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Comissão Nacional promove 
negociações e conquista melhorias

Honorários 
médicos

REPRESENTATIVIDADE 
Eleuses Paiva assume a 
Secretaria da Saúde



CONQUISTE SUA
CIDADANIA ITALIANA

OU PORTUGUESA
Nós somos uma empresa parceria APM e iremos te acompanhar 

em toda a sua jornada, desde a reunião dos documentos até a 
conquista do seu passaporte e de toda a sua família!

• Não há limite de geração para ter direito 
a sua cidadania italiana!

• Você não precisa ter o sobrenome
 italiano ou português!

• Viaje e estude em +100
países sem precisar de visto!

• Descendentes podem solicitar a 
cidadania e não precisam viajar para 

Portugal ou Itália durante o processo.
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https://api.whatsapp.com/message/WUJGHESUDPKOG1?autoload=1&app_absent=0


Cerca de 42% da
população tem direito
ao passaporte europeu,
será que você é um deles?

WWW.IOGRINGO.COM.BR

(12) 9 9253-1907

Foque apenas em aproveitar todas as vantagens de ser um 
cidadão italiano ou português, planeje suas viagens e deixe 

a burocracia com quem tem a solução!

(12) 9 9253-1907

VENHA DESCOBRIR
COM A

10% DE DESCONTO PARA ASSOCIADOS APM

https://api.whatsapp.com/message/WUJGHESUDPKOG1?autoload=1&app_absent=0
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Entre as alternativas para combater 
incêndios tem-se o resfriamento, 
sendo geralmente utilizado água 
para abaixar a temperatura e apagar 
o fogo. É também possível produzir 
“aceiros”, faixas livres de substâncias 
inflamáveis, isolando assim a área 
afetada de outras em risco, de 
modo a evitar a propagação do 
fogo. Segue-se o “rescaldo”, quando 
se busca localizar focos residuais, 
eliminá-los e evitar que a situação 
volte a se complicar. 

Ao lado de milhares de mortes e 
prejuízos materiais incalculáveis, a 
pandemia de Covid-19 tem causado 

também em nosso País grande 
desgaste nas relações interpessoais, 
algo comparável a um incêndio 
devastador. A todo momento,  
surgem focos de calor capazes de 
fazer renascerem as chamas que  
não logramos extinguir 
completamente ou isolar. 

Ao longo desta tragédia, no desejo de 
curar e encontrar soluções, procurou-
se em todas as possibilidades ao 
alcance solução que trouxesse cura 
aos enfermos. Não foram poucos os 
que acreditaram em intervenções 
milagrosas. Uma após outra, todas 
foram demonstradas ineficazes. 

Nas incontáveis e intermináveis 
discussões constantes nas redes 
sociais, a temperatura elevou-
se com a esperança e com a 
desilusão. Houve desmedido apego 
a verdades efêmeras, tão comuns 
na Medicina. Alguns defenderam-
nas com tal zelo que, depois, 
em profunda decepção, viram-
se incapazes de reencontrar o 
caminho da razão. 

Muitos mantiveram-se aquecidos, 
recusaram-se a abdicar das con-
vicções iniciais, desconsiderando a 
transitoriedade da Ciência médica. 
Este comportamento desencadeia 
reações igualmente inapropriadas, 
caracterizando a instabilidade tér-
mica dos tempos em que vivemos.

É imperioso recrutar voluntários 
responsáveis que possam, com 
serenidade e equilíbrio, trabalhar 
neste “rescaldo”. É essencial que 
haja sensibilidade e que nos 
envolvamos, com tolerância e 
generosidade, na difícil tarefa de 
ultrapassar diferenças e debelar 
novos focos de incêndio. 

E que assim, em futuro próximo, 
possamos voltar a desfrutar de 
edificante convívio, na eterna 
busca de um mundo melhor.

Excelente 2023 a todos!

José Luiz Gomes do Amaral

Conflitos em redes sociais

Presidente da APM
[ CRM 28.591/SP  |  RQE 60.348 e 60.349/SP ]
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A chegada de um novo ano  
simboliza a oportunidade 
de traçar metas, desenvolver 
planos, constituir sonhos e 
recomeçar. Sendo assim, a As-
sociação Paulista de Medicina 
está preparada para continu-
ar atuando com protagonis-
mo pelos direitos dos médicos 
do nosso estado e País. 

E nesta edição da Revista 
da APM, a nossa matéria de 
capa traz um resumo das 
melhorias dos honorários 
obtidas pela Comissão Nacio-
nal liderada pela Associação 
Médica Brasileira e Associa-
ção Paulista de Medicina, 
relembrando também as 
diversas reuniões realizadas 
no decorrer de todo o ano.  

Relembramos também algu-
mas das principais demandas 
da classe médica e dos de-
mais profissionais da Saúde 
aos novos governantes que 
assumem seus cargos neste 
início de ano em todas as es-
feras, destacando que o setor 

é primordial para a sociedade. 
E trazemos matéria especial 
sobre a posse de Eleuses 
Paiva, representante das enti-
dades médicas, na Secretaria 
Estadual da Saúde de SP.

Leia ainda sobre a Assembleia 
para mudanças no Estatuto 
da AMB. Temos também ma-
téria especial sobre o diretor 
Cultural da Associação, Guido 
Palomba, que teve Sala da 
Pinacoteca da APM batizada 
em sua homenagem. 

Nossa entrevista da edição 
está imperdível, com médicos 
da nossa Diretoria recordan-
do a experiência de percorrer 
o Caminho de Santiago de 
Compostela. Além disso,  
não deixe de conferir o artigo 
assinado pela assessora de 
investimentos da Unicred  
Valor Capital, Rosálie 
Sant’Ana, sobre a importância 
do planejamento financeiro  
e investimentos.  

Boa leitura!

Novas 
possibilidades

Everaldo Porto Cunha 

José Eduardo P. Rodrigues

Diretores de Comunicações da APM

EDITORIAL
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Comissão 
Nacional 
conquista 
melhorias nos 
honorários

Ao longo do ano, grupo 
encabeçado pela AMB 
e APM fez dezenas de 
reuniões de aproximação  
e de negociação com as 
operadoras

m 2022, a Comis-
são Nacional de 
Saúde Suplemen-
tar, liderada pela 
Associação Médica 

Brasileira (AMB) e Associação Pau-
lista de Medicina (APM), realizou 
dezenas de reuniões com empre-
sários das operadoras. Entre abril 
e agosto, foram 11 encontros de 
aproximação, entre representan-
tes das entidades médicas e os 
presidentes e vice-presidentes das 
empresas de planos de saúde, de 
forma a construir uma boa relação 
visando valorizar o trabalho dos 
prestadores de serviços. 

Os diretores da AMB e APM se 
reuniram com a Porto Seguro, 
Associação Brasileira de Planos de 
Saúde (Abramge), UnitedHealth 
Group Brasil, SulAmérica, No-
tredame/Intermédica, Bradesco 
Saúde, Federação Nacional de 
Saúde Suplementar (FenaSaúde), 
União Nacional das Instituições de 
Autogestão em Saúde (Unidas) e 
Grupo Hapvida. Nesses encontros, 
participaram o diretor de Defesa 
Profissional da AMB, José Fernan-
do Macedo, o presidente da APM, 
José Luiz Gomes do Amaral, e os 
diretores Marun David Cury (Defe-
sa Profissional), Antônio Carlos En-
drigo (Tecnologia de Informação), e 
Florisval Meinão (Administrativo).

“Aproveitamos o momento para 
discutir com as operadoras a Classi-
ficação Brasileira Hierarquizada de 
Procedimentos Médicos (CBHPM) 

E
TEXTO ALESSANDRA SALES

ESPECIALIDADES: 1. POSTAL SAÚDE  |  2. VIVEST |  3. SAÚDE CAIXA  |  4. CARE PLUS  |  
5. ECONOMUS  |  6. OMINT  |  7. GAMA  |  8. UNIDAS  |  9. CASSI 

1

2

3

4

5

6

7

89

Reuniões de negociação
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NEGOCIAÇÕES COM AS OPERADORAS
DE PLANOS DE SAÚDE – 2022

NÃO ENVIARAM PROPOSTAS DE REAJUSTE DE HONORÁRIOS: Allianz, Austa Clínicas, Cabesp, CET, Embratel, Geap, Infraero, 
Life Empresarial, Metrus, Plan-Assiste, Saúde Petrobrás, Seisa/Next, Sepaco, Serpro, Spa Saúde e Unimed Seguros.

AFRESP / AMAFRESP R$ 123,94 a R$ 154,92, a partir de nov/22 UCO: R$ 13,34, a partir de nov/22
Porte Valor  =  1A R$ 12,21/ 5C R$ 285,52/ 10B R$ 945,62/ 
1B R$ 24,40/ 6A R$ 311,13/ 10C R$ 1.049,33/ 1C R$ 36,60/ 
6B R$ 341,65/ 11A R$ 1.110,34/ 2A R$ 48,81/ 6C R$ 373,37/ 
11B R$ 1.217,70/ 2B R$ 65,89/ 7A R$ 403,87/ 11C R$ 
1.336,06/ 2C R$ 78,08/ 7B R$ 446,58/ 12A R$ 1.384,87/ 
3A R$ 107,37/ 7C R$ 528,32/ 12B R$ 1.488,59/ 3B R$ 
136,65/ 8A R$ 571,03/ 12C R$ 1.824,14/ 3C R$ 156,18/ 8B 
R$ 597,88/ 13A R$ 2.007,15/ 4A R$ 186,69/ 8C R$ 634,48/ 
13B R$ 2.202,37/ 4B R$ 204,98/ 9A R$ 677,18/ 13C R$ 
2.435,41/ 4C R$ 230,61/ 9B R$ 738,20/ 14A R$ 2.714,83/ 
5A R$ 248,90/ 9C R$ 812,62/ 14B R$ 2.952,76/ 5B R$ 
268,43/ 10A R$ 872,40/ 14C R$ 3.257,80

PORTO SEGURO R$ 122,26, a partir de ago/22

AMIL R$ 110,00, a partir de mar/22 Reajuste para CH de procedimentos será analisado de 
acordo com os vários tipos de contratos

BACEN R$ 115,00, em vigência CBHPM 5ª edição 2009 plena - UCO = R$ 15,00, em vigência

CARE PLUS Consultas: (PJ) R$ 98,79 a R$ 155,23 / (PF) R$ 82,31 
a R$ 129,35, a partir de out/22

CH HM R$ 0,5833 a R$ 0,6884 / CH SADT R$ 0,5833, 
a partir de out/22

CETESB R$ 100,00, a partir de mai/22
CH de HM R$ 0,68 / CH de SADT R$ 0,68. Tabela AMB-
92/96/98 e para procedimentos que não constem nessas 
tabelas, a extensão para CBHPM 5ª edição 2008 valorada 
pela UCO de R$ 11,50, a partir de set/22

ASSEFAZ R$ 117,11, conforme data base de contrato CBHPM 2010 (plena), conforme data base de contrato

BRADESCO R$ 117,00, a partir de dez/22 Em fase de estudo

CASSI R$ 106,63 a partir de dez/22 Procedimentos: reajuste em consenso com credenciados 
conforme data-base de negociação

DIX / MEDIAL R$ 93,00, a partir de mar/22 Reajuste para CH de procedimentos será analisado de 
acordo com os vários tipos de contratos

FUNCESP / VIVEST R$ 134,55, a partir de dez/22 Tabela CBHPM 5ª edição 2008 / Porte -10% (desconto), 
UCO R$ 10,00, em vigor

HAPVIDA R$ 60,00 a R$ 200,00, conforme data de contrato. Reajuste livre negociação conforme data de contrato

OMINT R$ 124,28 a R$ 260,14 (de acordo com linha de 
produto), a partir de nov/22

CH cirúrgico de 1,43 a 2,57, de acordo com a linha de 
produto, a partir de nov/22

POSTAL SAÚDE (Correios)
R$ 76,74 (consultas gerais e teleconsulta) e R$ 
82,30 (consultas Pediatria, Geriatria e Psiquiatria), 
a partir de abr/22

CBHPM 5ª edição 2008, a partir de abr/22

SOMPO
(absorvida pela Sul América) R$ 122,00 a R$ 140,00, em dez/22

HM (tratamentos clínicos e cirúrgicos): 6% e revisão de 
90 códigos (reajustes de 9,84% a 90,78%) / Pacotes de 
atendimentos em Alergologia, Otorrinolaringologia e 
Oftalmologia em 5% / Teleconsulta em 6,8%, passando 
para R$ 110,00, em dez/22

ECONOMUS R$ 93,64, conforme data de contrato Tabela AMB/92 - CH 0,54 para HM e CH 0,36 para SADT, 
conforme data de contrato

NOTREDAME-INTERMÉDICA R$ 70,00 a R$ 300,00, conforme data de contrato. Reajuste livre negociação conforme data de contrato

SAÚDE CAIXA R$ 110,92, conforme data de contrato
Tabela própria denominada TUSSCX, com valores baseados 
na tabela CBHPM 5ª edição com acréscimo de 15,31% para 
Porte e UCO no valor de R$ 14,52

SUL AMÉRICA R$ 122,00 a R$ 140,00, a partir de set/22

HM (tratamentos clínicos e cirúrgicos): 6% e revisão de 
90 códigos (reajustes de 9,84% a 90,78%) / Pacotes de 
atendimentos em Alergologia, Otorrinolaringologia e 
Oftalmologia em 5% / Teleconsulta em 6,8%, passando 
para R$ 110,00, a partir de set/22

GAMA SAÚDE R$ 106,40, a partir de jan/23 HM para PF reajustado em 6,40% conforme IPCA do período

CH Cirúrgico R$ 0,85 a R$ 0,91, a partir de ago/22

OPERADORAS CONSULTAS (PROPOSTAS) HONORÁRIOS (PROPOSTAS)
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a atualização dos valores de con-
sulta, atualmente praticados entre 
R$ 60,31 e R$ 63,60, assim como as 
horas trabalhadas no valor de R$ 
90 – bem defasados e diferentes dos 
valores pagos pela maioria das ope-
radoras –, além de questões sobre 
credenciamento PF e PJ, contratação 
CLT e PJ para os serviços próprios, 
definição de critérios de valorização, 
currículo e performance.

