ EUGÊNIO 
GARCEZ LEME 

 4O VICE-PRESIDENTE
  São Paulo
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10    APM    MUNDO APM

Graduado pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, espe-
cialista em Psiquiatria Forense e perito dos Tribunais Judiciários 
do Estado de São Paulo. Presidiu a Academia de Medicina de São 
Paulo, é membro da Academia Paulista de História, da Academia 
Cristã de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e 
de outras entidades culturais. Exerce e já exerceu diversas vezes a 
direção Cultural da Associação Paulista de Medicina.

GUIDO ARTURO PALOMBA   
 DIRETOR CULTURAL
  São Paulo

Formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, é gineco-
logista e obstetra. Responsável pela Disciplina de Ginecologia e 
Obstetrícia do Centro Universitário Barão de Mauá e conselheira 
titular do Conselho Municipal de Saúde em Ribeirão Preto. Foi 
presidente do Centro Médico de Ribeirão Preto - Regional da APM 
por duas gestões e é diretora da 6ª Distrital da APM.

CLEUSA CASCAES DIAS   
 DIRETORA CULTURAL ADJUNTA
  Ribeirão Preto

Graduou-se pela Faculdade de Medicina do ABC. Especialista 
em Pediatria pela Santa Casa de São Paulo. É responsável 
pelo Departamento de Saúde Escolar do Sindicato dos 
Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo (Sieeesp) 
e diretor do Sindhosp. Foi diretor de Defesa Profissional das 
Sociedades Brasileira e Paulista de Pediatria, além de diretor de 
Defesa Profissional da APM, cargo que ocupa atualmente.

MARUN DAVID CURY   
 DIRETOR DE DEFESA PROFISSIONAL
  São Paulo

Cirurgião geral e especialista em Endoscopia Digestiva, é graduado 
pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Triângulo 
Mineiro. Foi presidente do Centro Médico de Franca – Regional 
APM, diretor da 6ª Distrital e de Responsabilidade Social da APM 
Estadual. É o atual diretor adjunto de Comunicações.

JOSÉ EDUARDO PACIÊNCIA 
RODRIGUES   

 DIRETOR DE COMUNICAÇÕES ADJUNTO
  Franca

Professor Titular da Disciplina de Cirurgia 
Torácica do Instituto do Coração-HC-FMUSP. 
Na USP fez toda a sua carreira acadêmica, da 
graduação à livre-docência. É membro do cor-
po editorial do Clinics, da Revista Brasileira de 
Cirurgia Cardiovascular e do Jornal Brasileiro 
de Pneumologia. É ex-presidente da Asso-
ciação Brasileira de Transplante de Órgãos e 
da Sociedade de Cirurgia Cardiovascular do 
Estado de São Paulo. Também é ex-diretor 
Científico da APM. 

PAULO MANUEL 
PÊGO FERNANDES   

 DIRETOR CIENTÍFICO
  São Paulo

Médico clínico e cardiologista, formado pela 
Faculdade de Ciências Médicas da Santa 
Casa de São Paulo. Foi diretor do Hospital 
Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya, no 
Jabaquara. Integra o corpo clínico do Hospital 
Samaritano de São Paulo, onde foi presidente 
da Associação Médica e trabalha até hoje. 
Ex-presidente e ex-conselheiro do Cremesp. É 
diretor Social da APM.

RENATO AZEVEDO 
JÚNIOR   

 DIRETOR CIENTÍFICO 
ADJUNTO

  São Paulo

Formado pela Faculdade de Ciências Médicas 
de Pernambuco, é ginecologista e obstetra. 
Mestre e doutor em Ciências da Saúde pela Fa-
culdade de Medicina do ABC. Professor afiliado 
da Faculdade de Medicina da Fundação ABC, 
foi presidente da Regional ABC da Associação 
de Obstetrícia e Ginecologia de São Paulo (So-
gesp). Na APM, foi presidente da Regional de 
São Bernardo do Campo, diretor da 1ª Distrital 
e é o atual diretor de Comunicações.

EVERALDO 
PORTO CUNHA   

 DIRETOR DE 
COMUNICAÇÕES

  São Paulo

GESTÃO
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Nefrologista, formou-se pela Escola Paulista de Medicina/Unifesp 
em 1973. Mestre, doutor, pós-doutor, livre-docente e professor 
titular de Medicina Baseada em Evidências. Coordenador do 
Programa de Pós-Graduação de Medicina Baseada em Evidências 
na mesma instituição e diretor do Centro Cochrane do Brasil. 
Diretor eleito do Cochrane Internacional. É diretor Científico da 
APM, cargo que ocupa há nove gestões.

ÁLVARO NAGIB ATALLAH   
 DIRETOR DE ECONOMIA MÉDICA E 

SAÚDE BASEADA EM EVIDÊNCIAS
  São Paulo

Formado pela Escola de Medicina e Cirurgia da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. Urologista e membro titular da Sociedade Brasi-
leira de Urologia, mestre em Medicina Baseada em Evidências pela 
Universidade Federal de São Paulo. Presidiu a APM Jaú, foi diretor 
da 7ª Distrital, 2º, 3º e 4º vice-presidente da APM Estadual. É o atual 
diretor de Medicina Baseada em Evidências/Economia Médica.

PAULO DE CONTI   
 DIRETOR DE ECONOMIA MÉDICA E SAÚDE 

BASEADA EM EVIDÊNCIAS ADJUNTO
  Jaú

Formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de 
São Paulo, onde foi professor instrutor da área de Otorrinolaringo-
logia. Ex-provedor da Santa Casa de Assis. Foi presidente da APM 
Assis, diretor da 11ª Distrital, de Previdência e Mutualismo, de Ações 
Comunitárias, Administrativo e 1º vice-presidente da APM Estadual. 
Atualmente, é diretor de Serviços aos Associados.

ROBERTO DE MELLO   
 DIRETOR DE EVENTOS
  Assis

Especialista em Ortopedia e formado pela Faculdade de Medicina da 
Universidade Estadual de Londrina (PR). Foi diretor do Hospital Es-
tadual de Presidente Prudente e atualmente é chefe do Serviço de 
Ortopedia do Hospital Nossa Senhora das Graças. Foi presidente da 
APM Presidente Prudente, da 10º Distrital, 1º vice-presidente e dire-
tor de Comunicação da APM Estadual. Ex-conselheiro do Cremesp.

ROBERTO LOTFI JÚNIOR   
 DIRETOR DE DEFESA  

PROFISSIONAL ADJUNTO
  Presidente Prudente

Ginecologista e obstetra, formou-se pela PUC 
de Campinas. Fundador do Núcleo de Endo-
metriose do Hospital Samaritano de São Paulo. 
Coordenador do Programa de Fellowship em 
Ginecologia do Hospital Beneficência Portu-
guesa (SP) e sócio fundador e ex-diretor da 
Sociedade Brasileira de Endometriose e Cirur-
gia Minimamente Invasiva (SBE). Foi presidente 
da Associação Médica do Hospital Samaritano 
(AMHS) e da Associação Médica de Gestão e 
Saúde. Na APM, foi diretor de Comunicações e 
é o atual adjunto de Marketing.

NICOLAU 
D’AMICO FILHO   

 DIRETOR DE 
MARKETING

  São Paulo

Formado pela Faculdade de Valença, do 
Rio Janeiro. Especialista em Ginecologia e 
Obstetrícia pelo Hospital Central Sorocabana. 
Já foi membro efetivo do Conselho de Admi-
nistração da Unimed Presidente Prudente e 
presidente da APM Presidente Prudente, além 
de diretor da 10ª Distrital da APM. É o atual 
diretor de Marketing da Associação. 

ADEMAR ANZAI   
 DIRETOR DE 

MARKETING ADJUNTO
  Presidente Prudente

Formado pela Faculdade de Medicina de Mogi 
das Cruzes, com residência na Santa Casa de 
São Paulo e especialista em Pediatria pela 
Sociedade Brasileira de Pediatria. Diretor 
Social da Associação dos Diplomados da 
Escola Superior de Guerra de SP. Já ocupou di-
versos cargos na Diretoria da APM Guarulhos, 
inclusive o de vice-presidente. Foi diretor de 
Patrimônio e Finanças da APM Estadual, onde 
é atualmente conselheiro fiscal titular.

CLÁUDIO ALBERTO 
GALVÃO BUENO 
DA SILVA   

 DIRETOR DE EVENTOS 
ADJUNTO

  São Paulo
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Pediatra e especialista em Saúde Coletiva, 
com mestrado acadêmico em Saúde e 
Envelhecimento, graduada pela Faculdade de 
Medicina de Marília (Famema). Atualmente 
é docente, coordenadora da unidade 
educacional sistematizada do 4º ano do curso 
de Medicina e diretora de Defesa Profissional 
da Famema. Foi diretora Social, Cultural 
e presidente da APM Marília, além de ser 
diretora da 11ª Distrital da APM Estadual.

ZILDA MARIA 
TOSTA RIBEIRO   

 DIRETORA DE SERVIÇOS 
AO ASSOCIADOS ADJUNTA

  Marília

Cirurgião geral e clínico, formou-se pela 
Faculdade de Medicina da UFRJ. É membro 
da Sociedade Brasileira de Angiologia e 
Cirurgia Vascular. Ex-secretário de Saúde de 
Araçatuba, também foi diretor do Hospital 
Unimed da cidade. É diretor Social da APM. 
Também foi presidente da APM Araçatuba, 
diretor da 9ª Distrital, Cultural e de 
Previdência e Mutualismo da APM Estadual. 
Ex-conselheiro do Cremesp.

ALFREDO FREITAS 
DE SANTOS FILHO   

 DIRETOR SOCIAL
  Araçatuba

Formado pela Santa Casa de São Paulo, 
onde realizou doutorado e é professor do 
Departamento de Otorrinolaringologia. Já 
coordenou o Programa de Educação Médica 
Continuada da Associação Médica Brasileira. 
É ex-diretor de Comunicações da Associação 
Paulista de Medicina. 

LEONARDO  
DA SILVA  

 DIRETOR DE SERVIÇOS 
AO ASSOCIADOS

  São Paulo

Cirurgião geral, intensivista e nutrólogo, formou-se pela Faculdade 
de Ciências Médicas da Unicamp. Foi presidente da Sociedade de 
Medicina e Cirurgia de Campinas – Regional APM, presidente da 
APM e vice-presidente da AMB. Ex-conselheiro do Cremesp. É o 3º 
vice-presidente da APM.

JORGE CARLOS MACHADO CURI   
 DIRETOR DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
  Campinas

Médica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cirurgiã 
plástica e craniofacial, doutora em Cirurgia Geral pela Faculdade de 
Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Coordenadora do Ser-
viço de Cirurgia Craniofacial do Hospital Beneficência Portuguesa de 
São Paulo, fundadora e primeira presidente da Associação Brasileira 
de Cirurgia Crânio-Maxilo-Facial e ex-presidente da Associação FACE. 
É diretora de Serviços aos Associados da APM.

VERA LÚCIA NOCCHI CARDIM   
 DIRETORA DE RESPONSABILIDADE 

SOCIAL ADJUNTA
  São Paulo

Pediatra, formou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade 
de Santo Amaro. É diretor de Defesa Profissional da Sociedade de 
Pediatria de São Paulo e membro do Departamento de Bioética 
da Sociedade Brasileira de Pediatria. Presidiu a APM Piracicaba, foi 
diretor da 5ª Distrital, de Previdência e Mutualismo e de Serviços 
aos Associados da APM Estadual. Conselheiro do Cremesp.

PAULO TADEU FALANGHE   
 DIRETOR DE PREVIDÊNCIA E MUTUALISMO
  Piracicaba

GESTÃO

Pediatra formado pela Escola Paulista de Medicina. Doutor em 
Bioética pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. 
Professor e membro do Conselho de Curso da Faculdade de 
Medicina da Universidade Santo Amaro. Ex-presidente do Cremesp 
e da Sociedade de Pediatria de São Paulo e ex-vice-presidente do 
CFM. Atual 1º vice-presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria e 
titular da Cadeira 122 da Academia de Medicina de São Paulo.

CLÓVIS FRANCISCO 
CONSTANTINO   

 DIRETOR DE PREVIDÊNCIA E  
MUTUALISMO ADJUNTO

  São Paulo
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Formada pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos e espe-
cialista em Pediatria. Possui Título de Especialista em Pediatria e 
Título de Acupunturiatra pelo CMA. Ex-diretora da 2ª Distrital da 
Associação Paulista de Medicina. Atualmente é delegada da APM 
na Associação Médica Brasileira e presidente da APM Santos. 

ANA BEATRIZ SOARES   
 DIRETORA DA 2ª DISTRITAL
  Santos

Médico graduado pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos. 
Psiquiatra pela Santa Casa de São Paulo. Possui Título de Especia-
lista pela Associação Brasileira de Psiquiatria, é mestre em Ciências 
pela Universidade de São Paulo e bacharel em Direito.

DAVID ALVES DE SOUZA LIMA   
 DIRETOR DA 3ª DISTRITAL
  São José dos Campos

Cirurgião pediátrico, graduado pela Faculdade de Medicina de Soro-
caba da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É professor e 
mestre da mesma instituição. Ex-presidente eleito da APM Sorocaba, 
cargo que ocupou por três gestões. Também foi diretor de Marketing 
adjunto e 4º diretor Distrital da APM Estadual. Na instituição, atual-
mente dirige o departamento de Responsabilidade Social.

WILSON OLEGÁRIO 
CAMPAGNONE   

 DIRETOR DA 4ª DISTRITAL
  Sorocaba

Possui graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina de 
Itajubá. Titulado especialista em Anestesiologia pela Sociedade Bra-
sileira de Anestesiologia. É o atual presidente da Associação Paulista 
de Medicina – Regional São Bernardo do Campo e Diadema. Tem 
experiência como representante da Prefeitura Municipal de Santo 
André junto à Curadoria da Fundação ABC. 

