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12 Luis Fernando dos Santos Calderan
13 Rosana Miyuki Irie
14 Enzo Ferrari 
15 Débora Alvarez Vidal Pereira
15 Efigênia Marino
15 Omar Kalil Abrão Eid
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22 Marisa de Oliveira Pelarin
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26 Reginaldo Antônio Braz
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DATAS COMEMORATIVAS
 DE MAIO

01 Dia Mundial do Trabalho
03 Dia Mundial da Liberdade de Imprensa
07 Dia do Oftalmologista

Dia do Silêncio
08 Dia da Vitória

Dia Internacional da Cruz Vermelha
11 Dia das Mães
12 Dia Mundial do Enfermeiro
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Dia da Fraternidade Brasileira
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Dia da Constituição
Dia Internacional contra a Homofobia

27 Dia do Profissional Liberal
30 Dia das Bandeiras
31 Dia Mundial das Comunicações Sociais

Parabéns ao 
Médico Brasileiro!

“ No protesto doamos san-
gue para salvar vidas! No dia 
a dia damos o sangue para 
manter a nossa vida e a dos 
nossos pacientes!

Realmente o médico brasi-
leiro está de parabéns! ”
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O movimento médico ocorrido no dia 7 de abril 
de 2014 mostrou a nós, médicos, o quanto é 
importante a mobilização.

Fomos convocados a doar sangue como pro-
testo, todos os protestos deveriam ser assim, 
voltados para uma coisa boa, um ato solidário, 
uma atitude magnânima. Foram beneficiadas 
inúmeras pessoas que dependem desse líquido 
precioso: “sangue”.  O mesmo sangue que os 
governos mal intencionados e planos de saúde 
sem ética nos tiram e, com isso, também preju-
dicam a população que se utiliza dos serviços 
governamentais e os que pagam para ter acesso 
à saúde privada.

Foi com a alma aberta que fizemos a do-
ação, pois esse sangue doado 
foi limpo, fruto de pessoas bem 
intencionadas, íntegras, que vivem 
do seu trabalho, que não trans-
gridem às leis, que lutam por um 
bem maior.

Temos clamado, mas em vão, 
por regras que regulem o setor da 
saúde, setor este que está caren-
te de regras, investimentos, vontade política e 
honestidade. Num evento que ocorreu em São 
Paulo, organizado pela Folha de São Paulo, o 
atual Ministro da Saúde fez um bonito discurso 
e confessou: “Meu sonho é um dia poder ver o 
SUS como o modelo que ele foi realmente criado 
para ser, um modelo que é considerado o melhor 
do mundo, que possa fazer com que o brasileiro 
olhe e diga: estou satisfeito”. 

Nós, da classe médica, também temos esse 
sonho e trabalhamos para isso, contrariamente 
ao governo que só fica sonhando e não age para 
mudar esse panorama, e ainda bate sem dó no 
médico, tirando mais uma vez o seu sangue! 

Realmente se o 
SUS tivesse sido bem 
administrado ele se-
ria um oásis no meio 
do deserto, porém foi 
criado com a Consti-
tuição de 1988, e de 
lá para cá muita coi-
sa mudou e nenhum 
governo se preocu-
pou em rever suas bases. Com isso, esse progra-
ma caminha para a falência, pois é um programa 
subfinanciado e, desde aquela época, não houve 
uma revisão no planejamento. O resultado dessa 
incompetência governamental é uma insatisfação 
generalizada que pode ser comprovada pela última 
pesquisa datafolha, quando 62% dos entrevistados 

estão descontentes com a 
saúde no Brasil. E aparece 
isolada como o principal 
problema do país, na opi-
nião de 45% dos consul-
tados, mais que todos os 
outros itens somados.

Esta é a situação caó-
tica da saúde no Brasil 

e os nossos dirigentes acreditam piamente 
que a solucionará trazendo médicos cubanos, 
quando sabemos que essa providência não 
mudará o panorama dantesco que se instalou 
na saúde.

As entidades representativas estão fazendo a 
sua parte, estamos tranquilos quanto às nossas 
responsabilidades.

No protesto doamos sangue para salvar vidas! 
No dia a dia damos o sangue para manter a nossa 
vida e a dos nossos pacientes!

Realmente o médico brasileiro está de parabéns!
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A Revista 
Visão Médica 
é uma pu-
blicação da 
Associação 
Paulista de 
Medicina 
Regional São 
Bernardo 
do Campo e 
Diadema

A Revista 

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 .

Tomás Patrício 
Smith-Howard

Em 12 de março, a Associação 
Médica Brasileira (AMB) lançou o 
projeto CAIXA-PRETA DA SAÚDE, 
em parceria com Sociedades de 
Especialidade, Associações Médi-
cas Regionais e parceiros. Trata-se 
de uma ação colaborativa que visa 
estimular a população a denunciar 
os problemas que enfrentam nos 
hospitais, postos de atendimento e 
demais unidades de saúde do Brasil. 

Com essas denúncias, a AMB 
pretende mapear e mostrar o real 
panorama da Saúde no país: hos-
pitais e postos de saúde com infra-
estrutura e atendimento precários, 
superlotações em emergências e 
prontos-socorros, anos na fila de 
espera para cirurgias e exames, 

falta de medicamentos e 
materiais básicos, entre 
outros problemas sérios que 
as pessoas que buscam tra-
tamento no Sistema Único 
de Saúde (SUS) vivenciam 
todos os dias. 

Para conseguirmos realizar 
as mudanças necessárias 
desse cenário tenebroso 

que se encontra a Saúde brasilei-
ra, devemos nos unir e denunciar 
todas as irregularidades, em prol 
de melhores condições da saúde 
em geral. 

