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Presidente da APM

Livre
opinião
Ao homem, nos foi dado poder de
decisão sobre nós próprios.

convencimento é, de muito longe, a
melhor forma de conseguir apoio.
O processo de convencimento só
acrescenta benefícios ao desiderato
inicial, visto que o diálogo é poderosa ferramenta para o aprimoramento da opinião. Ouvir diferentes
pontos de vista solidifica a ideia
primária, ou mesmo evidencia inconsistências, dando oportunidade
de correções de rumo.

O livre arbítrio é a essência da
liberdade. Ele deve ser cultivado e
praticado com todo cuidado, o que
implica defender o direito que tem
o próximo de exercê-lo.
A discordância nunca deve levar ao
desrespeito pela opinião contrária.
Não raro, nos vemos compelidos
a buscar aliados para fortalecer
nossas posições. Nesse mister, o

A discordância
nunca deve levar
ao desrespeito pela
opinião contrária

Condições sine quibus non para
auferir tantas vantagens são abrir
e manter o diálogo, guardando
a disposição de mudar de ideia.
No diálogo, os participantes
têm pontos de vista iniciais, mas
admitem posição final diversa.
Pode-se escolher pedir apoio,
sem dialogar; pode-se comprar
apoio, ou até exigi-lo. Estas três
alternativas têm muito em comum.
Pedir é comprar, e aqui a moeda
é a amizade. É comprar com a
amizade. Exigir é ameaçar implícita
ou explicitamente, é comprar com
a moeda da autoridade. Quem a
usa, desce na hierarquia e enfrenta
a incerteza da entrega.
Pedir a alguém que se posicione
contra suas convicções pode ser
desnecessário, visto que o convencimento poderia bastar. Deixa o
solicitante na posição de devedor.
Implica no risco de desgaste do relacionamento, em caso de negativa.
A compra pode custar demasiado;
pode fracassar, caso não haja vontade de vender. A exigência pode
fracassar e exaurir a autoridade.
Tem-se de considerar que a imposição, mesmo quando obedecida,
implica em apoio duvidoso e fere
com profundidade imprevisível as
relações interpessoais.
Quando o diálogo chega à exaustão, não se impõe desistir, mas descansar, refletir, recolher argumentos e rever posições. E retomá-lo
tão breve quanto possível.
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EDITORIAL

Everaldo Porto Cunha
José Eduardo P. Rodrigues
Diretores de Comunicações da APM

Mudanças
frutíferas
Há quase um século, a
Associação Paulista de
Medicina vem atuando
brilhantemente em prol da
defesa da classe. Desde o
início, a APM sempre proporcionou incentivos e benefícios aos nossos profissionais.
Pensando nisso, o Hotel
Fazenda da APM – antigo
Clube de Campo – passou
por uma grande reformulação, que está sendo abordada na matéria de capa desta
Revista da APM.
Não deixe de conferir o
nosso especial sobre a
atuação política de Eleuses
Paiva em prol da defesa
dos interesses dos médicos.
Além disso, leia também
sobre a ação desenvolvida
pelo departamento Cultural
que visa divulgar o trabalho
de associados e estimular o
lado artístico dos médicos
através da fotografia.
Também nesta edição,
trouxemos uma reportagem
sobre a pauta do ano de
negociações da Comissão
Nacional – grupo liderado
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pela APM e AMB. Além
disso, relembre o histórico
de luta da APM em relação
à Reforma Tributária, para
que um projeto prejudicial à
população não seja aprovado.
A seção de entrevista conta
com a participação de
Francisco Balestrin, atual
presidente do Sindhosp.
Por fim, leia nossas matérias
que exaltam os serviços da
APM, a série de homenagem
aos patronos da Academia
de Medicina de São Paulo,
além da nossa tradicional
entrevista com os associados.
Boa leitura!
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Hotel
Fazenda
APM!
O Clube de Campo da Associação
ganhou novo nome, nova marca
e está repleto de novidades
TEXTO GIOVANNA RODRIGUES
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PORTARIA
Reformada,
também
passou a exibir
a nova logo

NOVIDADE

Ôfuros, academia
e espaço para
equoterapia são
algumas das mudanças
já implementadas

uma grande satisfação estar aqui nesta
ocasião de despedida
do Clube de Campo da
Associação Paulista
de Medicina e de
boas-vindas ao Hotel Fazenda APM”,
disse o presidente da entidade, José
Luiz Gomes do Amaral, no início da
reunião da Diretoria realizada no dia
27 de maio, na sede do Hotel Fazenda,
em Caieiras (SP).

Hotel Fazenda APM
agora tem um site e
perfis próprios nas
redes sociais

Nos últimos anos, a sede campestre
da Associação já havia passado por
obras no restaurante e no sistema de
abastecimento de água, por exemplo. A antiga sede se transformou no

No dia 27
de maio, a Diretoria
esteve no local para a
inauguração oficial
[ RESUMO ]

O objetivo é
aumentar a ocupação
e a geração de receitas
da unidade de negócio

“É

Nos últimos anos,
a sede campestre já
havia passado por
obras no restaurante
e no sistema de
abastecimento de água

Espaço Casarão, onde os hóspedes
podem realizar as refeições e curtir
sala de TV com terraço panorâmico.
As hospedagens, que estão sempre
recebendo melhorias e manutenções, tiveram mudanças no enxoval e
agora contam com amenities.
O parque aquático – que possui três
piscinas (infantil, adulto e semiolímpica), toboágua, sauna e lanchonete
– ganhou dois ofurôs. E o setor de
esportes e lazer teve ainda um reforço importante com a instalação de
uma academia, disponível 24 horas
para os hóspedes do Hotel Fazenda
APM. As novidades não param por
aí, e o Centro Hípico – que já é um
dos melhores do estado – tem agora
as opções de aulas para crianças a
partir de 3 anos de idade (equestrian
kids) e de equoterapia.
A marca também foi renovada, e
a nova identidade visual reflete o momento que a Associação Paulista de
Medicina vive, assim como envolve o
trabalho constante de renovação da
estrutura física, para proporcionar
mais conforto e momentos inesquecíveis aos hóspedes. O Hotel Fazenda

ÁREA VERDE
Associados e
hóspedes podem
curtir muito a
natureza
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NOVIDADE

MELHORIAS
Suítes e
chalés estão
em trabalho
constante de
renovação

A nova identidade visual é
um reflexo do momento de
inovações da Associação
Paulista de Medicina e busca
proporcionar uma melhor
experiência aos hóspedes
APM possui um site (hotelfazendaapm.com.br), no qual
em breve será possível realizar as reservas on-line,
e perfis próprios nas redes sociais Facebook e Instagram.

Solenidade

Autoridades do município de Caieiras prestigiaram a
inauguração. O secretário municipal de Ação Cultural
e Turismo, Wesley Gonçalves Pereira, representou o prefeito Gilmar Soares Vicente: “Para nós, que trabalhamos
com turismo municipal, é importante e interessante
essa transformação. Aparentemente, mudar a nomenclatura pode parecer até simples, mas a relevância e
amplitude que isso trará para o município de Caieiras é

10

| Jun/Jul de 2022

FOTOS: BBUSTOS FOTOGRAFIA

muito grande. Por isso, nosso prefeito
acredita e apoia plenamente este
projeto, que vai incentivar cada vez
mais o turismo da região”.

164
hectares
EM MEIO À SERRA
DA CANTAREIRA

80%
de área

VERDE NATIVA
PRESERVADA,
NASCENTES, LAGOS,
FAUNA E FLORA

O secretário municipal de Esportes e
da Juventude de Caieiras, Weriston
Baldini de Souza, também esteve
presente, bem como o vereador
Wladimir Panelli. “Estou como
presidente da Associação dos Amigos
e Proprietários do Parque Suíça há
24 anos e somos vizinhos da sede
campestre da APM. Aprendemos ao
longo do caminho, principalmente
com a gestão do Dr. Alfredo [de
Freitas Santos Filho, diretor Social
da APM], a criar um vínculo muito
grande de parceria, amizade e ajuda
coletiva”, iniciou Panelli.
De acordo com ele, a parceria entre a
APM e a cidade de Caieiras é de longa
data e já permitiu a construção de
uma unidade básica de saúde, de um
posto da Guarda Municipal e de uma

NOVIDADE

farmácia pública, em espaços cedidos
pela Associação. “Para mim, hoje é
um dia felicíssimo, é um sonho como
político e vizinho. No que depender
da parte política da Câmara Municipal
de Caieiras e do prefeito Lagoinha,
seremos agentes facilitadores. O Hotel
Fazenda nos permite a geração de
mais empregos, recursos e impostos.”

Experiências

O diretor Social da Associação Paulista de Medicina, Alfredo de Freitas
Santos Filho, agradeceu emocionado
o apoio de toda a Diretoria para a
concretização da mudança do Clube
de Campo para Hotel Fazenda. “Precisamos agora desenvolver novas
atividades, pois quem vem ao Hotel
Fazenda APM precisa ter uma experiência diferente de outros lugares.
Todas as mudanças não foram feitas
de forma aleatória, tudo foi sequencial
e detalhadamente estudado, com a
colaboração de um consultor especializado. E ainda há muito a ser feito.”

LAZER
Estrutura agora
conta com ofurôs
e academia

“O projeto de
transformação do
Clube de Campo foi
iniciado a partir de
uma recomendação
do Conselho Fiscal”
FLORISVAL MEINÃO
Diretor Administrativo da APM
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“Vemos que é um projeto que tem
consistência, base e futuro. Nossa
Diretoria tem o compromisso de
levá-lo adiante. Temos esse importante entrosamento com a Prefeitura
de Caieiras e com o poder legislativo,
o que nos leva a cumprir a missão”,
enalteceu o 1º vice-presidente da
APM, João Sobreira de Moura Neto.
Da mesma forma, a diretora Cultural
adjunta, Cleusa Cascaes Dias, enfatizou sua admiração pelo trabalho
realizado: “É evidente o empenho do
Dr. Alfredo na sustentação e estruturação do projeto. Realmente está mais
bonito e bem cuidado. A apresentação
foi muito realista, entendemos o passo a passo do projeto e os múltiplos
aspectos a serem abordados. Parabenizo a todos os envolvidos”.
O diretor Administrativo da Associação, Florisval Meinão, relembrou que
o projeto de transformação do Clube
de Campo foi iniciado a partir de uma

NOVIDADE

recomendação do Conselho Fiscal,
que se seguiu com a formação de um
grupo de trabalho entre os diretores,
que analisou várias propostas para
reduzir o déficit da unidade de negócio. “Parece simples transformar um
clube em hotel, mas não é. Vencemos
esta primeira etapa e todas as dificuldades que envolviam o projeto.”
Meinão ainda parabenizou o presidente e a Diretoria da APM pela visão
sobre o associativismo, relembrando
que é preciso encontrar novos caminhos para não depender exclusivamente das contribuições associativas.
“Estamos buscando caminhos para
a sustentabilidade, com um projeto
sólido para se abrir novos rumos.
Inauguramos nosso edifício residencial em 2018, temos também o
Instituto de Ensino (IESAPM) e agora
o Hotel Fazenda. Temos passado por
novos modelos de negócio, e acredito que esta Diretoria fica marcada
exatamente por isso.”