JOÃO EDUARDO CHARLES   
 DIRETOR DA 1ª DISTRITAL
  São Bernardo do Campo

Formado pela Faculdade de Medicina de 
Bragança Paulista e especialista em Cirurgia 
Geral pelo Hospital Municipal do Tatuapé. 
Possui experiência em administração de hos-
pitais e operadoras de saúde. Sócio fundador 
da Dativa, empresa pioneira na transmissão 
eletrônica de dados de saúde, trabalhou 
na ANS por quase três anos, atuando no 
desenvolvimento da TISS e de projetos como 
a lei da contratualização. É o atual diretor de 
TI da APM e um dos idealizadores do Global 
Summit Telemedicine & Digital Health.

ANTÔNIO 
CARLOS ENDRIGO   

 DIRETOR DE TECNO-
LOGIA DE INFORMAÇÃO 
ADJUNTO

  São Paulo

Geriatra e gerontologista, cursou a graduação 
na Faculdade de Medicina de Marília (Fame-
ma). É médico sanitarista e pós-graduado em 
Gestão de Controle de Infecção Hospitalar. 
Integra o corpo clínico da Santa Casa de São 
Carlos, onde foi diretor clínico e técnico, e 
já exerceu vários cargos médicos e adminis-
trativos na Unimed São Carlos. É médico da 
UFSCAR. Na APM, é diretor da 12ª Distrital e 
já foi presidente da Regional de São Carlos.

LUIS EDUARDO 
ANDREOSSI   

 DIRETOR DE TECNOLO-
GIA DE INFORMAÇÃO

  São Paulo

Formou-se pela Faculdade de Medicina de 
Itajubá (MG). Especialista em Otorrinolarin-
gologia e Medicina do Trabalho, com área 
de atuação em Perícias Médicas. É médica 
assistente do HC-FMUSP. Coordenadora do 
Departamento de Doenças do Ouvido, Nariz 
e Garganta Relacionadas ao Trabalho da 
ABORL-CCF, onde também foi presidente 
da Comissão de Defesa Profissional. Integra 
o conselho fiscal da Associação Brasileira 
de Mulheres Médicas – Seção São Paulo. Na 
APM, já foi diretora Social, de Ações Comuni-
tárias e de Eventos, cargo atual.

MARA EDWIRGES 
ROCHA GÂNDARA   

 DIRETORA SOCIAL 
ADJUNTA

  São Paulo
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Possui graduação pela Universidade de Marília e é especialista em 
Cirurgia Geral, pelo Hospital Regional de Taubaté, e em Cirurgia 
Plástica, pelo Hospital da Santa Casa de São José do Rio Preto. É 
membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Foi delegado 
superintendente de Araçatuba no Conselho Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo. Na Associação Paulista de Medicina – Regional 
Araçatuba é delegado regional e ex-conselheiro fiscal e ex-diretor.

VITOR MENDONÇA FRASCINO   
 DIRETOR DA 9ª DISTRITAL
  Araçatuba

Possui graduação pela Faculdade de Medicina de Marília e espe-
cialização em Pediatria, em Alergia e Imunologia Pediátrica, em 
Pneumologia e em Neonatologia. Atuou como docente da Faculdade 
de Medicina da Universidade do Oeste Paulista. É neonatologista nos 
Hospitais Estadual Dr. Odilo de Siqueira, Nossa Senhora das Graças e 
Maternidade Iamada, de Presidente Prudente. Foi presidente da APM 
Presidente Prudente e é diretora da 10ª Distrital da Associação.

MARISA LOPES MIRANDA   
 DIRETORA DA 10ª DISTRITAL
  Presidente Prudente

Possui graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina de 
Marília e é especialista em Cirurgia de Cabeça e Pescoço pela 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP. Possui mestrado 
e doutorado em Ciências Médicas por esta instituição. É Professor 
da Faculdade de Medicina de Marília. É presidente da Associação 
Paulista de Medicina – Regional Marília.

JOSÉ RAPHAEL DE MOURA 
CAMPOS MONTORO   

 DIRETORA DA 11ª DISTRITAL
  Marília

Médico pela Faculdade de Medicina de Catanduva, fellow em 
Urologia na Wayne University e doutorado pela Unifesp. Atua no 
Instituto de Urologia e Nefrologia de São José do Rio Preto, nas 
Faculdades Integradas Padre Albino e na Fundação Faculdade 
Regional de Medicina de São José do Rio Preto. Foi presidente da 
APM – São José do Rio Preto e presidente do Conselho Municipal de 
Saúde da cidade. É diretor da 8ª Distrital da APM.

GEOVANNE FURTADO SOUZA   
 DIRETOR DA 8ª DISTRITAL
  São José do Rio Preto

Graduado pela Universidade Federal de Sergipe, 
mestre e doutor em Ultrassonografia pela 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo, onde é professor. 
Já foi vice-presidente da Comissão Nacional de 
Ultrassonografia da Febrasgo e diretor científico 
da Associação Paulista de Ultrassonografia.

ADÍLSON CUNHA 
FERREIRA    

 DIRETOR DA 6ª DISTRITAL
  Ribeirão Preto

Formado pela Faculdade de Medicina de 
Catanduva, especialista em Ortopedia e 
Traumatologia, com fellowship no Alfred I. 
Dupont Institute e Thomas Jefferson University. 
É coordenador do Departamento de Ortopedia 
e Traumatologia do Hospital Irmãos Penteado 
e da Santa Casa de Misericórdia Campinas. 
Exerceu diversos cargos na Unimed e na Unicred 
Campinas, no Sindicato dos Médicos da cidade 
e na Sociedade de Medicina e Cirurgia de 
Campinas, Regional da APM, onde foi presidente. 

CLÓVIS ACÚRCIO 
MACHADO   

 DIRETOR DA 5ª DISTRITAL
  Campinas

GESTÃO

Graduado em Medicina e especialista em Gine-
cologia e Obstetrícia pela Faculdade de Ciências 
Médicas da Universidade Estadual de Campinas. 
Presidente da Associação Paulista de Medicina – 
Regional Bauru, delegado da Associação Médica 
Brasileira por São Paulo e colaborador voluntário 
da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do 
Estado de São Paulo (Centro-Oeste).

MARCOS CABELLO 
DOS SANTOS   

 DIRETOR DA 7ª DISTRITAL
  Bauru
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Graduado pela Pontifícia Universidade Católica 
de Campinas (Puccamp) e especialista em 
Angiologia e Cirurgia Vascular. Pós-graduado em 
Perícia Médica e em Medicina do Trabalho. É peri-
to médico federal concursado. Foi conselheiro 
técnico e diretor associativo da Unimed Arara-
quara. É presidente da Associação Paulista de 
Medicina – Regional Araraquara, onde também 
foi conselheiro fiscal, vice-presidente, delegado e 
diretor de Defesa Profissional. 

LUIS HENRIQUE 
BRANDÃO FALCÃO   

 DIRETOR DA 12ª DISTRITAL
  Araraquara

Graduou-se pela Faculdade de Medicina de 
Petrópolis (RJ). Especialista em Cirurgia Geral e 
Plástica pelo Hospital Beneficência Portuguesa, 
em São Paulo. Ex-secretário municipal da Saúde 
de Jales, foi presidente da APM Jales, diretor da 
8ª Distrital, secretário-geral e 1º secretário da 
APM Estadual. Ex-conselheiro do Cremesp.

OSVALDO CAIEL 
FILHO   

 DIRETOR DA 13ª DISTRITAL
  Barretos

Graduado em Medicina pela Universidade de Mogi 
das Cruzes, com título de especialista em Pediatria 
e Neurologia Infantil. É secretário do Departa-
mento de Neurologia Infantil da Sociedade de 
Pediatria de São Paulo, presidente da Comissão 
de Ética da Unimed Santa Bárbara D’Oeste/Ame-
ricana e membro do Conselho Municipal de Saúde 
de Americana. É presidente da APM Americana e 
diretor da 14ª Distrital da APM Estadual.

ROMAR WILLIAM 
CULLEN 
DELLAPIAZZA   

 DIRETOR DA 14ª DISTRITAL
  Americana

CONSELHO 
FISCAL
TITULARES
Bruno Zilberstein 
(São Paulo)
Camillo Soubhia Júnior 
(Taubaté)
Carlos Alberto Martins Tosta  
(São Paulo)
César Antônio Roselino Secchieri  
(Bebedouro)
Luciano Rabello Cirillo 
(Guarulhos)

SUPLENTES
Flávio Leite Aranha Júnior 
(Campinas)
João Carlos Sanches Anéas 
(Ribeirão Preto)
Margarete Assis Lemos 
(Araçatuba)
Osmar Antônio Gaiotto Júnior  
(Piracicaba)
Paulo Celso Nogueira Fontão  
(São Paulo)

DELEGADOS 
CAPITAL
Adnan Neser
Alcioni Boldrini Vicenti
Ali Mahmoud
Ana Regina Cruz Vlainich
André Tosta Ribeiro
Armando de Oliveira Neto
Augusto Cesar Monteiro
Carlos Henrique Fernandes
Celita Maria Silveira Rovella
Clystenes Odyr Soares Silva
Diana Lara Pinto de Santana
Douglas Sterzza Dias
Edgard dos Santos Pereira
Edimara Maria B. Andrade Isola
Emília Inoue Sato
Ênis Donizetti Silva
Fatima Regina Abreu Alves
Fernando Sabia Tallo
Francy Reis da Silva Patrício

Gaspar de Jesus Lopes Filho
Gustavo Arruda P. Freire de Barros
Gustavo Luiz Ferreira Kesselring
Haino Burmester
Héldio Fortunado Gaspar De Freitas
Hélio Begliomini
Henrique Carriço da Silva
Ítalo Caprano Suriano
Ivan Chakkour
Ivone Minhoto Meinão
Jamile Barbosa Pereira
Jorge Mitsuo Mizusaki
José Lucas de Souza Filho
José Luiz Madrigrano
José Orlando Bordin
José Osmar M. de Abreu Pestana
José Pedro Zampieri Filho
Júlio Leonardo Barbosa Pereira
Lilia Azzi Collet da Rocha Camargo
Luis Carlos Uta Nakano
Luiz Fernando Pinheiro Franco
Marcia Cristina das Dores Bandini
Marcos Antônio Sterzza
Marcos Bosi Ferraz
Marilene Rezende Melo
Mario Roberto Hirschheimer
Mauro Batista de Morais
Miguel Lia Tedde
Nise Hitomi Yamaguchi
Osmar Bergamaschi
Osvaldo Luiz Souza Leme
Pedro Luiz Onófrio
Ramiro Colleoni Neto
Ricardo Imaizumi Pereira
Roberto Stefanelli
Roberto Vlainich
Sérgio Bortolai Libonati
Vandyck Neves da Silveira
Walter Manna Albertoni
Wilson Nassim Saad
Wimer Bottura Júnior
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ACHAPA 2 – Nova AMB, 
presidida por César 
Eduardo Fernandes 
(confira a relação 
completa abaixo), 

venceu as eleições da Associação 
Médica Brasileira, com 60,46% 
(6.100) dos votos, com uma 
vantagem de 2.111 votos sobre 
o candidato da situação, Diogo 
Sampaio. As eleições da AMB 
ocorreram de 21 a 31 de agosto. 

Votos foram computados 
pela empresa Scytl em 
eleições realizadas pela 
Associação Médica Brasileira, 
Associação Paulista de 
Medicina e Associação 
Médica do Paraná

da REDAÇÃO

CÉSAR 
FERNANDES

É O NOVO 
PRESIDENTE 

DA AMB

CONFIRA A 
VOTAÇÃO EM CADA 
ESTADO →

AC PB12 1080 9

GO RS19 1278 139

BA RJ223 246105 63

MT TO50 107 2

AM PI41 122 3

MG SE414 137174 11

DF RO602 14419 1
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AL PE29 513 22

MA SC35 104 29

CE RN26 7110 32

PA 5 2

AP PR15 982 611

MS SP166 1.421117 4.300

ES RR37 2024 13.989

6.100

TOTAL DE VOTOS

CHAPA 1
JUNTOS PODEMOS 
MAIS – DR. DIOGO 
SAMPAIO

CHAPA 2
NOVA AMB – DR. 
CÉSAR EDUARDO 
FERNANDES
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DIRETORIA 
ELEITA

2020-2023
Confira o currículo resumido 

dos novos diretores Ginecologista e obstetra, professor Titular 
de Ginecologia da Faculdade de Medicina 
do ABC (FMABC), ex-presidente e atual 
diretor Científico da Federação Brasileira 
das Associações de Ginecologia Obstetrícia 
(Febrasgo) e ex-presidente da Associação 
de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de 
São Paulo (Sogesp).

CÉSAR EDUARDO 
FERNANDES 

 PRESIDENTE
  SP

Pediatra, professora Titular de Pediatria 
da Universidade Federal da Bahia (UFBA), 
presidente da Sociedade Brasileira de 
Pediatria (SBP) e membro da Academia 
Brasileira de Pediatria e da Academia de 
Medicina da Bahia.

LUCIANA 
RODRIGUES  
DA SILVA  

 1a VICE PRESIDENTE
  BA

Cirurgião pediátrico, é ex-presidente do 
Sindicato dos Médicos do Distrito Federal 
(Sindmédico-DF).

CÉSAR DE 
ARAÚJO GALVÃO  

 VICE-PRESIDENTE 
CENTRO-OESTE

  DF

Cirurgião geral, professor Titular da FEM-
PAR e da Faculdade Evangélica Mackenzie 
do Paraná, ex-presidente da Associação 
Médica do Paraná (AMP) e vice-presidente 
da Academia Paranaense de Medicina.