Faça a sua denúncia no site  
www.caixapretadasaude.org.br, e 
ajude a AMB e parceiros a apresen-
tar a situação caótica do sistema 
de Saúde brasileiro. Ajude a mos-
trar como o governo nada ou muito 
pouco tem feito para melhorar os 
serviços de saúde oferecidos à 
população, que paga altos impos-
tos, mas não tem direito a uma 
assistência gratuita e universal de 
qualidade, como é garantido pela 
Constituição Brasileira.

Com informações da AMB

Juntos, podemos 
acabar com 
o caos da saúde 
no Brasil!

Fonte AMB

Só conseguiremos mudar as coisas se mudarmos 
individualmente as nossas atitudes!
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EU SOU APM

Sócio Novo
Stephanie Yuri Fornazier Babá
Especialidade: Psiquiatria
CRM: 163078
Admissão: Fevereiro de 2014

“A Associação Paulista de Medi-
cina é uma forma de expressão da 
opinião da classe médica”

Esta foi uma das razões que levou a psiquiatra Stephanie 
Yuri Fornazier Babá a ficar sócia da Associação Paulista de 
Medicina de São Bernardo/Diadema. “Na APM, o médico 
encontra uma importante maneira de expressar os pontos 
positivos e, principalmente, as dificuldades enfrentadas no 
dia a dia da saúde brasileira”, acredita Stephanie, formada 
pela Fundação Lusíada, em 2013 – atualmente, integrante 
do curso de Residência Médica e Psiquiatria. Além dessas 
discussões indispensáveis para a valorização do trabalho mé-
dico e melhora da saúde, a psiquiatra ressalta as atividades 
na área de educação continuada, através da realização de 
simpósios e cursos. “O médico associado também usufrui de 
vários benefícios”, complementa.

Doutor, se tiver interesse em receber mensalmente 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
Tel. (11) 4330-6166 • Fax (11) 4330-6891 

administracao@apmsbc.org.br 
www.apm.org.br

Doutor, se tiver interesse em receber mensalmente a 

“Mãe, amor sincero sem exagero. Maior que o teu 
amor, só o amor de Deus... És uma árvore fecunda, 

que germina um novo ser. Teus filhos, mais que 
frutos, são parte de você...

És capaz de doar a própria vida para salvá-los. E 
muitos não te valorizam... Quando crescem, de ti 

esquecem. São poucos, os que reconhecem... 

Mas, Deus nunca lhe esquecerá. E abençoará tudo 
que fizerdes aos seus... Peço ao Pai Criador que 

abençoe você. Um filho precisa ver o risco que é ser 
mãe... Tudo é cirurgia, mas ela aceita com alegria. 

O filho que vai nascer...

Obrigado é muito pouco, presente não é tudo. 
Mas, o reconhecimento, isso! Sim, é pra valer...

Meus sinceros agradecimentos por este momento.
Maio, mês referente às mães, embora é bom lem-

brar... Dia das mães, que alegria é todo dia.”

J. Bernardo

Uma homenagem da 
Associação Paulista de Medicina de 

São Bernardo e Diadema 
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Confira as ofertas imperdíveis dos parceiros da APM
Central de atendimento: (11) 3188-4270 / 4339 / 4579 / 4370.

de desconto para adultos e 25% para 
dependentes menores de 18 anos.
Localização: Consulte as unidades

CENTRO BRITÂNICO DE IDIOMAS
Associados  e dependentes da APM 
ganham 20% de desconto nos cursos 
regulares. Os cursos dispensam taxa 
de matrícula. O material didático não 
está incluso no valor do curso (e tam-
bém não tem desconto no valor).
Localização: Consulte as unidades

 Doces e Café

QUE SEJA DOCE
Especializada em doces finos. Associa-
dos e colaboradores da APM têm 20% 
de desconto nas encomendas especiais 
para festas e eventos, pedido mínimo, 
caixa com: 16 macarons ou 15 brigadei-
ros ou 8 caneles. 
Localização: São Paulo

 Eletrodomésticos

ELECTROLUX
A maior fabricante mundial de eletro-
domésticos oferece descontos de até 
40% e parcelamento em até 10x sem 
juros. Frete grátis para todo o Brasil. 
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 diversos produtos eletrô-
nicos, como Acessórios de Áudio, MP3 
& MP4 Player, Câmeras e Filmadoras, 
Games, Computadores & Tablets, 
Celulares, Televisores, Blu-ray, DVD & 
Home Theater. 
Localização: Nacional (compra online)

 Flores e Decoração

LOFT HOME FASHION 
Loja de móveis e decoração, oferece 
cortinas e persianas luxaflex, toldos 
stobag, tecidos para decoração, papéis 

de parede e tapetes com 10% de des-
conto, em três parcelas sem entrada, 
ou à vista com mais 5% de desconto.
Localização: Presidente Prudente 

 Hotéis e Viagens

ROYAL PALM PLAZA
Desconto de 10% na diária e isenção 
na taxa de serviço. 
Localização: Campinas

HOTEL NACIONAL INN
Rede presente em 12 cidades do 
Brasil. Descontos de 15% e também 
promoções de pagamento que estive-
rem sendo realizadas. 
Localização: Consulte as unidades.

