
Graduação • Residência 
Especialização • Atuação
Educação continuada

Investimento • Tempo • Dedicação
É preciso valorizar o trabalho médico

Associação Paulista de Medicina 
de São Bernardo do Campo e Diadema

OUTUBRO de 2012      Número 161

Visão
Revista

Médica
Associação Paulista de Medicina 



Revista Visão Médica - Informativo da APM Regional São Bernardo do Campo e DiademaOutubro de 20122

Novembro

Marcelo Ferraz de Campos .........
João Eduardo Charles.... .............
José Carlos Rodrigues Junior........
Sylvia Ghiotto Abdian..................
Fernando Kooro........ ..................
Hugo Macedo Ferraz e Souza Junior
Sandra Cayres Naufal..................
Wagner Ciongoli.........................
João Parisi Neto ..........................
Marisa de Oliveira Pelarin ...........
Robson Barbosa de Miranda .......
Luiz Carlos João ..........................
Thereza Chistina M de Godoy ......
Luiz Roberto Guidetti ..................
Devanyr José Salata ....................
Enzo Ferrari ................................
Alvimar Duarte Grego Junior .......
Fábio Luis Salata ........................
Tomás Patrício Smith-Howard .....
Beatriz Freitas de Moura Barbosa

CONSELHO FISCAL
André Augusto Pinto ...................
Alexandre Ricardo Fumagalli ......
Romildo Gerbelli ........................
Eliana Duarte Lopes ...................
Luiz Carlos Ryugo Akao ...............
William Baptista Fidelix ..............

DELEGADOS NA APM/SP

Artur Prado Marsicano ................
Everaldo Porto Cunha .................

Barbara Renna Pavin e Ana Paula 
Saker Marcello
Alvimar Duarte Grego .................. 
André Augusto Pinto ...................

Beatriz Freitas de Moura Barbosa
Caetano da Silva Cardial.............
Dierk F. B. Kirchchoff ..................
Encarnação R. G. Laghai .............

Fernando Kooro ..........................
Fúlvio Nicolau Bechelli Filho .......
Hugo Macedo F. de Souza Júnior ..
João Parisi Neto ..........................
José Braz Filho ............................
Marcelo Gervilla Gregório ...........
Merlei Cristina Manzini ...............
Robson Barbosa Miranda ...........
Rogério Gomes Mota ..................
Romildo Gerbelli .........................
Rubens Wajnsztejn .....................

Thereza C. Machado de Godoy ....
Ubiratan Leal ..............................
Marçal Rossi...............................

Presidente
Vice-Presidente
Secretário
Secretário Adjunto
Diretor Administrativo
Diretor Administrativo Adjunto
Diretor de Defesa Profissional
Diretor de Defesa Profissional Adjunto
Diretor Social, Cultural e Lazer
Diretor Social, Cultural e Lazer Adjunto
Diretor Científico 
Diretor Científico Adjunto
Diretor Financeiro e Patrimônio
Diretor Financeiro e Patrimônio Adjunto
Diretor de Serviços
Diretor de Serviços Adjunto
Diretor de Previdência e Mutualismo
Diretor de Previdência e Mutualismo Adjunto
Diretor de Comunicação e Marketing
Diretora de Comunicação e Mkt. Adjunta

Titular
Titular
Titular
Suplente
Suplente
Suplente

Delegado
Delegado

Departamento Acadêmico

Departamento de Medicina de Tráfego
Departamento de Cirurgia Geral, Cirurgia 
do Aparelho Digestivo e Gastroenterologia
Departamento de Sexualidade
Departamento de Oncologia
Departamento de Neurologia
Departamento de Obstetrícia e Ginecologia 
da Infância e Adolescência 
Departamento de Patologia Clínica
Departamento de Ortopedia
Departamento de Medicina Social
Departamento de Cardiologia
Departamento de Urologia
Departamento de Pneumologia
Departamento de Dermatologia
Departamento de Cirurgia Vascular
Departamento de Auditoria Médica
Departamento de Psiquiatria e Psicanálise
Departamento de Neurologia da Infância e 
Adolescência
Departamento de Patologia e Citologia
Departamento de Radiologia
Comitê de Cirurgia Bariátrica e Metabólica

DePARTAMeNTOS

ANiveRSARiANTeS

Rua Pedro Jacobucci, 400
Jardim América • 09725-750 • São Bernardo do Campo/SP
(11) 4125-4439 • (11) 4330-6166 • Fax (11) 4330-6891

e-mail: administracao@apmsbc.org.br
www.apmsbc.org.br

Dia Aniversariante
1 Fábio da Costa Ramos Magário
1 Oswaldo Turatti Filho
3 Lívia Cristina Gonçalves Job
5 Guilherme Centofani
5 Lívia Tiemi Cavicchioli Tateyama 
9 Rosângela Rodrigues Teixeira