JURANDIR 
MARCONDES 
RIBAS FILHO   

 2o VICE PRESIDENTE
  PR

Ginecologista e obstetra, professor Titular 
do Departamento de Ginecologia e Obs-
tetrícia da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
e presidente da Federação Brasileira das 
Associações de Ginecologia e Obstetrícia 
(Febrasgo).

AGNALDO LOPES 
DA SILVA FILHO  

 VICE-PRESIDENTE 
SUDESTE

  MG

Pediatra, professora de Medicina da 
Universidade do Estado do Pará (UEPA). 
Membro do Conselho Regional de Medicina 
do Estado do Pará (CRM/PA) e da Câmara 
de Neonatologia do Conselho Federal de 
Medicina (CFM).

MARIANE 
CORDEIRO ALVES 
FRANCO 

 VICE-PRESIDENTE 
NORTE

  PA
Cardiologista, professor Associado da Uni-
dade de Tratamento Intensivo do Instituto 
de Cardiologia do Rio Grande do Sul, chefe 
do Centro de Pesquisa Clínica do Instituto 
de Cardiologia do Rio Grande do Sul e 
ex-presidente da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia (SBC).

OSCAR DUTRA 
 VICE-PRESIDENTE 

SUL
  RS

Oncologista clínico, é ex-presidente da 
Associação Baiana de Medicina (ABM).

ROQUE S. DE 
ANDRADE E SILVA  

 VICE-PRESIDENTE 
NORDESTE

  BA
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TITULARES
José Carlos Raimundo Brito (BA)
Luiz Carlos João (SP)
Nerlan Tadeu G. de Carvalho (PR)

SUPLENTES
Francisco José Rossi (DF)
Juarez Monteiro Molinari (RS)
Márcia Pachiegas Lanzieri (SP)

CONSELHO 
FISCAL

Cirurgião de Cabeça e Pescoço, professor 
Titular do Departamento de Cirurgia 
da Faculdade de Ciências Médicas da 
Santa Casa de São Paulo e presidente da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça 
e Pescoço (SBCCP).

ANTÔNIO JOSÉ 
GONÇALVES  

 SECRETÁRIO-GERAL
  SP

Cardiologista, professor Associado da 
Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo (FMUSP), diretor da Unidade 
Clínica de Aterosclerose do Instituto do 
Coração do Hospital das Clínicas (HC-
FMUSP) e presidente do Grupo de Estudo 
de Antitrombóticos (GEAT) da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia (SBC).

CARLOS VICENTE 
SERRANO JUNIOR   

 DIRETOR DE RELA-
ÇÕES INTERNACIONAIS

  SP

Dermatologista, preceptora da Residência 
de Dermatologia da Santa Casa de Belo 
Horizonte e presidente da Regional de 
Minas Gerais da Sociedade Brasileira de 
Dermatologia (SBD-MG). 

RACHEL GUERRA 
DE CASTRO    

 DIRETORA CULTURAL
  MG

Pediatra, professor de Ética Médica e 
Bioética e membro do Conselho de Curso 
da Faculdade de Medicina da Universidade 
Santo Amaro. Ex-presidente do Cremesp 
e da Sociedade de Pediatria de São Paulo 
(SPSP) e ex-vice-presidente do CFM.

CLÓVIS F. 
CONSTANTINO     

 DIRETOR ACADÊMICO
  SP

Urologista, ex-presidente da Sociedade 
Brasileira de Urologia do Distrito Federal 
(SBU-DF) e da Associação Médica de 
Brasília (AMBr).

LUCIANO G. DE 
SOUZA CARVALHO     

 DIRETOR DE ASSUN-
TOS PARLAMENTARES

  DF

Otorrinolaringologista, professor Titular 
de Otorrinolaringologia e diretor da 
Faculdade de Ciências Médicas da Santa 
Casa de São Paulo.

JOSÉ EDUARDO 
LUTAIF DOLCI   

 DIRETOR CIENTÍFICO
  SP

Cirurgião vascular, ex-presidente da 
Associação Médica do Paraná (AMP) e 
da Sociedade Brasileira de Angiologia e 
Cirurgia Vascular (SBACV).

JOSÉ FERNANDO 
MACEDO    

 DIRETOR DE DEFESA 
PROFISSIONAL

  PR

Pneumologista, ex-presidente da 
Sociedade de Pneumologia do Espírito 
Santo (SBPT-ES) e da Associação Médica 
do Espírito Santo (AMES).

CARLOS ALBERTO 
G. DOS SANTOS 

 DIRETOR DE ATENDI-
MENTO AO ASSOCIADO

  ES

Ginecologista e obstetra, é Diretora de 
Defesa Profissional da Associação de 
Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São 
Paulo (Sogesp).

MARIA RITA DE 
SOUZA MESQUITA   

 1a SECRETÁRIA
  SP

Ortopedista, professor Titular do 
Departamento de Ortopedia da Escola 
Paulista de Medicina da Universidade 
Federal de São Paulo (EPM/UNIFESP), 
ex-presidente das Sociedades Brasileira 
de Ortopedia Pediátrica (SBOP) e da 
Sociedade Brasileira de Ortopedia e 
Traumatogia - Regional SP (SBOT-SP). 

AKIRA ISHIDA   
 1o TESOUREIRO
  SP

Cirurgião geral e médico do trabalho, 
ex-presidente da APM Guarulhos e ex-con-
selheiro do Conselho Regional de Medicina 
do Estado de São Paulo (Cremesp).

LACILDES 
ROVELLA JÚNIOR   

 2o TESOUREIRO
  SP
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SOLIDARIEDADE 
AO POVO LIBANÊS

QUANDO OUVIU um baru-
lho de explosão, no dia 4 de 
agosto, Everaldo Cunha - que 
é diplomata na Embaixada do 
Brasil no Líbano e vive há três 

anos em um apartamento a um quilôme-
tro do Porto de Beirute - foi à varanda. 
Vendo a densa coluna de fumaça que se 
formava no local, chegou a pensar na 
possibilidade de um bombardeio. A situ-
ação securitária no Líbano é volátil e um 
ataque desse tipo não o surpreenderia. 

Antes que pudesse entender a 
gravidade do que ocorria, houve uma 
segunda explosão. “Fui lançado para 
dentro do meu apartamento e a fachada 
do prédio, toda em vidro e alumínio, co-
lapsou sobre mim. Fraturei uma costela 
com o impacto e tive múltiplos cortes 
pelos estilhaços. Logo que recuperei os 
sentidos e consegui sair dos escombros, 
fui em direção ao local mais seguro da 
cidade para buscar atendimento médico 
e avaliar melhor a situação”, relata.

As explosões que atingiram o Porto 
de Beirute deixaram cerca de 200 
pessoas mortas e milhares de feridos. 
E, segundo avaliação do diplomata, 
ocorreram em um dos piores momentos 
recentes do país, que enfrenta a maior 
crise econômica da sua história. “A 
moeda local se desvalorizou 80% em 
poucos meses e calcula-se que mais de 

50% da população viva abaixo da linha 
da pobreza. Após a explosão, estima-
se que mais de 300 mil tenham ficado 
desabrigados. Além disso, vivem no 
Líbano aproximadamente 1,5 milhão de 
refugiados sírios e 500 mil palestinos, 
que também experimentam condições 
de alta vulnerabilidade.”

Segundo Cunha, o Líbano, agora, 
negocia com o Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) para buscar fôlego finan-
ceiro. Uma demanda que não será fácil 
de alcançar, uma vez que os credores 
exigem, em contrapartida, reformas que 
representam grandes desafios ao país.  
“Apesar de todas as dificuldades, o 
Líbano é muito resiliente e tem um 

INVESTIMENTOS
Cunha é chefe de 
Promoção Comercial 
e Investimentos 
e promove as 
exportações brasileiras 
para o Líbano e 
os investimentos 
libaneses no Brasil

É O VALOR ESTIMADO DOS 
PREJUÍZOS MATERIAIS

U$ 15 bi

Após tragédia no Porto 
de Beirute, médicos da 
comunidade prestam pronto 
apoio ao Líbano, arrecadando 
alimentos e recursos 
por GUILHERME ALMEIDA
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Então, com a explosão, veio muita 
emoção”, relata o oftalmologista Ro-
bert Nemer, presidente da AMLB.

Ver as manifestações de solidarie-
dade e as notas de apoio não foram 
suficientes para ele, que lançou a 
campanha da Associação. A iniciativa 
trouxe mais pessoas interessadas em 
auxiliar. Segundo Nemer, a resposta foi 
alta e rápida, com diversas empresas 
contribuindo com materiais hospitala-
res e cirúrgicos e diversos depósitos na 
conta da AMLB. “Logo, o Consulado do 
Líbano nos apoiou e a campanha se es-
palhou pelo Brasil inteiro. Outras insti-
tuições, como as Câmaras do Comércio 
Brasil-Líbano e Árabe-Brasileira, bem 
como o Hospital Sírio-Libanês (HSL) e o 
Clube Monte Líbano, nos auxiliaram”, 
lista. O sucesso resultou em toneladas 
e toneladas de doações. 

“Conversando com os libaneses, vi 
que a necessidade é total. Também 
aumentou exponencialmente nas últi-
mas semanas a presença de Covid-19. 
E precisam de ajuda para reconstru-
ção – há pessoas desabrigadas, gente 
simples que perdeu tudo. Precisam 
de vidro, aço, comida, remédio etc”, 

completa Nemer.
Paulo Chapchap, diretor geral do 

HSL, menciona que a Sociedade Be-
neficente de Senhoras do Hospital 
trabalhou muito rapidamente para 
também prestar auxílio às comuni-
dades afetadas pela explosão, ofe-
recendo apoio logístico para o envio 
de medicamentos que pudessem 
oferecer suporte farmacológicos. 

MÉDICOS LÍBANO-BRASILEIROS
A presença da comunidade libanesa 
na Medicina local, como a própria 
AMLB ou o Hospital Sírio-Libanês 
refletem, é imensa. Nemer relem-
bra, por exemplo, que quando fez 
Residência Médica na Faculdade 

setor privado de altíssimo nível, muito 
criativo e inovador, baseado em mão 
de obra altamente qualificada, mesmo 
para os padrões de países desenvolvi-
dos”, argumenta. 

APOIO DOS MÉDICOS
A partir do momento que surgiram 
notícias dimensionando o tamanho da 
tragédia libanesa, começaram a nascer 
campanhas de colaboração para a 
reconstrução da capital do país. Uma de 
grande destaque foi empreendida pela 
Associação Médica Líbano-Brasileira 
(AMLB) – saiba mais no box da pág. 25. 
“Foi uma cena chocante de se ver. Sou 
nascido em Beirute e vivi no Líbano 
até a adolescência, tenho a cidade na 
memória. Vivi uma guerra civil no país. 

TRAGÉDIA
Ruas de Beirute 

foram tomadas pela 
destruição; à direita, 

apartamento de 
Everaldo Cunha 
após explosão

“Fui lançado para dentro 
do meu apartamento 
e a fachada do prédio, 
toda em vidro e alumínio, 
colapsou sobre mim”
EVERALDO CUNHA
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de Medicina da Universidade de São 
Paulo, 50% de seus professores tinham 
ascendência do Líbano. 

Acerca do HSL, Chapchap relata: 
“Tudo começou em 1921, com o desejo 
de um grupo de senhoras em retribuir o 
acolhimento que as suas famílias rece-
beram ao chegar ao Brasil. Essa peque-
na semente de solidariedade cresceu e 
culminou com a fundação da Sociedade 
Beneficentes de Senhoras Hospital 
Sírio-Libanês, entidade filantrópica que 
trabalha diariamente para fomentar 
a construção de uma sociedade mais 
justa e fraterna”.

E a história começa ainda no século 
XIX, com um dos patronos dessa liga-
ção: Nagib Fares Michalany. Como in-
dica o material institucional da AMLB, 
ele graduou-se em Medicina pela 
Escola Protestante, atual Universidade 
Americana de Beirute, tendo chegado 
ao Brasil em 1884, após passagens pelo 
exército otomano no Sudão e no Egito. 

A seguir, outros grandes médicos 
seguiram os passos de Michalany, tais 
quais: Fadlo Haidar, Negib Khalil Scaff, 
Nicolau Salim Assali, Suleiman Ide 
Freihah, Chucri Zaidan, Elias Mikail 
Khair, Wadih Safady e Miguel Gebara. 

HISTÓRICO DE IMIGRAÇÃO
Boa parte deste movimento migratório 
se deve à figura do imperador Dom 
Pedro II, que em suas viagens nas 
décadas de 1860 e 1870 visitou o 
Oriente Médio, conhecendo líderes 
e intelectuais locais e estimulando 
a aproximação entre os povos, 
cimentada ao longo do século XX.

Como publicado no livro “Relações 
entre o Brasil e o mundo árabe: 
construção e perspectivas”, um dos 
diários de viagem de Dom Pedro II – 
que inclusive estudou árabe e hebraico 
– dizia: “O Líbano ergueu-se diante 
de mim, com seus cimos nevados, seu 
aspecto severo, como convém a essa 
sentinela da Terra Santa”. 

O diplomata Everaldo Cunha reitera 
essa proximidade. “Desde o final do 

EM 1997, médicos de 
ascendência libanesa 
formaram o Grupo 
Hakim, inspirados nos 
valores morais e éticos 
tanto de suas culturas 
milenares, quanto da 
profissão que abraça-
ram. “A ideia era trocar 
ideias na área científica, 
com reuniões mensais”, 
relembra Nemer. Ao 
longo dos anos, o grupo 
cresceu e os integrantes 
fundaram, em 2005, 
a Associação Médica 
Líbano-Brasileira.