POUSADA VILLA HARMONIA
A Pousada Villa Harmonia, localizada 
próxima ao Centro Histórico de Paraty, 
oferece 20% de desconto no valor da 
diária.
Localização: Rio de Janeiro

 Informática e Comunicação

SONY VAIO
Fabricante de uma infinidade de produ-
tos eletrônicos, tais como Acessórios 
de Áudio, MP3 & MP4 Player, Câmeras 
e Filmadoras, Games, Computadores & 
Tablets e etc., agora a Sony conta com 
o VAIO, um dos melhores notebooks do 
mercado. A loja online disponibiliza até 
20% de desconto.
Localização: Nacional (Compra online)
SÃO JOÃO INFORMÁTICA
Associados têm direito a 10% de des-
conto no pagamento à vista ou em até 
3 vezes sem juros na compra de equipa-
mentos e suprimentos de informática.
Localização: São João da Boa Vista / 
SP (Compra online)

HAVANNA
15% de desconto em todos os produtos 
disponíveis no site
Localização: Nacional (compra online)

 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)

 Restaurantes e Bebidas

EMPÓRIO VILLA REAL
Excelentes vinhos e queijos, em um am-
biente charmoso, aconchegante e com 
atendimento especial. Oferece 10% de 
desconto em vinhos nacionais, 6% em 
vinhos importados, 5% para as demais 
bebidas e/ou outros produtos da loja.
Localização: Presidente Prudente

 Seguros e Planos de Saúde

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

 Serviços

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

 Uso Pessoal

ESPAÇO BRANCO
10% de desconto nas lojas físicas e onli-
ne, em todas as formas de pagamento.
Localização: lojas físicas (Campi-
nas e Jundiaí) e nacional (compra 
online)

ÓPTICA MODELO
Associado APM e seus dependentes 
têm 12% de desconto à vista e 5% nas 
compras parceladas.
Localização: São Paulo

 Veículos

ALUGUE BRASIL 
20% na locação de veículos.
Localização: Consulte as unidades.

MARIA PRESENTEIRA
A loja online tem a disposição de pro-
dutos  originais, divertidos e charmosos 
para presentear e decorar com 15% 
de desconto a vista no boleto ou 10% 
a prazo parcelado em até 3x sem juros 
cumulativo em promoções.
Localização: Nacional (compra online)

 Grande ABC

SPAZIO ITALIANO
Associado da APM tem 10% de des-
conto nos cursos ministrados nas 
escolas e nos cursos in-company, 
abrangendo a região do ABC e São 
Paulo.
Localização: Santo André

RESTAURANTE ESTAÇÃO LEOPOLDI-
NA PARRILLA
Os melhores cortes de carnes argen-
tinas na parrilla! 10% de desconto 
no valor total da conta. 
Localização: São Bernardo do 
Campo

PRESIDENTE RESTAURANTE E BAR
O Presidente Restaurante oferece 
menus no almoço (segunda a sexta) 
elaborados a preços convidativos, 
com entrada, prato principal, água 
e sobremesa. Associados da APM 
e seus acompanhantes têm ainda 
10% de desconto no total da conta e 
café expresso cortesia.
Localização: São Bernardo do 
Campo

SELFE TURISMO
Associado APM têm 5% de desconto 
para pacotes de viagens, com paga-
mento de 10 a 12 vezes sem juros.
Localização: São Bernardo do 
Campo

 Agência de Turismo

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

 Casa e Decoração

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

 Cursos

YÁZIGI INTERNEXUS
A Yázigi escola de idiomas oferece 15% 

CLUBE DE BENEFÍCIOS

Acesso e informações: www.apm.org.br/clubedebeneficios Confira neste endereço as unidades participantes e as condições para usufruir dos benefícios.

AMB cria programa 
para proteger médicos 
estrangeiros 

Com o objetivo de orientar os médicos estran-
geiros que trabalham no programa Mais Médi-
cos insatisfeitos com as condições de trabalho, 
a Associação Médica Brasileira (AMB) criou o 
programa de Apoio ao Médico Estrangeiro. Além 
de prestar orientações, o programa também 
disponibiliza uma cartilha de procedimentos a 
serem seguidos nos locais de atuação, inclusive 
com assessoria jurídica durante trâmites legais 
de pedido de refúgio ou de asilo político no país 
e aulas de português. 

Através do programa, os médicos poderão 
ainda fazer curso preparatório para o exame de 
Revalidação do Diploma Estrangeiro – Revalida, 
processo indispensável para que médicos estran-
geiros possam atuar livremente no país, fora do 
âmbito do Mais Médicos.

A AMB disponibilizou o número (11) 97078-
4610 para atender profissionais que se sintam 
em situação de risco no Brasil e queiram a ajuda 
do programa. Todos os serviços são oferecidos 
de forma sigilosa e gratuita.

Com informações da Agência Brasil

Ministro da Saúde defende 
Mais Médicos em audiência 
na Câmara

Em audiência na Comissão de Fiscalização e 
Controle da Câmara dos Deputados, realizada em 
19 de março, o ministro da Saúde, Arthur Chioro, 
defendeu o programa Mais Médicos e o modelo 
de contratação dos médicos cubanos por meio 

de parceria com a Organização Panamericana 
de Saúde (Opas). Chioro, que foi um dos seis 
ministros convidados pelos deputados a compa-
recer a audiências da Câmara (quando não há a 
obrigatoriedade), disse que no intercâmbio entre 
os países "todo mundo ganha".

Os deputados questionaram Chioro sobre o 
Mais Médicos e a contratação de profissionais de 
Cuba. A contratação de cubanos pelo programa 
se tornou objeto de polêmica porque eles ganham 
menos que outros profissionais do Mais Médicos, 
cuja remuneração é de R$ 10,4 mil mensais. 

Esse é o valor, por médico, que o governo bra-
sileiro transfere à Opas, com a qual firmou um 
convênio para receber os médicos cubanos. A 
Opas transfere o dinheiro ao governo de Cuba, 
que paga aos médicos US$ 1.245 (cerca de R$ 
3 mil).