Reivindicações e negociações
Já em maio, a Comissão Nacional 
definiu a pauta das negociações do 
ano, em Assembleia on-line que con-
tou com a participação das demais 
federadas da AMB e representantes 
de diversas sociedades de espe-
cialidades. As demandas incluem 
reajuste de 10,65% no valor das 
consultas em consultório, referente 
ao IPCA acumulado entre janeiro de 
2021 e janeiro de 2022, uma vez que 
os valores estão defasados e a maio-
ria das operadoras está praticando 
entre R$ 105,00 e R$ 110,00. 

O diretor de Defesa Profissional da 
APM reitera que uma negociação 
em nível nacional poderá proporcio-
nar 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 siste-
ma de saúde suplementar, trabalha 
feito louco e o percentual que rece-
be em relação ao faturamento das 
empresas é muito pequeno.” 

Outras questões importantes da 
pauta da Comissão são equiparar o 
valor da teleconsulta, para que seja 
o mesmo praticado em consultó-
rio, hierarquizar a remuneração de 
procedimentos seguindo a Tabela de 
Portes da CBHPM e definir  
o IPCA pleno como valor mínimo  
para os contratos que utilizem crité-
rios pré-estabelecidos de reajustes  

da AMB, principalmente sobre os 
procedimentos mais recorrentes, que 
precisam ser valorizados. Os hono-
rários defasados dificultam a vida do 
profissional, inclusive para prestar 
uma assistência de qualidade e com 
extrema segurança para a popula-
ção”, destaca Marun Cury.

No caso específico da Hapvida, foram 
realizadas três reuniões para discutir 

1. NOTREDAME | 2. FENASAÚDE 
| 3. HAPVIDA | 4. HAPVIDA |  
5. PORTO SEGURO |  
6. ABRAMGE | 7. UNITED 
HEALTH | 8. SULAMÉRICA |  
9. BRADESCO | 10. UNIDAS |  
11. HAPVIDA

Reuniões de 
aproximação

1

2

8
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Conheça o Prontmed Hub, o software médico 
com mais de 30 modelos únicos para diferentes 
especialidades, que está transformando o olhar dos 
profi ssionais de saúde sobre dados e pacientes.

PRONTMED HUB

O prontuário eletrônico
que otimiza o seu tempo
e facilita o seu atendimento 

Saiba mais sobre
o Prontmed Hub www.prontmed.com  |      Instagram  |      Linkedin  |      WhatsApp

De R$ 95,90
Por apenas

no plano mensal

R$ ,1367

Pla
no

s
es

pe
ci

ais
para associados APM

30% de descont
o

Segurança é prioridade   
Controle de acesso, dados 

criptografados e conformidade
com a LGPD. 

Tecnologia em nuvem
Armazenamento em nuvem para 

levar o Prontmed Hub para onde for.

WhatsApp integrado   
Envie documentos assinados 

digitalmente e confi rme consultas 
por WhatsApp.

Telemedicina
Consulta virtual com sala de espera

e prontuário na mesma tela.

Fácil de usar   
Campos clicáveis para agilizar

o preenchimento do prontuário.

Tudo na mesma tela
Atendimento, agendamento,

faturamento e prontuário em
um só lugar.

(conforme RN 503 da Agência Na-
cional de Saúde Suplementar - ANS).

O diretor adjunto de Tecnologia 
de Informação da APM, por 
sua vez, se manifesta sobre a 
remuneração em Telemedicina: 
“Os valores de atendimento 
remoto devem ter a equivalência 
do presencial, lembrando que 
estamos falando de consulta 
médica, não de orientação”.

No caso da implantação de novas 
formas de remuneração para 
os prestadores de serviços, os 
médicos enfatizam que é preciso 
discussão prévia com as entidades 
representativas – responsáveis 
pela intermediação de eventuais 
conflitos entre os profissionais e 
os planos de saúde, como no caso 
de descredenciamentos e glosas, 
entre outras condições. 

ASSEMBLEIA
Federadas 
da AMB e 

especialidades 
participaram 
da definição 

da pauta

Nos meses de junho e julho, os inte-
grantes da Comissão promoveram 
nove reuniões de negociação de ho-
norários e apresentaram a pauta do 
ano para as operadoras de planos de 
saúde - Postal Saúde, Vivest, Econu-
mus, Care Plus, Cassi, Omint, Gama, 
Saúde Caixa e Unidas São Paulo.

O balanço dessas negociações – 
que pode ser conferido na tabela 
da pág. 9 – e a avaliação do atual 
cenário da saúde suplementar 
foram apresentados no dia 8 de 
dezembro, em reunião virtual 
da Comissão Nacional de Saúde 
Suplementar. 

SUPLEMENTAR



Desafios para 
os novos 

governantes 
APM destaca as principais necessidades 

da Saúde para os próximos 
representantes do Executivo e Legislativo

residente, governa-
dores das 27 unidades 
federativas, sena-
dores e deputados 
federais e estaduais 

assumem os cargos para os quais fo-
ram eleitos no início de 2023. E para 
garantirem uma gestão de qualidade, 
os representantes precisam atentar- 
se às demandas de setores funda-
mentais para o funcionamento da 
sociedade, como Educação e Saúde.

Desde a época das eleições, a Asso-
ciação Paulista de Medicina reuniu e 
apresentou aos candidatos as prin-
cipais propostas dos médicos para a 
Saúde. Os conteúdos foram formu-
lados pelo presidente da entidade, 
José Luiz Gomes do Amaral, e por um 
grupo de diretores da instituição que 
se reúne periodicamente para anali-
sar os projetos de lei em tramitação 

TEXTO DA REDAÇÃO
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no Congresso Nacional com maior 
interesse e influência para o trabalho 
dos médicos.

O 1º vice-presidente da APM e coor-
denador do grupo, João Sobreira de 
Moura Neto, relembra que os encon-
tros acontecem semanalmente, de 
forma on-line. “Procuramos dar os en-
caminhamentos necessários no âmbi-
to do movimento associativo estadual 
e nacional em relação às propostas 
consideradas mais importantes.” 

“Saúde é essencial e, portanto, 
transcende qualquer iniciativa. Ela 
deve fazer parte dos objetivos, do 
planejamento e da avaliação de todos 
os programas e em todas as áreas 
de governo. Em outras palavras, o 
Governo que almeja oferecer Saúde 
aos cidadãos não se restringirá a um 
Ministério ou uma Secretaria especí-
fica, mas espera ver o setor em todas 
as suas variadas ações”, pontua o 
presidente da Associação, José Luiz 
Gomes do Amaral. 

Desta maneira, a entidade reforça 
que é fundamental estabelecer 
Políticas de Estado para o setor, que 
sejam perpetuadas – e acatadas – 
independente dos líderes nos prin-
cipais cargos, em vez de Políticas de 
Governo, que são alteradas a cada 
troca de gestão e acabam gerando 
resultados não promissores. 

Demandas 
Em relação ao trabalho médico, é 
solicitado o encerramento total do 
programa Mais Médicos, criando 
políticas de provimento de profis-
sionais em regiões estratégicas e 
implantando uma carreira de Estado. 
Além disso, é preciso prever  
garantias trabalhistas para os 
médicos – respeitando seus direi-
tos e encerrando a precarização do 
trabalho – e fornecer condições ade-
quadas para a atuação profissional, 
permeando a prática por meio da 
Lei 12.842/2013, que traz segurança 
assistencial e resguarda atribuições 
exclusivas dos profissionais. 

É fundamental ainda que os novos 
governantes se mantenham firmes 
em seu compromisso de respeito ao 
Sistema Único de Saúde e forneçam 
atenção redobrada aos Progra-
mas de Vacinação. Neste âmbito, 
também se destaca o saneamento 
básico de qualidade e condições 
dignas de habitação como priorida-
de das políticas públicas. Sobre o 
financiamento à Saúde, a classe mé-
dica pede por uma efetiva revisão da 
Emenda Constitucional nº 95/2016, 
retirando o congelamento dos 
investimentos no setor, já que os 
recursos são escassos e a inflação da 
área está acima dos índices gerais. 
Também é preciso haver a execução 
da totalidade dos recursos empe-
nhados no orçamento da Saúde. 

No quesito gestão, as reivindicações 
são por qualificação técnica para 
todos os cargos, de modo que as 

JOSÉ LUIZ GOMES DO AMARAL
Presidente da APM

“O Governo que 
almeja oferecer 
Saúde aos cidadãos 
não se restringirá 
a um Ministério 
ou uma Secretaria 
específica”

ATUAÇÃO
Diretores 

da APM 
acompanham 

projetos de 
lei da Saúde
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contratações devem ser feitas, unica-
mente, através de concursos públicos. 
É preciso ainda haver padronização de 
procedimentos e serviços da Tabela 
SUS, acompanhada de atualização 
anual dos valores propostos de acor-
do com o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA).

Para o presidente da APM, é necessá-
rio dar ênfase à atenção primária em 
Saúde, integrando ações das demais 
esferas de atenção – em média e 
alta complexidade –, englobando 
a regionalização e a coordenação 
sinérgica de ações desenvolvidas no 

âmbito público e privado. Além disso, 
ele destaca atenção particular à saúde 
mental e ao abuso de drogas. “Preci-
samos priorizar a promoção de Saúde, 
fornecendo segurança alimentar e 
combatendo sedentarismo, tabagismo 
e consumo abusivo de álcool e outras 
drogas. É fundamental haver foco 
particular na atenção aos vulneráveis, 
como idosos, gestantes e crianças”, 
complementa Amaral.

As exigências que permeiam a saúde 
suplementar compreendem a busca 
por autonomia do médico em sua 
tomada de decisões e o reajuste 
efetivo de sua remuneração. A agenda 
também prevê a elaboração de regras 
claras para o descredenciamento de 
médicos, clínicas e laboratórios e a 
definição da Classificação Brasileira 
Hierarquizada de Procedimentos Mé-
dicos (CBHPM) como referência para 
diferentes honorários. 

Outro assunto de grande interesse 
para a classe são as escolas médicas, 
já que nos últimos anos houve uma 
explosão no número em todo o Brasil, 
prejudicando a qualidade dos for-
mados. Por isso, solicita-se o fim da 
criação de novos cursos e vagas para 
Medicina e a revisão dos já existentes. 
Ademais, os médicos também deve-
rão ser aprovados em um exame de 
proficiência para obterem o registro 
que possibilitará o exercício profissio-
nal. Outra necessidade é a ampliação 
das vagas de residência médica para 
todos os formandos, garantindo cus-
teio e qualificação dos programas. 

O médico Eleuses 
Vieira de Paiva 

foi empossado ofi-
cialmente, no dia 9 de 
janeiro, como secretá-
rio estadual da Saúde 
de São Paulo [veja 
a cobertura na pág. 
16]. Ex-presidente da 
Associação Paulista de 
Medicina e da Associa-
ção Médica Brasileira, 
Paiva participou da 
elaboração do plano de 
governo de Freitas nas 
últimas eleições.

Iniciou sua trajetó-
ria em entidades de 
classe na Sociedade de 
Medicina e Cirurgia de 
São José do Rio Preto 
– Regional da APM. Já 
atuou nos Conselhos 
Municipal, Estadual 
e Nacional de Saúde 
e como secretário de 
Saúde e vice-prefeito de 
São José do Rio Preto.

Em abril deste ano,  
voltou a assumir man-
dato 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.

Novo 
secretário 
estadual 
de Saúde

É necessário 
dar ênfase à 
atenção primária, 
integrando ações 
das demais esferas 
de atenção

REPRESENTATIVIDADE
Ex-presidente da APM 

e da AMB estará no 
novo Governo de SP
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  [ RESUMO ]  A cerimônia foi 
prestigiada por familiares 
e diversos amigos e colegas 
da Diretoria da Associação 
Paulista de Medicina

  O discurso de posse do 
novo secretário foi marcado 
pelo seu reconhecimento 
ao Sistema Único de Saúde

  Filas, financiamento, 
Santas Casas, valorização 
dos profissionais, 
vacinação, tecnologia e 
atenção primária serão os 
focos da gestão

TEXTO JULIA ROHRER

Médico constituirá equipe do atual 
governador do estado, Tarcísio de Freitas

Eleuses Paiva 
assume a 

Secretaria  
da Saúde de 

São Paulo

médico Eleuses 
Vieira de Paiva foi 
empossado como 
secretário da Saúde do 
Estado de São Paulo 

no dia 9 de janeiro, em cerimônia 
no Centro de Convenções Rebouças 
– que contou com a presença do 
governador do estado, Tarcísio de 
Freitas, do ex-secretário da Saúde, 
Jean Gorinchteyn, e de familiares e 
diversos amigos e colegas da Diretoria 
da Associação Paulista de Medicina.
 