Futuro

A partir do segundo semestre, o
Hotel Fazenda APM será aberto para
o público externo – especialmente
durante a semana, de forma a
aumentar a ocupação e a geração de
receitas. Com a mudança, também
estão previstos projetos sociais
para a comunidade de Caieiras.
“Temos uma piscina semiolímpica,
sem igual no município, que poderá
sediar aulas de natação. Também
pretendemos ter projetos esportivos
de tênis e equoterapia, o que poderá
ser ampliado no futuro, já que o
local tem grande potencial”, explica o
diretor Administrativo.
Para implementar as propostas, a
Diretoria da APM visitou o prefeito
de Caieiras no fim de março, a fim de
credenciar a Associação como uma
entidade do terceiro setor junto ao
município. E nos dias 11 e 12 de maio,
Florisval Meinão esteve em Brasília
(DF) para apresentar o projeto
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GASTRONOMIA
Espaço Casarão
agora conta com
restaurante

Hotel
Fazenda
on-line
INSTAGRAM

@hotelfazendaapm
FACEBOOK

/hotelfazendaapm
WEBSITE

hotelfazendaapm.
com.br

FOTOS: BBUSTOS FOTOGRAFIA / ALEXANDRE DINIZ

do Hotel Fazenda APM a deputados federais e
representantes dos ministérios do Turismo e da
Cidadania. Com isso, os investimentos nos projetos
sociais poderão ser realizados por meio de emendas
individuais impositivas ou verbas dos Ministérios.
Existe ainda um projeto para construir um resort com 300 unidades habitacionais e centro de convenções para 1.000 pessoas – e um residencial assistido
no local. “Em 80% dos mais de 160 hectares do Hotel
Fazenda não é possível termos construções, por conta da preservação ambiental. Entretanto, em cerca
de 300 mil metros quadrados é possível desenvolver este projeto, obedecendo as regras federais,
estaduais e municipais de preservação”, complementa o diretor Administrativo. A proposta do resort já
foi oficialmente cadastrada junto ao Ministério do
Turismo, o que possibilita que seja apresentado a
investidores nacionais e internacionais.

ESPECIAL

Um médico
a serviço
da classe
Além do trabalho nas entidades
médicas, Eleuses Paiva atua em prol
dos colegas, da população e da Saúde
brasileira no Congresso Nacional
TEXTO DA REDAÇÃO
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[ RESUMO ] O médico já presidiu
a APM e a AMB

Está em seu terceiro mandato
como deputado federal
Foi eleito pela revista Veja um
dos deputados mais atuantes
do Congresso Nacional
Suas contribuições
no Parlamento incluem
relatorias dos projetos que se
transformaram nas Leis do Ato
Médico e 13.003/2014

ESPECIAL

m abril, Eleuses Vieira
de Paiva voltou a
assumir mandato como
deputado federal na
Câmara dos Deputados.
Essa é a terceira legislatura dele, sendo
que a primeira ocorreu entre 2009 e
2010 e a segunda entre 2011 e 2015.
“Assumo hoje a cadeira de deputado
federal na Câmara dos Deputados.
Continuarei minha incansável luta pela
classe médica e por um sistema de
saúde pública universal e de qualidade
a toda população brasileira”, declarou
no dia da última posse.

E

Regional da APM, ocupou ainda cargos
no Colégio Brasileiro de Radiologia
e na Sociedade Brasileira de Biologia e Medicina Nuclear. Foi também
professor da Faculdade de Medicina
de São José do Rio Preto e médico no
Hospital Sírio-Libanês. Em 1997, foi
admitido como membro honorário da
Academia de Medicina de São Paulo.
Já atuou nos Conselhos Municipal,
Estadual e Nacional de Saúde e como
secretário de Saúde e vice-prefeito de
São José do Rio Preto.

O representante dos médicos define
este momento como um dos mais
difíceis para o Brasil, tornando a missão
de ser deputado federal ainda mais
desafiadora. Neste novo mandato, já se
inscreveu para integrar as Comissões
Permanentes de Educação e de Seguridade Social (na qual são debatidos os
temas de Saúde).

PARLAMENTAR
Eleuses em
discurso de posse

Trajetória

Eleuses Vieira de Paiva nasceu em 13
de junho de 1953, na cidade de Santos
(SP). Formou-se em 1978 pela Faculdade de Medicina de Itajubá (MG),
especializando-se em Medicina Nuclear pela Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (FMUSP).
Durante seu primeiro mandato como
deputado federal, foi secretário-geral da Frente Parlamentar da Saúde
da Câmara Federal; membro titular
da Comissão de Ciência e Educação,
Comunicação e Informática; e suplente
da Comissão de Seguridade Social e
Família da Câmara Federal. Foi apontado pela revista Veja como um dos deputados mais atuantes do Congresso

Além de vasta experiência na política
representativa e sendo autor de diversos projetos em defesa dos médicos
e da Saúde, Paiva também tem longa
e notável carreira no associativismo,
tendo presidido a Associação Paulista
de Medicina, entre 1995 e 1999, e a
Associação Médica Brasileira, entre
1999 e 2005.
Tendo iniciado sua trajetória em entidades de classe na Sociedade de Medicina
e Cirurgia de São José do Rio Preto –

Vida & Carreira
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1953

1978

1995

1997

1999

2009

Nasceu em 13
de junho, em
Santos (SP)

Formou-se pela
Faculdade de
Medicina de
Itajubá (MG)

Assumiu a
presidência
da APM

Membro
honorário da
AMSP

Assumiu a
presidência
da AMB

Assumiu o
primeiro mandato
como deputado
federal
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Paulo. A iniciativa visava criar um pacto
pela Saúde envolvendo médicos e suas
entidades representativas que, com o
apoio dos deputados médicos estaduais
e federais paulistas, formaram uma
frente ampla em defesa do Sistema
Único de Saúde, do futuro da classe
médica e para reivindicar investimentos
na Saúde do Brasil.

Nacional e se tornou um dos principais
porta-vozes da classe médica e da
Saúde no Poder Legislativo.
Em seu currículo, há inúmeros projetos de lei, requerimentos, pareceres e
atuações importantes para o segmento, dentre elas a articulação para a
aprovação da Lei do Ato Médico; e a
relatoria da PEC 454/2009, que cria a
carreira de médico nos serviços públicos federal, estadual e municipal.
Neste novo mandato, o ex-presidente
da APM tem como prioridade atuar
pelas propostas relativas à educação
médica, de forma a tentar inibir a
abertura de novas faculdades.
É de sua autoria, por exemplo, o PL
4638/2012, que dispõe sobre a implantação de critérios de avaliação das
escolas e dos estudantes de Medicina;
o PL 4914/2012, que obriga as faculdades de Medicina a viabilizarem a oferta
de, no mínimo, o equivalente a 50%
das suas vagas do curso de graduação
em vagas e bolsas para a residência
médica; e o PL 3845/2012, que institui
o Exame Nacional de Revalidação
de Diplomas Médicos expedidos por
universidades estrangeiras.

“A classe precisa,
mais do que
nunca, manter-se
unida em torno
de ideais comuns
e vencer, assim,
as dificuldades”
ELEUSES PAIVA
Médico e deputado federal

Eleuses Paiva também estava à frente
da APM na época da publicação da Lei
9.656/1998. A luta das entidades médicas pela regulamentação dos planos de
saúde teve início em novembro de 1993,
com a edição, pelo Conselho Federal de
Medicina, da Resolução 1.401, instituindo a cobertura universal do tratamento
de todas as doenças pelos planos e
seguros privados. “A partir daí estivemos presentes em todos os momentos,
acompanhando de perto a ardilosa
tramitação da matéria”, disse aos canais
de comunicação da entidade na ocasião.
Ele ainda foi relator da proposta, na
Comissão de Seguridade Social e
Família, que resultou na criação da Lei
13.003/2014, que tornou obrigatória a
existência de contratos escritos entre
as operadoras de planos de saúde e
seus prestadores de serviços.

Contribuições

“Sabemos que a força das lideranças
está no poder de representação de
sua classe, que precisa hoje, mais do
que nunca, manter-se unida em torno
de ideais comuns e vencer, assim, as
dificuldades infligidas pelos grandes
grupos de saúde. Com esta convicção,
lançamos, em 18 de abril [de 1997], os
Departamentos de Convênios nas 78
Regionais da APM, como um fórum
de negociações com as empresas de
saúde por condições éticas de trabalho e honorários dignos, resgatando o
espírito de unidade e coesão entre os
médicos”, relata Paiva, em artigo publicado há 25 anos, no Jornal da APM.
Em sua gestão na Associação, em
1999, promoveu o 1º Congresso de
Política Médica do Estado de São
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REPRESENTATIVIDADE
Eleuses Paiva é um
porta-voz da classe
médica na Câmara

IMPOSTOS

Pressão intensa
adia votações
dos projetos
de Reforma
Tributária

Desde 2017, a APM atua
para que propostas de
reorganização dos tributos
não prejudiquem a
população brasileira
TEXTO JULIA ROHRER

[ RESUMO ] PECs 110
e 45, de 2019, e PLs
3.887/20 e 2.337/21 são os
principais sobre o tema

Todos são prejudiciais
à sociedade, já que
causariam aumento
de impostos
Até o fechamento desta
edição, a PEC 110/19 –
que era o projeto mais
ativo – seguia paralisada
no Senado Federal

EM PAUTA
Discussões
acerca do
assunto no
Senado Federal

Trata-se de uma
importante vitória da
classe médica e do
setor de Serviços, após
intensa mobilização em
defesa da população
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IMPOSTOS

APM FOI SEDE DE
DIVERSAS REUNIÕES
SOBRE O TEMA
1

DIRETORIA EM
ENCONTRO COM
O SENADOR
JORGINHO MELLO
2

e Serviços (IBS). Além disso, há os PL
3.887/2020, que visa unificar PIS/
Cofins em uma só contribuição social
(chamada CBS), e PL 2.337/2021, de
reforma do Imposto de Renda, ambos
do Poder Executivo [confira o status
de cada um no box da pág. 20].