Além de compar-
tilhar conhecimento 
entre eles, a partir de 
2017, os associados 

passaram a realizar um 
trabalho mais voltado 
ao lado social, agregan-
do pessoas envolvidas 
com trabalho filantró-
pico. Desta maneira, 
iniciaram um projeto 
de atendimento aos in-
divíduos refugiados no 
Brasil. E a Associação 
está criando regionais 
no Rio de Janeiro, Mato 
Grosso do Sul e Rio 
Grande do Sul – além 
do capítulo paranaense 
já estabelecido.

Nemer afirma que a 
campanha de doação 
ao Líbano irá continuar 
o tempo que for preciso 
para seguir ajudando 

no socorro e na recons-
trução de Beirute, além 
de assistir às famílias 
desabrigadas e auxiliar 
na reconstrução de 
hospitais danificados 
na cidade. Os dados 
bancários para quem 
pretende contribuir 
estão abaixo. Mais 
informações podem ser 
encontradas em www.
aml-b.org.

ASSOCIAÇÃO MÉDICA 
LIBANO BRASILEIRA
CNPJ: 08.326.792/ 
0001-09
BANCO: SANTANDER
AG: 1199
CC: 13000982-5

AMLB

É A ESTIMATIVA DE DESCENDENTES 
DE LIBANESES NO BRASIL

10 mi
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século XIX, há um fluxo intenso e di-
nâmico de imigração nos dois sentidos, 
que perdura até hoje. Estima-se que 
haja cerca de 10 milhões de descenden-
tes de libaneses no Brasil e, aqui, temos 
uma comunidade brasileira de cerca de 
20 mil pessoas – muitas binacionais.”

Naquela altura, muitos libaneses 
(e árabes, em geral) começaram a 
desembarcar no Brasil. Segundo a 
publicação “Brasil 500 Anos”, do 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), muitos destes 
emigraram por motivos religiosos e 
econômico-sociais ligados à estrutura 
agrária da região.  

No Brasil, a maioria dos imigrantes 
árabes se dirigiu para São Paulo. Núme-
ro menor deles foi para o Rio de Janeiro 
e para Minas Gerais, com alguns poucos 
se estabelecendo no Rio Grande do Sul e 
na Bahia. Já em 1920, calculava-se mais 
de 58 mil imigrantes árabes no Brasil – 
40% deles em território paulista. 

Essa foi a realidade de Yussef Lutfy, 
avô de Roberto Lotfi Júnior, vice-presi-
dente da APM. Chegado ao Brasil aos 14 
anos, no início do século XX, em decor-
rência dos processos de dissolução do 
Império Otomano, ele começou a vida 
por aqui em Santos, trabalhando como 
mascate, vendendo gravatas, até juntar 
dinheiro para vir à capital. Uma vez em 
São Paulo, Lutfy fundou a Lavanderia 
Cysne, em Pinheiros, que duraria mais 
de 80 anos na cidade. 

Trajetória comum na comunidade 
libanesa de forma geral, que foi se 
estabelecendo nos grandes centros 
urbanos. Em São Paulo, já na década 
de 1930, concentravam-se na Sé ou na 
Santa Ifigênia. Muitos eram mascates 
e, segundo a publicação do IBGE, foram 
responsáveis por trazer inovações ao 
comércio popular, com práticas de alta 
rotatividade e promoções e liquidações. 
Com o aumento de capital, os libaneses 
abriram casas comerciais, sobretudo 
lojas de tecidos a varejo e armarinhos. 
Em breve, passariam a investir no setor 
industrial, galgando forte presença na 
economia nacional. 

Relação tão umbilical é refletida até 
hoje na diplomacia, na cultura e no 

comércio. “Fomos o principal fornece-
dor de carne, tabaco e café ao Líbano em 
2019. Na vertente securitária, a Mari-
nha Brasileira comanda, há dez anos, o 
segmento marítimo da missão da ONU 
encarregada de garantir a estabilidade 
na fronteira do Líbano com Israel”, 
argumenta Cunha. 

Acerca da tragédia, Lotfi lamenta que 
tenha acontecido em um momento de 
crise financeira e política muito grave 
no Líbano, relembrando que o país, 
desde o fim do século XIX, tem passado 
por diversos momentos de instabilidade, 
como guerras civis e ocupações estran-
geiras. Ele recorre, porém, ao poeta 
libanês Khalil Gibran para fazer uma 
previsão: “Não importa quantas vezes o 
Líbano cairá. O que importa é que todas 
as vezes o Líbano se levantará e continu-
ará andando para o futuro”, finaliza. 

ARRECADAÇÃO
No início do mês, foi 
enviado ao Líbano 
um transporte 
marítimo com quase 
70 toneladas de 
insumos hospitalares 
e alimentos
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MARIA AMÉLIA 
FERREIRA

RAIO-X

FORMAÇÃO
Faculdade de 
Medicina da 
Universidade  

do Porto

ESPECIALIDADE
Educação médica

CARREIRA
Professora da 

Faculdade de Medicina 
da Universidade do 

Porto e Provedora da 
Misericórdia do Marco 

de Canaveses

EDUCAÇÃO MÉDICA
Maria Amélia 

desenvolve um trabalho 
de décadas em prol 
da humanização no 

ensino e na prática da 
Medicina
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Torná-la mais humana é uma 
das missões de vida de Maria 
Amélia Ferreira, professora 
da Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto (FMUP)

por GUILHERME ALMEIDA

COM MAIS DE 40 anos de 
carreira acadêmica, Maria 
Amélia Ferreira ganha 
homenagem no V Colóquio 
Internacional – a Medicina 

na Era da Informação (V Medinfor), 
de 13 e 17 de setembro, iniciativa da 
Universidade do Porto (UP) em conjunto 
com a Universidade Federal da Bahia 
(UFBA). A partir do reconhecimento 
recebido, Maria Amélia conversou com 
a Revista da APM sobre sua trajetória 
na FMUP – onde tornou-se a primeira 
mulher a ocupar a posição de diretora 
–, o que pensa sobre educação médica, 
desafios da formação, reflexos da 
pandemia de Covid-19 e mais. A versão 
completa da entrevista está no site da 
Associação (www.apm.org.br).

REVISTA DA APM: O que representa 
receber essa homenagem no Medinfor?
MARIA AMÉLIA FERREIRA: Considero 
que a atribuição desta homenagem 
corresponde ao reconhecimento de 

uma visão que, desde cedo – em um 
tempo em que ainda não era este o 
posicionamento do ensino médico –, 
correspondeu ao meu “estar” e “ser” na 
educação médica: a defesa da interdis-
ciplinaridade entre diferentes áreas do 
conhecimento e a Medicina, neste caso 
especial do Medinfor, as ciências da 
comunicação e da informação.

Aproveitando o tema do evento: como 
avalia o uso das tecnologias neste mo-
mento da Medicina?
A abordagem deste tema é hoje nuclear, 
decorrente do vertiginoso desenvolvi-
mento tecnológico, da sua intervenção 
na área médica e a sua aplicação ao 
“cuidar”, na prática da Medicina. Não 
é dualidade de visões. É a complemen-
taridade racional na operacionalização 
de uma prática médica que, mais do que 
nunca, tem que ser humanizada. O uso 
das tecnologias irá permitir mais tempo 
para a humanização, para a persona-
lização do “cuidar”. Não podemos ter 

a certeza quanto às especificidades do 
futuro, mas a mudança em si é a única 
certeza. A fusão entre a biotecnologia 
e a tecnologia da informação confron-
ta-nos com os maiores desafios que a 
humanidade alguma vez encarou.

Em relação à pandemia: acredita que 
ela pode mudar a forma de se fazer 
Medicina, para além das inovações 
tecnológicas?
A pandemia está a produzir uma onda 
de novas interpretações da realidade 
e de novas respostas a um problema 
desconhecido de todos. Aproveitemos 
– na formação médica – a oportunidade 
que nos é dada pela Covid-19, confron-
tando-nos, numa disrupção do mundo, 
com a necessidade de resolver proble-
mas desconhecidos de todos. Em todo o 
mundo, os diferentes setores da Saúde 
– público, privado e social – têm dado 
toda a contribuição possível, sempre ao 
lado dos mais frágeis, reinventando-se 
para enfrentar a pandemia. É evidente 
que só na parceria solidária entre socie-
dade civil, entidades públicas e sociais 
será possível manter este desiderato, 
em uma visão construtiva da sociedade.

Qual a sua visão acerca da educação 
médica brasileira? Há similaridades com 
o ensino em Portugal?
Nos últimos anos, houve um aumento 

“O uso das tecnologias 
irá permitir mais tempo 
para a humanização, 
para a personalização 
do ‘cuidar’”FO
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“A MEDICINA 
CONTINUA 
SENDO A COLUNA 
VERTEBRAL DO 
DESENVOLVIMENTO”
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exponencial dos cursos de Medicina no 
Brasil, o que não se poderá enquadrar 
em uma qualidade estável de formação 
médica, pela falta de recursos econômi-
cos, materiais e humanos. Contudo, na 
educação médica brasileira, há experi-
ências inovadoras de grande qualidade. 
Há acadêmicos da maior qualidade 
e discernimento na problemática da 
Educação Médica, que são referência 
internacional. Em termos de dimensão 
e comparabilidade, estamos falando 
de oito cursos públicos de Medicina 
oferecidos nas universidades portugue-
sas, face a centenas de cursos no Brasil. 
Contudo, o perfil do médico é, hoje, 
dependente de uma série de indicadores 
internacionais e tenho a experiência 
de o reconhecer em muitos colegas e 
estudantes em mobilidade provenientes 
de instituições brasileiras. Por outro 
lado, o Brasil ainda não se adequou ao 
Processo de Bolonha e, por isso, a orga-
nização do curso é díspar da europeia. 
Também a não adoção do ECTS [sistema 
europeu de créditos acadêmicos] torna 
mais difícil o reconhecimento da mobi-
lidade e das formações. 

A senhora tem militado há anos pela 
educação qualificada dos médicos.  
Por que é tão desafiador formar um 
bom profissional?
Hoje, as doenças da civilização impõem 
um novo olhar na prática da Medicina. 
Na formação dos médicos, há que se 
assegurar excelência de aprendizagem, 
formação tecnológica e humana e 
criação de valor. As escolas médicas já 
integram estes vetores, em diferentes 
modalidades de abordagem. A principal 
dificuldade é a resistência à mudança 
e assumir a incerteza. Assim, é 
fundamental: (1) manter o processo de 
avaliação das condições pedagógicas 
das escolas médicas e avaliar o modo 
como elas lidam com a mudança; (2) 
desenvolver projetos inovadores na 
educação médica como os EPAs [sigla 
em inglês para Atividade Profissional 
Confiável]; (3) tornar obrigatória a 
formação pedagógica dos docentes 
(como se desenvolve a capacidade de 
gerir a informação, a criatividade e 

o pensamento crítico e a capacidade 
de comunicação); (4) envolver neste 
processo os estudantes, futuros médicos, 
para melhorar a implementação 
adequada de novas metodologias através 
do seu feedback, na promoção da 
educação não-formal e valorização das 
atividades extra-curriculares; e (5) criar 
mecanismos de responder à mudança e 
lidar com a incerteza. 

Como vê – após tornar-se a primeira 
mulher a dirigir a FMUP – o papel das 
mulheres na Medicina atualmente?
As mulheres desempenham um 
papel nuclear na Medicina atual. 

LIDERANÇA FEMININA
Primeira mulher a 
ocupar o cargo, Maria 
Amélia dirigiu a FMUP 
entre 2014 e 2018
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SPDM/PAIS
Abre vagas para:

www.spdmpais.org.br

(11) 95080-6443

recrutamento.medicos@spdm-pais.org.br

Médico 
Estratégia Saúde da Família

Atuação na  Atenção Básica

Regiões de São Paulo: 
Perus/Pirituba - Norte
Sapopemba - Leste
Vila Prudente - Leste
Mooca/Pari - Leste
Vila Mariana/Jabaquara/Ipiranga -Sul

Vínculo CLT 
Salário + Benefícios (VA/VR) + 

Gratificação por Área Prioritária  -
de acordo com a região

Requisitos para o cargo: 

Formação: Medicina
Formação Complementar 
Desejável: Residência Médica
Experiência: 06 meses na função 
de Médico. 

Interessados contatar equipe:

(11) 5904-6300 ramais: 461 /632 /411 /511 /359

Elas não precisam de discriminação 
positiva, mas sim de igualdade de 
oportunidades e que lhes seja atribuído 
o devido reconhecimento pelas metas 
alcançadas. Estou certa de que ser 
mulher me trouxe vantagens adicionais 
na direção da FMUP, onde são 
necessárias competências de gestão 
pessoal e interpessoal que envolvem 
a autoconsciência, a autogestão, a 
empatia e as competências sociais. 
Hoje, as mulheres também têm 
forte presença nas organizações 
da economia social e solidária. O 
terceiro setor tem desempenhado 
um papel importante na criação de 
oportunidades para as mulheres, 
sendo a liderança no feminino muito 
distintiva, apesar da forma desigual das 
posições de liderança. 

Acredita que a Medicina, de maneira 
geral, tem cumprido o seu papel social 
nas diferentes sociedades?
A Medicina continua a ser a coluna 
vertebral – com a Educação – do desen-
volvimento. Pode ser uma visão muito 
fundamentalista, mas Saúde e Educação 
são áreas de sustentabilidade popula-
cional. Há hoje, por todo o mundo, uma 
nova geração na Medicina que se dedi-
ca à resolução de problemas da socie-
dade através de iniciativas inovadoras, 
sustentáveis e escaláveis. Criei, nos úl-
timos anos, uma visão muito orientada 
para a ligação da FMUP à comunidade e 
às instituições da economia social e da 
cultura. Deste modo, cumprindo com 
o que diz o nosso escritor da lusofonia 
Mia Couto: “O importante não é a casa 
onde moramos. Mas onde, em nós, a 
casa mora”. Damos por cumprida a 
nossa tarefa social, se em cada um de 
nós a Medicina morar. 

