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PAlAvrA Do PreSiDeNte

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

Hipócrates
Hipócrates, considerado o “pai da medicina”, 

nasceu na Grécia em 460 a.C, em Cós, ilha gre-
ga de Dodecaneso. Hipócrates viveu na mesma 
época de grandes filósofos gregos como Sócrates 
e Platão.

Sua família já era tradicionalmente conhecida 
por legar em gerações a prática que viria a cons-
tituir a Medicina.

Hipócrates comandou a importante Escola de 
Cós, que via a enfermidade como um mecanismo 
mórbido o qual deveria ser analisado em suas 
várias formas de mani-
festação, independen-
temente de sua causa 
original.

O Pai da Medicina es -
tabeleceu, em sua prá-
tica, princípios funda-
mentais como: jamais 
prejudicar o enfermo, 
não buscar aquilo que 
não é possível oferecer 
ao paciente, lutar contra 
o que esta provocando a 
enfermidade e acreditar 
no poder de cura da na-
tureza e da ciência.  

O grande estudioso, 
que lutou constantemen-
te contra o pensamento 
mágico e supersticioso, 
determinou que as afec-
ções fossem igualmente relacionadas ao meio 
ambiente, ao clima, a uma determinada raça e 
alimentação.

“Aprendemos que se deve 
sempre saber qual é a his-
tória natural da doença 
e o que o conhecimento 
científico atual oferece 
de resultados para, com o 
uso do bom senso, indicar 
a melhor opção de trata-
mento aos nossos pacien-
tes e desta forma seguir 
um dos mais importantes 
princípios éticos: Primum 
Non Nocere”

Deixou claro que um verdadeiro médico sempre 
precisa se deixar guiar pela ética, agindo no orga-
nismo doente com equilíbrio e bom senso.

Aprendemos que se 
deve sempre saber qual 
é a história natural da 
doença e o que o conhe-
cimento científico atual 
oferece de resultados 
para, com o uso do bom 
senso, indicar a melhor 
opção de tratamento 
aos nossos pacientes e 
desta forma seguir um 
dos mais importantes 
princípios éticos: “Pri-
mum Non Nocere”.

Concluímos que os mé-
dicos têm como base, 
ainda hoje, os princí-
pios éticos herdados de 
Hipócrates, apesar de 
exercerem seu trabalho 
em outra realidade, com 

a interferência de planos de saúde na sua auto-
nomia, que é uma das principais dificuldades do 
exercício profissional nos dias atuais.   
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A Revista 
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Smith-Howard

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 .

Caros colegas médicos, principalmente 
todos os colegas do Grande ABC, somos 
profissionais que tivemos um investimento 
pesado para constituir a nossa carreira à 
custa do sacrifício dos nossos familiares, 
longos anos de estudos na faculdade e 
especialização em todos seus níveis, para 
hoje em dia permitirmos que a nossa AU-
TONOMIA PROFISSIONAL seja totalmente 
controlada pelas operadoras da SAÚDE 
SUPLEMENTAR, meros intermediários que 
enriquecem as nossas custas e explorando 
financeiramente os milhares de usuários.

Nos dias 5 e 
6 de setembro 
nos mobiliza-
mos para mais 
uma vez sensibilizar não só a população e as 
autoridades, mas também a todos os colegas 
da necessidade de total APOIO e UNIÃO. 
Embora pouco ofuscado pelas manchetes 
de temas, como o juízo do mensalão no STF 
e processos eleitorais em todo o país, as 
nossas entidades irmanadas, tanto as nacio-
nais, federadas, estaduais e regionais, assim 
como também as especialidades, não poupa-
ram esforços para chamar a classe médica 
ao total APOIO E UNIÃO. Mesmo assim os 
colegas não parecem acreditar na FORÇA que 
temos para cortar de vez as cordas com que 
as operadoras da saúde suplementar nos 
controlam como MARIONETES.

O CADE e o SDE deveriam saber que o ver-
dadeiro CARTEL é das empresas de saúde 
que juntas decidem e manipulam o valor dos 
nossos honorários de consultas e procedi-
mentos, interferem comprovadamente na 
nossa autonomia e limitam abusivamente 
as coberturas dos nossos pacientes. Mas 

enquanto as autoridades fa-
zem vista grossa e a ANS não 
se apressa em dar solução célere a essa 
situação vantajosa de mercado lucrativo só 
de um lado, nós médicos precisamos, sim, 
sair desse comodismo e sermos corajosos 
para virar esse jogo.

