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NOVOS VENTOS NA 
ASSOCIAÇÃO MÉDICA 
BRASILEIRA

JOSÉ LUIZ GOMES DO AMARAL
Presidente da APM

A APM estará ao lado da Nova 
AMB em todas as batalhas, 
parceira, presente e atenta.

PALAVRA DO PRESIDENTE
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A HOMOLOGAÇÃO DA vitória da 
Chapa Nova AMB, encabeçada por 
César Eduardo Fernandes, repre-
senta, para os médicos do Brasil, 
oportunidade de união de todas as 
instituições que nos representam.

Nós, da Associação Paulista de 
Medicina, junto às demais Federa-
das, sociedades de especialidades e 
outras entidades médicas, trabalha-
remos para fortalecer as demandas 
em prol de valorização profissional, 
de remuneração adequada, da boa 
prática da Medicina e de qualidade 
à assistência em Saúde.

Questões pessoais, político-
partidárias e ideológicas não 
devem e nem irão contaminar os 
interesses da Saúde.

Ademais, a boa informação, inte-
gral, tempestiva e clara, é a única 
arma de que dispomos para com-
bater a desinformação pandêmica 
(fake news) que nos assola, desune 
e atrasa.

A APM estará ao lado da Nova 
AMB em todas essas batalhas, par-
ceira, presente e atenta.

Considerando as qualidades 
humanas, éticas e científicas dos 
eleitos, temos certeza de que farão 
brilhante gestão e lhes damos 
garantia de nossa disposição para 
contribuir com tudo o que estiver 
ao nosso alcance.



EDITORIAL

EXPECTATIVA
PELA VACINA
O BRASIL SE tornou um campo de provas de imunizações 
contra a Covid-19. Quatro compostos estão sendo testados 
em voluntários brasileiros. A mais promissora é a ChAdox1 
nCoV-19, conhecida popularmente como vacina de Oxford. 
Nesta edição, abordamos as características dos experimen-
tos científicos, as fases clínicas e os projetos em análise.

As transformações ocorridas em pouco tempo na Saúde 
brasileira, em virtude da crise sanitária mundial, fizeram 
com que o sistema público tivesse que se adaptar para dar 
conta da demanda, a exemplo da implantação de UTIs em 
cidades que não contavam com leitos. Agora, os gestores lu-
tam para tentar manter a estrutura criada e contra o corte 
previsto no orçamento da Saúde para o próximo ano.

E mesmo em meio à pandemia, no sistema suplementar, 
a Associação Paulista de Medicina retomou a negociação 
de reajustes de honorários e procedimentos com as 
operadoras de planos de saúde, conforme detalhado em 
reportagem desta edição.

Noticiamos ainda a homologação da vitória da Nova AMB 
- chapa liderada por César Eduardo Fernandes - pelo Conse-
lho Deliberativo e Assembleia de Delegados da Associação 
Médica Brasileira.

O neurocirurgião Antônio Afonso Ferreira de Salles, 
responsável por mais de 600 cirurgias de implantação de 
marca-passo cerebral em pacientes, na entrevista do mês, 
fala dos avanços do procedimento não invasivo, investi-
mento público e pesquisas na área.

Na nossa série História da Medicina, trazemos um breve 
perfil do cardiologista José Pedro Silva, considerado um 
dos grandes nomes brasileiros em inovação de técnicas e 
aprimoramento de cirurgia torácica e cardiovascular.

Já no texto sobre os Marcos da Medicina, a descoberta da 
bactéria Rickettsia prowazekii, da estrutura do DNA, da pí-
lula anticoncepcional e da vacina contra a febre amarela são 
alguns dos dez fatos marcantes que trazemos nesta edição.

Confira ainda matéria sobre os novos serviços e benefí-
cios aos associados da APM e um artigo subscrito por cerca 
de 300 colegas, sobre a Nova AMB. 

Boa leitura e um excelente mês dos médicos a todos!

EVERALDO PORTO CUNHA
JOSÉ EDUARDO PACIÊNCIA RODRIGUES
Diretores de Comunicações da APM

6    APM    OUTUBRO DE 2020

DIRETORIA 2017-2020
Presidente: JOSÉ LUIZ GOMES DO AMARAL 1º Vice-Presidente:  
DONALDO CERCI DA CUNHA (in memoriam) 2º Vice-Presidente: 
AKIRA ISHIDA 3º Vice-Presidente: JORGE CARLOS MACHADO CURI 
4º Vice-Presidente: ROBERTO LOTFI JÚNIOR

DIRETORES
Administrativo: FLORISVAL MEINÃO Administrativo Adjunto: JOÃO 
CARLOS SANCHES ANÉAS Científico: ÁLVARO NAGIB ATALLAH 
Científico Adjunto: PAULO ANDRADE LOTUFO Comunicações: EVE-
RALDO PORTO CUNHA Comunicações Adjunto: JOSÉ EDUARDO 
PACIÊNCIA RODRIGUES Cultural: IVAN DE MELO ARAÚJO Cultural 
Adjunto: GUIDO ARTURO PALOMBA Defesa Profissional: MARUN 
DAVID CURY Defesa Profissional Adjunto: JOÃO SOBREIRA DE 
MOURA NETO Economia Médica e Saúde Baseada em Evidências: 
PAULO DE CONTI Economia Médica Economia Médica e Saúde 
Baseada em Evidências Adjunto: CARLOS ALBERTO MARTINS 
TOSTA Eventos: REGINA MARIA VOLPATO BEDONE Eventos Ad-
junta: MARA EDWIRGES ROCHA GÂNDARA Marketing: ADEMAR 
ANZAI Marketing Adjunto: NICOLAU D’AMICO FILHO Diretor de 
Patrimônio e Finanças: LACILDES ROVELLA JÚNIOR Diretor de 
Patrimônio e Finanças Adjunto: LUIZ CARLOS JOÃO Previdência 
e Mutualismo: CLÓVIS FRANCISCO CONSTANTINO Previdência e 
Mutualismo Adjunto: PAULO TADEU FALANGHE Responsabilidade 
Social: EVANGELINA VORMITTAG Responsabilidade Social Adjunto: 
WILSON OLEGARIO CAMPAGNONI Secretário Geral: ANTONIO 
JOSÉ GONÇALVES Secretário Geral Adjunto: PAULO CEZAR MA-
RIANI Serviços aos Associados: VERA LÚCIA NOCCHI CARDIM Ser-
viços aos Associados Adjunto: ROBERTO DE MELLO Social: RENATO 
AZEVEDO JÚNIOR Social Adjunto: ALFREDO DE FREITAS SANTOS 
FILHO Tecnologia de Informação: ANTONIO CARLOS ENDRIGO Tec-
nologia de Informação Adjunto: MARCELO FERRAZ DE CAMPOS 1ª 
Distrital: MARCIA PACHIEGA LANZIERI 2ª Distrital: SARA BITTANTE 
DA SILVA ALBINO 3º Distrital: CAMILLO SOUBHIA JÚNIOR 4º Distri-
tal: EDUARDO LUÍS CRUELLS VIEIRA 5º Distrital: CLOVIS ARCUCIO 
MACHADO 6ª Distrital: CLEUSA CASCAES DIAS 7ª Distrital: IRENE 
PINTO SILVA MASCI 8º Distrital: GEOVANNE FURTADO SOUZA 9ª 
Distrital: MARGARETE ASSIS LEMOS 10ª Distrital: MARISA LOPES 
MIRANDA 11ª Distrital: ZILDA MARIA TOSTA RIBEIRO 12º Distrital: 
LUÍS EDUARDO ANDREOSSI 13º Distrital: OSVALDO CAIEL FILHO 
14º Distrital: ROMAR WILLIAM CULLEN DELLAPIAZZA

CONSELHO FISCAL
Titulares: BRUNO ZILBERSTEIN, CHRISTINA HAJAJ GONZALEZ, 
CLÁUDIO ALBERTO GALVÃO BUENO DA SILVA, FLÁVIO LEITE 
ARANHA JÚNIOR, CELSO NOGUEIRA FONTÃO Suplentes: CEZAR 
ANTONIO ROSELINO SICCHIERI, DAVID ALVES DE SOUZA LIMA, 
JOSÉ CARLOS LEITE DE CARVALHO, LUCIANO RABELLO CIRILLO, 
OSMAR ANTONIO GAIOTTO JÚNIOR.

REVISTA DA APM
Edição nº 722 • Outubro de 2020
Redação: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 278 - 1º andar. CEP 01318-
901. São Paulo (SP)  |  Fone: (11) 3188-4277  |  E-mail: comunica@
apm.org.br  Portal da APM - www.apm.org.br

Editor Responsável: CHICO DAMASO [MTb 17.358/SP] Coorde-
nadora de Comunicação: GIOVANNA RODRIGUES Repórteres:  
GUILHERME ALMEIDA e KELI ROCHA Estagiária: JULIA ROHRER  
Mídias Sociais: MARCELO BRITO e JOÃO ALBERTO DOS SANTOS  
Projeto Gráfico e Design: INSTINTO.

Superintendente de Estratégia e Marketing: JORGE C. 
ASSUMPÇÃO Comercialização: MALU FERREIRA (11) 3188-
4298, malu.ferreira@apm.org.br; e KARINA DIAS (11) 3188-
4295, karina.dias@apm.org.br. Impressão: GRAFILAR, 30.500 
exemplares distribuídos no estado de São Paulo (inclui 
Suplemento Cultural).



L A Z E R  N O  R O O F T O P

STU D I O S
26 m2

8,2%  a .a*TAXA DE RENTABILIDADE

Realização e Construção:

21
.16

4
-J

Intermediação:

I S C O N S O L A C A O . C O M . B R
3 8 1 7 - 1 3 4 7

Incorporação responsável: MAC 70 Empreendimentos Imobiliários Ltda. Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.092 – 17o andar – Conjunto E-173 – São Paulo-SP. O empreendimento 
Is Consolação foi registrado sob R.01 em data de 28 de julho de 2.020, na matrícula no 106.869 do 5o Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo. Creci Access: 21.164. *Calculo de 
rentabilidade estimado através do valor de locação do endereço calculado no Quinto Andar, através de pesquisa realizada dia 3/8/2020 na Calculadora Quinto Andar para apto. 26 
m2 priv., condomínio de R$ 297,00, ar-condicionado, 1 dorm., imóvel disponível daqui um ano ou mais, com preço de venda a vista 249 mil, unidade 312, locação mensal 1.994,00.

INVISTA EM 
STUDIOS 

A 7 MIN A PÉ DO 
MACKENZIE.

R U A  M A J O R  S E R T Ó R I O

C O N S O L A Ç Ã O423
V I S I T E  O  D E C O R A D O

7 MIN A PÉ DA ESTAÇÃO 
HIGIENÓPOLIS MACKENZIE

C O N S O L A Ç Ã O

80% V E N D I D O

SELIC 2%

PERSPECTIVA ILUSTRADA DO LOUNGE ROOFTOP

C O N D I Ç Õ E S  E S P E C I A I S  D E  P R É - L A N Ç A M E N T O  M A N T I D A S .  A P R O V E I T E .

AF_MAC_055_20_IS_CONSOLACAO_AN_REVISTA_202x266.indd   1AF_MAC_055_20_IS_CONSOLACAO_AN_REVISTA_202x266.indd   1 06/10/20   09:4206/10/20   09:42



8    APM    MUNDO APM

SUPLEMENTAR

APM RETOMA 
NEGOCIAÇÃO DE 
REAJUSTES DE 
HONORÁRIOS
Dezenas de reuniões on-line estão sendo realizadas com 

as operadoras de planos de saúde 
da REDAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO PAULISTA de 
Medicina iniciou, em agosto, as 
atividades de 2020 da Comis-
são Estadual de Negociação 
com os planos de saúde, pos-

tergadas diante das restrições impostas 
pela pandemia. Neste ano, os médicos 
solicitam reajuste de honorários e proce-
dimentos de 13,5% – cifra que representa 
a inflação pelo Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), acrescida de 10% 
de recomposição de perdas históricas.   

A Comissão também pede, na pauta 
de 2020, a adoção dos critérios de hie-
rarquização de procedimentos previstos 
na Classificação Brasileira Hierar-
quizada de Procedimentos Médicos 
(CBHPM) como fórmula de cálculo de 
remuneração. Ainda são reivindicações 
dos médicos: o não descredenciamento 
imotivado de prestadores por 12 meses 
e a discussão prévia com prestadores 
e entidades representativas acerca de 
formas diferenciadas de remuneração 
que não sejam o fee for service.

O grupo é formado pela Associação 
Paulista de Medicina e suas Regionais, FO
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com o apoio da Academia de Medicina 
de São Paulo e das sociedades de 
especialidades paulistas e nacionais com 
sede em São Paulo. Até o fechamento 
desta edição, a Comissão se reuniu 
virtualmente com as seguintes empresas: 
Life Empresarial, Sompo, Cassi, Omint, 
Bradesco Saúde, SulAmérica Saúde, Saúde 
Caixa, Notredame/Intermédica, Gama, 
Care Plus, Funcesp, Economus, Unimed 
Seguros, Porto Seguro e Unidas-SP.