10 James Eduardo Coelho 
10 Júlia Tizuko Kimori     
12 Dierk Fritz B. Kirchhoff
12 Roberta Harumi Kuniyoshi
13 Cleber Resende
14 Merlei Cristina Manzini

14 Rosana Maura Cioce Sampaio

16 Arturo Omar Lazarte
18 Eduardo Vitor Neves Canto
18 Fernando Lerro
18 Joana Maria El Afiouni
19 José Amilton Terreiro
19 Patrícia Reis
20 Elzo Toshiyuki Saito
20 Maria Solange de M. Cunha
21 Vanessa Arata
22 Nelson Bellotto Junior
22 Renato Barretto F. da Silva
22 Wagner Ciongoli
23 Alex Rodrigo Rodrigues de Oliveira
23 Bruna S. Silveira
26 Eduardo Arakaki Hypolito
27 Mauro Massafumi Taniwaki
30 Rafael Gusson Ramos



Revista Visão Médica - Informativo da APM Regional São Bernardo do Campo e Diadema Outubro de 2012 3

PAlAvRA DO PReSiDeNTe

Marcelo Ferraz de Campos 
Presidente da Associação Paulista de 
Medicina de São Bernardo/Diadema

“As empresas de planos 
de saúde estão impedindo 
que o médico realize me-
dicina de padrão, dificul-
tando o seu atendimento”

Médicos Indignados

As inúmeras reportagens publicadas atualmen-
te, nos diversos meios de comunicação, sobre as 
operadoras de planos de saúde reforçam que a 
situação é mais do que preocupante.

Uma pesquisa realizada pela Associação de 
Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo 
(SOGESP), publicada no Jornal da Tarde (31 de 
agosto de 2012), aponta que 97% dos médicos 
entrevistados consideram que há interferência 
das operadoras na sua conduta. Outro problema 
citado por 87% dos profissionais foi a glosa de 
procedimentos. E quando indagados sobre a qua-
lidade dos serviços desses planos de saúde, 45% 
disseram ser ruim ou péssima. A avaliação foi pior 
que a feita sobre a quali-
dade do serviço público 
de saúde, considerada 
ruim ou péssima por 
29% dos entrevistados.

“Hoje os planos remu-
neram tão mal quanto 
historicamente pagou 
mal o sistema público”, 
diz o Presidente da SOGESP, Prof. Dr. César 
Fernandes, Professor Titular da Faculdade de 
Medicina do ABC, e complementa: “O serviço 
público melhorou, mas houve uma deterioração 
brutal do serviço dos planos de saúde”.

“As empresas de planos de saúde estão impe-
dindo que o médico realize medicina de padrão, 
dificultando o seu atendimento. O médico não 
consegue realizar consultas com precisão, o que 
pode prejudicar a saúde da mulher”, segundo 
afirma a Dra. Maria Rita de Souza Mesquita, 
Coordenadora da Comissão de Valorização Pro-
fissional da SOGESP.

A pesquisa também revela que médicos vêm 
desistindo de atuar como obstetras. Entre os 
entrevistados pelo DataFolha, 13% deixaram 
de fazer partos nos últimos anos. A baixa re-

muneração dos partos 
(cerca de R$ 250,00) e 
a necessidade de estar 
sempre disponível para 
as gestantes torna o 
atendimento inviável, 
segundo afirma o Dr. 
Cesar Fernandes, Presi-
dente da SOGESP.

 
De acordo com a reportagem “Doutor não sabe 

tudo”, publicada na revista Women’s Health (se-
tembro de 2012), “dos conselhos de medicina 
aos professores universitários, há unanimidade 
de opinião: nossos doutores trabalham demais”. 
A revista aponta ainda a precariedade nas 
condições de trabalho, formação inadequada e 
baixa remuneração como fatores que reduzem 
a qualidade de serviço dos profissionais.

Por todas as razões acima descritas, reitera-
mos que o atendimento médico qualificado à 
nossa população vem sendo gradativamente 
inviabilizado.

Há motivo da indignação dos médicos com 
os planos de saúde? 
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Os anúncios e matérias assina-
das publi cados nesta revista 
são inteiramente de respon-

sabilidade dos anunciantes e 
autores. A APM não se respon-

sabiliza pelos conteúdos .