Caros colegas que não acreditam que po-
demos vencer, está na hora de acreditarem; 
colegas que só assistem a mobilizações 
esperando os resultados favoráveis, está 
na hora de participarem; e caros colegas 

que acreditam 
e participam, por 
favor não desis-
tam. Por acredi-
tar e participar 

ativamente, com a luta desses poucos, 
através das entidades irmanadas e das 
sociedades de especialidades, em nome 
e representação de toda a classe médica, 
conseguimos avançar e obter resultados 
significativos, mas ainda insuficientes para 
as perdas acumuladas todos esse anos.

Classe médica do grande ABC, a nossa 
região tem uma posição geográfica muito 
singular e muito propícia para que possa-
mos virar esse jogo com o total APOIO e 
UNIÃO DE TODOS. A história da nossa região 
já testemunhou outras categorias unidas 
(metalúrgicos) que com coragem e luta 
conseguiram fazer um grande movimento 
que virou referência nacional, até colocar 
um presidente no planalto. O nosso grande 
ABC é o celeiro de grandes transformações 
históricas. Caros colegas, é hora de resga-
tar nosso papel de médico-cidadão e unidos 
determinar os valores justos dos nossos 
honorários na saúde suplementar.

“Não somos MARIONETES! Che-
ga de intermediação, abusos e 
exploração do nosso trabalho!”

Somos médicos ou 
marionetes?
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oPiNião Do leitor

Parabéns à Diretoria 
de Comunicação 
“Gostaria de parabenizar a Associação Paulista de 

Medicina de São Bernardo e Diadema pela qualidade 
do conteúdo do nosso dia a dia regional na revista 
Visão Médica. Espero continuar recebendo a revista. 
O ABC precisa se unir para obter melhores resultados 
que nos são cobrados diariamente em um crescente 
diário. Parabéns!”

Carlos Alberto Figueiredo Miranda, 
Ginecologista 

“Caro Sr. Tomás, Diretor de Comunicação da 
APMSBC/D, sinto-me honrado em ter sido citado em 
seu Editorial “Saúde não, corrupção e impunidade 
sim?”, publicado na edição 159, da revista Visão 
Médica, o qual aborda assuntos importantes e atu-
ais. Agrado-me em compartilhar os mesmos valores 
éticos e morais que você transmite no seu artigo, os 
quais fazem tanta falta na atualidade. Parabéns pela 
ótima revista com temas relevantes para a classe 
médica. Grande abraço!”

Peng Yong Sheng, Radiologista do Hospital 
Sírio Libanês

Abaixo-assinado
“Eu concordo e assinei o abaixo-assinado online 

http://www.peticaopublica.com.br/?pi=P2012N27552  
CONTRA o Projeto de Lei nº 3661/2012. Elaborado 
há alguns anos pelo Conselho Nacional dos Técni-
cos em Radiologia (Conter) e inicialmente apresen-
tado pelo senador Paulo Paim (PT/RS), o Projeto de 
Lei nº 3661/2012, que tramita na Câmara Federal, 
é totalmente prejudicial aos pacientes, à sociedade 
e a toda medicina. Nesse projeto, o Conter quer 

retirar dos médicos radiologistas o direito de fazer 
exame de ultrassom, tornando isso privativo dos 
técnicos, tecnólogos e bacharéis. Isto é um crime 
contra os pacientes e contra as diversas especiali-
dades médicas que necessitam desse exame para 
traçar condutas acertadas para tratamento de seus 
pacientes. Esse projeto foi nomeado como PLS 
26/2008 e teve como relatora a senadora Vanessa 
Grazziotin (PCdoB/AM), tendo sido aprovado no 
Senado e enviado à Câmara Federal em 2 de maio 
de 2012, onde recebeu a denominação de PL nº 
3661/2012, pelo qual é identificado atualmente” 

Robson Barbosa de Miranda, Diretor Científico 
da APMSBC/D

Urgências e 
Emergências para o 
clínico
“Grande referência para todos os profissionais de 

saúde interessados no aprimoramento e conheci-
mento das urgências e emergências médicas, a 2ª 
edição atualizada e ampliada do livro “ Condutas em 
Urgências e Emergências para o clínico”, Editora Athe-
neu, é resultado de um trabalho de muita dedicação, 
disciplina, visão humanística, iniciado em 1975, no 
Pronto Socorro Central da Santa Casa de São Paulo, 
por profissionais com ótimo conhecimento científico 
na área médica e paramédica, que trabalham diaria-
mente no atendimento de urgência e emergência de 
pacientes graves.  Fiquei muito honrado em participar 
como co-autor em parceria com o Dr Stanley Nigro e 
coordenação dos professores Dr.Valdir Golin e Dra 
Sandra Regina S.Sprovieri”

Fernando Kooro, Coordenador do Departamento 
de Patologia Clínica da APMSBC/D 

A Associação Paulista de Medicina de São Bernardo/Diadema PMSBC promove a palestra: 

