
Associação Paulista de Medicina 
São Bernardo do Campo e Diadema

MAIO de 2013      Número 168

VISÃO
Revista

MÉDICA

O que falta é valorizar os nossos médicos e organizar a distribuição 
deles, garantindo melhorar as condições deploráveis de trabalho e 

evitar carência de infraestrutura e insumo.

Com certeza não precisamos importar médicos!

Precisamos, sim, é importar bons políticos e gestores 
verdadeiramente comprometidos com a Saúde Pública do Brasil!

(Florentino Cardoso, presidente da AMB)
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Junho

ANIVERSARIANTES

Dia Aniversariante
1 Thais Santarossa Gomes da Silva
2 Luiz Augusto Campos Gonçalves
3 Francisco José Vaz Porto
4 Anita Battistini de Azevedo Marques
6 João Roberto Oba
7 Dicler Antônio Agostinetti
9 Ana Maria Verçosa Rebello

13 Nadia Costa Pavarini Lopes
14 Jorge Sayum
14 Narrima F. Mattos
16 Delvane Maria dos R. Rosa
16 Milton Buissa
17 Alessandro Pradal
18 Ivany José de Oliveira Filho
18 Livia Machado C. de Almeida
18 Selma Ap. Buso Demarqui
20 Shiguero Harada
22 Alexandre Ricardo Fumagalli
22 César Magnus Pusch
22 Laís Helena Dumbra Toloni
22 Mauro Jorge Ferreira
22 Ramiro Stelmach
24 Eduardo Cesar Domingues de Azevedo
24 Paula Veronesi
26 Fernando da Costa de C. Cosentinho
28 Suzane Martines A. de Sales
30 Edna Jerusa Maia Brito

DATAS COMEMORATIVAS DE JUNHO
1 Semana Mundial do Meio Ambiente

1 Dia da Imprensa

3 Dia da Conscientização Contra a Obesidade Mórbida Infantil

5 Dia Mundial do Meio Ambiente

7 Dia da Liberdade de Imprensa

12 Dia dos Namorados

12 Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil

13 Dia de Santo Antônio

14 Dia Mundial do Doador de Sangue

17 Dia do Funcionário Público Aposentado

18 Dia da Imigração Japonesa

21 Dia do Profissional de Mídia

23 Dia do Atleta Olímpico

24 Dia de São João

29 Dia de São Pedro e São Paulo

29 Dia do Telefonista

29 Dia do Caminhoneiro



Os planos para saúde demonstram a cada dia 
servir somente aos que têm saúde, e não àque-
les que têm doença, como o próprio nome diz: 
Planos de Saúde, não Planos de Doença.

Os usuários de planos de saúde sofrem com 
problemas na cobertura e os médicos, com os 
abusos por eles praticados, como pressões para 
reduzir solicitações de exames essenciais, difi-
culdade para receber 
pelos serviços pres-
tados (glosas), restri-
ções a procedimentos 
de alta complexidade, 
defasagem dos honorários e interferência na 
autonomia do médico assistente, entre outros 
nocivos à correta prática e à assistência segura 
aos pacientes.

Segundo o artigo publicado no Jornal da Fo-
lha de São Paulo, de 10 de março deste ano, 
executivos de planos de saúde alternam cargos 
em operadoras com posições na ANS (Agência 
Nacional de Saúde Suplementar), que é o órgão 
criado pelo governo para fiscalizar as operadoras 
de planos de saúde

Chamada de “porta-giratória”, a operação é 
prática conhecida no mercado, sendo que, em 
troca, o governo receberia dinheiro dos planos 
de saúde para que seus executivos assumissem 
os cargos de diretores da ANS, como revela a 
matéria da Folha de São Paulo, acima citada. 

Melhor entendendo, como pode a fiscalização 
sobre a atuação dos planos de saúde ser diri-

gida por eles mesmos? No Brasil é assim que 
funciona, e o resultado é o que vemos com a 

judicialização da medi-
cina, onde na pesqui-
sa da APM, divulgada 
no mês passado, 79% 
dos médicos já tive-

ram pacientes que acionaram a justiça para 
valer seus direitos na saúde suplementar. 

Mas o resultado ainda é pior, mostrando que 
86% dos médicos já tiveram pacientes que fo-
ram obrigados a recorrer ao SUS em função dos 
obstáculos impostos pelos planos de saúde.

A ANS leva até 12 anos para julgar as opera-
doras, sendo que a demora da agência do go-
verno em avaliar os processos de irregularidade 
faz com que os planos de saúde se livrem das 
punições.  

Resumindo: do que valem as leis e os órgãos 
de regulamentação em nosso país se não há 
justiça? Será que teremos um plano de saúde 
que trate de forma digna nossos doentes, sem 
as restrições e dificuldades atualmente impostas 
àqueles que com tanto sacrifício se oneram em 
pagá-los, aguardando que, quando precisarem, 
eles cumpram o que foi acordado?.  
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PALAVRA DO PRESIDENTE

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

Planos de 
saúde ou de 
doença

“Planos de Saúde, não 
Planos de Doença”
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Medicina brasileira 
humilhada!
Não é de hoje que a medicina brasileira 

vem sendo descaradamente humilhada em 
todos os sentidos do verbo. O velho marketing 
político: “tudo de ruim que acontece na saúde 
é sempre culpa dos médicos!”. Toda falha ética 
de qualquer profissional da saúde é noticiada 
como erro médico!... E assim inúmeras outras 
situações sempre é culpa dos médicos, com 
a única tentativa de desvalorizar a medicina 
brasileira para chegar ao ponto máximo de ta-
manha humilhação: “importação de médicos”, 
com a mais falsa afirmação de que faltam mé-
dicos no Brasil. A Confederação Médica Latino-
-Americana (CONFEMEL) já vinha denunciando 
há anos esse despropósito de acertos políticos 
entre os governos de Cuba, Bolívia, Venezue-
la e Brasil. Na Bolívia e 
Venezuela o processo já 
vem sendo instalado e 
saibam que com nefastos 
resultados.  “Nunca antes 
na história deste país”... 
diz a já ouvida célebre 
frase. Agora é a vez do 
acórdão político de “los 
hermanos” no Brasil sem fazer o Revalida e 
abrir a porteira com o tal do Provalida.

 
Senhores, sem demagogias, precisamos 

refletir: (1) atingimos estratosfericamente o 
segundo lugar (caminhando para o primeiro) 
em número de faculdades de medicina no país, 
perdendo só para Índia; (2) abrem-se facul-
dades de medicina só privadas sem critérios, 
sem corpo docente qualificado, sem hospitais 
escolas e com mero aval de interesses políticos 
e financeiros; (3) o número de formados em 
medicina aumenta, mas as vagas de residência 
médica para especialização desses profissio-
nais permanecem poucas e desproporcionais; 
(4) o provão do Cremesp evidencia (assim 
com o da OAB) que a qualidade da política de 
abertura indiscriminada de faculdades produz 
profissionais mal preparados; (5) as notícias 

atuais de jornais e televisão 
denunciam a gritante situ-
ação deplorável da saúde 
pública em todo Brasil, 
resultado do descaso, da 
falta de investimento, muita 
corrupção e desvios acome-
tidos aqui como também 
nas áreas de educação e segurança.

 
O que realmente falta é começar o dever 

dentro de casa e impedir que continuem a existir 
dois tipos de medicina no país, uma para ricos 
e outra para pobres, assim já denunciado pelo 
prestigioso jurista e eminente desembargador 
federal Carlos Fernando Mathias. Devemos: 

(1) parar de abrir mais 
faculdades de medicina 
e melhorarmos em todos 
os sentidos as atuais, 
para termos bons pro-
fissionais atendendo a 
população; (2) é neces-
sária uma remuneração 
salarial digna para o 

médico ter uma dedicação exclusiva e não pre-
cisar fazer bicos em até mais de10 lugares; (3) 
acabar com os tais penduricalhos de bônus não 
incorporados ao salário e promover de fato um 
PCCV (Plano de Cargo, Carreira e Vencimento) 
decente; (4) melhorar de vez a infraestrutura e 
as condições de trabalho nos postos de saúde e 
pronto atendimento, pronto socorros e hospitais 
em geral, onde tudo falta e nem segurança se 
tem para trabalhar com qualidade e confiança, 
assim sim pode-se fazer a distribuição geo-
gráfica de médicos em todo o país, e não vir 
com a falsa ideia de precisar importar médicos 
quando realmente deveriam valorizar os nossos; 
(5) por último, na pior hipótese para solução, 
“Devemos é importar bons políticos e gestores 
comprometidos com a saúde do Brasil”, como 
declarou nosso presidente da Associação Mé-
dica Brasileira (AMB), Dr. Florentino Cardoso. 

