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Apresentação

A Associação Paulista de Medicina permanece fiel aos princípios que nortea
ram sua fundação, em 29 de novembro de 1930. Sem abandonar seus objetivos
primordiais – elaborar políticas de saúde para qualificação da assistência à po
pulação, buscar a valorização do trabalho médico nas diversas esferas, a educa
ção permanente e a responsabilidade social – a APM cresceu e se consolidou,
sendo hoje uma das mais representativas instituições profissionais do país.
Nossa entidade ganhou em estrutura, ampliou a gama de serviços que presta aos
associados, promoveu atividades de atualização científica e abrigou as grandes
causas da classe médica brasileira. Sempre destinando atenção especial à qua
lidade do atendimento que se pratica no Brasil, razão maior de sua existência.
Se muito foi feito, muito há ainda por fazer. Sabemos que estamos a caminho
de condições dignas de trabalho para os médicos e que temos ainda muitas
barreiras a superar para que a população brasileira receba os cuidados que idea
lizamos, seja pelo SUS, seja pelo setor de saúde suplementar.
Nesta longa jornada, a APM tem recebido apoio e entusiasmo de entidades
médicas parceiras, de nossas regionais, sociedades de especialidade, de nossos
representantes no Congresso Nacional e de outras instituições da sociedade
civil. Trabalhamos juntos por uma medicina capaz de atender às necessidades
da população, sabedores de que não há país desenvolvido sem atendimento
médico universal e de boa qualidade.
Em 2011, a Associação Paulista de Medicina ultrapassou a marca de 30 mil as
sociados, entre médicos e acadêmicos. Está muito mais presente no interior, por
meio de suas distritais e regionais. Desenvolve ações estruturadas e uniformes,
e vem se tornando a principal referência nos movimentos de defesa profissional.
Este livro conta um pouco de nossa história e nos permite lembrar parte das
ações e conquistas, como profissionais de medicina e como atores políticos. É
uma homenagem a todos aqueles que, antes de nós, entenderam a importância
de sua missão e ajudaram a construir esta grande entidade. É também um
estímulo às novas gerações de médicos, que poderão se inspirar nesta narrativa
para continuar o trabalho que tantos de nós, de forma apaixonada e compro
metida, temos feito até aqui.
Jorge Curi

Os oitenta anos decorridos desde a fundação da Associação Paulista de Me
dicina compreendem o período de transformações mais profundas na prática

...e o presente

médica, não apenas em nosso país como também no contexto mundial. Pri
vilégio e grande desafio para os médicos que identificaram no associativismo

Este amadurecimento acompanhou cenários conturbados da vida brasileira

a forma de atuação mais propícia à defesa de princípios e causas comuns.

e paulista, sofrendo influência das mudanças políticas, econômicas, cien

Quando revisitamos os fatos mais marcantes desta história, percebemos que

tíficas e, acima de tudo, das demandas sociais, pois tão sensível a elas é o

a trajetória da APM se molda pela evolução política, socioeconômica e estru

exercício da medicina. Nem sempre foi fácil. Mas a APM soube definir seu

tural do Brasil. Mais do que isso. Ao representar os profissionais de medicina

caminho a partir da construção de alianças com os diversos atores da saúde

de São Paulo, a entidade desenvolveu sua identidade como defensora do tra

e da sociedade civil organizada. Foi – e ainda é – berço de outras entidades

balho médico nos âmbitos público e privado, da formação sólida e da educa

médicas. Está capilarizada e presente nas diferentes regiões do Estado. Teve

ção continuada, da assistência qualificada aos pacientes, das ações em prol da

a capacidade e a oportunidade de traduzir em atitudes concretas sua missão

comunidade como um todo. A Associação também se estruturou, fazendo da

e seus valores originais.

variedade de serviços e dos benefícios oferecidos especialmente para os médi

Sempre ávida por conhecimento e dinâmica na condução de diversas frentes

cos uma tradição relevante.

de debate sobre a boa prática médica, a Associação Paulista de Medicina foi
essencial para a realidade de 1930 e permanece da mesma maneira em 2011.
Por meio da força de seus associados, centenas àquela época e milhares hoje,
procura fazer jus a este espaço. E tem muito a contar da rica e efervescente

Entre o passado...

história da medicina paulista nesse período.
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cap í tulo

1

A

F undação

No final dos anos
1920 a avenida
Paulista, então
chamada de
avenida Carlos
de Campos, foi
o cenário das
comemorações do
Dia Estadual da
Saúde

da

apm

e associações esportivas iriam marcar o
Dia Estadual da Saúde. Festa que, por
sua vez, solenemente e na presença das
autoridades e do povo, iria abrir a I Se
mana da Educação, projeto do governo
do estado para divulgar e incentivar as
práticas da “boa educação e da cultura
física”, essenciais à formação de uma ju
ventude “sadia e forte”, base do “futuro
da pátria e do progresso da nação”.
Pelo que registraram os jornais da capi
tal, não poupando adjetivos e ênfases, o
evento foi um completo sucesso. Milha
res de pessoas tomaram conta da ave
nida, encantaram-se com o brilho dos
desfiles e vibraram com as evoluções
das bandas, com a ousadia, agilidade
e robustez dos jovens ginastas. Eram
Era a manhã de 7 de outubro de 1928.

moços e moças bonitos e saudáveis, em

São Paulo acordava com um inespera

vivo contraste com as frágeis figuras que

do ronco de motores de avião. Em voos

avultavam na multidão extasiada, como

rasantes, aeroplanos da Força Pública

também notou e anotou a imprensa.

lançavam uma chuva de folhetos con

No balanço final do efeito demonstra

vocando a população para a grande fes

ção desejado, o Dia da Saúde no boule-

ta do dia seguinte na avenida Paulista,

vard da Paulista fora indiscutivelmente

onde a apresentação “imponente” de

positivo. A indicar que, além dos aviões,

bandas marciais e a exibição “garbo

também a saúde e a educação estavam

sa” de ginástica por grupos de escolas

agora no ar da Pauliceia.
co n q u i s ta s e d e s a f i o s 1 3

A modernização da cidade/metrópole
São Paulo não era comparável em tama
nho e riqueza a Londres, Paris ou Berlim
no final dos anos 1920. Não tinha ainda
a mesma população nem muito menos
a estrutura e os recursos econômicos
necessários para satisfazê-la. Por outro
lado, já exibia problemas e demandas de
cidade grande, em rápido crescimento, à
véspera de virar metrópole.
Nessa São Paulo em aceleração traba
lhava-se muito e vivia-se mal – sobre
tudo as classes populares dos bairros
periféricos. Nas fábricas de alimentos e
bebidas, fiações e tecelagens, metalúr
gicas, fundições, cerâmicas e indústrias
químicas que iam dominando a paisa
gem dessa cidade fabril e febril as jorna
das passavam de 12 horas de trabalho e
as refeições eram feitas na calçada. Ao
final do dia, os trabalhadores voltavam
em bondes apinhados para suas mora
dias escuras e insalubres.
A convivência social baseava-se nas re
lações de parentesco e vizinhança. O
lazer restringia-se às festas religiosas e
outras tradicionais dos bairros. E a edu
Na São Paulo dos
anos 1920 os bondes
transitavam em meio
às ruas do centro e
os primeiros edifícios
começavam a surgir
na paisagem da
cidade. Acima, o
edifício Martinelli
em construção
1 4 a s s o c i aç ão pa u l i s ta d e m e d i c i n a

cação das crianças era limitada, para a
maioria, à instrução primária de quatro
anos oferecida em escolas públicas de
bela arquitetura, mas insuficientes para
a demanda crescente. Não é de estra
nhar que o analfabetismo afetasse mais
de 30% da população adulta residente
na cidade.

Acima, funcionários do
Desinfectório Público no
controle da febre amarela,
dengue e malária no início do
século XX. A partir da década de
1920 foram intensificadas várias
campanhas de saúde pública
co n q u i s ta s e d e s a f i o s 1 5

Na página anterior,
enfermaria infantil
da Santa Casa de
Misericórdia de São
Paulo. Ao lado, o
Theatro Municipal,
palco da Semana de
Arte Moderna de
1922

1 6 a s s o c i aç ão pa u l i s ta d e m e d i c i n a

Situação semelhante, e talvez até mais

vas disciplinas no ensino da medicina.

grave, ocorria com a saúde pública. Pou

Em tais condições, também não surpre

cos hospitais e poucos leitos, raros pos

ende que, entre outros indicadores so

tos e parcos recursos para investimento

ciais, o índice de mortalidade infantil

comprometiam seriamente o atendi

estivesse em torno de 130 crianças para

mento médico-hospitalar e ambulatorial

cada mil. Estava abaixo da média nacio

e a orientação preventiva à população

nal, de 165 por mil, mas era incompa

paulistana, adulta e infantil. Só na últi

tível com a vida e as pretensões de uma

ma década e meia – por causa principa

cidade que se avantajava na indústria e

lemnte dos surtos epidêmicos, como o

se modernizava com seu centro cheio de

da gripe espanhola de 1918, e das ame

novos e altos edifícios, com seus bair

aças crônicas de doenças infectoconta

ros, avenidas, praças e jardins elegantes

giosas, como a tuberculose – haviam

de recorte inglês e francês. Uma cidade

crescido a preocupação e o interesse das

que, de fato, já se via como a vanguar

autoridades e do público em geral por

da do progresso e da modernidade no

saneamento, vacinação, higiene, pue

país. Desde, pelo menos, a performance

ricultura, pediatria, acompanhamento

irreverente e provocativa das noites da

pré-natal e assistência social, e da uni

Semana de Arte Moderna, no Theatro

versidade, em particular, pelas respecti

Municipal, em fevereiro de 1922.
co n q u i s ta s e d e s a f i o s 1 7

A Faculdade de
Medicina de São
Paulo estava sediada,
na década de 1920,
à rua Brigadeiro
Tobias, 42 (acima).
Em 1931, foi
inaugurado o seu
novo prédio, já em
Pinheiros (abaixo)

como gostava de repetir o ex-governa

de dar à capital paulista uma escola su

dor e então presidente da República,

perior de Medicina, independente e de

Washington Luís.

nível de excelência em formação acadê

Na capital, e em algumas cidades de

mica e prática médica. Com o envolvi

maior peso, como Campinas, Santos,

mento pessoal do doutor Arnaldo e ou

So
rocaba, Itapetininga e Taubaté, essa

tras lideranças médicas pioneiras, como

convicção já não era a mesma, olhava-se

Vital Brazil, Adolpho Lutz, Oswaldo

mais para o futuro do que para o passado.

Cruz e Emílio Ribas, o projeto fora

Investimentos na indústria, no comércio,

iniciado em 1895, com a fundação da

na construção civil e nos bancos, além de

Sociedade de Medicina e Cirurgia de

transportes, iluminação, telefonia e ener

São Paulo, e avançara nos anos seguin

gia elétrica compunham um quadro

tes para a criação de uma Faculdade de

econômico já diferenciado. Do mesmo

Medicina. Ela foi efetivada em 1912 por

modo, a presença de massas de estran

lei estadual, com um quadro de profes

geiros e a abertura da cidade a novas

sores de que faziam parte médicos jo

ideias e culturas iam reciclando o seu

vens, mas já experientes e renomados,

provincianismo e alimentando um es

como Ernesto de Souza Campos, Luiz

pírito mais cosmopolita, de renovação

de Rezende Puech e Benedito Monte

política, de novas formas de sociabili

negro. Restava promover sua instalação

dade e empreendedorismo. Sem aban

em prédio próprio e adequado.

donar o negócio do café, outros inte

Infelizmente, Arnaldo Augusto Vieira

resses e demandas entravam na agenda

de Carvalho não pôde ver sua obra rea

política e social da cidade. Demandas

lizada. Faleceu prematuramente nesse

de uma agenda modernizadora, priori

mesmo ano de 1920. Seu legado ficou

A modernização na medicina

tárias e urgentes, como a educação e a

para os colegas e discípulos, que pros

É verdade que no plano estadual as eli

saúde pública.

seguiram na jornada e se empenharam

tes sociais e políticas ainda transpira

Era o que muitos pensavam e havia já

em superar as dificuldades e turbu

vam, e praticavam, o conservadorismo

certo tempo. Entre eles, o doutor Ar

lências daqueles anos, que não foram

dos tempos áureos da “epopeia” do café.

naldo Augusto Vieira de Carvalho, ao

poucas.

Apesar dos estoques que se acumulavam

lançar em 25 de janeiro de 1920 a pedra

Em 1931, a escola poderia enfim dei

e pressionavam os preços para baixo e

fundamental do edifício da Faculdade

xar as instalações da rua Brigadeiro

dos sinais inquietantes de possível grave

de Medicina de São Paulo, no prolon

Tobias, no centro da cidade, e inaugu

crise que vinham de fora, governantes

gamento do “espigão” da Paulista, em

rar o seu novo prédio, em Pinheiros.

e fazendeiros paulistas continuavam

frente ao cemitério do Araçá. Uma de

Lugar onde está até hoje e em muito

a acreditar que “o café dá para tudo”,

cisão ousada, que consolidava o projeto

boa companhia, na esquina da avenida

1 8 a s s o c i aç ão pa u l i s ta d e m e d i c i n a

Acima, visita da diretoria da CAAOC e alunos
da FMUSP ao Instituto de Manguinhos, no
Rio de Janeiro. À frente, Artur Neiva, Carlos
Chagas, Oswaldo Cruz e Adolpho Lutz. Abaixo,
cerimônia de lançamento da pedra fundamental
do prédio da FMUSP em Pinheiros. Ao centro,
em pé, Arnaldo Vieira de Carvalho. Sentados,
a partir da direita, Manuel de Rezende Puech,
Jorge Tibiriçá e o então presidente Altino Arantes

co n q u i s ta s e d e s a f i o s 1 9

Doutor Arnaldo e rua Teodoro Sam
paio – o primeiro, o médico e mestre
a quem era preciso homenagear; o se
gundo, o geógrafo e etnólogo baiano a
quem era preciso reconhecer pelos es
tudos pioneiros sobre a terra e a gente
paulista. Em 1934 a escola passaria a
integrar a recém-criada Universidade
de São Paulo, como Faculdade de Me
dicina da USP (FMUSP), e uma dé
cada e meia mais tarde ganharia o seu
hospital-escola, o Hospital das Clíni
cas da FMUSP.
O projeto dos pioneiros, meio sécu
lo depois, estava realizado. Ao lado de
instituições tradicionais, como a Santa
Casa de Misericórdia, hospitais de so
ciedades beneficentes de imigrantes,
congregações religiosas e sindicatos
– como a Beneficência Portuguesa, o
Samaritano, o Humberto Primo (Ma
tarazzo), o Alemão (Oswaldo Cruz), o
Sorocabano, o Santa Catarina e o São
José do Brás (Santa Virgínia) – e ins
titutos de pesquisa e laboratórios pú
blicos e privados como o Butantan, o
Bacteriológico e o Pasteur, e instituições
recentes, como a Escola Paulista de Me
dicina criada em 1933, a Faculdade de
Medicina e o Hospital das Clínicas se
riam de enorme valia para modernizar

Na página anterior, acima, a fachada do
Hospital Oswaldo Cruz. Abaixo, vista do
Hospital de Isolamento, localizado na então
avenida Municipal, hoje avenida Doutor
Arnaldo, que deu origem ao Hospital Emílio
Ribas. Acima, o Hospital Beneficência
Portuguesa e, abaixo, a Santa Casa de
Misericórdia de São Paulo

as políticas de saúde pública, alavancar
a pesquisa e, o mais importante, melho
rar o atendimento médico e sanitário à
população paulista.
2 0 a s s o c i aç ão pa u l i s ta d e m e d i c i n a
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Anos frementes

O crash da Bolsa de
Nova York provocou
um grande pânico
e levou milhares de
indústrias, bancos e
pessoas à falência

A fundação e os fundadores

O final dos anos 1920 reservara tensões

outubro de 1929 ainda não podiam ser

uma República representativa da von

Exatos trinta dias após deflagrar a revo

e rupturas maiores e mais profundas do

avaliados, mas todos sabiam que seriam

tade do povo e do desejo de progresso

lução em Porto Alegre, no Rio Grande

que o esperado. Dentro do país, por um

impactantes, sobretudo em relação à

da nação”. Sua entrada efusivamente

do Sul, e sair em marcha batida em di

lado, cresceram os desentendimentos

agricultura cafeeira exportadora.

festejada no Rio de Janeiro não deixou

reção ao Rio de Janeiro, Getúlio Vargas

entre as grandes oligarquias a ponto de

As eleições presidenciais de março de

dúvidas quanto à legitimação popular

assumiu no Palácio do Catete, em 3 de

quebrar o núcleo duro que governava

1930 só fizeram acender o pavio da re

da revolução vitoriosa.

novembro de 1930, a chefia do Governo

a República havia quatro décadas; por

volta latente. O gaúcho Getúlio Var

Aqueles foram anos frementes de

Provisório da República – em nome “do

outro, cresceram as pressões dos setores

gas, candidato da oposição partidária

ideias, disputas, conflitos e busca de

movimento regenerador e do programa

mais combativos do operariado e da ofi

e da insatisfação social, foi derrotado

caminhos. Como outros, o ano de

de reconstrução nacional”, como escre

cialidade militar, visceralmente antioli

nas urnas. Meses depois, estava à fren

1930 tornou-se um marco da história

veu no seu Manifesto à Nação.

gárquicos. De fora para dentro do país,

te de uma revolução para acabar, como

brasileira. A era Vargas, profundamen

Apenas 26 dias depois dessa posse vito

os efeitos do abalo do capitalismo mun

proclamou, “com a República viciada

te enraizada no Brasil contemporâneo,

riosa e histórica na Capital Federal, que

dial originado nos Estados Unidos em

das oligarquias agrárias e implantar

estava apenas começando.

iria alterar a trajetória do país, um gru

2 2 a s s o c i aç ão pa u l i s ta d e m e d i c i n a

A crise de 1929
impactou o país
diretamente,
causando problemas
em relação à
exportação agrícola.
Acima, o edifício da
Bolsa do Café, em
Santos. Ao lado,
o ex-presidente
Getúlio Vargas

co n q u i s ta s e d e s a f i o s 2 3

Primeiro Estatuto da APM

po de 140 médicos reunia-se na capital,

e seu preparo para a prática de uma

no anfiteatro da Faculdade de Medicina

medicina socialmente justa e eficaz.

de São Paulo, ainda no prédio da rua

Foram os doutores Alberto Nupieri,

Brigadeiro Tobias, 42, para assinar a ata

Rubião Meira, Felipe Figlioni e Ferraz

de fundação da Associação Paulista de

Alvim, entre outros, que deram o im

Medicina (APM). A nova entidade não

pulso inicial ao projeto. Usando seus

tinha, por óbvio, a pretensão de mudar

próprios consultórios para encontros e

a trajetória da medicina na capital e no

reuniões, valendo-se de suas relações

estado, mas apresentava-se determinada

na Faculdade de Medicina – da qual

a lutar em defesa dos médicos, do ní

alguns eram professores –, correndo

vel de sua formação e da valorização do

atrás de espaço na imprensa, buscando

seu trabalho – condições básicas, afinal,

contribuições de empresas e, principal

para a qualidade e eficiência desejadas

mente, acionando a recém-criada As

do atendimento médico, tanto no plano

sociação dos Antigos Alunos da escola,

da saúde individual quanto coletiva.

eles em pouco tempo conseguiram o

do quadro social, isso era mesmo ex

Tal determinação vinha desde o início

entendimento e a adesão necessários

pressão da verdade.

do processo de criação da associação.

para a criação da nova entidade.

O que também não deve surpreender. A

O processo começara pouco mais de

Nem todos os convocados comparece

nova entidade estava tomada pelo que

dois anos antes, empurrado pelo clima

ram à assembleia inaugural, mas o nú

doutor Rubião Meira identificou como

Art. 1 – A Associação Paulista de Medicina, fundada em 29 de novembro

de efervescência do país e pela mobili

mero de presentes era expressivo e sufi

“espírito de um punhado de idealistas”,

de 1930 na Capital do Estado de São Paulo, tem por finalidade: a) promo-

zação local da categoria. Por um lado,

ciente para o ato de fundação, em 29 de

que outro não era senão o espírito de

a mobilização pela melhoria das con

novembro de 1930. A Associação já nas

uma geração que pensava a medicina no

dições de trabalho dos profissionais da

cia bem estruturada, com uma diretoria

seu contexto social – a de Arnaldo Viei

saúde, levando à criação em 1929 do

e diversas comissões e seções científicas,

ra de Carvalho, Vital Brazil, Oswaldo

Sindicato dos Médicos de São Paulo

consultoria jurídica, biblioteca, redação

Cruz, Adolpho Lutz, Emílio Ribas,

(SIMESP). Por outro, a mobilização

de uma futura revista e diretoria do clu

Clemente Ferreira, Benedito Montene

pela aceleração da instalação da Fa

be médico.

gro, Lycurgo Santos Filho... – e de um

culdade de Medicina de São Paulo no

Boa parte dessa estrutura, naturalmen

tempo de crítica política e criatividade

prédio de estilo neoclássico em cons

te, deveria ser ainda regulamentada, ter

cultural que sacudia o passado à procu

remunerados.

trução em Pinheiros. Uma e outra aca

funções definidas, cargos preenchidos,

ra de outros caminhos para o país. A

Art. 15 – Só os diplomados em medicina poderão ser sócios efetivos ou

baram convergindo para a idealização

funcionários contratados. O que levaria

geração dos fundadores da Associação

correspondentes. (*)

de um projeto de entidade associativa

algum tempo. Mas era notável o entu

Paulista de Medicina tomou nas mãos

que defendesse o profissional médico

siasmo que, segundo registros da épo

esse legado e, fiel a ele, decidiu estar

e, ao mesmo tempo, promovesse seu

ca, “a todos contagiava e fazia crescer as

presente na nova etapa de construção

aperfeiçoamento acadêmico e cultural

adesões”. A julgar pela rápida expansão

do futuro.

Ata da sessão inaugural da APM escrita de próprio
punho pelo seu primeiro presidente, Dr. Rubião Meira

ver o aperfeiçoamento da cultura médica; b) interessar-se pela união e
defesa da classe; c) trabalhar pela solução dos problemas da medicina
social.
Art. 2 – Para atingir essa finalidade, a Associação manterá: seções científicas, biblioteca, revista médica, clube médico e fundo de beneficência.
Art. 14 – Os sócios serão em número ilimitado e dividir-se-ão pelas seguintes categorias: sócios efetivos, correspondentes, honorários, beneméritos e remidos.
Art. 64 – Os cargos da diretoria, das seções e das comissões não serão

(Da Revista da Associação Paulista de Medicina, de dezembro de 1936)
(*) Sócios efetivos: os associados residentes na capital e no seu entorno. Sócios correspondentes: os residentes fora do país.
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Doutor Arnaldo, de
preto, na Santa Casa,
em 1916
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P rimeiros

anos

Que o governo Vargas esforçava-se, des

compromisso e ação

de logo, em cumprir a promessa feita de

Não há registros claros e suficientes que

investir em educação e saúde para me

permitam dimensionar a repercussão

lhorar a vida dos cidadãos brasileiros,

dessas medidas político-administrativas

era verdade: por decreto federal de 14 de

federais no interior da recém-criada As

novembro de 1930 foi criado o Minis

sociação Paulista de Medicina. É prová

tério dos Negócios da Educação e Saú

vel, no entanto, que a reação tenha sido

de Pública, rebatizado posteriormente

normal e serena, feita de expectativa

como Ministério da Educação e Saúde.

cautelosa e reafirmação do compromis

Também era verdade que o novo go

so com a “defesa da classe”, um dos pi

verno não perdia tempo em mostrar

lares da instituição.

seu perfil centralista e fiscalizador: pelo

Primeiro, porque esse tempo de revira

decreto de 11 de janeiro de 1932 estabe

volta política do país era visto e sentido

leceram-se novas regras para o exercício

por uma parte da elite paulista como

da medicina, odontologia, veterinária e

positivo. Era visto como “um momento

das profissões de farmacêutico, parteira

turvo e agitado da vida nacional. Turvo e

e enfermeira. Dos médicos, em particu

agitado, sim, ... mas um passo adiante na

lar, exigia-se ainda a informação anual

marcha da nossa evolução política”, nas

às autoridades competentes, sanitárias

palavras do doutor Antonio de Almeida

ou, na falta destas, policiais, da localiza
Na página ao
lado, criança é
examinada por
médico no Instituto
de Puericultura
na década de
1940. À direita,
caixa utilizada à
época para exame
oftalmológico
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ção dos consultórios ou de suas residên
cias para a manutenção de um cadastro
médico regional. Se o centralismo go
vernamental, a alguns setores da classe
médica e fora dela, pareceu necessário e
até benéfico por certo período, essa re
gulamentação, por outro lado, não dei
xou de ser considerada excessiva.
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De todo modo, nesses primeiros anos

cerca de 650 sócios, bem diferente dos

cina de São Paulo, em discurso na APM,

era a instituição o foco das atenções.

140 do ato de fundação, pouco mais de

no início de 1931.

Tratava-se de fortalecê-la, de fazer do

um ano antes.

Segundo porque, após a criação ime

projeto uma organização sólida e atuan

Era um crescimento expressivo, sem

diata do Ministério da Educação e Saú

te. O que exigia que se trabalhasse, no

dúvida, tendo em conta o número re

de, não havia como não dar crédito à

curto prazo, mais com os olhos voltados

lativamente modesto de médicos da

política social do novo governo federal

para dentro do que para fora.

cidade na época. Um crescimento que

que, ao menos na área da saúde, tinha

Foi essa a agenda das primeiras reuniões

demonstrava o empenho dos fundado

pontos comuns com o compromisso e

e assembleias, entre 1930 e meados de

res em divulgar e promover a entidade.

a ação da própria APM. Não foi outra,

1932. Um período de providências e ajus

E, ainda mais, que comprovava o reco

aliás, a atitude conciliatória assumida

tes internos. Realizaram-se as primeiras

nhecimento de um espírito associativo

nesse momento pela entidade, como se

eleições de diretoria. Compuseram-se as

singular num momento em que se de

viu no discurso do doutor Rubião Mei

Comissões de Finanças, de Sindicância

batia intensamente os modelos vigentes

ra, em setembro de 1931, por ocasião da

e de União e Defesa da Classe, além da

de associativismo, originários em geral

inauguração da sede da APM – na pre

Seção de Medicina, que mais tarde da

de ideias e tradições dos imigrantes eu

sença do Interventor do estado, Laudo

ria lugar aos departamentos de especia

ropeus, e em que se buscava redefinir o

Ferreira de Camargo, convidado para a

lidades médicas. Na virada de 1931 para

sentido e função das entidades de classe

solenidade.