O ministro afirmou que no intercâmbio entre os 
países "todo mundo ganha" e que as condições de 
trabalho estão colocadas claramente no contrato. 
“O conjunto de profissionais cubanos, que têm 
toda uma tradição de ajuda humanitária, não vem 
para cá iludidos. Eles sabem exatamente quais 
são as condições”, afirmou Chioro.

Com informações do g1.globo.com

Balanço do Mais Médicos
A partir do terceiro ciclo do programa, o Mais 

Médicos passa a atender a 33 milhões de bra-
sileiros, com a alocação de 9.548 profissionais 
em 3.279 municípios e 28 Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas. Nessa etapa, conclui-se o 
atendimento a 100% das áreas com populações 
em situação de vulnerabilidade. Dos municípios 
que se inscreveram no programa, 81% já recebe-
ram médicos e, até agora, já foi atendida 73,8% 
da demanda por profissionais. O balanço desse 
ciclo foi apresentado pelo ministro da Saúde, 
Arthur Chioro, em 11 de fevereiro.
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DEFESA PROFISSIONAL

Pelo quarto ano 
consecutivo, enti-
dades médicas pro-
moveram o Dia Na-
cional de Protesto 
contra os Planos de 
Saúde e a Agência 
Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), 
em 7 de abril, Dia 
Nacional da Saúde. 
Em São Paulo, os médicos suspenderam por 24 horas 
os atendimentos eletivos aos usuários de planos de 
saúde - para não prejudicar os pacientes, os atendi-
mentos de urgência e emergência foram mantidos e 
as cirurgias e consultas foram remarcadas. 

Na sede da Associação Paulista de Medicina acon-
teceu ato público, para alertar sobre os desmandos 
que regem a saúde suplementar, iniciado às 11h, 
com pronunciamento do presidente da APM, Flo-
risval Meinão, e de representante do Cremesp, do 
Conselho Regional de Odontologia, do Sindicato 

dos Hospitais, entre outros. Após, 
houve a soltura de centenas de balões 
brancos. Também participaram do ato 
representante da Associação Médica 
Brasileira, da Associação Brasileira 
de Mulheres Médicas, da Academia 
Paulista de Medicina, entre outras 
entidades; e do Grande ABC, o presi-
dente, Marcelo Ferraz de Campos, e o 
Coordenador do Depto. de Ginecologia 
e Obstetrícia, Everaldo Porto Cunha, 
da APM São Bernardo/Diadema; e a 
presidente da APM de Santo André, 
Alice Lang Simões Santos.    

Doação de sangue

Com o slogan “Du-
rante todo o ano, os 
planos de saúde en-
fiam a faca nos pacien-
tes e tiram o sangue 
dos médicos. Hoje, es-
tamos aqui esponta-
neamente para doar 
nosso sangue a quem 
realmente merece, os 
pacientes”, os médicos 

também participaram no dia 7 de doação voluntária de 
sangue, na Santa Casa ou no Hospital das Clínicas, em 
uma ação de cidadania. “Doamos sangue, o mesmo 
sangue que os governos mal intencionados e planos de 
saúde sem ética nos tiram, prejudicando também as 
pessoas que se utilizam do Serviço de Saúde Pública 
(SUS) e aqueles que pagam para ter acesso à saúde 
privada”, ressalta o presidente da APM de São Bernar-
do/Diadema, Marcelo Ferraz de Campos.

 
Principais reivindicações da classe médica:

1. Valorização das consultas médicas com 

Dia Nacional de Protesto contra os Planos de 
Saúde e a ANS alertam sobre os desmandos da 
saúde suplementar

Repetindo uma estratégia usada 15 anos atrás, quando 
do lançamento de outra campanha de alerta à população, 
então com o slogan “Tem Plano de Saúde que enfia a faca 
em você e tira o sangue dos médicos”, a Associação Paulista 
de Medicina disponibilizou aos usuários de planos de saúde 
e profissionais um canal para denúncias: o telefone 0800 173 
313. As reclamações serão direcionadas ao departamento 
de Defesa Profissional da APM, que dará retorno entre sete 
e 15 dias da data da ligação e enviará um relatório com as 
informações à ANS. A ideia é auxiliar os queixosos a obterem 
solução adequada e mais rápida possível a seus problemas.

"Faremos o possível para explicar ao reclamante quais direi-
tos possui e que caminho deve tomar para resolver a situação. 
A APM vai contabilizar o número de ligações e apontar quais 
são os principais problemas relatados, o que será encaminha-
do à ANS. Esperamos que as informações ajudem a tomar 
providências e a tornar as ações da agência reguladora mais 
incisivas”, pondera o presidente da APM, Florisval Meinão.

Na visão das entidades, a ANS deixa a desejar. "A Agência 
tem tomado a posição de não participar efetivamente da 
contratualização entre médicos e planos de saúde. Ocorre 
que há uma desproporção de forças muito evidente nessa 
relação, um desequilíbrio econômico-financeiro nos contratos. 
As empresas impõem aos médicos suas condições, achando 
que somos obrigados a aceitá-las”, salienta Renato Azevedo 
Júnior, ex-presidente e conselheiro do Conselho Regional de 
Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp).

Com informações da APM e Cremesp

Pesquisa Datafolha

As queixas são recorrentes: negativa de cobertura, reajustes 
abusivos e descredenciamento da rede assistencial, além dos 
reajustes. Enfim, um quadro bem semelhante ao apontado em 
pesquisa do Datafolha de 2013, encomendada pela Associação 
Paulista de Medicina, na qual 8 em cada 10 usuários de planos 
relataram problemas como dificuldade para a marcação de 
consultas, falhas no atendimento em pronto-socorro, dificulda-
des para a realização de exames, cirurgias e procedimentos de 
maior custo, entre outros.