3

O

s primeiros indícios
de uma possível nova
Reforma Tributária no
Brasil aconteceram
em 2017. Desde então,
a Associação Paulista de Medicina
tem se apresentado ativamente
contrária a qualquer proposta que
gere aumento de impostos e cause
prejuízo aos médicos e pacientes.
Neste sentido, o tema vem sendo foco
de diversas ações, reuniões, webinars
e publicações nos diversos canais de
comunicação da APM.
Entre as propostas mais relevantes
sobre o tema, destaque para as
PEC 110/2019, do Senado, e PEC
45/2019, da Câmara, que criam o
Imposto sobre Operações com Bens
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GUILHERME
AFIF DOMINGOS
TAMBÉM RECEBEU
A ASSOCIAÇÃO

“É fundamental
que o País se
reorganize administrativamente
antes de alterar a
arrecadação”
MARUN DAVID CURY
Diretor de Defesa Profissional da APM

Até o fechamento desta edição, a
PEC 110/2019 – que era o projeto
mais ativo – seguia paralisada no
Senado Federal, com a promessa
de não ser mais votada em 2022.
Trata-se de uma importante vitória
da classe médica e do setor de
Serviços, após intensa mobilização
em defesa da população, que seria a
grande prejudicada com um aumento
nos impostos. Ao que tudo indica, o
assunto só voltará à cena em 2023,
após as eleições e posse dos novos
integrantes das casas legislativas e da
Presidência da República.
O diretor de Defesa Profissional da
APM, Marun David Cury, enfatiza que
os médicos não são contrários a melhorias no complexo sistema tributário
brasileiro, mas defendem que seja
feita uma reforma administrativa an-

IMPOSTOS

DOIS WEBINARS
SOBRE O TEMA FORAM
REALIZADOS
4

Status
Projetos
Reforma
Tributária
PEC 110/2019

Maio/2022 Pronta

para a pauta na
Comissão de
Constituição, Justiça
e Cidadania do
Senado Federal

PEC 45/2019

Maio/2021 Pronta
para a pauta no
Plenário da Câmara
dos Deputados

PL 3.887/2020
Junho/2021

Designado relator
e aguardando
constituição de
Comissão Temporária

PL 2.337/2021
Setembro/2021

aguardando
apreciação pelo
Senado Federal
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APM EM REUNIÃO
COM LÍDERES
DA CEBRASSE
5

tes da tributária, e que esta ocorra de
forma a beneficiar as pessoas, e não
aumentar os impostos. “É preciso discutir com a sociedade antes de levar
adiante propostas sobre os temas, e
fundamental que o País se reorganize
administrativamente antes de alterar
a arrecadação, já que atualmente não
há sobras para investimentos.”

PIS e Cofins passariam para 12%
com a unificação prevista pela PEC.
E mesmo com algumas compensações, significaria um efetivo aumento
de carga tributária. “Para empresas
do setor de Saúde, não existe carga
intermediária para haver qualquer
tipo de compensação, então seria
trágica a aprovação do projeto nos
moldes que está sendo pensado.”

Prejuízos a todos

O economista corrobora com a ideia
de que é possível ter alternativas
às PECs 45 e 110, de forma menos
prejudicial. Uma delas é o Imposto
sobre Movimentação Financeira, que
colabora para identificar sonegações
e informalidades, atingindo a todos
de forma análoga e se classificando
como uma movimentação linear.
Outra possibilidade é a proposta
Simplifica Já, que nacionaliza a
legislação do ICMS e ISS,
uniformizando as regras e taxas.

Para o economista e presidente da
Central Brasileira do Setor de Serviços (Cebrasse), João Diniz, se aprovada da forma como foi proposta, a PEC
110/2019 traria resultados catastróficos à Nação: “Qualquer reforma vai
afetar positiva ou negativamente os
setores fundamentais para a população, como a Saúde. O Brasil tem 43%
de tributos sobre a folha de pagamento, o que é um absurdo. Para um país
pobre e com 14 milhões de desempregados, é um absurdo maior ainda”.
No segmento da Saúde, por exemplo,
Diniz sinaliza que os atuais 3,65% de

Na opinião do economista e vicepresidente da Fundação Getúlio

IMPOSTOS

Vargas (FGV), Marcos Cintra, é
necessário encaminhar projetos
que sejam abrangentes e envolvam
tributos sobre consumo, renda e
folha de pagamentos nas empresas.
Ele, que já foi secretário especial
da Receita Federal, indica que a
discussão está travada há anos pelo
fato de não ser possível realizar
uma reforma tributária satisfatória
atendendo isoladamente os
interesses de cada setor.

Mobilização conjunta

“Seria trágica
a aprovação do
projeto nos moldes
que está sendo
pensado”
JOÃO DINIZ
Presidente da Cebrasse

“É necessário um projeto que não
agrida entes federativos e que leve
em conta os efeitos setoriais da distribuição da carga de impostos.
A saída seria a criação de uma comissão de especialistas e a participação
de todos os agentes públicos e privados envolvidos no processo para
se concretizar propostas que criem
o mínimo de discordâncias. Algo impossível de se atingir do modo como
o processo vem sendo tocado até
agora”, destaca Cintra.

ESPECIALISTAS
PARTICIPARAM
DOS EVENTOS
ON-LINE DA APM

6

ASSOCIAÇÃO
PARTICIPOU
DO CORO PELA
PROPOSTA
“SIMPLIFICA JÁ”
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O projeto beneficia grandes indústrias,
mas desfavorece prestadores de serviços, gerando um grande cenário de
insegurança. O impacto que traria para
o setor da Saúde seria devastador,
uma vez que aumentaria a carga sobre
serviços hospitalares, laboratoriais e
planos de saúde, representando um
custo de mais de R$ 18 bilhões para os
consumidores, afetando tanto o setor
público quanto o privado.
Para Marcos Cintra, a proposta é incerta
e simboliza um salto no escuro ao
propor leis complementares que ferem
a Constituição Brasileira a fim de criar
regimes diferenciados. “O setor de Saúde está citado no relatório apresentado
como um dos que teriam esse regime
diferenciado. Porém, não há indicações
seguras referentes a quais segmentos
seriam incorporados nessa situação,
se apenas hospitais ou consultórios
médicos também, muito menos quais
seriam as alíquotas”, expõe.
É fundamental que a população também se manifeste contra a Reforma
Tributária. De acordo com João Diniz,
é possível pressionar senadores através
do envio de cartas e e-mails. E acentua
a importância de os setores se posicionarem por meio da distribuição de
informações relevantes que indiquem
as dimensões trágicas que as propostas
atuais podem acarretar, caso aprovadas.

7
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Marun Cury enfatiza a importância
da união de todas as instituições e
setores que tendem a ser afetados pela
Reforma Tributária. O setor de Serviços,
no qual estão inseridas as empresas
médicas, seria intensamente afetado
diante da aprovação das propostas
atuais de reforma. A PEC 110/19, por
exemplo, prevê um aumento de carga
tributária médio de 13,3% - com uma
alíquota estimada em 25%.

“A Cebrasse tem feito isso há meses,
com diversos manifestos. Vários estudos sendo apresentados nos gabinetes
em relação ao impacto que isso vai

IMPOSTOS

ALGUMAS REUNIÕES
SOBRE O TEMA
OCORRERAM
VIRTUALMENTE
8e9

trazer ao setor de Serviços. Vale mencionar que boa parte da não-votação
da Reforma se deve a essa troca de
informação, mobilização e sensibilização de senadores em relação aos impactos nefastos das PECs discutidas”,
explica o presidente da instituição.
Já Marcos Cintra ilustra que entidades patronais e de trabalhadores
possuem um papel fundamental no
sentido de atuar em uma Reforma
Tributária de acordo com o que o País
necessita. “É preciso olhar o processo
de construção de um novo sistema de
tributos de forma sistêmica, visando
redistribuir a carga de impostos incluindo os contribuintes que atualmente não pagam quase nada por
conta da informalidade e sonegação.
Nesse sentido, reforço a ideia de criar
uma comissão de especialistas que
possa avaliar todos os projetos em
discussão e apresentar uma proposta
ampla de reforma tributária, que
efetivamente atenda os interesses
do País, e não apenas de um ou outro
grupo público ou privado.”

Histórico de ações

A APM é uma das organizações com
maior participação em ações sobre o
assunto, fortalecendo a sua contrariedade a propostas de Reforma
Tributária que prejudiquem a classe
médica e a população. Ainda em 2017,
a Associação participou de uma reunião na Fiesp a respeito do tema. Em
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APM RECEBEU
O SENADOR
ÂNGELO CORONEL

“Reforço a ideia
de criar uma
comissão que possa
apresentar uma
proposta ampla de
reforma tributária”
MARCOS CINTRA
Vice-presidente da FGV

2019, a entidade apresentou o tema às
sociedades de especialidades e levou
as principais demandas dos médicos
para o senador Jorginho Mello.
No ano seguinte, mesmo quando a
pandemia alcançou o seu auge e o isolamento social se tornou necessário,
a APM continuou se posicionando à
frente do assunto. Entre muitas outras
ações desenvolvidas desde então,
participou de reuniões com o assessor
especial do Ministério da Economia,
Guilherme Afif Domingos; realizou
dois webinars sobre os impactos da
reforma para a sociedade, com as participações de Mello e do senador Major
Olímpio; e recebeu o senador Ângelo
Coronel no fim de 2021, para tratar do
projeto sobre o imposto de renda.

SUPLEMENTAR

Comissão
Nacional define
pauta das
negociações
TEXTO DA REDAÇÃO

[ RESUMO ] A estruturação
da Comissão Nacional é
uma maneira de fortalecer
diferentes demandas

Operadoras precisam
seguir a tabela de portes
da Classificação Brasileira
Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM)
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Uma negociação em
nível nacional é a melhor
maneira de proporcionar
reajustes igualitários para
todo o País
A Comissão tem como
objetivo aproximar instituições médicas dos representantes das operadoras,
construindo uma parceria
de valorização à classe

Grupo liderado pela AMB
e APM também já iniciou
as reuniões de negociação
com as operadoras de
planos de saúde

o dia 19 de maio, a
Comissão Nacional de
Saúde Suplementar – coordenada pela Associação Médica Brasileira e
Associação Paulista de Medicina, com
apoio das demais Federadas da AMB
e sociedades de especialidades – se
reuniu virtualmente para definir a pauta
do ano para as negociações com as
operadoras de planos de saúde.