1932, a APM já registrava em seu quadro

e das organizações sociais no novo ce
nário político que se esboçava no país.
Estava claro para seus fundadores e asso
ciados que a APM não seria nem sindical
stricto sensu, nem apenas um órgão aca
dêmico, científico e cultural. Como re
presentante e defensora da classe médica
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“Sobremodo honrada, nesta
festa de hoje, se acha a Associação Paulista de Medicina, por receber a visita do
ilustre Interventor de S. Paulo e seus dignos secretários
de governo. Sua Excelência
entra em contacto com uma
grande classe, na qual já
rebrilha no seu dileto filho,
coparticipante da direção
desta sociedade. (...)
Levantou-se esta agremiação, que surgiu abrupta-

Rubião Meira, primeiro
presidente da APM

mente e inopinadamente senhoreou o espírito de um
punhado de idealistas, que se congregaram, se uniram
a outros e a mais outros e corporificaram sua ideia, no
levantamento da Associação Paulista de Medicina, que
hoje inaugura sua sede. (...) Podeis ficar certos de que a
Associação há de desenvolver na íntegra o seu grandioso programa. Uma parte já a corporificou na instalação
das suas Secções, em que muitos e miríficos trabalhos
têm aparecido e na inauguração do Clube Médico, que
há de marcar época em São Paulo, pela união da classe,

paulista, não seria um círculo de “homens

pela comunhão de ideias, pela solidariedade de vistas.

de ciência” nem uma agremiação “corpo

Esse é o seu maior ideal – essa conglomeração dos es-

rativista”, mas sim uma associação civil

píritos dessa profissão que é a nossa, em prol de sua

de profissionais médicos, sem vínculos

grandeza, em luta pela sua superioridade, na execução

com partidos, igrejas, governos e empre

de seus lídimos princípios. Havemos de triunfar, porque

sas, e justamente por sua independência

temos a força que nos propulsiona, que é a energia do

político-partidária e ideológica, sempre

ideal realizado”.

em diálogo franco e permanente com as
Livro de atas das
reuniões da APM nos
anos 1930

Do discurso do doutor Rubião Meira

Prado, professor da Faculdade de Medi

áreas afins da sociedade e do estado.

(Da Revista da Associação Paulista
de Medicina, publicada em janeiro de 1932)

Seria essa a marca definidora de uma
longa história.
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São Paulo, 1932

A APM crescia e com ela o número de
adesões. No final de 1932 a instituição já
contava com 700 associados

Novos associados

No cenário político esboçado desde ou

assimilou bem os atos con

tubro/novembro de 1930 e que perdu

siderados arbitrários do

raria por toda a era Vargas – e até de

governo federal, como

pois dela –, uma das linhas básicas era

a nomeação de inter

o novo pacto federativo. No lugar das

ventores para os estados e,

oligarquias estaduais tradicionais, assu

o mais grave, que acabou por

mia o controle do país um governo cen

se transformar em bandeira política,

tral forte, com um programa reformista

o adiamento da convocação da Cons

inicialmente bem recebido, mas imposi

tituinte e das eleições gerais prometi

tivo o bastante para também despertar

das. Esse mal-estar rapidamente evo

desconfianças, atritos e colisões.

luiu para oposição, e esta para a crise

A primeira grande colisão foi justa

na primeira metade do ano de 1932, e

mente com São Paulo, não só porque

do confronto para a mobilização esta

a elite mais conservadora ainda amar

dual e a guerra, a partir de 9 de julho

Mas nem só de assembleias e debates

trabalho de clínica médica apresentado

gava a derrota de 1930, mas sobretudo

de 1932. O que daí sucedeu é história

viveu a Associação Paulista de Medici

no concurso criado pela APM. Em 1933,

porque parte da sociedade paulista não

conhecida.

na naqueles primeiros anos. Era preci

foi promovido o I Congresso Médico

so vitaminá-la com mais adesões. Era

Paulista, que reuniu nas dependências da

preciso dar-lhe visibilidade. Era preciso

Faculdade de Medicina de São Paulo cer

sustentá-la com recursos. Era preciso

ca de quinhentos profissionais da capital

agir, além de discursar e discutir.

e interior, e do Rio de Janeiro, Minas Ge

Foi o que fizeram os pioneiros, sem de

rais e Paraná. Isso, enquanto se desenvol

mora, em diversas ações e na promoção

via o processo pela escolha de um lugar

de eventos de interesse da comunidade

adequado onde instalar convenientemen

médica.

te a entidade – a campanha pela sede, que

Já em janeiro de 1932 é lançada a Revista

merece capítulo especial adiante.

da Associação Paulista de Medicina, o pri

De todo esse empenho resultou que,

meiro órgão de comunicação da entida

ainda antes do final de 1932, a APM

de. A seguir, a Seção de Medicina cria o

conseguiu alcançar a marca de setecen

Prêmio Diogo de Faria, em homenagem

tos associados. Resultado substancial, se

ao médico sanitarista recém-falecido, ba

considerado que a entidade havia sido

talhador incansável contra a febre ama

instituída apenas dois anos antes e que

rela e a malária na capital e no estado,

esse não foi exatamente um ano tranqui

oferecendo um conto de réis ao melhor

lo para os paulistas nem para os médicos.
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Professores e
estudantes da
Faculdade
de Medicina
engajaram-se na
Revolução de 1932,
alguns se alistaram e
outros trabalharam
incansavelmente
nas unidades de
socorro. Na foto,
manifestação nas
ruas de São Paulo
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Convocados a lutar pela liberdade da
“terra bandeirante” e pela “constitucio
nalização do país”, algumas dezenas de
milhares de soldados da Força Pública
e voluntários civis paulistas foram para
as trincheiras no norte, sul e leste do es
tado. Acabaram derrotados por outras
tantas dezenas de milhares de soldados
das Forças Federais, mais bem armadas
e supridas. Em setembro, a rendição
formal de São Paulo.
O centralismo triunfou, a história se

Vida de médico

resolveu no plano nacional, mas a me
“Probidade, desprendimento, renúncias devem estar sempre
presentes no espírito do médico. Ao atingir a suprema inspiração da sua vida acadêmica, a posse do seu título, o médico se

mória local desse doloroso processo
permaneceu viva. Com registros ricos
e importantes sobre a vida nos fronts e

encontra em frente a uma interrogação.
No entanto, atingiu a idade da vida em que o homem vai colhendo os frutos da sua atividade progressiva. O médico vai
iniciar. É uma luta de outro gênero que começa. A luta à cabeceira dos doentes, o trabalho nos hospitais, as preocupações
morais, renúncias de toda espécie, as noites maldormidas, os
espetáculos interrompidos, as longas horas debruçados sobre
os livros e revistas. E a tudo o médico se resigna, porque fez
da profissão um sacerdócio. [...]
Por ocasião das epidemias, o médico se multiplica. Organiza
hospitais, angaria donativos, é o gerente, o enfermeiro, o médico. Enfrenta o perigo com estoicismo. Depois, quando a tempestade amainou, no teatro máximo da cidade, realiza-se uma
manifestação de gratidão aos industriais, capitalistas e outros.
Às vezes faz-se nela referência ao heroísmo do médico.”
(De Alberto Nupieri, “Os direitos do médico” in Revista da Associação
Paulista de Medicina, janeiro de 1933, pág. 10)
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O capitão-médico, futuro presidente da APM
(1957 -1958), Darcy Villela Itiberê, o primeiro
à esquerda, durante o desfile de seu batalhão em
São Paulo

fora deles, em especial sobre o envol

centro de articulação de todos esses

vimento dos médicos e das escolas de

esforços esteve a Santa Casa de Mise

medicina na revolta paulista, sobre a

ricórdia, rapidamente adaptada para

vida nos hospitais e nas enfermarias de

servir de base de apoio na retaguarda,

campanha onde se dava o atendimento

para tratamentos mais complexos e

às vítimas da guerra.

prolongados de feridos graves, mutila

É conhecido o engajamento de pro

dos e infectados.

fessores e estudantes da Faculdade de

Nas memórias conhecidas há relatos dos

Medicina, uns alistando-se para servir

médicos quanto a faltas frequentes de

junto aos batalhões nas linhas de com

recursos para esse atendimento, emer

bate, outros para servir nas unidades

gencial ou não: instrumentos cirúrgi

de socorro improvisadas nas cidades

cos, remédios, soros, meios de assepsia,

próximas, para cuidar dos milhares de

macas, ambulâncias e... sangue. Só não

doentes e feridos removidos das trin

houve queixas quanto à devoção e so

cheiras. Como ocorreu em Mococa,

lidariedade dos próprios médicos. Não

Itapeva, Cunha e Cruzeiro – cidade

apenas por serem paulistas ou partidá

onde o hospital de campanha foi diri

rios dos revoltosos, mas principalmente

gido pelo doutor Jairo Ramos, futuro

por terem sido fiéis a seu compromisso

presidente da APM. Já na capital, no

profissional e moral.

À esquerda doutor
Ayres Netto, diretor
do Serviço de Saúde
da frente Norte.
À direita, posto
da Cruz Vermelha
atingido por uma
granada
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uma

casa

para

a

apm

Para os paulistas, o rescaldo do pós-

de voto às mulheres – e a convocação

32 foi penoso. Para além das centenas

de eleições gerais para maio do ano se

de prisões e exílios e das interdições e

guinte, 1933, os paulistas uniram suas

ocupações de jornais, rádios, associa

forças políticas e elegeram uma bancada

ções de classe, escolas e prédios públicos,

de consenso para a Constituinte. Dela

baixou sobre o estado, e sobre a capital

fazia parte a única mulher eleita no país

especialmente, uma nuvem de derrota

para a Câmara Federal, uma paulista

e humilhação que, surpreendentemen

na, Carlota Pereira de Queiroz – líder

te, dissipou-se em pouco tempo. Com

social, de atuação destacada no apoio à

a publicação do novo Código Eleitoral

maternidade e à infância, mulher forte,

– de recorte democrático e progressis

culta e... médica.

ta, inclusive por estender, depois de dé

Instalada em novembro, a Assembleia

cadas de luta das feministas, o direito

Constituinte aprovou a nova Constitui

Na página
ao lado, perspectiva
ilustrativa do
projeto da nova sede
da APM. Carlota
Pereira de Queiroz
(de preto), em
1936, e à sua
direita Rocha Lima
e Alfonso Bovero
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ção Federal em 16 de julho de 1934. O
país, como um trem depois de um qua
se descarrilamento, voltava aos trilhos.
E em São Paulo a vida voltava ao nor
mal. Pois, afinal, como proclamavam
os paulistas, de autoestima recuperada
e orgulhosos de seus bondes elétricos,
ônibus a gasolina, anúncios de néon,
fábricas barulhentas, chaminés e arra
nha-céus que pareciam brotar do chão,
“São Paulo não pode parar!”
A necessidade de uma sede própria
Também na APM a vida continuou,
sem perder o rumo e o ritmo. Propos
tas, iniciativas e realizações importantes
se sucederam.
O ano de 1934 já se mostrou muito produ
tivo, com um bom número de trabalhos
promovidos pelas diversas seções científi
cas da Associação, com a proposta apro
vada na Assembleia Geral e encaminhada
às autoridades de saúde, de implantação
do serviço de pronto-socorro na cidade e
até com um intenso debate interno sobre
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a criação de uma Ordem dos Médicos,

entidade. Em 1942, a APM já contava

que integraria e mobilizaria o conjunto

com onze seções científicas. Em 1944 é

das entidades médicas do país. Ideia que

criado o Departamento de Previdência,

pareceu pertinente, teve bons defensores,

para formar e gerir um fundo de auxílio

mas ainda não se concretizou.

aos herdeiros de seus associados e àque

Em 1935, a APM cria o Departamen

les que, por algum motivo, se tornassem

to de Cultura Geral e em 1936 lança,

inválidos para o trabalho profissional.

com bastante sucesso, a campanha dos

Esta medida visava dar, com algum

“mil sócios”, para agregar, de uma vez

atraso, cumprimento ao estabelecido no

só, mais mil associados ao quadro da

artigo 20 dos estatutos, como uma pri

O Martinelli,
na página ao lado,
sede da APM de
1931 a 1938, foi
um dos primeiros
arranha-céus da
América Latina.
Acima, jornal noticia
a inauguração da
APM
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Sala da sede
da APM, com
projeto de decoração
de Gregori
Warchavchik, no
edifício Martinelli

suficiente para abrigar apartamentos,

Por isso, também, o 130 andar logo co

escritórios, salões de festa, hotéis, cas

meçou a ficar pequeno para tantos só

sinos, além de um cinema e várias se

cios e atividades. Decidiu-se por mudar

des de sindicatos, grêmios e associações.

o local da sede, mas permanecer no cen

Lugar sofisticado para se frequentar, en

tro da capital. E o lugar escolhido foi o

tre as ruas São Bento e Libero Badaró.

primeiro andar de um edifício na ave

Lugar símbolo do vigor e progresso de

nida Brigadeiro Luiz Antonio, n0 393.

uma cidade que, no imaginário de sua

Endereço ainda provisório e apenas um

gente, estava destinada a crescer. Como

pouco acima de onde a APM construi

o comprovariam, nas duas décadas se

ria a sede que é a sua até hoje.

guintes, as novas construções do porte
do Palácio da Justiça, Mercado Central,

Brigadeiro, 278

Viaduto do Chá, Estádio Municipal do

Nas décadas de 1930 e 1940, a avenida

Pacaembu, avenida 9 de Julho e Biblio

Brigadeiro Luiz Antonio consolidou-se

teca Municipal Mário de Andrade.

como importante via de ligação entre

meira tomada de posição formal diante

ração da metrópole, tinha a vantagem

A APM, enquanto esteve no prédio do

o centro e a região sul da cidade, até o

de um problema delicado e recorrente

de facilitar o acesso dos associados que

comendador Giuseppe Martinelli, cres

distante distrito de Santo Amaro, cru

na vida da APM.

trabalhavam nos seus consultórios e

ceu com vigor semelhante ao da cidade.

zando os altos da avenida Paulista.

Toda esta atuação se dava, porém, sobre

em hospitais e postos de saúde nas pro

uma questão ainda não satisfatoriamen

ximidades do centro e em outras re

te encaminhada e resolvida: a da sede

giões da cidade.

da associação. Com a expansão contí

A ida para o Martinelli teve, certamen

nua do quadro social desde a fundação,

te, outra razão. A razão simbólica, além

o estabelecimento de uma sede adequa

da utilitária. Inaugurado depois de sete

da, tanto por sua localização quanto

anos de obras em 1929 – curiosamen

por suas acomodações, seguia como

te, quase ao mesmo tempo em que era

pendência. E agora, como urgência.

inaugurado o Empire State Building

A avenida Brigadeiro
Luiz Antonio, com
seus belos casarões, na
década de 1930

em Nova York e, ambos, às vésperas
Martinelli, 13º

do crash da Bolsa e da crise histórica aí

A solução inicial pareceu na época ser

deflagrada –, o imponente arranha-céu

a melhor possível. Em 15 de setembro

parecia pairar sobre a cidade com seus

de 1931, a Associação Paulista de Me

150 metros de altura, trinta andares,

dicina estabelecera sua sede no 130 an

onze elevadores e incontáveis janelas

dar do edifício Martinelli, onde ficaria

nas paredes de tom vermelho-rosa.

até 1944. Essa nova localização, no co

Era um lugar diferenciado, múltiplo e
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A Brigadeiro Luiz Antonio ganhou inú

Monteiro de Barros e Jairo Ramos,

a criação do chamado Selo Médico,

meros e belos casarões dos aristocratas

conseguiram levar a bom termo as ne

uma taxa sobre os atestados emitidos

do café, que por sua vez, mais tarde,

gociações em torno da construção da

pelos profissionais e convertida em

quando a avenida se tornou rota de ex

sede própria num terreno de 800 me

fundo de assistência aos médicos. Dois

pansão do centro, foram recebendo a

tros quadrados, quase na esquina da

anos depois, o selo foi instituído por lei

companhia de hotéis, restaurantes, ci

Brigadeiro com a rua Maria Paula, a

própria do governo do estado, em 2 de

nemas, teatros, hospitais, lojas, prédios

igual distância do largo de São Fran

janeiro de 1950. No entretempo, a en

residenciais e comerciais. Além de linhas

cisco e das praças da Sé e João Mendes.

tidade viu-se envolvida na mobilização

de bonde, de ônibus e de muitos carros.

Negociações complicadas, demoradas,

dos médicos, engenheiros e de outros

Foi nessa via de ligação e expansão

envolvendo vários níveis e órgãos do

funcionários estaduais para uma greve

comissões da Assembleia Legislativa de São Paulo, brilhan-

que, entre os anos 1943 e 1946, as di

governo estadual e instituições finan

reivindicatória da equiparação dos seus

temente conduzido pelo parlamentar. O projeto foi aprovado

retorias da APM, presididas por Oscar

ceiras, para obter os créditos necessá

salários aos dos advogados concursados.

em três discussões legais e aceito em sua redação original.

rios à execução do projeto, de autoria

A APM não só apoiou, como chegou a

Poucos dias após a aprovação, foi sancionado pelo governo

do renomado arquiteto e professor

liderar essa frente de luta social e sindi

estadual, transformando-se em lei, que recebeu o número

Eduardo Kneese de Mello.

cal junto com o Sindicato dos Médicos

610, de 2 de janeiro de 1950, regulamentada pelo Decreto nú-

Tudo foi acertado e aprovado pela As

de São Paulo (SIMESP) e o Instituto de

mero 19.276, de 21 de março do mesmo ano, pelo governador

sembleia Geral da APM de 7 de agosto

Engenharia.

Adhemar de Barros.

de 1947. A construção foi entregue, em

Em janeiro de 1951, com o fim das

Ao longo de todas essas décadas, a APM auxilia médicos impe-

concorrência, à Construtora Camargo &

obras, inaugurou-se o edifício sede

didos de exercer a profissão por motivo de saúde e familiares

Mesquita. Feitos os últimos ajustes suge

da Associação Paulista de Medicina.

de médicos fragilizados socialmente, colecionando inúmeras

ridos pelos sócios no projeto original e de

Nada podia ser melhor para marcar

histórias de superação e solidariedade.

posse dos laudos técnicos do Instituto de

e comemorar esse momento histó

Pesquisas Tecnológicas do Estado (IPT),

rico na vida da instituição do que a

a obra começou em 21 de fevereiro de

presença e participação dos próprios

1948 com o lançamento solene da pedra

médicos. Foi o que aconteceu. Progra

fundamental – e a batida, no mesmo dia,

mado para a ocasião, o III Congresso

da primeira estaca da estrutura de con

da Associação Paulista de Medicina

creto armado, como se dizia então, do

foi realizado já nas novas dependên

prédio de respeitáveis quinze andares.

cias da entidade. Com o tema So

Enquanto a obra avançava, seguiam os

cialização da Medicina, de enorme

demais trabalhos da Associação. Nesse

atualidade e apelo, atraiu dezenas

período, voltou-se a atenção novamen

de médicos e professores de escolas,

te para a questão do apoio aos médicos

hospitais e órgãos governamentais da

aposentados e seus dependentes ou her

cidade, ligados às áreas de higiene e

deiros. No final de 1948 foi aprovada

saúde pública.
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Selo Médico

Nas páginas
anteriores, vista aérea
da cidade de São
Paulo na década de
1940, onde se
vê, ao centro, o
edifício Martinelli.
Abaixo, documento
do lançamento da
pedra fundamental
da nova sede da APM

Logo no início da história da Associação Paulista de Medicina,
era desejo dos médicos criar organismo próprio que assegurasse pecúlio para suas famílias em caso de invalidez ou
morte, especialmente em razão do caráter liberal da atividade.
Ulysses Guimarães apresentou em 1948, como deputado estadual, anteprojeto que instituía uma taxa de assistência aos
médicos, vinculada aos atestados.
Na segunda quinzena de dezembro de 1949, o anteprojeto
foi apresentado em plenário com voto favorável em todas as
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A casa dos médicos
O sucesso desse Congresso, de janeiro de
1951, além do tema instigante e dos de
bates sobre as “vantagens e desvantagens
da socialização da medicina”, teve outro
motivo. Ele reuniu representantes de to

O Prédio

Em janeiro de
1951 a APM passa
a funcionar no
edifício da avenida
Brigadeiro Luiz
Antonio, 278

Em 21 de fevereiro de 1948, em presença de associados, convidados e autoridades, foi lançada a pedra fundamental do
edifício sede da APM. A planta foi apresentada em detalhes
pela Revista da Associação Paulista de Medicina, na edição de
agosto desse ano.
“O Prédio da APM será construído sobre uma área de 16 x 44

das as instituições médicas ou ligadas à

metros (704 metros quadrados) em forma quadrangular, com-

medicina da capital, além de outras do

pondo-se de quinze pavimentos, nove dos quais até o nível da

interior e já filiadas à APM. Foi nessa at

rua e os seis restantes com recuos impostos pelas leis muni-

mosfera de diálogo, entusiasmo e congra

cipais. A sociedade ocupará, inicialmente, os sete pavimentos

çamento que se aprovou a criação de uma

superiores, sendo os oito pavimentos inferiores destinados a

entidade congênere, de nível nacional,

serem alugados. No futuro, à medida que precisar, as insta-

a Associação Médica Brasileira (AMB),

lações da Sociedade poderão se expandir para os pavimentos

para cuja instalação foi oferecido o 90 an

inferiores. [...]

dar do edifício. Não há dúvida de que a

No 9º pavimento do prédio ficarão instaladas a secretaria, a

realização desse grande encontro na nova

tesouraria, o arquivo e a diretoria da Sociedade, na parte poste-

sede da APM só potencializou o orgulho

rior deste pavimento será localizado amplo anfiteatro para con-

de todos os que haviam lutado por ela.

ferências, comportando 230 ouvintes sentados, construído sem

Se a Faculdade de Medicina da USP

colunas centrais, com área de 240 metros quadrados e altura

era chamada pelos alunos e ex-alunos

de 6 metros, permitindo construção de galerias a 3 metros de

como a “Casa de Arnaldo”, por preser

altura, correspondendo ao pavimento imediatamente superior.

var a memória de seu grande inspirador

Na parte anterior do 10º pavimento ficarão instaladas a bibliote-

e por criar na escola uma tradição de

ca e a administração e redação da Revista Paulista de Medicina,

busca da excelência em pesquisa e for

a parte posterior corresponde ao vazio do auditório. Na parte

mação na medicina brasileira, dali em

anterior do 11º ficará instalado o Departamento de Previdência,

diante, estudantes, médicos e professores

com amplas acomodações para todos os serviços administrati-

teriam outro lugar para falar, ouvir, ler,

vos, na parte posterior serão instaladas salas de reuniões cien-

debater, trocar experiências, desenvolver

tíficas rotineiras das várias secções científicas da Sociedade. [...]

e aperfeiçoar sua formação, seu traba

A Diretoria da Associação Paulista de Medicina, calcula que a

lho, seu conhecimento – e para defender

renda dos oito pavimentos inferiores produza o suficiente para

sua profissão, claro. Muito mais do que

os pagamentos de amortização e juros do empréstimo contra-

uma sede, com o edifício da Brigadeiro

ído para a construção.”

a APM abria a seus associados e aos pro
fissionais da medicina as portas de uma
nova casa. A Casa dos Médicos.
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Consolidação
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cap í tulo

Primeira máquina
coração-pulmão
artificial,
produzida no
Hospital das
Clínicas da
FMUSP, em 1958

4

na

capital

Aquela não era para ser apenas mais

de comemorações do 250 aniversário da

uma assembleia da APM. A Assembleia

instituição.

Geral da Associação Paulista de Medi

Em seguida à posse dos eleitos, como

cina realizada em 22 de janeiro de 1955

já era tradição, procedeu-se à atribuição

foi especial. Em sessão solene, com a

de prêmios a mais de uma dezena de

presença maciça de associados e convi

trabalhos escolhidos entre os apresen

dados ilustres de todas as entidades mé

tados pelos sócios, áreas de pesquisa e

dicas, deu-se posse à nova diretoria – es

atuação médica pertinentes às Comis

colhida entre duas chapas por “sufrágio

sões Científicas – cardiologia, pneu

direto”, como registram os documentos

mologia, fisiopatologia clínica e tera

– e, o mais importante, abriu-se o ciclo

pêutica, moléstias endêmicas e bancos
de sangue, diagnóstico e tratamento da
hepatite, entre outras. Mas as atenções
estavam mesmo voltadas para o discur
so do novo presidente, o professor Jairo
de Almeida Ramos. Reeleito para o car
go que ocupara com empenho em perí
odos anteriores, esperava-se dele, além
da exposição de suas prioridades no
novo mandato, sob o lema da “união e
defesa” da classe, a reafirmação de prin
cípios, objetivos e rumos para a APM.
Ideias e estratégias
O discurso não frustrou as expectativas.
Firme e claro, doutor Jairo Ramos re
conheceu avanços, delineou o contexto
geral da saúde no país com seus proble
co n q u i s ta s e d e s a f i o s 4 9

A Escola Paulista
de Medicina e, ao
fundo, o Hospital
São Paulo na década
de 1940

mas e urgências, expôs ideias e estraté

séria. Crescem as dificuldades e, infeliz

tro problemas fundamentais que estão a

gias para a continuidade e consolidação

mente, aumenta a incompreensão, o que

exigir correção e planejamento racional.

da instituição.

torna difícil encontrar o caminho cer

(...) Esses problemas dizem respeito à or

Grave crise – “A União da Classe e a

to que nos levaria a uma solução justa e

ganização dos serviços assistenciais do

construção da nossa sede social, que

adequada. E quando falamos em solu

Estado, ao ensino médico, à organização

constituíram o programa com que nos

ção justa e adequada não queremos nos

hospitalar e ao comércio de drogas”.

apresentamos candidato em 1945, fo

referir somente aos direitos dos médicos,

União e defesa – “Nosso indiferentis

ram realizadas, em suas linhas gerais,

mas também aos direitos da sociedade”.

mo coletivo e nossa ação individualis

após oito anos de intensa porfia graças

Problemas fundamentais – “Se o século

ta já foram responsáveis por períodos

ao apoio que recebemos dos médicos de

XIX se caracterizou pelo direito à ins

negros de nossa história e a recupera

São Paulo e ao perseverante trabalho da

trução, o século XX se caracteriza pelo

ção que necessitamos só será possível

queles que foram nossos colaboradores.

direito à saúde. No Brasil ainda não re

quando as elites sociais passarem a se

(...) Temos consciência perfeita das [no

solvemos o primeiro e estamos a braços

interessar pelo bem comum. E como

vas] responsabilidades [agora] assumi

com o segundo, que está a exigir uma

o bem comum não pode existir sem

das. Sabemos dos graves problemas que

solução adequada e urgente se quiser

que os problemas assistenciais sejam

Ação e liderança

teremos que enfrentar. (...) A classe mé

mos sobreviver, progredir e merecer o

encarados com seriedade, precisam

Fechando o ciclo das comemorações

dica atravessa grave crise, que, iniciada

respeito dos países civilizados. (...) Den

as Associações Médicas tomar a ini

dos 25 anos de vida da APM, coube a

há anos, se tem tornado cada vez mais

tro de nosso setor de ação existem qua

ciativa desta luta, não só cooperando

um de seus fundadores, doutor Alberto

com os governos, como se antepondo,

Nupieri, em discurso na sessão solene

frontalmente, a suas ações quando mal

de 23 de dezembro de 1955, reavivar

orientadas. (...) Para isto necessitamos

a memória e registrar para a história o

de união da classe, pois somente assim

passado e o presente dessa trajetória.

poderemos realizar a defesa dos inte

Novembro, 1930 – “Com adesões de

resses do médico, sem prejudicar os

mais de duzentos médicos, a 29 de no

direitos dos que realmente necessitam

vembro, decorridos pouco mais de dois

de assistência”. (Da Revista Paulista de

meses da minha exposição de motivos, a

Medicina, março de 1955, págs. 93-95)

primeira reunião, na sede da Faculdade

Dr. Alberto Nupieri,
um dos fundadores da
APM que discursou
nas comemorações dos
25 anos da entidade

de Medicina, o fidalgo solar da rua Bri
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O presidente não podia ter sido mais

gadeiro Tobias. Esta foi cuidadosamen

incisivo. Os desafios cresciam e as en

te preparada: durante dois dias, o meu

tidades médicas, aí incluída e destaca

telefone trabalhou sem descanso, tendo

da a Associação Paulista de Medicina,

mobilizado todas as pessoas da minha

deviam se fortalecer para enfrentá-los.

família. E a reunião foi uma magnífi

A estratégia era a de “união” para uma

ca concentração da classe, a ela com

“defesa” legítima e eficiente da classe.

parecendo pouco mais de cem colegas,
co n q u i s ta s e d e s a f i o s 5 1

Na década de 1950
São Paulo contava
com mais hospitais,
postos de puericultura
e profissionais
especializados.
Acima, enfermeiras
participam de curso
no Hospital das
Clínicas em 1953,
e abaixo cuidam de
crianças no setor de
ortopedia da Santa
Casa de Misericórdia

Dezembro, 1955 – “O surto invulgar da

que em tão pouco tempo se tornara a

Associação Paulista de Medicina se deve

maior cidade do país. De 1930 a 1955,

a três fatores: a oportunidade do seu lan

São Paulo passara de menos de um para

çamento, como exigência da época, a

quase 3 milhões de habitantes. Gente,

descentralização científica nos diversos

na sua imensa maioria, pobre e depen

setores especializados; a unidade social

dente dos serviços públicos de saúde.

como centro de recreação. E nesta noite

Esse quadro não era, evidentemente, ig

de confraternização e homenagem a seus

norado pelos dirigentes e membros da

precursores, sustentáculos e artífices, o

APM. Ao contrário. Multiplicavam-se

nosso pensamento se dirige melancoli

as ações junto aos órgãos competentes

camente para os que já se foram e, do

reivindicando mais investimento pú

Além, continuarão velando pela sua e

blico na estrutura e oferta de serviços

nossa criação. Com um quarto de sécu

de saúde à população. Reconhecia-se o

lo de existência, a Associação carrega em

que vinha sendo feito nos vários níveis

veis ao exercício da medicina na relação

sua esteira um imenso acervo de serviços

de governo, enquanto se exigia que se

direta médico-paciente.

prestado à cultura do país”. (Da Revista

fizesse mais em uma cidade que, depois

A APM não abriu mão de denunciar a

Paulista de Medicina, dezembro de 1955)

dos imigrantes estrangeiros, atraía cada

situação que se delineava, e se agrava

vez mais migrantes de todo o país, à ra

va, de estimular, ou mesmo de liderar,

É certo que, 25 anos depois, o cenário

zão de mil por dia em períodos de pico

juntamente com outras entidades, a

físico e social da capital paulista havia

nos anos 1950 e 1960.

resistência a essas ameaças à condição

mudado bastante. E melhorado em

Nesse contexto de crescimento contur

social e profissional dos médicos. Em

muitos aspectos, inclusive no da saúde

bado, a APM não perdia o foco na defesa

reunião com os deputados da Comis

pública. Havia mais hospitais, em geral

da classe que representava, contra o que

são de Saúde da Assembleia Legislati

privados, e mais médicos, formados em

já, naquela altura, se identificava como

va Estadual, em setembro de 1967, os

número respeitável para a época. Presi

um número maior de escolas de medici

os dois grandes riscos à situação social

doutores Ítalo Domingos Le Voci e

diu-a Rubião Meira; eu a secretariei.

na. Havia mais pronto-socorros, postos

e à condição de trabalho dos médicos: o

Pedro Kassab, pela Associação Paulista

Cintra do Prado hipotecou a solidarie

de saúde, postos de puericultura, creches

paternalismo estatal e a mercantilização

de Medicina e pela Associação Médica

dade da Associação dos Antigos Alunos

e parques infantis, além de mais clínicas

da medicina. O primeiro, originário do

Brasileira, respectivamente, delinea

da Faculdade e Ferraz Alvim propôs a

especializadas e laboratórios de análises.