“O que realmente falta é começar 
o dever dentro de casa e impedir 
que continue a existir dois tipos de 
medicina no país, uma para ricos 
e outra para pobres”, assim já de-
nunciado pelo prestigioso jurista 
e eminente desembargador fede-
ral Carlos Fernando Mathias.
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Projeto: PL 1431/11
Autor: Deputado Felipe Bornier (PHS/RJ). Ementa: Acrescenta 
dispositivo à Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que “dispõe 
sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde”. 
Explicação: Define um limite de prazo para que a operadora 
análise e responda ao pedido de autorização para realização 
de procedimento eletivo. Onde está: Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (CCJC). Relator: Aguardando indicação. 
Posição do Movimento Médico: Favorável, pois disciplina e 
agiliza o período máximo para autorização de exames e proce-
dimentos médicos eletivos.

Projeto: PL 1436/11
Autor: Deputado Ronaldo Zulke (PT/RS). Ementa: Regulamenta 
o exercício da profissão de Quiropraxista. Onde está: Comissão 
de Educação e Cultura (CEC). Relator: Deputado Luiz Noé (PSB/
RS). Posição do Movimento Médico: Contrária, conforme orien-
tação da Sociedade Brasileira de Reumatologia e da Sociedade 
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. A quiropraxia deve ser 
revista e estudada à luz da ciência e não deve ser introduzida 
sem que antes haja real comprovação de sua eficácia, por 
estudos científicos bem feitos e com metodologia adequada.

Projeto: PL 1475/11
Autor: Deputada Lauriete (PSC/ES). Ementa: Institui o termo 
de esclarecimento prévio para procedimentos que imponham 
risco cirúrgico ou anestésico ao usuário. Onde está: Comissão de 
Seguridade Social e Família (CSSF). Relator: Deputada Jandira 
Feghali (PCdoB-RJ). Posição do Movimento Médico: Contrária 
- a proposta interfere nas prerrogativas legais dos Conselhos 
de Medicina, pois somente estes podem suspender atividade 
profissional do médico e julgá-lo eticamente.

Projeto: PL 1540/11
Autor: Deputado Paulo Pereira da Silva (PDT/SP). Ementa: Altera 
o art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Explicação da 
ementa: Determina o adicional de insalubridade aplicado ao 
salário base do trabalhador. Altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943. Onde está: Aguardando votação do Plenário. 
Posição do Movimento Médico: Favorável, porque propicia aos 
profissionais que trabalham em ambientes insalubres a percep-
ção justa de adicional por serviços realizados nestes locais.

Projeto: PL 1605/11
Autor: Deputado Marçal Filho (PMDB/MS). Ementa: Altera a Lei 
nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o Con-
trole Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos 
Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras Providências. Explicação 
da ementa: Estabelece que o receituário de medicamentos entor-
pecentes e psicotrópicos terá validade em todo território nacional, 
independentemente da Unidade da Federação em que tenha sido 
emitido. Onde está: Comissão de Seguridade Social e Família 
(CSSF) Recebimento pela CSSF, apensado ao PL-5254/2013. 
Posição do Movimento Médico: Favorável, pois vai ao encontro 
dos interesses dos médicos e dos pacientes no que diz respeito 
ao aviamento de medicamentos e produtos controlados.

Projeto: PL 1625/11
Autor: Deputado Mendes Ribeiro Filho (PMDB/RS). Ementa: 
Institui a campanha nacional de esclarecimento e prevenção 
do câncer de intestino e de exames preventivos através do SUS 
(Sistema Único de Saúde). Onde está: Coordenação de Comissões 
Permanentes (CCP) Ao Arquivo - Memorando 5/12 - COPER Inteiro 
teor. Posição do Movimento Médico: Favorável, pois o PL propi-
ciará esclarecimentos e condutas e garantirá a toda população 
brasileira a prevenção primária e secundária do câncer intestinal.

Projeto: PL 1749/11
Autor: Poder Executivo. Ementa: Autoriza o Poder Executivo a 
criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares S.A. - EBSERH e dá outras providências. 
Onde está: Transformado na Lei Ordinária 12550/2011. Posi-
ção do Movimento Médico: Contrária, pois a proposta precariza 
as relações de trabalho.

Projeto: PL 1963/11
(Apensado ao PL 2598/07). Autor: Deputado Jorge Corte Teal 
(PTB/PE). Ementa: Determina que o concluinte de curso de 
graduação em instituição pública de educação superior preste 
serviço social remunerado em localidade ou comunidade carente 
de profissionais em sua respectiva área de formação e dá outras 
providências. Onde está: PLENÁRIO (PLEN). Apresentação do Re-
querimento de Apensação n. 3975/2011, pela Deputada Iracema 
Portella (PP-PI). Posição do Movimento Médico: Contrária, pois 
o ensino público já é pago por meio dos impostos recolhidos e a 
política de recursos humanos é obrigação do Estado.
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PARLAMENTAR



Revista Visão Médica 
“Sou leitor assíduo da revista Visão Médica e, mais 

que isso, apreciador das reportagens, da coluna social, 
das matérias muito claras, distintas e adequadas. Fica 
aqui os meus parabéns à equipe e, de modo especial, 
ao seu ilustre comandante, o Diretor de Comunicação da 
APMSBC/D Tomás Patrício Simth-Howard”

Guido A. Palomba, diretor de Cultura da APM-SP 

Ação contra “importação” 
de médicos: 
CFM ingressa na Procuradoria Geral da República 

(PGR) com representação contra três ministros
  “O governo federal há muito vem brincando com a saúde 

do brasileiro, mas nunca como hoje, ao tentar internalizar 
no país uma medicina de qualidade mais do que duvidosa, 
e simplesmente com interesses eleitoreiros. O Conselho 
Federal de Medicina não se calou e nem se curvará diante 
de uma falácia tão grande. Parabéns aos seus dirigentes”

Leonel Andrade

Homenagem às mães 
Ser Mãe....
É trazer à vida e dar a própria vida;
É ter o dom de ler pensamentos, decifrar olhares, pressentir 

acontecimentos;
É ser esteio, luz na escuridão, consolo na desesperança;
É a certeza de ter o próprio coração batendo em outro ser.
Com nosso carinho a todas as mães e, em especial, as mães 

médicas, capazes de curar as dores do corpo e, principalmente, 
as da alma, desejamos um Feliz Dia das Mães.

Homenagem da Diretoria da 
Associação Paulista de Medicina 

São Bernardo/Diadema
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EU SOU APM
OPINIÃO 

DO LEITOR

“Os médicos precisam se conscientizar que 
só com a união de todos é que conseguiremos 
o fortalecimento da classe médica”

Para a médica clínica Mara Lia Pereira, 50 anos, 
o associativismo promove a união dos médicos na luta e conquistas dos 
objetivos comuns. “Precisamos unir forças para tentarmos resolver vários 
itens que afetam nossa classe, como, por exemplo, o desequilíbrio econômico 
imposto pelas operadoras de saúde e a desvalorização dos profissionais da 
saúde”, defende Mara Lia, formada pela Faculdade de Medicina da Fundação 
ABC, em 1989. Nesse sentido, a médica acredita que a Associação Paulista 
de Medicina desenvolve um trabalho importante de defesa profissional. “A 
APM está sempre à frente da Classe Médica, pleiteando suas reivindicações, 
promovendo discussões, avaliando as propostas mais adequadas”. Como 
sócia da APM São Bernardo/Diadema, Mara Lia evidencia ainda o empenho 
da diretoria da Regional em melhorar a situação da classe na Região do 
Grande ABC, onde mantém consultório, além de desenvolver importantes 
atividades na área de educação continuada.