O início da cerimônia foi conduzido 
por Gorinchteyn, que destacou que  
a passagem de sua função para 
Eleuses Paiva simboliza não apenas 
uma satisfação, mas uma tranqui-
lidade e continuidade dos valores 
éticos, morais, científicos e humanos. 
O ex-secretário relembrou que apesar 
de a Pasta ter estado diante do maior 
desafio de sua história, a pandemia de 
Covid-19, o empenho dos profissionais 
da Saúde foi exemplar, contribuindo 
para que não faltassem leitos, oxigê-
nios, medicações e vacinas no estado. 

O
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“Meu querido Eleuses, deixo tudo  
isso de herança para você, além de 
outras obras muito boas que você  
terá a oportunidade de inaugurar. 
Também deixo uma equipe de honra 
que nos orgulha, que mostrou a 
sua coesão, responsabilidade, garra 
e o quanto são capazes de fazer 
muito bem. Muito obrigada pelo 
apoio, foi uma missão cumprida com 
dignidade, honestidade, respeito, 
ética e cidadania”, complementou 
Gorinchteyn, que é infectologista. 

O discurso de posse do novo secretário 
foi marcado pelo seu reconhecimento 
ao Sistema Único de Saúde, salientan-
do que esta é a principal política social 
concedida pela Constituição Federal 
de 1988 - de modo que se antes já 
existiam razões de sobra para que 
a população se orgulhasse do SUS, 
a pandemia de Covid-19 consolidou 
a importância do sistema público e 
universal, sobretudo em um País com 
desigualdades sociais e econômicas  
tão abrangentes como o Brasil. 

Grandes responsabilidades 
De acordo com Eleuses Paiva, é funda-
mental rever formas de financiamento 
da saúde pública no País, sendo este 
um de seus principais desafios à frente 
do cargo ocupado. O SUS é um sistema 
tripartite, que depende do trabalho 

conjunto entre municípios, estados e 
União, além da indispensável parceria 
com a sociedade. 

“A fila tem que andar, para isso, 
é preciso gestão, transparência 
e previsibilidade. No campo das 
internações hospitalares, a situação 
foi agravada pelo fato de que 
nos últimos anos, mais de 7 mil 
leitos do SUS foram inativados no 
estado de São Paulo, por questões 
financeiras ou operacionais. Assim, 
antes de partirmos para a abertura 
de novos hospitais, é necessário 
um diagnóstico preciso do motivo 
da inativação desses leitos, como 
reabri-los e quais as regiões mais 
necessitadas. Temos também que 
construir parcerias e melhorar 
aquelas que já existem”, salientou.

CARINHO
O médico 

agradeceu o 
apoio da esposa 

e dos filhos

Jean Gorinchteyn 
destacou a 
tranquilidade na 
transmissão do cargo 
e a continuidade 
dos valores éticos, 
morais, científicos  
e humanos
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Outro grande foco da gestão de 
Paiva está relacionado à atenção 
primária, campo fundamental para 
o funcionamento adequado do SUS. 
Apesar de este nível de atenção ser 
responsabilidade dos municípios, 
o secretário fomentou que a Pasta 
será solidária no sentido de melhorar 
a resolutividade - coordenando 
um projeto de construção da 
regionalização cooperativa no 
estado, possibilitando serenidade 
aos serviços prestados na média 
e alta complexidade, estratégia 
que contribui para a instituição de 
um alto padrão de governança e 
comporta maior participação dos 
municípios envolvidos. 

Não obstante, o investimento em 
saúde digital também é um dos 
objetivos do secretário, que visa 
transformar São Paulo em referência 
nacional nesta área, reaproveitando 
modelos já testados e bem-sucedidos 
durante a pandemia. A política 
de prevenção de doenças ainda 
engloba suas maiores prioridades, 
principalmente no campo da 
cobertura vacinal, relembrando que 
o Programa Nacional de Imunizações 
(PNI), que sempre foi referência 
mundial, vem registrando uma queda 
em seus números desde 2015. 

“É imprescindível mostrar que as 
doenças ainda existem e que a vaci-
nação é essencial. Temos a clareza de 
que neste mundo globalizado, com 
certeza outras pandemias poderão 
ocorrer e precisamos estar prepa-
rados para enfrentá-las de forma 
rápida e assertiva. Portanto, vamos 
criar o Centro Estadual de Combate 
de Doenças e Qualidade Assistencial 
em São Paulo, pautado em um sis-
tema de inteligência epidemiológica, 
formando plataformas e bancos de 
dados que contribuam para o ras-
treamento e a avaliação de ameaças 
à Saúde, agilizando a tomada de 
decisões baseadas em evidências e 
acompanhando a trajetória da saúde 
populacional”, manifestou. 

Para Eleuses Paiva, também é preciso 
redobrar o cuidado com a saúde 
mental, ampliando serviços na área, 
ofertando tratamentos e possibilitan-
do inserção social para pessoas com 
transtornos mentais e dependências 
químicas em diferentes contextos clí-
nicos e psicossociais. No entanto, isso 
só será atingido através da atuação 
transversal de políticas públicas que 
permitam o alcance do objetivo. 

“Quero compartilhar com vocês o 
meu entendimento de que Saúde 
é gente cuidando de gente. Conto 
com o empenho e a ajuda de todos, 
para que possamos vencer esses 
desafios e proporcionar à população 
de São Paulo uma Saúde digna e de 
qualidade”, concluiu. 

Nascido em 13 de junho de 1953, na 
cidade de Santos (SP), Eleuses Paiva 
é uma das maiores forças médica e 
política do estado. É formado pela Fa-
culdade de Medicina de Itajubá (MG) e 
especialista em Medicina Nuclear pela 
Faculdade de Medicina da Universida-
de de São Paulo. Professor assistente 
da Faculdade de Medicina de São 
José do Rio Preto, tendo atuado como 
presidente da Associação Paulista de 

ELEUSES PAIVA
Secretário da Saúde de SP

“Conto com o 
empenho e a ajuda 
de todos, para que 
possamos vencer 
esses desafios e 
proporcionar à 
população de SP 
uma Saúde digna 
e de qualidade”

PRESENÇA
Amigos e 

colegas da APM 
participaram da 

cerimônia
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entender que precisamos partir de 
uma visão de integração horizontal da 
Saúde. Todas as áreas que compõem 
a Saúde terão que trabalhar em 
conjunto”, evidenciou. 

Reforçando as palavras de Eleuses 
Paiva, o governador demonstrou que 
a eficácia na atenção primária é um 
desafio para sua gestão, precisando 
recorrer à tecnologia – o que fará a 
Telemedicina ser uma de suas priori-
dades. Conforme reforçou, São Paulo 
é referência para o Brasil e para conti-
nuar em seu papel de protagonismo, 
precisa dar um salto tecnológico, 
levando a Telemedicina para a ponta 
e para o médico de família, aumen-
tando a eficácia da atenção primária 
e contribuindo para descomprimir 
urgências e emergências. 

Ele ainda pontuou que as Santas 
Casas se configuram como uma 
de suas preocupações, já que em 
diversos municípios a referência que 
há em Saúde são elas. Por esta razão, 
a articulação com o Governo Federal é 
muito significativa, contribuindo para 
a revisão de tabelas, recuperação 
financeira e alívio de dívidas.
 
“A valorização de profissionais da 
Saúde é fundamental para que tenha-
mos um sistema equilibrado. Tenho 
certeza de que vamos conseguir har-
monizar esses objetivos e terminar 
aquilo que nos está sendo deixado de 
legado, reabilitando leitos que estão 
fechados e aumentando essa oferta 
que vai ter um reflexo direto na dimi-
nuição das filas”, explicou. 

Por fim, Tarcísio de Freitas 
parabenizou Eleuses Paiva por ter 
aceitado tamanho desafio, que exige 
esforço e dedicação: “Tenho certeza 
de que temos o que há de melhor. 
São profissionais que escolheram se 
doar pelo próximo e farão isso com 
excelência. Tenho certeza que vocês 
ajudarão muito o secretário da  
Saúde para que ele possa fazer um 
grande trabalho”. 

Medicina (1995-1999) e da Associação 
Médica Brasileira (2000-2005), além 
de ter sido vice-prefeito e secretário 
da Saúde de São José do Rio Preto e 
exercido o cargo de deputado federal 
durante três mandatos. 

Trabalho multidisciplinar
O governador Tarcísio de Freitas 
destacou que a gestão que se encerra 
enfrentou com maestria o período 
da pandemia. E destacou quantas 
pessoas foram salvas graças ao 
esforço, à competência e à dedicação 
dos profissionais da Saúde, mostrando 
a importância e o acerto do SUS, 
sistema que, em suas palavras, 
representa um patrimônio brasileiro 
que precisa ser valorizado, preservado 
e investido. De acordo com ele, seu 
intuito é fazer com que o SUS fique 
cada vez mais forte em São Paulo. 

Para Freitas, atualmente o maior 
problema da Saúde é o financiamento, 
e para resolvê-lo, será necessária 
muita criatividade e capacidade de 
diálogo com os municípios e o Governo 
Federal, já que o reajuste na tabela do 
SUS é fundamental. “O financiamento 
vai demandar mais ações e nos fará 

TARCÍSIO DE FREITAS
Governador de São Paulo

“São Paulo é 
referência para 
o Brasil e, para 
continuar em 
seu papel de 
protagonismo, 
precisa dar um 
salto tecnológico”
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TEXTO GIOVANNA RODRIGUES

Cerca de 150 asso-
ciados participaram 
da Assembleia Geral 
Extraordinária da 
Associação Médica 
Brasileira, realizada 

no dia 11 de novembro, para reforma 
do Estatuto Social da entidade.  
O evento ocorreu de forma híbrida,  
a partir da sede da Associação  
Paulista de Medicina.

A Assembleia foi coordenada pelo 
secretário geral da AMB, Antônio  
José Gonçalves, e também teve à 
mesa o presidente da Associação,  
César Eduardo Fernandes; o 1º 
tesoureiro, Akira Ishida; o presidente 
do Conselho Fiscal, Nerlan Tadeu 
Gonçalves de Carvalho; e os asses-
sores jurídicos Cesar Marcos Klouri e 
Caroline Borges Pantoja.

Conforme explicado por Fernandes, 
nos últimos meses, foram recebidas 
propostas de alteração do Estatuto 

 Diretorias Adminis-
trativa e de Comuni-
cações foram criadas e 
incluídas no Estatuto

 Assim como 
as categorias de 
aspirantes e de pessoa 
jurídica, entre as 
opções de associados

  [ RESUMO ]  Além da 
própria AMB, três 
federadas enviaram 
propostas de alteração 
nos últimos meses

 Itens que tiveram  
ao menos 2/3 (66,6%)  
de votos favoráveis 
foram aprovados

Importantes alterações 
foram aprovadas 
pelos associados em 
Assembleia híbrida 
realizada na sede da APM

Mudanças no 
Estatuto da 
Associação 
Médica Brasileira
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por três federadas – Pernambuco, 
Rio de Janeiro e São Paulo – além das 
sugestões da própria AMB. E para fa-
cilitar as votações, as propostas foram 
divididas em nove blocos.

No primeiro deles, Indeferimento de 
Sugestão (por impedimento legal ou 
inviabilidade jurídica), os participan-
tes apenas demonstraram ciência, 
uma vez que não seria possível 
votá-las. O segundo bloco, de Direitos 
e Deveres dos Associados, não foi 
aprovado por ao menos dois terços 
(66,6%) dos votantes, de forma que os 
itens serão mantidos de acordo com o 
Estatuto atual.

Alterações aprovadas
Os demais pontos foram aprovados 
pelos associados [confira alguns des-
taques nos boxes ao longo da maté-
ria], sendo alterados pontos relativos 
às Assembleias Gerais e de Delegados, 
Novas Atribuições e Estabelecimento 
de Prazos Legais; Eleições, Candidatu-
ras e Procedimento Eleitoral – esta-
belecendo, por exemplo, a eleição dos 
delegados da chapa que possuir o 
maior número de votos.

No item Ajustes de Competências do 
Conselho Deliberativo, ficou definida 
a função de estabelecer e fomentar a 
interação entre as federadas e as so-
ciedades de especialidades médicas. 
O próximo bloco se referia às Contri-
buições, Repasses e Cobrança Com-
partilhada – sendo que a inclusão de 
parágrafo no artigo 83 estabelecendo 
que a Assembleia de Delegados pode 
fixar valores escalonados e progressi-
vos para a contribuição dos médicos 
recém-ingressantes na AMB que já 
sejam associados das sociedades de 
especialidades há mais de cinco anos 
não foi aprovada.

Na sequência, Novas Figuras Incluídas 
no Estatuto Social: entre os associados, 
foram criadas as categorias de aspiran-
tes e pessoas jurídicas e as Diretorias 
Administrativa e de Comunicações.  
Em relação ao Conselho Científico e  

ASSEMBLEIA Equipe Jurídica e diretores da 
Associação compuseram a mesa

COMO ERA: 
Artigo 31.  

Os Delegados e suplentes 
serão eleitos por voto 
direto e secreto pelos as-
sociados de cada uma das 
unidades federadas.
§ 1º Somente poderão ins-
crever-se como candidatos 
a delegados, médicos que 
tenham há mais de um ano 
a condição de associado 
efetivo, contado retroati-
vamente a partir do último 
dia de prazo fixado para a 
apresentação das chapas.
§ 2º Cada chapa ou 
legenda elegerá um 
número de delegados 
correspondentes à votação 
proporcional recebida, 
revertendo as frações, para 
efeito de cálculo, para a 
chapa majoritária.
§ 3º Os delegados exerce-
rão mandato por 3 (três) 
anos e poderão ser ree-
leitos, desde que tenham 
comparecido, no mínimo, 
a 50% (cinquenta por cen-
to) das convocações.