“Na formação dos médicos, 
há que se assegurar 
excelência de aprendizagem, 
formação tecnológica e 
humana e criação de valor”
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OFTALMOLOGIA 
TELEORIENTAÇÃO E 
AULAS VIRTUAIS JÁ 
SÃO REALIDADE
Plataformas seguras e análises de exames feitos por 
especialistas qualificados são cuidados essenciais para uma 
boa atuação remota    por KELI ROCHA

O ISOLAMENTO SOCIAL mudou a 
rotina não só daqueles que tiveram que 
ficar dentro de casa para evitar o con-
tágio e possivelmente a transmissão 
do novo coronavírus, como também de 
empresas de diversos setores. Na área 
da Saúde não foi diferente, e as mais 
diversas especialidades médicas pas-
saram a recorrer com mais frequência 
aos atendimentos virtuais. 

Em continuidade à nossa série 
sobre iniciativas em Telemedicina e 
Saúde Digital, nesta edição da Revista 
da APM exploramos a Oftalmologia 
para entendermos como a área tem 
reorganizado seus serviços em função 
das novas tecnologias. 

Uma iniciativa de destaque do Con-
selho Brasileiro de Oftalmologia, por 
exemplo, é o Programa Brasil que En-
xerga, coordenado pelo vice-presidente 
do CBO, Cristiano Caixeta Umbelino, 
que organizou teleorientação com 
médicos voluntários, respondendo às 
perguntas dos pacientes a respeito de 
condições oculares.

Os usuários do programa recebem 
orientação sobre lentes de contato, a 
continuidade do uso de medicações e de 
como fazer o monitoramento da pressão 
intraocular, para citar alguns itens. Por 
conta da epidemia, também foi possível 
ajudar pacientes que perderam contato 
com seus respectivos médicos oftal-

TELEORIENTAÇÃO 
Prática tem auxiliado pacientes com 
indicações sobre tratamentos em 
andamento e uso de lentes de contato FO
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mologistas ou tiveram procedimentos 
cirúrgicos suspensos ou remarcados.

“A teleorientação consiste na 
interação direta entre o médico e o 
paciente, através de tecnologias de 
comunicação e informação, para que 
o profissional possa orientar medidas 
gerais em relação às diversas condições 
de saúde. No entanto, não podemos 
confundir com a teleconsulta, pois 
não resulta na prescrição de receita 
ou na indicação de exames”, explica 
o coordenador da Comissão de 
Telemedicina, Tecnologia e Inovação 
(TTI) do CBO, Alexandre Chater Taleb.

A teleorientação é uma das modali-
dades de Telemedicina autorizadas pelo 
Conselho Federal de Medicina (CFM) 
por conta da pandemia de Covid-19, em 
publicação oficial de março deste ano. 
O serviço é realizado por áudio, vídeo e 
por chat (digitação). 

Paralelamente à instalação e manu-
tenção do Programa Brasil que Enxerga, 
outra iniciativa do Conselho é a série 
“CBO Live”, transmissões em canal 
direto com esclarecimentos técnicos e 
científicos sobre a saúde ocular, com a 
participação de especialistas renoma-
dos, abordando impactos e consequên-
cias do novo coronavírus. 

REMUNERAÇÃO
A sociedade de especialidade também 
tem atuado forte em relação à remu-
neração dos atendimentos realizados 
por Telemedicina durante a pandemia 
de Covid-19, tendo como base a Lei 
no 13.989/2020 - cujo artigo 5o dita 
expressamente que “a prestação de 
serviço de Telemedicina seguirá os 
padrões normativos e éticos usuais do 
atendimento presencial, inclusive em 
relação à contraprestação financeira 
pelo serviço prestado”.

E foi com surpresa e indignação que 
o CBO recebeu notícias de que alguns 
planos e operadoras de planos de 
saúde estariam tentando, ilegalmente, 
impor pagamento diferenciado 
reduzido da prestação de serviços por 
Telemedicina, tentando inclusive coagir 
médicos a aderirem a esse sistema de 
remuneração reduzida, sob ameaça 

velada de descredenciamento.
Além de notificar alguns planos de 

saúde que estão cometendo esse tipo de 
ilegalidade e de tomar as medidas cabí-
veis junto às autoridades competentes, 
o Conselho tem orientado seus associa-
dos a denunciarem qualquer tentativa 
de sugestão ou imposição de cobrança 
diferenciada por parte de planos e ope-
radoras de planos de saúde (garantido o 
anonimato do denunciante).

“Neste momento de pandemia, no 
qual o número de mortos cresce expo-
nencialmente no Brasil, o mínimo que se 
espera de todos é o respeito à legislação 
vigente. Ignorar isso com o objetivo de 
auferir lucros, discriminando o pro-
fissional médico que está na frente do 
atendimento e, prejudicando diretamen-
te o atendimento dos usuários, além de 
uma irresponsabilidade flagrante, é um 
crime, e será levado a conhecimento de 
todas as autoridades competentes para a 
tomada das devidas medidas”, argumen-
ta o CBO em nota oficial. 

“Neste momento de pandemia, o mínimo 
que se espera de todos é o respeito à 
legislação vigente.”
CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA

REMUNERAÇÃO
Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia 
tem lutado por 
adequados honorários 
aos especialistas 
que atendem via 
Telemedicina
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HISTÓRIA DA MEDICINA

Linamara Rizzo Battistella é referência nos 
tratamentos que permitem inclusão e qualidade 
de vida para deficientes físicos
por JULIA ROHRER*

Sempre em
MOVIMENTO

A EDIÇÃO DE agosto/setembro da 
Revista da APM prossegue com as ho-
menagens aos nomes que foram fun-
damentais para definir a história da 
Medicina no Brasil durante os últimos 
90 anos. A homenageada, desta vez, 
é Linamara Rizzo Battistella, um dos 
principais nomes da Medicina Física e 
Reabilitação no País e idealizadora da 
Rede Lucy Montoro.

Nascida no município de Santo 
André, em São Paulo, no dia 13 de 
abril de 1951, Linamara sempre esteve 
destinada ao sucesso. Com apenas seis 
anos de idade foi escolhida, entre cer-
ca de trezentas crianças, para dar vida 
a diversas protagonistas de novelas 
infanto-juvenis da Rede Globo. 

A participação como menina 
símbolo da campanha “Um Lírio na 
TV”, que tinha o objetivo de contribuir 
com as crianças da Associação de 
Assistência à Criança Deficiente 

ALÉM DA 
MEDICINA

Antes de tornar-se 
médica, Linamara 

foi atriz mirim, 
participando de 
diversas novelas 

da Rede Globo

* Sob supervisão de Giovanna Rodrigues
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(AACD), ofereceu a Linamara a 
oportunidade de vivenciar o papel de 
uma criança com deficiência física. A 
experiência, futuramente, foi uma das 
principais razões para a escolha de 
sua especialidade. 

Mesmo diante dos holofotes e da 
possibilidade de seguir uma carreira 
artística, ela optou pelo caminho da 
Medicina, que desde a infância foi 
o seu grande sonho.  Sendo assim, 
Linamara ingressou na Pontifícia Uni-
versidade Católica de São Paulo (PUC), 
onde deu os primeiros passos de seu 
caminho de humanização da área. 

ÊXITO PROFISSIONAL
Após a sua formação acadêmica, a 
médica ingressou no Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo (HC/
FMUSP) e passou três anos chefiando 
o Serviço de Reabilitação. Em 1976, ela 
iniciou a assistência reabilitativa in-
tegral, referência em todo o Brasil no 
tratamento de pacientes hemofílicos. 

Neste mesmo contexto, Linamara 
elaborou a sistemática de atendimen-
to às lesões musculoesqueléticas da 
hemofilia, experiência brasileira que 
atravessou fronteiras, alcançando 
toda a América Latina e a Europa.

Em 1979, a médica foi responsável 
pela elaboração da Residência Médica 
em Medicina Física e Reabilitação, 
seguindo as exigências da Comissão 
Nacional de Residência Médica, na 
FMUSP. Este foi o primeiro – e duran-
te muitos anos, o único – programa 
voltado à área reconhecido e oficiali-
zado pelo Ministério da Educação. 

Durante os anos de 1982 a 1987, 
Linamara foi representante do Conse-
lho Estadual para Assuntos da Pessoa 
Portadora de Deficiência na Secretaria 
do Governo do Estado de São Paulo 
– órgão que ela fundou. Também foi 
a responsável por implantar medi-
das, através da instância, voltadas à 
assistência destes pacientes dentro do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

Entre 1992 e 2001, a médica foi 
participante ativa e de renome dentro 

dos comitês e grupos de trabalho 
do Ministério da Saúde, sobretudo 
no que se refere às questões sobre a 
saúde e reabilitação de pacientes  
com deficiências. 

Em 2008, ela fundou a Rede Lucy 
Montoro, um dos principais centros 
de saúde especializados no atendi-
mento a pessoas com deficiência em 
todo o Brasil. A instituição também 
trabalha com doenças que podem ser 
potencialmente incapacitantes. Rea-
lização esta que representa todos os 
anos dedicados por Linamara em prol 
de uma sociedade mais inclusiva.  FO
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PIONEIRA
A especialista foi 
responsável por 

criar o 1º programa 
de Residência 

Médica em Medicina 
Física e Reabilitação 

do Brasil
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ESPECIAL

Graças ao descobrimento de doenças e seus efeitos no 
corpo humano, a Medicina pôde evoluir

por JULIA ROHRER*

Infinitas
DESCOBERTAS

1. INSTITUTO SOROTERÁPICO
Criado em 1900, o instituto tinha 
como objetivo inicial fabricar soros 
e vacinas contra a peste bubônica. 
Estabelecido na Fazenda de 
Manguinhos – propriedade 
federal no Rio de Janeiro – foi 
oficialmente registrado como 
Instituto Oswaldo Cruz, que o 
dirigia desde 1902, em 1908. 

2. EDUARDO CHAPOT PRÉVOST
O médico foi responsável pela 
primeira cirurgia de separação de 
gêmeas siamesas unidas pelo tórax 

no Brasil, em 1900. Maria, uma 
das meninas, morreu cinco dias 
após o procedimento, por conta 
de complicações pós-operatórias, 
enquanto Rosalina teve uma vida 
saudável, se tornou mãe e viveu  
por mais de 80 anos. 

3. “A INTERPRETAÇÃO  
DOS SONHOS”
Uma das obras mais renomadas 
do psiquiatra Sigmund Freud. 
Datado de 1900, o livro apresenta 
a definição dos processos 
inconscientes, pré-conscientes e 
conscientes presentes nos sonhos. 
Entre diversos tópicos abordados, 
o autor define as maneiras de 
recordar e relatar os sonhos e 
explica por que eles ocorrem. 

4. SOROS ANTIOFÍDICOS 
E ANTIPESTOSOS 
As primeiras doses foram criadas 
em 1901, após anos de estudos de 
Vital Brazil, junto do francês Albert 
Calmette, sobre o ofidismo. Os so-
ros e vacinas elaborados pelos dois 
continham bactérias que forne-
ciam anticorpos para o organismo, 
possibilitando assim o tratamento 
de incidentes causados por animais 
peçonhentos. 

5. CAMPANHA CONTRA 
A VARÍOLA
As campanhas de saneamento lide-
radas por Oswaldo Cruz, em 1904, 
resultaram na “Revolta da Vacina”, 
um dos momentos mais conturba-
dos do médico enquanto Diretor de 

* Sob supervisão de Giovanna Rodrigues

DANDO CONTINUIDADE à série so-
bre 90 fatos marcantes da história 
da Medicina, a Revista da APM traz, 
nesta edição, algumas das principais 
descobertas sobre doenças, condi-
ções e procedimentos que contribu-
íram para modernizar a ciência. 

A percepção acerca de tais 
acontecimentos é muito importante 
para entender como a Medicina 
moderna opera e quais foram os 
fatos históricos que constituíram 
e moldaram a forma como ela é 
praticada atualmente. FO
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Saúde Pública. Após determinar a 
obrigatoriedade da vacinação para 
controlar a disseminação da varíola, 
que provocava uma violenta epi-
demia no Brasil, houve um motim 
provocado por pessoas contrárias 
à ideia. A rebelião deixou cerca de 
30 mortos e centenas de feridos e 
a vacinação obrigatória foi anulada.

6. CULTURA DE TECIDOS
A descoberta de Ross Harrison, 
em 1906, é vista como uma das 
mais importantes da Medicina 
ocidental. A cultura de tecidos 
possibilitou o cultivo de células 
vivas em laboratórios, provenientes 
de plantas ou animais. Dessa 
forma, houve novos estudos para a 
criação de vacinas de poliomielite, 
catapora, caxumba e raiva, além de 
avanços em tratamentos efetivos 
contra o câncer e a Aids. 

7. DESCOBERTA DA 
ESQUISTOSSOMOSE
O cientista brasileiro Manuel Au-
gusto Pirajá da Silva comprovou a 
existência do Schistosoma mansoni, 
causador da esquistossomose, no 
ano de 1908. O cientista observou 

as primeiras evidências da doença 
após estudar ovos do parasita 
eliminados por um paciente em 
Salvador e, anos mais tarde, definiu 
o que o verme causava no organis-
mo. Pirajá morreu antes que a cura 
para a doença fosse descoberta. 