N

A primeira demanda dos médicos é por
reajuste de 10,65% no valor das consultas em consultório, referentes ao IPCA
acumulado de janeiro de 2021 a janeiro
deste ano. Além disso, solicitam que o
valor da teleconsulta – com necessidade
de preservação dos critérios técnicos
e éticos - seja o mesmo da consulta
em consultório. Para a remuneração
dos procedimentos, é preciso que as
operadoras sigam a tabela de portes da
Classificação Brasileira Hierarquizada de
Procedimentos Médicos (CBHPM).
Para os contratos que utilizam critérios
pré-estabelecidos de reajustes (conforme a RN 503 da Agência Nacional de
Saúde Suplementar – ANS), os médicos

SUPLEMENTAR

solicitam que o valor mínimo seja o
IPCA pleno. No caso da implantação
de novas formas de remuneração
para os prestadores de serviços, é solicitado que haja discussão prévia com
as entidades médicas representativas.
Estas também ficam responsáveis
pela intermediação de eventuais conflitos entre os médicos e os planos de
saúde, como no caso de descredenciamentos, glosas etc.
O diretor de Defesa Profissional da
APM, Marun David Cury, defende
que, nesta nova perspectiva de
trabalho nacional, a AMB tem papel
preponderante. “Temos, por exemplo,
grupos em São Paulo, Rio de Janeiro,
Pernambuco, Bahia, entre outros
estados, que já negociam com as
operadoras de planos de saúde. Este
ano, estamos conseguindo estruturar
uma Comissão Nacional, de forma a
fortalecer as demandas.”
Ele também reitera que uma negociação em nível nacional poderá proporcionar reajustes de forma igualitária no Brasil inteiro. “Não pode um
médico em São Paulo ganhar R$ 120
por consulta e no interior ou em outro
estado R$ 30, por exemplo. Essa discrepância nem deveria existir. O médico é peça fundamental no sistema
de saúde suplementar, trabalha feito
louco e o percentual que recebe em
relação ao faturamento das empresas
é muito pequeno”, acrescenta.
“Quero parabenizar a ideia da Associação Médica Brasileira e da Associação
Paulista de Medicina por buscar o
fortalecimento da classe médica. Sou a
favor da união, também com a Comissão Nacional de Saúde Suplementar
(Comsu), do Conselho Federal de Medicina, que está sendo reativada”, disse o
representante do Conselho Brasileiro
de Oftalmologia, João Fernandes.
Na mesma linha, a presidente da Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica,
Maria do Socorro Mendonça de Campos, reitera a importância da volta das
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“O médico é peça
fundamental no
sistema de saúde
suplementar e o
percentual que
recebe em relação
ao faturamento é
muito pequeno”
MARUN DAVID CURY
Diretor de Defesa Profissional da APM

10,65%
é o reajuste

SOLICITADO PARA CONSULTAS

negociações de forma centralizada,
partindo da AMB. “Nos últimos anos,
mesmo os estados chamando as operadoras para conversarem, observamos que sempre era mais complicado
chegar a uma decisão.”

Reuniões e demandas

O diretor de Defesa Profissional
da AMB, José Fernando Macedo,
falou dos encontros entre médicos e
empresários da saúde suplementar
iniciados no dia 25 de abril. “As reuniões têm sido realizadas no mais alto
nível, com os dirigentes das principais
operadoras do País. A maioria das Federadas da AMB têm suas comissões
estaduais, e queremos repassar o que
foi conversado em termos de defesa
dos honorários médicos.”
A Comissão Nacional de Saúde Suplementar se reuniu com representantes
da Porto Seguro, Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge),
United Health Group, SulAmérica,

NEGOCIAÇÕES
Abrangência
da AMB e da
APM tem papel
fundamental
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Bradesco Saúde, Notredame/Intermédica, Federação Nacional de Saúde
Suplementar (FenaSaúde), União Nacional das Instituições de Autogestão
em Saúde (Unidas) e Hapvida.
Conforme destaca Marun, a finalidade
dessa Comissão de alto nível é
aproximar as entidades médicas dos
presidentes, vice-presidentes e alto
escalão das operadoras, de forma
a construir uma relação muito forte
no sentido de valorizar o trabalho
médico. “Queremos discutir com as
operadoras a CBHPM, principalmente
sobre os procedimentos mais
recorrentes, que precisam ser
valorizados. Os honorários defasados
dificultam a vida do profissional,
inclusive para prestar uma assistência
de qualidade e com extrema
segurança para a população.”

Os médicos
demonstram que
não serão aceitas
tentativas de
atentar contra
a dignidade
da profissão

O representante da Reumatologia
junto à AMB, Eduardo Meirelles,
também falou sobre a importância
da CBHPM ser instituída legalmente
como parâmetro para pagamentos
médicos. “É uma questão de urgência
para a classe médica ter a CBHPM
legalizada. E os médicos deve sim se
posicionar frente aos planos de saúde

Profissionais apontam que
honorários defasados prejudicam a
vida do médico no sentido de prestar
um atendimento de qualidade

também como beneficiários, além de
prestadores de serviços”, acrescenta.
O diretor de Defesa Profissional da
APM São José dos Campos, Israel
Diamante Leiderman, por sua vez,
ressaltou as dificuldades dos médicos
jovens: “Se não conseguem convênios
para seus consultórios, onde conseguirão o ganha pão? Muitas vezes se
submetem aos empregos nada compensatórios dada a verticalização dos
planos, com baixas remunerações”.
Da mesma forma, o representante da
Pediatria, Claudio Orestes, enfatizou
a verticalização das empresas de planos de saúde, que contratam recém-formados e/ou médicos sem especialidades. “Muitas vezes, esses médicos
se sujeitam às baixas remunerações
de consultas e procedimentos.”
No dia 13 de junho, também tiveram
início as reuniões virtuais de negociação – com as operadoras Postal
Saúde, Vivest, Economus, Care Plus,
Omint e Gama, até o fim do mês. Ainda de acordo com o diretor de Defesa
Profissional da APM, 100% do IPCA
do período deve ser o mínimo aceitável para os reajustes dos contratos
entre médicos e planos de saúde no
Brasil inteiro.
“As operadoras, sejam locais ou
nacionais, querem reajustes em cima
de percentuais do IPCA, contrariando
a Lei 13.003/2014”, alerta. Da
mesma forma, ele reitera que não
serão aceitos descredenciamentos
injustificados, nem outras tentativas
de atentar contra a dignidade da
profissão, contra o real valor da
assistência médica.

SOLICITAÇÕES
Honorários devem
ser reajustados
com no mínimo
100% do IPCA
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Por fim, Macedo falou sobre a
importância de envolver os Conselhos
Regional e Federal de Medicina,
sindicatos e outras entidades médicas
locais para fortalecer o movimento
nacionalmente. “Assim, teremos
força para que a negociação seja
única”, conclui.

ENTREVISTA

Transformações
podem levar o SUS
a um novo patamar
Raio-X
FRANCISCO
BALESTRIN
FORMAÇÃO
Faculdade de
Medicina de Jundiaí
ESPECIALIDADES
Saúde Pública,
Administração
Hospitalar e
Sistemas de Saúde

O médico explica os
fundamentos da Proposta
Saúde São Paulo, que
está sendo distribuída
aos pré-candidatos ao
Governo de SP
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ATUAÇÃO
Presidente do SindHosp e do Colégio
Brasileiro de Executivos da Saúde (CBEXs)
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TEXTO JULIA ROHRER

C

om uma vasta experiência no setor de
Administração em Saúde, Francisco Balestrin
está à frente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e
Laboratórios do Estado de São Paulo (SindHosp)
há alguns anos, sendo sua gestão marcada
por iniciativas que buscam fornecer auxílio e contribuir para
o desenvolvimento do setor da Saúde. Dentre as realizações
recentes está a Proposta Saúde São Paulo, projeto que
ouviu diversas pessoas diretamente envolvidas com a área,
possibilitando o levantamento de 10 propostas de políticas
públicas que estão sendo entregues aos pré-candidatos ao
Governo de SP. Em entrevista à Revista da APM, fala sobre os
fundamentos da proposta e outros temas. Confira a seguir.

“A Rosa dos Ventos foi escolhida
como símbolo do Saúde São
Paulo por ser um instrumento de
navegação e orientação”

De que maneira a Proposta Saúde São
Paulo foi elaborada? O SindHosp deu

início, há 11 meses, ao Projeto Saúde
São Paulo. Ouvimos e debatemos com
cerca de 100 lideranças - pesquisadores, gestores, agentes políticos, órgãos
de classe, associações de pacientes,
indústria, prestadores de serviços e
outros profissionais que vivenciam diariamente a Saúde nos setores público
ou privado. As convergências levantadas resultaram em 10 propostas de políticas públicas voltadas para aumentar
a inclusão, a qualidade assistencial e
promover a saúde das pessoas com
mais equidade e sustentabilidade. Esse
conteúdo resultou em uma publicação,
que está sendo apresentada e debatida
com todos os pré-candidatos ao Governo do Estado de São Paulo, Câmara dos
Deputados, Senado Federal e Assembleia Legislativa. Acreditamos que estamos em um momento propício para
as transformações que podem levar o
SUS a um novo patamar. Trata-se de
contribuição cidadã do SindHosp para
a construção de uma agenda avançada
e positiva para o setor.

O documento possui o conceito de Rosa
dos Ventos, sendo dividido em quatro
eixos: inovar, informar, integrar e impactar. Qual a ideia geral de cada um?

CONTRIBUIÇÃO Presidente da APM
prestigiou uma das entregas do documento
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A Rosa dos Ventos foi escolhida como
símbolo do Saúde São Paulo por ser
um instrumento de navegação e orientação. As propostas do eixo Inovar
propõem ferramentas inovadoras que
podem ajudar a solucionar problemas
do sistema de Saúde, melhorando o
acesso, a qualidade, a interoperabilidade e a equidade. Isso passa pela
introdução de novas tecnologias, pelo
incentivo à indústria, maior aproximação com universidades e centros de
pesquisa e novos modelos de gestão e
contratualização entre público e privado. O eixo Informar tem como foco
propostas com o objetivo de aprofundar a capacidade de coleta e análise de
dados para avaliação de desempenho
do sistema de Saúde. Como um dos
grandes desafios do SUS é integrar as

ENTREVISTA | FRANCISCO BALESTRIN

possibilidade de chamar as equipes
de Saúde dos candidatos para realizar encontros mais técnicos, focados
especificamente nas propostas e em
como podem ser implementadas.

De que forma a proposta visa otimizar
o SUS? O SUS não teria o alcance

ações entre a atenção primária e os
serviços de média e alta complexidade, o eixo Integrar se debruça sobre
isso. Além de auxiliar nessa integração, as propostas desse ponto visam
promover sinergia entre a pesquisa
básica e o complexo econômico
industrial da Saúde. Por fim, o eixo
Impactar apresenta propostas para
viabilizar o acesso sustentável e
fortalecer as Regiões de Saúde (RS),
através do investimento em redes integradas e com a utilização da saúde
digital como ferramenta estrutural.