Eleições, Candidaturas e 
Procedimento Eleitoral

COMO FICOU:
Artigo 31.  

Os Delegados e suplentes 
serão eleitos por voto 
direto e secreto pelos as-
sociados de cada uma das 
unidades federadas.
§ 1º Somente poderão 
inscrever-se na chapa 
de candidatos a delega-
dos, médicos com, pelo 
menos, três anos de 
condição de associado 
efetivo, contado retro-
ativamente a partir do 
último dia de prazo 
fixado para a apresenta-
ção das chapas.
§ 2º Será eleita a chapa  
que possuir o maior nú-
mero de votos.
§ 3º Os delegados exerce-
rão mandato por 3 (três) 
anos e poderão ser ree-
leitos, desde que tenham 
comparecido, no mínimo, 
a 50% (cinquenta por cen-
to) das convocações.
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Comissões Consultivas, foram extin-
tas as Comissões de Defesa Profis-
sional (que já possui uma Diretoria 
própria) e de Sindicância e Ética – 
cujas atribuições já são exercidas pela 
Diretoria da AMB. Foi ainda esta-
belecida a presidência das reuniões 
do Conselho Científico pelo diretor 
Científico da AMB.

Já o último item, de Correções Numé-
ricas, Ortográficas e Adequação de 
Texto (sem alteração do conteúdo), 
foi aprovado em bloco.

Considerações
No início da Assembleia, o secretário 
geral da Associação reforçou que 
nenhuma proposta de novo modelo 
associativo estava contemplada  
na votação, já que foi criada uma  

HÍBRIDA
Reunião foi 
transmitida a 
partir da sede 
da APM, com 
participantes 
on-line 

COMO ERA:
Artigo 9º. Os asso-

ciados da AMB distribuem- 
se nas categorias seguintes: 
fundadores, efetivos, ju-
bilados, correspondentes, 
honorários, beneméritos e 
acadêmicos.

COMO FICOU:
Artigo 9º. Os associa-

dos da AMB distribuem-se 
nas categorias seguintes: 
fundadores, efetivos, ju-
bilados, correspondentes, 
honorários, beneméritos, 
acadêmicos, aspirantes e 
pessoas jurídicas.

COMO ERA:
Artigo 43. A Dire-

toria é o órgão executivo 
da AMB e compõe-se de: 
Presidente, 1º e 2º Vice- 
Presidentes, 5 (cinco) Vi-
ce-Presidentes Regionais, 
Secretário-Geral, 1º Secre-
tário, 1º e 2º Tesoureiros, 

COMO ERA:
Artigo 39.  

É de competência do Con-
selho Deliberativo:
I. assumir todas as 
atribuições da Assembleia 
de Delegados, enquanto 
esta não for convocada, 
com exceção das seguintes 
matérias:
a. alterar as contribuições 
dos associados;
b. alterar os estatutos e o 
regimento da Assembleia 
de Delegados;
c. dispor sobre matéria já 
decidida pela Assembleia 
de Delegados.

Novas Figuras Incluídas 
no Estatuto Social

Ajustes de Competências 
do Conselho Deliberativo

Diretor de Relações 
Internacionais, Diretor 
Científico, Diretor de 
Defesa Profissional, Di-
retor de Atendimento ao 
Associado, Diretor Cul-
tural, Diretor Acadêmico 
e Diretor de Assuntos 
Parlamentares.

COMO FICOU:
Artigo 43. A Dire-

toria é o órgão executivo 
da AMB e compõe-se de: 
Presidente, 1º e 2º Vice-
-presidentes, 5 (cinco) 
Vice-Presidentes Regio-
nais, Secretário-Geral, 1º 
Secretário, 1º e 2º Tesou-
reiros, Diretor Admi-
nistrativo, Diretor de 
Comunicações, Diretor 
de Relações Internacio-
nais, Diretor Científico, 
Diretor de Defesa Profis-
sional, Diretor de Aten-
dimento ao Associado, 
Diretor Cultural, Diretor 
Acadêmico e Diretor de 
Assuntos Parlamentares.

II. deliberar sobre as 
propostas de associados 
correspondentes;
III. julgar os processos 
instaurados contra 
associados por infração a 
este estatuto;
IV. julgar o processo eleito-
ral e proclamar os eleitos.

COMO FICOU:
Artigo 39.  

É de competência do Con-
selho Deliberativo:
I. estabelecer e fomentar 
a interação entre as fede-
radas e as sociedades de 
especialidades médicas.
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Comissão para elaborar um projeto 
que contemple as novas necessidades 
do associativismo.

“Vale destacar ainda que a Comissão 
Eleitoral deve ser criada seis meses 
antes das eleições e que é ela quem 
irá proclamar os eleitos, que serão 
empossados pela Assembleia de 
Delegados. Os associados jubilados  
também voltaram a fazer parte da 
conta para o cálculo do número total 
de delegados de cada Federada”, 
acrescentou Gonçalves em relação às 
mudanças no Estatuto.

César Fernandes agradeceu a partici-
pação de todos, presencial e on-line, 
e manifestou profundo agradeci-
mento à Comissão que trabalhou nas 
mudanças do estatuto: “As institui-
ções são peças vivas e precisam ir 
se adequando, ao longo do tempo, à 
cultura vigente naquele momento, ao 
arcabouço jurídico legal, a hábitos e 
costumes que conduzem as institui-
ções para a modernidade”.

Por fim, o presidente da AMB des-
tacou que conseguiram aprovar, de 
maneira democrática e transparente, 
mudanças no Estatuto que, certamen-
te, se tornará mais moderno. “Mu-
danças serão necessárias ao longo do 
tempo, mas demos um grande passo 
no sentido de trazê-lo para a atualida-
de”, complementou. 

COMO ERA: 
Artigo 61. Compete  

ao Diretor Científico:
I. promover o intercâmbio  
e o relacionamento da AMB 
com as associações científicas 
a ela conveniadas;
II. secretariar as reuniões  
do Conselho Científico e  
substituir o Presidente em  
sua ausência.

Conselho Científico e 
Comissões Consultivas

COMO FICOU:
Artigo 61º.  

Compete ao Diretor  
Científico:
I. promover o intercâmbio 
e o relacionamento 
 da AMB com as 
associações científicas a 
ela conveniadas;
II. presidir as reuniões 
do Conselho Científico.
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Santiago de 
Compostela: 
caminhos e 
descobertas 

Diretores da APM 
descrevem a experiência de 
percorrer o famoso trajeto

Caminho de Santiago 
de Compostela se 
divide entre França, 
Portugal e Espanha. 
A rota representa 

a trajetória percorrida por um dos 
doze apóstolos de Jesus, São Tiago 
Maior, sendo conhecida como uma 
das maiores peregrinações cristãs 
do mundo. Nesta edição da Revista 
da APM, conversamos com três 
diretores da Associação que já 
realizaram o Caminho, relembrando 
valiosos momentos da viagem. 

Quando e com quem a viagem foi 
realizada? Quanto tempo levaram 
para fazer a rota?
JOSÉ LUIZ GOMES DO AMARAL: Fiz duas 
viagens à Compostela. De Vilafranca 
del Bierzo, 12 dias, a pé, com amigos 
e colegas de faculdade; e de Porto, 
de bicicleta, pela costa, em uma 
semana, parte com minha mulher, o 
final com ela e com amigos colegas 
de faculdade. De bicicleta, predomi-
na o desafio físico, o lado esportivo; 
a pé, a introspecção, a observação 
do cenário e das pessoas em peregri-
nação, além da enogastronomia.
MARISA LOPES MIRANDA: Fiz a viagem 
duas vezes. A primeira, em 2005, 
quando fiz o caminho francês, fui 
sozinha e acabei conhecendo algu-
mas pessoas por lá. Depois disso, 
acabei gostando tanto e achei tão 
bacana aquela troca e experiência 
que comecei a fazer caminhos aqui 
no Brasil, junto com a minha irmã. 
Até que algumas amigas se junta-
ram ao nosso grupo e decidimos 
fazer o caminho português de San-
tiago de Compostela, em 2019.
RENATO AZEVEDO JÚNIOR: Realizei o 
Caminho sozinho, em outubro de 

TEXTO JULIA ROHRER
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FORMAÇÃO 
Escola Paulista de Me-
dicina da Universidade 
Federal de São Paulo 
(EPM-Unifesp)

ESPECIALIDADES 
Anestesiologia e  
Medicina Intensiva

ATUAÇÃO 
Presidente da Associa-
ção Paulista de Medi-
cina e da Academia de 
Medicina de São Paulo
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2013. Ele inteiro tem cerca de 800 
km, levando cerca de 30 a 40 dias 
para percorrer. Mas, como disse, 
é possível fazer roteiros menores, 
partindo de locais com no mínimo 
100 km de distância de Santiago. O 
Caminho todo é muito bem-sina-
lizado e a recomendação é que se 
ande no mínimo 20 km por dia.

O que te incentivou a percorrer o Ca-
minho de Santiago de Compostela?
JLGA: A bagagem histórica do Cami-
nho, os sonhos que ele representa, o 
desafio físico e emocional, a compa-
nhia ao lado de amigos e o prazer de 
caminhar ou pedalar.
MLM: Eu estava em um momento da 
minha vida em que via necessidade 

de introspecção, de conhecimento 
interior, de ficar um pouco comigo 
mesma. Estava no auge da minha 
profissão, com os filhos pequenos. 
Uma amiga me incentivou e em 
uma semana eu estava com tudo 
arrumado e pronto. 
RAJ: As motivações para uma 
peregrinação como essa são muito 
pessoais. Muitos percorrem o 
Caminho para reafirmar sua crença 
espiritual, para pedir ou agradecer 
por um milagre, ou em momen-
tos de dúvidas sobre qual direção 
seguir na própria vida.

Como pode descrever a experiência?
JLGA: Traz liberdade e um distan-
ciamento da rotina da vida, além 
de nos fornecer despojamento, ou 
seja, viver o essencial, sem abrir 
mão de nenhuma das pequenas 
grandes delícias que podem fazer o 
caminho mais agradável. 
MLM: Ficar sozinha comigo mesma, 
ouvindo apenas a minha voz e as 
minhas expectativas me fizeram 
crescer e dar uma parada na minha 
vida para olhar para frente e me 
questionar “Para onde estou indo?”. 
Assim, pude me reencontrar 
com o meu próprio caminho e os 
meus objetivos. Voltei me sentido 
mais eu, mais leve e com clareza 
daquilo que estava procurando. 
Além de entender a importância 
do desapego e do minimalismo 
saudável, aprendi a viver com 
menos coisas e me trouxe um 
grande desprendimento material. 
RAJ: O Caminho se faz sozinho, mas 
durante o percurso você conhece 
pessoas com diferentes histórias 
de vida, com compartilhamento 
de experiências e aprendizado. A 
religiosidade está sempre presente, 
pois todo o ambiente do Caminho 
te remete a isso. O peregrino tem a 
possibilidade de refletir sobre sua 
vida, o que fez durante sua trajetó-
ria e o que ainda fará, o que é difícil 
de fazer no cotidiano. À medida 
que andamos, o Caminho nos abre 
novas perspectivas.

FORMAÇÃO 
Faculdade de  
Medicina de Marília

ESPECIALIDADES 
Pediatria e  
Neonatologia

ATUAÇÃO 
Diretora da 10ª  
Distrital da APM
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MARISA LOPES MIRANDA
Diretora da 10ª Distrital da APM

“A chegada à 
Igreja de Santiago 
de Composta é um 
momento muito 
emocionante”
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Quais as memórias mais marcantes 
desta viagem?
JLGA: É algo inesquecível e 
gratificante todos os dias, desde o 
planejamento às recordações. É a 
sensação de pertencer ao mundo 
que estou a percorrer.
MLM: Sem dúvida, a chegada à Igreja 
de Santiago de Composta é um 
momento muito emocionante, pois 
o peregrinar te gera expectativas de 
chegar no objetivo final. Indepen-
dente da conotação religiosa, poder 
ver aquela igreja estonteante e de 
uma arquitetura maravilhosa nos 
dá muita energia. Outro momento 
foi quando estava em um barzinho, 
na parte do caminho português, 
descansando com algumas amigas e 
encontramos um grupo de mulheres 
israelenses que amavam o Brasil e o 
cantor Jorge Ben Jor. Juntas, canta-
mos País Tropical – costumávamos 
cantar muito durante o percurso – e 
todos que estavam no bar pararam 
para observar e nos aplaudir. Foi um 
momento fantástico de interações 
multinacionais e culturais.
RAJ: Para mim, definitivamente,  
é a chegada em Santiago e a visão  
da Catedral. Poder entrar na  
mesma, assistir à missa e agradecer 
por ter percorrido o Caminho. É 
muito emocionante.

Como fazer o Caminho? Na sua 
opinião, quais regiões são essenciais 
para o roteiro?
JLGA: Há muitos caminhos que 
levam a Santiago de Compostela. 
Essencial é fazê-los. Qualquer um. 
Talvez eu escolhesse fazer aquele 
que ainda me seja desconhecido. 
Mas, também acho que repetiria 
algum percurso já percorrido em 
outra estação do ano, em novas 
circunstâncias.
MLM: Optei por ficar em cidades 
menores, porque acho que dá mais 
chance de entrosamento, então 
acho esses vilarejos mais tranquilos 
e proveitosos. Um lugar lindo é o 
Cebreiro, que fica bem no alto, você 
quase toca o céu e é muito bonito.