PRESTADORES
A pandemia de Covid-19 não só acelerou 
incorporações tecnológicas ou estudos 
clínicos. A multiplicação das infecções 
pelo novo coronavírus impôs novas re-
alidades sociais e econômicas, afetando 
todos os setores, sendo o da Saúde o 
principal deles. 

Em relação aos médicos, a pandemia 
levou à queda do faturamento de consul-
tórios e clínicas, muitas delas, inclusive, 
foram encerradas diante da falta de con-
sultas e pacientes, sobretudo no momen-
to da chegada do coronavírus ao Brasil. 
Diante dessa situação, a APM enviou uma 

carta às operadoras de planos de saúde, 
em abril, solicitando, entre outros pon-
tos, que as empresas remunerassem a 
rede prestadora credenciada pela média 
dos valores de produção apresentada 
nos seis meses anteriores à pandemia. 

A entidade, no entanto, não recebeu 
retorno das empresas em sua busca de 
sensibilizá-las em relação à necessidade 
dos médicos – que viram clientes min-
guarem sem ter outras fontes de renda. 
A expectativa da Associação era de que, 
com a redução de custos operacionais 
– por queda do número de cirurgias 
eletivas, consultas e atendimentos –, as 
operadoras pudessem levar em conta 
a situação dos médicos e negociar em 
busca de soluções. 

Além da remuneração pela média 
dos últimos seis meses, a Associação 
buscou que as operadoras adotassem 
providências visando a preservação 
da capacidade assistencial médica, em 
especial nos consultórios e clínicas, 
e que avaliassem os mecanismos 
de remuneração de atendimento 
realizados por Telemedicina. 

Discussão sobre novas 
formas de remuneração 

devem ser feitas 
previamente com 

prestadores e entidades

DEMANDAS
Por conta da 

pandemia, 
negociações 

tiveram início 
em agosto
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SUPLEMENTAR

REAJUSTES AOS CLIENTES 
Em setembro último, a ANS anunciou 
a suspensão da aplicação de reajustes 
a todos os tipos de contratos de planos 
de saúde: individuais/familiares e 
coletivos, por adesão e empresariais. A 
medida vale até dezembro deste ano. A 
partir de janeiro de 2021, as cobranças 
retornam aos percentuais de reajuste.

Essa suspensão se dará aos reajustes 
anuais (referentes a 2020) e aos por 
mudanças de faixa etária ocorridas 
neste ano, em planos de saúde de as-
sistência médico-hospitalar contrata-
dos a partir de 1o de janeiro de 1999 ou 
adaptados à Lei 9.656/98. 

Desta forma, no que se refere aos 
beneficiários que tiveram seus con-
tratos reajustados em 2020, a parcela 
relativa ao reajuste (anual e/ou por fai-
xa etária), aplicado de janeiro a agosto 
deste ano, não poderá ser cobrada nos 
meses de setembro a dezembro de 
2020. Como a medida é de suspensão 
de reajuste, não há previsão de devo-
lução de valores já cobrados a título 
de reajustes por variação de custos 
(anual) ou por mudança de faixa etária.

Segundo a ANS, serão adotados os 
seguintes critérios:

→ O período de aplicação do reajuste 2020 é de maio de 2020 a 
abril de 2021. Como a ANS ainda não divulgou o percentual máximo 
para esse período, não haverá qualquer cobrança em 2020.

→ Com até 29 vidas (agrupa-
mento de contatos) - o período 
de aplicação do reajuste 2020 
é de maio de 2020 a abril de 
2021 e a operadora deve apli-
car um único percentual para 
todos os contratos que tenham 
até 29 vidas. Para os contratos 
que já tiverem sido reajustados 
entre maio e agosto de 2020, a 
parcela referente ao percentual 
de reajuste não poderá ser co-
brada nos meses de setembro a 
dezembro de 2020. Nestes me-
ses, a mensalidade voltará a ter 
o valor cobrado pela operadora 
antes do reajuste 2020. Os con-
tratos que ainda não tiverem 
sido reajustados não poderão 
ter o percentual de reajuste 
aplicado em 2020.

→ Com 30 vidas ou mais - 
não existe data-base para 
aplicação de reajuste anual e o 
percentual é negociado entre 
a pessoa jurídica contratante 
e a operadora/administradora. 
Para os contratos que já 
tiverem sido reajustados entre 
janeiro e agosto de 2020, a 
mensalidade acrescida do 
percentual de reajuste não 
poderá ser cobrada nos meses 
de setembro a dezembro 
de 2020. Nestes meses, a 
mensalidade voltará a ter o 
valor cobrado pela operadora 
antes do reajuste 2020. Os 
contratos que ainda não 
tiverem sido reajustados não 
poderão ter o percentual de 
reajuste aplicado em 2020.

PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES:

PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO:

REUNIÕES
Diretores da 

APM iniciaram 
negociações 
virtuais com 
as empresas
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→ Com até 29 vidas (agrupa-
mento de contatos) - o período 
de aplicação do reajuste 2020 
é de maio de 2020 a abril de 
2021 e a operadora deve apli-
car um único percentual para 
todos os contratos que tenham 
até 29 vidas. Para os contra-
tos que já foram reajustados 
entre maio e agosto de 2020, a 
parcela referente ao percentual 
de reajuste não poderá ser co-
brada nos meses de setembro a 
dezembro de 2020. Nestes me-
ses, a mensalidade voltará a ter 
o valor cobrado pela operadora 
antes do reajuste 2020. Os con-
tratos que ainda não tiverem 
sido reajustados não poderão 
ter o percentual de reajuste 
aplicado em 2020.

→ Com 30 vidas ou mais - não 
existe data-base para apli-
cação de reajuste anual e o 
percentual é negociado entre a 
pessoa jurídica contratante e a 
operadora/administradora. Nos 
casos em que os percentuais já 
tiverem sido negociados até 31 
de agosto de 2020, as mensali-
dades serão mantidas da forma 
acordada entre as partes e não 

haverá suspensão de cobrança 
de mensalidade reajustada nos 
meses de setembro a dezembro 
de 2020. Para os casos em que 
os percentuais não tenham sido 
definidos, o percentual de rea-
juste não poderá ser aplicado 
nos meses de setembro a de-
zembro de 2020. É importante 
ressaltar que no caso dos planos 
com 30 ou mais vidas, a pessoa 
jurídica contratante poderá 
optar por não ter o reajuste 
suspenso, se for do seu inte-
resse, desde que a operadora 
faça uma consulta formal junto 
ao contratante. Caso contrário, 
o reajuste não poderá ser apli-
cado nos meses de setembro a 
dezembro de 2020. 

PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS:

EMPRESAS JÁ SE 
REUNIRAM COM A 

COMISSÃO

DE REAJUSTE ESTÁ 
SENDO SOLICITADO

15

13,5%
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ASSOCIATIVISMO

por GIOVANNA RODRIGUES

Vitória e eleição da chapa liderada por César 
Eduardo Fernandes são proclamadas pelo Conselho 
Deliberativo e homologadas pela Assembleia de 
Delegados. Posse é em janeiro

NASCE UMA 
NOVA AMB

A CHAPA 2 - NOVA AMB, presidida 
por César Eduardo Fernandes 
[confira relação completa ao lado], foi 
proclamada vencedora das eleições 
da Associação Médica Brasileira no 
dia 22 de outubro, pelo Conselho 
Deliberativo da entidade. Com 30 
votos favoráveis, 17 contrários e 5 
abstenções, a decisão das urnas - que 
apontou 6.101 (60,47%) votos para a FO
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Chapa 2 - Nova AMB, contra 3.988 
(39,53%) da Chapa 1 - Diogo Presidente, 
Juntos Podemos Mais - foi ratificada 
pelo Conselho Deliberativo.

No dia seguinte, em Assembleia de 
Delegados, a eleição da Chapa 2 - Nova 
AMB foi homologada com 87,36% dos 
votos. “Estou extremamente feliz pela 
vitória do grupo que tenho a honra 
de encabeçar, que venceu as eleições 
da AMB, foi proclamado pelo Conse-
lho Deliberativo e homologado pela 
Assembleia de Delegados. Agradeço a 
todos que votaram em nós e asseguro 

que teremos uma gestão sem parti-
darismo ou revanchismo. A Asso-
ciação Médica Brasileira é de todos 
e só terá duas bandeiras em nossa 
gestão, o bom exercício da Medicina, 
digno, acolhedor e com remuneração 
adequada; e a boa assistência, com 
comprometimento e resolutividade 
para a população”, declara César 
Fernandes, que inicia seu mandato na 
primeira semana de janeiro de 2021.

A Assembleia, realizada de forma 
virtual, foi presidida por José Luiz 
Gomes do Amaral, presidente da 
Associação Paulista de Medicina, e 
deu posse aos Delegados da AMB 
eleitos para exercer mandato no 
triênio 2020-2023. Ainda foram 
aprovados temas ordinários da pauta, 
com 97,5%: Ata da Assembleia de 
Delegados anterior; Relatório Anual 
da Diretoria da AMB; Prestação de 
contas da Diretoria da AMB (Relatório 
de Auditoria e Balanço Patrimonial); 
e Proposta orçamentária apresentada 
pela Diretoria da AMB para o 
exercício social de 2021. Com relação 
à contribuição dos associados para o 
exercício social de 2021, foi aprovada 
a manutenção do valor atual, sem 
reajustes, por 84,44% dos votos.

Os novos Delegados elegeram o 
Conselho Fiscal da entidade para a 
gestão 2021-2023 – integrantes da 
Chapa 2 - Nova AMB. 

“As minhas palavras são só de 
agradecimento. Construímos um gru-
po que eu me orgulho muito de estar 
junto, de pessoas muito comprometi-
das, competentes, com um bom histó-
rico associativo. Tenho plena consci-
ência que se não fosse o apoio valioso 
da Associação Paulista de Medicina e 
da Associação Médica do Paraná, não 
teríamos obtido o êxito que tivemos. 
Faremos uma gestão que englobe 
todas as sociedades de especialidades 
e federadas. Essa vitória não é minha, 
e esse compromisso também não é 
meu, ele é nosso. As decisões serão 
todas decisões colegiadas, portanto, 
quaisquer contribuições, sugestões e 
críticas serão bem-vindas”, finalizou 
o novo presidente da AMB. 

DIRETORIA DA 
AMB ‒ GESTÃO 

2021-2023
PRESIDENTE 

César Eduardo Fernandes (SP)

1ª VICE-PRESIDENTE 
Luciana Rodrigues da Silva (BA)

2º VICE-PRESIDENTE 
Jurandir M. Ribas Filho (PR)

VICE-PRESIDENTE NORTE 
Mariane Franco (PA)

VICE-PRESIDENTE NORDESTE 
Roque S. de Andrade e Silva (BA)

VICE-PRESIDENTE CENTRO-OESTE 
César Galvão (DF)

VICE-PRESIDENTE SUDESTE 
Agnaldo Lopes da Silva Filho (MG)

VICE-PRESIDENTE SUL 
Oscar Dutra (RS)

SECRETÁRIO-GERAL 
Antônio José Gonçalves (SP)

1ª SECRETÁRIA 
Maria Rita de Souza Mesquita (SP)

1º TESOUREIRO 
Akira Ishida (SP)

2º TESOUREIRO 
Lacildes Rovella Júnior (SP)

DIRETOR DE RELAÇÕES  
INTERNACIONAIS  

Carlos Vicente Serrano Junior (SP)

DIRETOR CIENTÍFICO 
José Eduardo Lutaif Dolci (SP)

DIRETOR DE DEFESA  
PROFISSIONAL 

José Fernando Macedo (PR)

DIRETOR DE ATENDIMENTO  
AO ASSOCIADO 

Carlos Alberto G. dos Santos (ES)

DIRETORA CULTURAL 
Rachel Guerra de Castro (MG)

DIRETOR ACADÊMICO 
Clóvis Francisco Constantino (SP)

DIRETOR DE ASSUNTOS  
PARLAMENTARES 

Luciano G. de Souza Carvalho (DF)

CONSELHO 
FISCAL

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)
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SAÚDE PÚBLICA

Leitos incorporados 
durante pandemia podem 
deixar de existir; além 
disso, financiamento da 
Saúde para 2021 pode ser 
menor do que o previsto 
para este ano, mesmo 
com crise sanitária

da REDAÇÃO

AVANÇOS NO 
SUS NÃO ESTÃO 

GARANTIDOS
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A PANDEMIA DE Covid-19 não 
reforçou somente a importân-
cia do papel do médico na so-
ciedade, mas trouxe também 
foco ao Sistema Único de Saú-

de (SUS) para a população brasileira, que 
neste momento de crise precisou como 
nunca dele. Além do importante traba-
lho da Vigilância Epidemiológica, dados 
da pesquisa PNAD-Covid-19, realizada 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), mostravam em junho 
que mais de 80% dos atendimentos de 
pacientes com sintomas gripais haviam 
ocorrido na rede pública, em Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), Unidades de 
Pronto Atendimento (UPA) e hospitais e 
prontos-socorros. 