Estado Novo varguista e mantido pelo

vam a posição dessas entidades contra

denominação vencedora. A Faculdade

Ampliara-se a vacinação, caíra a morta

regime militar de 1964, punha o médico

a mercantilização da medicina e o avil

de Medicina e o Instituto de Higie

lidade infantil, estavam contidas a varí

na condição de empregado do estado. O

tamento da profissão médica.

ne foram seus primeiros locais. E sem

ola e a tuberculose. Nada, porém, que já

segundo, na condição de empregado das

Como solução, os dois dirigentes reite

demora começaram a funcionar suas

se pudesse reconhecer como suficiente

empresas de saúde. Ambos, ameaçando

raram uma proposta antiga, a de incluir

Seções: Medicina, Cirurgia, Pediatria,

diante das necessidades de uma popu

suprimir a autonomia intelectual, ética

na agenda governamental a criação de

Obstetrícia, Urologia e Neurologia”.

lação que crescia e se adensava naquela

e profissional, características indispensá

um “seguro social” de suporte finan
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Nos anos 1950,
imigrantes
nordestinos
chegavam todos os
dias à Capital na
esperança de uma
nova vida
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Aparelho de anestesia
em circuito fechado
“Romulus” (Dräger
Werk Lübeck)

Articulação e convergência

A proposta foi apresentada formalmen

esta a ser feita por profissionais de livre

Essas e todas as outras bandeiras, cam

te ao Congresso pelos representantes

escolha dos pacientes, com autonomia

panhas e mobilizações entre as décadas

da Associação Médica de Minas Gerais

para examinar, diagnosticar e prescre

de 1950 e 1960 não foram conduzidas

(AMMG), sendo aprovada em assem

ver. “Nessas condições, convém que se

pela APM isoladamente. Nem pode

bleia pelo conjunto das entidades es

acentue, que se deixe suficientemente

riam sê-lo, dada a amplitude e comple

taduais representadas no evento, vinte

claro que a Associação Médica Brasileira

xidade social e política das questões em

ao todo. Para presidi-la, por consenso

e a Associação Paulista de Medicina, re

pauta. Por mais reconhecida e represen

estabeleceu-se que seria um membro

presentando oficialmente os médicos de

tativa, a APM não poderia ter sido ou

da APM, sendo eleito como seu primei

todo o Brasil e do estado de São Paulo,

vida como voz solitária.

ro presidente o médico paulista Alípio

consideram efetivamente indispensável

E, na verdade, ela nunca se apresentou

Corrêa Netto. E, para sustentá-la nos

a existência de seguro social para a co

como tal. Bem ao contrário. Tratou,

primeiros tempos, a entidade paulista

de sua constituição, a AMB terá necessariamente a forma de

bertura financeira da assistência à saú

desde o início, de se articular com as de

ofereceu, além de um andar da sua nova

uma Federação de Sociedades Estaduais. As sociedades esta-

de. (...) sistema de contribuição compul

mais entidades médicas de dentro e de

sede, também alguns empréstimos e

duais conservarão, naturalmente, sua autonomia patrimonial,

sória, sob a responsabilidade do poder

fora do estado, isto quando não ajudou

adiantamentos de contribuições. Tudo

jurídica e administrativa e se manterão fiéis às suas tradições

público, a fim de que aqueles dotados de

a criá-las e a compartilhar com elas es

sem nenhum prejuízo para a sua estru

e particularidades. Deverão, entretanto, readaptar seus esta-

menor renda não fiquem a descoberto

trutura e os recursos da sua sede. Como

tura federativa e autonomia de gestão.

tutos e regimentos, de modo a poderem satisfazer um divisor

contra esse risco financeiro. E é justa

o fizera na criação, vale lembrar, de uma

Com o mesmo espírito com que partici

comum que lhes dê a necessária base de trabalho. Deverão as

mente por considerarem indispen

das mais importantes no cenário da ati

pou da criação da AMB, a APM buscava

sociedades locais se transformar em verdadeiras sociedades

sável esse sistema há longos anos,

vidade médica do país, a Associação

integrar-se às demais entidades médicas

estaduais, capazes de reunir em seu quadro social a maioria

que têm essas entidades luta

Médica Brasileira.

já existentes ou novas, como a Acade

dos médicos da capital e do interior de cada estado do Brasil.”

do para que se preservem as

Como já registrado, a AMB foi funda

mia de Medicina de São Paulo, de 1954

(Da Revista Paulista de Medicina, agosto de 1951)

características liberais da me

da oficialmente em 26 de janeiro 1951,

(sucessora da antiga Sociedade de Me

dicina contra a invasão, no

durante a realização do III Congresso

dicina e Cirurgia de São Paulo), o Con

domínio profissional, seja

da Associação Paulista de Medicina, que

selho Regional de Medicina de São Pau

por órgãos arrecadadores e

contou com a participação de um grande

lo, CREMESP, de 1957, e a Associação

pagadores pertencentes ao

número de médicos, na inauguração de

Brasileira de Escolas Médicas, de 1962.

poder público, seja por ór

sua sede própria. A ideia de se constituir

Era o espírito da convergência de ideias e

gãos ou entidades privadas

uma entidade que integrasse as associa

articulação das ações, sempre em nome

dessa mesma natureza”. (“A

ções médicas estaduais em nível nacio

da união e defesa da classe médica.

APM diz a deputados qual

nal não era nova. Vinha sendo discutida

Isso valia, principal e especialmente, para

é a sua luta” in O Médico

dentro da própria APM havia já alguns

as relações com suas filiadas, que ganha

Paulista, Boletim Informa-

anos. Correspondia ao espírito “naciona

vam força no interior do estado. Rela

tivo da APM, 1a quinzena

lista” da época, além de possibilitar ações

ções, também, cada vez mais articuladas

de novembro de 1967).

articuladas de âmbito mais abrangente.

e convergentes.
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A APM e a AMB

ceiro à assistência à saúde, continuando

“A criação da Associação Médica Brasileira (AMB) é uma consequência lógica do movimento de união da classe médica,
que, nos últimos anos, tomou formas mais amplas, máxime
em São Paulo. A esse movimento da classe em defesa de seus
interesses se deve, entre outras realizações, a ampliação e a
reestruturação da Associação Paulista de Medicina e a criação
de seu Departamento de Previdência, a Assembleia Permanente de Médicos e Engenheiros de São Paulo e o estudo dos
problemas relacionados com a socialização da medicina.
Com a criação da Associação Médica Brasileira, o movimento
de união da classe entra em etapa superior. Do ponto de vista

co n q u i s ta s e d e s a f i o s 5 5
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no

interior

“Consequência lógica do movimento

A regionalização necessária

de união da classe médica” promovida

Criada e enraizada originalmente na

pela Associação Paulista de Medicina

capital do estado, a Associação Paulis

foi, antes mesmo da criação da AMB

ta de Medicina sentiu a necessidade de

no plano nacional, o estímulo que ela

regionalizar-se no final dos anos 1940.

deu à criação de associações regionais,

Até 1947, a APM reunia em seu quadro

de âmbito estadual. Em rápida suces

social como associados efetivos ape

são de poucos anos, até o final dos anos

nas médicos residentes na cidade e nos

1950 estavam criadas, reestruturadas,

municípios vizinhos. Admitia eventual

conveniadas ou filiadas à APM 35 enti

mente médicos de cidades do interior na

dades regionais. No final da década de

condição especial de associados corres

1970, a APM já contava com 56 regio

pondentes, a mesma categoria estatutá

nais e filiadas distribuídas por todo o

ria dos associados residentes no exterior.

interior paulista.

Isso começou a mudar inteiramente a

Nas páginas
anteriores, vista
aérea da praça da
Bandeira durante
as comemorações do
quarto centenário
de São Paulo,
em 1954. Na
página ao lado,
a Faculdade de
Medicina de
Ribeirão Preto,
inaugurada em
1948, e à direita a
regional da APM
na mesma cidade
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O interior do
Estado ganhava
força e voz com
as regionais da
APM. Ao lado,
Jaú e, abaixo,
Santo André

As ações da APM chegavam ao interior do estado por
intermédio de suas regionais. No alto, à esquerda, Marília
e, à direita, Lins. Acima, Amparo e, ao lado, Taubaté

partir de 1948. Nesse ano, por decisão

começava a deslanchar, com a policul

aprovada em Assembleia Geral, a Asso

tura do café, da cana-de-açúcar e do

ciação Paulista de Medicina ajusta seus

algodão e com os polos industriais e

estatutos para tornar-se formalmente

agroindustriais que ganhavam densi

uma entidade estadual, podendo criar

dade econômica, social e demográfica

ou aceitar filiadas ou realizar convênios

em diversas regiões do estado, atraindo

com entidades locais do interior. E os

igualmente um bom número de mi

efeitos dessa decisão foram imediatos: já

grantes de outros estados brasileiros.

em 1949, dos cerca de 3 mil associados

Ainda que não no mesmo ritmo galo

da entidade, pouco mais de 40% eram
médicos residentes em cidades do inte
rior do estado – e muitos deles, perten
centes ao quadro associativo de entida
des já existentes ou em formação.
Esse movimento de ampliação e arti
culação de forças no plano estadual re
fletia, certamente, o novo dinamismo
regional. Também o interior paulista
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Medicina promoveu na cidade o seu I

relativamente recente podia sediar jor

raquara, Bauru, Campinas, Jundiaí,

Congresso Regional. Sinal claro de que

nadas científicas, congressos, simpó

Presidente Prudente, Ribeirão Preto,

a regionalização da entidade dos médi

sios ou conferências, no início dos anos

Santos, São José dos Campos, São José

cos paulistas era para valer.

1970, era porque a APM paulistana es

do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté, além

tava presente no apoio e na organiza

dos municípios do entorno da capital,

As regionais em expansão

ção desses eventos. Por outro lado, se

cresciam em população, produção e

As regionais da APM cresceram em

a APM central estava mais interessada

renda de forma expressiva. Isso fazia

número e se consolidaram. Quer dizer,

em conhecer, debater e propor soluções

crescer a demanda por infraestrutura

expandiram-se e fortaleceram-se como

para as questões envolvendo a medici

– estradas asfaltadas novas ao lado das

entidades representativas da classe médi

na e o atendimento médico sanitário e

velhas ferrovias, saneamento básico,

ca e atuantes nas suas cidades e regiões.

previdenciário à população rural, isto,

eletrificação, comunicações – e por ser

Esse processo de consolidação e de mo

sem dúvida, tinha muito a ver com

viços sociais, como escolas, hospitais e

bilização, naturalmente, não foi ho

o estreitamento dos vínculos entre a

centros de lazer. Não por acaso, já em

mogêneo em todos os lugares. De um

atuação da entidade na capital e no in

1948 era criada a Faculdade de Medi

modo geral, porém, foi eficaz e de re

terior do estado. Da mesma maneira,

cina de Ribeirão Preto (FMRP), com

sultados animadores. Em curto espaço

quando, em 1967, diversas regionais

seu Hospital das Clínicas, vinculada à

de tempo, as regionais, mesmo algumas

encaminhavam à diretoria da APM

Universidade de São Paulo.

das mais novas, já estavam promovendo

um documento comum com críticas e

A FMRP-USP entrou em funciona

ciclos de palestras e cursos vinculados às

propostas relativas ao que chamavam

mento em 1951. Para celebrar esse fato

diversas especialidades médicas. Além

de “estatização da assistência médica

promissor, a Associação Paulista de

de assembleias para discussão e tomada

pelo INPS”, criado nesse ano, elas es

de posição sobre os interesses profissio

tavam assumindo e enriquecendo um

nais da classe.

debate que era central na entidade ha
via já um bom tempo.

Regional da APM
em São Bernardo
do Campo
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A APM e suas regionais

Essa relação de mão dupla era, na ver

Boa parte desses esforços era resultado

dade, o fato novo e um marco funda

de ações conjuntas, de parcerias entre a

mental na história da instituição. A

APM da capital e as regionais do inte

Associação Paulista de Medicina cria

rior. Ações e parcerias que, mais do que

da em 1930 estava, de certo modo,

apoio da instituição central às suas fi

sendo recriada. Ela era agora formada

liadas, eram um movimento natural de

pela APM de São Paulo, suas regionais,

troca, de intercâmbio de experiências e

filiadas e conveniadas, constituindo

iniciativas com o qual todos se fortale

uma entidade federativa mais ampla,

ciam e do qual todos se beneficiavam.

mais forte e representativa dos médi

Se uma unidade pequena ou de criação

cos paulistas.

A APM e as regionais no atual Estatuto Social

pante de São Paulo, cidades como Ara

Art. 3º, § 1º - As Seções Regionais e as Associações Filiadas terão personalidade jurídica própria, autonomia administrativa
e financeira e reger-se-ão por estatuto próprio que não deverá
conflitar com o Estatuto da APM.
Art. 6º - Serão associados efetivos da APM os médicos que residirem ou trabalharem no Estado de São Paulo, admitidos na
forma prevista neste Estatuto.
§ único - Poderão se associar à APM médicos domiciliados em
outros Estados, na forma deste Estatuto.
Art. 28 – A Assembleia de Delegados é o órgão soberano da
APM, com poderes, nos limites da legislação e deste Estatuto,
para resolver ou deliberar sobre todos os assuntos e atos sociais que envolvem a Entidade.
Art. 29 – A Assembleia de Delegados será composta por Delegados da Capital, das Seções Regionais e das Associações
Filiadas.
Art. 90 – A APM será constituída, fora da Capital do Estado,
pelas Seções Regionais e pelas Associações Filiadas, que congregarão os associados dos Municípios a ela vinculados.
§ único - Serão consideradas Seções Regionais e Associações
Filiadas as associações médicas que se filiarem à APM nos termos deste Estatuto.

A Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas,
fundada em 1925, filiou-se à APM em 1950
co n q u i s ta s e d e s a f i o s 6 3
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reconhecimento

e

dinamismo

Após anos de forte mobilização pela

de deferência às duas entidades – pouco

formação de um conselho de medicina

usual nos governos do regime militar de

autônomo no estado, a APM, o Sindica

1964 –, mas os riscos de estatização da

to dos Médicos e a Faculdade de Medi

medicina e de submissão profissional e

cina da USP conseguiram seu intento.

ética dos médicos não deixaram de ser

Marco simbólico dos avanços nessa ca

apontados.

minhada foi, sem dúvida, a criação, em

Vista aérea da rua
XV de Novembro,
no centro de
São Paulo, no início
dos anos 1960
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1957, do Conselho Regional de Medici

A organização

na de São Paulo, CREMESP. Ele teria

Entre os anos 1950 e 1960, a APM, in

como principal função a de fiscalizar, de

discutivelmente, firmou-se de vez como

forma pública e independente, o exercí

instituição de representação e defesa

cio da medicina do ponto de vista ético

de um importante segmento social e

e profissional. No mesmo ano essa e ou

profissional, a classe médica do estado.

tras atribuições dos conselhos regionais

“A Associação Paulista de Medicina se

de medicina do país foram oficializadas

apresenta como uma sociedade de le

por lei própria, assinada pelo presidente

gítima utilidade pública, trabalhando

Juscelino Kubitschek.

ativamente para a elevação do padrão

Passada uma década, em 1968, o mi

científico, moral e ético da profissão

nistro da Saúde do governo Costa e

médica”, registrava a Revista Paulista de

Silva, Leonel Tavares Miranda de Albu

Medicina na edição de janeiro de 1955.

querque, vem à sede da APM explicar

Essa posição de respeito e liderança re

pessoalmente a seus dirigentes, e aos da

conhecidos era devida, em boa parte,

AMB, o novo Plano Nacional de Saúde,

ao seu modelo de organização institu

sobretudo nos pontos sensíveis das atri

cional, que se manteve estável mesmo

buições funcionais dos médicos, objeto

com os ajustes estatutários já feitos

de intenso debate e muitas divergências.

– e se manteria depois de outros tan

A visita e as explicações do ministro

tos que viriam a ser feitos no futuro.

foram reconhecidas como uma atitude

Um modelo ao mesmo tempo sólido e
co n q u i s ta s e d e s a f i o s 6 5

Nos anos 1960
a APM
consolidava cada
vez mais sua atuação
se reorganizando,
quando necessário,
em favor da
classe médica

flexível, capaz de manter boa dosagem

internas de renovação – caso, por exem

pendente têm dado à entidade robus

dos associados da APM, a exemplo de

de autoridade pessoal, com o regime

plo, da criação em 1967 do Conselho de

tez, reconhecimento e legitimidade.

diversos tipos de seguros e eventos.

presidencialista, e de participação co

Presidentes da APM, reunindo a orga

Condições indispensáveis para fazê-la

O fato de a APM seguir mantendo até

letiva, com os associados podendo as

nização central e suas regionais em um

crescer, afirmar-se e manter a trajetória

então sua sustentação financeira vincu

sumir múltiplas funções na diretoria.

coletivo de consulta e deliberação sobre

em cenários especialmente turbulentos

lada essencialmente a receitas internas

E, o mais importante, podendo mani

questões de interesse comum.

ou mesmo adversos – como o dos anos

e, aos poucos, agregar a elas parcerias

festar-se nas assembleias e eleger o pre

O ideal é que os estatutos mudem, mas

1960-1970.

externas de sua iniciativa não é só um

sidente e a diretoria a cada dois anos,

que permaneçam a estrutura original

em eleição direta e por voto secreto.

com sua missão e seus valores. Tem

A sustentação

tonomia essencial para sustentar uma

Na vida das instituições, são normais, e

sido assim que a APM vem garantin

Nenhuma instituição sobrevive sem re

história.

até frequentes, as reformas estatutárias.

do a continuidade de sua trajetória no

cursos, de fontes internas ou externas.

Elas se justificam por diferentes moti

rumo traçado desde as origens, o da

O primeiro caso é o menos comum,

Missão e comprometimento

vos, ligados a contextos sociais e polí

união e defesa da classe. E os valores

mas é nele que se situa a Associação

Unir e defender a classe médica era,

ticos, a ciclos econômicos, a mudanças

da participação democrática dos asso

Paulista de Medicina.

numa expressão característica dos anos

culturais, a impulsos ou necessidades

ciados e da atuação institucional inde

Desde o início da sua história, foram e

1960-1970, a “razão de ser” da Associa

continuaram sendo as receitas vindas

ção Paulista de Medicina; em resumo,

das contribuições dos associados que

que se desdobrava em um conjunto de

têm garantido a parte maior do orça

objetivos e interesses a alcançar e atender.

mento da APM. Por certo período, é

Entre os objetivos estavam os de repre

preciso lembrar, também tiveram peso

sentar, congregar e mobilizar a classe

orçamentário importante as receitas

em torno da preservação da medicina

recebidas pelo aluguel de parte dos an

liberal contra a sua estatização e/ou

dares da sede da Brigadeiro. Haviam

mercantilização e da defesa de direitos

sido destinados a gerar rendas a serem

fundamentais dos profissionais da saú

aplicadas primeiramente na amortiza

de, sobretudo o direito da livre esco

ção do financiamento da construção e

lha e um seguro previdenciário. Estava

depois no custeio e investimento da en

igualmente a mobilização da classe pela

tidade. Já a partir da década de 1960,

elevação do nível de pesquisa e ensino

com a nova e progressiva destinação

da medicina contra a criação de escolas

desses andares para as diretorias e ati

de qualidade duvidosa, com efeitos no

vidades da própria APM, essas receitas

civos sobre a formação médica.

se reduziram bastante e acabaram per

Para alcançá-los, a APM, além de não

dendo sua importância original.

poupar esforços no diálogo com as au

Outras fontes de recursos, ao longo do

toridades em torno dessas questões, diá

tempo, se somariam às contribuições

logo por vezes duro, tratou de buscar

6 6 a s s o c i aç ão pa u l i s ta d e m e d i c i n a

fato relevante. É explicativo de uma au
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A fazenda San
Martin, na Serra
da Cantareira, foi
adquirida pela APM
e transformada no
Clube de Campo
dos associados

foram criados o informativo, Revista da

fins de semana e férias dos associados e

o Selo Médico e o Departamento de

Associação Paulista de Medicina (depois

seus familiares. Lugar ideal para o Clu

Previdência.

Revista Paulista de Medicina, O Médi-

be de Campo dos médicos da APM.

Entre os interesses estavam os da com

co Paulista, Jornal da APM, Revista da

Era marcante o que estava sendo feito

plementação científica, do enriqueci

APM), a biblioteca, o Suplemento Cul-

pela APM em serviços e benefícios a

mento cultural e da convivência social.

tural, o museu e a pinacoteca. Além

seus associados. Em vias de completar

Para o primeiro, foram sendo criados

dos eventos promovidos na sede, foi

quarenta anos de existência, a insti

os departamentos científicos, em subs

adquirida, na gestão do então presiden

tuição dava sinais de dinamismo e de

tituição às seções científicas originais,

te Henrique Mélega, uma fazenda em

capacidade criadora e mobilizadora

abrangendo um número crescente de

Caieiras, junto à Serra da Cantareira.

notáveis.

especialidades médicas e promovendo

Espaço belíssimo e preservado, com 66

palestras, projeção de filmes, encontros

alqueires de extensão, sendo 45 de mata

Um patrimônio comum

Santa Helena, entre outros modernistas, subiram até o 8º andar

e congressos igualmente em maior nú

atlântica nativa intocada. Lugar aprazí

Sem dúvida, a Associação Paulista de

do prédio da Brigadeiro. E lá ficaram numa sala climatizada, à

mero e especialização. Para o segundo,

vel para descanso, práticas esportivas,

Medicina entrava na idade madura em

espera dos vizinhos. Estes só chegaram bem mais tarde, quando,

boa forma. Podia-se dizer, assim, que o

no final da década de 1990, a APM retomou as aquisições de obras

projeto dos fundadores estava consoli

de arte, agora de artistas brasileiros e estrangeiros contemporâ-

dado. Que quatro décadas e quase duas

neos. Convidados a expor seu trabalho na sede, os artistas, ao

gerações depois, o ideal de uma socieda

final da exposição, deixavam uma das obras para o acervo da

de médica promotora de conhecimento

instituição. Uma troca justa e, sobretudo, interessante para a di-

e cultura e defensora de ideias e direitos

vulgação da arte.

estava concretizado. Que nesses quaren

Assim vieram Antonio Peticov, Caciporé Torres e Gustavo Rosa, entre

ta anos um valioso patrimônio comum

tantos outros. Hoje o andar está repleto de arte. Médicos e visitan-

havia sido constituído pela ação coleti

tes podem apreciar, admirar e contemplar o acervo da pinacoteca.