RAJ: Você precisa estar preparado 
para longas caminhadas, apesar de 
que é possível fazer o Caminho de 
bicicleta ou a cavalo. É possível fazer 
apenas parte do Caminho, mas para 
receber o certificado de que o fez, 
é necessário percorrer no mínimo 
100 quilômetros. Este certificado 
é fornecido na própria Catedral de 
Santiago e é obrigatório apresentar 
um cartão, fornecido quando co-
meça o Caminho e preenchido com 
selos que o viajante consegue a cada 
trecho. Todas as regiões são essen-
ciais, por isso, não consigo destacar 
nenhuma em específico.  

De que maneira lidar com eventuais 
imprevistos durante a peregrinação?
JLGA: Talvez lidar com uma doença, 

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

FORMAÇÃO 
Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa 
de São Paulo

ESPECIALIDADES 
Cardiologia e  
Clínica Médica

ATUAÇÃO 
Diretor Científico 
adjunto da APM 

 
 

 

 

 

Raio-X

RENATO 
AZEVEDO 
JÚNIOR

RENATO AZEVEDO JÚNIOR
Diretor Científico adjunto da APM

“Caminhe sempre 
sem pressa, 
observando muito 
a paisagem e, 
principalmente, 
as igrejas e 
santuários locais”
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trauma, machucados, mal-
entendidos em reservas e rota, 
alterações climáticas, enfim, essas 
são situações que podem acontecer. 
Qualquer destes imprevistos 
requerem reações apropriadas e 
podem ocorrer em qualquer lugar. 
O Caminho me pareceu seguro e 
provido dos recursos necessários 
para enfrentá-los.
MLM: Acredito que os maiores 
imprevistos estejam relacionados 
ao peregrino novo, que nunca 
caminhou, pois há chances de ele 
comprar o equipamento errado, 
errar no calçado (que deve ser dois 
números a mais que o habitual, por 
exemplo). Acho que é fundamental 
também tomar cuidado com o peso 
da mala. Também recomendo ir na 
primavera ou no outono, em que as 
temperaturas são mais amenas. 
RAJ: Você sempre encontrará ajuda, 
seja dos peregrinos ou das comuni-

dades locais, que são muito acessí-
veis, cordiais e hospitaleiros com os 
caminhantes. Caminhe sempre sem 
pressa, observando muito a paisa-
gem e, principalmente, as igrejas e 
santuários locais.

Quais os significados deixados após 
percorrer o Caminho?
JLGA: O Caminho é imprescindível. 
É uma oportunidade ímpar de 
autoconhecimento, um exercício de 
humildade e uma lição de história 
por onde os peregrinos passam. 
Eu diria que é uma boa dose de 
“espiritualidade”, por conta de tudo 
que nos proporciona. 
MLM: Eu diria que me abriu um 
novo mundo, de autoconhecimento 
ao caminhar. É a simplicidade, o 
minimalismo e o desapego, três 
características importantes para 
quem quer achar um sentido 
maior da vida. O Caminho te dá a 

capacidade de conhecer e entender o 
mundo e as pessoas que estão nele. 
RAJ: Na minha opinião, o significado 
principal é uma reflexão sobre sua 
vida, passada, presente e futura. 
Recomendo muito, para quem 
pretende fazer o Caminho, a leitura 
do livro “Diário de um Mago”, de 
Paulo Coelho. FO
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noite do dia 25 de ou-
tubro vai ficar marcada 
na memória dos mais 
de 200 convidados que 
prestigiaram a abertura da 

exposição “Diálogo Construtivo Paulista”, 
na recém-nomeada Sala Guido Arturo 
Palomba da Pinacoteca da Associação 
Paulista de Medicina, em homenagem ao 
diretor Cultural da entidade. 

“É uma grande satisfação estar aqui hoje, 
porque é a realização de uma promessa. 
Estamos diante de uma coleção fantástica 
e tenho certeza de que esse local será 
visitado e revisitado muitas vezes. Aqui é a 
nossa casa e é um prazer em nome de  

TEXTO  ALESSANDRA SALES

Ala contemporânea foi batizada em 
homenagem ao diretor Cultural da APM

Sala da 
Pinacoteca 
da APM 
ganha nome 
de Guido 
Palomba

A
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todos os médicos do estado de São 
Paulo oferecê-la para vocês também. 
Digo mais, há pessoas que crescem 
ao viver e conviver em uma entidade 
centenária como essa, que agrega 
profissionais de Medicina há quase 
um século. Também existem outras 
que estão fazendo todos crescerem e 
fazem dessa instituição maior, e esse é 
o caso do Guido”, destacou o presidente 
da APM, José Luiz Gomes do Amaral.

Palomba agradeceu emocionado 
as palavras do amigo e disse ser 
difícil dimensionar a grandeza de ter 
uma sala com seu nome: “Só posso 
agradecer ao meu grande amigo 
José Luiz Gomes do Amaral, uma das 
pessoas mais ilustres da Medicina 
paulista, brasileira e mundial. Muito 
obrigado por todo o carinho. Agradeço 
também à Diretoria da APM, ao Enock 
do Sacramento [curador da exposição 
e autor do livro “Diálogo Construtivo 
Paulista”], aos colaboradores e a todos 
os presentes”. Durante o evento, os 
convidados receberam o livro sobre a 
exposição, autografado pelo curador, 
que documenta a mostra inaugural da 
Sala Guido Arturo Palomba.

Por decisão unânime da Diretoria da 
Associação Paulista de Medicina, em 
17 de janeiro de 2020, a antiga Sala 
Contemporânea da Pinacoteca da 
entidade – destinada a exposições 
temporárias de artistas convidados e 
de obras do acervo fixo – foi nomeada 
Sala Guido Arturo Palomba em reco-

nhecimento aos esforços do diretor 
Cultural. Ele, desde 1982, é um dos 
maiores entusiastas da preservação 
e da continuidade do espaço cultural 
paulistano dedicado às artes visuais – 
uma das grandes paixões do médico, 
que possui uma coleção predominan-
temente construtivista.

Formação da Pinacoteca
A criação do acervo artístico da 
APM, na segunda metade da década 
de 1940, contou com o apoio 
inaugural do então presidente Jairo 
Ramos, em resposta aos anseios 
de médicos, artistas e críticos de 
arte que participavam de palestras 
e debates realizados na sede da 
instituição. Em 1949, Ernesto Mendes, 
um dos diretores da APM, recebeu 
a incumbência de também dirigir a 
recém-criada Pinacoteca.

Por meio de uma campanha de doa-
ções de associados, que viabilizaram 
um fundo destinado a aquisições, 14 
obras de artistas modernistas compu-
seram o núcleo inicial da coleção,  

Vida & Carreira

1974

Graduação pela 
Faculdade de 

Ciências Médicas 
de Santos

1975

Passa a atuar 
como perito nos 

Tribunais Judiciá-
rios de São Paulo

1991

Primeira 
atuação como 

diretor Cultural 
da APM

1992
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São Paulo

2020

Diretoria da 
APM aprova a 

homenagem, de 
forma unânime

2022

Sala contempo-
rânea ganha o 

nome de Guido 
Palomba

HOMENAGEM
O presidente da 

APM e o curador 
da exposição 

inaugural da sala 
participaram  
do momento
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reunindo trabalhos de Aldo Bonadei, 
Alfredo Volpi, Anita Malfatti, Cândi-
do Portinari, Emiliano Di Cavalcanti, 
Francisco Rebolo Gonzáles, José 
Pancetti, Lasar Segall, Mário Zanini e 
Tarsila do Amaral, entre outros.

Na década de 1980, quando o cirur-
gião plástico e pintor Aldir Mendes 
de Souza tornou-se presidente da 
Associação Profissional dos Artistas 
Plásticos do Estado de São Paulo 
(APAP/SP), foi estabelecido um 
convênio entre a APAP, a APM e a 
Unimed Paulistana, mediante o qual 
os artistas receberiam um plano de 
saúde em troca de trabalhos doados à 
Pinacoteca da APM.

Ao longo de três anos, a parceria 
possibilitou ao acervo da Pinacoteca a 
inclusão de obras de grandes nomes 
como Alex Flemming, Bernardo 
Krasniansky, Gilberto Salvador, Léon 
Ferrari, Lúcia Py, Maria Bonomi e So-
nia von Brusky, entre outros. Egressos 
desse acordo, trabalhos de Bárbara 
Spanoudis, Valdeir Maciel e do pró-
prio Aldir Mendes de Souza integram 
a mostra Diálogo Construtivo Paulista.

A partir dos anos 1990, com a 
atuação regular de Guido Palomba na 
Pinacoteca da APM, novas iniciativas 

– como a cessão do espaço para a 
realização de mostras individuais e a 
publicação de catálogos de algumas 
das exposições – fizeram a coleção 
continuar crescendo, com obras 
de Antônio Peticov, Cláudio Tozzi, 
Gregório Gruber, Inos Corradin, Ivald 
Granato e muitos outros.

Hoje, o acervo da Pinacoteca da  
APM conta com cerca de 200 obras 
das mais variadas vertentes estéticas 
e cumpre importante valor histórico  
e cultural, com acesso gratuito  
ao público paulistano, de outros  
estados e países.

Guido Palomba
Graduou-se, em 1974, pela Faculdade 

de Ciências Médicas de Santos. Espe-
cializou-se em Psiquiatria Forense, foi 
médico do Manicômio Judiciário de São 
Paulo (1975-1985) e é perito habilitado 
nos Tribunais Judiciários de São Paulo 
desde 1975. É membro emérito da 
Academia de Medicina de São Paulo, da 
qual também foi presidente duas vezes 
(2003-2004/2007-2008). 

Foi vice-presidente da Federação 
Brasileira de Academias de Medicina 
(2005-2008) e é membro de diversas 
entidades, como Ordem Nacional 
de Escritores, Academia Paulista de 
História, Academia Cristã de Letras, 
Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, Academia Hispano-Brasileira de 
Ciências, Artes e Letras, International 
Academy of Law and Mental Health 
e Sociedade Brasileira de História da 
Medicina, entre outras.

Atuou ainda como diretor científico, 
no Brasil, do British Medical Journal, 
edição em língua portuguesa. Há mais 
de 30 anos, é consultor convidado de 
diversos órgãos de comunicação, na-
cionais e internacionais, para assuntos 
psiquiátrico-forenses e professor convi-
dado de algumas faculdades de Direito, 
de Psicologia e de Medicina. 

JOSÉ LUIZ GOMES DO AMARAL
Presidente da APM

“Existem algumas 
pessoas que estão 
fazendo todos 
crescerem e fazem 
dessa instituição 
maior, e esse é o 
caso do Guido 
Palomba”
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PATRONO CADEIRA N°72

Alberto 
Nupieri
(1891 – 1979)

Dando seguimento à série, 
a Revista da APM destaca 
a história de grandes 
nomes da profissão

Patronos  
da Academia de 
Medicina  
de São Paulo

esta edição, trazemos 
um resumo da vida e 
carreira de mais dez 
renomados nomes da 
Academia de Medicina 

de São Paulo, que contribuíram para 
a sociedade e fizeram história na 
Medicina paulista e brasileira. 

N
TEXTO FÁBIO BARACAT*

as mães trabalhadoras 
deixarem seus filhos. 
Liderou o grupo que 
fundou a APM e foi seu 
primeiro secretário. Em 
1961, recebeu o título de 
associado benemérito 
da entidade. Foi ainda 
membro da Academia 
Nacional de Medicina 
e sócio honorário do 
Sindicato dos Médicos  
de São Paulo. 

Graduou-se na 
segunda turma  

da Faculdade de Medicina 
e Cirurgia de São Paulo. 
Visionário e lutador, 
trabalhou na Prefeitura 
de São Paulo, dedicando-
se à saúde e ao bem-
estar da criança, criou 
um Departamento de 
Assistência à Infância e 
Maternidade e pensou na 
criação de creches para 

Graduou-se pela Fa-
culdade de Medicina 

do Rio de Janeiro em 1926. 
Teve notável atuação na 
Revolução Constituciona-
lista de 1932, organizando, 
junto com a Cruz Vermelha 
Paulista, um grupo de 700 
mulheres no “Departa-
mento de Assistência aos 
Feridos”. Em 1934, foi eleita 
a primeira deputada federal 

da história do Brasil. Como 
parlamentar, lutou pela 
defesa da mulher, em  
prol de melhorias educacio-
nais e criou o primeiro  
projeto sobre serviços so-
ciais no País. Foi a primeira  
médica honorária da  
Academia Nacional de  
Medicina, além de criadora 
da Academia Brasileira de 
Mulheres Médicas. 

Carlota Pereira 
de Queiroz

PATRONO CADEIRA N° 71

(1892 – 1982)

71

72
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Alberto Seabra
PATRONO CADEIRA N° 74

(1872 – 1934)

Formou-se pela Fa-
culdade de Medicina 

da Bahia em 1894. Trabalhou 
no Hospital do Juqueri e na 
Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo. Militou na área da 
Sociologia e foi um dos funda-
dores do Instituto Pasteur, da 
Universidade de São Paulo, e da 
Academia Paulista de Letras. 
Dedicou-se à Homeopatia e, na 
gripe espanhola, colaborou com 
as autoridades sanitárias por 
intermédio da “gripina”, me-
dicamento que ajudou a salvar 
milhares de pacientes. 