A consequência dessas dificuldades é que, por falta de 
opção de atendimento no seu plano de saúde, 30% dos be-
neficiários recorreram ao atendimento público ou particular, 
o que representou um crescimento significativo, de 10 pon-
tos percentuais, em relação à pesquisa realizada em 2012.

Os médicos, aliás, são tão vítimas quanto os pacientes. Tam-
bém segundo o Idec, entre 2005 e 2013, houve reajustes de 
até 538,27% em planos de saúde coletivos. Os profissionais 
de medicina, de 2000 até agora, tiveram cerca de 60% de 
recomposição, diante de um IPCA de 99,86%.

Com informações da APM/Cremesp

Confira todo o levantamento em 
http://www.apm.org.br/imagens/Pdfs/pesquisadatafolha.pdf

pleito de R$ 100;
2. Reajuste dos pro cedimentos com ba  se na 
CBHPM, incluindo recuperação das perdas 
acumuladas nos últimos anos;
3. Contratualização de acordo com as exi-
gências da Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS), especialmente quanto ao 
cumprimento da Instrução Normativa nº 49, 
que determina que todos os contratos devem 

conter critérios e periodicidade de reajuste dos 
honorários médicos de forma clara, não sendo 
aceitas minutas com frações de índices;
4. Sistema de hierarquização dos procedimen-
tos médicos, tendo como referência a CBHPM;
5. interferência no trabalho dos médicos;
6. Readequação da rede credenciada, para 
que seja garantido o acesso pleno e digno dos 
pacientes à assistência contratada.

APM lança 0800 para 
denúncias de pacientes e 
médicos
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DEFESA PROFISSIONAL

Saúde Pública 
A manifestação de 7 de abril também alertou sobre 

o subfinanciamento e gestão ineficiente da saúde pú-
blica. As entidades lembraram o desrespeito que há 
com o usuário do SUS, que espera meses em filas para 
a realização de consultas, procedimentos e cirurgias.

"O Brasil tem, desde 1988, um sistema de saúde 
misto. Temos 75% da população completamente de-
pendente do SUS, mas o poder público subfinancia a 
saúde pública. É uma contradição. Há poucos dias, os 
jornais noticiaram que uma maternidade do Piauí é 
obrigada a colocar cinco recém-nascidos no mesmo 
berço. É desumano e é o retrato da nossa saúde pú-
blica”, lamenta Renato Azevedo Junior, ex-presidente 
e conselheiro do Conselho Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo (Cremesp).

O Brasil investe 3,8% de seu Produto Interno Bruto 
(PIB) em Saúde, menos que alguns países da África. 

Em nações com modelo de saúde universal semelhan-
te ao brasileiro, os investimentos variam entre 7% e 
10% do PIB. Para as entidades, apenas alavancando 
o orçamento para 10% da receita corrente bruta é que 
a Saúde no Brasil poderá ter melhorias. 

Investimentos em 2013

Fonte: portal.cfm

Confira a série histórica de investimentos federais na Saúde:

Governo de São 
Paulo sanciona lei 
sobre a carreira de 
médico que atua 
no serviço público
Após ser aprovado pela Assembleia Legislativa 

do Estado de São Paulo (Alesp), o Projeto de Lei 
Complementar nº 59, de 2013, que altera a legisla-
ção sobre a carreira de médico que atua no serviço 
público no Estado de São Paulo, foi sancionado pelo 
governador do Estado Geraldo Alckmin, em 7 de abril. 
A solenidade de assinatura ocorreu no Palácio dos 
Bandeirantes, com a presença do presidente do Con-
selho Regional de Medicina do Estado de São Paulo 
(Cremesp), João Ladislau Rosa, e Marun David Cury, 
Diretor de Defesa Profissional da Associação Paulista 
de Medicina (APM), além do secretário estadual de 
Saúde David Uip.

Com a sanção da lei, os médicos com maior tempo 
de trabalho no serviço público não precisarão regres-
sar à categoria de Médico I. Essa nova legislação 
estabelecerá três classes: Médico I (até 10 anos de 
serviço público), Médico II (entre 10 e 20 anos) e 
Médico III (acima de 20 anos). “Não é justo médicos 
que, por exemplo, tenham 30 anos de serviços pres-
tados, submeterem-se novamente a uma avaliação 
para serem enquadrados na categoria de médico III”, 
afirma Ladislau Rosa.

Profissionais com títulos de mestrado, doutorado 
e pós-doutorado poderão receber um bônus de R$ 
1.330 até R$ 1.957,50. Segundo o Governo, a me-
dida visa atrair médicos altamente qualificados para 
a rede pública de saúde. Os novos valores valem 
tanto para os profissionais já atuantes nos hospitais 
estaduais quanto para os que entrarem por meio de 
novos concursos, que iniciam a carreira na categoria 
de Médico I.

Fonte Cremesp

PARLAMENTAR

Imposto Simples
A Associação Paulista de Medicina participou de 

importante discussão, realizada em 9 de abril, so-
bre atualizações na Lei Geral da Micro e Pequena 
Empresa (PL Complementar 221/12), no anfiteatro 
Ulisses Guimarães da Câmara dos Deputados. 

 
O projeto prevê mudanças importantes como a 

universalização do Simples, inserindo empresas no 
regime especial de tributação apenas por critério de 
faturamento (R$ 3,6 milhões no ano), independen-
temente da categoria profissional. Além disso, ficará 
mais ágil a abertura e o fechamento de empresas, 
e a revisão da substituição tributária.

Particularmente para os médicos, a atualização da 
lei representará economia de impostos de até 45%. 