Rico acervo

soluções próprias. Daí nasceram, então,

Ela começou a ser formada há um bom tempo. Em 1948, o médico Ernesto Mendes, diretor Cultural, conseguiu uma doação de
algumas obras e comprou outras nos anos seguintes. Foi com
elas que iniciou a formação do acervo da pinacoteca da APM. Ajudaram-no a se decidir as longas conversas e consultas aos críticos
e amigos Sérgio Milliet e Lourival Gomes Machado. Como também
o ajudaram, e muito, aqueles tempos difíceis do pós-guerra, que,
na falta de recursos para investimento, derrubaram os preços das
obras de arte.
Foi assim que Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, Anita Malfati, Lasar
Segall, Aldemir Martins e ainda Volpi, Rebolo e Bonadei, do Grupo

va, determinada e generosa, de alguns
milhares de protagonistas.
Patrimônio material constituído pelo
próprio edifício sede, pelo clube de
campo e por um expressivo acervo de
arte. Patrimônio simbólico, presente
na experiência acumulada, nas deci
sões difíceis, nas soluções bem-suce
didas, na multiplicação das ativida
des, no crescimento do quadro social,
nas memórias pessoais, na história em
construção.
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Procissão, tela de Tarsila do Amaral
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Ao lado, a
Unifesp. Em
primeiro plano
prédio da
Biblioteca
Regional de
Medicina,
inaugurada
em 1967 e, ao
fundo, prédio
das Ciências
Biomédicas,
inaugurado
em 1963
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da escola para
associação

a

No depoimento para este registro histó

dicas se justificavam. De um lado, pela

rico, doutor Nelson Guimarães Proença

força de atração exercida pela Asso

– antigo militante e dirigente destaca

ciação Paulista de Medicina. Era uma

do da APM e da AMB nos anos 1980

instituição já reconhecida por seu tra

– lembrou que no seu tempo de aluno

balho e consolidada na sua estrutura,

da Faculdade de Medicina da USP, na

que oferecia um ambiente de abertura à

década de 1950, a expectativa de boa

divulgação dos avanços científicos e téc

parte dos estudantes era, ao término da

nicos das especialidades médicas, tanto

vida acadêmica, a de continuar e aper

quanto de engajamento na defesa da

feiçoar sua formação no ambiente social,

classe. De outro, pela força de estímulo

cultural e profissional da APM. Alguns

exercida a partir das escolas de medici

já frequentavam a entidade regularmen

na, onde o ensino e a convivência entre

te, presentes em encontros e palestras.

professores e alunos, além da transmis

A entrada para a Associação aparecia,

são de conhecimentos, tinham uma di

então, como o caminho natural depois

mensão humanista, visavam à formação

da saída da academia. O que, está cla

de bons médicos e cidadãos conscien

ro, não acontecia só com os estudantes

tes. A ser complementada, atualizada e

daquela escola médica, mas igualmente

enriquecida pela vida afora, na carreira

com os da Escola Paulista, da Faculdade

pessoal e nas associações de classe.

da Santa Casa e de outras instituições

De resto, essa dinâmica era induzida

de ensino. Como também, é preciso di

pelo próprio ambiente geral do país,

zer, estas memórias não surgiram apenas

fervilhante de ideias, ensaios e pesqui

neste depoimento, mas foram referidas

sas em todos os campos da ciência e da

em outros com a mesma ênfase.

cultura.
A sociedade brasileira, na ultrapassa

O ambiente acadêmico

gem do passado colonial rumo à mo

Esse interesse e essa expectativa da ju

dernização, enfrentava seus fantasmas,

ventude estudantil das faculdades mé

buscava explicações, concebia projetos,
co n q u i s ta s e d e s a f i o s 7 1

Edifício do Ciclo
básico da Unicamp,
em 1976

Lycurgo de Castro Santos Filho com a

Rockfeller e o Institute of International

ni. Desde os tempos

História da Medicina no Brasil (1947),

Education, do Departamento de Esta

de médico recém-for

Antonio Carlos Jobim e Vinícius de Mo

do. Eram instituições ligadas direta ou

mado na Faculdade

rais com música e texto de Orfeu da Con-

indiretamente ao governo norte-ame

de Medicina da USP,

ceição (1956), Lúcio Costa e Oscar Nie

ricano e, portanto, aos interesses es

na década de 1940,

meyer com o projeto de Brasília (1960).

tratégicos, econômicos e políticos, dos

revelou-se um talen

Nessa atmosfera cultural e política ener

Estados Unidos no Brasil e na América

to para a cirurgia do

gizada, criativa e democrática não sur

Latina. Com o apoio e os recursos des

tórax. Com o desen

preende encontrar nas escolas de medici

sas organizações, construíram-se es

volvimento científico

na um ambiente acadêmico interessado e

colas e hospitais-escola, equiparam-se

e técnico obtido em diversos hospitais

participativo.

laboratórios e centros de exames, seus

e clínicas nos Estados Unidos, especia

pesquisadores e professores puderam

lizou-se em cirurgia do coração e lide

A formação e a profissão

pesquisar e estagiar no exterior. De lá

rou a equipe que fez o primeiro trans

O foco das atividades na academia, tan

trouxeram conhecimentos, métodos e

plante desse órgão no Brasil, em 1968.

to nas salas de aula como nos laborató

técnicas novas que aplicaram no seu

Tornou-se um cirurgião cardíaco de

rios, nas salas de exames e nas clínicas

trabalho ou desenvolveram e aperfei

renome mundial. Mais importante

dos hospitais-escola – como, por exem

çoaram o próprio conhecimento e ex

que isso, contribuiu para estabelecer

plo, o Hospital São Paulo, da Escola

periência em clínica e cirurgia.

um patamar mais alto para o ensino

Paulista de Medicina agora integrada

Como referência, pode ser citado o caso

médico no país, além de fomentar a

dava asas à criação. Entre as décadas

na Universidade Federal de São Paulo,

do doutor Euryclides de Jesus Zerbi

pesquisa, a inovação tecnológica e a

de 1930 e 1950, uma geração brilhante

Unifesp –, era, naturalmente, a forma

de pensadores, ensaístas, historiadores,

ção médica. Formação que se pretendia

educadores, escritores, arquitetos, dra

fosse de excelência, incorporando ao

maturgos e músicos preparou o advento

ensino e à prática o que de melhor ha

do Brasil contemporâneo. Entre ou

via em pesquisa, conhecimento e novas

tros, já clássicos, Gilberto Freyre com

técnicas no campo da medicina, dentro

Casa-Grande & Senzala (1933), Sér

e fora do país. Tudo para que o médi

gio Buarque de Holanda com Raízes

co formado estivesse preparado para ser

do Brasil (1936), Anísio Teixeira com

um profissional capacitado, reconhe

Educação Progressiva (1934), Cândido

cido e respeitado socialmente e digna

Portinari com a série Emigrantes (1944)

mente remunerado.

e o painel Guerra e Paz (1953), Carlos

Muito contribuíram para essa busca de

Drummond de Andrade com A Rosa

elevação do nível científico e técnico

do Povo (1945), Heitor Villa-Lobos com

das escolas médicas brasileiras, duas

as Bachianas Brasileiras (1930-1945),

organizações estrangeiras, a Fundação
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Acima, o primeiro
marcapasso
construído no
Incor. Abaixo, o
governador Roberto
Abreu Sodré (de terno
escuro, à esquerda)
com o professor
Euryclides de Jesus
Zerbini, à sua
direita, e sua equipe,
após a realização do
primeiro transplante
duplo de coração e
rim no Hospital das
Clínicas
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Proliferação indiscriminada

Pedro Kassab

Em 6 de dezembro de 1969, em Assem-

especialização no tratamento clínico e

Na APM, prestígio e apoio

bleia Geral Extraordinária, a APM pautou

hospitalar. Criado anos antes, o Insti

Nessa questão não se tratava de mera

física e mental. É nessa dimensão social

o problema das Escolas Médicas. Depois

tuto do Coração do HC da Faculdade

defesa de interesses corporativos, nem

que ele quer ser qualificado e respeitado.

de registrar preocupação com o tema

de Medicina da USP, Incor, hoje um

da parte da Associação Paulista de Me

Foi a tomada de posições claras e firmes

no estado de São Paulo, a diretoria co-

centro de tratamento cardiológico de

dicina, nem das demais entidades que

em defesa da formação e da atividade

municou estar propondo às autoridades

excelência, é fruto desse trabalho.

também vinham se manifestando.

médica, nesta situação e em outras

discutir e fixar urgentemente, em âmbito

Nem tudo, porém, corria tão bem

A APM, por tradição, pois já o fazia

anteriores, que reforçou o prestígio, o

quanto o êxito desse desenvolvimento

havia quatro décadas, esforçava-se por

crédito e a visibilidade da APM. Foi o

técnico-científico parecia indicar. Ha

conduzir a defesa da classe de forma não

que lhe deu confiabilidade e força.

via não uma só, mas muitas pedras no

corporativista, não meramente classista.

Para os jovens médicos, a entidade

caminho da medicina brasileira. Como

Assumia-se sim como uma entidade re

tornara-se referência quase obrigatória

vinha denunciando insistentemente a

presentativa de uma classe e defensora

para iniciar suas carreiras profissionais.

APM, elas eram os cursos médicos de

de seus interesses, que era de fato, mas

O ingresso na Associação Paulista de

baixa qualidade que proliferavam pelo

a defendia na dimensão social em que se

Medicina conferia prestígio, oferecen

país, facilitados e até estimulados pelas

colocava. O médico, como profissional,

do apoio nos primeiros passos de uma

autoridades interessadas na ampliação

é quem cuida da vida humana no que ela

caminhada longa, que prometia ser ár

dos serviços de saúde e por grupos em

tem de mais delicado e decisivo, a saúde

dua, mas também compensadora.

nacional, normas e condições mínimas

para a criação de novas escolas. Posição comum à da Associação Médica
Brasileira, segundo as palavras do seu presidente, Pedro Kassab, presente à assembleia.
“Não é desconhecido de todos os colegas que talvez o principal problema que tenhamos de enfrentar neste e nos próximos anos é o da
proliferação indiscriminada de escolas de medicina desprovidas de
condições mínimas para a formação adequada de novos profissionais.
A Associação Médica Brasileira, preocupada com o problema, reuniu a
sua comissão de educação médica, que por sua vez sugeriu a criação
de uma comissão para estudar o problema. Estamos voltando a insistir
neste assunto e estamos realmente convencidos de que, se não houver

presariais atentos às oportunidades des

de parte de todos os médicos e de todas as regionais e em todas as

se mercado.

unidades que compõem a Associação Paulista de Medicina e de idêntica

A ampliação dos serviços de saúde, re

forma nos demais estados, nós viremos a enfrentar, dentro de oito a dez

conhecia a Associação Paulista de Me

anos, uma situação em que o número de médicos estará duplicado no

dicina, era justa e necessária em face do

país. O estado de São Paulo, com seus 16 ou 17 milhões de habitantes,

crescimento da população e da deman

deveria estar formando médicos na quantidade de setecentos a oitocen-

da social, mas isso não devia ser feito

tos por ano, porque segundo dados universalmente aceitos, devem ser

à custa do comprometimento da quali

formados médicos na proporção de um para cada 25 mil habitantes. No

dade da formação dos médicos, que já

país estamos com escolas médicas que podem formar quase 8 mil por

vinha ocorrendo com a abertura de es

ano. São aproximadamente setenta escolas em funcionamento. Em São

colas sem estrutura física, sem equipa

Paulo, a situação é relativamente pior, porque estamos com dezessete

mentos e sem professores qualificados.

escolas em funcionamento, isso fará com que haja uma superpopulação

Diante de um impasse que se anunciava

médica, cujo trabalho não pode ser absorvido. Não podemos confundir

crucial e duradouro, a APM manteve

esta advertência como uma simples defesa de interesse da classe; nosso

posição clara e coerente de defesa do

dever é preservar uma medicina de boa qualidade e que a população

bom ensino médico, condição para se

não seja prejudicada.”

ter bons profissionais, que era o interes
(De O Médico Paulista, edição de janeiro de 1970)

74 a s s o c i aç ão pa u l i s ta d e m e d i c i n a

se da saúde dos brasileiros.

São Paulo ganhou,
em 1963, um dos
principais hospitais
da cidade, o Instituto
do Coração - Incor
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no v as pol í ticas
de sa ú de

Ao longo da década de 1970, o foco da

entre a alta tecnologia e a atuação mé

atuação da APM moveu-se em alguns

dica e, de outro, as transformações do

graus. Da promoção do convívio social

Brasil em arrancada rumo a uma nova

e do intercâmbio científico e cultural

realidade urbano-industrial, impuseram

para uma defesa organizada e incisiva

novos parâmetros de assistência médico

dos interesses profissionais da classe.

-hospitalar no país e abriram caminho

Naqueles anos pesados e controversos

para novos protagonistas.

da ditadura militar, polarizados entre

Entre 1968 e 1973, como se sabe, a

o arrocho das liberdades públicas e o

economia brasileira cresceu rapidamen

crescimento econômico, o cenário da

te com a recuperação das exportações

medicina brasileira começou a mudar

agrícolas e industriais, o aumento do

substancialmente. De um lado, o avan

PIB e da renda per capita e a redução

ço científico selando a aliança definitiva

da inflação. Era o “milagre brasileiro”,

Em 28 de julho de
1971 é inaugurado
oficialmente o
Hospital Israelita
Albert Einstein
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sustentado pelo crédito bancário exter

no qual empregados, empregadores e a

no, pelos investimentos estatais e por

União contribuíam para a arrecadação

subsídios e incentivos aos investimentos

previdenciária, perdurou por algumas

privados.

décadas. O ciclo de desenvolvimento

Em consequência, as principais cidades

urbano-industrial do pós-guerra e o au

e capitais do país, como São Paulo, pas

mento expressivo de trabalhadores com

saram a receber fluxos cada vez maiores

carteira assinada alimentavam satisfato

de migrantes em busca de trabalho e

riamente o sistema – basta dizer que em

melhores condições de vida, intensifi

1945 cerca de 2 milhões de brasileiros

cando as demandas sociais, em especial

estavam vinculados aos IAP’s e, na dé

as relacionadas a saúde e previdência.

cada de 1960 já eram 8 milhões.

Demandas de grande impacto sobre

Esse círculo virtuoso seria quebrado,

os sistemas públicos, sanitário, médi

em breve, expondo limitações e falhas.

co-hospitalar e previdenciário. Já em

Uma delas, e grave, era que a arrecada

1971, por exemplo, mais de 100 crian

ção aumentava em proporção menor do

ças morreram de desidratação no mu

que a demanda por serviços e pagamen

nicípio de São Paulo. Em 1974, mais

tos previdenciários. Além do que, en

de 2.500 pessoas foram vitimadas por

quanto alguns dos IAP’s mostravam-se

meningite na capital e no estado, obri

eficientes, outros eram extremamente

Na página
ao lado, criança é
vacinada durante
a campanha contra
meningite,
em 1975.
Abaixo, o
Sírio-Libanês
foi o primeiro
hospital do país a
implantar uma
UTI, em 1971

gando o governo a fazer uma “operação
de guerra” para vacinação em massa da
população em 1975.
Dos IAP´s ao Inamps
Desde a década de 1960 a organização
e o fortalecimento do sistema públi
co de saúde e previdência ganhavam
importância crescente na vida política
nacional. Tudo começou com a unifi
cação, em 1933, das antigas Caixas de
Aposentadoria e Pensões nos Institutos
de Aposentadoria e Pensões, os IAP’s,
organizados por categoria profissional –
industriários, comerciários, bancários,
marítimos. Esse modelo da era Vargas,
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Profissionais
autônomos, os
médicos prestavam
serviços em clínicas,
hospitais ou na casa
dos pacientes. Em
1972, o chamado
“regime de dedicação
exclusiva”, proibia
os médicos servidores
federais de exercerem
a profissão fora do
serviço público

deficitários, inviabilizando uma assis

Em 1974, mais uma tentativa de equa

Em 1972, nova limitação da atividade

reafirmou que os objetivos centrais do

tência social em padrões homogêneos e

cionamento do sistema foi realizada,

profissional foi imposta aos médicos,

PNS eram a universalização do acesso

sustentáveis.

com a criação do Ministério da Pre

com a regulamentação do chamado “re

aos serviços de saúde e a sua integração

Em 1960 a Lei Orgânica da Previdência

vidência e Assistência Social (MPAS),

gime de dedicação exclusiva”, que, como

com o regime previdenciário em vigor.

Social uniformizou a legislação, enquan

dentro do qual a assistência médica fi

o próprio nome diz, proibiu os médicos

A discussão sobre o PNS, evidentemen

to em 1966, já no regime militar, foi feita

caria a cargo do Instituto Nacional de

servidores federais de exercerem a pro

te, não ficou apenas nessa reunião nem

a unificação administrativa, com a cria

Assistência Médica da Previdência So

fissão fora do serviço público. O assunto

se restringiu à APM. Mobilizou enti

ção do Instituto Nacional de Previdência

cial (INAMPS), permanecendo a previ

mereceu audiência especialmente conce

dades representativas das profissões de

Social, INPS, tomando o lugar dos IAP’s.

dência social – aposentadorias e pensões

dida pelo presidente Médici ao doutor

saúde, organizações sindicais de traba

Subordinado ao Ministério do Trabalho,

– propriamente dita com o INPS.

Augusto Paulino Filho, indicado pelo

lhadores, governos estaduais, como os

então presidente da APM, doutor Aldo

de São Paulo e do Rio Grande do Sul,

o INPS assumiu a responsabilidade pelas
pensões, aposentadorias e também pela

Contra a estatização

Fazzi, para tratar do assunto com o pri

entre outros, que se opuseram veemen

assistência médica a todos os trabalha

Aos médicos, essa reorganização do

meiro escalão da República.

temente às propostas. Essa oposição, a

dores brasileiros, por meio de serviços

setor de saúde e previdência impunha

Na verdade, a Associação Paulista de

repercussão negativa na mídia e a resis

públicos ou de convênios estabelecidos

uma nova – e preocupante – realidade,

Medicina engajou-se cada vez mais nas

tência da área previdenciária levaram ao

com a rede hospitalar existente no país.

que se refletiria na nova bandeira levan

discussões acerca da política de saúde,

cancelamento do Plano, anos depois.

Pouco adiante, em 1971, seria instituído

tada pela APM ainda no final dos anos

especialmente depois do lançamento

Mesmo mantendo diálogo aberto com

o Fundo de Assistência ao Trabalhador

1960, após a criação do INPS, em tor

do Plano Nacional de Saúde, PNS, em

o Poder Público, a APM não deixava

Rural (Funrural), estendendo os

no do tema da “livre escolha”. Era uma

1968. Repetindo evento anterior, em

de denunciar os riscos de se consolidar

benefícios àqueles trabalhadores.

questão central para a classe, envolven

1973, a sede da APM foi palco de uma

um sistema de assistência médica esta

do o modelo liberal de exercício da me

concorrida reunião com o ministro da

tizante. Como o fez o novo presidente

dicina para o qual, historicamente, os

Saúde, Mário Machado de Lemos, além

da entidade, doutor Henrique Arou

médicos haviam sido formados. Pro

do presidente da AMB, Pedro Kassab, e

che de Toledo, em 1973: “A APM tem

fissionais autônomos, os médicos pres

de toda a diretoria da Associação, para

uma preocupação com o associado e

tavam seus serviços na residência dos

uma nova e ampla discussão sobre o

seu propósito é trabalhar em benefício

pacientes ou em clínicas particulares e

Plano. Na ocasião, o ministro afirmou

do médico e colaborar na tentativa de

credenciavam-se junto à rede hospitalar

que “o Plano Nacional de Saúde é um

resolver o problema da assistência médi

para as atividades que demandassem

trabalho global, envolvendo áreas de

ca. A Associação Paulista de Medicina

internações. Com a criação do INPS,

tecnologia e ciência, saneamento bási

é fiel à sua tradição de luta e não tem

porém, apenas os médicos formalmente

co, alimentação e outros. (...) não é um

medido esforços no sentido de prestigiar

habilitados junto ao Instituto poderiam

documento apenas de intenções, mas de

a figura do médico de família ou médi

atender aos previdenciários, levando a

planos que se materializam na execução

co de confiança como elementos básicos

um processo que os dirigentes da APM

de programas de erradicação de ende

que devem ser no contato direto com os

consideravam “estatização” da assistên

mias e reestruturação do Ministério” (O

doentes. De forma intransigente vimos

cia médica.

Médico Paulista, setembro de 1973). E

batalhando em prol da observância rí
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gida das regras e preceitos éticos, sem

Tornava-se este o assunto principal da

ram organizações particulares voltadas

os quais não pode haver boa assistência

agenda da Associação Paulista de Me

à prestação de serviços médicos, estabe

médica. Temos todos a esperança que

dicina: a defesa do campo de trabalho

lecendo parcerias com instituições hos

ainda no governo do presidente Médici

dos médicos, onde, justamente por cau

pitalares, implantando infraestrutura

seja corrigida a orientação distorcida que

sa das deficiências do sistema público,

ambulatorial própria, contratando pro

tem permitido toda sorte de infrações

abriam-se vastas oportunidades à ini

fissionais de várias especialidades para

no trato das coisas de saúde”. (O Médico

ciativa privada. Se o caráter liberal da

compor o corpo clínico.

Paulista, novembro de 1973)

profissão era colocado em risco pela

Com a rápida expansão industrial e

A criação do INAMPS, no ano seguin

tendência estatizante, seria ainda mais

concentração urbana do país entre as

te, e a ampliação do atendimento mé

seriamente ameaçado pela entrada em

décadas de 1960, 1970 e 1980, o seg

dico via convênios com a iniciativa pri

cena de uma nova e poderosa força: a

mento de assistência médica empre

vada, remunerado por procedimento,

chamada “medicina de grupo”.

sarial encontrou condições favoráveis
para crescer. Porém, ao contratar médi

reacenderam as esperanças quanto ao
uso da livre escolha no sistema público.

Contra a mercantilização

cos como funcionários, essas empresas

A APM encaminhou, prontamente, ao

Ainda no final dos anos 1960, várias

não apenas os “proletarizavam”, como

ministro da Previdência Social solicita

iniciativas governamentais pretende

também impunham normas de atendi

ção especial para que o atendimento aos

ram criar mecanismos paliativos para

mento, definiam metas quantitativas,

seus beneficiários pudesse ser realizado

evitar o colapso do sistema público de

limitavam procedimentos. Com isso,

por todos os médicos do estado e não

saúde. Foi o caso da criação do con

não apenas cerceavam o pleno exercí

apenas pelos poucos credenciados.

vênio INPS-Empresa, ou simplesmen

cio da profissão como – no dizer da

do modelo, ao lado do esfacelamento da

te Convênio Empresa, regulamentado

classe já naquele tempo – “mercantili

Previdência Social.

em 1967, generalizando a contratação

zavam” a prática da medicina em bus

Projetos alternativos foram propostos

de serviços de saúde pelas organiza

ca do lucro, ferindo o principal pilar de

pela AMB, que, com o apoio da APM,

ções. Por esse modelo, o empresário

seu código de ética.

levantou a bandeira do seguro-saúde es

assumia a responsabilidade de prover

Em todo o país, a “mercantilização” da

tatal, universal e compulsório e com re

assistência médica a seus funcionários

medicina tornou-se pauta recorrente em

gime de livre escolha – o que significava

e dependentes, mediante a retenção

reuniões das associações, dos sindicatos

dizer que o paciente previdenciário teria

de 5% do salário mínimo por funcio

e conselhos representativos da classe.

direito de optar pelo médico de sua pre

nário. Esse era o valor mínimo a ser

Discutia-se a problemática e debatiam-se

ferência e deveria ser atendido em con

repassado para prestadores de serviços

alternativas para o equacionamento das

sultórios e clínicas particulares.

médicos, um modelo que começava a

necessidades de todos os envolvidos na

Com base nessa proposta, em 1967 o

se disseminar no país – as empresas de

questão da saúde: os próprios médicos, o

Ministério do Trabalho e Previdên

medicina de grupo.

Estado e a sociedade. Foi uma verdadeira

cia Social patrocinou um plano piloto

Empresários perceberam sem demora o

“cruzada” contra aquela incipiente me

em várias cidades com a prerrogativa

potencial do segmento de saúde. E cria

dicina de grupo, denunciando as falhas

da livre escolha e do pagamento por

O jornal O Médico
Paulista noticia
a reunião com o
ministro da Saúde,
Mário Machado de
Lemos, em 1973, na
sede da APM
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Material gráfico
utilizado nas
campanhas das
entidades médicas
em prol de melhores
condições de trabalho
e atendimento

co n q u i s ta s e d e s a f i o s 8 5

8 6 a s s o c i aç ão pa u l i s ta d e m e d i c i n a

co n q u i s ta s e d e s a f i o s 8 7

A Unimed

Em 18 de dezembro de 1967, na cidade de Santos (SP), o médico Ed-

Reuniram duas dezenas de médicos e contrataram uma empresa

procedimento médico. Além disso, o

Campos. Para sua implantação, conta

mundo Castilho, um crítico agudo da medicina de grupo e militante

especializada em planejamento de negócios para traçar as linhas

ministério delegou aos sindicatos a res

ram com o apoio do grupo fundador

na APM, na AMB e no Sindicato dos Médicos da cidade criou a primei-

mestras de uma organização com base no cooperativismo: uma

ponsabilidade de montar ambulatórios

da Unimed Santos, constituindo-se em

ra cooperativa de trabalho médico do Brasil, a Unimed.

sociedade civil, sem fins lucrativos, totalmente aberta, que deveria

para atendimento dos trabalhadores

cooperativas autônomas e participantes

Na época, a implantação do polo petroquímico e siderúrgico em Cuba-

operar com livre escolha de médicos e atendimento em consultório,

sindicalizados.

do sistema Unimed, formado por fede

tão atraía um contingente de trabalhadores que demandava serviços

clínicas e hospitais. Sua denominação foi inspirada no ideal maior

Apesar de alguns resultados positivos

rações estaduais e uma confederação

de toda natureza, inclusive médicos. Por isso, a chamada medicina de

que almejavam os sócios fundadores: a união da classe. União dos

localizados, o plano não surtiu o efeito

nacional. Em outros estados, como em

grupo desenvolveu-se rapidamente na região da Baixada Santista. Era

Médicos, Unimed.

esperado, sobretudo pelos altos custos e

Minas Gerais, surgiram cooperativas

um processo semelhante ao que vinha ocorrendo no ABC paulista com

As cooperativas médicas não tardaram a se multiplicar, inicialmente

pelas dificuldades de gestão de um mo

independentes da Unimed, em parce

a implantação da indústria automobilística na região desde meados

pelo estado de São Paulo e pouco depois por vários outros, atingin-

delo tão capilarizado. E esse insucesso

ria com as associações médicas locais.

da década de 1950. Preocupadas em buscar alternativas para garantir

do praticamente todo o território nacional. Em uma década, já eram

abriria ainda mais oportunidades à cha

Aos poucos, porém, elas foram grada

atendimento de qualidade a seus executivos e trabalhadores, as mul-

mais de sessenta cooperativas autônomas, que se organizaram em

mada medicina de grupo.

tivamente se incorporando ao sistema

tinacionais do setor estimulavam médicos a criar empresas que ofere-

Federações estaduais que, em 1975, uniram-se sob uma Confedera-

cessem o serviço mediante contrato específico.

ção, a Unimed do Brasil.

Cooperativismo

nefícios de atuar sob uma marca única,

Em meados da década de 1960, o modelo cooperativista surgiu

A partir dos anos de 1980 a Unimed passa por intenso movimento

Também no final dos anos 1960 surgiu

de expressão nacional.

como uma dessas alternativas. Após alguns anos de intensa mo-

de profissionalização e expansão, transformando-se em um com-

na cidade de Santos, no litoral paulis

A Associação Paulista de Medicina

bilização e com o apoio da APM, da AMB e das entidades locais, o

plexo empresarial. Uma das maiores experiências cooperativistas

ta, a primeira resposta efetiva da classe

desde logo se mostrou favorável ao for

doutor Castilho e seus companheiros puderam realizar seu projeto.

já conhecidas.

médica às ameaças à medicina liberal

talecimento das Unimeds. Em 1973,

com a criação, em 1967, da primeira

dentro do que a APM chamou de cam

cooperativa de médicos, Unimed. Di

panha de “integração médica”, bus

ferentemente da proposta associativis

cou-se mobilizar os médicos de todo

ta, sindical ou empresarial, essa orga

o estado a se unirem nas cooperativas

nização foi implantada de acordo com

médicas Unimed, como forma de dri

os ideais do cooperativismo, abrindo

blar “as manobras de mercantilização e

aos médicos a possibilidade de criar

aviltamento do trabalho médico” e de

um novo modelo assistencial, baseado

“assegurar aos profissionais da medici

na livre escolha e no retorno financeiro

na no estado o mínimo de condições

aos próprios médicos, via distribuição

que lhes garanta o direito de bem exer

direta dos resultados superavitários da

cer a atividade médico-assistencial”, no

organização.

registro do O Médico Paulista, de maio

A partir do modelo pioneiro da Unimed

de 1973. Não por acaso, várias Uni

santista, as cooperativas rapidamente

meds do interior surgiram dentro das

disseminaram-se pelo interior paulista,

regionais da APM, compartilhando a

chegando a Piracicaba e a Campinas em

sede até que as cooperativas conquis

1970 e, no ano seguinte, a São José dos

tassem seu próprio espaço.