Sócio Antigo
Mara Lia Pereira
Clínica Médica
CRM: 64935
Admissão: outubro de 1999

“O associativismo é fundamental, espe-
cialmente no que se refere ao apoio à vida 
profissional, aproximando os médicos com 
objetivos e interesses em comum”

Por estar consciente dessa importância de união da classe, o cirurgião 
torácico Antônio Rissoni Jr., 37 anos, ficou sócio da Associação Paulista 
de Medicina de São Bernardo/Diadema, agora, em maio. “A Associação 
Paulista de Medicina é a única entidade que realmente luta pela classe 
médica”, destaca uma das ações essenciais desenvolvida pela entidade. 
Formado pela Faculdade de Medicina de Vassouras, Rio de Janeiro, em 
1999, Rissoni também deixa evidente outros benefícios, como as constan-
tes reuniões com os colegas e os eventos promovidos pelos departamen-
tos da área científica. “Além disso tudo, a APM nos oferece convênios e 
parcerias que facilitam muito a vida dos associados”,  afirma Rissoni, ao 
acrescentar que confia no trabalho e empenho do grupo de colegas que 
está na direção da APMSBC/D.

Sócio Novo
Antônio Rissoni Junior
Cirurgia Torácica
CRM: 99567
Admissão: maio de 2013
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Confira as ofertas imperdíveis dos parceiros da APM
Central de atendimento: (11) 3188-4270 / 4339 / 4579 / 4370.

compras online.
Localização: nacional

ELECTROLUX
A maior fabricante mundial de 
eletrodomésticos oferece descontos 
de 10% a 30% com 5% adicionais para 
pagamento à vista via depósito ou 
boleto bancário nas compras online. 
Linha branca em até 10 x sem juros 
com frete grátis e eletroportáteis em 
até 6 x sem juros.
Localização: Nacional (compra online)

 Instrumentos Musicais

PLAYTECH
5% a 10% na compra de qualquer 
instrumento musical, acessórios ou 
equipamentos de áudio de pequeno 
porte.
Localização: São Paulo

 Cursos

CEL®LEP
10%  de desconto válido para os cursos 
de inglês e espanhol (em turmas regula-
res) em todas as unidades do grupo.
Localização: estado de são paulo

SPAZIO ITALIANO
10% de desconto nos valores do curso.
Localização: São Paulo

 Intercâmbio

CULTURA GLOBAL
Empresa especializada em programas 
interculturais
Descontos especiais:
*50% de desconto sobre a Taxa
Administrativa da Cultura Global para 
Curso de Idiomas. *50% de desconto 
sobre a Taxa Administrativa da Cultura 
Global para Estudo & Trabalho. * 
US$ 80 de desconto sobre a Taxa
Administrativa da Cultura Global para 
High School geral. * US$ 100 de 
desconto para o programa de High 
School nos EUA.
*US$ 50 de desconto para o 
programa Trabalho Remunerado para 
Universitários no

 Seguros e Planos de Saúde

ODONTOPREV
Tratamentos auditados: o associado 
pode acompanhá-los pelo site da 
Odontoprev. Valores abaixo dos 
praticados no mercado.

MDS
Seguros de auto, residência e outros 
produtos com valores especiais. 

 Editoras e Livrarias

LIVRARIA APM VIRTUAL 
Com a correria do dia a dia, fica cada 
vez mais difícil tirar um tempo para 
ir a uma livraria. Pensando nisso, a 
Associação Paulista  de Medicina 
desenvolveu a Livraria APM Online, que 
se destaca pela facilidade na consulta 
de livros e mobilidade com preços es-
peciais para associados! Os descontos 
variam de 3% a 28%, de acordo com 
a editora, para diversos segmentos, 
como: saúde, literatura, gastronomia, 
guias de viagem, livros escolares, 
livros universitários, etc.
Localização: Nacional (compra online)

 Eletroeletrônicos

FAST SHOP
Até 30% de desconto nos produtos do 
Fast Club, hotsite exclusivo criado para 
a APM.
Localização: Nacional (compra online)

SONY
Até 20% de desconto na loja online.
Fabricante de uma infinidade de produ-
tos eletrônicos, tais como Acessórios 
de Áudio, MP3 & MP4 Player, Câmeras 
e Filmadoras, Games, Computadores & 
Tablets, celulares, Televisores, Blu-ray, 
DVD & Home Theater oferece

 Serviços

ARTE MAIS CULINÁRIA
Buffet especializado em diversos tipos 
de eventos, oferece 10% de desconto 
em todos os produtos e serviços.
Localização: São Paulo

SETTE MARKETING
30% de desconto para desenvolvimento 
de serviços online.
Localização: São Paulo

 Veículos

AVIS
50% de desconto na locação de veículos.
Localização: Nacional
Valor do desconto válido apenas na 
quilometragem livre

ALUGUE BRASIL
20% na locação de veículos.
Localização: Nacional

 Flores e Decoração

NOVA FLOR
20% de desconto em todos os produtos 
do site. 
Localização: Nacional (compra online)

GIULIANA FLORES
20% de desconto em toda compra no site.
Localização: Nacional (compra online)

CESTAS MICHELI
Cestas personalizadas para compras 
online com 20% de desconto.
Localização: Nacional (compra online)

 Varejo

WALMART
10% de desconto em utilidades 
domésticas e 5% nos demais produtos 
do site, com exceção de algumas 
marcas e categorias.

 Doces e Café

CHOCOFINE
E-commerce especializado em 
chocolates, a Chocofine oferece 10% 
de desconto na compra das melhores 
e mais famosas marcas de chocolates 
do mundo, como Godiva , Lindt, Belgian, 
Jacquot, Weinrich, Porta, Jubileu, 
Loacker e Pepperidge.

HAVANNA
15% de desconto em todos os produtos 
disponíveis no site
Localização: Nacional

 Uso Pessoal

OLOOK
25% de desconto em roupas femininas.
Localização: Nacional (compra online)

Hotéis e Viagens

BLUE TREE PARK BÚZIOS
Resort que reúne a sofisticação de 
Búzios com a qualidade Blue Tree
oferece 15 % de desconto sobre a 
tarifa pública mediante apresentação 
de identificação de sócio no ato da 
reserva. O serviços incluem também 
business center, espaço para 
eventos, serviços de lavanderia e 
estacionamento.
Localização: Rio de Janeiro

STELLA BARROS
10% de desconto em pacotes operados 
pela Stella Barros e 5% nos demais 
pacotes nacionais e internacionais. 
Compra via telefone e email.
Localização: Nacional

 Casa e Decoração

MEU MÓVEL DE MADEIRA
 20% de desconto no pagamento à vista 
ou 10% no pagamento a prazo.
Localização: Nacional (compra online)

 Grande ABC

HOTEL BLUE TREE TOWERS
Tarifas especiais para acomodações 
em Suíte Junior e Suíte Premier. 
Infraestrutura completa! Tarifas válidas 
de sexta a domingo.
Localização: Santo André

PADARIA BRASILEIRA (Brasileira Express 
Posto) 20% de desconto em todo o 
Buffet (exceto bebidas e sobremesas).
Válido para sócios, dependentes, acom-
panhantes e funcionários da APM.
Localização: Rua Américo Brasiliense, 
432 - São Bernardo do Campo

A ESPORTIVA
10% de desconto nas compras de 
artigos esportivos a vista e 5% nas 
compras em até 3 vezes no cartão. 
Localização: Santo André e São 
Bernardo do Campo

ESCOLA INTEGRAÇÃO
Oferece 10% de desconto para Berçário 
e Educação Infantil e 15% de desconto 
para Ensino Fundamental I e II sobre o 
valor do meio período. 
Localização: São Bernardo do Campo

RESTAURANTE ESTAÇÃO LEOPOLDINA
PARRILLA
Os melhores cortes de carnes 
argentinas na parrilla! 10% de desconto 
no valor total da conta. Localização: São 
Bernardo do Campo

 Restaurantes e Bebidas

CASA FLORA
Importadora de bebidas oferece 10% de 
desconto na compra de bebidas acima 
de R$ 300,00.
Localização: São Paulo

 Lazer e Entretenimento 

BILHETERIA.COM
10% a 50% de desconto na compra 
de ingressos para shows, teatro, 
circos, parque de diversões e passeios 
turísticos.
Localização: Nacional (compra online)

 Eletrodomésticos

COMPRA CERTA
Linha Brastemp e Consul direto da 
fábrica com até 30% de desconto.
Localização: Nacional (compra online)

CONTINENTAL
Descontos de até 30% e parcelamento 
em até 12 vezes sem juros no cartão de 
crédito. *Desconto válido somente para 

CLUBE DE BENEFÍCIOS

Acesso e informações: www.apm.org.br/clubedebeneficios Confira neste endereço as unidades participantes e as condições para usufruir dos benefícios.
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Em 25 de abril, mês em que se comemora o Dia Mundial da Saúde 
(07 de abril), médicos de todo o país fizeram a primeira manifestação 
pública do ano para alertar à população sobre os diversos problemas 
gerados pelos abusos dos planos de saúde, entre eles, a grande 
defasagem dos honorários médicos e de procedimentos e a interfe-
rência no trabalho médico.