"Houve grande aderência entre os deputados, 
porque os benefícios da mudança são significati-
vos. Embora tenham existido correntes contrárias, 
a mobilização da área de Saúde para a aprovação 
do projeto foi muito importante e deve prosseguir 
até que ela ocorra. E o papel de liderança da APM 
desde o início das conversas até este momento foi 
fundamental”, declarou o deputado Eleuses Paiva, 
ex-presidente da APM e da Associação Médica Bra-
sileira (AMB).

O ministro-chefe da Secretaria da Micro e Pequena 
Empresa, Guilherme Afif, disse que todo o processo 
de votações na Câmara, Senado e sanção presi-
dencial tem de ser finalizado até junho para a lei 
entrar em vigor em 2015. "A presidente Dilma está 
ansiosa por sancionar este projeto e esperamos uma 
aprovação por unanimidade", declarou.

O texto é um substitutivo do relator, deputado 
Cláudio Puty (PT-PA), e permite ainda que empre-
sas tenham um CNPJ único no país e não mais um 
registro estadual e outro municipal, como ocorre 
atualmente. Segundo dados da Secretaria da Micro 
e Pequena Empresa, quase três milhões de Micro-
empreendedores Individuais (MEI) serão atingidos 
pela alteração.
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AGENDA CIENTÍFICA

MAIO

Fórum de Debates 
em Reumatologia (1° 
Semestre/2014)
Sociedade Paulista de 
Reumatologia
Dias: 6/05 e 3/06
Local: Associação Médica 
Brasileira (São Paulo/SP)
Informações: (11) 3284-0507
E-mail: reumatologiasp@
reumatologiasp.com.br

Simpósio sobre Vacinas
Sociedade Brasileira de Medicina 
Farmacêutica – SBMF
Dia: 7
Local: Auditório do SINDUSFARMA ( 
Rua Alvorada, 1.280 - Vila Olímpia - 
São Paulo/SP)
Informações: (11) 3253-2848 
E-mail: eventos@sbmf.org.br
www.sbmf.org.br   
 
XII Congresso Paulista de 
Medicina do Sono
Realização: Comitê Multidisciplinar 
de Medicina do Sono da APM
Apoio: Sociedade Paulista de 
Medicina do Sono / Associação 
Brasileira do Sono
Dia: 9 e 10, das 8h30 às 17h30
Local: APM (Av. Brigadeiro Luís 
Antônio, 278, Bela Vista, São 
Paulo/SP)
Informações: (11) 3188-4281 
Depto. de Eventos
E-mail: inscricoes@apm.org.br
www.apm.org.br/eventos/
congressodosono / 
 
Encontro de Aleitamento 
Materno: Lacunas na Prática de 
Consultório
Sociedade de Pediatria de São 
Paulo
Dia: 10, 8h30 às 12h
Local: Anfiteatro Térreo da Sede 
da SPSP (Al. Santos, 211, Térreo, 
Cerqueira César, São Paulo/SP)
Informações e inscrições: (11) 
3849-8263 ou 3849-0379 

E-mail: pediatria@meetingeventos.
com.br
 
Curso de Capacitação em 
Nutrologia Esportiva
Associação Brasileira de Nutrologia
Dia: 10, das 8h30 às 18h30
        11, das 8h30 às 12h30
Local: Hotel The Time Othon Suítes 
(Rua Hans Oersted, 115, Brooklin 
Novo, São Paulo/SP)
Informações: (11) 3523-9732
www.abran.org.br
  
Curso de Ortopedia e 
Traumatologia | Módulo Ombro e 
Cotovelo 
Sociedade Brasileira de Ortopedia 
e Traumatologia - SBOT - Regional 
São Paulo
Dia: 14, das 19h às 22h 
Local: APM (Av. Brigadeiro Luís 
Antônio, 278, São Paulo/SP)
Informações: (11) 3188-4250, com 
Débora Macedo
www.apm.org.br/eventos
 
GANEPÃO 2014 
Apoio: Colégio Brasileiro de 
Cirurgiões – Capítulo de São Paulo
Dias: 14 a 17
Local: Centro Fecomércio de 
Eventos (São Paulo/SP)
Informações: (11) 3284-6318, 
ramal 213
www.ganepao.com.br
  
VII Congresso Brasileiro de 
Climatério e Menopausa
Associação de Obstetrícia e 
Ginecologia do Estado de São 
Paulo
Dias: 15 a 17
Local: Centro de Convenções Frei 
Caneca (Rua Frei Caneca, 569 / 
4° andar, Consolação, São Paulo/SP)
Informações: (11) 5584-6938
E-mail: gerencia@menopausa.org.
br
www.menopausa2014.com.br / 
 
25° Orelhão
Associação Brasileira de 
Otorrinolaringologia e Cirurgia 

Cérvico-Facial
Dias: 19 a 21
Local: Anfiteatro da Disciplina de 
Otorrinolaringologia do Hospital 
das Clínicas da FMUSP (São Paulo/
SP)
Informações: (11) 3068-9855
E-mail: cursosforl1@forl.org.br
 
VI Curso Avançado de Reciclagem 
em Clínica Médica
Sociedade Brasileira de Clínica 
Médica
Dias: 19 a 23
Local: Hotel Travel Inn Live & Lodge 
(São Paulo/SP)
Informações: (11) 5908-8385
www.sbcm.org.br/reciclagem2014 
  
VIII Board Review – Curso de 
Revisão em Hematologia e 
Hemoterapia 
II Simpósio de Neoplasia Nielóides
Albert Einstein Instituto Israelita de 
Ensino e Pesquisa
Apoio: Associação Brasileira de 
Hematologia, Hemoterapia e 
Terapia Celular
Dias: 21 a 23
Local: Hospital Israelita Albert 
Einstein (São Paulo/SP)
Informações: www.einstein.br/
eventos
  