Durante as reuniões com os pré-candidatos, eles demonstraram preocupações similares com a área da Saúde?
Quais? De forma geral, há grande

PARCERIA
Trabalho
conjunto dos
setores público
e privado é
fundamental
para o SUS

preocupação com as filas para
exames e cirurgias, com a ampliação
da atenção básica e sua integração
com a média e alta complexidade. Os
encontros não tiveram como objetivo
detalhar os planos de governo dos
candidatos para o setor da Saúde.
O tema foi tratado de forma global,
muitas vezes fazendo interface com
outras áreas, como economia e educação. Agora, estamos analisando a

“Agora, estamos analisando a
possibilidade de chamar as equipes
de Saúde dos candidatos”
30
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que tem sem a ajuda das instituições privadas, principalmente dos
hospitais filantrópicos. Mais de 60%
das internações realizadas no País
pelo SUS acontecem nos hospitais
privados. O trabalho conjunto entre
esses setores, no qual cada uma
das partes contribua com o que faz
de melhor, poderá não só ampliar
o acesso como trazer melhores
experiências ao usuário dentro do
sistema, direcionando-o ao serviço
que melhor atenda às suas necessidades e englobando todos os níveis
de atenção. A interoperabilidade de
dados nesse processo é fundamental.
Após a criação do DataSUS, em 1991,
surgiram vários sistemas de produção de dados e mais de 200 subsistemas, que nem sempre conversam
entre si, mas formam um gigantesco
acervo sobre a saúde dos brasileiros. Em paralelo, as informações da
saúde suplementar são tratadas em
sistemas geridos pela ANS. Por isso,
os dados são pouco utilizados para
planejamento e avaliação e não são
compartilhados entre os prestadores
de serviços e demais atores. A otimização do SUS passa necessariamente
por essa interoperabilidade.

Como podemos pensar a Saúde de
forma a ser mais inclusiva para a
população? É importante frisar que

a Saúde é um setor que está diretamente ligado ao desenvolvimento
econômico e social, e que políticas públicas voltadas à educação,
meio ambiente, segurança pública
e saneamento básico impactam
positivamente na melhoria das
condições de saúde da população.
Com a pandemia, as desigualdades e
iniquidades foram expostas. Isso impõe às autoridades uma necessidade
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de mudança de postura na gestão do
sistema de Saúde. Nosso documento
não tem – e nunca teve – a pretensão
de esgotar todas as discussões que
devem ser feitas sobre o SUS. Ele
tem como base a apresentação de
propostas voltadas ao acesso sustentável. Para promover essa inclusão,
nós contamos, atualmente, com
ferramentas digitais que podem e
devem desempenhar papel estratégico na qualificação da informação
e da gestão do sistema, trazendo
enormes benefícios também para
o usuário, ao facilitar o acesso aos
serviços, o acompanhamento do seu
prontuário e promover a transparência das ações.

Como o investimento na Atenção
Primária tende a ter um impacto positivo e efetivo no sistema de Saúde?
Uma publicação do Ministério da
Saúde mostra que 85% das deman-

“Após a criação
do DataSUS,
surgiram mais de
200 subsistemas,
que nem sempre
conversam entre si”

das de saúde podem ser resolvidas na
atenção primária. Entretanto, para
um melhor funcionamento desse
nível assistencial, se faz necessário
aumentar o financiamento voltado a ele, além do investimento em
digitalização e compartilhamento
dos dados com os demais níveis de
atenção, capacitação das equipes,
implantação de linhas de cuidado

aderentes à transformação digital
e disponibilidade de atendimento.
Tudo isso pode ser desenvolvido
com a parceria entre público e privado, pois ambos possuem conhecimentos específicos. É importantíssimo fortalecer a atenção primária,
mas também precisamos que ela seja
integrada com os serviços de média
e alta complexidade e que as redes
assistenciais, dentro das Regiões de
Saúde (RS), sejam organizadas e multiplicadas. Implantar procedimentos
para telediagnóstico, avançar na
estruturação das equipes multidisciplinares que atuam remotamente,
incluindo os agentes comunitários
de Saúde, e ofertar clínicas de cuidado integral para doenças crônicas
não transmissíveis, como diabetes e
obesidade, são alguns exemplos de
iniciativas que a proposta de fortalecimento da atenção primária do
Saúde São Paulo contempla.

MAIS DE 47 ANOS

DE EXCELÊNCIA EM SOLUÇÕES EMPRESARIAIS
Procurando Serviços Diferenciados em ASSESSORIA CONTÁBIL?
Nós temos a solução certa para você que é MÉDICO.

Assessoria Contábil, Fiscal
e Trabalhista
Abertura, Alteração e
Encerramento de Empresa

Consultório Médico
Folha de Pagamento
Imposto de Renda

MEI

CONTABILIDADE ESPECIALIZADA PARA MÉDICOS,
CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS.
Associados da APM têm
DESCONTOS ESPECIAIS!

Entre em contato e agende uma visita
Rua Maria Paula, 62 - CJ 11 - Bela Vista - São Paulo
Estamos a 50m da APM
mercempresarial.com.br

Contatos
11 3115-3535
11 94546-2590
merc@mercempresarial.com.br

UMA PARCEIRA

SERVIÇOS

Galeria Virtual
traz fotos de
médicos
TEXTO LAÍS VASCONCELOS*

O projeto cultural da
APM busca incentivar
a veia artística dos
profissionais

apm.org.br/
galeriavirtual
A C E S S E

32

| Jun/Jul de 2022

comunicação visual
está presente na
humanidade desde
muito antes da escrita.
A fotografia, e toda sua
perspectiva, é responsável por apresentar sentimentos,
emoções e conclusões únicas para
cada indivíduo. Pensando nisso,
a Associação Paulista de Medicina
criou o projeto Galeria Virtual – Exposição “O olhar fotográfico do médico”,
tendo em vista o grande interesse dos
médicos na prática fotográfica.
A iniciativa busca divulgar o trabalho
dos associados e estimular os profissionais a participarem dos projetos
culturais promovidos pela instituição.

A

* sob a supervisão de Giovanna Rodrigues

Guido Arturo Palomba, diretor
Cultural da APM, conta que a prática
é um hobby para muitos médicos
associados. “A ideia central é abrir
nosso espaço para médicos que são
fotógrafos, amadores ou profissionais. Os trabalhos escolhidos [confira
como participar no box ao lado]
ficam disponíveis no site da entidade (apm.org.br/galeriavirtual) para
apreciação do público em geral.”
Ele ressalta que os participantes têm
liberdade de escolher quais temas
são apresentados em suas obras,
visto que a fotografia gera diferentes
tipos de sensações e reflexões em
cada artista. “Penso que devido aos
médicos tratarem do ser humano, de
suas aflições e doenças, tenham uma
sensibilidade lapidada durante a
vida, que faz com que acabe gostando de fotografia, e o resultado disso
são obras de excelente nível.”
Palomba também destaca que
muitos médicos buscam a fotografia, pois já possuem uma sensibilidade natural, construída ao longo
da prática da Medicina. “Cuidar de
pacientes também é uma forma de
lapidar a própria sensibilidade do
profissional da Saúde, o que também
pode ser considerado um dom,
que vale a pena expor nos espaços
culturais da APM”.

SERVIÇOS

Benefícios à saúde

De forma geral, as artes visuais podem
ser usadas como uma forma de terapia,
ajudando no desenvolvimento pessoal
e emocional. “A APM está diretamente
voltada a projetos que estimulam o
processo de recuperação e bem-estar
físico de pacientes, como o programa
‘Músicas nos Hospitais’, que há muitos
anos leva a arte através da música para
pacientes e profissionais da Saúde. Penso que a arte em geral faz muito bem
ao indivíduo”, ressalta Guido Palomba.

Como
participar

Ainda de acordo com o diretor da APM,
tudo o que fazemos com gosto gera
benefício à saúde mental. “No fundo,
quando falamos em levar arte às pessoas, levamos também a sensibilidade.
Quem aprecia a fotografia é estimulado em sua percepção e capacidade
de observação. Resultando em prazer,
estímulo e bem-estar para quem pratica e admira as obras.”

Cada médico pode
contribuir com até
30 trabalhos, que ficarão
disponíveis para visitação
on-line por 90 dias, podendo o prazo ser prorrogado.

A MAC chega à Vila Madalena

Também é preciso
enviar, para o e-mail
acima, algumas informações: nome completo;
nome artístico; contato;
CRM; foto de perfil;
breve currículo – 5 linhas;
especialidade; história de
como iniciou seu olhar
fotográfico (opcional);
breve texto sobre as fotos
(opcional); mídias sociais
do artista (opcional).
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Os trabalhos,
originais e pessoais,
devem ser enviados em
alta resolução (300 dpi)
pelo site wetransfer.
com, para o e-mail
flavianegrao@apm.org.
br. Colocar os títulos das
fotos no arquivo e a data.

Torres independentes

com projetos exclusivos

com lazer e acesso distintos.

para viver ou investir.
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HOMENAGEM

Patronos
da Academia de
Medicina
de São Paulo
Revista da APM
reverencia mais dez
memoráveis e importantes
nomes da Medicina

PATRONO CADEIRA N° 41

Felício Cintra
do Prado

41

(1900-1983)

TEXTO LAÍS VASCONCELOS*

D

ando continuidade às
homenagens aos patronos da Academia de
Medicina de São Paulo,
apresentamos o esforço,
dedicação e sucesso de profissionais
marcantes da história da profissão, na
quinta reportagem da série.

42
PATRONO CADEIRA N° 42

Renato
Locchi
(1896-1978)
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* sob a supervisão de Giovanna Rodrigues

Formado pela
Faculdade de
Medicina e Cirurgia de
São Paulo no ano de
1923. Tornou-se chefe do
Serviço de Clínica Médica
e membro do Conselho
Diretor da Policlínica de
São Paulo. Exerceu o cargo
de professor catedrático de

terapêutica clínica na Escola Paulista de Medicina
(EPM) por quase 30 anos.
Foi vice-presidente por
dois mandatos da Associação Paulista de Medicina,
por quase 30 anos e foi
vice-presidente da Associação Paulista de Medicina
por dois mandatos.

Formado pela
Faculdade de
Medicina e Cirurgia de São
Paulo no ano de 1924. Em
1926, recebeu o título de
docente-livre de Anatomia
e, dez anos depois, foi
nomeado diretor interno do Departamento de
Anatomia da Faculdade
de Medicina de São Paulo,
onde se tornou professor
emérito em 1955. Fundador
e primeiro presidente da

Sociedade Brasileira de
Anatomia. Contribuiu
com as Faculdades de
Medicina da Universidade de Minas Gerais e da
Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo,
Sorocaba. Foi nomeado
coordenador da biblioteca da Escola Paulista de
Medicina, preparando
a sua transformação em
Biblioteca Regional de
Medicina (Bireme).