“Mesmo sendo historicamente sub-
financiado e convivendo com um teto 
de gastos que impede o crescimento de 
investimentos, o SUS teve a sua rede 
expandida significativamente nos últimos 
meses, em decorrência da pandemia de 
Covid-19”, ressalta o diretor de Co-
municações da Associação Paulista de 
Medicina, Everaldo Porto Cunha, também 
conselheiro do Cremesp. Rio Grande do 
Sul, Minas Gerais, Paraná e Pernambuco 
viram os leitos dobrarem. Em outros 
estados, como Acre, Paraíba e Alagoas, o 
crescimento foi ainda maior. 

Cidades que não contavam com ne-
nhum leito passaram a ter Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs) para lidar com os 
infectados pelo novo coronavírus. Estes 
avanços, porém, ficam sob risco com o 
arrefecimento dos números da pandemia 
no Brasil. À Folha de S. Paulo, secretários 
de Saúde indicaram que, se não houver 
investimento do Executivo, não será 
possível manter a estrutura. 

A posição dos gestores é de pleitear 
a manutenção, junto do Ministério da 
Saúde, destes leitos no Orçamento para 
2021. Segundo a pasta governamental, fo-
ram habilitados 12.698 leitos de UTI para 
Covid-19, ao custo de R$ 1,8 bilhão. 

Tentando garantir a manutenção, a 
senadora Rose de Freitas apresentou o 
Projeto de Lei 4.462/2020, que impede 
que os leitos incorporados durante o es-
tado de calamidade pública causado pela 
Covid-19 sejam desmontados mesmo 
após o fim da pandemia. Para não en-
gessar a gestão das secretarias de Saúde, 
fica prevista a possibilidade de rema-
nejamento dos leitos entre localidades. 
Excepcionalmente, o leito até poderá ser 
desativado, ainda que temporariamente, 
caso o gestor demonstre a inviabilidade 
da manutenção. Até o fechamento da Re-
vista da APM, o projeto ainda aguardava 
o início de sua tramitação. 

MANUTENÇÃO
Gestores da 
Saúde pleiteiam 
continuidade da 
estrutura criada por 
conta da Covid-19

LEITOS DE UTI FORAM 
HABILITADOS ESTE ANO

DOS PACIENTES COM 
SINTOMAS GRIPAIS FORAM 

ATENDIDOS NO SUS

12 mil

80%
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SAÚDE PÚBLICA

FINANCIAMENTO
Além dos R$ 134,7 bilhões orçados para 
a Saúde neste ano, o Executivo anun-
ciou, em março, quando a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) definiu a crise 
da Covid-19 como uma pandemia, uma 
nova ação orçamentária específica para 
lidar com a situação. A dotação previa 
mais R$ 38,9 bilhões. Até junho, porém, 
menos de um terço da verba havia sido 
gasto, apontou auditoria do Tribunal de 
Contas da União (TCU). 

O órgão indicou, como publicou o jor-
nal Folha de S. Paulo, que em relação aos 
gastos feitos diretamente pelo Ministé-
rio da Saúde, foram efetivados apenas 
11,4% do previsto. Governos estaduais 
e municipais, por sua vez, receberam 
pouco mais de 3% das verbas indicadas 
pelo Executivo. 

Além disso, o Governo Federal prevê 
cortar o orçamento do Ministério da 
Saúde para o próximo ano. A intenção do 
Executivo é destinar R$ 127,75 bilhões 
para o setor em 2021. Valor menor do 
que o de 2020 e do que o limite atual de 
gastos da pasta, que é de mais de R$ 174 
bilhões (soma do orçamento original 
com a verba extra para lidar com a 
pandemia). “Ainda teremos de enfrentar 
a pandemia no próximo ano, com um 
orçamento inferior ao que já não era su-
ficiente para suprir todas as demandas, e 
sem mudanças significativas na gestão”, 
complementa Marun David Cury, diretor 
de Defesa Profissional da APM.

Outra notícia preocupante para os 
gestores do SUS é a redução nos repas-
ses recebidos dos planos de saúde no 
primeiro semestre deste ano. Segundo a 
Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), neste período foram enviados ao 
sistema público R$ 491 milhões. No mes-
mo período do ano passado, esse valor 
foi de R$ 522,31 milhões.

A ANS diz que em razão da pandemia 
e devido à alteração de prazos proces-
suais administrativos vigentes pela Me-
dida Provisória 928 (que dispõe sobre as 
medidas de enfrentamento à Covid-19), 
o processo de ressarcimento foi afetado 
no que diz respeito à recepção de im-
pugnações e recursos e, consequente-
mente à sua análise, cobrança e repasse. 

HOSPITAIS DE CAMPANHA
Em paralelo às discussões sobre a  
manutenção do legado na infraestru-
tura da saúde pública, o número de 
hospitalizações em decorrência da 
Covid-19 diminuiu e os hospitais de 
campanha – abordados em detalhes 
na edição de maio/junho da Revista da 
APM – começaram a ter as suas estru-
turas desmontadas. 

No estado de São Paulo, o Hospital de 
Campanha do Ibirapuera, único que ain-
da funcionava, foi encerrado no último 
dia 26 de setembro. Ao todo, foram mais 
de 3.000 indivíduos acolhidos no local. 

O governador João Dória indicou que 
o encerramento dessas atividades está 
atrelado à redução nos índices da pande-
mia em São Paulo, que registram queda 
de novas internações seguidamente. 

Antes, a capital paulista já havia assis-
tido ao desmonte do Hospital de Cam-
panha erguido no estádio do Pacaembu, 
que se tornou marco simbólico da pan-
demia em São Paulo. Pela baixa ocupa-
ção, a Prefeitura de São Paulo encerrou 
as atividades ainda em junho no local, 
que recebeu mais de 1.500 pacientes, 
dos quais apenas três foram a óbito nos 
quase três meses de funcionamento. 

Também houve 
redução nos 
repasses recebidos 
dos planos de saúde 
ao SUS no primeiro 
semestre deste ano

FO
TO

S:
 G

ET
TY

IM
AG

ES
 /

 L
U

IZ
 C

A
RR

ER
A

 /
 G

O
VE

SP



OUTUBRO DE 2020    APM    19

Em 8 de setembro, a Prefeitura 
também anunciou o fechamento do 
Hospital de Campanha do Anhembi, 
que funcionava desde abril com 1,8 mil 
leitos e mais de 6.000 atendimentos. 
Além desses, São Paulo teve estruturas 
de hospitais de campanha montadas 
junto dos Hospitais Municipais da 
Brasilândia e de Parelheiros. 

No auge da pandemia, o estado de São 
Paulo tinha 33 hospitais de campanha, 
seis deles na capital. Tanto a Prefeitura 
quanto o Governo de São Paulo anuncia-
ram que os equipamentos utilizados nas 
estruturas serão encaminhados às uni-
dades locais da rede pública de Saúde.  

Desde 9 de outubro, a Grande São 
Paulo e as regiões da Baixada Santis-
ta, Campinas, Piracicaba, Sorocaba e 
Taubaté passaram para a fase verde 
do Plano São Paulo de controle da 
pandemia, com retomada gradual de 
atividades econômicas não essenciais. 
Segundo o governador João Dória, 76% 
da população paulista está, agora, em 
regiões com menos restrições, permi-
tindo atividades culturais, convenções, 
eventos sociais e de negócios. 

Já atividades que geram aglomeração, 
tais como festas, baladas, eventos 
esportivos com público e grandes 
shows continuam proibidas em todo 
o estado. A tendência, segundo o 
governo, é que essas atividades só 
sejam liberadas após uma eventual 
vacina contra o coronavírus. 

Evitar riscos de contágio,
protegendo a sua família.

Responder ao seu paciente
onde ele estiver;

Oferecer contato 24 horas;

Imagine um ambiente seguro e prático
para atender seus pacientes, de forma

confortável, onde e quanto quiser. 

13 99152-8551

Seja um médico
Doctor link.

Recursos:

Acessibilidade.

Segurança de dados;

Remuneração pelo
contato realizado;

Lembretes em push no seu
celular e informações do
contato encaminhados
para seu e-mail;

Agendamento simplificado;

GRANDE SP
Ocupação dos 
leitos de UTI e 
de Enfermaria 

não passavam de 
45% no fim de 

setembro

DE REAIS EXTRAS 
FORAM LIBERADOS 

PARA A SAÚDE EM 2020

38,9 bi
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Brasil possui quatro compostos em estudos clínicos; 
testes foram aprovados por comitês éticos e pela Anvisa

por KELI ROCHA

COVID-19:  
QUAIS SÃO E  
EM QUE FASE 

SE ENCONTRAM 
AS VACINAS?

Por ser um dos países mais 
afetados pela pandemia de 
Covid-19, o Brasil é considera-
do o ‘laboratório perfeito’ para 
testar a vacina contra o novo 

coronavírus. Quatro imunizantes estão 
sendo experimentados em voluntários 
no País: a da Universidade de Oxford, 
na Inglaterra, em parceria com a far-
macêutica AstraZeneca; a da empresa 
Sinovac Biotech, da China; a Janssen-Ci-
lag, produzida pela divisão farmacêuti-
ca da Johnson&Johnson; e a BioNTech e 
Pfizer, dos Estados Unidos.

As produções se beneficiam das pla-
taformas já iniciadas para o controle 
da síndrome respiratória do Oriente 
Médio (MERS-CoV) e da síndrome 
respiratória aguda grave (SARS-CoV1), 
que atingiu a China em 2002. “Há 
mais de 90% de semelhança entre 
o SARS-CoV1 e o SARS-CoV2 (vírus 
responsável pela Covid-19), para as 
proteínas de superfície neutralizantes 
ou de envelope. Isso nos fez valer dos 
estudos interrompidos de outrora 
para enfrentamento das epidemias na 
China e no Oriente Médio”, informa o 

diretor da Sociedade Brasileira de Imu-
nizações (SBIm), Renato de Ávila Kfouri.

Outra característica demonstra-
da em experimentos científicos é a 
mutação que ocorre no segmento 
genômico. A maioria dos imunizantes 
tem como objetivo produzir anticorpos 
para neutralizar a proteína S (Spike). 
“O que percebemos até o momento é 
que aquele segmento genômico que 
codifica a proteína S tem sido bastan-
te preservado, o que nos traz alguma 
tendência de se pensar nas vacinas que 
vêm por aí”, reforça Kfouri.

São basicamente quatro tipos de va-
cinas em análise: as de vírus atenuado 
e inativados; de vetores virais replican-
tes e não replicantes (ácidos nucleicos 
DNA e RNA); as baseadas em proteínas 
subunidade proteica; e as VLPs (partí-
culas semelhantes a vírus). A maioria 
dos imunizantes hoje desenvolvidos 
contra o novo coronavírus é proteica 
ou de vetores virais.

A Organização Mundial da Saúde 
registrou mais de 200 projetos de vaci-
na. Relatório recente apontou 33 delas 
em fase clínica. A mais promissora é a 
ChAdox1 nCoV-19, da Universidade de 
Oxford (Inglaterra). Baseada em vetor 
viral não replicante, já entrou na fase 
três e tem a Unifesp como coordena-
dora dos estudos no Brasil. Outra com 
desenvolvimento avançado é a Corona-
Vac, da chinesa Sinovac Biotech, feita 
com vírus inativado, em parceria com o 
Instituto Butantan.

“Esses estudos colocam o Brasil em 
situação bastante privilegiada para 
o desenvolvimento de uma vacina”, 
ressalta a coordenadora do Centro de 
Referência para Imunobiológicos Es-
peciais da Universidade Federal de São 
Paulo (Crie/Unifesp), Lily Weckx, que 
descreveu o desenvolvimento comum 
de uma vacina em Webinar da Associa-
ção Paulista de Medicina.

Primeiro, há a fase pré-clínica, de 
testes em animais. Depois, começa 
a etapa clínica humana. A primeira 
fase (conjunto pequeno de sujeitos) e 
a segunda (com algumas centenas de 
pessoas) são focadas em avaliar a segu-
rança e a imunogenicidade da vacina.  

VACINAS
EM TESTE
NO PAÍS

CHADOX1 NCOV-19 
UNIVERSIDADE DE 

OXFORD, EM PARCERIA 
COM A UNIFESP

1

CORONAVAC 
SINOVAC BIOTECH, 

EM PARCERIA COM O 
INSTITUTO BUTANTAN

2

AD26.COV2.S
JANSSEN-CILAG

3

BNT 162B2
BIONTECH E PFIZER

4
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A terceira e última, mais ampla, é volta-
da à avaliação da eficácia.

Normalmente, os ensaios pré-clínicos 
e clínicos para o desenvolvimento de um 
medicamento levam em média 10 anos. O 
intuito, nesta corrida pela vacina da Co-
vid-19, porém, é realizar todo o processo 
em torno de 1 ano a 1 ano e 6 meses. “Se a 
vacina demonstrar eficácia, pode até não 
precisar esperar o término da terceira 
fase para realizar um registro. Poderá 
pedir uma licença emergencial de uso 
diante da pandemia”, informa Lily.