9° Congresso Paulista de 
Infectologia
Sociedade Paulista de Infectologia
Dias: 21 a 24
Local: Bourbon Atibaia (Atibaia/SP)
Informações: (11) 3849-0379
E-mail: spi@meetingeventos.com.br
 
III Congresso    
Curso Continuado de Cirurgia 
Geral do Capítulo de São Paulo
Colégio Brasileiro de Cirurgiões - 
Capítulo de São Paulo
Dias: 31 /05; 28/06; 26/07;  
30/08; 27/09; 25/10 (8h30 às 16h30)
Local: APM (Av. Brigadeiro Luís 
Antônio, 278, 9° andar, Bela Vista, 
São Paulo/SP)
Informações: (11) 3101-8792
E-mail: contato@cbcsp.org.br

AGENDA APMSBC/D

ACONTECEU

Introdução as Ideias de Freud 
Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905) Vol. VII
Terceiro ensaio: As metamorfoses da puberdade e o resumo

Sociedade Brasileira de Psicanálise 
Seção Regional do Grande ABC

Dia: 10 – 8h30
Local: Associação Paulista de Medicina de São Bernardo/

Diadema 
Rua Pedro Jacobucci, 400, São Bernardo  (Certificado com 

75% de presença)
Maiores Informações: 

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

Meta Real

Todas Segundas-feiras às 19h00 / Terças-feiras às 14h00

Seção Regional do Grande ABC

Local: Salão da APM SBC/D 
(Rua Pedro Jacobucci, 400 – São Bernardo do Campo / SP)

Maiores Informações: 
(11) 4438-6424 

www.metareal.com.br

Conselho Municipal de 
Saúde de São Bernardo 

O anfiteatro da Associação Paulista de Medici-
na de São Bernardo/Diadema tem sido palco de 
inúmeros eventos na área da saúde. Em 27 de 
março, o espaço foi definido para sediar a reunião 
do Conselho Municipal de Saúde, que contou 
com a participação de cerca de 50 pessoas, no 
período das 14h às 18h, que discutiram temas da 
política de saúde, inclusive aspectos econômicos 
e financeiros.

Introdução às Ideias de 
Freud 

No dia 5 de abril, a partir das 8h30, foi a vez de médicos, 
psicólogos e outros profissionais da área da saúde participa-
rem do segundo encontro do curso Introdução às Ideias de 
Freud, promovido pela Sociedade Brasileira de Psicanálise de 
São Paulo – Secção Regional do Grande ABC. Promovido no 
primeiro sábado de cada mês, o curso dará certificado para 
os participantes com 75% de presença. Maiores Informações: 
email: sbpsp.regionalgrandeabc@uol.com.br / sbpsp.regional-
grandeabc@uol.com.br / www.sbpsp.org.br
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Rua Atlântica, 121  - São Bernardo do Campo - SP - CEP: 09750-480
Fone: 11 4126-4000 - www.ecoimagem.com.br

Check-up
Realizando os exames preventivos 

relacionados ao Check-up da 
Ecoimagem, além do atendimento 

personalizado, conforto e 
comodidade, o executivo garante 

qualidade de vida e saúde.

• Ressonância Magnética

• Tomografia Computadorizada Multislice

• Colonoscopia

• Densitometria Óssea

• Doppler Fluxometria Colorida

• Ecocardiograma

• Endoscopia Digestiva

• Holter

• Laboratório de Análises Clínicas

• Mamografia Digital

• Mapa

• Raios-X Digital

• Teste Ergométrico

• Ultrassonografia Geral

O mais completo centro de 
diagnósticos do ABC 

CIENTÍFICO

O trauma ortopédico é uma condição mórbida existente na socie-
dade contemporânea, comprometendo a função do indivíduo, sua 
participação econômica na sociedade e sua integração familiar e 
comunitária.

Em 1976, um grave acidente vitimou um ortopedista americano, o 
Dr. Jim Styner, e sua família. O primeiro atendimento dado às vítimas 
desse acidente mudou a história da atenção ao politraumatizado em 
todo o Mundo. A constatação de que a falta de um protocolo padro-
nizado de atendimento poderia expor as vitimas de traumatismos à 
deterioração de seu estado de saúde ou mesmo sequelas importantes 
motivou a criação do ATLS® (Advanced Trauma Life Support – Suporte 
Avançado de Vida ao Trauma), sendo o atendimento ortopédico parte 
desse protocolo.

Dentre as etapas atendidas no ATLS, a fratura e as lesões ao redor 
da coluna cervical são prioridades e se encontram na letra A, assistidas 
pela colocação do colar cervical na cena do trauma. Outra prioridade, 
na letra C, e a estabilização da fratura do anel pélvico, podendo ser a 
causa de possíveis sangramentos, que possam estar caracterizando 
o choque hipovolemico. As fraturas expostas e /ou fechadas são abor-
dadas na letra E. Com estes conceitos se torna fundamental o papel 
do ortopedista no atendimento inicial ao paciente politraumatizado. 

Em nosso meio, com a melhoria do atendimento inicial pré-hos-
pitalar pelo SAMU, que executa o ATLS com extrema competência, 
pudemos observar um aumento exponencial da sobrevida desses 
pacientes. Destes, a maioria e composta de indivíduos jovens, eco-
nomicamente ativos e motociclistas, que se envolvem diariamente 
em acidentes de transito. Os pacientes geriátricos, que também 
aumentaram sua expectativa de vida, também exibem altos índices 
de internações por fraturas.