Inauguração da
Unimed Santos, com
a presença do médico
Michel Maxta, à
esquerda e, à direita,
o prefeito Sílvio
Fernandes Lopes.
Edmundo Castilho
aparece logo atrás do
prefeito
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Na página dupla
anterior, vista aérea
das avenidas 23 de
Maio e Bernardino
de Campos, na cidade
de São Paulo, em
1974

Unimed, diante dos incontestáveis be
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não descuidou de continuar a fortale

Mercantilização. O prêmio foi concedi

cer a representação estadual, com a

do ao médico e também jornalista José

instalação de muitas regionais, e de

Sylvio de Camargo, do jornal Folha de

ampliar a gama de serviços oferecidos

S. Paulo. Esse concurso diferenciou

aos associados. Em 1977, por exemplo,

-se do mote dos demais realizados pela

foi implantado o Plano de Assistência

APM, que sempre visaram estimular a

Jurídica, totalmente gratuito e exten

pesquisa e a produção científica dos as

sivo às regionais e sociedades filiadas.

sociados.

Dois anos depois, a partir do mesmo

A APM dedicou-se a promover sis

princípio, foi instalado um serviço de

tematicamente encontros, palestras e

assessoria contábil e auditoria perma

mesas redondas abordando o assunto

nentes. Foi criado também o Depar

e, em 1975, criou, em parceria com a

tamento de Mutualismo, que passou a

União da classe

AMB, a Comissão de Combate à Mer

oferecer diversas modalidades de segu

O apoio da APM às cooperativas médi

cantilização da Medicina. A comissão

ros aos médicos, além de continuar a

cas não era nem retórico nem formal – a

passou a atuar conjuntamente com

prestigiar e manter o Selo Médico.

Unimed Paulistana nasceu e cresceu na

grupos similares formados em todas

Ainda em 1977, por uma nova mu

APM. E estava, é claro, envolvido pela

as suas federadas, além das sociedades

dança estatutária, os conselhos seto

bandeira do combate à mercantilização

filiadas e regionais da APM no estado.

riais foram substituídos pelo Conselho

e à estatização da medicina, conduzido,

Ao longo dos anos 1970 e 1980, a

Deliberativo da APM, formado pelos

no entanto, por diversos caminhos e de

parceria com entidades nas lutas em

presidentes das regionais. Esse conse

várias maneiras na vida e na atuação

preendidas pela ética na medicina fez

lho e a assembleia de delegados tor

da entidade. Em 1972, por exemplo, a

também da APM uma das grandes

navam-se, assim, os órgãos máximos

e rodovias brasileiras”.

APM criou o Departamento de Servi

apoiadoras da criação de sociedades

da APM. Pela mesma reforma, foram

O registro jornalístico é antigo. A questão segue bem atual.

ços Gerais, com o intuito de apoiar os

médicas de especialidades. Muitas nas

também criados o Conselho Científi

médicos em questões relativas à gestão

ceram dentro da sede da Associação, e

co, constituído pelos presidentes dos

de seus consultórios e ao relacionamen

outras instalaram-se ali, onde perma

Departamentos Científicos, e duas

to com o INPS, colocando à disposi

necem até hoje. A Associação Paulista

comissões permanentes, uma para a

ção dos associados setores relacionados

de Medicina, com o apoio sempre pre

residência médica e outra para os asso

a assuntos fiscais, jurídicos e de pesso

sente da AMB, capitaneou em grande

ciados acadêmicos.

al, além de serviços de despachante e

medida a união da classe médica, pro

Cada vez mais fortalecida e estrutu

de relações públicas. Ao mesmo tem

curando preservar sempre relações de

rada, a APM preparava-se assim para

po, iniciava uma verdadeira “cruzada”

suporte e apoio mútuos.

fazer frente aos grandes desafios que

ideológica em oposição à medicina de

Internamente, sobretudo a partir da

se apresentavam naquele novo e difícil

grupo, chegando a instituir, em 1973,

segunda metade dos anos 1970, a APM

contexto da história do país.
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Reconhecimento e visibilidade

um concurso com o tema Combate à

A APM sempre
esteve presente
na luta contra a
mercantilização
da medicina, como
confirma artigo
publicado em 1973
em O Médico
Paulista

Em meados dos anos de 1970, a atuação da APM como entidade representativa da classe médica e defensora dos interesses
da saúde era amplamente reconhecida. Passava a ser agora
também referenciada como porta-voz da classe em assuntos
que tangenciavam a prática da medicina, mas que envolviam
ou afetavam toda a sociedade.
Exemplo notório desse posicionamento foi a promoção, entre 9 e 27 de junho de 1975, do curso Prevenção de Acidentes
de Trânsito, reunindo os principais especialistas do setor para
debater um problema que já então se constituía grave “epidemia” – não menos grave do que outras que se abatiam nesse
momento sobre a cidade e o estado, como a da meningite.
“A pior epidemia” foi, aliás, o título da matéria da revista Veja,
publicada em 25 de junho daquele ano: “Na noite do dia 9,
quando a Associação Paulista de Medicina inaugurou solenemente seu curso sobre prevenção de acidentes de trânsito, o
médico e vice-presidente da APM Carlos Luiz Campana sugeriu
um minuto de silêncio ‘por todos os mortos no trânsito’. Gravemente, os dezessete professores e noventa alunos se aliaram
na homenagem e se prepararam para garimpar, até o final de
semana, táticas de guerra à letal epidemia que a partir de 1970
tem assolado com crescente ímpeto traiçoeiras ruas, avenidas
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cap í tulo

9

anos

de

O “milagre brasileiro” agonizava no

agravaram o serviço da dívida externa,

final dos anos 1970. O vigoroso cres

a inflação disparou de vez, caíram os

cimento a que o país assistira nos anos

investimentos, a atividade econômica e

anteriores estivera condicionado à ex

o emprego. Estavam abertas as portas

pansão da economia mundial e à esta

para a recessão que afligiu a sociedade

bilidade dos preços e juros internacio

brasileira nas décadas de 1980 e 1990.

nais. Em 1973, esse modelo recebeu

Para a classe médica, a crise da econo

um duro golpe, quando a Organização

mia que se estendeu por toda aquela

dos Países Exportadores de Petróleo

“década perdida”, piorou muito as con

(Opep) triplicou de uma só vez o pre

Vista parcial
do Conjunto
Nacional, na
esquina da avenida
Paulista com a rua
Augusta, no final
dos anos 1970
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turbul ê ncia

dições de trabalho, sobretudo por

ço dessa matéria-prima. Seguiram-se

que atingiu fortemente o sistema

a instabilidade generalizada e a eleva

público previdenciário. Duran

ção dos juros internacionais – o que

te a fase do “milagre”, a eleva

impactou diretamente a dívida ex

ção de emprego e de renda ga

terna brasileira e os índices de in

rantiram a arrecadação, mas,

flação. O governo militar tentou

com a retração econômica

manter o crescimento da econo

e a consequente redução

mia à custa de mais emprésti

do emprego formal, hou

mos externos e da importação de

ve a diminuição gradativa

insumos e equipamentos e do es

dessa arrecadação, fazen

tímulo às exportações. Até

do decair a já precária

que em 1979 veio o golpe

qualidade dos serviços

fatal, quando a economia

públicos de assistência

mundial sofreu nova alta do
petróleo. A balança comer

médica e previdenciária.
Anunciavam-se, depois de

cial brasileira voltou a ficar

um período de relativa

negativa, os juros interna

bonança, anos de muita

cionais, também em alta,

turbulência.
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Mobilização e diretrizes

Sempre em defesa
da classe médica, a
APM realizou nos
anos 1980 inúmeros
encontros para
discutir questões
profissionais

3. É indispensável enfatizar a importân

guiria sua primeira grande vitória nesse

Os questionamentos às conturbadas po

Isso, sem perder de vista, especifica

cia transcendental da missão do médi

sentido, diante da proibição da abertura

líticas públicas para o setor e o posicio

mente, a atuação profissional do mé

co, valorizando-a e dotando-a das con

de novas escolas médicas. Sua luta pas

namento contrário à mercantilização da

dico. Como em 1977, quando enviou

dições morais, materiais e financeiras

sou então a ser pela limitação das vagas

medicina ganhariam enorme proporção

correspondência oficial à Superinten

imprescindíveis ao seu exercício.

nas escolas já existentes.

nas pautas da Associação a partir desse

dência Regional do INPS, questionan

0O combate à proliferação das escolas

Todas essas iniciativas convergiram num

momento. Na capital e no interior do

do os critérios da entidade quanto ao

médicas ganhava, assim, espaço maior

grande movimento de mobilização, por

estado, a APM, frequentemente ao lado

sistema de “computação eletrônica”

no âmbito dos trabalhos da APM. Ape

meio dos chamados Encontros de De

da AMB, passou a promover encontros,

utilizado para o pagamento de contas

nas entre 1960 e 1980 o número de cur

fesa Profissional, realizados em Bauru,

debates e mesas-redondas que extrapo

médico-hospitalares. A queixa era so

sos de medicina havia se elevado de 28

Campinas e Santos durante o ano de

lavam os temas científicos, para levan

bre a rejeição de muitas contas referen

para 75 em todo o país, gerando sen

1980. Nas três oportunidades, reuni

tar, abordar ou mesmo retomar assun

tes a casos de maior complexidade e o

sível diminuição da qualidade do ensi

ram-se todas as diretorias das regionais

tos e questões de ordem mais política e

consequente atraso dos pagamentos.

no, como também aumentando dema

e filiadas da APM para a discussão dos

social, como a Socialização da Medici

O assunto parece ter repercutido. No

siadamente a oferta de profissionais no

problemas fundamentais da profissão.

na, O Atual Mercado de Trabalho para

ano seguinte, a APM seria “convocada”

mercado, o que levava a uma situação

Já no primeiro encontro, foi identifica

o Médico, Perspectivas do Trabalho

pelo secretário estadual da Saúde a ela

de perda do valor do trabalho. Ainda no

da a grave crise hospitalar do estado de

Médico, entre outros.

borar documento sobre os problemas

início da década de 1980, a APM conse

São Paulo, atribuída, em grande medi

No início dos anos
1980, com os
primeiros casos de
Aids, o Emílio Ribas
tornou-se referência
no tratamento desses
pacientes

médicos e da saúde, a ser apresentado ao
governador do estado e ao presidente da
República. Seguiram-se longas discus
sões para a formatação do documento
que, no final, destacou as três principais
questões que, no entender da entidade,
resumiam e sistematizavam a proble
mática do setor:
1. O sistema assistencial deve ensejar a
possibilidade do paciente se fazer assistir
pelo médico de sua confiança, e obvia
mente a todos os médicos deve ser garan
tida a oportunidade de prestar serviços.
2. É preciso corrigir com urgência o nú
mero de vagas para ingresso nos cursos
médicos, de maneira a ser dimensiona
do adequadamente às reais necessidades
nacionais.
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um pronunciamento sobre a necessida

realizados pelo INAMPS. Além disso,

de de um trabalho conjunto que unisse

os médicos estavam preocupados com

“todos os setores interessados – igrejas,

as condições de trabalho impostas e a

trabalhadores, políticos, população e a

baixa remuneração, deixando evidente a

classe médica”, em torno da causa da

necessidade de mobilização mais efetiva

saúde. Pronunciamento feito quando

da classe.

a Associação Paulista de Medicina se

Nos encontros seguintes, começaram

preparava para completar cinquenta

a ser traçadas diretrizes para um novo

anos de atividade, em novembro de

plano nacional de assistência médica,

1980.

dicos, mostrando que a classe médica

a ser formulado pelas entidades repre

No ano seguinte, a APM elaborou um

não pode ser responsabilizada pela de

sentativas dos médicos, com grande

Programa de Ação envolvendo todos

sordem que impera na área de assistên

participação da APM. Em outubro de

os grandes problemas da classe médica,

cia à saúde, no país; é preciso sensibili

1980 essa proposta foi apresentada no

no qual eram detalhadas suas formas

zar os órgãos governamentais, fazendo

Dia da Unidade Médica, evento reali

de ação: “É preciso mudar a atitude

ver que os problemas de assistência à

zado na sede da APM, quando foi feito

da opinião pública em relação aos mé

saúde não podem ser resolvidos quan
do escasseiam os recursos”.
Essa mobilização logo trouxe resul
tados. Em abril de 1981 houve um
movimento de paralisação dos médi
cos da capital e do interior. A APM,
o Sindicato dos Médicos e as associa
ções médicas dos hospitais uniram-se à
Campanha Nacional dos Médicos, no
âmbito do estado de São Paulo, pro
movendo o Dia Nacional de Protesto.
Em continuidade a esse embate, em
setembro daquele ano a APM encami
nhou ofício ao secretário da Higiene e
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O caso do Hospital Matarazzo

Em 1980, ao
completar 50
anos a Associação
Paulista de
Medicina reforçava a
necessidade de união
em torno da causa
da saúde

da, à impontualidade dos pagamentos

Em 1986 a APM teve um papel fundamental no encaminhamento dos
problemas relacionados ao corpo médico do Hospital Umberto Primo.
Fundado em 1904 pela Societá Italiana de Beneficenza in San Paolo,
que tinha como principal contribuinte o conde Francisco Matarazzo,
o Umberto Primo – também conhecido como Hospital Matarazzo –
havia se transformado em uma das mais importantes instituições
hospitalares da cidade. Nos anos 1970 tornara-se, inclusive, referência
na formação de profissionais ao firmar convênio com o INAMPS, e sua
maternidade estava entre as melhores da América do Sul.
Na década de 1980, com a decadência econômica do “império Matarazzo”, o hospital deixou de pertencer à Sociedade e mergulhou em
grave crise financeira, com o acúmulo de dívidas com fornecedores
e atrasos nos salários dos funcionários. Esse quadro levou à decisão
do governo estadual de intervir no hospital e mudar seu estatuto,
reformando sua estrutura física, comprando equipamentos e regularizando a situação salarial dos profissionais. A partir de 1986, o
gerenciamento passou a ser feito por um conselho diretor, composto
de representantes da antiga mantenedora, dos funcionários, dos governos municipal e estadual.
A APM posicionou-se com veemência contra a condução desse processo, que, no seu entender, repercutia negativamente na qualidade da
assistência médica prestada aos pacientes. Era inaceitável o relacionamento hierárquico estabelecido entre a administração exercida por
uma empresa de consultoria hospitalar e os profissionais do hospital,

Saúde do município de São Paulo co

desconsiderando antigos e conceituados médicos da Casa. A APM co-

brando a responsabilidade quanto aos

locou à disposição desses profissionais seus departamentos e recursos

recursos destinados à área da saúde. E

de forma total e irrestrita.

em dezembro do ano seguinte o presi

Apesar disso, essa história não teve um final feliz. Em 1993, a Secre-

dente foi recebido pela alta direção do

taria de Estado da Saúde, por alegadas dificuldades econômicas e

INAMPS para discutir a posição da

administrativas, decidiu fechar definitivamente o hospital.
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do critérios e valores para a remunera

de janeiro de 1985, apesar de ainda in

de Administração da Saúde Previden

ção mais justa e menos vulnerável à in

direta, abriu a etapa final da redemo

ciária (CONASP), criado em 1981 para

flação crescente.

cratização brasileira. Depois de suces

combater as fraudes e conter custos.
Em 1984 o Brasil
assistiu a uma
imensa mobilização
popular a favor da
aprovação da emenda
constitucional
Dante de Oliveira, o
movimento Diretas
Já!. Abaixo, vista
aérea da Praça da Sé
tomada por milhares
de pessoas durante o
Comício Pró-Diretas,
no centro da capital

sivos governos militares, o país elegia

Ao longo de toda a década de 1980

Constituinte e Saúde

um presidente civil e preparava-se para

proliferaram, assim, as intervenções da

Vinte e um anos depois de instalado, o

consolidar a ordem democrática pela

APM junto aos poderes Executivo e

regime militar chegou ao fim em 1985.

elaboração e aprovação da nova Cons

Legislativo, em escala municipal, esta

Deixou um legado que, a par dos be

tituição Federal. Teria que ser uma

dual e federal, no sentido de defender os

nefícios do “milagre econômico” – em

Constituição que não apenas recupe

interesses tanto dos médicos como dos

avanço industrial e tecnológico, ser

rasse e ampliasse direitos de cidadania

sistemas e das instituições de saúde. A

viços de transportes e comunicações,

e liberdades públicas, como também

par de alguns insucessos, houve impor

geração de energia –, carregava marcas

que atendesse as enormes demandas

tantes vitórias da classe médica, como a

profundas do autoritarismo político e

econômicas e sociais de um país de 150

adoção plena da Tabela de Honorários

da desigualdade social.

milhões de habitantes, predominante

da AMB a partir de 1986, estabelecen

De todo modo, a eleição presidencial

mente urbano, diverso nas suas regi
ões, desigual na sua estrutura social,
rico e carente.
A sociedade, por meio dos partidos,
sindicatos, associações de classe e ou
tras organizações, mobilizou-se para

Às vésperas da Constituinte

APM frente ao Conselho Consultivo

Em editorial do seu informativo – Os médicos e a Nova República
–, a APM conclamava a classe a eleger “representantes autênticos” para a Assembleia Constituinte.
Durante muitos anos a classe médica lutou junto com outras
categorias profissionais contra a opressão e o autoritarismo e
varreu de suas entidades representativas os reacionários comprometidos com o poder. Hoje a luta é outra, a luta agora é no
sentido de o médico ter vez e voz na Constituinte; é de poder
participar ativamente das decisões que dizem respeito ao nosso
doente e a nós mesmos, sem imposições de cima para baixo,
absurdas e dirigidas em benefício da medicina mercantilista
que sempre haveremos de combater. É momento de colocar na
prática, na Constituição, tudo aquilo por que sempre lutamos,
acabando de vez com a vergonhosa política de proteção à medicina de grupo, que floresceu nos “brejos” da ditadura e que
deve estar investindo alto para eleger os deputados à Nova República. O ciclo da Democracia está recomeçando. Precisamos de
nossa parte eleger a Constituinte, representantes autênticos da
categoria, não para defender nossos privilégios, mas para influir
na política da saúde, melhorando o atendimento médico à po-

fazer-se ouvir, encaminhar suas de

pulação, tanto para quem o recebe, quanto para quem o presta.

mandas e vê-las atendidas no texto

(Do Jornal da APM, outubro de 1986)

constitucional.
A APM, como entidade representativa
da classe e articulada a outras entida
des médicas, mobilizou-se em torno de
um programa de encontros, palestras
e debates na capital e nas regionais so
bre o tema Constituinte e Saúde. A in
tenção foi a de estimular os médicos,
associados e não associados, a apresen
tarem suas ideias, propostas e reivindi
cações relativas aos serviços de saúde
e previdência social, além de também
ouvirem as ponderações de lideranças
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Parlamentares
aplaudem a
promulgação da
nova Constituição
na Câmara dos
Deputados em
Brasília, em 1988

das suas cidades, de representantes dos

no DNA elementos que, se não eram os

partidos, de candidatos à Constituinte

ideais, pareceram ser os possíveis para

e, mais ainda, de candidatos médicos.

constituir um sistema público de saúde

Ao final do programa, foram consoli

que funcionasse e atendesse razoavel

dadas as mais importantes entre todas

mente a população dele dependente e

as proposições e encaminhadas à “ban

que resguardasse o exercício profissional

cada da saúde”, formada por quase 10%

e a ética médica.

dos 559 deputados e senadores eleitos

A Associação Paulista de Medicina to

para compor o Congresso Constituin

mou posição de apoio ao SUS. Aceitou

te que, entre 1987 e 1988, elaborou a

fazer parte das Conferências Nacional,

nova Constituição brasileira.

Estaduais e Municipais de Saúde e con

Foi nessa nova Constituição que nas

tribuiu para a divulgação das linhas bá

ceu o Sistema Único de Saúde, SUS, até

sicas de funcionamento do sistema com

hoje em funcionamento no país. E foi

a cartilha O que você precisa saber sobre

bem recebido. Gerado no ventre de uma

o SUS, dirigida aos secretários muni

Constituição democrática e trazendo

cipais, médicos e agentes de saúde em
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geral. Isso, enquanto seguia na mobili

Nelson Guimarães Proença,

zação da classe, por meio da promoção

um dos presidentes da APM

de encontros e da coordenação da ação

dessa época tensa e crucial,

conjunta das entidades médicas do esta

“... o médico precisa se cons

do em defesa de seus interesses, sobretu

cientizar que deve se juntar

do quanto à implantação da Tabela de

a nós, pois só assim teremos

Honorários da AMB e ao piso mínimo

força para sermos atendidos

de três salários do DIEESE por vinte

em nossas reivindicações. A

horas semanais de trabalho em todas as

luta unificada deve se alicer

instituições, públicas e privadas.

çar em três premissas: exi

Unidos Pela Nossa Integridade Profis

gência de remuneração justa,

sional era o tema central e motivador

defesa da prática de princípios éticos só

desses encontros e ações. E a unidade da

lidos pelos médicos e oferta de uma boa

classe era condição fundamental para

assistência à população”. Não podia ser

sua eficácia. Como reiterava o doutor

mais claro.

Nelson Proença
(ao microfone)
preside encontro
de representantes
médicos do estado
de São Paulo, em
1988
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moderni z ação e
re v i g oramento

Aos sessenta anos, celebrados em no

mais adequado aos associados. Assim,

vembro de 1990, a APM entendeu que

entre o final dos anos 1980 e o início

era preciso revigorar antigos serviços e

da década de 1990, iniciativas impor

criar novos, fortalecer os departamentos

tantes foram tomadas. Entre elas, a

científicos, oferecer mais oportunidades

exigência de maior qualificação profis

de atualização profissional e cultural

sional na contratação de funcionários,

aos médicos, melhorar a estrutura fun

a informatização dos serviços adminis

cional e o aproveitamento do espaço fí

trativos e a reforma de vários andares

sico da sede, fomentar o uso do Clube

do edifício sede.

de Campo. Tudo isso sem abandonar a

Merece destaque, nesse contexto, por

defesa da assistência de qualidade à saú

seu enorme alcance, a decisão de for

de da população e as reivindicações da

talecer a área científica. Para tanto,

classe.

foram agregadas novas sociedades de

Era hora de modernizar a instituição.

especialidade e criados comitês multi

Modernizar, aliás, era palavra de ordem

disciplinares. Também se investiu em

no Brasil da virada para a década de

um setor de documentação científica

1990. Conquistada a democratização, o

informatizado e em uma video
teca,

país ansiava por reformas que, além de

ambos abastecidos de coleções de foto

superar a estagnação e a inflação, ofere

grafias, slides, filmes e aulas de interes

cessem perspectivas reais de progresso e

se científico. Ainda implantou-se um

bem-estar.

programa de divulgação para o públi
co leigo com o jornal Sala de Espera e

Fachada do prédio
da APM na
avenida Brigadeiro
Luiz Antonio, na
década de 1990
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Fortalecimento interno

pequenos livros de bolso, distribuídos

Em sintonia com esse impulso revita

aos médicos para colocá-los em seus

lizante, a Associação Paulista de Medi

consultórios.

cina buscou ajustar sua estrutura e seus

O mesmo esforço de renovação deve

serviços, visando promover um funcio

ser registrado em relação à área da cul

namento mais eficiente e atendimento

tura. A diretoria da APM melhorou as
co n q u i s ta s e d e s a f i o s 1 0 3

Mulheres médicas

Desde 2001 a APM homenageia as médicas no Dia Internacional

instalações e até ampliou o acervo da

da Mulher. São elas que bravamente lutaram – e continuam lu-

Pinacoteca e do Museu de História da

tando – para conquistar seu espaço na medicina, tornando-a,

Medicina, vindo posteriormente a criar

sem dúvida, uma prática mais sensível e acolhedora.

uma DVDteca. O Suplemento Cultural,

Entre tantas trajetórias brilhantes na história da medicina, desta-

encartado na Revista da APM, estava

ca-se a de Maria Augusta Generoso Estrela. Aos 16 anos, a jovem

cada vez mais bem apresentado gráfica

partiu para os Estados Unidos e realizou seu grande sonho: o de

e editorialmente.

se formar no New York Medical College and Hospital for Women.

Novos programas culturais, sobretu

De volta ao Brasil, foi recebida por seu maior benfeitor, o então

do musicais, ditaram um ritmo mais

Imperador D. Pedro II – ele havia ordenado por decreto a consti-

cadenciado à sede e, em 1999, a APM

tuição de uma bolsa suficiente para pagar a faculdade e cobrir os

criou o Festival do Médico Músico,

gastos gerais de Maria Augusta naquele país. Dedicada, exerceu

considerando o elevado número de pro

a profissão até sua morte, aos 86 anos, em 1946.

fissionais que encontra na música uma

A troca de experiências médicas entre mulheres de diferentes

oportunidade de relaxar. Desde então,

países ganhou novo impulso com a Associação Brasileira de

cerca de 250 médicos já apresentaram

Mulheres Médicas, apoiada pela APM, criada em 1960. Ligada à

na Associação mais de quinhentas can

Medical Women’s Internacional Association, tem o intuito de es-

ções dos mais diversos estilos.

treitar o relacionamento entre as profissionais, promover o intercâmbio científico e a colaboração mútua nos temas inerentes às

O Clube de Campo

diversas responsabilidades do universo da mulher médica.

Com a intensiva carga de trabalho, res

lias e ampliou as áreas das churrasquei

A APM incentiva fortemente a participação das médicas na vida

ponsabilidades e reivindicações, a classe

ras, as quadras e os campos poliesporti

associativa, por reconhecer sua dedicação e seu comprometi-

médica mais do que nunca passou a uti

vos. Executou projeto de paisagismo em

mento com as grandes causas da medicina.

lizar o Clube de Campo, um espaço que

torno do lago e de construção do setor

garantia momentos de descontração e

hípico e das baias. Com essa estrutura,

entretenimento, em meio à exuberância

foi possível promover e sediar provas hí

natural da Mata Atlântica.

picas estaduais, considerando a qualida

Porém eram necessários novos investi

de do padock e da pista de salto.

mentos para tornar o Clube efetivamente

Visando oferecer o melhor para os visi

o núcleo de lazer e convivência da APM.

tantes, o clube ganhou também parque

Sempre tendo em vista a preservação do

aquático, parquinho de diversões para

meio ambiente, a Associação, entenden

as crianças, salão de jogos para adoles

do a importância do seu papel social,

centes e adultos, campo de futebol, res

promoveu as mais diversas melhorias.

taurante e uma confortável sede social

Reformou algumas antigas instalações,

com lareira para aquecer as noites frias.

construiu chalés para hospedar as famí

As reuniões e os encontros científicos

Troféu entregue anualmente às médicas homenageadas
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O médico José Thales de Castro Lima participa
do Festival do Músico na APM

Área do lago no
Clube de Campo
da APM
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Parque aquático no
Clube de Campo

ria da APM autorizou a comissão esta

de internação deve obedecer à relação

dual a regionalizar a tabela AMB para

custo-benefício”. (Do Jornal da APM,

o estado de SP. [...] Os critérios apre

maio/junho de 1991)

sentados pela Comissão Estadual de

Por outro lado, sem abandonar as ques

Honorários e aprovados pela diretoria

tões que haviam dominado o período

da APM estabelecem que todos os mé

recente, a APM continuava a investir no

dicos, independente de setor, devem re

diálogo franco e na convivência aberta

ceber a mesma remuneração em função

com os planos de saúde. Para além do

do tempo despendido na execução do

reconhecimento de sua presença e de

ato médico. Reconhece ainda a CEHM

seu crescimento já significativo, era um

a complexidade dos atos cirúrgicos,

movimento de aproximação e acerto de

admitindo que o valor dos honorários

uma agenda positiva, voltada às ques

deve ser diferente em função do cus

tões de interesse comum. E uma sina

to de manutenção do consultório e o

lização de que o cenário da medicina e

reconhecimento da necessidade de efi

do exercício da profissão médica estava

também mereceram espaço próprio

deixava de insistir e se manifestar a res

ciência do ato médico é muito impor

mesmo mudando, com outras deman

com a construção de um auditório.

peito. Como está explicitado neste pro

tante, pois o número de exames e dias

das e pressões.