8. DOENÇA DE CHAGAS
O epidemiologista Carlos Chagas 
analisou, entre 1908 e 1909, a exis-
tência de um protozoário em áreas 
rurais gerador de uma doença 
que causava febre, dor de cabe-
ça, fraqueza, inchaço nos rostos e 
nos membros, além de problemas 
cardíacos e digestivos. O especialis-
ta o classificou como Trypanosoma 
cruzi. Mais tarde popularizada como 
Doença de Chagas, a enfermidade 
não foi vista como uma questão de 
saúde pública até 1920.
 
9. KARL LANDSTEINER 
Foi o criador do sistema “ABO” nos 
tipos sanguíneos, possibilitando 
que pacientes pudessem realizar 
transfusões de sangue seguras. 
Graças a sua descoberta – realiza-
da usando o próprio sangue e o 
de alguns colegas – Landsteiner foi 
condecorado com o Prêmio Nobel 
em 1930. 

10. NIKOLAI ANICHKOV
O patologista russo foi o primeiro 
a apresentar as consequências do 
colesterol no organismo dos seres 
vivos. Suas análises ganharam pro-
eminência após registrar, em 1913, 
o aparecimento de vólvulos nas 
artérias de coelhos que tiveram 
colesterol aplicado na alimentação. 
Desta forma, o médico descobriu 
que estes animais desenvolveram 
aterosclerose. 
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DANIEL MAGNONI, coordenador da área de 
alimentação e nutrição da Sociedade Brasileira 
de Cardiologia e autor do livro “PANDEMIA 
– Relatos da Frente de Batalha. Dicas e 
orientações para a alimentação na nova era”

frente situações de insegurança e de 
dúvidas. Os casos gerados pela Covid-19 
parecem, até o momento, não ter fim. 

A pandemia acelerou inúmeros 
processos e protocolos baseados em 
experiências recentes e adaptações de 
casos de sucesso. A vivência dos profis-
sionais de Saúde durante a pandemia é 
um tema de grande relevância, repleto 
de experiências ricas e interessantes.

Em um futuro próximo, analisa-
remos o momento atual e devemos 
aprender com os acertos e com os er-
ros. Mas, de forma muito contundente, 
deveremos repensar nossos processos 
de educação, atualização e, principal-
mente, de relações interpessoais e com 
os nossos pacientes.

BASTIDORES 
DA PANDEMIA
por DANIEL MAGNONI

EM MARÇO DESTE ano, quando come-
çaram a surgir os primeiros casos de Co-
vid-19 no Brasil, os ambientes hospitala-
res, pronto-atendimentos e consultórios 
foram engolfados por uma realidade 
assustadora. As comunidades científicas 
e médicas de todo o mundo entraram 
em alerta geral para fazer face a uma si-
tuação de proporções inusitadas, nunca 
imaginadas pela nossa geração. 

Essa realidade fez nascer a neces-
sidade de novos relacionamentos 
interpessoais, comerciais e sociais fora 
do cotidiano. Estamos vivendo em um 
ambiente muito similar à pandemia de 
1918, conhecida como gripe espanhola, 
que varreu o Planeta e provocou cerca 
de 50 milhões de mortos, ceifando 
quase 3% da humanidade.

Entre consultas e demandas médicas 
junto aos pacientes, me relembrei da 
história vivida por Elisa Alves Mag-
noni, minha própria avó. Portuguesa 
de nascimento, mas naquela época 
vivendo em Santos (SP) e com 15 anos, 
foi acometida pela gripe espanhola. 

Não se nutria esperança quanto à sua 
sobrevivência. De forma semelhante à 
de muitas pessoas, Elisa estava à beira 
da morte, com febre alta, estado geral 
crítico e delirando muito. Durante seus 
delírios, pedia aos seus familiares um 
pedaço de bacalhau seco, que estava 
dependurado próximo ao seu leito. 

Como seria dada como morta 
em poucos dias, atenderam ao que 
seria seu último desejo. Assim, foi se 
alimentando de pedaços do peixe, que 
ela saboreava com vigor. À medida 
que comia a carne salgada avidamente 
e bebia muita água, seus sinais vitais 

Covid-19 acelerou 
inúmeros processos e 
protocolos baseados em 
experiências recentes

melhoravam. Ela viveu 95 anos e 
conheceu o neto, hoje nutrólogo. 

Rotineiramente, envio a quase 
2.000 amigos, familiares e pacientes 
pequenos textos semanais abordando 
temas sobre alimentação e estilo 
de vida. Com o isolamento, todos 
começaram a “curtir” avidamente os 
textos e a solicitar mais temas.

De outro lado, com a maciça 
utilização das mídias sociais, comecei 
a ouvir, relatar e comentar diversas 
situações de ansiedade, angústia, 
depressão, irritação e projetos de 
mudança de vida, empresariais e de 
adaptação ao novo que está por vir. 

Profissionais de Saúde que atuam 
nas áreas de emergência, pronto-
socorro, unidades de terapia intensiva 
e internação enfrentam e encaram de 



http://hospitalsamaritano.com.br/


40    APM    MUNDO APM

EDITAL

 A ASSOCIAÇÃO Paulista de Medicina vem 
dar ciência aos seus associados com direito 
a voto e convocá-los para as eleições dos 
cargos de Diretoria dos Departamentos 
Científicos e Comitês Científicos da APM 
– Triênio 2020-2023, observados os 
dispositivos Estatutários, Regulamento 
dos Departamentos Científicos ou 
Comitês Científicos da APM e normas 
complementares a respeito. A votação dos 
associados ocorrerá no dia 30/10/2020 
(sexta-feira), das 09h00 às 18h00, 7º 
andar, na sede social da APM, sito à Av. 
Brigadeiro Luiz Antônio, 278. 

As Associações de Especialidades Médicas 
conveniadas à APM e que são Departamen-
tos Científicos da Entidade, não participa-
rão das eleições para preenchimento dos 
cargos de Diretoria dos Departamentos 
Científicos, pois estas deverão indicar à Se-
cretaria da Diretoria Científica da APM, os 
membros das suas respectivas Diretorias, 
até às 18h00 do dia 30/09/20. 

Fica facultada a apresentação de chapas 
concorrentes aos cargos de Diretoria dos 
Departamentos e Comitês Científicos da 
APM, acima citados, mediante protocolo 
na Secretaria Geral da APM, sito à Av. Bri-
gadeiro Luiz Antônio, 278 – 12º andar, das 
09h00 às 18h00 de segunda à sexta-feira, 
até 30 (trinta) dias da data das eleições.

CANDIDATO: 
Para ser votado para os cargos das Dire-
torias dos Departamentos Científicos ou 
Comitês Científicos o Associado deverá: ser 
Associado Efetivo da APM e estar inscrito 
no respectivo Departamento ou Comitê, até 
a data final para a apresentação das cha-
pas; estar em pleno gozo de seus direitos 

estatutários da APM; estar quite com as 
contribuições associativas da APM, até a 
data final para a apresentação das chapas; 
no caso dos Departamentos Científicos, 
possuir o respectivo título de especialista. 

VOTO: 
Para votar o Associado deverá: ser Asso-
ciado Efetivo da APM e estar inscrito no 
respectivo Departamento ou Comitê, até a 
data final para a apresentação das chapas; 
estar em pleno gozo de seus direitos 
estatutários; estar quite com as suas 
contribuições associativas, até a data final 
para a apresentação das chapas; no caso 
dos Departamentos Científicos, possuir o 
respectivo título de especialista. 

No caso de ausência de indicação 
dos membros da respectiva Diretoria 
do Departamento Científico pelas 
Associações Conveniadas, bem como no 
caso de não apresentação de candidatos 
e chapas para as eleições dos cargos dos 
Departamentos Científicos ou Comitês 
Científicos, poderá a Diretoria da APM 
fazer a indicação destes cargos.
 
Informações complementares acerca das 
eleições deverão ser solicitadas, por escri-
to, junto à Secretaria Geral da APM. 

São Paulo, 28 de agosto de 2020.

 

Dr. José Luiz Gomes do Amaral 
PRESIDENTE 
 
Dr. Álvaro Nagib Atallah  
DIRETOR CIENTÍFICO

EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO



https://www.bradescoseguros.com.br/clientes/produtos/plano-saude
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N OS PRIMEIROS dez dias 
de setembro, a Associa-
ção Paulista de Medicina 

iluminou sua sede na capital 
em verde e amarelo, abrindo 
a etapa Brava Gente Brasi-
leira da campanha “Juntos 
com a APM – O médico tem 
e merece mais valor”. A ação 
foi motivada pela chegada 
ao mês da Independência 
do Brasil, comemorada no 
dia 7 de setembro, período 
tradicionalmente marcado por 
homenagens e entregas de 
honrarias de relevância.

O novo mote é uma alusão 
ao Hino da Independência. 
Há um grupo em particular 
para o qual a APM presta 
reverência: os 470 mil 
médicos do Brasil, cada 
um deles, de Norte a Sul. A 
compreensão da entidade é 
que os profissionais do País 
merecem 100% o título Brava 
Gente Brasileira, pela postura 
digna e compromisso histórico 
com o próximo. 

Estão juntos com a APM, 
aplaudindo, expressando 
agradecimentos aos 
médicos em vídeos e versos, 
desejando-lhes força e 
manifestando apoio, estrelas 
da TV e do Cinema, como 
Mateus Solano, Malu Mader, 
Dalton Vigh, Nicette Bruno, 

Amanda Lee, Maria Pinna, 
Cinnara Leal, Marisa Orth, 
Fabiana Karla, Susana Vieira, 
Érico Brás e Reginaldo Faria, 
além de Tande, Jackie Silva, 
Virna Piovezan, Fofão, Magic 
Paula e Marcelinho Machado, 
atletas de primeiríssimo  
time olímpico. 

É uníssono no Brasil o “Muito 
obrigado” a nossos médicos. 
Assim, ao tingir sua sede 
de verde e amarelo – e ao 
expressar gratidão, ao lado 
de 209 milhões de cidadãos, 
entre anônimos e célebres 
–, a APM só ressoa a voz de 
todo o País: “Muito obrigado! 
O médico tem e merece 
mais valor”. 

RECONHECIMENTO

BRAVA GENTE
BRASILEIRA

APOIO
Estrelas da TV, 
do cinema e do 
esporte dizem 
“muito obrigado” 
aos médicos
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ASSOCIAÇÃO ACOMPANHA 
REFORMA TRIBUTÁRIA

LEGISLATIVO

DIANTE DA primeira propos-
ta anunciada pelo Governo 
Federal, a APM reforçou o 
estado de vigilância – que 
mantém desde que o assunto 
entrou na pauta em Brasília – 
sobre os projetos de altera-
ções tributárias no País. 

Uma das principais ações 
neste sentido foi a promoção 
de um webinar para tratar 
do tema, com palestra do 
senador Jorginho Mello. 

Também foram convidados 
Jorge Luiz Segeti, diretor do 
Sescon-SP, Marcelo Solimeo, 
economista da Associação 
Comercial de São Paulo, e Eriete 
Dias Teixeira, superintendente 
jurídica do Sindhosp.

Desde o ano passado, a APM 
tem se encontrado com autori-
dades públicas e privadas para 
debater as possibilidades de 
reforma e atender os interesses 
dos médicos nessa equação. 

DEFESA PROFISSIONAL

CAMPANHA POR REAJUSTE 
DE HONORÁRIOS

A ASSOCIAÇÃO está lançan-
do plataforma de ensino a 
distância de seu Instituto  
de Ensino Superior (IES- 
APM). Promoverá cursos de 
extensão já neste primeiro 
momento, oferecendo aos 
médicos e outros profissio-
nais ligados à área da Saúde 
a chance de aprimorar seus 
conhecimentos e desenvol-
vimento em suas carreiras. 
Assim, a APM inicia uma nova 
empreitada para seu fortale-
cimento presente e a criação 
de perspectivas promissoras 
para o futuro próximo. Além 
de professores de notável 
saber, o Instituto traz em seu 
DNA a qualidade que você 
já conhece das iniciativas 
de educação continuada da 
Associação, com uma grade 
pedagógica ampla, perme-
ando todas as fronteiras do 
conhecimento científico.

EDUCAÇÃO

IES-APM LANÇA 
CURSOS DE 
EXTENSÃO

A COMISSÃO Estadual de 
Negociação deu início aos 
encontros com operadoras 
de planos de saúde para 
apresentar a demanda 
dos médicos. Entre o fim 
de agosto e o início de 
setembro, foram mais de 
10 reuniões. Neste ano, a 
pauta solicita um reajus-
te de procedimentos de 

13,5% – 10% de perdas 
históricas mais a inflação 
do período. 

A Comissão – formada 
pela APM e suas Regionais, 
com apoio da Academia 
de Medicina de São Paulo 
e das sociedades de espe-
cialidades paulistas e na-
cionais com sede em SP – 
também pede: adoção dos 

critérios de hierarquização 
de procedimentos previstos 
na CBHPM como fórmula 
de cálculo de remuneração; 
não descredenciamento 
imotivado de prestadores 
por 12 meses; e discussão 
prévia com prestadores e 
entidades representativas 
acerca de formas diferen-
ciadas de remuneração.

Versão Horizontal
Original

Versão Vertical
Original
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aniversariantes do primeiro semestre de 2020, a 
APM Americana realizou, no dia 31 julho, uma live 

com o médico e músico Aluísio Bertalia. Através do 
seu saxofone, Bertalia incorporou grandes sucessos, 
emocionando o público e encerrando o repertório com 
a popular canção de parabéns. O médico também foi 
o responsável por preparar todo o cenário.

AMERICANA FAZ 
EMOCIONANTE 
HOMENAGEM 
AOS ASSOCIADOS 

COMEMORAÇÃO

CINE DEBATE  
EM SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS 
No dia 20 de agosto, a Regional São 
José dos Campos promoveu um Cine 
Debate sobre o filme “Circo das Bor-
boletas”, pela plataforma Zoom. Após 
a transmissão, houve uma sessão com 
comentários dos especialistas João Ma-
nuel Maio, Roberto Schoueri, Massayuki 

Onishi Yamamoto e Fabrício Corrêa. 