Em São Paulo, a manifestação aconteceu das 7h e 10h, período em 
que médicos e lideranças médicas, ao lado de dentistas e fisioterapeu-
tas, abriram faixas nos principais cruzamentos da Avenida Paulista e 
distribuíram uma carta aberta e saquinhos de lixo para carros com os 
dizeres: “Lugar de plano ruim é no lixo. Sua saúde merece respeito”. 

Às 10h, os médicos seguiram em caminhada até a escadaria do Edifício 
Gazeta, no nº 900, para um ato público, encerrado com a soltura de milhares 
de bexigas pretas, para manifestar a insatisfação e a preocupação da classe 
com os rumos da saúde suplementar no país.

Em São Paulo, também foi suspenso o atendimento eletivo a todos os 
planos durante todo o dia 25, porém foi mantida a assistência integral às 
urgências e emergências.

As principais reivindicações da classe médica são:
• Valor de consulta R$ 90,00
• Não interferência na autonomia do médico
• Abrangência plena da CBHPM (Classificação Brasileira Hierar-
quizada de Procedimentos Médicos)
• Reajuste de procedimentos com recomposição das perdas 
acumuladas (balizador CBHPM)
• Contratos dignos (sem frações de índices como critérios de 
reajuste)

Pesquisa da APM comprova insatisfação
Para conhecer a opinião de médicos especialistas, cirurgiões-dentistas 

e fisioterapeutas sobre a relação com os planos e seguros saúde, a Asso-
ciação Paulista de Medicina realizou, em parceria com 22 especialidades 
médicas, com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo e a Fede-
ração Nacional de Associações de Prestadores de Serviço de Fisioterapia, 
pesquisa com cerca de cinco mil profissionais das três áreas, no período 
de 3 a 14 de abril, cujo resultado revelou o alto grau insatisfação desses 
prestadores de serviço com os planos de saúde. 

Da amostragem, 80% dos médicos, 88% dos cirurgiões-dentistas 
e 87% dos fisioterapeutas afirmam que já se descredenciaram ou 
pretendem se descredenciar de planos de saúde. Quando solicitados 
a fazer uma avaliação geral dos planos, somente 6% dos médicos 
cravaram índices ótimo (2%) e bom (4%). No caso dos cirurgiões-
-dentistas, houve 1% para ótimo e 2% para bom. Já entre os fisiote-
rapeutas, nenhum dos pesquisados avaliou a assistência na saúde 
suplementar como ótima ou boa. 

Com o apoio do Conselho Regional de Medicina do Estado de São 
Paulo, dos Sindicatos dos Médicos, da Academia de Medicina de São 
Paulo e da Associação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas, a pesquisa 
traz vários outros dados importantes, entre eles: a insatisfação com 
a remuneração, a inexistência de cláusulas contratuais com critério e 
periodicidade de reajuste, os reflexos da desvalorização dos prestadores 
de serviço no atendimento aos pacientes e as práticas comuns que 
interferem na assistência. Neste último ponto, os médicos indicaram 
que os três primeiros lugares de ações abusivas dos planos de saúde 
são: a não autorização de procedimentos ou medidas terapêuticas 
(77%); a restrição a procedimentos de alta complexidade (69%); e ações 
para dificultar atos e diagnósticos terapêuticos mediante a designação 
de auditores (69%). Outro ponto bastante citado foi a interferência no 
tempo de internação dos pacientes (42%).

Confira a pesquisa completa com todos os dados estarrecedores 
levantados nas três áreas no portal www.apm.org.br ou nos das 
demais entidades participantes do estudo.

Fonte: APM (editada)
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MOVIMENTO MÉDICO

Médicos fazem manifestação 
contra abusos dos planos de saúde



A Associação Paulista de Medicina (APM) é contrária à eventual 
flexibilização da revalidação de diplomas de medicina expedidos 
no exterior, assim como a quaisquer subterfúgios para facilitar 
a entrada de médicos no Brasil, sem o cumprimento de rigorosa 
avaliação de conhecimento e habilidades.

Baseada no equivocado argumento de ser solução ao problema 
de falta de profissionais de medicina nas periferias e em cidades 
do interior, particularmente nas regiões remotas e fronteiriças, a 
ideia estudada atualmente pelo Governo Federal, com o aval do 
Ministério da Saúde, representa enorme risco aos cidadãos.

O Governo alardeia que temos um déficit de milhares de pro-
fissionais. O Ministério da Saúde defende a proporção mínima de 
dois médicos por mil habitantes, como premissa para resolver a 
deficiência do sistema público.

A realidade é que não existem números mágicos capazes de 
fixar o médico nessa ou naquela região. Muito menos há a garantia 
de que com dois profissionais por mil habitantes teremos nossa 
saúde funcionando a contento.

O Distrito Federal tem atualmente a proporção de 4,02 médicos 
por 1000 cidadãos; Rio de Janeiro, 3,57 por mil, São Paulo, 2,58 
por mil, só para citar exemplos. Todos estão no mínimo equiparados 
a países europeus em termos de oferta, mas a assistência aos 
pacientes está longe da ideal.

A Associação Paulista de Medicina e as demais entidades médicas 
defendem um exame bem estruturado para revalidação dos diplomas 
dos formados no exterior, nos moldes realizados atualmente pelo “Re-
valida”, pois preocupa a qualidade da formação desses profissionais.

Facilitar o ingresso de médicos sem uma avaliação rigorosa 
da qualificação profissional é ignorar a raiz do problema: a falta 
de políticas públicas eficazes e consistentes para interiorizar os 
médicos. É por isso que estados como Maranhão, Amapá e Pará 
registram, respectivamente, proporções de 0,58, 0,76, 0,77 mé-
dicos por mil habitantes.

Para equacionar tais distorções não adianta flexibilizar a 
entrada de médicos de forma inconsequente. Se isso aconte-

A APM é contra a flexibilização das normas 
para entrada de médicos no Brasil

cer, quem pode garantir 
que eles se sujeitarão a 
permanecer um ou dois 
anos em regiões sem 
condições adequadas à 
prática segura da medici-
na, sem ferramentas para 
a atualização científica 
e ainda sem a certeza 
de contratos que lhes 
garantam seus direitos 
trabalhistas conforme a 
legislação vigente.

É público que hoje muitas prefeituras atraem profissionais com 
promessa de boa remuneração, mas, ao serem contratados, o 
cenário é completamente diferente e desfavorável.

Infelizmente, como não raro mostra a própria mídia, existem mui-
tos municípios sem a menor infraestrutura para o trabalho médico, 
com falta de equipamentos básicos, insumos e medicamentos. A 
jornada de trabalho é um convite ao erro, pois atende-se diaria-
mente grande número de pacientes, sem a retaguarda necessária 
para a orientação diagnóstica e terapêutica.

Uma boa assistência requer também interiorização de enfermei-
ros, nutricionistas, fisioterapeutas, cirurgiões-dentistas, psicólogos 
e demais profissionais de saúde, questão até hoje nem ventilada 
pelo Governo, pois não existe uma política pública minimamente 
estruturada para a assistência dos brasileiros de regiões remotas.