FASE 3
“Nunca tivemos uma perspectiva de 
produção tão rápida de vacinas como 
estamos vivenciando agora, além das 
parcerias importantes entre a academia, a 
indústria farmacêutica e os setores públi-
cos e privados, inclusive entre concor-
rentes. O Planeta está todo envolvido no 
desenvolvimento da imunização”, destaca 
o diretor da SBIm.

Especificamente, o estudo controla-
do randomizado de fase 3 da ChAdox1 
nCoV-19 não replicante, conhecida 
popularmente como vacina de Oxford, 
estima a participação global voluntária 
de 50 mil pessoas. No Brasil, as análi-
ses foram iniciadas, em junho, com a 
colaboração de 5 mil pessoas. Os testes 
serão aplicados também na África do 
Sul, nos Estados Unidos e na Ásia.

Os critérios de inclusão levam em 
consideração indivíduos maiores de 18 
anos, profissionais da Saúde e adultos 
com alto risco de exposição ao novo 
coronavírus, disponibilidade de compa-
recimento a todas as visitas ao centro 
do estudo para vacinação e acompanha-
mento, não gestação durante o período 
do estudo e sorologia com anticorpos 

“Há mais de 90% de 
semelhança entre o SARS-
CoV1 e o SARS-CoV2, o que 
nos fez valer dos estudos 
interrompidos de outrora”
RENATO DE ÁVILA KFOURI

IgG negativo para SARS-CoV-2.
Os procedimentos de investigação 

e desenvolvimento de medicamentos 
foram aprovados pelos comitês de Ética 
do Reino Unido, Ética em Pesquisa da 
Unifesp, pelo Conselho Nacional de Ética 
em Pesquisa (Conep) e pela Anvisa. 

Além da ChAdox1 nCoV-19 e da  
CoronaVac, a Fundação Oswaldo Cruz e 
o Instituto Butantan estão desenvolven-
do uma possibilidade de imunização que 
utiliza o vetor viral replicante baseado 
no vírus influenza. E a Universidade de 
São Paulo também iniciou o processo 
para outra vacina. 

VACINAS
OMS registrou 
mais de 200 
projetos, 
estando 33 
em fase clínica
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Seu paciente apresenta atraso de desenvolvimento, hipotonia, crises oculógiras 
e/ou sintomas disautonômicos?

PENSE EM DEFICIÊNCIA 
DE AADC*!

*L-Aminoácido aromático descarboxilase
A Deficiência de AADC é um erro inato da biossíntese de neurotransmissores, com herança autossômica recessiva, resultante de variantes patogênicas no gene da dopa descarboxilase (DDC) que codifica a enzima AADC1 . A falta da enzima AADC leva a uma deficiência grave combinada 
de dopamina, serotonina e outras catecolaminas (noradrenalina e adrenalina)1 . 
Referências: 1. Wassenberg T, et al. Consensus guideline for the diagnosis and treatment of aromatic l-amino acid decarboxylase (AADC) deficiency. Orphanet J Rare Dis. 2017;12(1):12. 2. Hwu WL, et al. Natural history of aromatic L-amino acid decarboxylase deficiency 
in Taiwan. JIMD Rep. 2018;40:1-6. doi: 10.1007/8904_2017_54

Para mais informações: aadc@azimute.med.br |latammedinfo@ptcbio.com
Material destinado a profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos.
BR-AADC-0221. Setembro 2020

Os pacientes geralmente apresentam os sintomas da deficiência de AADC nos primeiros 
meses de vida e têm prognóstico ruim

Na forma clássica da doença, os pacientes não adquirem linguagem e não adquirem 
função motora ao longo da vida2

Na maioria dos casos, exames de imagem cerebral, como ressonância nuclear magnética e 
tomografia computadorizada, são normais ou apresentam achados inespecíficos1

 Hipotonia 
 Distúrbios do movimento, incluindo crises oculógiras 
 Atraso de desenvolvimento 
 Déficit pôndero-estatural 
 Sintomas disautonômicos

Deficiência de AADC é um 
distúrbio hereditário raro da 
síntese de neurotransmissores1. 
Os principais sintomas clínicos 
incluem1: 

SINAIS PODE SER CONFUNDIDO COM:
• Crises oculógiras Epilepsia
• Distonia • Rigidez • Atraso motor Paralisia cerebral
• Hipotonia • Hipocinesia • Ptose palpebral Fraqueza neuromuscular

Principais doenças que podem ser confundidas com deficiência de AADC
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O neurocirurgião brasileiro 
Antônio Salles, respeitado 
internacionalmente, fala sobre 
cirurgias não invasivas e outros 
avanços na especialidade
por KELI ROCHA

EVOLUÇÃO
contínua

COM MAIS de 600 cirurgias de 
implantação de marca-passo 
cerebral no currículo, o neu-
rocirurgião Antônio Afonso 
Ferreira de Salles construiu 

uma carreira longa e respeitada em 
diversas faculdades dos Estados Uni-
dos. De volta ao Brasil há sete anos, ele 
explica como a cirurgia de introdução 
de eletrodos em pontos específicos 
do cérebro - ligados a uma aparelho 
eletrônico, que fica na altura da claví-
cula - tem revolucionado as terapias 
de tremor essencial, Mal de Parkinson, 
distonia, epilepsia, transtorno obsessi-
vo compulsivo, depressão, obesidade, 
doença de Alzheimer e anorexia ner-
vosa. Em entrevista à Revista da APM, 
afirma que o investimento público na 
Saúde é o maior desafio para o avanço 
de pesquisas. 

REVISTA DA APM: Quando, onde e 
como surgiu a ideia do marca-passo 
cerebral? 
ANTÔNIO SALLES: O marca-passo é 
um termo que pegamos ‘emprestado’ 
do aparelho cardíaco. Há mais de 
60 anos, aconteceu a primeira 
implantação do aparelho no coração, 
ao passo que o cerebral foi em 1978, 
há 42 anos. Naquela época, o pequeno 
microcomputador era muito primitivo 

ANTÔNIO 
AFONSO 

FERREIRA 
DE SALLES

RAIO-X

FORMAÇÃO
Universidade 

Federal de Goiás

ESPECIALIDADE
Neurocirurgia 

CARREIRA
Professor Titular 

da Universidade da 
Califórnia Los Angeles 

(UCLA) e um dos 
criadores do Centro 

de Neurociências 
do Hospital do 

Coração (HCor) e 
da NeuroSapiens, 

atuando também no 
Hospital Vila Nova 
Star, da Rede D’Or 

São Luiz

“Para cada uma das doenças, colocamos 
o marca-passo em uma área diferente/
específica do cérebro”

ENTREVISTA
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e usávamos para tratamento de dor 
crônica, principalmente relacionada 
à coluna. Com o passar dos anos, o 
marca-passo evoluiu e começou a se 
popularizar, de 1980-1990 para cá. 
Posteriormente, começou a ser usado 
para o tratamento do tremor essencial 
e depois passamos a implantar, 
seguidamente, para Mal de Parkinson, 
distonia, epilepsia e transtorno 
obsessivo compulsivo (TOC). Todas 
essas cirurgias já são aprovadas 
pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), com estudos atuais 
de potencial recurso terapêutico para 
casos de depressão, obesidade, doença 
de Alzheimer e anorexia nervosa. É 
importante frisar que o marca-passo 
evolui em paralelo à transformação 
rápida e gritante do computador; e 
desde sua invenção aos dias de hoje, 
permanece em evolução contínua. 

Outro aspecto interessante é que não 
há ninguém em particular que ganhou 
um prêmio pela invenção do aparelho, 
porque não sabemos quem o inventou.

Como que é feita a aplicação? 
O marca-passo é um conjunto de 
eletrodos que interage com a região 
cerebral que precisa ser melhorada. 
Para cada uma das doenças que citei 
[acima], colocamos o marca-passo em 
uma área diferente/específica do cé-
rebro para melhorar a sintomatologia 
do paciente. Para isso, usamos as ima-
gens computadorizadas de ressonân-
cia ou tomografia que nos permitem 
analisar o cérebro da pessoa com 
detalhes para a realização do cálculo 
matemático preciso. Ao encontrar o 
alvo/local, introduzimos os eletrodos 
ligados ao marca-passo que fica no tó-
rax. Em outras palavras, implantamos 

BRASIL
Especialista 

estima em torno 
de mil cirurgias 

de marca-passos 
neurológicos

“No mundo, estamos 
chegando a 300
mil implantações, é 
uma terapia realmente
comprovada”
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ENTREVISTA  |  ANTÔNIO SALLES

o marca-passo próximo à altura da 
clavícula e instalamos todos os fios na 
região determinada do cérebro. Esse 
marca-passo envia impulsos elétricos 
do tórax para o cérebro, resolvendo o 
quadro sintomático do paciente. 

No Brasil e no exterior, quantos 
pacientes já foram tratados cirurgica-
mente com o marca-passo? 
No mundo, estamos chegando a 300 
mil implantações, é uma terapia real-
mente comprovada. Só eu já implantei 
mais de 500 marca-passos quando 
trabalhava no exterior, em Los An-
geles. Aqui no Brasil, fiz em torno de 
100 procedimentos. Não tenho dados 
oficiais brasileiros, mas imagino que 
chegamos em torno de mil cirurgias 
de marca-passos neurológicos.

a sintomatologia, varia de paciente 
para paciente. Também já fiz cirurgia 
em criança de até 2 anos e de 1 ano e 
6 meses, ambas diagnosticadas com 
distonia hereditária.

Quais são os avanços mais significati-
vos com o tratamento? 
Hoje, o marca-passo é recarregável, ou 
seja, você não precisa – dependendo do 
descarregamento da bateria - operar 
a pessoa de dois em dois anos ou de 
cinco em cinco anos, por exemplo. 

Há uma recomendação para 
implantação, de acordo com estágios 
de diagnóstico? 
O marca-passo é recomendado quando 
o medicamento destinado ao trata-
mento não faz mais efeito e a pessoa 
tem a vida social comprometida por-
que treme, por exemplo, e precisa de 
um tratamento imediato para conti-
nuar com a sua vida normalmente. No 
Mal de Parkinson, geralmente depois 
de quatro anos da doença, sem efeito 
medicamentoso, realizamos a cirurgia. 
Em outras doenças como epilepsia e 
distonia, implantamos o marca-passo 
sempre na ordem do diagnóstico, do 
bem-estar afetado e do não funciona-
mento do remédio. É bom lembrar que 
o tempo para o procedimento, depois 
de dois, quatro ou cinco anos com 

PERCEPÇÕES
Temos uma boa formação 

médica brasileira e 
excelentes profissionais, 

com uma capacidade 
incrível de se reinventar



Um grande avanço porque diminuiu o 
preço do aparelho e as cirurgias para 
os pacientes, que recarregam a bateria 
em casa. Outra grande transformação 
importante foi a capacidade desses 
marca-passos direcionarem a eletri-
cidade, pois antes só jogavam eletrici-
dade para o cérebro, não direcionando 
para esquerda e direita. Por fim, já pre-
sente nos Estados Unidos e na Europa, 
temos o marca-passo inteligente, que 
registra as ondas do cérebro e dá um 
retorno para ligá-lo quando necessá-
rio. Hoje, o marca-passo fica ligado o 
tempo todo, 24 horas por dia. Agora, 
serão ligados quando há registro da 
deficiência do cérebro.

E os principais desafios aqui no Brasil 
para a evolução dos estudos? 
Passei 30 anos no exterior e há sete 
estou no Brasil. Claro que tive muitos 
desafios, sendo o econômico o mais 

importante. Tinha acesso facilitado a 
recursos financeiros, não só para os 
pacientes, mas para o desenvolvimen-
to de pesquisas. Em segundo lugar, 
temos a tecnologia importada com 
imposto muito alto, sendo que muitas 
vezes o paciente não tem condições de 
arcar com os valores. Temos uma boa 
formação médica brasileira, excelentes 
profissionais, estudiosos e com uma 
capacidade incrível de se reinventar. 
No entanto, somos mais consumidores 
de produções externas do que produ-
tores de conhecimento científico. Isso 
acontece porque há uma deficiência 
orçamentária para o investimento em 
pesquisa. Mesmo diante das dificul-
dades, precisamos priorizar recursos. 
Como ponto positivo, o Brasil está indo 
mais rápido do que imaginei quanto à 
democratização da informação cientí-
fica por meio da internet, como ocorre 
no mundo inteiro. 

“O Brasil está indo mais 
rápido do que imaginei 
quanto à democratização 
da informação científica 
por meio da internet”
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SERVIÇOS

por JULIA ROHRER*

Mesmo em meio à pandemia, 
APM traz novidades para os 
médicos paulistas 

ASSOCIADOS 
CONTAM 

COM NOVOS 
BENEFÍCIOS

A PANDEMIA DE coronavírus que 
parou o mundo em 2020 fez o ano 
totalmente desafiador em diversos 
aspectos. Pessoas e empresas ao 
redor de todo o Planeta tiveram 
que se reinventar e se adaptar à 
nova rotina, seguindo protocolos 
de higiene, mantendo o isolamento 
social e realizando a maior parte das 
atividades dento de seus lares. 