Um soneto ao 
Dia do Médico

 Neste mês de outubro, dia 18, celebramos orgulho-
sos mais um Dia do Médico. Mas a verdade seja dita em 
nome de se fazer justiça ao maior e principal bem do 
ser humano, a saúde: que o Dia 
do Médico é cada dia de todos os 
meses, anos após anos, em total 
sacerdócio de dedicação absoluta 
na luta contra os malefícios das 
doenças, regido por um severo có-
digo de ética médica.  Não somos 
mais, mas com certeza também 
não somos menos importantes, 
já que o nosso papel é preponde-
rante na preservação da vida... O 
que é a vida sem saúde? O que é 
a saúde sem o médico? O médico 
é uma profissão de relevância 
socioeconômica, e, sendo assim, 
não podemos permitir que saúde 
e médico sejam tratados como 
meras mercadorias!!! Saúde não 
existe sem médico, médico não 
valorizado e bem remunerado 
também não sobrevive! Opera-
doras de saúde não sobrevivem 
sem médicos, mas médicos, sim, 
sobrevivem sem elas! É por tudo 
isso que dedico este editorial a 
toda classe médica, compartilhando para o deleite e 
devida reflexão um belo soneto pelo Dia do Médico, obra 
prima de um ilustre colega médico do estado da Bahia.

O MÉDICO 

 Por certo, nem te lembras, tão criança 
Eras naquele tempo... e no entanto 
Um homem, muita vez, mudou o pranto 
De teus pais em sorrisos de bonança! 

Por certo, nem te lembras, já te cansa 
A memória, talvez... um dia, entanto, 
Esse homem terá sido mais que um santo 
Salvando o filho teu, tua esperança! 

O bem que se recebe a gente esquece... 
Somente a dor jamais é esquecida: 
Aquele que a curou desaparece! 

Mas se este poema acaso te enternece 
Ama teu médico, através da vida 
Lembra-te dele, ao menos numa prece.

Dr. Álvaro de Albuquerque

A Diretoria da APM 
São Bernardo do Campo e Diadema
 orgulhosamente deseja a todos um

FeliZ DiA DO MÉDiCO
todos os dias!
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OPiNiãO DO leiTOR

Prova do Cremesp
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SAúDe SUPleMeNTAR

eU SOU APM

Sócio Novo

Sócio Antigo

Ricardo Diaz Savoldelli

Medicina Física e Reabilitação 

CRM: 109770 

Admissão: junho de 2012

Meiry Yanaze

Cirurgia Plástica  

CRM: 59239 

Admissão: Abril de 1991

Recusa não justificada de 
cobertura

Negativas de autorização 
por escrito
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ClUBe De BeNeFíCiOS
Confira as ofertas imperdíveis dos parceiros da APM
Central de atendimento: (11) 3188-4270 / 4339 / 4579 / 4370.
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PARlAMeNTAR

Repasse de aumento aos 
credenciados
O PLS 380/11, de Eduardo Amorim (PSC-SE), estabelece 

que aumentos nas mensalidades dos planos de saúde 
deverão representar melhoria dos honorários pagos aos 
profissionais credenciados. O projeto também estabelece 
que a agência estipule reajustes regulares para procedi-
mentos médicos. O substitutivo apresentado pelo relator na 
Comissão de Assuntos Sociais (CAS), senador Cyro Miranda 
(PSDB-GO), determina a fixação de percentuais mínimos 
de reajuste não só para médicos - como previa a proposta 
original -, mas para outros profissionais de saúde, como 
enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas.  O projeto também 
estabelece que a Agência Nacional de Saúde (ANS) estipule 
reajustes regulares para procedimentos e eventos em saúde 
cobertos pelas operadoras. A exemplo dos aplicados nos 
honorários dos profissionais de saúde, esses percentuais 
de aumento não poderão ser inferiores aos cobrados nas 
mensalidades de seus usuários. A matéria aguarda análise 
da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

Fonte: Jornal do Senado

As Comissões de Assuntos Sociais (CAS) e de Direitos 
Humanos (CDH) debaterão, em audiência conjunta, a proi-
bição de venda de planos de saúde, segundo decisão da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), devido à 
má qualidade dos serviços.