Para as confraternizações, foi inaugu

nunciamento do início de 1991, sobre

rada uma área equipada com churras

mudanças feitas pelo governo na Tabela

queira e adequada para receber os as

de Honorários da AMB, prejudiciais

sociados e familiares. Já a quadra de

aos médicos:

Pista de salto da
hípica no
Clube de Campo

eventos foi reformada para viabilizar
a realização de grandes festividades,

“Em 1991, o governo [federal] interveio

a exemplo da tradicional festa junina,

na tabela AMB, com o relacionamento

que anualmente recebe cerca de 1500

entre os dois se agravando em torno do

pessoas.

valor dos honorários. Quando foi cons
tituída a CEHM – Comissão Estadual

Convergência e diálogo

de Honorários Médicos, esta propôs a

Na entrada dos anos 1990, a medicina

reforma da tabela AMB, além da ne

liberal tradicional transmutava-se em

gociação direta com os contratantes.

uma nova prática médica, vinculada

Isso possibilitaria o retorno dos clientes

aos interesses e regras do mercado. A

aos consultórios e a volta do exercício

busca do entendimento e a preservação

da medicina dita liberal, defendida por

da convergência de pensamento e ação

todo o grupo. Frente à realidade da sua

eram, pois, fundamentais. A APM não

defasagem em mais de 200%, a direto
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S uperando a
do trabalho

precari z ação

Ao longo das últimas décadas, a tran

A formação médica está no centro des

sição de profissional liberal para pres

se contraste. Nunca existiram no Brasil

tador de serviço ou assalariado, para a

tantas escolas. Quase duas centenas em

maioria esmagadora dos médicos, co

2010 – em proporção, um aumento mui

locou em xeque a estabilidade da pro

to acima do crescimento da população

fissão. A medicina, enquanto pesquisa

desde o início do século passado, quan

e conhecimento, está em evidência no

do não chegava a uma dezena, e mui

meio acadêmico e na mídia por seus

to maior, por exemplo, do que ocorreu

avanços científicos e tecnológicos. A

nos Estados Unidos no mesmo período.

do trabalho no atendimento cotidiano

A abertura de escolas, notadamente em

à população, porém, permanece bem

instituições particulares, era permitida

pouco sedutora.

sem que fossem estabelecidos critérios

Como noticiou a
Revista da APM
de setembro de
2003, o número de
escolas de medicina
aumentava
vertiginosamente
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Quadro perverso

“Nem durante a década de 60, quando foram criadas 39 esco-

mínimos de avaliação e estrutura. A

quando o governo federal apresentou

sistência à Saúde (PAS), programa

las médicas, encontramos paralelo para a atual proliferação de

falta de corpo docente qualificado e de

no Congresso Nacional um acordo de

municipal inspirado no modelo inglês

faculdades de medicina. Se, há 40 anos, tinha-se o pretexto de

hospitais de ensino eram as deficiências

cooperação educacional e cultural com

de “médico da família”. Mas sua im

ajustar a formação de médicos às expectativas de crescimento

mais preocupantes.

Cuba, prevendo que os estudantes da

plantação baseou-se menos em novos

do país, que ao final dos anos 50 tinha menos de 30 escolas mé-

O Projeto de Lei 65, proposto em 2003

Escola Latinoamericana de Medicina

investimentos e mais na reacomodação

dicas, hoje falta qualquer explicação. Somos 280 mil médicos,

pelo deputado Arlindo Chinaglia, proí

(Elam) exercessem a atividade no Bra

da estrutura existente de hospitais, am

aproximadamente um para cada 600 brasileiros. A população

be a criação de novos cursos de medi

sil, depois de formados, sem passar por

bulatórios e postos – estrutura boa em

não cresce na proporção do aumento do número de médicos,

cina e a ampliação de vagas nos cursos

provas de conhecimentos ou habilida

algumas regiões da cidade e claramen

e a distribuição destes profissionais afasta-se cada vez mais

existentes nos dez anos seguintes à apro

des. Ao enfrentar resistência dos par

te insuficiente em outras. Do mesmo

das necessidades. As escolas médicas estão concentradas nas

vação da matéria, com o objetivo de

lamentares, o governo reapresenta, em

modo, os médicos da rede municipal

regiões de maior desenvolvimento econômico, com 47% delas

proteger a população brasileira de médi

2009, a proposta em forma de Portaria

foram convocados a criar cooperativas

localizando-se na região Sudeste do país. Onde mais podem ser

cos formados em instituições de ensino

Interministerial, suspensa em segui

próprias nas suas regiões de trabalho.

parasitados com facilidade os que se dispõem a pagar os 3 mil

de má qualidade. O substitutivo de Áti

da por decreto legislativo de autoria

O programa foi apresentado aos pro

reais ao mês pela ilusão do diploma de médico?

la Lira, apresentado quatro anos depois,

do médico e deputado Eleuses Paiva,

fissionais como uma solução benéfica e

Este quadro perverso não surgiu do acaso, nem ao acaso se

condiciona a autorização e o reconhe

ex-presidente da APM e da AMB. A

vantajosa, mas revelou-se um retrocesso

mantém, mas foi e é resultado da conjunção criminosa da legis-

cimento de cursos de medicina, odon

partir daí, o governo busca a adesão

com a perda de direitos adquiridos, fun

lação tornada permissiva, da omissão de sucessivos ministérios

tologia e psicologia ao cumprimento de

das universidades federais para a cons

cionais e trabalhistas.

de Educação, da cobiça da indústria do ensino minúsculo, do

determinados parâmetros de qualidade,

trução de um projeto piloto, no intuito

Essa ambiguidade do PAS logo se tor

cinismo dos falsos educadores e da falta de compromisso com

como infraestrutura adequada e, no

de unificar os critérios de revalidação

nou uma polêmica dentro da APM. Não

a saúde de um povo.”

mínimo, um terço dos professores com

de diplomas estrangeiros.

tendo havido consenso e para preservar

José Luiz Gomes do Amaral, Presidente da APM (setembro de 2003)

1 1 2 a s s o c i aç ão pa u l i s ta d e m e d i c i n a

sua unidade, a Associação entendeu ser

mestrado ou doutorado.
A partir de 2008, ao formar uma comis

Os desafios na saúde pública

melhor retirar seu apoio ao programa.

são de especialistas para acompanhar

Se a década de 1980 havia sido “perdi

A disposição e o empenho dos dirigen

o assunto, o Ministério da Educação

da” para a inflação, a dívida externa e

tes da APM em buscar alternativas eram

adota duas atitudes sensatas: suspende

o desinvestimento, com os efeitos trági

reconhecidos e valorizados. Nem eles

tacitamente a criação de faculdades de

cos conhecidos para a vida do país, os

nem os associados pretendiam com isso

medicina e começa a exigir requisitos

anos 1990 começaram um pouco mais

negar a precariedade aguda. O quadro

mínimos daquelas mal avaliadas no

alentadores, com o sucesso do Plano

estava exposto na demora das consultas,

Enade (Exame Nacional de Desempe

Real. Após quinze anos seguidos de

dos exames e das cirurgias, na falta de

nho de Estudantes), fechando em torno

instabilidade e falta de investimentos,

leitos, nas carências dos prontos-socor

de quinhentas vagas.

era visível a condição precária da rede

ros, nas dívidas crescentes das Santas

Vale destacar ainda a questão da re

de serviços públicos, entre eles os de

Casas e hospitais filantrópicos. E tam

validação automática de diplomas es

educação e saúde.

bém nos multiempregos dos médicos,

trangeiros, que assombrou os médicos

Uma das tentativas de melhoria na ci

nas longas jornadas diárias, na baixa re

paulistas e brasileiros a partir de 2006,

dade de São Paulo foi o Plano de As

muneração, na ausência familiar. Além
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Da esquerda para
a direita, José Luiz
Gomes do Amaral,
José Serra, então
governador de
São Paulo, Luiz
Roberto Barradas
Barata e Jorge Curi,
na assinatura de
convênio com a
APM e a AMB sobre
educação médica
continuada, na
sede da Associação
Brasileira, em
outubro de 2007

da garantia dos direitos trabalhistas aos

Saúde, em 2011, está em torno de 60

médicos contratados.

bilhões de reais.
A Proposta de Emenda Constitucional

Financiamento da saúde

– PEC 29 – foi amplamente defendida

Quando o Brasil adotou a universa

pela sociedade justamente para corrigir

lidade, a integralidade e a equidade

o financiamento da saúde. No entanto,

como princípios do sistema público

após a sua aprovação, em 2000, a res

de saúde, na Constituição de 1988, o

ponsabilidade pelos recursos investidos

financiamento previsto como mínimo

recaiu sobre os estados e, principalmen

pela União correspondia a 30% do or

te, os municípios. A União arcava, nas

çamento da Seguridade Social – cerca

quatro décadas anteriores, com 60 a

de 120 bilhões de reais em valores de

65% das verbas do sistema público, até

2009. A determinação consta nos ar

porque o governo federal recebe 80 a

tigos 55 e 198 (disposição transitória)

85% dos impostos.

da Carta Magna do país. O problema

De 2000 a 2007, porém, estados e

é que, aos poucos, o dinheiro foi sen

municípios quadruplicaram seus gas

da dificuldade enorme dos profissionais

obstáculo à ampliação para todo o país

do realocado para outras áreas. A ci

tos. As despesas da União com saúde

em ter tempo para se atualizar.

do Programa Saúde da Família, Serra

fra anual executada pelo Ministério da

mantiveram-se em 1,73% do Produto

A postura da APM foi convocar os pro

demonstrava preocupação com a má

fissionais ao envolvimento e à partici

gestão de verbas por parte de estados e

pação na vida da entidade. O caminho

municípios.

para enfrentar esse processo continuava

Em 2005, ao assumir a prefeitura de

aberto e passava pelo fortalecimento da

São Paulo e depois, de 2007 a 2010, o

classe.

governo do estado, promoveu inúme

Em junho de 1999 a Associação realizou

ros contratos com organizações sociais

seu I Congresso Paulista de Política Mé

para a administração de hospitais e dos

dica, provocando a reflexão sobre temas

recém-criados Ambulatórios Médicos

de peso, como formação, mercado de

de Especialidades (AMEs) em diversos

trabalho, deficiências dos sistemas públi

pontos do estado.

co e privado e a relação do médico com

Aberta ao diálogo pela melhoria dos

a sociedade. O então ministro da Saúde,

serviços de saúde, a APM tem demons

José Serra, e o governador à época, Ma

trado apoio a todos os projetos com

rio Covas, participaram do evento.

prometidos com a eficácia da gestão e

Além de identificar a concentração

a assistência qualificada à população,

de médicos nos grandes centros como

não deixando de ressaltar a importância
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Defendida
pela APM, a
regulamentação
da Emenda 29 é
uma das maiores
bandeiras da classe
médica
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Interno Bruto (PIB) do país, enquan

Apagão da Saúde, em 14 de agosto de

audiência com José Gomes Temporão,

Planejamento Tributário, em 2009, os

to o percentual dos estados passou de

2007, quando 2 mil pessoas, entre pro

ministro da Saúde à época.

contribuintes trabalhavam 157 dias do

0,54 para 1,01% e o dos municípios, de

fissionais e populares, caminharam à

Sua aprovação estava bem encaminha

ano apenas para pagar impostos.

0,62 para 1,07%.

noite, com velas acesas, do Congresso

da em setembro de 2011, quando final

Com a pressão da opinião pública em

A regulamentação da Emenda 29 é

Nacional ao Palácio do Planalto. No

mente obteve parecer favorável dos de

ascensão contra a CPMF e a exposição

uma das maiores bandeiras da classe

ano seguinte, 15 de abril, o prefeito de

putados federais e seguiu para o Senado.

cada vez mais clara dos ínfimos resulta

médica por dois aspectos: estabelece

São Paulo, Gilberto Kassab apoiou a

parâmetros de investimento por parte

campanha da APM “A Saúde Pede So

Contra a alta carga tributária

posto foi rejeitada pelo Senado em de

da União, dos estados e dos municí

corro – Movimento pela Valorização do

A Contribuição Provisória sobre Movi

zembro de 2007. Inconformado com a

pios, evitando desequilíbrios como o já

SUS”, comprometendo-se a sensibilizar

mentação Financeira (CPMF), criada

perda da receita, o governo apresentou

citado; e define claramente os tipos de

os deputados da oposição ao governo

em 1996 por iniciativa de Adib Jatene,

no ano seguinte a proposta da Contri

gastos que podem ser computados na

federal quanto à regulamentação da

então ministro da Saúde, estabelecia a

buição Social da Saúde (CSS), novo im

pasta, evitando que a verba da saúde

Emenda 29.

alíquota de 0,20% sobre todas as mo

posto do cheque para a Saúde, com alí

seja desviada para saneamento básico,

Apenas dois dias depois, cerca de duzen

vimentações bancárias em lançamentos

quota de 0,1% sobre as movimentações

alimentação e Previdência, como de

tas lideranças médicas de jalecos bran

a débito, como receita para o financia

financeiras. Em 2009, na Câmara dos

nunciam inúmeras reportagens publi

cos ocuparam o Plenário das Comissões

mento da saúde. Em 2000, foi elevada a

Deputados, a base aliada vinculou a cria

cadas na última década.

da Câmara durante audiência pública

0,38%, sendo 0,10% para a Previdência

ção da CSS à regulamentação da Emen

A importância do assunto levou a APM

sobre o financiamento da saúde. Nova

e 0,08% para o Fundo de Combate e

da Constitucional 29, o que foi refutado

a participar de diversas manifestações

manifestação nacional ocorreu em 26

Erradicação da Pobreza.

posteriormente.

em Brasília, como o Ato para Evitar o

de outubro de 2010, culminando em

No entanto, embora houvesse a arre

Outra campanha dos médicos na área

cadação de cerca de 40 bilhões de reais

tributária referiu-se à queda da Medida

anuais com o imposto do cheque, ou

Provisória 232. Editada em 30 de de

tras fontes de financiamento foram sen

zembro, no apagar das luzes de 2004,

do retiradas da pasta da Saúde, man

a MP aumentava a base de cálculo do

tendo estagnado o orçamento federal

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e

para o atendimento à população, em

da Contribuição Social sobre o Lucro

demanda ainda crescente. A alternativa

Líquido de 32% para 40% para pres

para a sustentação e melhoria dos servi

tadores de serviço optantes pelo lucro

ços de saúde pessoal e coletiva do país,

presumido. Mais de mil empresários e

que teve o apoio das entidades médi

representantes de classe compareceram

cas, inclusive da APM, pelo desvio de

ao Clube Espéria, na capital paulista,

sua finalidade original, transformara-se

no dia 15 de fevereiro de 2005, para

em um pesadelo, dada a alta carga tri

repudiar a Medida, que entrou em vi

butária suportada pelos brasileiros. De

gor no dia 10 de abril sem o referido

acordo com o Instituto Brasileiro de

aumento.

O prefeito de São
Paulo, Gilberto
Kassab, com o
presidente da APM,
Jorge Curi, em
apoio à campanha
paulista “A Saúde
Pede Socorro –
Movimento pela
Valorização do SUS”,
em abril de 2008
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dos para a saúde, a prorrogação do im
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cap í tulo

Na luta por
remuneração justa,
carreira e dignidade
profissional, a
APM participou
ativamente das
manifestações na
avenida Paulista,
em 2009
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carreira

e

di g nidade

A avenida Paulista foi cenário de nova

para viabilizar a fixação de profissio

manifestação, em 29 de maio de 2009,

nais em regiões longínquas e inóspitas,

por remuneração justa, carreira e dig

no interior e nas periferias dos grandes

nidade profissional, como ápice do Fó

centros. O debate deve demandar im

rum Nacional e Sudeste em Defesa do

portante atuação da classe médica no

Trabalho Médico no Sistema Único de

Congresso Nacional durante os próxi

Saúde.

mos anos.

Os deputados federais médicos Ronaldo

Ainda em 2009, as entidades médicas

Caiado e Eleuses Paiva apresentaram,

nacionais concluíram estudo em par

no mesmo ano, a pedido da Associa

ceria com a Fundação Getúlio Vargas

ção Paulista de Medicina, a Proposta de

(FGV) e conceberam o modelo de Pla

Emenda Constitucional 454, que cria a

no de Carreira, Cargos e Vencimentos

Carreira de Estado para o médico, en

(PCCV), com o objetivo de orientar

globando ingresso por concurso público

estados e municípios na elaboração dos

de provas e títulos; ascensão funcional

próprios planos, adequados às especifi

por merecimento, aperfeiçoamento pro

cidades correspondentes. Por iniciativa

fissional e antiguidade; remuneração

de Giovanni Guido Cerri, secretário

compatível com a responsabilidade do

estadual da Saúde de São Paulo, em

profissional (inicialmente 15.187 reais

acordo e apoio do governador Geraldo

por 40 horas semanais); dedicação ex

Alckmin, também médico, APM, Cre

clusiva; estabilidade qualificada; e cri

mesp e Simesp elaboram, desde janeiro

térios objetivos de lotação e remoção

de 2011, em conjunto com o Executivo

(mobilidade).

paulista, estudo para a criação da car

A carreira seria organizada e mantida

reira no estado de São Paulo. Além de

pela União para o serviço público fe

marcante trajetória acadêmica, Cerri

deral, estadual e municipal. Além de

sempre pertenceu ao movimento médi

garantir dignidade ao trabalho médico,

co associativo: foi conselheiro fiscal da

a proposta é uma alternativa concreta

Associação Paulista de Medicina por
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A APM e diversas
entidades reuniram-se
em frente ao Theatro
Municipal de São
Paulo, de olhos
vendados, contra os
planos de saúde

diversas gestões e diretor da Associação

Valorização do trabalho

Médica Brasileira de 2005 a 2008.

Nas relações com o setor de convênios

Também está sendo apreciado na Câ

médicos continuavam, de um lado, as

mara dos Deputados o Projeto de Lei

pressões dos médicos por melhor remu

n0 3734, proposto em 2008, que altera

neração e mais autonomia no exercício

a Lei 3.999, de 1961, atualizando o va

profissional e, de outro, as queixas das

lor do salário mínimo de médicos e ci

empresas sobre o que definiam como

rurgiões-dentistas por 20 horas sema

“desorganização e indisciplina” dos

nais, para o setor privado. Se aprovada,

profissionais em cumprir suas tare

a matéria seria importante referência

fas dentro das regras e dos parâmetros

para a remuneração na área pública.

acordados e que viabilizavam seu traba

ra um canal próprio na estrutura da

tudo detalhado das condições do traba

lho e sua remuneração. Relações difíceis

APM, o recém-criado Departamento

lho médico nos planos de saúde.

em que a APM buscava, cada vez mais,

de Convênios que estreou com a cam

Preocupados com tais situações, os de

investir no aperfeiçoamento das regras

panha “Consulte um médico antes de

putados federais instituíram uma Co

do jogo – e na criação de novas regras –

fazer seu plano de saúde”. Nada mais

missão Parlamentar de Inquérito, a CPI

antes que no confronto direto.

apropriado.

dos Planos de Saúde, que investigou, en

Foi nessa estratégia de enfrentar e avan

Na mesma linha de atuação, a APM sus

tre junho e novembro de 2003, denún

çar pelo ganho de posições que, em

tentou perante o Conselho Administra

cias de irregularidades na prestação de

1990, a APM, a Associação Médica

tivo de Defesa Econômica (CADE) sua

serviços pelas operadoras. Seu relatório

Brasileira, o Sindicato dos Médicos e o

reivindicação de elevação dos valores pa

final resultou de uma análise detalhada,

Conselho Regional de Medicina insta

gos aos médicos pelos planos de saúde.

após 24 audiências públicas, cerca de

laram a Comissão Estadual de Hono

Foi um embate duro, pois estes reagiram

setenta depoimentos, cinco audiências

rários Médicos (CEHM). Sua função

com a acusação de “cartelização” por

regionais e apuração de documentos.

era rever a tabela da AMB de 1986 e

parte das entidades de classe. Estas, por

Uma das principais medidas propostas

atualizar valores e normas dos contra

sua vez, reagiram com eventos e campa

era que a ANS regulasse a relação entre

tos entre os médicos conveniados e as

nhas de denúncia contra os excessos dos

operadoras e prestadores de serviço, me

empresas a partir de uma competente

planos, como a histórica mobilização da

diante formalização obrigatória de con

auditoria médica. Nos novos contratos

APM dirigida diretamente aos clientes

tratos, com valores, prazos e formas de

seriam contempladas as exigências dos

dessas organizações, com o lema “Tem

pagamento estabelecidas, assim como

procedimentos decorrentes das peculia

plano de saúde que enfia a faca em você.

critérios para renovação e rescisão. O

ridades das diversas especialidades.

E tira o sangue dos médicos”.

texto também propunha a vinculação

As pressões e contrapressões não ter

Em meio a esses embates, a APM con

automática e repasse dos aumentos das

minaram aí, mas estava aberto um

tratou, em 1995, a Fundação Instituto

mensalidades dos planos de saúde aos

caminho de negociação possivelmente

de Pesquisas Econômicas (FIPE), da

reajustes concedidos aos prestadores.

mais eficaz. Negociação que tinha ago

Universidade de São Paulo, para um es

As entidades médicas haviam compro
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Campanhas contra os
planos de saúde eram
dirigidas diretamente
aos clientes

co n q u i s ta s e d e s a f i o s 1 2 1

vado aos parlamentares da CPI que as

dades de especialidade para elaborar a

reuniram-se em assembleia no Centro

iniciativas de atualização dos honorários

Classificação Brasileira Hierarquizada

de Convenções Rebouças, na capital, em

por parte das empresas, quando aconte

de Procedimentos Médicos (CBHPM).

10 de julho daquele ano, com o mesmo

ciam, nem de perto acompanhavam os

Lançada em agosto de 2003, pela Reso

propósito, o que fez crescer a mobiliza

aumentos praticados para os usuários,

lução n0 1.673, do Conselho Federal de

ção nacional, dada a representatividade

como ocorre até hoje. O então presi

Medicina, seu processo de construção

de São Paulo, onde estão um terço dos

dente da APM, Eleuses Paiva, defendeu

– e a campanha que viria a seguir para

médicos brasileiros e 40% dos pacientes

a criação de regras para a aplicação da

a implantação desse inédito referencial

das operadoras de saúde no país. Outras

Lei 9.656, de 1998, que rege os planos

mínimo e ético na saúde suplementar

assembleias grandiosas se sucederam, e

de saúde, e da Lei 9.961, de 2000, que

– representaram também um momen

as empresas de autogestão começaram

cria a Agência Nacional de Saúde Suple

to muito especial de reaproximação das

a implantar a classificação, ainda que

mentar (ANS).

entidades médicas em nível nacional e

com variações nas bandas determinadas

estadual, no que diz respeito às áreas as

pela AMB, de menos 20 a mais 20%.

Trabalho intenso

sociativa, de conselho e sindical.

Boa parte das singulares da Unimed to

Por entender que cabe aos médicos de

Diante da resistência inicial das opera

mou o mesmo caminho. Entre 2004 e

finir quais são os procedimentos com

doras e seguradoras em adotar a nova

2005, as seguradoras de saúde abriram

evidência científica suficiente para sua

classificação, originou-se uma mobili

diálogo com as entidades médicas, con

incorporação à prática da medicina,

zação como há muitos anos não se via,

cederam reajustes importantes à época

dez anos anteriores. Uma das priorida

direito dos pacientes, e também que a

com protestos, suspensão do atendi

e até hoje estudam adotar o sistema de

des dos médicos que se impõe a partir

complexidade da relação de valor entre

mento e descredenciamento em massa

hierarquização da CBHPM, pelo qual

desse período é a contratualização. A

tais procedimentos carecia de um siste

que alcançaram todo o país. Diversas

os procedimentos médicos estão dis

Resolução Normativa n0 71 da Agên

ma mais sofisticado de remuneração, a

regiões do estado de São Paulo organi

tribuídos em 42 portes, comparáveis a

cia Nacional de Saúde Suplementar,

Associação Médica Brasileira convidou

zaram-se. Em 7 de abril de 2004, Dia

degraus, que referenciam seus valores

de 17 de março de 2004, obriga que os

a FIPE e as mais de cinquenta socie

Mundial da Saúde, uma marcha dos

também em relação à consulta. O seg

contratos estabelecidos entre médicos e

médicos do ABC paulista (Santo An

mento medicina de grupo permanece,

operadoras tenham cláusula de reajus

dré, São Bernardo do Campo, São Cae

até nossos dias, refratário à classificação.

te, especificando sua forma e periodi

tano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e

A Comissão Nacional de Implantação

cidade. Embora as entidades médicas

Rio Grande da Serra), provocou a in

da CBHPM foi renomeada, em meados

tenham feito inúmeras tentativas de

terrupção do tráfego na via Anchieta e

de 2005, como Comissão Nacional de

acordo com as empresas nesse sentido,

foi um dos ápices do movimento. Eles

Consolidação e Defesa da CBHPM,

o próprio órgão regulador reconheceu,

mostravam à população e aos governan

tendo sido coordenada dali em dian

em 2010, que a totalidade dos contratos

tes que recebiam menos de 20 reais por

te pelo otorrinolaringologista Florisval

não atende essa determinação.

consulta de determinadas empresas, en

Meinão, que levava ao cenário da AMB

De forma paralela, houve intenso tra

quanto a CBHPM preconizava 42 reais.

sua importante experiência como dire

balho das entidades, incluindo a APM,

Mais de mil profissionais de medicina

tor de Defesa Profissional da APM nos

para a aprovação do Projeto de Lei
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Médicos fazem
passeata pela
CBHPM, na via
Anchieta, em 2004
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3.466/04, referenciando a CBHPM no

templada, parcialmente, com a atuali

acabou por favorecer tentativas de subs

multi-profissionalização da saúde e res

âmbito da saúde suplementar, o que

zação do rol de cobertura obrigatória

tituição de profissionais qualificados

guarda, explicitamente, as competências

veio a se concretizar na Câmara dos

editado pela ANS por meio de consulta

por outros não preparados para a exe

específicas das profissões de assistente

Deputados em maio de 2007. Desde

pública, da qual sempre participam as

cução dos procedimentos diagnósticos

social, biólogo, biomédico, enfermeiro,

então, a matéria aguarda encaminha

entidades médicas. Em 2010, a agência

e terapêuticos pertinentes aos médicos.

farmacêutico, fisioterapeuta, fonoau

mento do Senado Federal sob o número

anunciou que o processo deve ocorrer a

Com isso, a qualidade da atenção à saú

diólogo, nutricionista, profissional de

PLC 39/07.

cada dois anos.

de ficou prejudicada e a segurança dos

educação física, psicólogo, terapeuta

pacientes, gravemente comprometida.

organizacional, técnico e tecnólogo de

Por outro lado, uma iniciativa da ANS
para padronizar a troca de informações

Regulamentação da medicina

O projeto de regulamentação da medi

radiologia e outras profissões correlatas

no setor veio a reconhecer a credibilidade

Dentre as catorze profissões da área da

cina foi apresentado ao Congresso Na

que vierem a ser regulamentadas.

da classificação. Para substituir as quin

saúde, a medicina é a única ainda não

cional no ano de 2002, sob o número

Em 2009, logo que Eleuses Paiva tomou

ze ou mais tabelas utilizadas pelas em

regulamentada. O Decreto n0 20.931,

25. Aprovada em 2006 pelos senadores,

posse como deputado federal, empe

presas, a ANS instituiu, em fevereiro de

de 11 de janeiro de 1932, que trata da

a proposta seguiu para a Câmara dos

nhou-se em retomar as discussões sobre

2009, a TUSS – Terminologia Unificada

atividade da medicina, da odontologia,

Deputados, onde recebeu o número

o projeto, deixadas em segundo plano

da Saúde Suplementar, dando à AMB a

da medicina veterinária e das profissões

7.703 e sofreu alterações.

até aquele momento. Sua atuação foi de

prerrogativa de definir a codificação e a

de farmacêutico, parteira e enfermeira

Embora enfrente forte resistência de

cisiva no sentido de colocar a matéria em

terminologia de seus itens. Na prática, a

no Brasil, não é específico para o médi

alguns setores, a regulamentação da

regime de urgência, promover as últimas

medida significou a adoção da metodo

co e não discrimina suas atividades. Na

medicina não elimina os avanços da

discussões necessárias e levá-la à votação

logia da CBHPM, à exceção dos valores.

análise de José Luiz Gomes do Amaral,

Registra-se que, ao longo desses anos, a

o assunto foi tratado com mais ênfase

classificação brasileira passa por atuali

pelas outras profissões desde o fim da

zação dinâmica, promovida pela AMB

década de 1960, pois os médicos en

junto às sociedades de especialidade,

tendiam ser tão evidente o conjunto de

principalmente no que diz respeito à

suas responsabilidades e prerrogativas

inclusão de procedimentos modernos

que a regulamentação específica da pro

e avalizados e à exclusão daqueles já

fissão era considerada supérflua.

obsoletos. Essa questão tem sido con

No entanto, a falta de regulamentação

1 2 4 a s s o c i aç ão pa u l i s ta d e m e d i c i n a

O deputado federal
Eleuses Paiva discursa
para centenas de
médicos que
ocuparam o plenário,
em Brasília,
trajados de verde,
para sensibilizar
os parlamentares
que votariam a
regulamentação da
medicina

co n q u i s ta s e d e s a f i o s 1 2 5

final pelo conjunto dos deputados no

confirmado pelo Senado para seguir à

mentos atualizados de acordo com a

plenário, sendo o relator na última co

sanção presidencial.