Prestes a completar 90 anos de 
existência, a Associação Paulista 
de Medicina também adaptou suas 
ações, de forma a continuar trazendo 

excelência a seus associados. E 
mesmo em meio à pandemia, 
novos serviços e benefícios foram 
adicionados ao amplo leque que os 
médicos já têm à disposição.

Ainda, a APM adaptou seus eventos 
para o formato on-line, possibilitando 
a manutenção das atividades 
científicas e culturais e facilitando 
a participação de médicos de todo o 
estado. A seguir, a Revista da APM 
destaca os novos serviços da entidade, 
que podem ser conferidos e acessados 
em www.apm.org.br.

NOVOS 
SERVIÇOS

A parceria com 
a Porto Seguro 
disponibiliza con-
dições especiais 
para consórcios 
aos interessa-
dos em adquirir 
imóveis (novos e 
usados), realizar 
reformas, adquirir 
veículos agrícolas 
e comprar novos 
automóveis. 

A ferramenta 
permite maior 
facilidade para 
receber paga-
mentos on-line de 
consultas presen-
ciais e a distância. 
Além de valor 
diferenciado, o 
médico associado 
conta ainda com 
alguns benefícios 
essenciais, como 

acompanhamento 
de transações 
em tempo real 
e transferências 
sem custo para os 
principais bancos.

CONSÓRCIO PINGPAG
Parcerias 

proporcionam 
serviços aos 

médicos

* Sob supervisão de Giovanna Rodrigues
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Desde março deste ano, o Clube 
de Benefícios (www.clubapm.com.
br) está em uma nova plataforma, 
responsiva para celulares e tablets, 
mais ágil e com maior acessibilidade. 
A reformulação no sistema de buscas, 
por exemplo, permite navegação mais 
agradável; a divisão dos produtos 
está segmentada de acordo com a 
área de interesse e o layout está mais 
moderno e bonito. 

Por conta da pandemia, dezenas 
de eventos da APM tiveram de ser 
adiados ou cancelados, e a entidade 
passou a realizar, a partir de maio, 
webinars para manter os médicos 
atualizados sobre importantes 
assuntos científicos e políticos. Outras 
atividades científicas que estavam 
programadas para este ano migraram 
para o ambiente digital, assim como 
programas culturais como o Cine 
Debate e o Música em Pauta. 

Voltada para os 
atendimentos 
por Telemedici-
na, a plataforma 
é oferecida gra-
tuitamente para 
os associados da 
APM, junto de 
um certificado 
digital. Permite 
uma relação 
médico-paciente 
via tecnologia 
com segurança 
e ética. 

Fornece compu-
tadores e tablets 
da Apple, sempre 
atualizados, por 
assinatura mensal. 
O serviço inclui 
assistência quando 
e onde os médicos 

precisarem e está 
disponível em todo 
o Brasil. Na parceria 
com a APM, os 
dispositivos já vêm 
com o sistema Eleve 
(evolução do antigo 
Personal Med). 

AGASUS

Evolução do anti-
go Personal Med, 
o software per-
mite uma gestão 
de consultórios 
e clínicas mais 
satisfatória, além 
de teleconsultas 
de forma segura, 
acesso facilitado e 

eficiente aos pron-
tuários eletrônicos, 
consultas e agendas 
e prescrição digital 
aos pacientes, com 
condições especiais 
aos associados. 

ELEVE

TELADOC 
HEALTH
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18 de outubro de 2020  
não é apenas o Dia do Médico.

É o dia da coragem, da entrega 
e da compaixão. É o dia do 
profissional que arrisca a própria 
vida para salvar a do próximo. 
Que não mede esforços para 
pulsar a vida, até mesmo contra 
uma doença desconhecida  
e perigosa como a Covid-19. 

Vocês escreveram um capítulo 
de bravura na história e merecem 
todas as homenagens possíveis 
pelo trabalho heroico nesta 
pandemia.  

Nós da APM sentimos uma 
grande admiração e orgulho por 
representar os médicos do estado 
de São Paulo ao longo de 90 anos.  

Cuidamos de vocês, médicos, 
para que continuem cuidando 
da saúde das pessoas. Somos 
nós por todos!  

18 de outubro. Um feliz  
e merecido Dia do Médico. 

18.10

Nós portodos
Todo o tempo a seu favor.

APM_DiaMedico_404x266.indd   1APM_DiaMedico_404x266.indd   1 09/10/20   11:0409/10/20   11:04
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VANTAGENS

por KELI ROCHA

Com valores acessíveis, plataforma democratiza 
consultas particulares on-line

A TELEMEDICINA ESTÁ regulamentada 
em caráter de excepcionalidade no 
Brasil, enquanto durar a crise sanitária 
da Covid-19. Uma nova oportunidade no 
País, já provada e aprovada em outras 
nações, para combater dificuldades 
recorrentes, como carência no acesso 
ao atendimento básico à saúde, além 
de outros estruturais, a exemplo da 
mobilidade urbana. 

Os desafios são históricos. Porém, há, 
enfim, uma luz brilhante no fim do túnel: 
a plataforma DrApp - parceira da Asso-
ciação Paulista de Medicina – é absoluta-
mente confiável para a interação entre 
médicos e pacientes, inclusive no campo 
das teleconsultas. 

A consulta médica on-line, na qual o 
paciente se encontra distante fisicamen-
te do profissional de Saúde, é mediada 
via WhatsApp, por celular, em ambiente 
de segurança ao compartilhamento de 
dados sensíveis. 

O médico pode orientar o paciente so-
bre os procedimentos adequados, emitir 
pedidos para exames em laboratórios de 
diagnósticos e solicitar que compareça 
para uma avaliação presencial, quando 
julgar necessário, encaminhando-o 
para outra especialidade, unidade de 
atendimento médico, pronto-socorro ou 
hospital, dependendo do caso.

Nesse sentido, o fundador da pla-
taforma DrApp, José Maria Alves de 
Almeida Prado, destaca que mesmo com 
as clínicas populares difundidas no País, 
recentemente, há poucos endereços dis-
poníveis, dificultando o acesso. “Nós, por 
outro lado, temos mais de três mil médi-
cos cadastrados, com seus consultórios e 
clínicas nos mais diferentes endereços.” 

É um benefício especial para os 
médicos associados da APM e para os 
pacientes, pois todo o atendimento é 
prestado exclusivamente por especialis-
tas de altíssimo nível na linha de frente, 

DRAPP AMPLIA 
ACESSO À 
SAÚDE COM 
TELECONSULTAS

FACILIDADE
Pacientes agendam 
consultas presenciais 
e on-line, além de 
exames, com apenas 
um clique FO
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com a liberdade de definir honorários, 
sem sombra de dúvida, resgata o caráter 
liberal da Medicina. Os pacientes, por 
sua vez, precisam de apenas um clique 
para agendar consultas presenciais, 
on-line ou exames laboratoriais.

DrApp é ainda excelente alternativa 
para as pessoas que não possuem ou 
perderam o plano de saúde, não querem 
ou não podem depender do sistema 
público. Democratiza o atendimento 
básico à saúde de qualidade, em 
consultas particulares com preço 
acessível, além de exames com redução 
de até 80% no valor em laboratórios 
parceiros, como a rede a+ Medicina 
Diagnóstica, do Grupo Fleury, em suas 
38 unidades da Grande São Paulo.

VANTAGENS AOS ASSOCIADOS
O diretor Administrativo da APM, 
Florisval Meinão, explica que o médico, 
ao aderir ao DrApp, tem o livre-arbí-
trio para definir os honorários de suas 
consultas. Atualmente, 84% dos médicos 
cadastrados cobram o valor de R$ 104,64. 
Não há mensalidades nem carência.

Ao realizar o agendamento, o paciente 
faz automaticamente o pagamento via 
cartão de crédito. O valor integral dos 
honorários cai diretamente nas contas 

com.br tanto para receber pacientes em 
consultas presenciais em consultório 
como para aproveitar a oportunidade de 
realizar teleconsultas”, destaca Meinão.

MILHÕES DE PACIENTES
Nove entidades de classe, que somam 
mais de seis milhões de potenciais 
pacientes, formam a carteira do DrApp, 
abrindo horizontes e chance real de 
novos rendimentos aos médicos. “É 
importante salientar que a plataforma 
disponibiliza um portal na internet 
para cada uma dessas instituições, 
com identidade própria, acessível 
diretamente a seus filiados. Todos os 
familiares dos profissionais titulares 
e funcionários das entidades também 
podem se beneficiar dos serviços de 
atendimento”, informa Prado.

A partir deste mês, 90.000 sindicali-
zados do SAESP – Sindicato dos Admi-
nistradores no Estado de São Paulo e 
mais de 7.000 funcionários e notários 
de 700 Cartórios de Notas do CNB/SP 
– Colégio Notarial do Brasil Secção São 
Paulo e seus familiares passam a contar 
com os serviços do DrApp, com acesso 
aos médicos da APM. Já são parceiras de 
primeira hora a AFPESP, CAASP/OAB, 
APCD/ABCD, CRECI-SP e CORE-SP. 

“É assim que se 
viabiliza um projeto 
completo de assistência 
particular à saúde, com 
médicos e laboratórios”
JOSÉ MARIA ALVES DE 
ALMEIDA PRADO

bancárias dos médicos. O paciente paga 
uma taxa de uso de R$ 15,00 e 5,26% 
sobre o total para processamentos e 
liberação do cartão de crédito. Porém, 
se o paciente integrar alguma entidade 
de classe parceira do DrApp, tem sua 
taxa de uso abonada.

Uma vez que o usuário reservou o 
dia e horário e passou o cartão, na data 
estabelecida, o DrApp dispara um alerta 
ao médico 10 minutos antes da consulta. 
Para o paciente, o sistema aciona o lem-
brete 24 horas, 2 horas e, finalmente, 10 
minutos antes da hora agendada.

“Por todas essas características, a 
APM firmou a parceria. O DrApp se 
mostrou vantajoso até para o recém- 
formado iniciar a carreira. Reiteramos o 
convite aos associados da APM para que 
se cadastrem no site www.apm.drapp.

DAS DEMANDAS 
SÃO RESOLVIDAS 
NAS CONSULTAS

DE POTENCIAIS 
PACIENTES NA 
PLATAFORMA

80%

6 mi
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HISTÓRIA DA MEDICINA

A REVISTA DA APM continua com a 
série de homenagens aos renomados 
profissionais que contribuíram para 
transformar a história da Medicina no 
Brasil nos últimos 90 anos. Na edição 
de outubro, o cardiologista José Pedro 
da Silva é lembrado pelos seus gran-
des feitos na área, com a inovação de 
técnicas e o aprimoramento de proce-
dimentos em pacientes cardíacos.

Ele nasceu no dia 21 de abril de 
1947, na Fazenda da Faca, em Pirajuí, 
município localizado no interior 
do estado de São Paulo, a 386 
quilômetros da capital. Filho de pais 
camponeses, José Pedro sempre se 
destacou por ser um aluno dedicado 
e esforçado. Prova disso foi o seu 
ingresso, sem cursinho, na Faculdade 
de Medicina da Universidade Estadual 
Paulista Júlio Mesquita Filho (Unesp), 
em Botucatu.

Durante o período de graduação, 
para ajudar os pais e conseguir manter 
suas despesas, ele pintava retratos das 
jovens debutantes da cidade. A forma-
tura, no ano de 1973, veio acompanha-
da da residência em cirurgia cardio-
vascular no Instituto de Assistência 
Médica ao Servidor Público Estadual 
(Iamspe) entre 1974 e 1976. 

José Pedro também se aprimorou em 
Cirurgia Torácica e Cardiovascular na 
Cleveland Clinic Foundation, em Ohio, 
nos Estados Unidos. Ainda no país, de-
senvolveu as principais técnicas para 
cardiopatias congênitas complexas, em 
Boston, Massachusetts, e realizou uma 
série de trabalhos em transplantes 
cardíacos na Universidade de Stanford, 
na Califórnia. 

GRANDES FEITOS
O cardiologista tem como foco de 
trabalho a doença coronariana, 
englobando revascularização do 
miocárdio, transplante cardíaco, 
anomalia de Ebstein, transposição 
das grandes artérias e síndrome do 
coração esquerdo hipoplásico. Através 
da criatividade e dedicação na área de 
estudo, foi capaz de elaborar novas 
técnicas cirúrgicas para pacientes com 
problemas cardíacos graves. 

Através de sua criatividade, José Pedro da 
Silva inovou a área da Cardiologia com o 

desenvolvimento de novas técnicas 
por JULIA ROHRER*   ilustração THALES MARRA

SUPER-HERÓI
Vida de

* Sob supervisão de Giovanna Rodrigues
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Exemplo disso foi a invenção do 
filtro arterial que diminui os riscos 
de acidente vascular cerebral; o 
desenvolvimento da técnica da 
mamária sequencial – antes de a 
artéria mamária ser considerada o 
enxerto ideal nas cirurgias coronárias; 
e a publicação da inovadora técnica 
cirúrgica para o tratamento da 
ruptura do septo interventricular, 
posteriormente utilizada por diversos 
cirurgiões, se tornando referência em 
estudos sobre o tema.