Os senadores esperam realizar a audiência no pró-
ximo dia 30. Paulo Paim (PT-RS), um dos senadores 
que propuseram a audiência, critica o atendimento e 
lembra que, de 2001 a 2012, a variação acumulada 
do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi de 
115,26%, enquanto o reajuste dos planos de saúde foi 
de 160,92%. Outro problema apontado por Paim, com 
base em levantamentos do Instituto Brasileiro de Defesa 
do Consumidor, é o grande número de reclamações dos 
usuários, por negativa de cobertura, reajuste abusivo 
de mensalidades e descredenciamento de médicos e 
hospitais sem informação prévia. Em 2 de outubro, a 
ANS suspendeu por três meses a comercialização de 
301 planos, administrados por 38 operadoras. Há três 
envolvidos na polêmica: o público, que reclama dos pre-
ços e do serviço de baixa qualidade, com longas filas de 

Senadores querem coibir 
abusos dos planos de saúde

espera para atendimento e negativas de realização de 
procedimentos; os médicos, que se sentem injustiçados 
com os baixos honorários; e os planos, que alegam não 
ter recursos, especialmente para o atendimento dos 
idosos, e pedem revisão do marco regulatório do setor

Fonte: Jornal do Senado

Respeito à integridade moral

Descredenciamento de médicos

A instituição de princípios a serem respeitados pelos 
planos de saúde no atendimento aos usuários é objeto de 
outra proposição recente. O PLS 475/2011, do senador 
Humberto Costa (PT-PE), estabelece que os planos de saúde 
devarão respeitar a integralidade das ações em saúde, de 
acordo com a segmentação contratada; a atenção multi-
profissional; e a autonomia e a integridade física e moral 
das pessoas assistidas. O projeto exige ainda ações que 
promovam a saúde e previnam riscos e doenças e que evi-
tem a estigmatização das pessoas assistidas. O projeto, já 
aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS), também 
recomenda o estímulo a práticas assistenciais alternativas 
à institucionalização na atenção aos transtornos mentais, 
bem como a utilização da epidemiologia para o monitora-
mento da qualidade das ações e para a gestão em saúde 
e prevê até a garantia do direito das pessoas à informação 
sobre seu estado de saúde e o estímulo ao parto normal. A 
proposição seguiu para exame da Câmara dos Deputados

Fonte: Jornal do Senado

Dar maior estabilidade às redes de prestadores de serviços 
das operadoras de planos privados de assistência à saúde e 
garantir a qualidade do atendimento aos beneficiários desses 
planos são os principais objetivos do Projeto de Lei do Sena-
do 165/1, do senador Lobão Filho (PMDB-MA). Pronto para 
votação na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), o Projeto 
altera a Lei dos Planos de Saúde (Lei 9656/98).  Dentre as 
medidas propostas no projeto, está a ampliação de 30 para 
180 dias do prazo mínimo necessário para a comunicação 
da operadora à Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) e ao titular do plano de saúde de alterações na rede 
de prestadores de serviços ou de profissionais, tais como 
clínicas, laboratórios, ambulatórios e médicos – e não somen-
te hospitais, como contempla a lei em vigor. Lobão ressalta 
que o “descredenciamento de prestadores de serviço e de 
profissionais de saúde é uma das mais frequentes razões 
de reclamação junto ao sistema de defesa do consumidor”.

Fonte: Agência Brasil
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Sandra Cayres Naufal

Wagner Ciongoli

DeFeSA PROFiSSiONAl 

A vitória só depende de nós mesmos!
O Movimento Médico foi 
novamente deflagrado
Entre os dias 10 a 18 de outubro, médicos de todo 

o país participaram do protesto nacional contra os 
abusos cometidos pelos planos e seguros de saúde. 
O Movimento incluiu suspensão de atendimento 
por especialidade ao grupo de operadoras que não 
aceitaram negociar com a classe médica ou não 
enviaram propostas suficientes até o momento. As 
urgências e emergências foram mantidas.

A comissão de negociação do Movimento Médico 
buscou, incessantemente, o diálogo com as empre-
sas da área da saúde suplementar, mas os avanços 
ainda são insatisfatório, o que levou a classe a 
protestar em nível nacional. Além da suspensão, 
os médicos realizaram vários atos públicos, assem-
bleias, passeatas, etc.

Coordenado pelas entidades médicas locais e 
regionais, o protesto também foi focado para os 
clientes dos planos de saúde, pois, com a ingerência 
destes nas condutas médicas e a não aprovação 
de procedimentos, estão ocorrendo casos sérios, 
colocando inclusive a vida de pacientes em risco.