CBHPM e a inserção de reajuste anual
nos contratos. Em 2011, com apoio de

missão (Seguridade Social e Família).
Durante várias semanas, os médicos

Momento atual

órgãos de defesa do consumidor e asso

acompanharam de perto a tramitação

Uma nova fase do movimento nacional

ciações de pacientes, entre outros seto

do projeto de lei, inclusive em viagens

tem início em 2010, quando a APM

res da sociedade civil organizada, mil

a Brasília, culminando com a apro

encomenda pesquisa ao Instituto Da

médicos fizeram passeata da sede da

vação histórica, em 21 de outubro de

tafolha sobre a relação entre médicos e

APM até a Catedral da Sé, em mais um

2009, na Câmara. Na véspera do “sim”

planos de saúde, do ponto de vista dos

histórico 7 de abril.

dos deputados, centenas de médicos

profissionais. Mais de 90% afirmaram

Em reação, a Secretaria de Direito Eco

haviam ocupado o plenário, trajados

sofrer interferências em sua autonomia,

nômico determinou nova medida admi

tros têm sido realizados com a Unimed

de verde, para receber homenagem

como restrições a exames, cirurgias e

nistrativa anunciada como prevenção às

do Brasil e a Federação das Unimeds

pelo seu dia (18 de outubro) e sensi

internações, enquanto a nota média

atitudes da categoria médica. Durante

do Estado de São Paulo (FESP), pre

bilizar os parlamentares. A presença

atribuída às empresas foi de 4,7 em São

processo democrático memorável, mar

sididas por Eudes de Freitas Aquino

maciça no Congresso e o amadureci

Paulo e 5 no Brasil.

cado por audiência pública no Congres

(2009/2013) e Humberto Jorge Isaac

mento político da classe, sintetizados

No mesmo período, a ferramenta da

so Nacional em maio de 2011, a tentati

(2010/2014), respectivamente. A agen

nessa conquista, favorecerão a atual

APM para calcular o valor real da con

va de cerceamento às manifestações da

da comum com a APM inclui temas

e as futuras gerações de profissionais

sulta, disponibilizada no portal da en

classe foi totalmente rechaçada, culmi

como valorização do trabalho médi

médicos. Agora, o projeto precisa ser

tidade na internet, teve 20 mil acessos.

nando em acordo envolvendo a SDE, a

co, assimilação constante da medicina

O aplicativo foi construído pela Asso

ANS e as entidades médicas nacionais.

moderna, relação entre custo e eficácia

ciação com base no estudo da FIPE de

Seguiu-se grande assembleia dos profis

e a adoção de diretrizes baseadas em

1996. Ao subtrair dos repasses dos pla

sionais de medicina e odontologia, no

evidências.

nos de saúde as despesas com a manu

dia 30 de junho. A partir daí empresas

Tantos desafios deixam uma sinalização

tenção do consultório, a média de remu

iniciaram negociações coletivas com a

clara para os médicos e suas entidades.

neração ficava em torno de 5 a 6 reais.

comissão das entidades, recompondo

As eleições, as Câmaras Municipais, as

Tais denúncias novamente chocaram a

parte dos honorários defasados. Já em

Assembleias Estaduais e o Congresso

opinião pública e desencadearam atitu

setembro, mesmo após reajustes signi

Nacional seriam doravante, para a defe

des de “basta”, que embasaram o movi

ficativos nos valores das consultas, os

sa de seus direitos e promoção dos seus

mento paulista, com grande influência

profissionais começaram a suspensão do

interesses, arenas cada vez mais impor

sobre todo o país.

atendimento a algumas empresas por

tantes de atuação. Uma ação política

A APM e as Sociedades de Especiali

rodízio de especialidades, mantendo-se

mais incisiva no âmbito das instituições

dade compactaram discussões e ações

firmes em suas reivindicações.

e regras constitucionais – fortalecendo

conjuntas, logo reforçadas pelas demais

O relacionamento com o sistema coo

as bancadas parlamentares da saúde –,

entidades médicas do Estado. A pauta

perativo também ganha cores moder

viria a ser boa companheira nas lutas

incluía consulta a 80 reais, procedi

nas nos últimos anos. Inúmeros encon

pela ética e pela profissão médica.

Partindo da sede da
APM, mais de mil
médicos, juntamente
com órgãos de defesa
do consumidor,
associações de
pacientes e setores
da sociedade civil,
participaram de
passeata em defesa
da dignidade e de
melhores honorários
para a classe
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A APM e a FESP
reuniram-se na sede
da entidade para
debater a valorização
do trabalho médico.
Da esquerda para
a direita, Florisval
Meinão, Paulo
Mariani, Jorge Curi,
Humberto Jorge
Isaac, Paulo
De Conti, Roberto
Lotfi e Donaldo
Cerci da Cunha
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A APM conquistou
sua maturidade,
mas continua firme
em suas missões
essenciais: a defesa
profissional, o
aperfeiçoamento
acadêmico e o
desenvolvimento
do médico
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fortalecimento
inte g ração

e

A Associação Paulista de Medicina

Integração total com as Regionais

completou oitenta anos no final de

Atenta à necessidade de contextualizar

2010. Com 30 mil associados, entre a

as grandes bandeiras da classe médica

unidade central da capital e as regio

no interior, a APM revigora o relacio

nais no interior do estado, a institui

namento com as regionais que se man

ção mantém-se sólida no quadro as

tiveram próximas da estadual desde as

sociativo. E dinâmica na sua atuação,

suas respectivas fundações e com aque

buscando novas formas de ser e de agir

las que, por razões próprias, vinham

como entidade representativa, acolhe

atuando de forma mais independente.

dora e defensora de seus membros, e

O caminho escolhido, a partir de 2001,

também como entidade responsável e

foi investir maciçamente em um circui

participativa na sociedade em que está

to itinerante de fóruns de responsabi

inserida.

lidade civil, ética e penal e, posterior

Não são muitas as associações e enti

mente, de defesa da saúde e valorização

dades de classe que, no Brasil, conse

do médico, com a participação total

guem alcançar a maturidade e a lon

de 2 mil profissionais. A programação

gevidade.

também compreende discussões políti

Esse é um privilégio reservado àque

cas com autoridades locais e ações de

las que, ao longo do tempo, zelam por

responsabilidade social.

manter vivo o idealismo original, mas

A APM também sempre manteve viva

cuidando também de se ajustar aos

em sua memória a importante atuação

novos desafios e à nova realidade que

daqueles que a ela se dedicaram, tan

o tempo impõe. Àquelas que preser

to para a fundação de suas regionais,

vam valores e convicções, mas como

como no fortalecimento do movimen

fonte de inspiração e energia para sua

to associativo. Para tanto, em diversas

agenda de defesa de interesses legíti

solenidades pelo interior, homenageou

mos dos associados nos contextos que

cerca de 750 médicos, estabelecendo,

se apresentam na atualidade.

dessa maneira, uma ligação perene en
co n q u i s ta s e d e s a f i o s 1 2 9

Brasão e logomarca

A APM chega aos oitenta anos com uma logomarca moderna e o seu
brasão eterno. A primeira evidencia traços fundamentais da instituição:
é humana, moderna, dinâmica e representativa. O segundo é perene,
sonho imorredouro de seus fundadores, que contém a história, desde o
nascedouro até hoje, e a conserva para as gerações que hão de vir.
A composição do brasão da APM, concebida na década de 1940, está
calcada na mitologia grega, trazendo a coroa de louros, o bastão de Esculápio, a serpente e as cinco estrelas, cujo conjunto está dentro de um
círculo, que contém a inscrição “Associação Paulista de Medicina” e o ano
de sua fundação. Na versão original, havia a inscrição “São Paulo” no
lugar de “1930”. A modificação ocorreu em maio de 1977.
A coroa de louro simboliza a glória e é usada para indicar grandeza intelectual e vitória. Assim, laureada é a APM. O bastão de Esculápio está em
forma de espada, representando o gesto de apoio do homem em todos
os elementos da natureza para buscar a cura.
Por sua vez, a serpente é tida como a fonte de sabedoria e rejuvenescimento,
assim como o veneno e o antídoto, na medicina. As cinco estrelas formam o
Cruzeiro do Sul, a mais representativa constelação brasileira.
Os valores não mudam, mas é essencial que as formas de comunicação
se atualizem. Assim, a nova marca, lançada em 2011, reflete uma APM
madura, voltada ao futuro e cada vez mais pronta para cuidar dos interesses e das paixões dos médicos.
A troca constante de informações – com seus associados, parceiros e a comunidade – tem papel central nesse contexto, tanto que o ícone da nova
marca é um balão de diálogo, em que está inserida também a releitura dos
símbolos da medicina. A decisão de dar mais ênfase à sigla é outra estratégia para facilitar o reconhecimento e flexibilizar a comunicação, deixando-a
mais incisiva. Já os traços curvos, cantos arredondados e a nova tonalidade
de cores apontam para um visual acolhedor.

tre o passado e o presente, um legado

debate científico do Brasil. Cabe agora

dical Journal / Evidence for Health Care

para o futuro.

à revista articular suas relações intelec

– alcançou em 2010 seu primeiro fator

Futuro construído desde já, por meio

tuais com o ambiente, levando, para os

de impacto de 0,746 pela Thompson

do processo de integração política e ad

de fora, um pouco do reflexo de seu tra

Reuters, empresa responsável pelas in

ministrativa entre a APM estadual e as

balho, e trazendo, para os seus, alguma

formações do Institute for Scientific In

regionais. Presidente Prudente foi a pri

coisa do que o esforço alheio produzir.

formation (ISI), considerada a melhor

meira a firmar acordo, em dezembro de

A realização integral desse desejo de

base de dados do mundo. De periodici

2010, e iniciar uma série de ações con

pende do entusiasmo e da simpatia que

dade bimestral, está indexada também

juntas em diversos campos, oferecen

esperamos encontrar em cada um dos

em outras das principais bases de da

do serviços e benefícios exclusivos aos

leitores”.

dos, como Medline, Lilacs, SciELO e

regionais, como São Bernardo do Cam

Sessenta anos mais tarde, foi indexada,

Ainda no campo científico, a revista

po, a integração passa também pela re

com o nome Revista Paulista de Medi-

Diagnóstico & Tratamento, lançada em

novação da marca da APM.

cina – São Paulo Medical Journal. Em

1996 pela APM, traz artigos originais,

1995, passou a ser publicada somente em

relatos de caso, revisões narrativas da li

Meios de comunicação

inglês, tendo alterada a ordem dos ele

teratura (artigos de atualização), cartas

Medicina e comunicação são insepará

mentos em seu título: São Paulo Medical

ao editor e seções e colunas especiais.

veis. A APM, consciente dessa profun

Journal – Revista Paulista de Medicina.

Foi precedida pela publicação Consul-

da relação, sempre deu grande valor às

Já com o nome atual – São Paulo Me-

tório Médico, de 1990. A alteração do

suas publicações ao longo da história. A
primeira delas, de conteúdo científico, é
uma das mais antigas do Brasil na área
médica, criada em janeiro de 1932, com
o nome de Revista da Associação Paulista
de Medicina. A apresentação de seu pri
meiro número dizia:
“Ao iniciar a publicação desta revista,
vence a Associação Paulista de Medici
na a terceira etapa na execução de seu
magnífico programa. Com a instalação
do clube médico havia ela consolidado
a união da classe em São Paulo, e com a
criação das secções especializadas cons
tituira-se num dos maiores centros de
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EBSCO Publishing.

médicos associados. Nesta e em outras

Informação e
credibilidade
caracterizam
os meios de
comunicação
da APM
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Em seus eventos
científicos, a APM
promove atualização
médica continuada
por meio de cursos,
palestras e congressos
nas diferentes
especialidades.
Ao lado, a biblioteca
da APM

nome ocorreu pela necessidade de ade

1996, canal dinâmico e acessível a mé

quação aos critérios de indexação da

dicos, parceiros e comunidade, na rede

base de dados Lilacs. De 1991 a 1996, a

mundial. Seguindo a mesma linha, sur

APM e o Cremesp publicaram o infor

giu o Informe APM, enviado aos asso

me Saúde da Família no jornal Folha de

ciados toda semana por e-mail, conten

S. Paulo.

do as principais notícias de interesse da

O noticiário propriamente dito da en

classe médica.

tidade teve origem no Boletim da Associação Paulista de Medicina, em 1952.

Educação médica

Era mimeografado e mensal. Em 1967,

Ao lado da defesa profissional, o aper

ganhou peso, produção de jornal e

feiçoamento acadêmico e o desenvolvi

novo nome: O Médico Paulista. Dez

mento do médico seguiram sendo ou

anos mais tarde, foi rebatizado Jornal

tro pilar de sustentação das atividades

da APM, que vigorou até 1993, quan

da APM. Acontecem na sede da Asso

do chegou ao formato atual, Revista da

ciação, atualmente, cerca de 250 even

nares da entidade, além de centenas de

mil livros distribuídos pelas múltiplas

APM, publicada mensalmente.

tos por ano, entre reuniões científicas,

atividades simultâneas nas regionais.

especialidades.

Para dar agilidade a esse processo co

cursos preparatórios, jornadas e con

Em abril de 2006, por exemplo, o pre

O projeto Diretrizes e a Certificação de

municativo, foi concebido o Portal da

gressos promovidos pelos departamen

feito Gilberto Kassab e a então secretá

Atualização Profissional, parcerias da

APM na internet, em 17 de junho de

tos científicos e comitês multidiscipli

ria municipal de Saúde, Maria Cristina

Associação Médica Brasileira e do Con

Curi, oficializaram parceria com a APM

selho Federal de Medicina, com amplo

para a oferta do Curso de Emergências

apoio da APM, são outras ações com o

Médicas a mais de mil médicos da rede.

objetivo de disponibilizar aos médicos

A iniciativa estendeu-se, posteriormente,

diretrizes clínicas baseadas em evidên

ao interior do estado. Recentemente, em

cias de excelente qualidade e de cres

parceria com a AMB e a Secretaria de Es

cente abrangência e um sistema único

tado da Saúde, a atividade promove, in

e organizado, baseado em pontuação,

clusive, a formação de novos instrutores,

para o reconhecimento das atividades

contemplando outros mil profissionais.

relativas à renovação do conhecimento,

Vale destacar também que desde 2006

comprovada a cada cinco anos.

ocorrem cerimônias de entrega do Títu

É uma programação intensa que não só

lo de Especialista, a fim de estreitar os

oferece aos associados a possibilidade de

laços entre os profissionais e a Associa

especialização e atualização, como tam

ção. A entidade ainda oferece a médi

bém traz para a Associação o reconhe

cos, estudantes e público em geral livre

cimento do apoio à produção e divulga

acesso a sua biblioteca de mais de 30

ção científica na área da medicina.
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Ao lado, o evento
Alegrando a Santa
Casinha, organizado
pela APM desde
2008, que leva
alegria e brinquedos
para as crianças
internadas na ala
pediátrica da Santa
Casa. Abaixo,
certificado do Prêmio
Doutor Cidadão

1 4

responsabilidade
social

Fica evidente por todo esse dinamismo

co e amoroso, voltado para o cuidado e

na formação, união e defesa dos mé

profunda atenção à vida.

dicos que a APM ganhou força com a

Já no início da década de 1990, repre

idade, como mostra a ampliação de seu

sentantes de diversas entidades brasilei

raio de ação não só nas instituições que

ras ligadas ao sistema médico-hospitalar

definem os rumos das políticas sociais

discutiam formas de implantar, no país,

do país, como também em áreas sociais

um modelo de qualidade para hospitais.

que interessam diretamente à saúde e,

A APM e o Conselho Regional de Me

portanto, à atividade médica.

dicina (Cremesp) assumiram a res

São inúmeras as responsabilidades as

ponsabilidade de realizar esse trabalho.

sumidas pelos profissionais de saúde

Nasceu, então, o Compromisso com

idealizadas nos bastidores de hospitais,

a Qualidade Hospitalar – CQH, vi

faculdades e consultórios. Espelho que

sando contribuir para a constante me

retrata o conhecimento científico, éti

lhoria da qualidade de atendimento e
gestão na área da saúde. Em 2011, o
modelo completa seu vigésimo aniver
sário, sem fins lucrativos, com adesão
voluntária, tanto por parte de seus
desenvolvedores quanto em relação às
instituições participantes.
Paralelamente, acontece o Prêmio Dou
tor Cidadão, criado em 2004 pela APM.
Por meio dele, a Associação reconhece e
apoia projetos concebidos e executados
por médicos ou acadêmicos de medici
na, com benefício comprovado à comu
nidade. Mais de cem já participaram em
todas as edições.
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A ajuda humanitária internacional

Mundial (WMA). Em 16 de outubro

também figura no escopo da APM. Ao

de 2010, em Vancouver, no Canadá,

lado da Associação Médica Brasileira,

ele foi eleito presidente da entidade por

organizou o cadastro de médicos vo

aclamação, com posse marcada para o

luntários para o socorro às vítimas do

dia 14 de outubro de 2011, durante so

terremoto no Haiti, ocorrido em feve

lenidade em Montevidéu, Uruguai.

reiro de 2010, e auxiliou intensamente

Amaral é o terceiro brasileiro a ocupar a

na viabilidade e logística da força-tare

direção máxima da WMA. Além dele, a

fa, que teve o apoio das Sociedades de

Associação teve como presidentes o cata

Especialidade, universidades, indústrias

rinense Antônio Moniz de Aragão, em

farmacêuticas e de equipamentos.

1961, e o paulista Pedro Kassab, em 1976.

APM sedia revisão
da Declaração
de Helsinque,
promovida pela
WMA, em 2010,
e recebe delegação
estrangeira. Da
direita para a
esquerda, Jorge
Curi, Roberto
D’Ávila, Eleuses
Paiva e José Luiz
Gomes do Amaral,
atual presidente da
Associação Médica
Mundial

Atitudes como essa, além da inserção
do Brasil e dos demais países da Comu

Humanização

nidade Médica de Língua Portuguesa

Percorrendo o estado de São Paulo e

nos debates internacionais da prática da

outras capitais, o programa Música nos

medicina, conduziram José Luiz Go

Hospitais reafirma a convicção da im

mes do Amaral ao Comitê de Assuntos

portância de tornar o ambiente hospi

Limiar, composta por jovens músicos e

Mulheres da Verdade, Hospital Cruz

Médicos Sociais da Associação Médica

talar mais acolhedor. A Orquestra do

regida pelo médico, maestro e compo

Verde e coral de idosos do Projeto Edu

sitor Samir Wady Rahme, se encarrega

cacional Capuano, além de profissionais

de proporcionar aos pacientes, médicos,

do próprio hospital. Cada encerramento

funcionários e visitantes uma pausa na

é marcado por uma revoada de balões

difícil rotina. Desde 2004, são cerca de

coloridos em frente ao prédio, ao som de

25 mil beneficiários em mais de cem

músicas infantis.

apresentações.

Atenta à importância das brinquedote

Desde 2008, próximo ao Dia das Crian

cas, cuja implantação em hospitais que

ças e ao Natal, a APM também leva

possuam alas pediátricas é obrigatória

alegria, brinquedos e redecora ambien

segundo a Lei Federal 11.104, de 21

tes na ala pediátrica da Santa Casa de

de março de 2005, a APM estabelece

Misericórdia de São Paulo e no Pavilhão

parceria com a Associação Brasileira

Fernandinho Simonsen (Ortopedia). O

de Brinquedotecas, a fim de trazer o

projeto, chamado Alegrando a Santa

conceito do papel à realidade. Todos

Casinha, busca amenizar o sofrimento

os anos, as duas instituições realizam

da impossibilidade do convívio familiar,

grande jornada sobre o tema, promo

escolar e social. A iniciativa possui im

vendo a troca de experiências nacionais

portantes parceiros, como Movimento

e internacionais.

Médicos voluntários
participam de ação
em socorro às vítimas
do Haiti
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O governador de
São Paulo, Geraldo
Alckmin, ao centro,
participa do Agita
São Paulo.
À esquerda Jorge Curi
e, ao fundo, à direita,
Giovanni Guido
Cerri, secretário
estadual da Saúde

Futuro do associativismo

lo sobre os riscos do tabagismo, com a

De mãos dadas com a sociedade

O médico jovem, em geral, participa de intensos programas de

No intuito de estreitar ainda mais sua re

Estado da Saúde e o Centro de Estudos

tarefa de discutir em casa o que apren

lação com a população, a APM lançou,

do Laboratório de Aptidão Física de São

deram. O programa conta com a ajuda

em outubro de 2008, o programa Ação

Caetano do Sul (CELAFISCS). A APM

das prefeituras locais e secretarias mu

Saúde, exibido na Rede Vida de Televi

sedia, todos os anos, a reunião de boas

nicipais de Educação e Saúde.

são, tratando de temas de relevância para

práticas do programa, em data próxima

Para o público da melhor idade, é rea

a formação de consciência crítica e para

ao Dia Mundial da Saúde, 7 de abril. A

lizado o Chá com Cinema. São tardes

fomentar a participação da comunidade

entidade procura estimular os médicos

agradáveis na APM, com a exibição de

nos destinos da saúde. Foram realizados

em relação aos benefícios da atividade fí

filmes, seguida de chá e sorteios. Tudo

91 programas, em quase dois anos, com

sica e de um estilo de vida saudável.

isso ao som de música ao vivo, dança e

a participação de 150 especialistas.

A APM também é parceira do Institu

muita descontração.

Outro projeto apoiado desde o início pela

to Saúde e Sustentabilidade, comparti

Associação Paulista de Medicina é o Agi

lhando a missão de promover a saúde

Valorização da ascendência

ta São Paulo. Criado em 1997 para com

por meio de ação social direta e da disse

A APM percebeu a necessidade de de

bater o sedentarismo, o programa nasceu

minação da informação, de modo a me

dicar espaço aos profissionais descen

de um convênio entre a Secretaria de

lhorar a qualidade de vida do cidadão

dentes de famílias imigrantes que aqui

e o desenvolvimento sustentável da so

se estabeleceram. Nos últimos anos,

ciedade. Ao lado da Associação Médica

o Museu de História da Medicina in

Brasileira e da Faculdade de Medicina da

cluiu em seu acervo painéis comemora

ao lado dos médicos residentes em suas diversas manifestações,

USP, as duas instituições organizaram

tivos de ilustres médicos japoneses, sí

ao defender programas de qualidade, valor justo da bolsa-auxí-

a Conferência Doutores do Ambiente,

rio-libaneses e italianos, sob a curadoria

lio e outras garantias indispensáveis para a adequada formação

que reuniu autoridades médicas nacio

de Jorge Michalany.

dos profissionais.

nais e internacionais na sede da APM,

Também realizou o Congresso Médico

em novembro de 2009, e serviu de base

do Centenário Brasil-Japão, em junho

para vários programas semelhantes nas

de 2008, em parceria com a AMB e a

regionais da Associação.

Associação Médica Japonesa, com apoio

A cartilha antifumo para crianças, lan

da Secretaria da Saúde e de Relações Ins

çada e distribuída pela APM, desde

titucionais do Estado de São Paulo. Na

2009, em diferentes cidades, como Pre

oportunidade, foi firmado acordo de ir

sidente Prudente, Paraguaçu Paulista,

mandade entre a Associação Médica de

São José do Rio Preto, Sorocaba, Bar

Hiroshima, representada pelo governa

retos e na capital paulista, em parceria

dor da província, Yuuzan Fujita, e a As

com o Sesi/Fiesp, visa conscientizar

sociação Paulista de Medicina, a fim de

os 3 milhões de alunos, de 6 a 11 anos,

promover a manutenção da assistência

da rede pública do estado de São Pau

médica às vítimas da bomba de 1945 e
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treinamento, acumulando jornada extensiva de trabalho. Ao
mesmo tempo, enfrenta as incertezas de um mercado cada vez
mais conturbado. Esse cenário preocupante levou a APM a criar
o Comitê do Médico Jovem, no início de 2008, presidido desde
então por José Luiz Bonamigo Filho.
Mobilizar os acadêmicos e os médicos com até dez anos de carreira para a participação no sistema associativo é a missão do
grupo, com ações direcionadas a esse público, a exemplo de sessões científicas interativas transmitidas pela internet.
Além disso, o Comitê de Acadêmicos da APM tem nova diretoria
desde setembro de 2009, com o propósito de reivindicar a qualidade do ensino-aprendizagem, o fim da abertura indiscriminada
de vagas e critérios abrangentes de avaliação das escolas e dos
estudantes, entre outros. O atual presidente do Comitê, Flávio Taniguchi, enfatiza, ao mesmo tempo, atividades de complementação curricular, como aquelas relacionadas a gestão.
Como não poderia deixar de ser, a APM também sempre esteve
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para o intercâmbio de médicos das duas

certificados, cadastros, declarações e,

programa da Associação Médica Brasi

associações. A mostra “Hiroshima e Na

ainda, documentos no Detran, passa

leira, o Clube Médico de Assistência e

gasaki: um agosto para nunca esquecer”,

porte, classificados etc.