CULTURA

PIRACICABA TEM 
ALMOÇO COM 

FEIJOADA
No dia 27 de setembro, a APM Pi-
racicaba recebe seus associados e 
demais convidados para a primeira 
edição do almoço com feijoada da 
Regional. O evento acontece das 
11h às 13h, seguindo os protoco-
los de distanciamento social. O 

valor do convite é de R$ 60 e os 
interessados podem adquiri-los na 

Secretaria da Associação.

INTEGRAÇÃO
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PRÓXIMOS 
EVENTOS ON-LINE

Por conta da pandemia de Covid-19, os eventos 
presenciais foram adiados ou cancelados; algumas 

atividades científicas e socioculturais estão 
ocorrendo em plataformas digitais

AGENDA

Encontro Regional 
SBCCP – Centro-Oeste
WEBINAR

 Sociedade Brasileira de Cirurgia
    de Cabeça e Pescoço

 9h às 12h
 bit.ly/SBCCP_26set
ID: 993 2006 9138  
SENHA: apm2020

26/9 sábado

Debate on-line do filme 
Cidadão Kane 
CINE DEBATE

 20h às 22h
 bit.ly/CineDebate_18set

18/9 sexta

Webinar APM

 19h30 às 21h
 youtube.com/user/TVAPM Webinar APM

 19h30 às 21h
 youtube.com/user/TVAPM

O sono ao longo dos anos:  
o que muda?
SLEEP TALKS

 Departamento Científico de  
    Medicina do Sono

 19h às 20h
 instagram.com/apmestadual

16/9 quarta

23/9 quarta

15/9 terça

Departamento de Laringe
WEBINAR

 Sociedade Brasileira de Cirurgia
    de Cabeça e Pescoço

 20h às 21h30
 bit.ly/Webinar_16set
ID: 955 7734 1288  
SENHA: apm2020

Os desafios ao revolucionar o 
padrão da Medicina
WEBINAR

 Comitê de Acadêmicos da APM
 15h30 às 16h30
 bit.ly/Webinar_26set
ID: 955 7734 1288  
SENHA: apm2020

Webinar APM

 19h30 às 21h
 youtube.com/user/TVAPM

30/9 quarta

Malformações congênitas e 
próteses em Pediatria
WEBINAR

 Sociedade Paulista de Medicina Física e 
Reabilitação

 10h30 às 20h30
 bit.ly/Webinar_29set

Dicas para dormir melhor 
ajustando o relógio 
circadiano
SLEEP TALKS

 Departamento Científico de  
    Medicina do Sono

 19h às 20h
 instagram.com/apmestadual

29/9 terça



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

CLUB APM
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Deixe bons momentos florescerem 
com as vantagens do nosso Clube 
de Benefícios
por JULIA ROHRER*

OFERTAS 
EXCLUSIVAS 

PARA A 
PRIMAVERA
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A PANDEMIA de Covid-19 
fez a maioria da população 
ficar dentro de casa na maior 
parte do tempo, se adaptando à 
nova rotina. Os meses de 2020 
passaram rapidamente e se-
tembro logo chegou, trazendo 
consigo a Primavera e frutifi-
cando novas esperanças. 

E como não poderia deixar 
de ser, o club|apm está 
mais uma vez ao lado dos 
médicos associados, trazendo 
ofertas especiais pensadas 
exclusivamente no conforto  
e bem-estar.

Um exemplo disso é a 
Found It, loja de presentes 
criativos e essenciais para 
as mais diversas ocasiões, 
que fornece 15% de desconto 
em todos os produtos e, em 
homenagem à chegada da 
Primavera, traz condições 
ainda mais especiais aos 
clientes que queiram presen-
tear alguém querido ou fazer 
um agrado para si mesmo. 

E que tal aproveitar o 
período para se preparar para 
o verão? Com a rede de aca-
demias JustFit, os associados 
têm descontos exclusivos 
para se exercitar, entrar em 
forma ou recuperar hábitos 
saudáveis que podem ter se 
perdido durante os meses de 
isolamento social.

 Uma nova estação também 
pede novos ares em casa ou 
no consultório, o que pode ser 
conseguido com os 25% de 
desconto na Tecniforma, loja 
que projeta e fabrica móveis 

sob medida, aproveitando 
melhor os espaços. Além 
disso, a Oppa concede 10% de 
desconto em seus produtos, o 
que engloba móveis modernos, 
bonitos e confortáveis. 

Por que não pegar um 
gancho nas reformas e dar 
uma repaginada no guarda-
roupa? A Fascar oferece 
uma gama de opções para os 
mais variados estilos, sejam 
clássicos ou modernos, além 
de tecnologia de ponta que 
prioriza o conforto, e os 
associados podem adquirir 
os sapatos da marca com  
10% de desconto.

  Como a Primavera é co-
nhecida por ser a estação mais 
colorida e alegre do ano, que 
tal bebidas para acompanhar a 
sensação de bem-estar? A im-
portadora de vinhos Mistral 
oferece 20% de desconto nas 
compras e traz uma seleção 
especial com seus melhores 
produtos. O mesmo valor de 
desconto é disponibilizado pela 
Nespresso em qualquer mode-
lo de máquina de café.

Por fim, conhecimento é 
fundamental em qualquer 
época, principalmente em 
um ano tão desafiador, com 
cursos, eventos e aulas on-line. 
Pensando nisso, a livraria Disal 
disponibiliza descontos entre 
5% e 20% em diversos livros. 



 CURSOS
WISE UP
Escola especializada no treinamento 
e no desenvolvimento do inglês em 
curta duração. Oferece 10% de des-
conto na matrícula, 29% de desconto 
na mensalidade (sendo 10% incenti-
vo) e 8,5% no material didático, tota-
lizando 47,5% de incentivo cultural. 

 NACIONAL 

SPAZIO ITALIANO
Centro de ensino que conta com um 
corpo docente composto por pro-
fessores extremamente capacitados, 
italianos nativos ou especializados 
na Itália. Associado APM tem 10% de 
desconto nos cursos ministrados nas 
escolas e nos cursos in Company.

 ABC E SÃO PAULO 

CEL LEP
A rede de ensino de idiomas que 
nasceu há 40 anos e hoje é refe-
rência entre as escolas de idiomas 
concede 10% de desconto, válido 
para os cursos de inglês e espanhol 
(em turmas regulares) em todas as 
unidades do grupo. 

 SÃO PAULO 

EDUCAÇÃO
Maple Bear
Os alunos são incentivados a expe-
rimentar, descobrir, solucionar pro-
blemas e pensar de forma crítica e 
criativa. O resultado é a formação de 
cidadãos com iniciativa e autonomia. 
Oferece 20% de desconto no valor 
da mensalidade para os associados.

 PRESIDENTE PRUDENTE

 ELETRODOMÉSTICOS
ELECTROLUX
Produtos com promoções exclusivas 
o ano inteiro e 30% de desconto 
exclusivamente para associados da 
APM. 

 NACIONAL 

 INFORMÁTICA 
E COMUNICAÇÃO
NINSAÚDE
Apolo é uma plataforma em nuvem 
para gestão de clínicas médicas e re-

lacionamento com pacientes que vai 
ajudar sua clínica a economizar e a 
transformar dados em conhecimento 
estratégico. Associados da APM têm 
um desconto exclusivo de 25%. 

 NACIONAL 

PRONTMED
Único prontuário eletrônico feito de 
médico para médico. Interface inteli-
gente e clicável para facilitar e agilizar 
o atendimento. Associados têm 50% 
de desconto no plano anual e 46% 
no plano mensal.

 NACIONAL

 SAÚDE 
SPA MED SOROCABA CAMPUS
Primeiro spa médico do mundo, 
um lugar que une o conforto de 
um hotel, o lazer de um clube e o 
atendimento de uma clínica médica. 
Associados contam com 30% de 
desconto em baixa temporada e 10% 
em alta temporada.

 SOROCABA 

 SERVIÇOS
BR SUPORTE 
Empresa especializada e certificada 
em TI, para pequenas e médias em-
presas. Aos associados APM, concede 
10% de desconto nos serviços de 
configuração de software, formata-
ção, backup, contratos de manuten-
ção, configuração de servidores e 
firewall.

 SÃO PAULO 

SEKURO
Você já teve cofre em banco? Volte  
a ter um cofre alugado. A Sekuro é  
a única empresa no Brasil 
especialista no serviço de aluguel  
de cofre e oferece para os 
associados 20% de desconto no 
tarifário mensal e anual.

 NACIONAL 

WWW.CLUBAPM.COM.BR
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SMART SPACES
Coworking de saúde e bem-estar 
que traz em seu DNA o design, a 
flexibilidade e a inovação do mundo 
moderno ao oferecer consultórios 
para atendimento na área da Saúde 
com a mais completa infraestrutura 
e rede de serviços, de maneira rápi-
da e fácil. Associados têm condições 
especiais.

 SÃO PAULO 

 USO PESSOAL
DROGARIA SÃO PAULO
A Drogaria São Paulo conta com 
atendimento 24 horas e mais de 
550 filiais. Oferece aos associados 
da APM desconto de 5% a 20% 
para perfumaria e higiene pessoal, 
medicamentos genéricos e demais 
medicamentos/OTC. 

 SP, MG, RJ, BA E PE

 VEÍCULOS
MERCEDES-BENZ
8% de desconto na tabela de preços 
vigentes na data da compra do au-
tomóvel. Tradição e qualidade indis-
cutíveis, além de conforto, economia 
e tranquilidade na manutenção. 

 NACIONAL 

DUCATI DO BRASIL 
Uma das maiores marcas de mo-
tocicletas do mundo, une design 
atraente e excelente performance, 
conjunto perfeito em duas rodas. 
Associados têm desconto especial 
de 12% para pagamento à vista, 
sobre o valor das motos Ducati para 
as linhas comercializadas no Brasil, 
em qualquer concessionária da 
empresa.

 NACIONAL

 VESTUÁRIO 
SUN COVER
Especializada em produtos de prote-
ção solar. Concede 15% de desconto 
nos produtos da linha de roupas 
com a proteção.

 SÃO PAULO
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a sábado) em centro 
médico. Salas equipadas 
com toda infraestrutura: 
ar-condicionado, wi-fi, 
funcionários de recep-
ção e limpeza, alvará 
da vigilância sanitária, 
bombeiros e licença de 
funcionamento. Rua Bela 
Cintra com a Alameda 
Franca. Contato: (11) 
99175-8707, com Daniel. 
Cód. 5473.

MOEMA Aluga-se clínica 
médica de alto padrão 
para atendimento 
médico, das 8h às 19h. 
Estrutura completa com 
atendimento diferencia-
do: secretária, telefones, 
agenda on-line, wi-fi, 
ar-condicionado, copa e 
manobrista. Contato (11) 
93331-0102. Cód. 5555.

VILA MARIANA Alugam- 
se salas mensais e por 
períodos. Consultório 
com toda infraestrutura, 
próximo ao Parque do 
Ibirapuera. Contatos: 
(11) 3885-3875 / 3889-
3800, com Maria José. 
Cód. 5586.

VILA MARIANA  
Alugam-se consultórios 
para médicos ao lado do 
metrô Ana Rosa (região 
de vários hospitais). 
Salas modernas, equi-
padas, decoradas e com 
infraestrutura completa. 
Consulte nosso site: 
wdoctors.com. Contato: 
(11) 95228-6364, com 
Marisa Carvalho.  
Cód. 5587.

VILA CLEMENTINO 
Alugam-se salas (por 
hora, período ou mês) 
de consultórios médicos 
para profissionais da 
saúde. Amplo prédio 
com infraestrutura 
completa: WC privativo 
e estacionamento para 
médicos e pacientes. 
Rua Pedro de Toledo 
(entre as estações AACD 
e Hospital São Paulo 
- metrô). Contato: (11) 
5579-3561, com Bianca. 
Cód. 5588.

VILA MADALENA 
Aluga-se sala para fins 
comerciais, local próximo 
à estação de metrô. Con-
tato: (11) 98109-6767, 
com Luíza. Cód. 5618.

BROOKLIN Alugam-se 
salas (por períodos ou in-
tegral) em clínica médica 
próxima ao metrô. Conta-
to: (11) 97337-2828, com 
Elaine. Cód. 5621.

HIGIENÓPOLIS Alugam- 
se períodos semanais 
em consultório de alto 
padrão para qualquer 
especialidade. Salas re-
formadas, 4 secretárias, 
café e prontuário ele-
trônico. Documentação 
para credenciamento de 
planos de saúde Ok. R$ 
600,00/mês. Contatos: 
(11) 99955-3565 ou mil-
tonorel@yahoo.com.br, 
com Milton. Cód. 5623.

TATUAPÉ Aluga-se sala 
por período de 4 horas 
semanais. Especialida-
des: endocrinologista, 
pediatra, psicologia, 
urologista, cardiologista 
e outros. Contatos: (11) 
99633-2078 / 99672-
4242 / 2295-7727, com 
Roberto. Cód. 5657.

VILA MADALENA Aluga-
se sala (em consultório 
médico) ampla (não 
mobiliada), com ar-
condicionado, banheiro 
privativo, wi-fi, secretária 
e estacionamento. 
Mensal, apenas para 
atendimento particular. 
Contatos: (11) 3034-
6233 / 97465-0123 
(WhatsApp), com 
Ângela. Cód. 5196.

PARAÍSO Alugam-se 
salas e consultórios para 
profissionais da saúde 
(fixo/hora). Ideal para 
quem precisam reduzir 
custos sem perder o 
foco em seu negócio. Sa-
las mobiliadas, Internet, 
organização e secretária. 
Rua Maestro Cardim 
(próximo ao Shopping 
Pátio Paulista). Contato: 
(11) 99268-2575, com 
Ricardo. Cód. 5213.