Instamos a sociedade civil a rechaçar quaisquer subterfúgios para 
facilitar a entrada de médicos sem o cumprimento de uma rigorosa 
avaliação de capacitação de conhecimento e habilidades. Conclama-
mos as autoridades a apresentar com urgência, para debate com a 
comunidade e classe médica, um esboço de política consequente e 
sustentável de interiorização dos profissionais de medicina.

Com certeza não faltarão médicos pelo país quando oferecidos 
remuneração justa, condições adequadas ao exercício da medicina 
e plano de cargos e carreira com possibilidade de progressão.

Fonte: APMSP
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REVALIDA



A Prefeitura da Estância Turística de Ribeirão Pires, 
por meio da Secretaria de Saúde e Higiene, está 
em constante atualização da estrutura do Hospital 
e Maternidade São Lucas, com serviços na área de 
internação e maternidade. No final de abril, a unidade 
ganhou novo compressor de ar comprimido, que 

permitiu ampliar a capacidade de atendimento 
de pacientes com necessidade de oxigenação – 
entubados, e, a partir do dia 20 de maio, passou 
a realizar, em estrutura e com equipamentos 
mais modernos, os serviços ortopédicos de 
urgência e emergência, descongestionando as 
salas de espera da UPA Santa Luzia, local onde 
era anteriormente feito esse serviço, garantindo 
mais conforto aos pacientes. 

Além do reaparelhamento do Hospital São Lucas, a 
Secretaria de Saúde e Higiene de Ribeirão Pires também 
investe na valorização do seu corpo clínico através da adoção 
de uma política de remuneração justa, que para médicos 
plantonistas de 24h é de R$ 2.348,72 e para médicos que 
trabalham 20 horas semanais é de R$ 4.270,40, e outros 
atrativos, como acréscimo nos vencimentos de R$ 4,00 por 
consulta após o centésimo atendimento e de gratificação 
de até 30% por assiduidade - médicos que não faltam aos 
plantões ou dias de consultas. 

De acordo com o secretário de Saúde e Higiene, Fernando 
Antonio Blandi, com essa política de valorização do trabalho 
médico, a secretaria de Saúde e Higiene tem mantido bom 
quadro de profissionais, processo geralmente complicado 
em cidades de difícil acesso e distantes da capital, como é 
o caso de Ribeirão Pires. “Nosso resultado comprova que 
não estamos precisando importar médico de lugar nenhum, 
precisamos apenas valorizar os nossos”, diz Blandi, um grande 
opositor da ideia de trazer médicos do exterior para suprir a 
falta de profissionais em cidades do interior, particularmente 
nas regiões remotas e fronteiriças. “Temos discutido bastante 
esse tema no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, onde 
alguns secretários são favoráveis, eu sou um dos únicos 
bem contrário à medida, porque acredito que o Brasil tem 
profissionais suficientes para suprir essa necessidade, basta 
apenas valorizarmos o seu trabalho. Conseguimos isso aqui, 
em Ribeirão Pires”, reforça o secretário.

Hospital e Maternidade São Lucas

Pesquisa de Satisfação
O diretor clínico do Hospital São Lucas, Luiz Carlos João, 

confirma que esse processo que engloba não só melhores 
salários, mas também local adequado, com segurança para 
médicos e pacientes, e acolhimento desde a recepção até 
a medicação e eventual internação, têm impacto direto no 
atendimento prestado aos moradores, considerado como 
bom, de acordo com a primeira avaliação de satisfação, 
realizada pela Secretaria de Saúde e Higiene com 86 
pessoas. 

“O Hospital e Maternidade São Lucas passou a contar 
com equipe fixa, que, com uniformidade e continuidade 
dos profissionais, melhorou sobremaneira a qualidade do 
atendimento, proporcionando maior resolutividade em casos 
de baixa complexidade e aumentando em muito o número de 
partos por mês, além de cirurgias de emergência, como, por 
exemplo, gravidez ectópica”, afirma Luiz Carlos. Com cerca 
de 50 leitos, a unidade conta ainda com ambulatório de 
Planejamento Familiar, que oferece serviços de orientação 
de casais sobre os métodos de anticoncepção, para um 
adequado Planejamento Familiar, inclusive com métodos 
definitivos, como laqueadura tubária e vasectomia.

Hospital e maternidade São Lucas 
• Atendimento primário e secundário em clínica médica, obstetrícia, 
ortopedia e anestesia. Realiza pequenas cirurgias, ultrassom, 
neonatologia e atendimento ambulatorial de ortopedia. 
• Corpo clínico: 3 G.Os, 1 neonatologista, 1 anestesista, 1 orto-
pedista, 2 pediatras diaristas, 2 ultrassonografista, 1 clínico por 
plantão de 24h, e um clínico diarista.
• Equipamentos: RaioX, Ultrassom, 2 salas de parto, 1 sala de peque-
nas cirurgias, equipamentos laboratoriais (o laboratório é próprio).
• Internações/mês: 200
• Ultrassom/mês: 100
• Exames laboratoriais: 5 mil (dado de janeiro/13)
O atendimento terciário de Ribeirão Pires é encaminhado para 
equipamento de referência da rede pactuado na Região.

Luiz Carlos João

Fernando Antonio Blandi
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HOSPITAIS DO ABC



A Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Protes-
te) está preocupada com o crescimento de reclamações do 
consumidor junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS). “Em cinco anos, as queixas cresceram quase mil por 
cento”, informou. A negativa de atendimento é a principal 
dessas reclamações, disse ela. De acordo com a represen-
tante da Proteste, Polyana da Silva, 78% dos casos foram 
resolvidos com a mediação da ANS. “Isso conflita com os 
dados apresentados pela FenaSaúde (Federação Nacional 
de Saúde Suplementar)”, alertou. Ela ressaltou ainda que a 
urgência na solução dos problemas faz com que os consumi-
dores recorram à Justiça. Por outro lado, o diretor-executivo 
da Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde), 
José Cechin, apresentou números positivos do setor. Ele in-
formou que a média de consultas anuais de quem tem plano 
de saúde é 5,3 contra 3,5 de quem não tem. Cechin também 
disse que 95% dos pedidos para autorização de exame são 
atendidos. Os dirigentes também participaram de audiência 
pública, na Comissão de Defesa do Consumidor, para avaliar 
a fiscalização de planos de saúde.

Fonte: site CRO-RJ

Conforme matérias que vêm sendo publicadas pela imprensa, 
técnicos do governo estudam formas de reduzir os custos das 
operadoras em troca de um reajuste menor para os planos, pre-
visto para ocorrer no próximo mês. Em audiência pública realizada 
na Câmara, a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) questionou 
o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, sobre a possível de-
soneração, no sentido que o Poder Público “retire recursos de 
programas básicos de vacina, de medicamentos da população, 
para incentivar planos privados, que cobram da população para 
fazer atendimento”. O ministro da Saúde negou essa possibili-
dade, mas defendeu que se discuta a sustentabilidade do setor 
de planos de saúde, em expansão no Brasil devido ao aumento 
da formalização dos trabalhadores e da renda. “A cidade de São 
Paulo tem uma região quase quatro milhões de habitantes sem 
um hospital privado, sendo que 50% dessa população têm planos 
de saúde”, afirmou o ministro, citando matéria veiculada na im-
prensa. O ministro defendeu a necessidade de se pensar formas 
de financiar, o que não significa “pegar dinheiro do SUS”. “São 
linhas de financiamento que podem ser feitas, pensar quais são 

os juros, como estimular isso, para que você expanda também 
a rede de hospitais privados ou filantrópicos que possam servir 
tanto ao SUS quanto à saúde suplementar”.

Fonte: Agência Câmara Notícias

A comissão temporária destinada a propor soluções para o 
financiamento do sistema de saúde do Brasil aprovou, em 4 
de abril, o plano de trabalho proposto pelo relator, o senador 
Humberto Costa (PT-PE), que prevê a realização de cinco au-
diências públicas para discutir os problemas relacionados à 
saúde pública: detectar os principais problemas do sistema de 
saúde, avaliar os déficits de investimento e custeio da saúde e 
a forma de alocação dos recursos, bem como as deficiências 
no atendimento à saúde, especialmente no que se refere à 
disponibilidade de leitos em hospitais, e discutir sistemas de 
saúde de outros países são as prioridades de abordagem do 
relator. Na ocasião, os senadores também escolheram o senador 
Paulo Davim (PV-RN), que é médico, como vice-presidente da 
comissão, presidida pelo senador Vital do Rêgo (PMDB-PB). “As 
audiências públicas servirão para subsidiar o relatório final”, 
disse Humberto Costa. 