Previdência, voltado para garantir aos

sediada pela APM em 2010 e posterior

Para o fomento do desenvolvimento

membros das suas entidades federadas

mente levada a diversas cidades do inte

cultural dos associados, as opções ofere

mais tranquilidade e segurança.

rior, com alcance superior a 11.500 visi

cidas pela APM são igualmente amplas

As coberturas oferecidas na área de se

tantes, é fruto desse trabalho.

e constantemente renovadas. O cardá

guros, planos de saúde e previdência

pio inclui desde os programas antigos e

privada são importantes diferenciais

Serviços e benefícios

tradicionais, como o uso da biblioteca,

garantidos pela entidade aos associados,

Também interessa à entidade uma for

visitas à Pinacoteca, visitas ao Museu de

assim como o Clube de Benefícios, lan

mação e atualização de caráter mais

História da Medicina, sessões de cine

çado em novembro de 2009, pelo qual

técnico dos associados. Estão à sua

ma, palestras e exposições de escritores

empresas de renome em seus segmen

disposição cursos de administração e

e artistas convidados, a outros mais re

tos, de alcance nacional e local, ofere

gerenciamento de consultório, cursos

centes, como as audições regulares do

cem descontos e condições de compra

muneração. A saúde é sempre citada en

de idiomas e informática, treinamento

Clube do Jazz e do Música em Pauta,

exclusivas em produtos e serviços.

tre as duas ou três prioridades políticas

para secretária e assistente de consultó

além dos cursos promovidos diariamen

Destaca-se também a assessoria jurídi

do país, mas as políticas voltadas para

rio, elementos básicos de economia e de

te pela Escola de Artes da APM, dese

ca em casos de acusação de má prática

a área não a tratam assim; os recursos

marketing, entre outros.

nho, música, pintura e outros.

profissional, criada pela APM em 2001

orçamentários aumentaram, mas ainda

Muitas são as facilidades quanto a ques

Em 2002, buscando incrementar os be

e ampliada, a partir de 2003, a todos

são muito insuficientes e mal aplicados.

tões administrativas e obrigações tribu

nefícios previdenciários aos associados,

os sócios em dia com suas contribuições

Por outro lado, não há como negar que

tárias, contabilidade, certidões, alvarás,

a APM amplia sua participação em um

associativas. Advogados altamente es

o Brasil está começando bem o novo

pecializados acompanham os processos

século. Com mais prestígio, com mais

em todas as instâncias das esferas ético

emprego e renda, com mais inclusão

-profissional, cível e penal.

social, há sinais promissores de tempos

A Pinacoteca da
APM abriga coleção
de obras de expoentes
do Modernismo

melhores para a vida do país.

Da esquerda para
a direita, Shizutero
Usui, Ruy
Tanigawa, Jorge
Curi, Yuuzan
Fujita e José Luiz
Gomes do Amaral
assinam acordo
entre a APM e a
Associação Médica
de Hiroshima
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Muito a fazer

O que podem esperar e como devem

O cenário que se apresenta hoje aos di

agir a classe médica e suas entidades nes

rigentes e membros da Associação Pau

te quadro de dificuldades e promessas?

lista de Medicina, oitenta anos depois

Respondeu o atual presidente da APM,

de sua fundação, não é o mesmo e há

Jorge Carlos Machado Curi, no discur

razões para considerá-lo mais difícil. O

so de posse, em 2008: “Não vejo outra

ensino médico perdeu qualidade e ame

forma senão a união e o empenho de to

aça perder ainda mais se a proliferação

dos para reverter este cenário sombrio.

de escolas continuar. A profissão médi

Tivemos muitos avanços, porém,ainda

ca está defasada em qualificação e re

há muito que fazer”.
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Entre o presente...

fundamental nos debates sobre as políticas de saúde no Brasil. A va
lorização do trabalho médico e da assistência de qualidade, na saúde
pública e privada, continuará como missão número um da APM.

A partir desta história de tradição nas áreas de defesa da classe mé

Suas ações voltadas à saúde e ao bem-estar da comunidade devem ga

dica, educação continuada, serviços e benefícios e ações em prol da

nhar amplitude, em um amadurecimento natural do seu papel de res

comunidade, o futuro da Associação Paulista de Medicina aponta para
uma atuação política marcante e organização administrativa em nível
de excelência, o que certamente ampliará o percentual de associados em

ponsabilidade social. Os próprios desafios socioambientais que o país e
o mundo enfrentarão nas próximas décadas fazem desta área um campo

todo o estado em relação ao número de médicos.

fértil para o trabalho da entidade.

A integração com as regionais, processo desafiador iniciado nos últimos

Para isso, a Associação pretende estar conectada com os médicos e pa

anos, será uma das grandes prioridades da APM. A entidade estadual

cientes, lançando mão dos tradicionais e dos modernos meios de comu

se fará presente no interior, por meio do fortalecimento progressivo de

nicação, como as redes sociais, sempre afinada com os demais órgãos

suas catorze distritais. As ações conjuntas, nos diversos campos do asso

representativos.

ciativismo, denotarão a sintonia fina entre os diretores de cada regional,

Por fim, sem perder de vista suas maiores prioridades – educação médi

cada distrital e da APM estadual.

ca e defesa profissional –, o estabelecimento de metas, o planejamento

Esta mesma união e força esperam-se das parcerias entre a APM e as

estratégico e a gestão mediante as boas práticas de governança corpora

sociedades de especialidade. Juntas, serão capazes de oferecer atividades

tiva devem ser os motes para continuar garantindo a solidez da APM,

científicas, de formação e atualização, além de inúmeras facilidades para

a fim de promover o aperfeiçoamento contínuo de todos os serviços e

os médicos, tanto para sua vida pessoal quanto profissional, a exemplo

benefícios aos associados, razão de ser maior da instituição.

da assessoria jurídica em casos de acusação de má prática.
Também será ampliada a participação da Associação Paulista de Medi
cina na Assembleia Legislativa de São Paulo, nos Conselhos de Saúde
e no Congresso Nacional, de modo que a entidade se torne referência
1 4 2 a s s o c i aç ão pa u l i s ta d e m e d i c i n a

... e o futuro
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O novo prédio
da Faculdade de
medicina da USP,
à avenida Doutor
Arnaldo, em 1932

1880
1895 Fundação da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, sucedida pela Academia de Medicina de São Paulo em
1954.

Cronologia

1910
1912 Criação da Faculdade de Medicina de São Paulo.
1925 Fundação do Instituto de Higiene de São Paulo. Criação da
Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, filiada à
APM em 1950.
1926 Criação da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São José do
Rio Preto, filiada à APM em 1950.
1929 Fundação do Sindicato dos Médicos de São Paulo.
1930 Fundação da Associação Paulista de Medicina e criação do
Ministério da Educação e Saúde.
1931 Instalação da sede da APM no edifício Martinelli.
1932 Lançamento da Revista da Associação Paulista de Medicina,
hoje São Paulo Medical Journal – Evidence for Health Care.

A primeira sede da Escola Paulista de Medicina localizava-se
na rua Oscar Porto, em São Paulo

1933 Criação da Escola Paulista de Medicina.
1934 Criação da Universidade de São Paulo – USP, com a integração da Faculdade de Medicina. Criação do Centro Médico de
Ribeirão Preto, filiado à APM em 1950.
1936 Campanha dos “Mil Sócios” da APM.
1937 Criação do Conselho Nacional de Saúde.
1939 Fundação da Casa do Médico de Marília, filiada à APM em
1950. Criação da Associação dos Médicos de Santos, filiada à
APM em 1957.
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1941 Criação do Centro Médico de Franca, filiado à APM em 1953.
1943 Criação da Sociedade Médica de Sorocaba, filiada à APM em
1950.
1944 Transferência da sede da APM para a avenida Brigadeiro
Luiz Antonio, 393.
1945 Fundação da Faculdade de Saúde e Higiene Pública da USP,
originada do Instituto de Higiene de 1925.

1951 Inauguração do edifício-sede da Associação Paulista de
Medicina na avenida Brigadeiro Luiz Antonio, 278, com a
realização do III Congresso da APM, quando foi fundada a
Associação Médica Brasileira – AMB. Criação do Conselho
Federal de Medicina – CFM. Criação da regional da APM em
Araçatuba.
1952 Criação das regionais da APM em Assis e Santo André.

1947 Criação da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Presidente
Prudente, filiada à APM em 1950.

1953 Criação do Ministério da Saúde, desvinculado do Ministério
da Educação.

1948 Aprovação da reforma estatutária da APM que a torna uma
organização de âmbito estadual. Início das obras de construção da sede própria da APM. Criação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP. Fundação da Casa do Médico
de São Carlos, filiada à APM em 1950.

1954 Criação da regional da APM em São José dos Campos.

1949 Criação das regionais da APM em Araraquara (filiada à APM
em 1952), Barretos, Bauru, Botucatu, Catanduva, Jaú, Jundiaí, Ourinhos, Rio Claro e Taubaté.

1950
1950 Aprovação da Lei nº 610, que cria o Selo Médico da APM.
Criação das regionais da APM em Limeira, Piracicaba e São
José do Rio Pardo.

1983 Criação das regionais da APM em Espírito Santo do Pinhal,
Guarulhos, Ilha Solteira, Itapira, Ituverava, Mogi Guaçu,
Oswaldo Cruz, Pirassununga, Salto e Santa Bárbara D’Oeste.
1984 Criação das regionais da APM em Capivari e São Manuel.
1985 Criação da regional da APM em Indaiatuba. Fundada a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Santa Fé do Sul, filiada à
APM em 2011.

1955 Criação da regional da APM em Lins.
1956 Criação da regional da APM em Votuporanga.

1987 Promovido pela APM o I Encontro de Defesa Profissional.

1957 Criação do Conselho regional de Medicina do Estado de São
Paulo. Criação das regionais da APM em Bragança Paulista e
São João da Boa Vista.

1988 Aprovada a nova Constituição Federal, que cria o Sistema
Único de Saúde, SUS. Criação da regional da APM em Lençóis
Paulista.

1958 Criação das regionais da APM em Garça e Itapetininga.
1959 Criação das regionais da APM em Dracena, Mogi das Cruzes
e São Bernardo do Campo.
1960 Criação da regional da APM em Adamantina.
1961 Criação da regional da APM em Fernandópolis.
1962 Criação das regionais da APM em Andradina, Mogi Mirim e
São Caetano do Sul.
1963 Criação da regional da APM em Lorena.

1966 Criação da regional da APM em Araras. Fundação da
Unicamp.
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1982 Criação das regionais da APM em Birigui, Caraguatatuba e
Santa Cruz do Rio Pardo.

1986 Criação da Tabela de Honorários Médicos pela AMB. Campanha “Constituinte e Saúde” da APM, na capital e no interior.

1964 Criação das regionais da APM em Cruzeiro e São Joaquim da
Barra.

Edifício sede da
APM a partir de
1951, na avenida
Brigadeiro Luiz
Antonio

Em 26 de
maio de 1968
foi realizado
o primeiro
transplante de
coração feito
no Brasil

1967 A APM denuncia na Assembleia Legislativa de São Paulo a
mercantilização da medicina e o aviltamento da profissão
médica. Criação do Instituto Nacional de Previdência Social – INPS. Fundação em Santos da primeira cooperativa
de médicos, denominada Unimed. Criação da Associação
Nacional dos Médicos Residentes.
1968 A APM compra área em Caieiras para o seu Clube de Campo.

1972 Criação da regional da APM em Avaré.
1974 Desmembrado do INPS e do Ministério do Trabalho, o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social,
INAMPS, para gerir a política de assistência médico-hospitalar à população. Criação da regional da APM em Jales.
1975 Criação das regionais da APM em Osasco e Suzano.
1976 Criação da regional da APM em Guaratinguetá.

1991 A APM e o Cremesp criam o programa Compromisso com a
Qualidade Hospitalar – CQH. Criação da regional da APM em
Itapeva.
1992 Criação da regional da APM em Matão.
1995 A APM contrata a Fipe para estudo sobre os honorários médicos na saúde suplementar. Criação do Departamento de
Convênios da APM.

1977 Instituída no Brasil a residência médica, vinculada ao Ministério da Educação. Criação da regional da APM em Jaboticabal e Registro.
1979 Criação das regionais da APM em Americana, Amparo, Mococa e Olímpia.

1980
1980 Criação da regional da APM em Tupã.
1981 Médicos realizam protesto em todo o estado de São Paulo
pela valorização do sistema público de saúde. Criação das
regionais da APM no Guarujá e em Penápolis.

As ações da APM sempre visaram também a melhoria do
atendimento ao paciente

1971 Criação da regional da APM em Bebedouro.
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1996 Criação da regional da APM em Itatiba.
1997 Criação da CPMF, o “imposto do cheque”, na busca de recursos para a saúde pública. Criação da regional da APM em
Leme.
1998 Aprovada a Lei nº 9.656, que regulamenta os planos de saúde. Criação da regional da APM em Cubatão.
1999 Realizado o I Congresso de Política Médica da APM. Criação
das regionais da APM em Guaíra e Taquaritinga.

2000
2000 Aprovação pelo Congresso Nacional da Emenda Constitucional nº 29, que eleva o orçamento federal para a saúde.
Criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Lançamento de campanha com o lema “Tem plano de saúde que enfia a faca em você. E tira sangue dos médicos”.
2001 A APM promove o primeiro Fórum de Responsabilidade Civil, Ética e Penal do Médico.
2002 Apresentado o projeto de regulamentação da Medicina ao
Senado Federal. Lançamento do programa Música nos Hospitais.
2003 Lançada a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos – CBHPM. Proposta moratória de dez anos
para a abertura de cursos de Medicina (PL 65). CPI dos planos de saúde na Câmara dos Deputados.
2004 Médicos fazem ato público na avenida Paulista pela implantação da CBHPM e apresentam projeto com este objetivo à
Câmara dos Deputados. O movimento ganha força em todo
o país, especialmente em São Paulo.
2005 Criação da regional da APM em Piraju.
2006 A APM lança o Curso de Emergências Médicas. O projeto
de regulamentação da Medicina é aprovado no Senado e
enviado à Câmara dos Deputados. Têm início na APM as cerimônias de entrega do Título de Especialista.

Emenda 29. Câmara dos Deputados aprova projeto sobre a
CBHPM, que segue para o Senado.
2008 A APM lança a campanha “A Saúde Pede Socorro” pela
valorização do SUS. Firmado acordo de irmandade entre
a Associação Médica de Hiroshima e a APM. Ministério da
Saúde forma comissão de especialistas para avaliar escolas
médicas.
2009 Deputados federais aprovam a regulamentação da Medicina. O projeto volta ao Senado. A ANS determina que a
Terminologia Unificada da Saúde Suplementar terá como
referência a CBHPM. O programa Ação Saúde é lançado pela
APM ao público leigo. Entidades e FGV desenvolvem modelo de Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos. Criação da
carreira de estado para o médico é apresentada à Câmara.

2010
2010 Entidades médicas associativas participam de ajuda aos
sobreviventes do terremoto do Haiti. APM divulga pesquisa
Datafolha sobre a relação entre médicos e operadoras, denunciando interferências, e cria ferramenta para cálculo do
real valor da consulta. Iniciado o processo de integração entre a APM estadual e suas regionais. Fundada a Associação
Médica Jordanense, filiada à APM em 2011 como regional de
Campos do Jordão.

Anexos

2011 APM lança nova marca e atualiza seus meios de comunicação. Médicos iniciam novo movimento na saúde suplementar, com passeata até a praça da Sé, assembleia geral
e paralisação do atendimento eletivo em rodízio de especialidades. Comissão das entidades negocia reajustes com
empresas. Regulamentação da Emenda Constitucional 29
aprovada na Câmara dos Deputados.

2007 A prorrogação da CPMF é rejeitada pelo Senado. Médicos
fazem manifestação em Brasília pela regulamentação da
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Presidentes da Associação Paulista de Medicina

Domingos Rubião Meira

João Alves de Lima

Antônio Cândido de Camargo

Enjolras Vampré

Aldo Fazzi

Henrique Arouche de Toledo

Rui Ferreira Pires

Aloysio Geraldo Ferreira de Camargo

1930-1932 | 1937-1939 | 1940-1942

1933

1934-1935

1936

1971-1973

1973-1975 | 1975-1977

1977

1977-1979 | 1979-1981

Oscar Monteiro de Barros

Jairo de Almeida Ramos

Benedito Montenegro

Darcy Villela Itiberê

Nelson Guimarães Proença

Osvaldo Giannotti Filho

Celso Carlos de Campos Guerra

José Knoplich

1943-1944

1945-1947 | 1948-1950 | 1951-52 | 1955-56

1953-1954

1957-1958

1981-83 | 1987-89

1983-1985 | 1985-1987

1989-1991 | 1991-1993

1993-1995

Mário Degni

Henrique Mélega

Edison de Oliveira

Ítalo Domingos Le Voci

Eleuses Vieira de Paiva

José Luiz Gomes do Amaral

Jorge Carlos Machado Curi

Florisval Meinão

1959-1960

1961-1962 | 1963-1964

1965-1966

1967-1968 | 1969-1971

1995-1997 | 1997-1999

1999-2002 | 2002-2005

2005-2008 | 2009-2011

2011-2014
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Diretoria Executiva – 2008-2011

Delegados Capital – 2008-2011

Conselho Fiscal – 2008-2011

Departamentos Científicos

Comitês

Jorge Carlos Machado Curi
Presidente
Florisval Meinão
1º Vice-Presidente
Paulo De Conti
2º Vice-Presidente
Donaldo Cerci da Cunha
3º Vice-Presidente
Roberto Lotfi Júnior
4º Vice-Presidente
Ruy Yukimatsu Tanigawa
Secretário Geral
Paulo Cezar Mariani
1º Secretário
Akira Ishida
Diretor Administrativo
João Carlos Sanches Anéas
Diretor Administrativo Adjunto
Murilo Rezende Melo
1º Diretor de Patrimônio e Finanças
Clóvis Francisco Constantino
2º Diretor de Patrimônio e Finanças
Álvaro Nagib Atallah
Diretor Científico
Paulo Manuel Pêgo Fernandes
Diretor Científico Adjunto
Ivan de Melo Araújo
Diretor Cultural
Guido Arturo Palomba
Diretor Cultural Adjunto
Tomás Patrício Smith-Howard
Diretor de Defesa Profissional
Jarbas Simas
Diretor de Defesa Profissional Adjunto
Renato Françoso Filho
Diretor de Comunicações
Leonardo da Silva
Diretor de Comunicações Adjunto
Alfredo de Freitas Santos Filho
Diretor de Previdência e Mutualismo
Maria das Graças Souto
Diretora de Previdência e Mutualismo Adjunta
Paulo Tadeu Falanghe
Diretor de Serviços aos Associados
Cristião Fernando Rosas
Diretor de Serviços aos Associados Adjunto
Nelson Álvares Cruz Filho
Diretor Social
Antonio Ismar Marçal Menezes
Diretor Social Adjunto
Nicolau D´Amico Filho
Diretor de Marketing
Wilson Olegário Campagnone
Diretor de Marketing Adjunto
Ronaldo Perches Queiroz
Diretor de Tecnologia de Informação
Ivo Carelli Filho
Diretor de Tecnologia de Informação Adjunto
José Antonio de Lima
Diretor de Economia Médica
Helder de Rizzo da Matta
Diretor de Economia Médica Adjunto
Lacildes Rovella Júnior
Diretor de Eventos
Mara Edwirges Rocha Gândara
Diretora de Eventos Adjunta
Yvonne Capuano
Diretora de Ações Comunitárias
Roberto de Mello
Diretor de Ações Comunitárias Adjunto
Delcides Zucon
1º Diretor Distrital
Arnaldo Duarte Lourenço
2º Diretor Distrital
Silvana Maria Figueiredo Morandini
3ª Diretora Distrital
João Marcio Garcia
4º Diretor Distrital
José Renato dos Santos
5º Diretor Distrital
José Eduardo Paciência Rodrigues
6º Diretor Distrital
Eduardo Curvello Tolentino
7º Diretor Distrital
Regina Maria Volpato Bedone
8ª Diretora Distrital
Margarete de Assis Lemos
9ª Diretora Distrital
Ademar Anzai
10º Diretor Distrital
Carlos Chadi
11º Diretor Distrital
Luís Eduardo Andreossi
12º Diretor Distrital
Marco Antônio Teixeira Corrêa
13º Diretor Distrital
Antonio Amauri Groppo
14º Diretor Distrital

Abrão José Cury Júnior
Acary Souza Bulle Oliveira
Adagmar Andriolo
Aizenaque Grimaldi de Carvalho
Aldemir Humberto Soares
Alexandre Nicastro Filho
Aloisio Punhagui Cuginotti
Angelo Amato Vincenzo de Paola
Antonio Capone Neto
Ariovaldo Ribeiro Filho
Carlos Alberto Guglielmi Eid
Ceci Mendes Carvalho Lopes
Célia Mariza Figueiredo Nakano
Claudio Santili
David Serson
Douglas Jorge
Durval Rosa Borges
Euclides Gabilheri Júnior
Felix Barbosa de Almeida
Flávio José Dantas de Oliveira
Francy Reis da Silva Patrício
Gaspar de Jesus Lopes Filho
Irapuã Teixeira
Itiro Suzuki
Ivone Minhoto Meinão
José Agenor Mei Silveira
José Carlos Costa Baptista da Silva
José Carlos Esteves Veiga
José Carlos Mansur Szajubok
José Hugo Lins Pessoa
José Luiz Gomes do Amaral

Caio Fábio Câmara Figliuolo
Carlos Alberto Monte Gobbo
Enio Luiz Tenório Perrone
Haino Burmester
Hélio Alves de Souza Lima
Ieda Therezinha do Nascimento Verreschi
João Sampaio Almeida Prado
Jose Carlos Lorenzato
Luciano Rabello Cirillo
Nadjanara Dorna Bueno

Acupuntura
Alergia e Imunopatologia
Anestesiologia
Cancerologia
Cardiologia
Cirurgia
Cirurgia de Cabeça e Pescoço
Cirurgia Pediátrica
Cirurgia Plástica
Clínica Médica
Coloproctologia
Diagnóstico por Imagem
Endocrinologia e Metabologia
Gastroenterologia
Genética Médica
Geriatria e Gerontologia
Ginecologia e Obstetrícia
Hematologia e Hemoterapia
Homeopatia
Infectologia
Mastologia
Medicina de Família
Medicina de Tráfego
Medicina Desportiva
Medicina do Trabalho
Medicina Física e Reabilitação
Medicina Legal
Neurocirurgia
Neurofisiologia Clínica
Neurologia
Nutrologia
Oftalmologia
Ortopedia e Traumatologia
Otorrinolaringologia
Patologia Clínica
Pediatria
Pneumologia e Tisiologia
Psiquiatria
Reumatologia
Terapia Intensiva
Urologia

Acadêmicos
Administração em Saúde
Adolescência
Anatomia Patológica
Auditoria Médica
Cirurgia Robótica e Minimamente Invasiva
Citopatologia
Dor
Estudos sobre Dependências do Álcool e Drogas
Laser em Medicina e Cirurgia
Medicina Aeroespacial
Medicina Psicossomática
Perícias Médicas
Psicanálise, Psicoterapia Psicanalítica e Medicina
Psicologia Médica
Psiquiatria Forense
Reprodução Humana
Sexualidade Humana
Sono
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José Pedro Zampieri Filho
Luc Louis Maurice Weckx
Luiz Carlos Angelini
Luiz Fernando Pinheiro Franco
Luiz Frederico Hoppe
Marcelo Rosenfeld Levites
Marco Aurélio da Silva Cesar
Marco Martins Amatuzzi
Maria Angela de Souza
Maria da Glória Mattosinho
de Castro Ferraz
Marilene Rezende de Melo
Mario Luiz Quintas
Milton Steinman
Nise Hitomi Yamaguchi
Otelo Chino Júnior
Pablo González Blasco
Paulo Celso Nogueira Fontão
Paulo Roberto Cesarini
Paulo Roberto Corsi
Renato Azevedo Júnior
Renato Sergio Poggetti
Rodolfo Delfini Cançado
Rui Telles Pereira
Samir Salim Daher
Sara Turcotte
Sérgio Garbi
Severiano Atanes Netto
Vera Lúcia Nocchi Cardim
Wimer Bottura Júnior
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Regionais da APM
1ª Região Distrital

2ª Região Distrital

Guarulhos
Mogi das Cruzes
Osasco
Santo André
São Bernardo do Campo e
Diadema
São Caetano do Sul
Suzano

Cubatão
Guarujá
Registro
Santos

3ª Região Distrital

4ª Região Distrital

Campos do Jordão
Caraguatatuba
Cruzeiro
Guaratinguetá
Lorena
São José dos Campos
Taubaté

Itapetininga
Itapeva
Salto
Sorocaba

5ª Região Distrital

6ª Região Distrital

Amparo
Bragança Paulista
Campinas
Espírito Santo do Pinhal
Indaiatuba
Itapira
Jundiaí
Mococa
Mogi Guaçu
Mogi Mirim
São João da Boa Vista
São José do Rio Pardo

Franca
Ituverava
Jaboticabal
Ribeirão Preto
São Joaquim da Barra

9ª Região Distrital

Catanduva
Fernandópolis
Ilha Solteira
Jales
Santa Fé do Sul
São José do Rio Preto
Votuporanga

Andradina
Araçatuba
Birigui
Penápolis

10ª Região Distrital

11ª Região Distrital

Adamantina
Dracena
Oswaldo Cruz
Presidente Prudente

Assis
Garça
Marília
Ourinhos
Piraju
Santa Cruz do Rio Pardo
Tupã

12ª Região Distrital

13ª Região Distrital

Araraquara
Matão
São Carlos
Taquaritinga

Barretos
Bebedouro
Guaíra
Olímpia

14ª Região Distrital
7ª Região Distrital
Avaré
Bauru
Botucatu
Jaú
Lençóis Paulista
Lins
São Manuel
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8ª Região Distrital

Americana
Araras
Capivari
Itatiba
Leme
Limeira
Piracicaba
Pirassununga
Rio Claro
Santa Bárbara d’Oeste
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Fontes, Sites, Bibliografia
Fontes
Atas de Assembleias da Associação Paulista de Medicina
Correio Paulistano
Estatutos da Associação Paulista de Medicina
Jornal da Associação Paulista de Medicina
Folha de S. Paulo
O Estado de S. Paulo
O Médico Paulista
Revista da APM
Revista da Associação Paulista de Medicina
Revista Paulista de Medicina
Revista Paulista de Medicina
Suplemento Cultural da Revista da APM

Sites

Bibliografia
e créditos
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http://bvsms.saude.gov.br/bvs/periodicos
http://portal.mec.gov.br
http://portal.saude.gov.br/portal/saude
http://portalteses.icict.fiocruz.br
http://www.aaafmusp.org.br/node/1
http://www.abem-educmed.org.br/sobre_abem.php
http://www.abeno.org.br/prosaude
http://www.abmt.org.br
http://www.academiamedicinasaopaulo.org.br
http://www.amb.org.br
http://www.anamt.org.br/anamt.php
http://www.anm.org.br/
http://www.apm.org.br
http://www.conasems.org.br/jornais
http://www.cremesp.org.br
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/historico-da-saude/
http://www.escolasmedicas.com.br
http://www.fiocruz.br
http://www.fm.usp.br/sobre/historico.php
http://www.funasa.gov.br/internet/museuCronHis.asp
http://www.ibge.gov.br
http://www.internatorural.medicina.ufmg.br
http://www.medicina.ufrj.br
http://www.portalmedico.org.br/cfm.asp
http://www.portalseropedica.com.br
http://www.santacasasp.org.br/santascasas.htm
http://www.saude.sp.gov.br
http://www.sbhm.org.br/index.asp?p=instituicoes
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi=S0104-59701998000200008
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http://www.seade.gov.br
http://www.simesp.com.br
http://www.smcc.com.br/nossa_historia.html
http://www.unifesp.br
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