A participação dos colegas tem sido boa, mas 
é importante que a classe médica demonstre sua 
insatisfação e participe ativamente do movimento. 
Por diversas vezes repetimos que a VITÓRIA SÓ DE-
PENDE DE NÓS MESMOS! Não existe o bolo pronto, 
é necessário que façamos a nossa parte que é 
suspender o atendimento àqueles planos que não 
respeitam o trabalho médico e insistem em continuar 
a pagar valores ínfimos e se negam a sentar à mesa 
de negociações!

As suas entidades representativas (CFM, AMB, 
APM) estão constantemente lutando pela classe, 
vão à Brasília para conversar com representantes 
no Congresso, fazem ações junto à ANS, etc.; elas 
não descansam e se não fossem tais ações, a 

situação estaria ainda pior; porém, 
nada disso dará resultado se você, 
médico, também não fizer pressão 
e suspender o atendimento! Não re-
solveremos a situação com Decretos, 
Leis e outras medidas. As entidades 
pressionam e você também tem de 
pressionar!

Na Regional de São Bernardo/
Diadema decidiu-se que, além de dar 
to  do o apoio ao movimento nacional, 
serão estendidas as reivindicações 
aos convênios da Região do Grande 
ABC. Estão sendo agendadas reuni-
ões para médicos credenciados de cada um desses 
convênios para decidir como serão feitas as ações 
reivindicatórias junto aos mesmos. 

Colegas, fiquem atentos às informações que 
constantemente são enviadas a você, quer seja 
por email, quer seja através dos veículos de 
comunicação das entidades representativas, e 
participe!

1. Reajuste dos honorários de consultas e outros 
procedimentos, tendo como referência a CBHPM.

2. Inserção nos contratos de critério de reajuste, 
com índices definidos e periodicidade, através de 
negociação coletiva.

3. Inserção nos contratos de critérios de descre-
denciamento.

4. Resposta da ANS, por meio de normativa à proposta 
de contratualização, encaminhada pelas entidades 
médicas.

5. Fim da intervenção antiética na autonomia da 
relação médico-paciente

 Bandeiras do Movimento
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HOSPiTAiS DO ABC

José Carlos Canga

Hospital Municipal Euryclides de Jesus Zerbini
Em 30 de setembro, a prefeitura de São Caetano inaugurou o Hospital Municipal 
Euryclides de Jesus Zerbini (Hospital da Mulher)

Construído numa área de 6 mil m2, onde 
funcionava o antigo estacionamento do 
Complexo de Saúde formado pelos Hospi-
tais Municipais Maria Braido e o Infantil e 
Maternidade Márcia, esquina da Rua São 
Paulo com a Avenida Vital Brasil Filho, no 
Bairro Santa Paula, SCS, o Hospital Munici-
pal Euryclides de Jesus Zerbini (Hospital da 
Mulher) teve um custo de R$ 20 milhões à 
Administração Municipal, sendo um terço 

proveniente do Governo do Estado.

Com cinco andares, a nova unidade conta com 
84 leitos, três salas cirúrgicas para clínica médica e 
atendimento obstétrico (parto normal e humanizado), 
setor neonatal, serviço 24h de ginecologia e pré-parto. 
Também foram construídas alas de internação e de 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 

“A parte operacional já está pronta. Estamos fina-
lizando os testes da rede elétrica, ar-condicionado, 
rede de gás, depois será realizada a limpeza fina, a 
última etapa”, detalha o Diretor do Departamento 
de Assuntos Hospitalares do Complexo Hospitalar de 
São Caetano, José Carlos Canga, que prevê o pleno 

funcionamento do Hospital da Mulher por volta do 
dia 20 deste mês.

Vários serviços do Hospital Municipal Infantil 
Márcia serão transferidos para a nova unidade 
hospitalar, entre elas a maternidade, a UTI neona-
tal, o centro obstétrico, a farmácia de alto custo, 
entre outros. Os espaços que comportavam esses 
serviços serão utilizados para criar mais leitos de 
internação e pediátricos, bem como para ampliar 
as vagas na UTI – os pacientes serão transferidos 
depois dos testes finais de funcionamento.

 Com média mensal de 90 partos, o Hospital da 
Mulher, afirma o Diretor, vem melhorar o serviço 
de saúde oferecido à população feminina de São 
Caetano. Entre outros benefícios, Canga destaca o 
aumento de nove para 19 leitos na UTI, os quartos 
mais amplos e arejados com apenas dois leitos, as 
três salas de PPP (pré-parto, parto e pós-parto), o 
centro obstétrico também com três salas e a sala 
própria para emergência. “Aproximadamente dentro 
de um mês, o Hospital da Mulher também realizará 
ultrassom, mamografia, exame de ecoimagem, em 
instalações bem amplas e melhores”, acrescenta.