Fonte: Agência Senado

O deputado Ivan Valente (Psol-SP) afirmou que vai apresen-
tar proposta de fiscalização e controle para investigar mais a 
fundo os planos de saúde e acompanhamento do setor feito 
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), para quem, 
as reclamações do consumidor são apenas a ponta do iceberg. 
“Vejo grande promiscuidade nesse modelo de regulação; é uma 
privatização da saúde. O governo, que privilegia a regulação da 
saúde privada, não oferece saúde pública de qualidade”, criticou 
o parlamentar, que solicitou a audiência pública da Comissão de 
Defesa do Consumidor encerrada há pouco. Valente destacou ain-
da que 88% dos casos contra planos de saúde que vão à Justiça 
são ganhos pelo consumidor. O presidente da ANS, André Longo, 
rechaçou as acusações de “promiscuidade”. Ele informou que a 
agência busca avançar na portabilidade, o que daria mais poder 
de barganha para os consumidores. Longo pediu ainda apoio dos 
deputados a projeto de lei que cria 300 novos cargos para a ANS, 
a fim de aumentar o poder de fiscalização da agência. 

Fonte: site do IDEC

Queixas contra planos de saúde 
cresceram 1.000 % em 5 anos

Comissão discute desoneração 
de planos de saúde ANS e planos de saúde: 

atuação fiscalizada

Comissão de financiamento da 
saúde aprova plano de trabalho

Revista Visão Médica - Informativo da APM Regional São Bernardo do Campo e Diadema Maio de 2013 13

SAÚDE SUPLEMENTAR



Laringe - Eletroneuromiografia da laringe – 20h00
Residentes: Tireoidectomia na infância – 21h00
Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço
Dia: 5
Local: APM (Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 278 – São 
Paulo / SP)
Informações: (11) 3107-9529
 
XV Simpósio Internacional da Sociedade 
Brasileira de Glaucoma
Sociedade Brasileira de Glaucoma
Dias: 6 a 8
Local: Centro de Convenções Anhembi (São Paulo / SP)
Informações: (11) 3214-2004 / www.sbglaucoma.
com.br / e-mail: sbglaucoma@sbglaucoma.com
 
4º Congresso Brasileiro Multidisciplinar de 
Acesso Vascular para Hemodiálise
Sociedade  Brasileira de Angiologia e Cirurgia 
Vascular – Regional São Paulo
Dias: 7 e 8
Local: Centro Fecomércio de Eventos (Rua Dr. Plínio 
Barreto, 285 – São Paulo / SP)
Informações: (11) 3721-9333 Ellu Brasil / e-mail: 
secretaria@sbacvsp.org.br
 
Discussões de Casos Clínicos em Endocrinologia: 
Armadilhas no diagnóstico do diabetes Mellitus
Associação Paulista de Medicina - Departamento 
de Endocrinologia
Dia: 8, das 9h às 13h
Local: APM (Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 278 – São 
Paulo / SP)
Informações: (11) 3188-4252 / www.apm.org.
br/eventos
 
Discussão de caso sobre Medicina Nuclear nas 
Doenças do Trato Gastrointestinal
Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear
Dia: 10
Local: Hotel Hampton Park (Al. Campinas, 1.213 
– São Paulo / SP)
Informações: (11) 3262-5438 / e-mail: sbmn@
sbmn.org.br
 
Curso de Treinamento para Residentes – Joelho
Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia 
Regional São Paulo
Dia: 12, às 20h
Local: APM (Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 278 – São 
Paulo / SP)
Informações e Inscrições Gratuitas: (11) 3889-
7073 / www.sbotsp.org.br
 
Reunião Científica de Mastologia: Sarcomas de 
Mama (Web Transmissão)
Associação Paulista de Medicina
Dia: 13, das 20h às 22h
Para assistir a aula online acesse o hot site do 
evento: www.apm.org.br/eventos/mastologia no 
menu Transmissões Online:
Informações: (11) 3188-4252 - Janaína Monteiro
 
I Simpósio Internacional de Especialidades 
Pediátricas
Sociedade de Pediatria de São Paulo
Dias: 14 e 15,  das 8h00 às 18h
Local: Hospital Albert Einstein – Auditório Kleinberger 
(Av. Albert Einstein, 627 – 3º and.; Bloco D – São 

Paulo / SP)
Informações e Inscrições: (11) 2151-1601 / e-mail: 
ana.gomes2@einstein.br
 
100º Curso de Dissecção Osso Temporal
Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e 
Cirurgia Cérvico-Facial
Dias: 18 a 21
Local: FMUSP (São Paulo / SP)
Informações: (11) 3068-9855 / e-mail: cursosforl@
forl.org.br
 
V Congresso Brasileiro de Nutrição Integrada 
(CBNI) e GANEPÃO 2013
Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e 
Metabólica
Dias: 19 a 22
Local: Centro Fecomércio de Eventos (Rua Dr. Plínio 
Barreto, 285 – São Paulo / SP)
Informações: (11) 3284-6951 / www.ganepao.
com.br
 
9º Congresso SOBRACIL –SP e 2° Congresso 
SBCBM-SP
Sociedade Brasileira de Videocirurgia
Dias: 20 a 22
Local: WTC Convention Center (São Paulo / SP)
Informações: (21) 2430-1608 / www.sobracil.org.br 
/ e-mail: contato@sbcbmvideocirurgia2013.com.br
 
XII Simpósio da Sociedade Brasileira de 
Enfermagem em Oftalmologia
Sociedade Brasileira de Enfermagem em 
Oftalmologia
Dias: 21 e 22
Local: Ribeirão Preto / SP
Informações: (17) 3214-5900 / cenacon@ce 
nacon.com.br
 
Patologia Hepática – Novidades de Interesse 
para o Patologista Cirúrgico
Associação dos Patologistas do Estado de São 
Paulo
Dias: 21 e 22
Local: São Paulo / SP
Informações: (11) 5579-9852 / www. patolo 
giapesp.org.br
 
Curso de Clínica Psiquiátrica – Centro de 
Estudos do Instituto de Psiquiatria
Entrevista, Diagnóstico e Tratamento ao longo da vida
Associação Brasileira de Psiquiatria
Dia: 22
Local: Centro de Convenções Rebouças – Auditório 
Amarelo (Av. Rebouças, 600 –São Paulo / SP)
Informações: (11) 4196-6006 / www.clinicap 
siquiatrica.org.br 

Curso de Alergia e Imunopatologia: Diagnosti-
cando Doenças Alérgicas e Imunológicas dos 
consultórios dos Clínicos e Pediatras
Associação Paulista de Medicina
Dia: 22, das 8h às 13h
Local: APM (Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 278 – 
São Paulo / SP)
Informações e Inscrições: (11) 3188-4281 / 
inscricoes@apm.org.br

VI Simpósio de Trombose Venosa e 
Tromboembolismo (Grande ABC)
Realização: APM Santo André, Mauá, Ribeirão Pires 
e Rio Grande da Serra

Apoio: APM São Bernardo do Campo / Diadema e 
APM São Caetano
Dia: 22, das 9h às 12h30
Local: APM Santo André ( Av. dos Andradas, 224 
– Santo André)
Informações e Inscrições: (11) 4990-0366 / e-mail: 
info@apmsantoandre.org.br

Gestão Estratégica dos Negócios da Saúde
Curso totalmente online, com flexibilidade de 
horário
Duração: 9 meses
Início: 26 de junho
Maiores Informações: (11) 5576-4848, Ramal 
2053
E-mail: economiadasaude@epm.br

XV Congresso latino-americano de Infectologia 
Pediátrica
XV Jornada Nacional de Imunizações da SBI
Sociedade Brasileira de Infectologia
Dias: 26 a 29
Local: Hotel Maksoud Plaza (São Paulo / SP)
Informações: (11) 5572-8958 / www.sbim.org.br/
destaques/slipe-sbim-2013
 