FOTOS: ARQUIVO AMSP
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PATRONO CADEIRA N° 43

Justiniano de
Melo Franco
(1774-1839)

Natural de Lisboa,
formou-se em Medicina pela Universidade
Georgia Augusta de Göttingen, na Alemanha. Radicado
em São Paulo, foi responsável
por elaborar plano de um estabelecimento vacínico, o Instituto Antivariólico. Exerceu
os cargos de inspetor-geral de
Vacinação, de comandante
da Companhia de Cavalaria
da Guarda Cívica e de diretor
do Hospital Militar, entidade
para a qual também elaborou
o regulamento. Consta como
primeiro médico a se instalar
na cidade de Campinas (SP).

PATRONO CADEIRA N° 46

Carlos
Chagas

(1878-1934)

46
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Costabile
Gallucci

(1921-1990)

44
Com intuito de seguir a
carreira do pai, formouse pela Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro. Foi deputado na
Assembleia Constituinte, em 1891.
No governo de Bernardino de
Campos, em 1892, ocupou a pasta
dos Negócios do Interior, dedicando-se ao ensino e à higiene.
Sócio-fundador da Sociedade de
Medicina e Cirurgia de São Paulo
e primeiro presidente do Instituto
Histórico e Geográfico de São Paulo. No Rio de Janeiro, exerceu o
mandato de representante de São
Paulo no Congresso Federal.

Em 1946, graduou-se
pela Escola Paulista de
Medicina (EPM). Colaborou nos
primórdios da cirurgia cardíaca
no Brasil. Na EPM, criou e organizou um dos mais completos e
renomados serviços da cirurgia
cardíaca do País. Participou
também da fundação do departamento de Cirurgia Torácica
da Sociedade Brasileira de
Pneumologia e Tisiologia, hoje
Sociedade Brasileira de Cirurgia
Torácica, bem como da organização do primeiro concurso
para título de especialista, e de
seu primeiro congresso.

PATRONO CADEIRA N° 45

Cesário
Motta Júnior
(1847-1897)

45

Obteve sua graduação na Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro, em 1902. Realizou a primeira ação
bem-sucedida contra a malária no Brasil e também foi o primeiro
e o único na história da Medicina a descrever completamente
uma nova doença infecciosa, que ficou conhecida como Doença
de Chagas. Trabalhou integralmente para o desaparecimento da
gripe espanhola no Brasil. Fundou, em 1923, a Escola de Enfermagem Anna Nery, introduzindo o ensino profissionalizante de
enfermagem no Brasil.

FOTOS: ARQUIVO AMSP
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PATRONO CADEIRA N° 44

HOMENAGEM

Edmundo
Vasconcelos
(1905-1992)

47

PATRONO CADEIRA N° 48

Dante
Pazzanese
(1900-1975)

48
No ano de 1937, graduouse pela Faculdade de
Medicina da Universidade de São
Paulo. Seus estudos sobre hipertensão arterial, iniciados em 1941,
são clássicos na literatura mundial
da especialidade. Propagou a
prática da diálise através do rim
artificial e criou a infraestrutura
básica da Unidade Transplantes
Renais do Hospital das Clínicas
da FMUSP. Dedicado educador,
contribuiu para a formação de
diversos alunos, sendo fundador e
primeiro presidente da Sociedade
Brasileira de Nefrologia.
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Diplomou-se na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em 1928. Foram inúmeras as suas realizações e inovações no âmbito da cirurgia,
a exemplo da metodização cirúrgica que ele publicou em
detalhes, divulgando-a para os diversos serviços universitários do País. Pioneiro também na cirurgia toracopulmonar,
criou alguns instrumentos cirúrgicos, como o afastador de
omoplata e a rugina para desperiostização costal. Seu nome
é honrado com um importante hospital da capital paulista.

Formado pela Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro.
Em 1928, começou a trabalhar de forma
voluntária como assistente na Faculdade de Medicina de São Paulo. No
ano seguinte, direcionou e organizou o
serviço pioneiro de eletrocardiografia
dessa instituição de ensino. Em 1937, se
tornou diretor do Serviço de Cardiologia do Hospital Municipal e, mais
tarde, fundador da Sociedade Brasileira
de Cardiologia. Além disso, viabilizou
no ano de 1954 o Instituto de Cardiologia do Estado de São Paulo (ICESP), que
passou depois a ser denominado de
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (IDPC), em sua homenagem.

PATRONO CADEIRA N° 50

José Barros
Magaldi
(1913-1978)

50
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PATRONO CADEIRA N° 49

Raphael P.
de Barros
(1887-1958)

Graduou-se pela
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro,
em 1911. Radicou-se em
São Paulo e constituiu-se
no primeiro radiologista
dessa cidade. Organizou o
Serviço de Radiologia da
Santa Casa de Misericórdia
de São Paulo. Em plena
segunda guerra mundial,
fez parte da Missão Médica
Brasileira enviada à França. O ensino da Radiologia
na Faculdade de Medicina
e Cirurgia de São Paulo
(atual FMUSP) teve início
em 1915, sendo Raphael de
Barros nomeado professor
catedrático dessa disciplina em 1926, permanecendo no cargo até 1956.

FOTOS: ARQUIVO AMSP

PATRONO CADEIRA N° 47

GIRO

ABRANGÊNCIA

Núcleo Regional
São Roque é
inaugurado

No dia 22 de junho a Associação Paulista
de Medicina comemorou a inauguração
do Núcleo Regional São Roque. O evento foi
apresentado pelos anfitriões Pedro Renato Guazzelli, presidente do Núcleo, e Felipe Augusto
Ceballos Melo, vice-presidente. Também estiveram presentes o Diretor da 4ª Distrital da APM,
Wilson Olegário Campagnone, e Paulo Mariani,
Secretário Geral. O Núcleo Regional engloba São
Roque, Cotia, Vargem Grande Paulista e Ibiúna.

REPRESENTATIVIDADE

APM recebe
especialidades
médicas
para discutir
interesses

REUNIÕES
Representantes
de diversas
sociedades
foram recebidos
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Associação Paulista
de Medicina já ouviu
as demandas de mais
de 10 entidades

Nos meses de junho e julho, a Associação Paulista
de Medicina recebeu diferentes especialidades médicas
para a realização de reuniões
com cada uma delas. O objetivo dos encontros foi ouvir
as principais necessidades
e demandas das áreas, no
intuito de fortalecer o vínculo
entre a classe médica e aproximar ainda mais a APM das
instituições convidadas.
Já foram recebidas mais de
10 especialidades médicas,
como Pediatria, Cirurgia
Geral, Neurologia, Cardiologia, Ortopedia, Pneumologia,
Reumatologia, Ginecologia
e Obstetrícia, Radiologia e
Coloproctologia. Durante os
encontros, os representantes
também tiveram uma aprofundada apresentação sobre
a estrutura e benefícios
disponibilizados pela APM.

FOTOS: MARINA BUSTOS

GIRO

ENTRETENIMENTO

Festa Junina da APM
está de volta
Depois de dois anos paralisada por conta da pandemia do novo coronavírus, a tradicional Festa
Junina da Associação Paulista de Medicina retornou
às suas atividades e foi um grande sucesso! A comemoração simbolizou o primeiro grande evento do
Hotel Fazenda – nome da nova marca da Associação,
substituindo o antigo Clube de Campo.
A festa contou com música ao vivo, DJ, monitores
infantis, brincadeiras, atividades, quadrilhas, fogueira
e, como não poderia ficar de fora, muitas comidas e
bebidas deliciosas, típicas desta época do ano.

CONHECIMENTO

TERTÚLIA ACADÊMICA
RECEBE PRESIDENTE DA AMB
O Presidente da Associação Médica Brasileira
(AMB), César Eduardo
Fernandes, foi responsável pela apresentação da
palestra “O Associativismo
Médico e o Exercício da Medicina no Brasil - Rumos e
Perspectivas” na edição de
junho da Tertúlia Acadêmica da Academia de Medicina de São Paulo.
A conferência buscou discutir a situação em que a profissão se encontra no País e
apresentou as expectativas
para o futuro.

co para se fazer possível
a luta de interesses da
classe e destacou a necessidade de trazer a adesão
de jovens profissionais para
o movimento.
Além disso, o Presidente da
AMB pontuou a indispensabilidade de promover uma
educação médica de qualidade através de um exame
de proficiência e controles
rigorosos dos programas
de residência em Medicina.

César reforçou a importância do associativismo médi-
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EDUCAÇÃO

Telessaúde
é tema de
Aula Magna
do IESAPM

A Associação Paulista
de Medicina e o Instituto de Ensino Superior
da Associação Paulista de
Medicina (IESAPM) sediaram uma Aula Magna, no
último dia 21 de junho, ministrada pelo Presidente
da APM, José Luiz Gomes
do Amaral. O evento abordou o tema Telessaúde e
aconteceu no Auditório
Nobre da Associação.
A aula inaugural
representou a abertura
do segundo semestre da
graduação de Tecnologia
em Gestão Hospitalar do
IESAPM em 2022.

GIRO REGIONAL

SOCIAL

Mogi Mirim
realiza
2º Vinhos
e Queijos,
Abraços e
Beijos

RECONHECIMENTO

S.J. RIO PRETO
HOMENAGEIA 40
PROFISSIONAIS
DE SAÚDE

Em evento dominado pela emoção, a Associação Paulista de
Medicina – São José do Rio Preto
homenageou, no dia 5 de maio,
40 médicos, enfermeiros e demais
profissionais de Saúde da cidade.
Eles representaram os milhares
de profissionais que atuam no
atendimento e tratamento dos
moradores de Rio Preto e região
durante a pandemia de Covid-19.