Dr euryclides de Jesus Zerbini - Pioneiro da cirurgia 
cardíaca no Brasil e do transplante cardíaco no mun-
do, o Professor Zerbini foi o quinto médico do mundo 
a realizar o transplante de coração. Zerbini também 
desenvolveu novas tecnologias cirúrgicas que lhe 
permitiram criar as primeiras técnicas de operação 
do coração no Brasil, a despeito da escassez e da 
deficiência de recursos existentes à época (década 
de 1960).  Em 10 de janeiro de 1977, inaugurou o 
Incor – Instituto do Coração do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo. Em seguida, abriu uma nova fronteira, com a 
criação da Fundação Zerbini, um modelo internacional 
de fundação de apoio de direito privado a hospital 
público universitário.

Er
ic

 R
om

er
o/

PM
SC

S



Revista Visão Médica - Informativo da APM Regional São Bernardo do Campo e Diadema Outubro de 2012 13



Revista Visão Médica - Informativo da APM Regional São Bernardo do Campo e DiademaOutubro de 201214

AgeNDA CieNTíFiCA

Reunião Científica de Medicina do 
Trabalho
Associação Paulista de Medicina
Dias: 5, às 19h
Local: APM – Av. Brigadeiro Luiz 
Antônio, 278 / SP
Informações: (11) 3188-4252 / 
inscricoes@apm.org.br
 
Apneia do Sono e Doença 
Cardiovascular
Sociedade de Cardiologia do Estado de 
São Paulo – Regional Jundiaí
Dia: 6 
Local: Center Park Hotel  - Jundiaí / SP
Informações: (11) 3179-0039 / www.
socesp.org.br
 
Xiii Congresso Brasileiro de Controle 
de Infecção e Epidemiologia Hospitalar
APECIH - Associação Paulista de 
Epidemologia e Controle de Infecção 
Relacionada à Assistência à Saúde
Dias: 7 a 10 
Local: Santos / SP
Informações: (11) 5572-8958 / www.
cih2012.com.br
 
ii Simpósio internacional de 
Oncogeriatria
Albert Einstein - Sociedade Beneficente 
Israelita Brasileira
Dias: 9 e 10 
Local: Hospital Albert Einstein - 
Auditório Kleinberger / SP
Informações: (11) 2151-1001 – Opção 1
 
iv Congresso internacional de 
ginecologia Oncológica
Federação Brasileira das Associações 
de Ginecologia e Obstetrícia
Dias: 9 e 10 
Local: Sheraton S. Paulo WTC Hotel / SP
Informações: Secretaria Executiva RVMAIS 
(11) 3888-2222 / www.rvmais.com.br
 
CiAD 2012 - 11º Congresso Brasileiro 
interdisciplinar de Assistência 
Domiciliar
Sociedade Brasileira de Geriatria e 
Gerontologia – Seção de São Paulo
Dias: 9 a 11 
Local: Centro de Convenções Rebouças 
/ S. Paulo
Informações:  (11) 4301-7350 / ciad@
preferencialeventos.com.br

53º Curso de Atualização em 
Moléstias da Tireóide
Sociedade Brasileira de Cirurgia de 
Cabeça e Pescoço

Dias: 9 a 11 
Local: ICESP e Centro de Convenções 
Rebouças / SP
Informações:  (11) 3107-9529 / 
www.perfectaeventos.com.br/
tireoide53

2º Simpósio Santa Casa de Diadema 
– Fisioterapia Músculo-esquelética 
(grande ABC)
Santa Casa de Diadema
Dia: 10, das 8h às 18h
Local – Auditório do Quarteirão da 
Saúde – Diadema / SP
Informações:   (11) 4071-1300 /  
simposio@santacasa.diadema.com.br
 
XXXiX Congresso Brasileiro de 
Alergia e imunopatologia
Xv Congresso luso-Brasileiro de 
Alergia e imunologia Clínica
iii Congresso Nacional de Asma – 
CONASMA 2012
i Simpósio internacional de 
Imunodeficiências Primárias

Associação Brasileira de Alergia e 
Imunopatologia
Dias: 10 a 13 
Local: Casa Grande Hotel Resort & Spa 
– Guarujá / SP
Informações e Inscrições:  (11) 5575-
6888 / sbai@sbai.org.br
 
XXv Congresso Brasileiro de 
Reprodução Humana
Sociedade Brasileira de Reprodução 
Humana (SBRH)
Dias: 15 a 17 
Local: Centro de convenções do 
Shopping Frei Caneca, São Paulo
Inscrições: 
www.sbrhcongresso2012.org.br 