Arnaldo A. 
Ferreira

PATRONO CADEIRA N° 76

Jairo Ramos
PATRONO CADEIRA N° 75

(1900 – 1972)

(1896 – 1975)

Uma das figuras mais 
ilustres da Cirurgia 

Plástica brasileira e mundial, 
formou-se pela Escola Paulista 
de Medicina em 1940. Foi 
chefe do 3º Serviço Cirúrgico 
do Instituto Central – Hospital 
Antônio Cândido de Camargo. 
Foi presidente da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica 
(SBCP). Em 1970, foi agraciado 
com a medalha Anchieta pela 
Câmara Municipal de São 
Paulo. Além disso, o Prêmio Ge-
orge Arié, da SBCP, é entregue 
anualmente ao melhor trabalho 
científico sobre mastoplastia 
durante o Congresso Brasileiro 
de Cirurgia Plástica. 

Formou-se em 1923 na 
Faculdade de Medicina e 

Cirurgia de São Paulo. Foi diretor 
clínico da Santa Casa de Miseri-
córdia de São Paulo, livre docente 
de Clínica Médica da Faculdade 
de Medicina de São Paulo e 
ajudou a criar a Escola Paulista 
de Medicina, onde foi professor 
emérito e criou o Departamento 
de Clínica Médica. Foi presidente 
da AMSP e da APM – entidade 
que ajudou a fundar. É também 
um dos fundadores da AMB, do 
Cremesp e da Sociedade Brasilei-
ra de Cardiologia. 

Graduou-se pela FMUSP em 1922. Dedicado à carrei-
ra universitária, exerceu diversas funções na FMUSP 

até tornar-se professor adjunto de Medicina Legal. Ajudou a 
fundar a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e 
foi autor do estudo inicial para a instalação da Faculdade de 
Medicina do ABC. Foi membro emérito da AMSP e presidente 
da Sociedade Paulista de História da Medicina e da Sociedade 
de Medicina Legal Brasileira.
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Georges Arié
PATRONO CADEIRA N° 73

(1915 – 1974)

73
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José Pereira 
Gomes

PATRONO CADEIRA N° 80

(1882 – 1968)

Duílio Crispim 
Farina

PATRONO CADEIRA N° 78

(1921 – 2003)

Graduou-se na FMUSP  
em 1947. Exerceu diver- 

sos cargos na Legião Brasileira de 
Assistência e atuou como obstetra e 
ginecologista em vários hospitais de 
São Paulo. Foi também presidente 
da Academia Cristã de Letras, da 
Academia Hispânica-Brasileira de 
Ciências, Letras e Artes e da Acade-
mia Paulista de História. Na APM, 
foi criador do Suplemento Cultural 
da Revista da entidade. Idealizou e 
batalhou pelo acervo da Biblioteca 
da APM, que hoje leva seu nome.

Antes de formar-se pela 
Faculdade Nacional de 

Medicina do Rio de Janeiro, em 
1909, exerceu o Magistério, fundou 
o jornal literário “A Jacy” e foi 
cartunista – sob o pseudônimo de 
“Pego” – da revista “Fon-Fon”. Foi 
assistente da disciplina de Oftal-
mologia da Faculdade de Medicina 
e Cirurgia de São Paulo e chefe da 
1ª Clínica de Olhos da Santa Casa 
de Misericórdia de São Paulo. Exer-
ceu ainda o cargo de presidente da 
AMSP por dois mandatos. 
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José Martins 
Fontes

PATRONO CADEIRA N° 77

(1884 – 1937)

Graduado pela Faculdade de Medicina do Rio  
de Janeiro em 1907, foi médico da Santa Casa de  

Misericórdia e da Beneficência Portuguesa de Santos, além 
de ter sido inspetor sanitário do estado de SP, delegado de 
Saúde e diretor do Serviço Sanitário. Dedicado à literatura, 
escreveu mais de 70 obras publicadas em prosa e poesia e 
trabalhou para diversos órgãos de imprensa. Foi titular da 
Academia de Ciências de Lisboa e é patrono da Academia 
Paulista de Letras. 77

78

80

Joaquim 
José de 
Carvalho

PATRONO CADEIRA N° 79

(1850 – 1918)

Graduado pela 
Faculdade de Me-

dicina do Rio de Janeiro 
em 1872, exerceu o cargo 
de médico legista do 
Corpo Militar da Polícia 
do Rio de Janeiro. Prestou 
serviços na epidemia de 
febre amarela e foi auxi-
liar da Comissão Médica 
Brasileira em Buenos 
Aires, em 1972. Dedicado 
à Medicina e ao Magisté-
rio, foi um dos fundado-
res da Academia Paulista 
de Letras e membro da 
Sociedade de Medicina e 
Cirurgia do Rio de Janeiro 
e do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo. 
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www.congressobrasileirodeneurogenetica.com/


FOTO: DIVULGAÇÃO    ILUSTRAÇÃO: D. OCHIEVSCHI

O que eu escolho 
ser amanhã?

O que posso escolher? Nem sempre 
isso é uma tarefa fácil, conhecer  
e escolher as melhores opções  
de mercado, dado que o 
profissional médico trabalha, em 
média, de sete a nove horas por dia, 
sete dias por semana, conforme 
revelou a pesquisa ‘Panorama 
Financeiro Médico’ de 2021, 
realizada pela AFYA - instituição 
que busca inovação na área de 
educação em Medicina. E conciliar 
seu tempo disponível para essas 
análises exigirá dedicação, 
paciência e disciplina. 

Nesse universo, é importante 
conhecer o trabalho de uma 
assessoria especializada e que 
corrobora na busca de suas 
necessidades, trazendo para o 
investidor a diversificação. Não só 
pelo contexto econômico e suas 
perspectivas, que são considerados 
nestas recomendações, mas o 
aplicador mitiga seu risco através 
de diferentes ativos – podendo, 
assim, maximizar a eficiência 
de seu portfólio, bem como seus 
retornos no decorrer do tempo, 
uma vez que hoje contamos 
com centenas de alternativas de 
investimentos no mercado.

E como fazer? Busque informação 
em canais seguros, procure 
uma instituição financeira 
independente para conhecer 
mais as alternativas e receber 
orientações e recomendações, 
objetivando sua necessidade e 
perfil, sem viés comercial. 

O novo ano se aproxima, que tal 
começar agora? Lembre-se, o  
bem mais precioso é o seu tempo.  
Nunca esqueça disso em suas  
escolhas de hoje. 

“Quando você toma 
consciência que seu tempo 

acaba, você passa a ter lucidez sobre 
suas escolhas; você escolhe pelo que 
você sofre, não desperdiça sua energia 
com coisas secundárias”. A reflexão 
faz parte do livro ‘A Morte é um dia 
que Vale a Pena Viver’, da escritora 
e médica geriatra Ana Claudia 
Quintana Arantes, especializada em 
Cuidados Paliativos. 

Nossa cultura do imediato nos faz 
muitas vezes reféns do hoje, do 
agora, sem perceber que o bem mais 
precioso que temos é justamente o 
tempo e, infelizmente, esse é o único 
ativo que não conseguimos recu-
perar. Quando falamos de futuro, 
normalmente associamos a sonhos, 
onde queremos estar, mas raramente 
pensamos como fazer, ou ainda, “o 
que estou fazendo hoje para esse 
futuro amanhã?”.

Partindo desse ponto, trazemos a 
importância de que planejamento  
e organização sempre serão 
essenciais em nossa caminhada. 
Desta maneira, você começa a partir 
do momento que decide querer ter 
um futuro mais tranquilo, sereno 
e independente. Tudo sempre será 
uma questão de escolha.

E como colocar em prática? O 
primeiro passo é conhecendo a si 
mesmo, sua estrutura de receitas e 
despesas. E isso, por mais simples 
que seja, é um divisor de águas na 

vida de muitas pessoas. Será que 
realmente você sabe quanto gasta em 
um mês? Para isso, contamos com 
aplicativos, planilhas e até algumas 
contas em plataformas digitais de 
produtos financeiros, prontos para 
nos ajudar. 

A próxima etapa é você se propor a 
objetivos, de curto, médio e longo 
prazo, alinhados com sua situação 
financeira e, principalmente, ao seu 
perfil de investidor, colocando disci-
plina em suas reservas mensais. 

Raramente pensamos 
como fazer, ou ainda, 
“o que estou fazendo 
hoje para esse  
futuro amanhã?”

Rosálie Sant’Ana
Assessora de investimentos da 

Unicred Valor Capital
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REFORMA

Em consulta ao  
site do TJSP a APM  

tomou conhecimento de 
que o médico Francisco 
Eduardo Cardoso Alves 
– no início do mês de 
outubro – ingressou com 
uma Ação de Tutela An-
tecipada Antecedente (nº 
1109969-55.2022.8.26.0100) 
solicitando a imediata 
suspensão de matéria 
veiculada pela Associa-
ção, “Autor de fake news e 
injúrias, Francisco Cardoso 
é condenado à prisão”, ale-
gando que tal informação 
seria manifestamente falsa 
e ofensiva a ele.

O intuito do médico foi 
recorrer ao Judiciário 
para remoção de matéria 
jornalística com notícias 
verídicas e informativas à 
classe médica – uma vez 
que ele foi condenado na 
esfera criminal (nos autos 
do Processo nº 1006922-
89.2020.8.26.0050) à pena 
de três meses de detenção 
por propagar notícias falsas 
e ofensivas à honra do 
presidente da Associação 
Médica Brasileira, César 
Eduardo Fernandes –, 
objetivando aplicar pena de 
censura à APM.

Entretanto, mesmo que a 
APM não tenha sido citada 
para ciência e manifesta-
ção na ação, o Juiz da 36ª 
Vara Cível do Foro Central 
da Comarca de São Paulo 
indeferiu a liminar.

Esclareci-
mentos sobre 
ação judicial

No dia 22 de novembro, foram 
divulgados os nomes que iriam 

compor a equipe de transição do 
Governo no estado de São Paulo, de-
finida pelo governador eleito, Tarcísio 
de Freitas. Vinte representantes com 
vasta experiência na Saúde forma-
ram o grupo, como Eleuses Paiva, 
deputado federal e ex-presidente da 
APM e da AMB – anunciado também 
como novo secretário da pasta.

Também estavam presentes na lista o 
presidente da APM, José Luiz Gomes 
do Amaral, o diretor Científico, Paulo 
Manuel Pêgo Fernandes, e o delega-
do pela capital José Osmar Medina 
Pestana. Helencar Ignacio, que foi 
diretor da 8ª Distrital da Associação, 
era outro integrante do grupo, assim 
como o diretor Científico da AMB, 
José Eduardo Lutaif Dolci.

Completam a lista: Chao Lung Wen, 
Edmund Baracat, Edson Rogatti, 
Esper Kallas, Fabio Jatene, Francis-
co Assis Cury, Francisco Ballestrin, 
Giovanni Guido Cerri, Gustavo Pereira 
Fraga, Helio Paiva, João Lauro Viana 
Camargo, Olímpio Bittar, Sergio Oka-
ne e Tarcisio Eloy Pessoa Barros Filho.

Equipe de transição 
no Governo de SP

PROTAGONISMO

O presidente e o diretor 
Científico da APM 
compuseram o grupo de 
Tarcísio de Freitas
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A APM recebeu, no dia 31 
de outubro, uma comiti-

va de médicos japoneses e 
sobreviventes das bombas 
atômicas de Hiroshima e 
Nagasaki. Entre 2010 e 2019, 
a Associação realizou a ex-
posição “Hiroshima e Naga-
saki: um agosto para nunca 

MÉDICOS DE HIROSHIMA E 
SOBREVIVENTES DAS BOMBAS 
VISITAM SEDE DA APM

APROXIMAÇÃO

SUPLEMENTAR

Operadoras 
estão 
solicitando 
desconto aos 
médicos

A APM tem sido informada sobre a prática 
de algumas operadoras de planos de saúde 

em pedir descontos aos médicos credenciados 
nos valores das consultas e procedimentos. Além 
disso, muitas dessas empresas não concedem o 
reajuste anual obrigatório aos seus prestadores de 
serviços, de acordo com a Lei 13.003/2014 – que 
tornou obrigatória a existência de contratos escri-
tos entre as partes. Frações do IPCA também não 
podem ser aplicadas como reajuste dos valores de 
consultas e procedimentos médicos. Em qualquer 
um dos casos, as irregularidades podem ser de-
nunciadas para: defesa@apm.org.br / 11 3188-4207.

FOTO: MARINA BUSTOS  ILUSTRAÇÃO: IRINA/GETTYIMAGES

Em 2003, o CFM editou a Resolução 
nº 1.673, que reconhecia a CBHPM 

como padrão mínimo e ético de remu-
neração dos procedimentos médicos 
para no sistema de saúde suplementar. 
Essa normativa foi questionada judi-
cialmente e acabou sendo revogada 
pela Resolução CFM nº 2.293/2021.

Entretanto, a revogação se deu apenas 
e tão somente em razão de a Justiça 
ter entendido que o CFM não pode 
criar regras que afetem relações ju-
rídicas de terceiros, com a imposição 
da tabela da CBHPM. Além disso, é 
importante esclarecer que a CBHPM é 
uma publicação da AMB, em conjunto 
com as sociedades de especialidades, 
e as decisões judiciais e a revogação da 
normativa do CFM não a invalidam e 
tampouco impedem sua utilização. 

Nota sobre a CBHPM
HONORÁRIOS

esquecer!” relembrando a 
história dos lançamentos das 
bombas atômicas, em 1945, 
que causaram a morte de 
milhares de pessoas. Além da 
sede da Associação, a mos-
tra percorreu 14 Regionais e 
ocorreu também no Hospital 
Santa Isabel, em São Paulo, 
atingindo público superior a 
25 mil pessoas.