O médico foi o primeiro cirurgião 
cardíaco em toda América Latina a 
realizar o transplante de coração e 
pulmões em bloco, obtendo sucesso. 
Além disso, também foi o responsável 
por realizar o primeiro transplante 
de coração heterotópico – com dois 
corações – do Brasil. Sobre a cirurgia 
cardíaca em crianças, inovou técnicas, 
substituindo procedimentos invasivos 
e corrigindo anomalias.

José Pedro foi ainda o responsável 
por, na área de cirurgia em 
congênitos, obter os primeiros 
resultados positivos para o 
tratamento de crianças com Síndrome 
da Hipoplasia do Coração Esquerdo, 
doença gravíssima em que os 
pacientes têm funcionamento apenas 
do lado direito do coração que, até o 
ano de 1980, não tinha cura. 

ÁREA DE ATUAÇÃO E VIDA PESSOAL
Desde o ano de 1980, José Pedro da 
Silva é cirurgião vascular do hospital 
Beneficência Portuguesa, instituição 
onde foi assistente do professor 
Euryclides Zerbini e diretor de equipe, 
em 1984. Atua também nos Hospitais 
Israelita Albert Einstein, Sírio-Libanês 

e Alemão Oswaldo Cruz. 
Na Universidade de São Paulo (USP), 

o cardiologista obteve o seu título de 
doutor em 2008 pela defesa da tese 
“Nova Técnica Cirúrgica para a Corre-
ção da Anomalia de Ebstein: Resulta-
dos Imediatos e em Longo Prazo”. Ele 
possui diversos prêmios e honrarias 
pelos seus feitos na Cardiologia, entre 
eles o Prêmio da Academia de Medici-
na de São Paulo pelo trabalho “Trans-
plante Cardiopulmonar: Experiência 
Clínica Inicial”.

Conforme José Pedro da Silva diz, 
“Médicos têm um pouco de super-
heróis”. Sua atuação na Medicina 
é uma comprovação do que diz, ao 
proporcionar maior qualidade de vida 
aos seus pacientes. Além disso, é pai 
de três filhos e, nos poucos momentos 
em que não está exercendo o seu 
papel de médico, tem como principais 
hobbies pintar, jogar xadrez e 
caminhar na praia.  

O médico foi o primeiro 
cirurgião cardíaco em toda 
América Latina a realizar  
o transplante de coração  
e pulmões em bloco

RECONHECIMENTO
José Pedro da Silva 

acumula diversos feitos 
em sua carreira
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ESPECIAL

Nesta edição, relembramos o desenvolvimento 
de técnicas, vacinas e medicamentos 

extremamente importantes para a humanidade 
no início do século passado

por JULIA ROHRER*

Fazendo
HISTÓRIA

1. DESCOBERTA DA BACTÉRIA 
RICKETTSIA PROWAZEKII
Em 1916, Henrique de Rocha Lima 
ficou internacionalmente renomado 
após descobrir que a bactéria  
Rickttesia prowazekii era a causa-
dora do tifo exantemático, doença 
altamente contagiosa transmitida 
através do piolho humano. Ao lado 
de Stanislas Von Prowazek, analisou 
os intestinos dos artrópodes presen-
tes em soldados infectados e che-
gou à conclusão final, evidenciando 
a distribuição da doença, além de 
sua epidemiologia e profilaxia. 

2. FARMACOPEIA PAULISTA
No ano de 1917, foi publicada a pri-
meira edição da Farmacopeia Pau-
lista. Editada por uma comissão que 
respondia a Florentino Meira de Vas-
concellos, professor da Faculdade de 
Farmácia de São Paulo, a publicação 
foi o primeiro compêndio do País, 
incluindo a discussão acerca do uso 
de extratos fluidos e suas principais 
técnicas de produção, ampliando a 
farmacêutica e servindo como uma 
espécie de manual da área. 

3. GRIPE ESPANHOLA NO BRASIL
Em setembro de 1918, a gripe espa-
nhola chega ao Brasil, inicialmente 
sem causar grandes repercussões. 
No entanto, através da rápida 
disseminação – só no estado de 
São Paulo já eram mais de 350 mil 
infecções, mais da metade da popu-
lação local da época – logo a pan-
demia passou a ser notificada. No 
total, estima-se que 35 mil pessoas 
tenham sido vítimas da doença no 
Brasil, entre elas, Rodrigues Alves, 
presidente eleito que faleceu antes 
de assumir o cargo. 

4. PENICILINA
Em 1929, após tirar alguns dias de 
folga enquanto estudava a bactéria 
Staphylococcus aureus, causadora 
de infecções em feridas, o médico 
e bacteriologista escocês Alexander 
Fleming analisou que, por falta de 
acondicionamento e supervisão, 
o material havia embolorado. Ao 
redor do fungo, que ele concluiu 
ser o Penicillium notatum, já não 

* Sob supervisão de Giovanna Rodrigues

A REVISTA DA APM segue relembran-
do os 90 fatos mais marcantes de toda 
a história da Medicina. É fato que a 
humanidade não seria a mesma sem os 
tantos avanços que contribuíram para 
maior qualidade de vida e promoção de 
saúde em todo o Planeta. Nesta edição, 
relembramos algumas das principais 
descobertas científicas que contribu-
íram para a elaboração de técnicas, 
vacinas e medicamentos extremamente 
eficazes e importantes para a manuten-
ção do organismo dos seres humanos 
no início do século passado. 

1

3 4

2



existia mais a atividade da bacté-
ria, indicando que ela havia sido 
morta pelas substâncias liberadas 
por aquele bolor. Surge assim, por 
acaso, a penicilina. 

5. CORAÇÃO ARTIFICIAL
Ao voltar para o Estados Unidos, 
após a Primeira Guerra Mundial, o 
médico Alexis Carrel dedicou seus 
estudos ao desenvolvimento de uma 
técnica que contribuía para a con-
servação extracorpórea dos órgãos. 
No entanto, para dar certo, a expe-
riência necessitava de uma contínua 
circulação de sangue para irrigá-los. 
Sendo assim, Carrel desenvolveu 
uma bomba de corrente sanguínea 
que ficou conhecida como o primei-
ro coração artificial da história. 

6. VACINA CONTRA A FEBRE 
AMARELA
Em 1930, o médico sul-africano 
Max Theiler esteve nos Estados 
Unidos enquanto estudava sobre a 
febre amarela. Após a análise em 
camundongos se mostrar ineficaz 
para o uso humano, o pesquisador 
cultivou o vírus em embriões de 
galinha e constatou que a fórmula 
obtida era imunizante e não trazia 
riscos para a saúde do homem. 
Entre 1937 a 1940, a vacina foi 
testada ao redor do Brasil, obtendo 
resultados satisfatórios.

7. RADIOIMUNOENSAIO
A estadunidense Rosalyn Yalow foi 
a responsável pelo desenvolvimento 
da técnica de radioimunoensaio 
(RIA). O procedimento, até hoje, é 
utilizado para analisar a eficiência de 
antibióticos e demais medicamen-
tos, além de medir a concentração 
de insulina no sangue dos pacientes 
e servir como base de testagem 
para saber se há indícios de doen-
ças como hepatite no sangue das 
pessoas analisadas. 

8. ESTRUTURA DO DNA
A parceria entre os cientistas Francis 
Crick e James Watson permitiu que 
elaborassem o modelo de dupla 
hélice da molécula de DNA. No ano 
de 1953, eles construíam um mo-

delo molecular que considerava o 
tamanho e a configuração espacial 
de nucleotídeos. Desta forma, após 
analisarem os resultados obtidos 
através de raio-X, concluíram que 
a estrutura do DNA é formada por 
duas cadeias paralelas envoltas de 
nucleotídeos em sequência. 

9. PÍLULA ANTICONCEPCIONAL
Considerada uma das maiores 
revoluções sexuais da história e um 
dos principais símbolos da indepen-
dência feminina, a pílula anticoncep-
cional foi descoberta nos Estados 
Unidos, na década de 1960. 

10. ALBERT SABIN E A 
POLIOMIELITE
O médico polonês Albert Sabin foi o 
responsável por praticamente erradi-
car a poliomielite em todo o mundo. 
Utilizando um vírus atenuado da pó-
lio em sua composição, a vacina oral 
– conhecida popularmente como 
“gotinha” – possuía componentes 
que ajudavam a prevenir a doença. 
A forma acessível e rápida de vaci-
nação foi um sucesso e permitiu que 
diversas crianças ao redor de todo 
planeta conseguissem se imunizar. 
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A disputa e a concorrência acaba-
ram. A pluralidade de pensamento é 
relevante, em qualquer ocasião, para 
somar, jamais o contrário. É imperiosa 
a consciência de que somos uma só 
classe, de que mais fortes estaremos e 
mais conquistas teremos, caminhando 
unidos, focando uma agenda positiva, 
um pacto nacional para a Saúde, que 
inclusive contemple, nas redes pública 
e particular, incentivo e remuneração  
digna, carreira de Estado, revisão dos 
parâmetros de formação e valorização 
do título de especialista, entre diversos 
outros pontos. 

À Diretoria eleita, a Nova AMB, nos 
unimos, e a parabenizamos, desejando- 
lhe clareza, resiliência, determinação 
e efetividade na defesa de todos os 
470 mil médicos do País e da Saúde de 
excelência aos cidadãos. 

A AMB é de todos os médicos, é 
patrimônio do País, baluarte da inclu-
são social e da democracia. Estamos 
muitíssimo bem representados para os 
novos tempos que se abrem. Tempos 
de uma Nova AMB, de honra, honesti-
dade, dignidade, pluralidade e respeito. 

Conheça a lista com cerca de 300
signatários do texto no portal da APM: 
 www.apm.org.br

UMA NOVA AMB 
PARA OS MÉDICOS 
E O BRASIL 
O ANSEIO DOS médicos pelo novo na 
Associação Médica Brasileira é inequí-
voco, conforme resultado do pleito à 
Diretoria da AMB, triênio 2021-2023, 
divulgado em 31 de agosto de 2020. 

A eleição teve participação maciça  
de todas as regiões do País. A Chapa 2 
- Nova AMB, presidida pelo Professor 
César Eduardo Fernandes, obteve vi-
tória com larga diferença: foram 6.100 
votos, mais de 60% do total. 

Em 22 de outubro de 2020, o Conse-
lho Deliberativo da AMB se reúne, em 
fase regimental, para selar o processo. 
Representantes de Federadas e de Socie-
dades de especialidades, em conversas 
com a Diretoria recém-eleita, já mani-
festam congratulações, apoio e sinali-
zam o desejo de união entre as institui-
ções médicas associativas, conselhais, 
sindicais e acadêmicas. Enfim, todas. 

Registramos a convicção de que 
captar a vontade dos médicos do 
País, acatar, entender e atendê-la 

Hoje, impera entre nós 
o anseio por uma nova 
etapa: alvissareira, com 
ética, transparência e 
compromisso

evidenciam maturidade e grandeza 
no associativismo e no trato da vida 
pública. Hoje, impera entre nós o anseio 
por uma nova etapa: alvissareira, com 
ética, transparência e compromisso 
com todos os colegas médicos de todos 
os cantos do Brasil. 

Encerradas as eleições, priorizemos 
pautas comuns, com coesão e diálogo. 
Assim, pavimentamos estrada segura 
para o trabalho, para as realizações, 
para a valorização e os avanços essen-
ciais aos médicos, para a boa prática da 
Medicina e para a assistência de quali-
dade aos brasileiros. 
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OS DELEGADOS da 
Associação Paulista de 
Medicina participaram 

de Assembleia on-line da 
entidade no dia 6 de outu-
bro, por meio da plataforma 
Zoom. “Por conta da pan-
demia de Covid-19, nossa 
Assembleia Ordinária de De-
legados prevista para 25 de 
abril não pode ser realizada 
na ocasião. Após a publica-
ção da Lei nº 14.010, de 10 
de junho de 2020, pudemos 
nos estruturar para realizar o 
evento de forma on-line”, ex-
plicou o presidente da APM, 
José Luiz Gomes do Amaral, 
no início do evento.

Presidida por Walter Manna 
Albertoni e secretariada 
por João Eduardo Charles 
e Alice Antunes Mariani, a 
Assembleia Virtual de Dele-
gados Ordinária teve como 
pautas deliberar sobre o 
Relatório Anual de Ativida-
des da Diretoria do exercício 
findo e sobre o Balanço 
Patrimonial das Demonstra-
ções Financeiras das Contas 
de Receitas e Despesas do 
exercício de 2019, acompa-
nhado do parecer do Con-
selho Fiscal; e aprovar a ata 
da Assembleia Ordinária de 
Delegados realizada no dia 
9 de novembro de 2019.