CIENTÍFICO

Jornada de Gastro
e Proctologia de
Piracicaba
Nos dias 10 e 11 de junho, a Regional de Piracicaba promoveu
sua Jornada de Gastroenterologia
e Proctologia 2022, voltada exclusivamente para médicos e residentes. Durante o evento, foram
abordados temas relacionados
aos impactos da inovação na área
médica, o futuro do manejo das
doenças ácido-relacionadas, Medicina do estilo de vida e as doenças
hepáticas, entre outros.
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Dando
continuidade à
tradição, no dia 11 de
junho, a APM Mogi
Mirim promoveu
a segunda edição
do evento “Vinhos
e Queijos, Abraços
e Beijos”. Voltada
para os associados,
a celebração
contou com música
do quarteto
SmoothBrothers e
culinária do Buffet
Santa Cruz, que
oferece excelência
em gastronomia
e atendimento há
mais de 60 anos.
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8h30 às 17h30
bit.ly/3b2DwfX
Evento on-line

Carreira Médica de
Estado no SUS
Webinar APM
19h30 às 21h
youtube.com/TVAPM

Climatério e terapia
hormonal
Tertúlia AMSP
12h30 às 14h
bit.ly/3HPouFX
Evento híbrido

III Jornada de
Canabinoides Medicinais
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S

25

XIX Congresso Paulista
de Medicina do Sono
2022 – Curso de Imersão

8h30 às 16h30
bit.ly/3PKwj47
Evento híbrido
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24
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V E J A M A I S apm.org.br/educacao-continuada

Ago

16
terça

Ago

17

quarta

Reunião Científica de
Medicina Aeroespacial
19h às 20h
bit.ly/3tIf8XC

Como lidar com fibrilação
atrial assintomática e
subclínica
Webinar APM
19h30 às 21h
youtube.com/TVAPM

Ago

31

quarta

Inovação em Medicina:
Quais os caminhos?
Webinar APM
19h30 às 21h
youtube.com/TVAPM

AGENDA

Programe-se!
Set

Out

V Jornada de Dor na
Mulher

3

27

8h às 17h
Auditório APM
bit.ly/3wOD0uC

sábado

sábado

Pré-congresso Cefaleia
e Dor Orofacial
Universidade Metropolitana
de Santos
apm.virtualieventos.com.br/
cefaleia2022

Nov

I Jornada de Dor no Homem

5

8h às 17h
Auditório APM
doity.com.br/i-jornada-dedor-no-homem

sábado

Out

Out

4

28

IV Global Summit
Telemedicine & Digital
Health

terça
-A-

6

sábado
-E-

29

Transamerica Expo Center
telemedicinesummit.com.br

qui

Literatura

XXXVI Congresso
Brasileiro de Cefaleia

sábado

Sheraton Santos Hotel
apm.virtualieventos.com.br/
cefaleia2022

AUTOR

BIBLIOTECA

EDITORA

FORMATO

Os livros publicados nesta seção estão disponíveis para consulta/empréstimo
na Biblioteca da APM. Contato: biblioteca@apm.org.br • (11) 3188-4241

↓

↓

↓

Fonte rápida de informações para a realização do
exame ecocardiográfico,
apresentando informações
de acordo com as mais
recentes diretrizes da área
e textos de fácil consulta.

Concentra-se nos
fundamentos do
dimorfismo sexual na
fisiologia e fisiopatologia
humanas, mas enfatiza as
informações mais recentes
sobre biologia molecular e
ciência genômica em uma
variedade de disciplinas.

O livro tem por objetivo
resgatar a principal missão
do pediatra, que ocorre em
nível ambulatorial, em que
a puericultura é a conduta
predominante. Conteúdo
objetivo, prático, atual e
escrito para o dia a dia.

MANUAL DE
ECOCARDIOGRAFIA –
5ª EDIÇÃO

Wilson Mathias Jr.
Manole
24 X 17 cm, 416 páginas

PRINCIPLES OF
GENDER-SPECIFIC
MEDICINE – 3ª EDIÇÃO

Marianne Legato
Academic Press
21 x 27 cm, 792 páginas

PEDIATRIA
AMBULATORIAL: DA
TEORIA À PRÁTICA

Tadeu Fernando Fernandes
Atheneu
25 x 17 cm, 268 páginas

↓

AS BASES
FARMACOLÓGICAS
DA TERAPÊUTICA –
11ª EDIÇÃO
Apresenta um trabalho
detalhado e minucioso,
com o intuito de buscar
a precisão das informações farmacêuticas,
refletindo sobre a revolução espetacular vivida
em nossos dias pelas
ciências médicas.
Laurence L. Brunton, John
S. Lazo e Keith L. Parker
Artmed e McGraw-Hill
Education
28 x 21 cm, 1.826 páginas
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CLUB APM

Encontre o destino
ideal e curta o
melhor das férias
TEXTO LAÍS VASCONCELOS*

ILUSTRAÇÃO: RIKKYAL

» Verificar se as parcerias com as empresas mencionadas estão vigentes no site clubapm.com.br

nordestinas, o Pratagy Beach é a
escolha ideal. Localizado em Alagoas,
o resort fica em frente à Praia da
Sereia, uma das mais bonitas do
litoral da região, e disponibiliza
15% de desconto, garantindo
muita diversão.
Caso prefira curtir e descansar em
São Paulo, uma das opções é o Blue
Tree Thermas de Lins. Cercado de
muito verde, possui parque aquático
formado por piscinas com águas
quentes e infraestrutura completa de
lazer, concedendo 10% de desconto
na tarifa do dia.
Saindo da correria da metrópole e
seguindo para a calmaria e tranquilidade do interior, o Royal Palm Plaza
Resort é parada obrigatória. Disponibilizando desconto de 15%, possui
acomodações bem projetadas, áreas
de lazer e entretenimento, entre
outros benefícios.
Mas, se ainda não decidiu qual o local
da nova aventura, pode contar com
a certeza de que a Unidas Aluguel de
Carros te acompanha em todos os
lugares, levando conforto e praticidade, além de oferecer 5% de desconto
na diária da locação do automóvel.

Julho finalmente chegou! É hora
de aproveitar, se divertir e viver
diversos momentos especiais. Sendo
uma das épocas mais esperadas
do ano, as férias pedem por muita
aventura, tranquilidade e lazer. Para
os melhores destinos e passeios,
conte com o Clube de Benefícios da
APM (clubapm.com.br).
Próximo da capital, os associados
podem usufruir de toda estrutura
do Hotel Fazenda APM. Em mais
de 160 hectares em meio à Serra
da Cantareira, dispõe de um dos
melhores Centros Hípicos do estado
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e muita área verde, contando com
atividades de lazer.
Buscando por viagens, cuidado com
a saúde e prática de exercícios ao ar
livre? O Turismo sob Medida conta
com o roteiro completo! Há mais
de 8 anos no mercado, proporciona
pacotes para maratonas, meia
maratonas e tours de bicicleta em
diferentes locais do Brasil e mundo,
garantindo 8% de desconto aos
médicos associados.
Para fugir do frio de São Paulo
e aproveitar o melhor das praias

*sob a supervisão de Giovanna Rodrigues

Por outro lado, se seu destino ideal
é no conforto e aconchego de casa,
uma boa bebida é sempre bemvinda, não é mesmo? Para o mais
completo e conceituado portfólio
de bebidas do mercado brasileiro,
a Casa Flora disponibiliza desconto
exclusivo de 10% nas compras
realizadas em seu hotsite.

VANTAGENS
SEM LIMITES!
www.clubapm.com.br

www.clubapm.com.br

CLUB|APM PARCERIAS

Regional

Novidades
I O GRINGO
Especializada em processos de
cidadania italiana e portuguesa
via judicial, seja por descendência, matrimônio ou residência.
Oferece 10% de desconto.
TAUBATÉ/SP, ROMA E PORTUGAL

ONLINE CLINIC
Plataforma de gestão médica
que leva a inovação digital para
diversas clínicas e consultórios.
Associados têm 20% de desconto
nos planos de assinatura
NACIONAL – ON-LINE

Nacional
COMPRAS ON-LINE

Editoras
ATHENEU
Associados e colaboradores APM
tem os descontos de 25% na
compra de qualquer livro e 10%
de desconto para cursos on-line.
DISAL
Disal - Livraria e Distribuidora
oferece os seguintes descontos:
• 5% para didáticos nacionais
• 12% para didáticos importados
• 20% para livros nacionais

Cursos
IFESP
Ponte entre o Brasil e a França, o
IFESP nasceu em 2007 e se tornou
rapidamente uma referência no ensino do francês e português. Descontos de 40% sobre o valor cheio do
Programa FLEX e 60% sobre o valor
cheio do Programa PREMIUM.
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GO30’
Método exclusivo de resultados em
30 minutos, com 5 modalidades.
Condições especiais para os
associados da APM.
ÁGUAS DE LINDÓIA/SP

Presentes
FOUND IT
Especializada em presentes on-line,
originais e criativos. Oferece 15% de
desconto* em todos os produtos do
site, mediante cupom de desconto

Vestuário
ZATTINI
Loja virtual de sapatos, bolsas de
couro, acessórios, carteiras e tudo
que você tem direito! Garante 15%
de desconto em todo o site.
FASCAR
Especializada em calçados e acessórios masculinos modernos em couro,
oferece 10% de desconto em qualquer produto, exceto promoções.

Saúde & Bem-estar
Joias & Acessórios

Academias

Cursos
CELLEP
O CEL®LEP, rede de ensino de idiomas que nasceu há 40 anos e hoje é
referência entre as escolas de idiomas oferece 10% de desconto válido
para os cursos de inglês e espanhol
(em turmas regulares) em todas as
unidades do grupo..
SÃO PAULO E GRANDE SÃO PAULO

SPEED UP
A Speed Up Idiomas oferece 20% de
desconto na matrícula e em todos
os cursos oferecidos pela escola,
que conta com cursos de Inglês para
todas as idades e cursos de Espanhol
a partir dos 12 anos, com opção de
cursos com pequenas turmas ou VIP.
JALES

Hotéis & Viagens

VIVARA
Vivara é a maior rede de joalherias do Brasil. Oferece 15% de
desconto na linha Life, acessórios
e relógios e 5% na linha de joias e
relógios especiais, somente nas
compras realizadas pelo hotsite

VIVA SALUTE
Loja virtual com ingredientes orgânicos e sustentáveis. Nossa meta para
o futuro é ter 100% de todos os produtos compostos apenas por esses
ingredientes! Os associados da APM
podem contar com 10% de descontos
especiais em todo o site.

Automóveis

Serviços

Serviços

MOVIDA ALUGUEL DE CARROS
A Locadora de automóveis mais
inovadora do Brasil, que oferece
a frota mais nova do mercado e
lojas em todo território nacional.
Oferece 10% de desconto com
exceções e não cumulativos.

PRONTMED
Único prontuário eletrônico feito de
médico para médico. A plataforma
conta com interface inteligente
para agilizar o atendimento e disponibiliza 40% de desconto no plano
anual e 30% no plano mensal.

SMART SPACES
Coworking de saúde e bem-estar
que oferece consultórios para
atendimento na área da Saúde, com
descontos especiais aos associados.
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VILLA DI MONTOVA
Hotel Villa Di Mantova, foi premiado pela
Travelers Choice como um dos melhores
hotéis voltados à família. Associado
APM tem 12% de desconto nas diárias
em qualquer período do ano.
ÁGUAS DE LINDÓIA - SP

SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

CLASSIFICADOS
JARDIM PAULISTA
Aluga-se sala para
ginecologista, próximo ao
Parque do Ibirapuera (portão
9 A). Contato: (11) 5575-7503,
com Débora. Cód. 10126.