Makoto Matsumura, presi-
dente da Associação Médica 
de Hiroshima, contou que já 
esteve outras quatro vezes 
no Brasil, sendo a primeira 
delas por ocasião da exposi-
ção da APM – à época presi-
dida por Jorge Carlos Macha-
do Curi. “Há muitos poucos 
sobreviventes da bomba em 
Hiroshima atualmente, e as 
pessoas no geral não se lem-
bram do que aconteceu no 
dia a dia, por isso nossa mis-
são é nunca deixar ninguém 
esquecer”, afirmou.
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Nos dias 21, 22 e 23 de novembro, a APM Mogi Mirim pro-
moveu a sua I Semana da Filosofia e da Saúde Mental.  

A iniciativa teve como foco a promoção da cultura e da saú-
de mental para a região da baixada mogiana. O evento ocor-
reu no Auditório da Associação Comercial de Mogi Mirim 
(ACIMM), que foi uma das apoiadoras, junto com o Centro de 
Estudos Psiquiátricos Américo Bairral (CEPAB) e o Núcleo de 
Psiquiatria Intervencionista 22 de Outubro.

I Semana da Filosofia e da 
Saúde Mental em Mogi Mirim

PALESTRAS

A APM Piracicaba recebeu, no dia 20 de  
outubro, um Voto de Congratulações da  

Câmara Municipal de Piracicaba, por ocasião do 
Dia do Médico. O vereador Gilmar Rotta, entre-
gou a homenagem ao presidente da Regional, Ri-
cardo Tedeschi Matos. De acordo com o vereador, 
a APM Piracicaba dedica-se não só aos serviços 
prestados aos associados, mas também promove 
uma programação científica, cultural e palestras 
para o público leigo, além de empenhar-se na re-
alização de campanhas de prevenção de doenças, 
como as de combate ao fumo e às drogas.

APM PIRACICABA 
RECEBE HOMENAGEM

CÂMARA

Palestra sobre 
investimento 
financeiro em Taubaté

A APM Taubaté, por meio de uma 
parceria com a XP Investimentos, 

promoveu uma palestra focada na 
classe médica, no dia 1° de dezembro. O 
tema foi “O que esperar de 2023?”, com 
os possíveis cenários e oportunidades 
em investimentos. Leandro Beserra, 
mesa de Renda Variável XP, e João Ro-
then, investor XP, foram os palestrantes. 
Os conteúdos abordados foram “Cenário 
macroeconômico de 2023”, “Melhores 
investimentos para o ano que vem” e 
“Renda variável: conceito e aplicações”.

FINANÇAS
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https://www.gndi.com.br/medicos/vendas-de-servicos?utm_source=apm&utm_medium=portal&utm_content=display&utm_campaign=ndi_vendadeservicos


apm.org.br/educacao-continuadaV E J A  M A I S
PROGRAME-SE PARA
OS EVENTOS DE 2023!

 Março

D DQ QS SQ QT TS SS S

13 2016 2314 2117 2415 2218

11

1912

62 973 101 84 5

27 30 3128 29

25

26

Webinar APM

  youtube.com/TVAPM

Reveja todas as edições 
desde 2020 e fique ligado 
na programação de 2023!

Mar

Mar

Abr

11

25

25
domingo

sábado

sábado

I Jornada de Canabinoides 
Medicinais – Marília

  APM Marília
  doity.com.br/i-jornada-de- 

      canabinoides--regional- 
      apm-marilia 

I Jornada de Canabinoides 
Medicinais – São José do 
Rio Preto

  APM São José do Rio Preto
  doity.com.br/i-jornada-de- 

      canabinoides--regional- 
      apm-sao-jose-do-rio-preto 

IV Jornada de 
Canabinoides Medicinais
      Evento on-line

  doity.com.br/iv-jornada-de- 
     canabinoides-medicinais 

Mai

5

6
sexta

sábado

XX Congresso Paulista  
do Sono 

  Vila Blue Three –  
São Paulo/SP

Mar

10
11

9

sábado

domingo

sexta III Congresso Brasileiro 
de Neurogenética 

  Centro de Convenções Frei 
Caneca – São Paulo/SP

  congressobrasileiro 
      deneurogenetica.com

Mar

24
25

23

sexta

sábado

quinta III Congresso Paulista  
de Dor  

  Auditório APM –  
      São Paulo/SP

Março

Abril

Maio

Cursos on-line 
IESAPM

CURSO 
MODULAR DE 
TELEMEDICINA 
(Exclusivo para 
médicos) 
 24 HORAS  

ANÁLISE 
ESTATÍSTICA 
EM PESQUISA 
CLÍNICA 
(Médicos e outros 
profissionais) 
 8 HORAS  

ESTRATÉGIAS 
PARA BUSCA  
DE EVIDÊNCIAS 
NAS BASES  
DE DADOS EM 
SAÚDE 
(Médicos e outros 
profissionais) 
 4H30  

EXCEL BÁSICO 
(Médicos e outros 
profissionais) 
 8 HORAS  

EXCEL 
INTERMEDIÁRIO 
(Médicos e outros 
profissionais) 
 8 HORAS 

iesapm.org.br

CURSO MODU-
LAR DE TELE-
CONSULTA PARA 
ESPECIALIDA-
DES MÉDICAS 
(Exclusivo para 
médicos) 
 5 A 8 HORAS 

CURSO  
MODULAR DE 
TELESSAÚDE 
(Outros profissio-
nais de saúde) 
 22 HORAS 

AGENDA
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!
MANUAL DE 
OBSTETRÍCIA COM 
FLUXOGRAMA
Traz atividades e ensina-
mentos básicos da  
especialidade para aca-
dêmicos e conhecimentos 
avançados para médicos, 
estabelecendo protocolos 
para suas ações e  
abordando questões que 
se aplicam no atendimento 
diário a mulheres. 

Waldemar Naves do  
Amaral e Washington Luiz 
Ferreira Rios

Conexão Soluções 
Corporativas

21 x 15 cm, 764 páginas

Literatura

!
NEM SÓ DE CIÊNCIA SE 
FAZ A CURA – 3ª EDIÇÃO  
Os enormes avanços 
tecnológicos melhoraram 
drasticamente os 
meios diagnósticos e os 
tratamentos. Com isso, 
a obra traz uma análise 
sobre problemas da relação 
médico-paciente que 
influenciam o resultado 
final do tratamento.

Protásio L. da Luz

Manole

24 x 17 cm, 304 páginas

!
DERMATOLOGIA 
PEDIÁTRICA – 3ª EDIÇÃO 
Apresenta uma abordagem 
prática das dermatoses 
mais frequentes na infância 
e na adolescência, seus 
diagnósticos e tratamentos.

Maria Cecília da Matta 
Rivitti Machado

Manole

24 x 17 cm, 752 páginas

!
MANUAL DO 
RESIDENTE DE CLÍNICA 
MÉDICA – 3ª EDIÇÃO 
Aborda os conteúdos das 
principais diretrizes e dos 
conhecimentos baseados 
em evidências de todas as 
especialidades médicas.

Maria Helena Sampaio 
Favarato, Rafael Saad, Lígia 
Fidelis Ivanovic, Et al.

Manole

26 x 20 cm, 1.792 páginas

AUTOR EDITORA FORMATO

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

B I B L I O T E C A

XIV Congresso Paulista  
de Neurologia 

  Blue Med Convention  
Center – Santos/SP

  congressopaulista 
     deneurologia.com 

JunhoMai

31
quarta

XIV Congresso Paulista  
de Neurologia 

  Blue Med Convention  
Center – Santos/SP

  congressopaulista 
     deneurologia.com 

Jun

2
3

1

sexta

sábado

quinta

XIV Neurão Sonesp
  Auditório APM –  

São Paulo/SP

Jun

16
sexta

17
sábado

18
domingo

15
quinta
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*sob a supervisão de Giovanna Rodrigues

Um novo ano chegou! E o club|apm 
proporciona ofertas e descontos 
exclusivos para que ele se torne mais 
especial ainda!

Para presentear seus amigos e 
familiares em datas especiais, duas 
grandes opções são a Zattini e a 
Shoestock, marcas reconhecidas 
pelo vasto mix de produtos de muita 
qualidade, como sapatos masculinos e 
femininos, bolsas de couro, acessórios 
e carteiras. Pela parceria com a APM, 
associados contam com 15% de des-
conto cumulativo em ambas as lojas.

Quer surpreender com presentes 
cheios de segredos e significados? 
A L’Occitane au Brésil, uma das 
maiores marcas mundiais de 
cosméticos, perfumes e cuidados 
pessoais, disponibiliza desconto  
de 10% por meio da parceria com  
o club|apm!

Mas, se você pretende oferecer o 
melhor que há em joias e semijoias, 
a Vivara é uma excelente opção. 
Além de ser a maior rede de 
joalherias do Brasil, oferece 15% de 
desconto na linha Life, acessórios 

TEXTO FÁBIO BARACAT* ILUSTRAÇÃO: SVETLANA AGANINA

VANTAGENS 
SEM LIMITES!

www.clubapm.com.br

Feliz Ano Novo! e relógios e 5% na linha de joias e 
relógios especiais. 

E, para deixar os momentos ainda 
mais especiais, um bom vinho 
sempre cai bem. Para isso, conte 
com a Casa Flora, que oferece o 
mais completo e exclusivo portfó-
lio de bebidas. Associados APM 
têm 10% de desconto nas compras 
realizadas pelo hotsite da parceria.

Agora, se você está pensando em 
viajar, renovar suas malas é uma 
ótima ideia. No Portal das Malas, 
com apenas um clique você pode 
comprar diversos produtos, como 
malas de viagem, mochilas, bolsa 
maternidade, carteira e acessórios. 
Em parceria com a APM, associados 
possuem 10% de desconto e frete 
grátis para a Grande São Paulo.

Já pensou em curtir as férias em 
meio à natureza? O Hotel Fazenda 
APM é uma excelente opção de 
lazer e descanso para aproveitar 
momentos inesquecíveis. Em mais 
de 164 hectares, no coração da 
Serra da Cantareira, o local conta 
com parque aquático, quadras, 
campos de futebol, churrasqueiras, 
restaurante e um dos melhores 
centros hípicos do estado. E os mé-
dicos associados possuem valores 
especiais para hospedagem.

Outra ótima opção é a Pousada 
Villas de Paraty. Uma das 
melhores da histórica cidade 
de Paraty (RJ), oferece 20% 
de desconto nas reservas aos 
associados da APM. 

» Verificar se as parcerias com as empresas mencionadas estão vigentes no site clubapm.com.br
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CLUB|APM  PARCERIAS

47

www.clubapm.com.br

Nacional
COMPRAS ON-LINE

Beleza & Bem-Estar
  AO PHARMACÊUTICO

Farmácia de manipulação com 31 
anos de experiência. Oferece aos as-
sociados APM 20% de desconto para 
pagamento à vista, 10% parcelado 
e nos medicamentos homeopáticos 
com pagamento à vista.

 SANTOS - SP

Hotéis & Viagens  

  HOTEL POUSADA BAOBÁ
Localizada em uma das mais belas 
praias do litoral norte de São Paulo, 
possui estrutura diferenciada e 
oferece 15% de desconto nas diá-
rias, exceto nos meses de dezembro 
e janeiro.

 JUQUEHY – SP

  HOTEL IBIZA
Oferece uma estrutura de hospe-
dagem com o máximo conforto, em 
ambientes agradáveis e funcionais. 
Conta ainda com bar e restaurante 
em sua cobertura, com vista pano-
râmica da cidade. 5% de desconto 
sobre a tarifa vigente.

 ITAPEVA - SP

Restaurantes 
& Bebidas

  BAR 33
Com jeito de boteco e ambiente 
agradável, oferece 10% de desconto 
no total do consumo da mesa. 

 PRESIDENTE PRUDENTE - SP 

Serviços
  ECCOTUR

Atendimento personalizado e espe-
cializado no segmento de locação 
de veículos e eventos, seja a negó-
cios ou a lazer. Em parceria com a 
APM, 15% de desconto. 

 ARARAQUARA - SP 

Cursos
  CEL LEP

A rede de ensino de idiomas que 
nasceu há 54 anos e hoje é referên-
cia oferece 10% de desconto, válido 
para os cursos de inglês e espanhol 
(em turmas regulares) em todas as 
unidades do grupo. 

Eletrodomésticos
  COMPRA CERTA

Clube de compras exclusivo com 
produtos Brastemp, Consul e Kitche-
nAid, direto da fábrica. Até 30% de 
desconto e mais 3% adicionais nos 
produtos da loja, através de hotsite.

Flores & Decoração
  GIULIANA FLORES

Presente certo para todas as oca-
siões. São mais de 4.000 tipos de 
arranjos, combinados com produtos 
da melhor qualidade e as melhores 
marcas. Com 15% de desconto.  

Presentes
  FOUND IT!

Seja qual for a ocasião ou a neces-
sidade, cuida de tudo com muito 
carinho para que o seu presente 
seja um sucesso. Oferece 15% de 
desconto em todos os produtos do 
site, mediante cupom. 

Saúde & Bem-Estar
  L’OCCITANE EN PROVÈNCE 

Uma das maiores marcas de 
cosméticos, perfumes e cuidados 
pessoais. Associados APM têm 10% 
de desconto.

Veículos
  MOVIDA

A locadora de automóveis que 
oferece a frota mais nova do 
mercado e lojas em todo território 
nacional concede 10% de desconto, 
não cumulativo.

Novidades
  FILA BRASIL

Da performance às ruas, possui uma 
linha contemporânea que representa 
o movimento do streetwear e o lifes-
tyle de várias categorias esportivas, 
com muita versatilidade e elegância. 
Concede 15% de desconto para as 
compras feitas através do hostsite.