IX Congresso Paulista de Neurologia
Associação Paulista de Neurologia / Associação 
Paulista de Medicina
Dias: 27 a 29
Local: Hotel Sofitel Jequitimar (Av. Marjory da Silva 
Prado, 1.100 – Guarujá / SP)
Informações: (11) 3188-4281 / e-mail: inscricoes@
apm.org.br
 
I Simpósio Internacional AMIB  de Enfermagem 
em Terapia Intensiva
VI Fórum de Enfermagem AMIB / ABENTI
Associação de Medicina Intensiva Brasileira
Dias: 28 e 29
Local: Mercure Grand Hotel Parque do Ibirapuera 
(Rua Sena Madureira, 1355 – São Paulo / SP)
Informações: (11) 5089-2642 /www.amib.org.br 
/ e-mail: eventos@amib.org.br
 
I Encontro do Comitê de Hematologia e 
Hemoterapia Pediátrica da ABHH
Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia 
e Terapia Celular
Dias: 28 e 29
Local: Hotel Pullman (Rua Joinville, 515  São 
Paulo / SP)
Informações: (11) 5088-4000 / e-mail: secretaria1.
abhh@terra.com.br
 
IV Curso Nacional de Circulação Pulmonar
Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia
Dias: 28 e 29
Local: Hotel Novotel Jaraguá (Rua Martins Fontes, 
71 –São Paulo / SP)
Informações: www.sbpt.org.br/circulacao2013/
contato
  
Curso Continuado de Cirurgia Geral do Capítulo 
de São Paulo
Colégio Brasileiro de Cirurgiões - Cap. de São Paulo
Dias: 29 de junho, 27 de julho, 31 de agosto, 28 de 
setembro e 26 de outubro – das 8h30 às 16h30
Local: APM (Av. Brigadeiro Luis Antônio, 278 – 9º 
andar, Bela Vista / SP)
Informações e Inscrições: (11) 3101-8792 / e-mail: 
contato@cbcsp.org.br
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Doutor,
Se tiver interesse em receber a revista, cadastre-se na 

Associação Paulista de Medicina de São Bernardo/Diadema.
Se já for sócio, mantenha sempre atualizado telefone, e-mail 

e seu endereço para correspondência
(11) 4330-6166 • Fax (11) 4330-6891 • administracao@apmsbc.org.br • www.apm.org.br
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AGENDA APMSBC/D

Conferências 
Introdutórias e Novas 

Conferências
 Introdutórias sobre 

Psicanálise
(O conteúdo manifesto dos sonhos e 

os pensamentos latentes, Sonhos de 

Criança e a Censura dos Sonhos)
Sociedade Brasileira de 

Psicanálise 
Seção Regional do Grande 

ABC
Dia: 1º sábado de cada mês, 

às 8h30 
(Certificado com 75% de 

presença!)
Informações e Inscrição: 

sbpsp.regionalgrandeabc@uol.com.br 
www.sbpsp.org.br

A parceria entre a 
Associação Paulista 
de Medicina de São 
Bernardo/Diadema e 
a ONG VOS (Ver, Ouvir e Sorrir) é uma das 
maneiras que os médicos da região têm 
para praticar a responsabilidade social 
de maneira simples e fácil. A participação 
consiste na doação de amostras grátis de 
remédios à APMSBC/D, que funciona como 
ponto de coleta. As amostras são entregues 
à ONG VOS, responsável pela distribuição, 
com supervisão de profissionais, a institui-
ções beneficentes que ajudam pessoas 
sem condições de arcar com o custo de 
medicações necessárias para tratamento. 
As doações devem ser entregues na Rua 
Pedro  Jacobucci, 400  - SBC.

AÇÃO SOCIAL



Encontro do 
Clube Benedicto 
Montenegro do 
Grande ABC

O anfiteatro da Associa-
ção Paulista de Medicina 
de São Bernardo/Diade-
ma foi palco do Encontro 
do Clube Benedicto Mon-
tenegro, realizado pela 
Regional do Grande ABC 
do Colégio Brasileiro de 
Cirurgiões de São Paulo 
(CBC-SP), em 11 de abril. 
Cerca de 20 convidados 
participaram da progra-

mação da noite, que reservou duas interessantes e 
cuidadosamente preparadas palestras. A primeira 
abordou o tema “Traumatismo Cranioencefálico” e foi 
ministrada pelo neurocirugião José Carlos Rodrigues 
Júnior, que, entre outras atividades, é Preceptor do 
Serviço de Neurocirurgia do Hospital Heliópolis e Che-
fe do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Municipal 
de São Bernardo. Com o tema “Traumatismo Raqui-
medular”, a segunda palestra foi proferida pelo presi-
dente da APMSBC, o neurocirurgião Marcelo Ferraz de 
Campos, Preceptor da Residência de Neurocirurgia do 
Hospital Heliópolis, Delegado da Regional do Grande 

ABC do Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC) e, desde 
o final de abril, membro da Diretoria da Sociedade 
Brasileira de Coluna (SBC), gestão 2015-2016 (vide 
matéria Presidente da APMSBC é membro da nova 
diretoria da SBC). 

Entre os presentes, destacamos a presença da 
Coordenadora da Regulação do Pronto-Socorro Mu-
nicipal de São Bernardo, Thereza Christina Machado 
de Godoy; do Gastroenterologista Pedro Luiz Squilac-
ci Leme; e do representante Comercial da empresa 
ALEFH MEDICAL, especializada em material para 
implantes cirúrgicos, Sr. Luiz Cecílio do Lago Franco. 
Encerrada as palestras, a Associação Paulista de 
Medicina de São Bernardo/Diadema brindou os 
convidados com uma descontraída confraternização 
no salão de festas da Regional, onde foi possível 
estreitar laços, discutir os temas apresentados e 
desfrutar de agradáveis momentos de descontração. 

Presidente da APMSBC 
é membro da nova 
diretoria da SBC
O Presidente da Associação Paulista de Medici-

na de São Bernardo/Diadema, Marcelo Ferraz de 
Campos, foi eleito pela Chapa Integração e Conso-
lidação como Membro da Diretoria da Sociedade 
Brasileira de Coluna (SBC), onde ocupará o cargo 
de 2º Tesoureiro. A definição da nova diretoria da 
SBC, Gestão 2015-2016, aconteceu durante o XIV 
Congresso Brasileiro de Coluna, realizado de 27 
a 30 de abril deste ano, em Florianópolis, Santa 
Catarina. “Pretendo trazer eventos relacionados à 
área de cirurgia da coluna 
vertebral para as reuniões 
científicas da Regional 
APMSBC/D”, adianta um 
de seus objetivos como 
membro da SBC. Entre 
as propostas da nova di-
retoria, destacam-
-se: fortalecimento 
e consolidação da 
SBC e suas regio-
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nais, com integração de todos os ortopedistas e 
neurocirurgiões dedicados à cirurgia da coluna ver-
tebral; continuar e incrementar o trabalho conjunto 
com outras sociedades nacionais e internacionais, 
visando o engrandecimento e a internacionalização 
da SBC; e estreitar os laços ente a SBC e a SBOT 
(Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia), 
visando aumentar a força em relação às questões 
de Defesa Profissional.

A importância dos 
cursos de Mestrado 
e Doutorado

A reunião mensal de 
Diretoria da Associa-
ção Paulista de Medi-
cina de São Bernardo/
Diadema, realizada em 
dois de maio, contou 
com a ilustre parti-
cipação do Prof. Dr. 
Luiz Carlos de Abreu, 

convidado para ministrar palestra sobre o Curso 
de Pós-Graduação da Faculdade de Medicina do 
ABC: Nível de Mestrado e Doutorado.  Livre Docente 
em Saúde Pública pela Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo – USP, Pesquisador em 
Ciências da Saúde – CAPES/MEC e professor da 
FMABC e da Faculdade de Saúde Pública do HCF-
MUSP, o Prof.Dr. Luiz Carlos falou com propriedade 
sobre a importância de o profissional fazer o curso 
de pós-graduação e de doutorado, bem como os 

atrativos da área de pesquisas. A programação foi 
encerrada pelo presidente da APMSBC, Marcelo 
Ferraz de Campos, que ressaltou que o objetivo do 
curso de pós-graduação, mestrado e doutorado, 
apresentado pelo Prof.Dr. Luiz Carlos, é o mesmo 
que o da APMSBC: “zelar pela qualificação da as-
sistência médica prestada à população; para isso, 
a cada dia pretendemos fortalecer mais essa união 
da APMSBC/D com a FMABC”.