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

Salas e
períodos
Anuncie
aqui com
destaque!
comercial@apm.org.br

VILA MARIANA
Aluga-se sala (período ou
integral) para médicos em clínica de alto padrão ao lado do
Parque Ibirapuera. Sala mobiliada e pronta para uso. Inclui
serviços de secretariado,
recepção, tecnologia, prontuário eletrônico em nuvem etc.
Contato: (11) 3051-7260, com
Adriana. Cód. 10029.
PINHEIROS
Alugam-se períodos ou tempo
integral, de acordo com a
necessidade do profissional.
Ideal para medicina estética e
esportiva e cirurgia plástica.
Prédio moderno com café
localizado na rua mais elegante de São Paulo, ao lado
da Estação Sumaré (metrô).
Contato: (11) 95463-4505, com
Elizabeth. Cód. 10030.
MOEMA
Alugamos consultórios modernos por períodos, dias e
hora avulsa. Consultórios com
macas automáticas, mesa ginecológica, Wi-Fi, recepcionista e estacionamento. Temos
alvará de vigilância sanitária,
bombeiro, licença de funcionamento e CNES atualizados.
Contato: (11) 97175-3589, com
Carol. Cód. 10047.
MOEMA
Aluga-se sala de alto padrão
(por período ou integral) para
médicos. Sala totalmente
mobiliada, pronta para uso
com instalações modernas.
Inclui serviço de recepção,
prontuário eletrônico e
estacionamento. Contato: (11)
98354-4749, com Patrícia.
Cód. 10060.
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JARDIM PAULISTA
Alugam-se salas para
profissionais da área da
saúde. Rua Bento de Andrade.
Contato: (11) 3071-0043, com
Solange. Cód. 10127.
JARDIM PAULISTA
Aluga-se sala com 2 banheiros
e 1 vaga de garagem. A portaria funciona 24 horas, inclusive
aos fins de semana e feriados.
Ao lado da Rua Oscar Freire.
Contato: (11) 99243-3653
(WhatsApp ou ligue se preferir), com Rafaela. Cód. 10141.
JARDINS
Alugam-se períodos em
centro médico na Rua Bela
Cintra com Alameda Franca.
Infraestrutura completa: WiFi, funcionários de recepção
e limpeza e prontuário
eletrônico, alvará da vigilância
sanitária, bombeiros e licença
de funcionamento. De segunda
a sábado. Contato: (11) 991758707, com Daniel. Cód. 10160.
JARDIM PAULISTANO
Aluga-se sala para consultório
para médicos(as), psicólogos(as) ou áreas afins (por período ou toda a semana). Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.639.
Contatos: (11) 95552-1221, com
Leide ou (11) 95963-8305, com
Lucicleide. Cód. 10182.
INDIANÓPOLIS
Alugam-se salas (período/dia)
para médicos com secretária,
Wi-Fi, ar-condicionado,
café e alvará de vigilância
sanitária. Valor mensal aluguel
e condomínio (01 período/
semana) a partir de R$ 650,00.
Alameda dos Maracatins, 1435.
Contatos: (11) 5041-2964/
99211-1558, com Rosângela
Queiroz. Cód. 10186.
CAMPO BELO
Alugam-se salas equipadas
(por período ou mensal) para
atendimento médico. Valor
e inclui gestão de agenda e
secretária. Prédio novo com
estacionamento e fácil acesso.
Contatos: (11) 5049-0262
ou 94466-6435. Visitas sem
compromisso. Cód. 10338.
VILA MARIANA
Aluga-se sala com total
infraestrutura em clínica
médica na Rua Dona Brígida
(duas quadras do metrô).
Contato: (11) 5539-1165.
Cód. 10343.

VILA MARIANA
Alugo sala comercial para
consultório médico. Escritório
com 3 ambientes (sala
recepção com bancada
para atendimento, sala
atendimento com mesa em
mármore e armários, sala
exame e 2 banheiros). Ao
lado da Estação Santa Cruz
(metrô). Contatos: (11) 38255330/ (11) 3666-6846, com
Marli. Cód. 10345.
HIGIENÓPOLIS
Alugam-se salas (por períodos
ou mês) em consultório
médico. Equipadas com
ar-condicionado, internet,
funcionários de recepção e
limpeza e estacionamento
com 1 vaga. Inclui gestão de
agenda e secretária. Temos
alvará da vigilância sanitária,
bombeiros e licença de
funcionamento. Contato: (11)
97661-9766 (WhatsApp), com
Thais. Cód. 10365.
MOEMA
Alugo consultório com a
opção de mobília ou sala para
atendimento médico. Contato:
(11) 5051-0799 (via telefone
ou por WhatsApp), com Dra.
Filomena. Cód. 10373.
JARDIM PAULISTA
Alugam-se períodos em
belíssima clínica com
infraestrutura completa
na Rua Bento de Andrade,
146 (ao lado do Parque
Ibirapuera). Contato: (11)
98763-8006 (WhatsApp),
Deva Almeida. Cód. 10404.
MOEMA
Aluga-se sala (por período ou
mensal) em consultório médico de alto padrão. Salas equipadas com ar-condicionado,
Wi-Fi, recepcionistas devidamente treinadas, prontuário
eletrônico e estacionamento,
gestão de agenda, secretária,
alvará da vigilância sanitária
e licença de funcionamento.
Contato: (11) 98354-4749, com
Patrícia. Cód. 10408.
MOEMA
Alugam-se salas (por período)
em consultório com ar-condicionado, Wi-Fi, maca ginecológica, recepcionistas e alvará
da vigilância sanitária. Prédio
com segurança 24 horas.
Contato: (11) 98611-1242, com
Rochelle Teles. Cód. 10451.
VILA MARIANA
Aluga-se consultório de 32m²
na Rua Borges Lagoa (acesso
à Estação Hospital São Paulo).
Consultório com 2 salas, sala
de espera, 2 banheiros, 1 copa,
ar-condicionado e 1 garagem.
Aluguel R$ 1.600,00, IPTU

CLASSIFICADOS
R$ 253,00 e Condomínio R$
655,00. Contato: (11) 974115464, com Cristina. Cód. 10455.
BARUERI
Clínica de alto padrão
subloca espaço para áreas
da dermatopediatria,
dermatologia adulto ou
ginecologia. Temos Alvará
de funcionamento para
procedimentos. Avenida
Copacabana, 112 - Alphaville.
Contatos: (11) 99913-4457/
94242-5451, com Karla ou
Deborah. Cód. 10069.

garagem, serviços de piscina,
ginástica, sauna, salão de
festa, bicicletário e quarto de
moto. Aluguel R$ 1.500,00,
condomínio R$ 544,00 e IPTU
pago. Contato: (11) 998046975, com Eduardo Bueno.
Cód. 10340.
JARDIM PAULISTA
Alugo sala comercial na Rua
Pamplona, 145, no Edifício
Praça Pamplona. 45 metros,
com infraestrutura, 1 vaga na
garagem de estacionamento.
Excelente localização, próximo
à Avenida Paulista. Tratar com
Dr. Everaldo: 11 99633-8210.

REALIZE SEU
EVENTO NA APM!
Consulte a disponibilidade
para locação de nossos
espaços para promover
suas palestras, reuniões,
coquetéis, jantares, etc.
Segurança e conforto,
Segu
reunidos em um só local.
Serviços de alimentos
e bebidas com estrutura
própria.

Imóveis

Equipamentos
& Outros

Venda
ZONA LESTE
Vendo clínica de ultrassom
geral, mamografia e análises
clínicas na zona leste (próximo
do centro). Espaço de 250 m²
com faturamento anual de
R$ 800.000,00. Contato:
(11) 96462-4979 (WhatsApp).
Cód. 10026.

DERMATOSCOPIO
Vende-se Dermatoscópio Delta
20 Heine em perfeito estado
com cabo e bateria nova. R$
4.500,00. Contato: (11) 999605555 (Planalto Paulista), com
Silvia Marcondes. Cód. 10148.

HIGIENÓPOLIS
Vendo conjunto comercial
de 64m² com3 salas de
consultórios, sala de espera,
2 banheiros, despensa, copacozinha e 1 vaga de garagem.
Localizado em centro médico.
Contato: (11) 99946-2212, com
Dr. Roberto. Cód. 10075.
PARAÍSO
Vende-se clínica oftalmológica
com arquivo de 50 anos de
atividades na Praça Oswaldo
Cruz, 124 (em frente ao
Shopping Paulista). Atende a
maioria dos bons convênios.
Contato: (11) 2955-8188, com
Dr. Toufic. Cód. 10363.

Aluguel
BELA VISTA
Aluga-se apartamento na
Rua Manuel Dutra, 312. Sala,
quarto, cozinha, banheiro,
área de serviço, varanda,
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Profissionais
PSIQUIATRA
Vaga para médico psiquiatra
em Perdizes (zona Oeste)
na clínica médica Dra. Isa
Kabacznik. Requisitos:
residência e especialização
em RQE. Contatos: (11) 947931868 e clinicaisak2@gmail.
com. Cód. 10403.

Para mais informações,
entre em contato com
nosso departamento
de
departame
Eventos, pelo e-mail
eventos@apm.org.br
ou telefone/WhatsApp
(11) 3188-4200.

EU USO, EU APROVO

Amara Alice Darros
Associada

“VEJO A APM COMO
UMA FORMA DE
ACOLHIMENTO EM
DIVERSAS ÁREAS”

Associada desde 2007, a
psiquiatra e homeopata
conta que se interessou
pela profissão ainda na
adolescência, após avaliar
situações familiares. “Tive
meu primeiro contato com
a Associação Paulista de
Medicina por meio do Centro
Médico de Ribeirão Preto
(Regional da APM) e logo
decidi me filiar”, relembra.
Das inúmeras vantagens
oferecidas pela instituição,
a médica destaca que
já utilizou e utiliza as
orientações jurídicas, além
dos serviços prestados para
documentos em geral e
receituários controlados pela
vigilância sanitária.
“Além da parte burocrática,
também podemos contar
com diversão, lazer e
benefícios para a vida
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pessoal com o Hotel
Fazenda APM, aquisição de
eletrodomésticos e outros
produtos com ótimos
descontos, e bons planos de
seguro de automóveis e de
saúde”, enfatiza a associada.
Amara Darros também não
deixa de destacar o papel
da organização com a classe
médica como um todo. “A
intermediação realizada
pela entidade nos favorece,
pois permite tranquilidade e
confiança, poupando muito
de nosso tempo. A vejo como
um porto seguro e uma
forma de acolhimento em
diversas áreas”, finaliza.

Raio-X
NATURALIDADE
São Paulo
GRADUAÇÃO
Universidade Federal
de Pelotas (UFPel)
ANO DE FORMAÇÃO
1998
ESPECIALIDADE
Psiquiatria e
Homeopatia
CIDADE ONDE ATUA
São Paulo
ASSOCIADA DESDE
2007
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