Para a melhor abordagem ao paciente politraumatizado atuamos, 
em conjunto, formando verdadeiras equipes multidisciplinares, com-
postas por ortopedistas, cirurgiões, clínicos, cardiologistas, intensi-
vistas, anestesistas, cirurgiões vasculares, neurologistas, cirurgiões 
buco-maxilos, enfermeiras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, 
psicólogas, fonoaudiologas, nutricionistas e assistentes sociais.

As fraturas expostas dos membros superiores e inferiores, do anel 
pélvico e da coluna vertebral são abordadas imediatamente, com a 
colocação de fixadores externos ou implantes específicos que esta-

bilizam o paciente, controlando os danos causados 
pelo trauma.

As fraturas da extremidade distal do rádio (punho) 
são as que apresentam maior incidência de inter-
nação e de tratamento cirúrgico, compondo 1/6 de 
todas as fraturas atendidas no pronto-socorro orto-
pédico. E comummente presentes em pacientes idosos envolvidos em 
acidentes domésticos. Quando presentes em pacientes jovens, essas 
fraturas tem características mais complexas, já que, geralmente, são 
provocados por traumas de alta energia.

Quanto aos membros inferiores, as fraturas do fémur proximal (colo 
ou região trocantérica) necessitam de cuidado especial devido ao seu 
alto índice, em pacientes geriátricos osteoporoticos. A sua resolução 
cirúrgica deve ocorrer em até 48 a 72 horas devido aos riscos de 
complicações clínicas provenientes da restrição do paciente ao leito, 
sendo necessário a otimização deste tratamento, já que 50% desses 
pacientes podem evoluir para o óbito.

A abordagem da fratura da coluna vertebral é desafiadora, já que o 
envolvimento da medula espinhal é constante, sendo necessário uma 
abordagem multidisciplinar imediata para o sucesso do tratamento.

Atualmente, o ortopedista busca subespecialidades, a fim de melhor 
atender a população. Assim encontramos, microcirurgiões de mão e 
punho, profissionais do joelho, ombro e medicina desportiva, cirurgiões 
de quadril, coluna e pé, até especialistas em ortopedia pediátrica e 
em tumores ósseos. 

Caminhando junto ao trauma ortopédico, no mesmo passo, estão 
a tecnologia e a bioengenharia aplicada aos implantes específicos 
para cada fratura acima citada. Hoje, as cirurgias videoartroscopicas, 
navegadas por computador, minimamente invasivas, ocorrem diaria-
mente, diminuindo o tamanho da cicatriz, o tempo de internação e 
de reabilitação.  O uso de hastes, placas, parafusos, próteses é uma 
rotina no centro cirúrgico, tornando a Ortopedia e Traumatologia a 
especialidade com maior número de procedimentos cirúrgicos, na 
maioria dos hospitais públicos e privados de nosso meio.  

Nosso momento é de atender o paciente politraumatizado imedia-
tamente e  devolvê-lo à sociedade com condições de realizar suas ati-
vidades pessoais e profissionais adequadas, o mais precoce possível.

Márcio Aita
Professor afiliado e assistente da disciplina de ortopedia e 

traumatologia da Faculdade de Medicina do ABC
e Coordenador do Setor de Ortopedia e Traumatologia do Hospital São Bernardo
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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
•aproximadamente 36m², 2 salas distintas e 2 banheiros. 
Endereço: Av. Índico nº 61, térreo
Fone para Contato: 4122- 1362 / 99108-3644 
• Sala comercial com 62 m² no edifício Centro Empresarial Mediter-

râneo, Rua Mediterrâneo nº 290, São Bernardo do Campo/SP. Tratar 
nos telefones: 4123-3634/4122-5263/ 5037-2900.

PRECISA-SE 
• Médicos Pediatras, Clínico Geral, Neurocirurgiões e Ci-

rurgião Pediátrico. Vagas para região de São Bernardo do 
Campo. 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 res-
ponsável entrará em contato, caso a vaga ainda não esteja preenchida.

• Médicos com os seguintes títulos de especialistas AMB: Cirurgia 
Infantil, Infectologista, Mastologista, Reumatologista, Geriatria e En-
docrinologista Infantil.

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

 • Vaga para cirurgião de coluna (auxiliar) em equipe da Clínica 
Pinheiro Franco, em São Paulo/SP.

Clínica tradicional na cidade, com 40 anos de existência. Contato 

com Dr. João Luiz M. C. Pinheiro Franco.
Cel. 97336-1921

PREFEITURA de SBC SOLICITA:
•  Intensivista Pediátrico - Vagas para plantonistas em Hospital e 

Pronto Socorro de São Bernardo do Campo. Contratação em regime CLT.
Obs.: Entrar em contato com Daniela no tel: (11) 4128-7730 e 
e-mail: daniela.pscsbc@gmail.com.

SUBLOCAÇÃO (horários)
• Para médicos ou psicólogos
No momento atendemos cirurgia vascular e plástica
Segunda  a Sexta-feira 08h30 as 18h45
Endereço: Edifício Pasteur, Rua Jurubatuba, 845, sala 95
Fones para contato: 4121-3965 / 98245-9432 

VENDE-SE
• Clínica especializada em aparelho digestivo com 35 anos de exis-

tência e mais de 50.000 pacientes cadastrados. Atende clínica, cirur-
gia, endoscopia e ultrassonografia do aparelho digestivo, Centro, São 
Bernardo. Marcar entrevista pelo telefone: (11) 4121-3611, com Samai.

• Terreno com 320 m²,  situado na Rua Ruth Pinto de Camargo, 
esquina com a Rua Airton Gomes de Miranda,  Bairro Nova Petrópolis 
em São Bernardo do Campo / SP. Tratar nos telefones: 4123-3634 / 
4122-5263 / 5037-2900.
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