O diretor de Patrimônio e 
Finanças da Associação, 
Lacildes Rovella Júnior, fez 
a apresentação do balanço 
aos delegados, que o 
aprovaram por unanimidade 
junto da ata anterior, com 96 
votos e nenhuma abstenção. 
Chamados nominalmente 
para as aprovações, com 
manifestação do voto em 
vídeo e voz, os delegados 
também aprovaram um voto 
de louvor ao bom resultado 
financeiro da APM, ética e 
competência em administrar 
os bens da instituição, 
proposto por Marilene Melo.

Em seguida, Assembleia 
Virtual de Delegados Extra-
ordinária deliberou sobre a 
venda do imóvel da Associa-
ção na cidade de Guaratin-
guetá. Também em votação 
nominal por meio de vídeo e 
voz, os delegados aprovaram 
a proposta, com 85 votos 
favoráveis e um contrário.

ASSOCIATIVISMO

DELEGADOS DA 
APM PARTICIPAM 
DE ASSEMBLEIA
Evento on-line aprovou 
o balanço financeiro de 
2019 e a venda de um 
imóvel da entidade
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EVENTO ON-LINE

GLOBAL SUMMIT TELEMEDICINE 
& DIGITAL HEALTH 2020 

ENTRE OS dias 13 e 16 de 
outubro, a Associação Paulista 
de Medicina - em parceria 
com o Transamerica Expo 
Center - realizou o 2º Global 
Summit Telemedicine & Digital 
Health, em ambiente 100% 
digital neste ano.

Na cerimônia de abertura, o 
presidente da APM, José Luiz 
Gomes do Amaral, recordou 
o aviso da Associação Médica 
Mundial, ainda em 1999, que 
conclamava as Associações 
médicas de todo o mundo 
a se debruçarem sobre a 
Telemedicina e a Saúde Digital. 
“De repente, nos vimos entre 
os países que não deram a de-
dicação necessária. Portanto, 
buscamos em todos os cantos 

CFM CUMPRIMENTA AMB PELO 
FIM DO PROCESSO ELEITORAL

NOVA GESTÃO

NO DIA 16 de setembro, o 
Conselho Federal de Medici-
na encaminhou ofício cum-
primentando a Associação 
Médica Brasileira pelo fim de 
seu processo eleitoral. “O CFM 
estende seus cumprimentos aos 
integrantes dos dois grupos que 
disputaram o pleito: a Chapa 
1 – Juntos podemos mais, que 
obteve 3.989 votos, e a Chapa 2 

– Nova AMB, que recebeu 6.100 
votos. Assim, a partir de 23 de 
outubro, com a posse do novo 
grupo diretor da AMB, o médico 
brasileiro passa a contar com 
uma nova fase na gestão dessa 
entidade, pautada por seus 
compromissos e responsabili-
dades assumidos junto aos mé-
dicos e à população em geral”, 
afirma o Conselho no texto.

SOLIDARIEDADE

DOAÇÃO DE MÁSCARAS 
CIRÚRGICAS
O PRESIDENTE da APM, José Luiz Gomes 
do Amaral, visitou o Hospital Cruz Verde 
no dia 2 de outubro e a ONG Voluntários 
por Amor no dia 15, para realizar a 
doação de 2.400 e 3.600 máscaras 
cirúrgicas, respectivamente.

O ato é um desdobramento da doação 
de 6 mil máscaras que a APM recebeu 
em nome do governo de Taiwan, no dia 
18 de setembro. Além disso, representa 
uma ação de solidariedade da 
Associação pelas instituições parceiras 
que promovem um trabalho de grande 
relevância social dentro da Medicina.

encontrar aqueles que já ha-
viam trabalhado neste assunto 
e trazê-los ao primeiro Global 
Summit. Ficamos encantados 
com as possibilidades que já 
haviam sido exploradas e com 
as que estavam abertas.”

Quando os médicos começa-
ram a trilhar os caminhos iden-
tificados no GS, a pandemia 
de Covid-19 surgiu e imprimiu 
uma velocidade completa-
mente diferente ao processo. 
“Andávamos já rapidamente. 
Agora, andamos em velocida-
de absolutamente inimaginável 
há poucos anos. Conseguimos, 
em poucos meses, experiência 
imensa que certamente será 
discutida nesse Global Sum-
mit”, afirmou Amaral.
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VOLTA ÀS AULAS FOI TEMA 
DE DEBATE EM CAMPINAS 
A Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas 
(SMCC) vem realizando uma série de fóruns com ques-
tões relevantes à pandemia de coronavírus. No dia 24 
de setembro, a Regional realizou uma reunião on-line 
para falar sobre a volta às aulas, abordando como está 
a situação da Covid-19 em crianças da região, quem 
deve retornar às aulas no atual momento, quando isso 
acontecerá e como deve ocorrer este retorno. 

WEBINAR
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A Associação Paulista de 
Medicina – Guarulhos 
prestou seu apoio e 

suas congratulações à equipe 
do Complexo Hospitalar 
Padre Bento de Guarulhos 
(CHPBG) pela vitória da 5ª 
Copa Interoftalmo. 

A competição foi realizada 
pelo Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia e integrou o 
64º Congresso Brasileiro de 
Oftalmologia, abordando 
uma série de perguntas e 
respostas sobre conhecimen-
tos específicos da área. 

EQUIPE DE GUARULHOS 
VENCE COMPETIÇÃO

OFTALMOLOGIA

SANTOS PROMOVE 
9ª EDIÇÃO DO 
CONGRESSO 

INTERDISCIPLINAR 
Nos dias 1 e 2 de outubro, a 

Associação Paulista de Medicina – 
Santos realizou seu IX Congresso 
Interdisciplinar, estruturado de 
forma on-line e que teve como 

tema “O Ano de 2020”. 
As palestras tiveram como 

objetivo evidenciar o momento 
desafiador que o Planeta está 

enfrentando e, com a participação 
de renomados especialistas, o 

público pôde entender de forma 
mais detalhada a dimensão da 

pandemia na rotina de populações 
ao redor do mundo. 

CIENTÍFICO



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

Epilepsia
WEBINAR APAN

 Associação Paulista de Neuroiogia
 19h às 20h30
 doity.com.br/apan-ar 

Diagnóstico e repercussões 
clínicas da Apneia Obstrutiva 
do Sono em adultos 
SLEEP TALKS

 Comitê Científico de Medicina do Sono
 19h às 20h
 instagram.com/apmestadual

10/11 terça

AGENDA

OUTUBRO DE 2020    APM    45

24/11 terça

Manejo e Seguimento da 
Apneia Obstrutiva do Sono 
SLEEP TALKS

 Comitê Científico de Medicina do Sono
 19h às 20h
 instagram.com/apmestadual

Procedimentos em Fisiatria: 
Bloqueios Anestésicos e Viscos 
suplementação
WEBINAR

 Sociedade Brasileira de Medicina Física  
    e Reabilitação

 18h30 às 20h30
 bit.ly/3mU5b46 

26/11 quinta

12/11 quinta

Aspectos nutrológicos 
relacionados à Covid 19: Como 
conduzir na Prática Clínica
WEBINAR

 Departamento Científico de Nutrologia
 20h30 às 22h
 bit.ly/30aChTI 

Plano Terapêutico e Orientação 
do Cuidado
WEBINAR CQH

 16h às 18h







VANTAGENS
SEM LIMITES!
clubedebeneficios@apm.org.br
(11) 3188-4270 / 4339 / 4360
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Aproveite as ofertas 
e parcerias do Clube 
de Benefícios para 
conseguir realizar as 
determinações para 
o novo ano
por JULIA ROHRER*

COMECE A PLANEJAR 
SEU 2021
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O ANO DE 2020 já está na 
reta final, e isso significa que 
este é o momento ideal para 
começar os planejamentos e 
estabelecer metas para 2021. 
Pensando no melhor para 
os associados, o Clube de 
Benefícios tem uma série de 
vantagens exclusivas, fun-
damentais para iniciar o ano 
novo com o pé direito. 

Que tal entrar em 2021 
dirigindo um carro novo? 
Com os 8% de desconto da 
Mercedes-Benz, os médicos 
associados podem aproveitar 
a oportunidade para trocar 
de automóvel e escolher  

o veículo que melhor 
combine com o seu estilo  
e personalidade. 

Mas, se sua meta para o 
próximo ano é aprender um 
novo idioma, conte com os 
descontos de 40% a 60% 
do IFESP, referência de 
ensino na língua francesa 
com cursos desenvolvidos 
especialmente para alunos 
brasileiros, possibilitando 
um aprendizado dinâmico 
e eficiente.  Ainda 
aproveitando para adquirir 
novos conhecimentos, a 
Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, uma das mais 

importantes e conceituadas 
instituições de ensino 
em todo o Brasil, concede 
descontos especiais para os 
associados em seus cursos.  

E depois de um ano tão 
conturbado como foi 2020, 
é muito importante cuidar 
de si e pensar no futuro. 
Pensando nisso, a Bncoach 
dispõe de 15% de desconto 
nas sessões que auxiliarão 
sobre aspectos da vida pro-
fissional e também pessoal. 

Para cuidar do corpo, o 
Spa Med Sorocaba oferece 
aos associados 30% de des-
conto em baixa temporada 
e 10% de desconto em alta 
temporada, possibilitando 
que os associados apro-
veitem o conforto de estar 
hospedado em um hotel 
atrelado ao atendimento de 
uma clínica médica. 

Se a meta é trocar de 
smartphone, tablet ou com-
putador, a iPlace concede 
descontos exclusivos aos 
médicos associados da APM. 

Por fim, quem quiser 
investir no consultório 
conta com 50% de desconto 
da Prontmed, sistema de 
prontuário eletrônico que 
permite a personalização 
de receitas, relatórios e 
anotações em exames, tudo 
feito de forma digital e 
é claro, com muita segu-
rança. Da mesma forma, a 
Brain Comunicação Digital 
concede 50% de desconto 
no desenvolvimento de 
websites, logotipos, comu-
nicação visual e vídeos 3D, 
essenciais para a promoção 
do trabalho e para chamar a 
atenção de novos pacientes. 



 ACADEMIAS
JUST FIT
Rede de academias com 28 unidades 
e mais de 50.000 alunos no estado 
de São Paulo. Conta com um ambien-
te climatizado, seguro, descontraído 
e com aparelhos de última geração. 
Aos associados APM, oferece condi-
ções especiais. 

 SÃO PAULO 

 CURSOS
CENTRO ESPANHOL DE SANTOS
Concede 20% de desconto nos 
cursos de Espanhol e Inglês (curso 
regular para todas as idades e tercei-
ra idade), incluindo informática para 
terceira idade e preparatório DELE 
(Diploma Espanhol Língua Estran-
geira). Para turmas com 10 alunos, o 
desconto será de 25%. 

 SANTOS 

CULTURA INGLESA
Inglês com cultura é a filosofia que 
sintetiza o trabalho desenvolvido ao 
longo de mais de 70 anos no Brasil. 
Oferece 15% de desconto nos valores 
do curso na unidade de Presidente 
Prudente.

 PRESIDENTE PRUDENTE 

 EDITORAS 
& LIVRARIAS
DISAL
Descontos de 5% a 20% nos pro-
dutos do site, sendo 5% para livros 
didáticos nacionais, 12% para livros 
didáticos importados e 20% para 
livros nacionais. 

 NACIONAL (COMPRA ON-LINE) 

 PRESENTES
FOUND IT!
Aqui, o ótimo é amigo do bom, e a 
pressa não é inimiga da perfeição! 
Em parceria com a APM, oferece 15% 
de desconto em todos os produtos 
do site, mediante cupom de descon-
to. Presenteie a quem você ama! 

 NACIONAL (COMPRA ON-LINE)

 SAÚDE 
HERMES PARDINI
Associados e seus dependentes têm 
10% de desconto em vacinas, me-
diante apresentação da carteirinha 
de associado ou voucher impresso do 
Clube de Benefícios.

 SÃO PAULO 

DROGARIAS PACHECO
Descontos diferenciados aos associa-
dos APM nas compras à vista: 30% 
para medicamentos genéricos, 20% 
para demais medicamentos/OTC e 5% 
para perfumaria e higiene pessoal.

 CONSULTE UNIDADES

 SERVIÇOS
V-TECH BLINDADOS 
Especializada em blindagem automo-
tiva, tem como base a experiência, 
a dedicação e a inteligência de seus 
profissionais, aliadas ao que há de 
mais moderno no setor de proteção 
balística e segurança pessoal.

 SÃO PAULO 

 USO PESSOAL
MEU MÓVEL DE MADEIRA
10% de desconto nas compras a pra-
zo em até 10x no cartão de crédito 
e no pagamento à vista no boleto. A 
loja conta com móveis de madeira 
ecologicamente corretos e objetos de 
decoração essencialmente brasileiros. 

 NACIONAL

WWW.CLUBAPM.COM.BR
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TECNIFORMA
Projeta e fabrica móveis sob 
medida, proporcionando o melhor 
aproveitamento dos espaços. Além 
do projeto de mobiliário gratuito, os 
associados têm 20% de desconto 
para pagamento à vista e 10% para 
pagamento em 10 parcelas.