Xvi Congresso Brasileiro de 
Enfermagem em Nefrologia
Associação Brasileira de Enfermagem 
em Nefrologia
Dias: 16 a 18 
Local: Centro Universitário Hermínio 
Ometto – Araras / SP
Informações:  (11) 5579-1242 / www.
soben.org.br
 
10º Curso em Reprodução Humana 
do iPgO
Instituto Paulista de Ginecologia e 
Obstetrícia
Dias: 17 e 18 
Local: Escola CETRUS – Av. Jabaquara, 

476 – São Paulo / SP
Informações e Inscrições:  (11) 3057-
1796 / cursos@ipgo.com.br

8ª Jornada Paulista de Mastologia
Sociedade Brasileira de Mastologia – 
Regional São Paulo
Dias: 22 a 24 
Local: Centro de Convenções Shopping 
Frei Caneca / SP
Informações e Inscrições: (11) 3107-
8166 / sbmrsp@uol.com.br
 
29ª Jornada de Ortóptica do CBOrt
Conselho Brasileiro de Oftalmologia
Dia: 24 
Local: Hospital de Olhos Paulista – 
Paraíso /SP
Informações: (11) 3266-4000 / 
secretaria@cbort.com.br
 
46ª JOPA – Jornada Paulista de 
Anestesiologia
Sociedade de Anestesiologia do Estado 
de São Paulo
Dias: 24 e 25 
Local: Mendes Plaza Hotel – Santos / SP
Informações e Inscrições:  (11) 3673-
1388 / http://saesp.wshop.com.br/
home.php

Check-up Cardiológico e não 
Cardiológico (grande ABC)
Regional ABCDM da SOCESP  
Dia: 29
Local: Hotel Mercure, Av. Industrial, 
855, Sto André
Informações: (11) 4992-1787 / 
abcdm@socesp.org.br

17ª RADeSP – Reunião Anual dos 
Dermatologistas do estado de São 
Paulo
Sociedade Brasileira de Dermatologia 
– Regional do Estado de São Paulo
Dias: 29 de Novembro a 1 de 
Dezembro
Local: Hotel Bourbon – Atibaia / SP
Informações e Inscrições:  (11) 5573-
8735 / sbd-resp@sbd-sp.org.br
 
1º Curso internacional de Trauma do 
Quadril, Pelve e Acetábulo
Sociedade Brasileira de Ortopedia e 
Traumatologia – Regional São Paulo
Dias: 30 de Novembro a 1 de 
Dezembro
Local: Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo / SP
Informações:  (11) 3889-7073 / dot.
quadril@hotmail.com

Outubro



Revista Visão Médica - Informativo da APM Regional São Bernardo do Campo e Diadema Outubro de 2012 15

PARlAMeNTAR

E mais:

• Angiotomografia de abdome superior

• Angiotomografia de crânio

• Angiotomografia de aorta torácica e/ou abdominal

• Angiotomografia dos vasos cervicais

• Angiotomografia de tórax

• Angiotomografia de membros inferiores

Lúmen Centro de Diagnósticos
Rua Américo Brasiliense, 628 • Centro • 09715-021
São Bernardo do Campo - SP
Fone: (11) 4126-4444 Fax: (11) 4126-4465
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ACONTeCeU

Dr. Marcelo, Raimundo e Dr. Artur
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SeRviçOS

Pergunte ao 
Consultor contábil

Dr. luis Carlos grossi
Presidente da Agl Contabilidade

Administrador de empresa - CRA 42.997
Contabilista - CRC iSP241579/0-6
Cirurgião Dentista - CRO 75.107

economize nos Tributos! Pa-
gue o menor valor possível em 
impostos dentro da lei. Tenha um 
bom planejamento tributário. 

economize na contratação! Co-
nheça formas alternativas de con-
tratação totalmente legais. Tenha 
um bom planejamento trabalhista.

gerencie o seu negócio com 
competência! Uma contabilidade 
bem feita gera relatórios muito 
úteis para você administrar o 
seu negócio e saber para onde 
ele está indo. Você já pensou 
como seria bom ter uma De-
monstração de Resultados e 
um Balanço Patrimonial sem-
pre atualizados e precisos?! 
 

Receba a Fiscalização sem 
medo! Com a documentação da 

sua empresa em ordem, você não 
terá problemas com a fiscalização 
Federal, Estadual ou Municipal.

 
Durma tranquilo! Tenha a con-

fiança e a certeza de que a sua em-
presa está em dia com todas as 
obrigações exigidas pelo governo. 
 