  OLYMPIKUS
Marca genuinamente brasileira e 
uma das maiores referências em 
artigos esportivos, oferece aos 
associados o desconto exclusivo de 
15% para compras feitas através do 
hotsite da parceria.

  UMBRO
Camisas, shorts, chuteiras, canelei-
ras, luvas de goleiro e tudo o que 
você precisa para ter sucesso em 
campo ou fora dele. Aos associados 
APM, 15% de desconto.

Acessórios
  OAKLEY

Marca construída com design inova-
dor, testes rigorosos e a confiança de 
nossos clientes fiéis. Oferece a partir 
de 20% de desconto, não cumulativo 
com outras promoções.

  RAY-BAN
Eternamente clássica e 
corajosamente moderna. Para 
os associados APM, até 25% de 
desconto para as compras feitas 
através do hotsite.

Bebidas
  MISTRAL 

A mais conceituada importadora 
de vinhos do Brasil. Associado 
APM tem até 20% de desconto em 
uma seleção de vinhos destacados 
com selo da parceria, exclusivos  
da Mistral.

Regional
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JARDINS 
Alugam-se períodos em 
centro médico na Rua Bela 
Cintra com a Alameda Franca. 
Salas equipadas com ar-con-
dicionado, Wi-fi e prontuário 
eletrônico, além de funcioná-
rios da Recepção e Limpeza. 
Locação de segunda a sábado. 
Com alvará da Vigilância Sani-
tária, Bombeiros e licença de 
funcionamento. Contato: (11) 
99175-8707, com o Dr. Daniel.  
COD.11632.

ACLIMAÇÃO 
Alugam-se períodos em 
salas mobiliadas amplas, de 
acordo com a necessidade do 
profissional, com serviço de 2 
recepcionistas, limpeza, do-
cumentação para convênios 
e garagem. Prédio ao lado do 
metrô Vergueiro. Contato: (11) 
95463-4505, com Elizabeth.  
COD.11668.

SUMARÉ 
Alugam-se períodos em salas 
decoradas, de acordo com a 
necessidade do profissional, 
com serviço de 2 recepcionis-
tas, limpeza, documentação 
para convênios e Wi-Fi. Prédio 
moderno com café ao lado do 
metrô Sumaré. Contato: (11) 
95463-4505, com Elizabeth. 
COD.11669.

BELA VISTA 
Alugam-se salas por hora ou 
períodos. Estacionamento no 
local e recepcionista. Contato: 
(11) 97544-6996. COD.11696.

SANTANA 
Alugam-se períodos em 
consultório médico com 

banheiro, acessibilidade e 
ar-condicionado. Terça, quarta 
e quinta no período da manhã, 
e sexta período integral, das 
8h às 17h. Contato: worknr7@
gmail.com. COD.11816.

ACLIMAÇÃO 
Alugam-se períodos em 
salas mobiliadas, de acordo 
com a necessidade do 
profissional, com serviço de 
2 recepcionistas, limpeza, 
documentação para convênios 
e garagem. Prédio ao lado do 
metrô Vergueiro. Contato: (11) 
95463-4505. COD.11909.

JARDIM PAULISTA 
Alugam-se períodos em sala 
localizada na Rua Bento de 
Andrade, com infraestrutura 
completa e prestação de 
serviços (recepcionista, 
limpeza, copa e manutenção 
predial). O estacionamento 
possui valet com manobrista. 
Contato: (11) 98763-8006, com 
Deva Almeida (WhatsApp). 
COD.12030.  

MOEMA 
Alugam-se períodos em salas 
para médicos na Alameda 
dos Maracatins. Secretária, 
Wi-fi, ar-condicionado, 
café, alvará de Vigilância 
Sanitária e estacionamento 
com manobrista. Aluguel 
+ condomínio (01 período/
semana), a partir de R$ 
650,00/mês. Contatos: (11) 
5041-2964 e (11) 99211-1558, 
com Rosangela Queiroz. 
COD.12141.

SANTANA 
Aluga-se sala com banheiro 
na Clínica Dra. Renata Falcão 
(por períodos). Taxa de R$ 
50,00 para a recepcionista 
organizar a agenda, vaga de 
estacionamento gratuita (após 
adquirir um cartão com taxa 
de R$ 30,00), ar-condicionado, 
Wi-fi, impressora e maca. 
Contato: (11) 91000-1303, com 
Roberta. COD.11739.

HIGIENÓPOLIS 
Aluga-se sala de consultório 
(períodos disponíveis na 
semana), com secretária, Wi-
Fi e localização privilegiada. 
Contatos: (11) 95784-6767/ 
clinicaarroyomarchi2@gmail.
com. COD.11671.

PAULISTA 
Alugam-se salas mobiliadas 
para médicos (período ou 
integral) em clínica próxima da 
estação de metrô Brigadeiro, 
com serviço de Recepção e 
prontuário eletrônico. A clínica 
possui laboratório de análises 
clínicas, exames de imagens e 
PSG. Contato: (11) 2894-1542, 
com Andreia. COD.11807.

CAMPO BELO 
Alugam-se salas equipadas 
para atendimento médico, 
com gestão de agenda e 
secretária. Prédio novo 
com estacionamento e fácil 
acesso. Valor por período ou 
mensal. Contatos: (11) 5049-
0262 e (11) 94466-6435. 
COD.11868.

Imóveis

Aluguel
CERQUEIRA CÉSAR 
Aluga-se sala comercial de 
36m! em frente ao Incor/
Hospital das Clínicas (prédio 
novo). Sala com ar-condicio-
nado, 1 vaga de garagem, 
portaria 24h e serviço de 
manobrista. Valor do aluguel 
R$ 3.800,00, condomínio R$ 
310,00 e IPTU R$ 100,00. 
Contato: (11) 98243-8205. 
COD.11631.

JARDIM PAULISTA  
Alugo sala comercial de 45 
m!, com infraestrutura, 1 
vaga de estacionamento. 
Rua Pamplona, 145 - Edifício 
Praça Pamplona. Excelente 
localização, próximo à Ave-
nida Paulista. Contato: (11) 
99633-8210, Dr. Everaldo. 
CÓD. 10807.

MOEMA Aluga-se clínica em 
prédio com estacionamento 
e consultórios decorados e 
equipados. Atendimentos de 
especialidades clínicas, Psico-
logia, sala de procedimento 
cirúrgico, sala de estética e 
sala para infusão. Contato: 
(11) 98797-9349 (WhatsApp), 
com Flávia. COD.11734.

VILA CLEMENTINO 
Aluga-se consultório de 32 
m!, com 2 salas, sala espera, 
2 banheiros, 1 copa, ar-condi-
cionado e garagem. Localiza-
do na Rua Borges Lagoa, com 
acesso ao metrô Hospital São 
Paulo. Aluguel R$ 1.600,00, 
IPTU R$ 253,00 e condomí-
nio R$ 655,00. Contato: (11) 
97411-5464, com Cristina. 
COD.11740.

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.

Prezado associado,

Salas e 
períodos

Anuncie 
aqui com 
destaque!

comercial@apm.org.br
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PIRACICABA 
Imóvel localizado no Centro 
Clínico Coriolano Ferraz de 
Camargo, no 1° andar. Valor: 
R$ 850 mil para venda. 
Locação: valor a combinar. 
Contato: (19) 3426-5959, com 
Álvaro, Luiz Cardia ou Rena-
ta. COD. 12128.

Profis-
sionais

 
ANESTESIOLOGISTAS 
Contratam-se anestesiologis-
tas para plantões em hospi-
tais na Lapa (Zona Oeste) e 
Tatuapé (Zona Leste). Con-
tato: (11) 97973-4378, com 
Fabiana Traldi. COD.11856.

CIRURGIÃO PLÁSTICO 
Contrata-se cirurgião plás-
tico para atendimento a 
convênios e particulares. 
Possibilidade de cirurgias e 
pequenos procedimentos. 
Vila Clementino. Contato: (11) 
99201-0547, com Dr. Alexan-
dre. COD.11735.

ENDÓCRINO 
Contrata-se especialista em 
Endocrinologia. A Clínica 
K/BRASIL Endocrinologia 
Integrada está localizada na 
Avenida Copacabana, em 
Alphaville. Atendimentos 
em Endocrinologia adulto, 
Endocrinopediatria, Nutrição 
adulto e infantil (particulares 
e convênios). Contatos: (11) 
99913-4457 ou (11) 94242 
545, com Karla ou Ana. 
COD.11670. 

ENDÓCRINO 
Contrata-se endocrinologista 
para atendimento ambulato-
rial (convênio e particulares) 
com hora marcada. A clínica 
está localizada em Moema. 
É necessário PJ, residência 
médica ou título de espe-
cialista em Endocrinologia. 
Contatos (11) 98353-2666 e 
danromanholi@uol.com.br, 
com Daniella. COD. 11929.

ITAIM BIBI 
Aluga-se consultório com 
sala de espera, banheiro na 
Recepção (adaptado), ar-con-
dicionado (Recepção e salas), 
prontuário eletrônico e secre-
tária (para agendamento de 
consulta). Contato: (11) 96307-
7773, com Vera COD.11844.

VILA CLEMENTINO  
Aluga-se apartamento com 2 
dormitórios com armários em-
butidos, banheiro social, living 
para 2 ambientes, cozinha com 
armários, área de serviço e 1 
vaga de garagem livre. Próxi-
mo da Unifesp, com portaria 
24 horas e lazer com piscina. 
Aluguel de R$ 1.400,00 e con-
domínio R$ 821,75. Contato: 
(17) 99141-5652 (WhatsApp), 
com Milisa. COD.11939.

IPIRANGA 
Alugam-se consultórios mé-
dicos com ótima localização e 
infraestrutura completa. Salas 
cirúrgicas equipadas para 
procedimentos ambulatoriais, 
, Wi-Fi, telefonia, secretárias, 
elevador, 3 salas de espera. 
Contatos: (11) 2914-3080 e (11) 
98283-0945. COD.11966.

SANTA CRUZ 
Aluga-se sala comercial para 
consultório médico, com escri-
tório para 3 ambientes e sala 
de exame, além de 2 banhei-
ros. Próximo do metrô Santa 
Cruz. Contato: (11) 3825-5330, 
com Marli. COD.11982.

MOEMA 
Aluga-se casa com 3 dormitó-
rios, duas salas para consultó-
rio médico ou clínica. Contato: 
(11) 97144-7974, com Dra. Lu-
ciana Costacurta. COD.12057.

VILA MARIA 
Aluga-se espaço para Clínica 
Médica na Av. Guilherme 
Cotching. Contato: (11) 2955-
8188, com Dr. Toufic ou Jane. 
COD.12108.

Venda
PARAÍSO  
Vende-se consultório completo 
de Oftalmologia em frente ao 
Shopping Paulista. Contatos: 
(11) 2955-8188 ou (11) 3266-
7400, com Jane ou Dr. Toufic. 
COD.12031.       

MOEMA 
Vende-se apartamento com 3 
dormitórios sendo uma suíte, 
duas vagas fixas e depósito na 
garagem. Contato (11) 97144-
7974, com Dra. Luciana Costa-
curta. COD.12056.
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https://leafloefgren.com.br/


Associado da APM 
há quase 45 anos, o 
endocrinologista conta 
que conheceu a entidade 
quando foi buscar seu 
registro médico no Conselho 
Regional de Medicina. 
“Naquela época, nos era 
orientado que, a partir da 
filiação à APM, diversos 
benefícios e vantagens eram 
disponibilizados, algo que 
sempre vi com bons olhos.” 

Sobre os serviços utilizados 
em todos estes anos de  
filiação, Sato ressalta a  
eficiência e a qualidade  
de quando precisou da  
Diária por Incapacidade  
Temporária. “No período  
crítico da pandemia de  
dengue, fui acometido por 
sua manifestação hemorrági-
ca, e todo o serviço e atendi-
mento do DIT foram essen-
ciais naquele momento.”  

Ele conta que admira a 
gestão atual da entidade, 
pois busca aumentar o 
número de associados e 
aproximar os médicos de 
diferentes regiões do estado. 
“Nenhum outro presidente 
tinha visitado nosso Núcleo 
Regional do Guarujá, e 
ficamos muito contentes e 
gratos por esta atitude do  
Dr. José Luiz [Gomes  
do Amaral].” 

O associado – que já foi 
vereador da cidade do 
Guarujá por três mandatos, 
entre 2001 e 2012 – também 
destaca a importância da 
entidade: “Toda classe tem 
seu representante, no caso 
dos médicos, temos a APM. 
Sempre falo para os mais 
jovens que a Associação 
Paulista de Medicina é  
quem nos representa, de 
forma competente.” 

NATURALIDADE 
Tapiraí (SP) 

GRADUAÇÃO 
Faculdade de Ciências 
Médicas de Santos

ANO DE FORMAÇÃO  
1976

ESPECIALIDADE 
Endocrinologia

CIDADE ONDE ATUA  
Guarujá (SP) 

ASSOCIADO DESDE 
1978

 

 
 

 

 

 

Raio-X

FOTO: MARINA BUSTOS

Ituo Sato
Associado   [ CRM-SP: 27.293 | RQE-SP: 10.357 ]

“ME ASSOCIEI 
PELOS BENEFÍCIOS 
E VANTAGENS, O 
QUE SEMPRE VI 
COM BONS OLHOS” 
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https://planodesaudeapm.com.br/


https://www.iesapm.org.br/curso-modular-de-teleconsulta-para-especialidades-medicas/
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