 SÃO PAULO

NESPRESSO
Motivada por inovação e excelência 
há mais de 30 anos, redefiniu a 
maneira como os amantes de café 
em todo o mundo apreciam sua 
bebida favorita. Aos associados da 
APM, 20% de desconto na compra 
de qualquer modelo de máquina.

 NACIONAL (COMPRA ON-LINE)

 VESTUÁRIO 
FASCAR
Com uma gama ampla de opções 
de produtos em diversos estilos, 
do clássico ao casual, a marca é 
reconhecida também como a mais 
completa do mercado. Aos associa-
dos APM, oferece 10% de desconto 
na aquisição de qualquer produto, 
exceto promoções.

 NACIONAL (COMPRA ON-LINE)

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

 NACIONAL (COMPRA ON-LINE)

 VINHOS
MISTRAL
A mais conceituada importadora de 
vinhos do Brasil, com o melhor e 
mais completo catálogo da bebida, 
oferece ao associado APM até 20% 
de desconto no catálogo de vinhos.

 NACIONAL



apm.drapp.com.br

Consultas e exames
num clique.

Novos clientes: 
é o nosso presente 
pelo dia do médico. 

DrApp abre as portas do seu consultório para o mundo digital. Criado em parceria com a APM, 
DrApp já está presente em mais de seis entidades de classe e traz diversos benefícios. 
Afinal, quem nunca desejou aumentar os rendimentos num clique?

Como Médico: 
DrApp ajuda a ampliar sua carteira de clientes. 
São cerca de 5 milhões de usuários 
potenciais, que podem ser atendidos onde 
você estiver, por Teleconsulta, e honorários 
com pagamento integral garantido por cartão de crédito, 
sem cobranças de taxas adicionais.

Como Paciente: 
Associados à APM e seus familiares podem 
fazer consultas e exames nos melhores laboratórios 
com ECONOMIA de até 80%. Este benefício 
também vale para os funcionários da clínica, hospital 
ou consultório do médico associado. Tudo sem taxa 
de uso e com cotações prévias.

Recomende DrApp para seus clientes, ao pedir 
exames. Eles devem acessar drapp.com.br. 

E ainda proporcionar até 80% de 
desconto em exames para seus clientes.

CORRETORES
DE IMÓVEISSP

Core-SP
Conselho Regional dos Representantes
Comerciais no Estado de São Paulo

Cadastre-se agora mesmo no site:

Não é plano
de saúde

An Dr App dia do medico 404x266.indd   1An Dr App dia do medico 404x266.indd   1 05/10/20   11:4805/10/20   11:48
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CLASSIFICADOS

ASSOCIADO APM ANUNCIA 
GRATUITAMENTE NESTE ESPAÇO

Cadastre seu classificado diretamente no 
portal da Associação: www.apm.org.br

MAIS INFORMAÇÕES:
(11) 3188-4278

CLASSIFICADOS

52    APM    MURAL

médica de alto padrão, 
com total infraestrutura: 
ampla recepção, sala de 
espera, ar-condicionado, 
wi-fi e estacionamento. 
Ótima localização, perto 
do Shopping Eldorado. 
Contatos: (11) 3813-
0077/99469-5341, com 
Aline ou Claudia. Cód. 
5976.

VERGUEIRO Alugam-se 
consultórios mobilia-
dos (por período), com 
infraestrutura completa: 
maca ou cadeira elétrica 
e banheiro ideal para 
dermatologista/gineco-
logista, documentação 
e divulgação nas redes 
sociais. Próximo ao me-
trô. Contato: (11) 95463-
4505, com Elizabeth. 
Cód. 5977.

PINHEIROS Alugam-se 
consultórios mobiliados 
(por período), de acordo 
com a necessidade do 
profissional da saúde. 
Oferecemos documen-
tação e divulgação nas 
redes sociais. Prédio 
moderno, localizado na 
Rua Oscar Freire, próxi-
mo à Estação Sumaré. 
Contato: (11) 95463-
4505, com Elizabeth. 
Cód. 5979.

MOEMA Aluga-se con-
sultório médico, com 
estacionamento próprio, 
várias salas de dife-
rentes tamanhos para 
locação (valor mensal a 
combinar). Oportunida-
de de custo-benefício. 
Contatos: (11) 5051-
2088 / 99744-7979 / 
99158-5160 / e-mail: 
consultorio351@gmail.
com. Cód. 5984.

MOEMA Aluga-se sala 
com infraestrutura 
completa: recepção, 
telefonia e área para pe-
quenos procedimentos. 
Possibilidade de uso de 
Ultrassom com Doppler. 
Avenida Jandira. Conta-
to: (11) 5051-1558/5051-
1570. Cód. 6013.

SANTANA Aluga-se 
períodos de 4 horas, de 
segunda a sábado em 
clínica localizada a 5 mi-
nutos do metrô Santana, 
próximo a pontos de 
táxi e de estacionamen-
tos. Sala em clínica mul-
tidisciplinar destinada 
a atendimento médico 
com maca, ar-condicio-
nado e demais móveis 
de consultório. Contato 
(11) 2950-0591 (What-
sApp). Cód. 6041.

SANTANA Aluga-se sala 
em clínica multidiscipli-
nar para atendimento 
psicológico/psicote-
rapêutico, completa e 
equipada com divã e 
ar-condicionado. Prédio 
na Galeria Santana, 
com portaria e acesso 
controlado a 5 minutos 
do metrô, próximo a 
pontos de táxi e estacio-
namentos. Contato: (11) 
2950-0591 (WhatsApp). 
Cód. 6042.

IMÓVEIS

HIGIENÓPOLIS Aluga-se 
conjunto comercial 
próximo à Estação Ma-
rechal Deodoro (metrô). 
Conjunto de 52m²: 
2 banheiros, 3 splits, 
pequena copa. 1 vaga 
de garagem e vagas 
para pacientes com 
manobrista. Contato: 
(11) 99444-6926, com 
Renata. Cód. 5949.

SÃO CAETANO DO SUL 
Vende-se consultório 

médico moderno e 
equipado com seguran-
ça, situado no espaço 
cerâmica. Vendo e 
repasso financiamento. 
Contato: (11) 99231-
1337, com Dr. Daniel 
Raicher. Cód. 5950.

POMPEIA Vende-se 
apartamento (pisos em 
granito e porcelanato 
e rico em armários): 
living para 2 ambientes, 
terraço com churras-
queira individual, hall 
privativo, 4 dormitórios 
sendo 3 suítes, cozinha 
planejada e área de 
serviço. Rua Apinajés, 
271 – apartamento 103. 
Contato: (11) 98265-
9925, com Álvaro.  
Cód. 5982.

PERDIZES Vendem-se 
duas salas compostas 
(área útil total de 100 
m²), em único con-
junto, no valor de R$ 
1.100.000,00; IPTU: R$ 
780,00 (2 conjuntos); 
condomínio: R$ 885,00 
(cada sala); e área útil 
de 100m² (2 conjuntos). 
Rua Turiassu, 143 – con-
juntos 93/94, Edifício 
Trade Tower. Contato: 
(11) 98265-9925, com 
Álvaro. Cód. 5983.

PENHA Vende-se casa 
para consultório médico, 
em funcionamento 
desde 2000, para as 
especialidades Gineco-
logia-Obstetrícia e Uro-
logia. Área do terreno: 
200m², área construída: 
229m². Rua Capitão 
João Cesário, 264. Con-
tatos: (11) 99432-6556 / 
2646-6374/2082-0528. 
Cód. 5988.

SANTO ANDRÉ Vendo 
clínica dermatológica 
com cadastro, referência 
de convênios, em 
ponto central da 
cidade (passível de 
abertura de filiais 
em outras cidades), 
com infraestrutura 
completa: 3 consultórios 

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,

equipados, expurgo, 
recepção, sala 
administrativa, sala 
triagem e 3 banheiros. 
Contato: clinicapalmiro@
gmail.com. Cód. 6021.

VILA MARIANA Vende- 
se clínica de cirurgia 
plástica em São Paulo 
(área nobre) que atende 
particulares com cirur-
gias e procedimentos 
com injetáveis e outros. 
Movimento muito bom. 
Todos os convênios para 
cirurgias reparadoras, 
fonte ética e segura para 
captação de pacientes 
para estética. Ao lado 
do Shopping Santa Cruz. 
Contato: (11) 99911-
8318. Cód. 6012.

BELA VISTA Vende-se 
casa comercial, com 3 
andares, 11 quartos, 8 
banheiros, garagem, 
3 salões, 2 cozinhas, 2 
lavanderias e área exter-
na. Fica a três quadras 
da Avenida Paulista. R$ 
2.600.000,00. Contato: 
(11) 97157-2525, com 
Fabi Winandy. Cód.6043.

EQUIPA-
MENTOS

OTORRINO Vendo 
aparelhos para Otorri-
nolaringologia: pinças, 
espéculos, curetas para 
ouvido, cabo de bisturi, 
afastador, faca bisturi, 
aspirador, estilete, caixa 
de amigdalectomia, 
otoscópio, seringa para 
lavagem de ouvido, 
tesouras etc. Equipa-
mentos novos ou com 
pouco uso. Contato: 
(11) 99945-4391, com 
Márcia. Cód. 5952.

SALAS E 
PERÍODOS

INDIANÓPOLIS Alugam- 
se salas (por período/
dia) para médicos, com 
infraestrutura: secretária, 
wi-fi, ar-condicionado, 
café, alvará, vigilância 
sanitária e estaciona-
mento com manobrista. 
Valor mensal: aluguel e 
condomínio (1 período/
semanal), a partir de 
R$ 550. Alameda dos 
Maracatins, 1435 - Con-
junto 904. Contatos: (11) 
5041-2964/99211-1558, 
com Rosângela Queiroz. 
Cód. 5951. 

PINHEIROS Aluga-se 
sala mobiliada (por 
período), em clínica 

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
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ESPECIALIDADE
Psiquiatra e Médico de 
Família e Comunidade   

NATURALIDADE
Corumbá (MS)

GRADUAÇÃO
Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul

ANO DE FORMAÇÃO
1988

CIDADE ONDE ATUA
São Paulo (SP)

ASSOCIADO DESDE
1992

Roberto Antonio 
Monteiro de Almeida 

O PSIQUIATRA Roberto Antonio Mon-
teiro de Almeida se associou à APM 
para ter uma visão mais ampla de sua 
área. “Depois de chegar em São Paulo, 
quis me integrar mais à classe médica 
e a Associação Paulista de Medicina 
me proporcionou isso. Os funcionários 
sempre me acolheram muito bem.” 

Há muitos anos, Roberto é frequentador 
assíduo dos eventos promovidos pela 
entidade e constantemente participa de 
palestras sobre diferentes temas, como 
Psiquiatria e Medicina do Trabalho. Além 
disso, destaca que a Biblioteca é um dos 
principais serviços utilizados por ele por 
conta do vasto acervo. “Concluí recen-
temente o Curso de Capacitação Básica 

em Telemedicina. Gostei muito e estou 
indicando para muitos colegas. Acho que 
ainda vai haver muito aprimoramento e 
estou empolgado com isso. Assisti tam-
bém os webinars sobre Telemedicina e 
ao Global Summit, evento que fiquei bem 
animado para participar.”

O médico destaca que um de seus 
grandes desejos é que a APM realize um 
programa voltado para a qualidade de 
vida dos médicos, visto que o adoecimen-
to – físico e mental – de profissionais da 
área está cada vez maior. 

“Gosto muito da APM e vejo que ela está 
crescendo cada vez mais. E é por isso, por 
se importar tanto com médicos”, conclui.

“GOSTO MUITO 
DA APM E VEJO 
QUE ELA ESTÁ 

CRESCENDO CADA 
VEZ MAIS”
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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



Unidade Alto de Pinheiros
Rua Bernarda Luiz, 129 

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

55 (11) 3673-6111 e 55 (11) 3674-1600   |   larsantana.com.br /larsantana *Associado da APM tem desconto.

18 de outubro, Dia do Médico.
Mais do que nunca, nosso obrigado a quem cuida 

das pessoas sempre.
Hoje é dia de homenagear quem cuida das pessoas todos os dias do ano. Por isso, o Lar Sant’Ana gostaria de agradecer e 

parabenizar os médicos de todo o Brasil. Esses pro� ssionais, que sempre se dedicaram dia e noite para cuidar da saúde 

dos outros, tiveram que trabalhar ainda mais durante a pandemia. E foi com esse mesmo objetivo que o Lar Sant’Ana 

estreitou ainda mais o contato de sua equipe médica com os médicos de con� ança de cada residente. Com isso, a interação 

entre os médicos se tornou mais frequente, a troca de informações � cou mais dinâmica e o trabalho em equipe com outros 

médicos virou parte da nossa rotina. E essa nova metodologia, além de aumentar a qualidade de vida de nossos residentes, 

reforçou ainda mais a excelência técnica do atendimento de um residencial que tem orgulho de ser chamado de lar. 