Um exemplo prático, rápido e 
real de como você só tem a eco-
nomizar sendo bem assessorado 
por profissionais competentes.

exemplo A: Médico ou Den     -
tista autônomo que decide abrir 
uma empresa.

 
Na maioria das vezes, médicos ou 
dentistas têm um consultório par-
ticular e, como autônomos, emi-
tem recibos para seus clientes. A 
renda de profissionais autônomos 

Empresa de Desenvolvimento de Sof-
tware  em São Paulo

Impostos %
COFINS 3,00
PIS 0,65
Contribuição Social 2,88
Imposto de Renda 2,40
ISS 2,00
Total de Impostos 10,93

é tributada segundo as alíquotas 
do Imposto de Renda Pessoa Físi-
ca: 15% para valores mensais en-
tre R$ 1058 e R$ 2115 e 27,5% 
para valores acima de R$ 2115. 
 
O mesmo médico ou dentista 
pode abrir uma empresa para re-
ceber dos seus clientes e pagará 
11,33% em impostos e não mais 
15% ou 27,5%!

 
Na prática, se o médico ou dentis-
ta recebe R$ 4000 por mês, como 
autônomo pagará R$ 676,92 por 
mês em impostos. Abrindo uma 
empresa, pagará R$ 381,20 
por mês. Uma economia de R$ 
2684,70 por ano -  praticamen-
te 35% a menos de impostos!  
 
Esta ideia vale para muitos profis-
sionais liberais.

Cinco principais motivos para 
você contratar um ótimo contador

Consultoria e Assessoria 
em São Paulo

Impostos %
COFINS 3,00
PIS 0,65
Contribuição Social 2,88
Imposto de Renda 4,80
ISS 5,00
Total de Impostos 16,33

Consultório e Clínica médica / 
odontológica em São Paulo

Impostos %
COFINS 3,00
PIS 0,65
Contribuição Social 2,88
Imposto de Renda 4,80
ISS fixo
Total de Impostos 11,33

Escolas Ensino Fundamental, creches 
e pré-escolas com faturamento de R$ 

90.000 a R$ 120.000 /ano
Impostos (%)

Simples 6,75

Comércio (por faturamento)
Faturamento de R$ 90.000 a 

R$ 120.000 / ano
Faturamento de R$ 120.000 a 

R$ 240.000 / ano
Faturamento de R$ 240.000 

a R$ 360.000 / ano
Impostos (%) Impostos (%) Impostos (%)

Simples 5,50 Simples 7,90 Simples 8,70
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ClASSiFiCADOS

Fones para contato: 4123-5231 
/ 9937-2744

veNDe-Se
• Aparelho de Anestesia TAKA-

OKAKT- 13 “SANSEI PLUS”, com-
pacto, com pouco uso. Ideal para 
Clínicas!. Contato: rccolombi@
gmail.com ou (11) 99988-5458

• Clínica especializada em 
aparelho digestivo com 35 anos 
de existência e mais de 50.000 
pacientes cadastrados.

Atende clínica, cirurgia, en-
doscopia e ultrassonografia do 
aparelho digestivo, Centro, São 
Bernardo.

Marcar entrevista pelo telefone: 
(11) 4121-3611, com Samai

lOCAçãO
• Dois conjuntos:
1º) aproximadamente 36m², 2 

salas distintas e 2 banheiros.
2º) aproximadamente 65m², 

com 4 ambientes, sala de entre-
vista e sala para realização de 
exames, 3 banheiros, recepção 
com balcão em granito e vidro.

Endereço: Av. Índico nº 61, 
térreo
Fone para Contato: 9108-3644 

PReCiSA-Se 
• Médicos com os seguintes 

títulos de especialistas AMB: 
Reumatologista, Infectologista, 
Mastologista, Cirurgião Pediátrico 
e Clínico Geral.

Enviar currículo para o e-mail: 
administracao@apmsbc.org.br, a 
pessoa responsável entrará em 
contato, caso a vaga ainda não 
esteja preenchida.

• Médicos Pediatras para região de 
São Bernardo do Campo, disponibilida-
de para plantão de 12 horas.

Necessário residência completa em 
Pediatria ou em andamento.

Enviar currículo para administra-
cao@apmsbc.org.br,a pessoa respon-
sável entrará em contato, caso a vaga 
ainda não esteja preenchida.

SUBlOCAçãO (horários)
• Para médicos ou psicólogos
Endereço: Edifício Pasteur, Rua 

Jurubatuba, 845, sala 95