Prof. Dr. Luiz Carlos de Abreu possui graduação 
em Fisioterapia pela Unesp (1992) e licenciatura 
em Física pelo Instituto Federal de Ciências e Tec-
nologia de São Paulo (em andamento) com stricto 
sensu realizado na UNIFESP/EPM e com estágio 
sanduíche na Harvard School of Public Health no ano 
de 2001. Possui Pós-doutorado em Saúde Pública 
pela Faculdade de Saúde Pública da USP (2007 a 
2010). Atualmente é Coordenador de Pós-graduação 
Lato Sensu em Fisiologia (FMABC e no HCFMUSP) e 
responsável pelo Laboratório de Escrita Científica na 
Faculdade de Medicina do ABC, assim como docente 
das disciplinas de Metodologia da Pesquisa Cientí-
fica, Fisiologia, Biofísica e Fisiopatologia nos cursos 
de graduação da FMABC. É bolsista de produtividade 
científica do Instituto ABCD (Inglaterra). Na pós-
-graduação, é orientador de programa de mestrado 
e doutorado autorizado pela Capes.

APMSBC desenvolve 
trabalho social
A Associação Paulista de Medicina de São Bernar-

do/Diadema continua a desenvolver trabalho social 
na Creche Fraternitas, localizada no Bairro Baeta 
Neves, São Bernardo, que assiste 96 crianças 
de um a quatro anos. Em nome da APMSBC/D, o 
decano Enzo Ferrari realiza visitas periódicas para 
a realização de exame clínico das crianças, com 
medida de altura e peso. “Quando necessário, os 
pais são avisados dos problemas encontrados, que, 
aliás, são raros”, comenta Ferrari, ao acrescentar 
que a saúde das crianças também é foco de encon-
tro anual entre os pais e funcionários, promovido 
para discutir esse e outros temas.
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SERVIÇOS

Pergunte ao Consultor contábil
Administrador de Empresa - CRA 42.997
Contabilista - CRC ISP241579/0-6
Cirurgião Dentista - CRO 75.107

Dr. Luis Carlos Grossi
Presidente da AGL 

Contabilidade (11) 5575-7328

No dia 02 de Abril de 2013, o Congresso Nacional promul-
gou a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 66/2012, 
a nova PEC das Domésticas, que dá novos direitos às em-
pregadas domésticas, como carga de trabalho de 44 horas 
semanais; pagamento de hora extra; Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS), e multa de 40% para demissão 
sem justa causa. Vários dos direitos previstos ainda preci-
sam ser regulamentados para entrar em vigor.

A PEC afeta qualquer trabalhador maior de 18 anos con-
tratado para trabalhar para uma pessoa física ou família 
em um ambiente residencial e familiar. Entre eles, estão 
profissionais responsáveis pela limpeza da residência, 
lavadeiras, passadeiras, babás, cozinheiras, jardineiros, 
caseiros de residências na zona urbana e rural, motoristas 
particulares e até pilotos de aviões particulares. Importante: 
diaristas não se enquadram nessa PEC.

São muitas as dúvidas, mas o certo é que haverá aumento 
de custos aos empregadores. Seguem abaixo, alguns escla-
recimentos e orientações sobre a nova PEC:

As principais polêmicas são com relação a horas-extras, 
FGTS, seguro desemprego e auxílio creche. Veja o que muda:

• FGTS – Passa a ser obrigatório o recolhimento pelo pa-
trão de 8% do salário do empregado doméstico ao Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço. 

Nova Lei das domésticas
• Jornada de trabalho - Passa a ser de no máximo 8 
horas diárias.
• Hora-extra - As horas excedentes à jornada de oito horas 
devem ser remuneradas com adicional de 50%.
• Auxílio creche - A assistência gratuita a filhos de até 
5 anos e dependentes do empregado  passa a ser obri-
gatória.
• Seguro desemprego - A PEC estabelece o pagamento do 
seguro-desemprego se a doméstica for mandada embora 
pelo empregador. Não gera gasto para o patrão: o dinheiro 
sairá do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), porém, 
depende de regulamentação.
• Salário família - O salário-família passa a ser obrigatório 
para empregados domésticos com dependentes. 

Na prática, um empregado doméstico que recebe salário 
mínimo no estado de São Paulo, no valor de R$ 755,00, se 
considerados os custos totais do empregado, como encar-
gos e vale-transporte (R$ 132,00) ficará em torno de R$ 
1.142,49 por mês. Considerando o FGTS (8%) esse valor 
chega a R$ 1.212,49, e se acrescentarmos 2 horas extras 
por dia, teremos ao final do mês um custo de R$ 1.546,85.

Esse aumento dos custos do empregador poderá refletir 
no perfil das famílias brasileiras, que poderão identificar 
vantagens em substituir a mão de obra por eletrodomésticos 
para manterem os lares em ordem. Atualmente, menos de 
2% das casas têm lava-louça no Brasil. Entre as classes A 
e B a penetração é de 10% e, na classe C, a queridinha dos 
fabricantes, de somente 1%.

Alguns desses benefícios, como FGTS, Auxílio-creche 
e Horas-extras ainda precisam ser esclarecidos após a 
promulgação, mas é bom fazer as contas na ponta do lápis 
para não ter surpresas.

Consulte-nos caso necessite de qualquer informação 
ou orientação.

O que vale a partir da 
promulgação

O que ainda precisa ser 
regulamentado

• Duração do trabalho não 
superior a 8 horas diárias e 44 
horas semanais

• Remuneração da hora extra 
superiror, no mínimo, em 50% à 
normal

• Reconhecimento das 
convenções e acordos coletivos 
de trabalho

• Auxílio creche e pré-escola
• Fundo de garantia por tempo 
de serviço (FGTS)
• Relação de emprego protegida 
contra demissão arbitrária
• Remuneração do trabalho 
noturno superior à do diurno
• Salário família
• Seguro desemprego
• Seguro contra acidente de 
trabalho e indenização



Realize seu evento num dos mais modernos auditórios da 
Região do ABC

Contato para locação: 4330-6166 / 4125-44 39 www.apmsbc.org.br

Amplo • Climatizado • Completa infraestrutura • Fácil acesso

CLASSIFICADOS

Aberto para todos os médicos, o espaço Classificados é mais um benefício que a Associação Paulista de Medicina de São 
Bernardo/Diadema oferece gratuitamente para seus sócios, com preços especiais para não-sócios. Envie o seu classificado 
para: administracao@apmsbc.org.br - Informações: 4330-6166 / 4125-4439

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: 4122- 1362 / 99108-3644 
• Conjunto 62 m² para consultório médico ou odontológico.

Localização: Condomínio Domo Business em São Bernardo do 
Campo. Tratar com Fábio Salata: 4368-3533.

PRECISA-SE 
• Médicos Pediatras, Clínico Geral, Cirurgião Geral, Intensivista 

Adulto, Ginecologista. Vagas para região de São Bernardo do Cam-
po. Disponibilidade para plantão de 12 horas (diurnos e noturnos). 
Vínculo CLT com salário e benefícios compatíveis com o mercado.

Enviar currículo para administracao@apmsbc.org.br, a pessoa 
responsável entrará em contato, caso a vaga ainda não esteja 

preenchida.
• Médicos com os seguintes títulos de especialistas AMB: Clínica 

Médica, Cirurgia Infantil, Endocrinologia, Infectologista, Mastologis-
ta, Reumatologista e Geriatria.

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

SUBLOCAÇÃO (horários)
• Para médicos ou psicólogos
Endereço: Edifício Pasteur, Rua Jurubatuba, 845, sala 95
Fones para contato: 4123-5231 / 99937-2744

VENDE-SE
• Clínica especializada em aparelho digestivo com 35 

anos de existência e mais de 50.000 pacientes cadastrados.
Atende clínica, cirurgia, endoscopia e ultrassonografia do apa-

relho digestivo, Centro, São Bernardo.
Marcar entrevista pelo telefone: (11) 4121-3611, com Samai
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