PINHEIROS Alugam-se 
consultórios mobiliados 
(por período), em prédio 
moderno na Rua Oscar 
Freire, próximo ao metrô 
Sumaré. Infraestrutura 
completa: documenta-
ção e divulgação nas 
redes sociais. Contato: 
(11) 95463-4505, com 
Elizabeth. Cód. 5220.

HIGIENÓPOLIS Subloca-
ção de consultório com 
toda infraestrutura para 
atendimento médico: 
sala de exame, sala de 
atendimento, recepção 
com secretária, 2 telefo-
nes, prontuário eletrô-
nico, internet e suporte 
de TI, ar-condicionado, 
autoclave, descartáveis e 
contabilidade. Contato: 
(11) 98756-6015, Dra. 
Marília. Cód. 5223.

MOEMA Aluga-se sala 
mobiliada ou não em 
clínica médica recente-
mente reformada com 
todos os alvarás. Sala 
para procedimentos, es-
tacionamento privativo, 
wi-fi, ar-condicionado 
e 2 recepcionistas no 
atendimento de planos 
de saúde. Aluguel de R$ 
700,00 e condomínio. 
Contato: (11) 94759-
5336, com Dr. Olivério. 
Cód. 5336.

BELA VISTA Alugam-se 
períodos em coworking 
médico. Total infra-
estrutura: prontuário 
eletrônico, recepcionistas 
e estacionamento no 
edifício. Rua Itapeva. 
Contatos: (11) 98461-
0027 / 97544-6996 ou 
2854-3289. Cód. 5361.

TATUAPÉ Aluga-se sala 
(por períodos) com 
internet, computador, 
maca, secretária e 
garagem. Contato: (11) 
2091-7561 / 2092-8184, 
com Rita (secretária). 
Cód. 5380.

PINHEIROS Aluga-se 
clínica (por períodos) 
para atendimento pre-
sencial na Rua Teodoro 
Sampaio, 253 - con-
junto 85.  15 anos de 
atuação, suporte para 
o atendimento por Te-
lemedicina e secretária. 
Mais detalhes em www.
clinicaholus.com.br. 
Contato: (11) 99137-1489 
(WhatsApp), com Ivani. 
Cód. 5392.

MOEMA Alugam-se 
salas/períodos para 
médicos com secretária, 
wi-fi, ar-condicionado, 
café, alvará, vigilância 
sanitária e estaciona-
mento e manobrista. 

Tome cuidado ao 
receber interessados em 
salas, imóveis e eventu-
ais 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 informa-
ções apresentadas.

PREZADO ASSOCIADO,

Valor mensal (aluguel + 
condomínio) a partir de 
R$ 500,00. Contatos: (11) 
5041-2964 / 99211-
1558, com Rosângela 
Queiroz. Cód. 5417.

CAMPO BELO Alugam-
se salas equipadas 
em prédio novo, 
estacionamento e fácil 
acesso ao metrô para 
atendimento médico, 
nutricionista, psicólogo 
e fisioterapeuta. Valor 
por período ou mensal 
inclui gestão de agenda 
e secretária. Visitas sem 
compromisso.  Contatos: 
(11) 5049-0262 / 
94466-6435. Cód. 5419.

IMÓVEIS

HOSPITAL - 
TOCANTINS Cotas 
Hosp. Otorrino de 
Palmas. Referência 
na região norte 
e nordeste. Área 
pronta p/Radiolo-
gia e ou Centro Ci-
rúrgico. WhatsApp: 
(63) 9943-6503 
www.wilianmattos.
com.br

ITAIM BIBI Aluga-se con-
sultório na Rua Tabapuã, 
821 - conjunto 93. Opor-
tunidade de sublocação 
para profissionais da 
área da saúde. Infraes-
trutura total: secretária, 
internet, agendamento 
de consultas e cirurgias. 
Contatos: (11) 3079-6614 
/ 96307-7773, com Vera.  
Cód. 5451.

VILA CLEMENTINO 
Aluga-se conjunto 
comercial na Rua Borges 
Lagoa, 971 - 4° andar 
(em frente ao Hospital 
do Rim). Possui 56 m²: 
2 banheiros, copa, 2 
terraços, 1 vaga de gara-
gem, infraestrutura para 
ar-condicionado e piso 

SALAS E 
PERÍODOS

PARAÍSO Aluga-se sala 
em consultório médico, 
no período da manhã 
(segunda, terça, quinta e 
sexta-feira). R$ 2.000,00 
(mensal). Rua Abílio 
Soares, 233 - conjunto 
81 - CEP 04005-000. 
Contato: (11) 97504-
3354, com Dr. Renato. 
Cód. 5445.

VERGUEIRO Alugam-se 
consultórios mobiliados 
(por período) com maca 
ou cadeira elétrica e 
banheiro. Infraestrutura 
completa: documen-
tação e divulgação 
nas redes sociais. Ideal 
para dermatologista/
ginecologista. Contato: 
(11) 95463-4505, com 
Elizabeth. Cód. 5471.

JARDINS Alugam-se 
períodos (de segunda 

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



5 deles com banheiro 
e recepção com mais 
2 banheiros públicos. 
Portão com secretária 
eletrônica, alarme, 
sensores, cerca elétrica 
e monitoramento 24 
horas. Contato: (11) 
98756-6015, com Dra. 
Marília. Cód. 5224.

VILA MARIANA Aluga-
se conjunto comercial 
na Rua Cubatão, 
929 - conjunto 26. 
Imóvel mobiliado com 
garagem coberta e 
mesas de vidro Blindex. 
R$ 1.350,00, IPTU R$ 
220,00 e condomínio 
R$ 760,00. Contato: 
(11) 96325-6868, com 
Salete. Cód. 5315.

SANTOS Vende-se 
apartamento em rua 
tranquila, perto da praia. 
O apartamento tem 3 
quartos e garagem. Con-

tato: (13) 99776-0977, 
com Marcos. Cód. 5619.

SANTO AMARO Vende-
-se (ou aluga-se) imóvel 
comercial de 942 m² 
de área privada com 
mais 25 salas. Avenida 
Adolfo Pinheiro. Contato: 
(19) 99790-7557, com 
Claudia. Cód. 5284.

PROFIS- 
SIONAIS

CONSOLAÇÃO Procura- 
se colega especialista 
em Ortopedia ou Reu-
matologia para dividir 
sala. Secretária, wi-fi e 
estacionamento no local. 
Ótima localização, perto 
da Estação Mackenzie 
(metrô). Contatos: (11) 

2924-4423 / 95784-
6767. Cód. 5456.

VILA OLÍMPIA Seleção 
de dermatologistas 
para atendimento em 
clínica de alto padrão. 
Enviar currículo para 
clinicavolimpia@gmail.
com. Cód. 5659.

SANTO AMARO 
Estamos recrutando 
médico ortopedista. 
Remuneração e horário 
de trabalho a combinar. 
Próximo à Estação 
Adolfo Pinheiro (metrô). 
Contato: (11) 5523-1205, 
agendar entrevista com 
Katharina. Cód. 5330.

EQUIPA-
MENTOS

ULTRASSOM Vende-se 
um ultrassom Aloka e 
um Medison, ambos 
com 3 transdutores 
(preto e branco), em 
ótimo estado. Preço 
imbatível. Contato:  
(11) 99226-8722.  
Cód. 5428.

OTORRINO Vende-se 
equipamentos para 
Otorrinolaringologia 
em perfeito estado. 
Pinças (anatômica, 
auricular Backbite 
e Mcgee baioneta), 
espéculos, curetas para 
ouvido, cabo de bisturi, 
afastador, aspirador, 
estilete, caixa de 
amigdala, otoscópio, 
seringa para lavagem 
de ouvido etc. Contato: 
(11) 99945-4391, com 
Márcia. Cód. 5283.

em porcelanato. Contato: 
(11) 99970-6520, com Sr. 
Vanderlei. Cód. 5472.

VILA MARIANA Aluga-se 
sala comercial de 52,69 
m² em prédio de alto 
padrão, com 2 vagas de 
garagem cobertas e 2 
banheiros. R$ 3.400,00 
mensais e condomínio 
e IPTU. Rua Domingos 
de Morais (próximo 
ao metrô Santa Cruz). 
Contato: (11) 99908-
4929. Cód. 5474.

SÃO SEBASTIÃO Aluga-
-se casa para temporada  
(férias e feriados) na 
Praia da Baleia (Litoral 
Norte). Condomínio fe-
chado (até 10 pessoas). 
Contatos: (11) 99178-
6473 / 5522-3780, com 
Silvia. Cód. 5554.

OSASCO Aluga-se 
clínica reformada com 
2 entradas separadas 
(frente e fundos), com 
6 consultórios, sendo 

https://www.integratasaude.com.br/
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ESPECIALIDADE
Ginecologia e 
Obstetrícia     

NATURALIDADE
São Paulo (SP)

GRADUAÇÃO
Universidade de 
Vassouras

ANO DE FORMAÇÃO
1977

CIDADE ONDE ATUA
São Paulo (SP)

ASSOCIADO DESDE
1980

Luiz Fernando Michels 
de Sant’Anna

“ATRAVÉS DA recomendação de 
outros colegas, pude conhecer todos 
os benefícios que a Associação Paulista 
de Medicina disponibiliza, como os 
cursos de atualização profissional. 
Este foi um grande motivo que me 
levou a ser associado”, relembra Luiz 
Fernando Michels de Sant’Anna sobre 
a sua história com a APM. 

Além dos cursos, Luiz Fernando diz 
que o suporte da Associação para re-
solver questões burocráticas também 
é um grande diferencial. “Pude contar 
com a APM para tirar o visto ameri-
cano e resolver todos os trâmites da 
minha aposentadoria.”

Ser um associado, de acordo com o mé-
dico, contribuiu para a sua formação de 
diversas maneiras pela disponibilidade 
de cursos, aulas, palestras e congressos 
realizados durante todo o ano. “Ainda 
frequento diversas reuniões e aulas de 
perícia médica, o que acho fundamen-
tal”, define. 

Para Luiz Fernando, a importância de 
fazer parte da Associação Paulista de 
Medicina se resume em toda a ajuda 
que a instituição fornece para a classe 
médica, tanto para amplificar contatos 
e conhecer novos profissionais, quanto 
para agregar ainda mais conhecimen-
tos e utilizar os serviços oferecidos. 

“JÁ UTILIZEI 
MUITO O DETRAN 
E OS SEGUROS DE 

VIDA E SAÚDE”

¹R$275,08 - Qualicorp Estilo Nacional ADS I - E (EF) (registro na ANS nº 482.199/19-8), da Central Nacional Unimed, faixa etária até 18 anos, com coparticipação e acomodação coletiva, abrangência geográfica de atendimento nacional (tabela de maio/2020 - SP). A disponibilidade e as 
características da rede médica e/ou do benefício especial podem variar conforme a operadora de saúde escolhida e as condições contratuais do plano adquirido. Planos de saúde coletivos por adesão, conforme as regras da ANS. Informações resumidas. A comercialização dos planos respeita 
a área de abrangência das respectivas operadoras de saúde. Os preços e as redes estão sujeitos a alterações, por parte das respectivas operadoras de saúde, respeitadas as condições contratuais e legais (Lei nº 9.656/98). Condições contratuais disponíveis para análise. Setembro/2020.

Ligue:
Se preferir, simule seu plano em qualicorp.com.br/oferta

0800 799 3003

R$ 1

Só com a Qualicorp e com a APM você,

Médico, tem condições especiais na

adesão de um dos melhores planos

de saúde do Brasil.

A partir de:

276

com um plano de saúde
que cabe no seu bolso.

PROTEJA
O ESSENCIAL

http://qualicorp.com.br/oferta
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¹R$275,08 - Qualicorp Estilo Nacional ADS I - E (EF) (registro na ANS nº 482.199/19-8), da Central Nacional Unimed, faixa etária até 18 anos, com coparticipação e acomodação coletiva, abrangência geográfica de atendimento nacional (tabela de maio/2020 - SP). A disponibilidade e as 
características da rede médica e/ou do benefício especial podem variar conforme a operadora de saúde escolhida e as condições contratuais do plano adquirido. Planos de saúde coletivos por adesão, conforme as regras da ANS. Informações resumidas. A comercialização dos planos respeita 
a área de abrangência das respectivas operadoras de saúde. Os preços e as redes estão sujeitos a alterações, por parte das respectivas operadoras de saúde, respeitadas as condições contratuais e legais (Lei nº 9.656/98). Condições contratuais disponíveis para análise. Setembro/2020.

Ligue:
Se preferir, simule seu plano em qualicorp.com.br/oferta

0800 799 3003

R$ 1

Só com a Qualicorp e com a APM você,

Médico, tem condições especiais na

adesão de um dos melhores planos

de saúde do Brasil.

A partir de:

276

com um plano de saúde
que cabe no seu bolso.

PROTEJA
O ESSENCIAL

http://qualicorp.com.br/oferta
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Quem nunca?

Garantir 
segurança  
para você e 
seus pacientes.

O mundo já mudou e o distanciamento social 
virou realidade. Para você continuar atendendo 
com toda segurança, divulgue o DrApp para seus 
pacientes e use as teleconsultas. Afinal, quem 
nunca desejou manter o seu rendimento 
profissional durante a pandemia?

Se você ainda não conhece o DrApp, 
cadastre-se gratuitamente.

Consultas e exames
num clique.

Pacientes

Maior controle

Agendamentos

Network

Divulgue o DrApp.
É bom para você,
é bom para seus pacientes,
é bom para todo mundo.

drapp.com.br
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