VOLTA AO MUNDO SOLITÁRIO A VELA 

DO MARINHEIRO RAIMUNDO NASCIMENTO NO VELEIRO CAROLL

5 de outubro, às 20h30 • Local: anfiteatro da APMSBC, Rua Pedro Jacobucci, 400, SBC 

(atrás do Poupatempo) • É necessário confirmar presença pelos tels: 4330-6166 / 4125-4439 

E-mail: administracao@apmsbc.org.br
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eu Sou APM

Sócio Novo Sócio Antigo
Marcelo Ettruri 
Santos  
Ginecologia/Obs-
tetrícia
CRM: 81521
Admissão: Julho 
de 2012

Dicler Antônio 
Agostinetti  
Pediatria
CRM: 49998
Admissão: Dezem-
bro de 1987 

“É por meio das associações que uma classe se 
fortalece e passa a ter maior expressão social e 
política.”

Para Marcelo Ettruri Santos, 42 anos, a Associação 
Paulista de Medicina permite que a classe médica 
desempenhe seu papel junto à sociedade de maneira 
mais forte e eficaz, através de ações que valorizam o 
trabalho do médico nos sistemas de saúde público e 
privado. “A classe médica organizada produz maiores 
resultados junto às diversas lutas pelas melhorias das 
condições de trabalho e remuneração dos médicos”, 
defende Ettruri, formado pela Faculdade de Medicina 
do ABC, em 1994, onde também fez residência. Ettruri 
destaca ainda importante trabalho da APMSBC/D na 
área da educação continuada e os serviços e benefí-
cios que facilitam a vida do médico na Região do ABC.

“Sem organização não há ordem, e é imperativo 
que exista o associativismo como forma de união”

O pediatra Dicler Antônio Agostinetti, 53 anos, de-
fende que a Associação Paulista de Medicina  é uma 
entidade que representa de fato a classe médica, 
sendo o Movimento Médico uma de suas ações mais 
marcantes. “É como a luta de Davi e Golias: não se 
esqueçam senhores dirigentes dos planos e seguros 
de saúde, que quem venceu foi o pequeno Davi”, aler-
ta. Formado pela Faculdade de Medicina do ABC, em 
1984, Agostinetti inúmera outras importantes ações: 
como a educação continuada e cultural, além dos 
vários benefícios que oferece, como convênio médico 
com valor mais acessível, clube de benefícios, clube 
de campo, etc. “Sempre contei com a APMSBC/D  e 
afirmo que a APM pode contar comigo, sempre!”. 
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Lazer e Entretenimento 

BILHETERIA.COM
10% a 50% de desconto na compra 
de ingressos para shows, teatro, 
circos, parque de diversões e 
passeios turísticos.

CENARIUM
Espetáculos teatrais pela internet 
com 50% de desconto na assinatura 
do plano anual.
Localização: Nacional (internet)

Eletrodomésticos

COMPRA CERTA
Linha Brastemp e Consul direto da 
fábrica com até 30% de desconto.
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

Seguros e Planos de Saúde

PLANO ODONTOLÓGICO SUL 
AMÉRICA
Valores diferenciados dos praticados 
no mercado, com direito a reembolso 
em todo o Brasil e no exterior.

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. 

Cursos

GANEP
20% de desconto em todos os 
cursos a distância realizados pelo 
GANEP Educação.
Localização: São Paulo

GLOBALVITA
30% de desconto aos associados da 
APM nos cursos de idiomas online.
Localização: Nacional

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

Editoras e Livrarias

DISAL
Desconto de 15% em cinco vitrines 
online especiais: cirurgia plástica, 
dermatologia, clínica médica, 
oncologia e ortopedia. Para os 
demais produtos o desconto é de 
10%.
Localização: Nacional (compra 
online)

NOBEL
10% de desconto nos selos editoriais 
Nobel, Marco Zero, Zastras, Conex e 
Studio Nobel.
Consulte as lojas participantes.

Eletroeletrônicos

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

Serviços

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

Veículos

AVIS
50% de desconto na locação de 
veículos.
Localização: Nacional

FORD
Descontos especiais direto da 
montadora (vide tabela)
Localização: Nacional

NISSAN
Descontos especiais direto da 
montadora (vide tabela).
Localização: Nacional 

LOCALIZA
10% de desconto na locação de 
veículos.
Localização: Nacional

Flores e Decoração

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)

NOVA FLOR
20% de desconto em todos os 
produtos do site. 
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

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

Uso Pessoal

OLOOK
40% de desconto em roupas 
femininas.
Localização: Nacional (compra 
online)

Hotéis e Viagens

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

Casa e Decoração

MAGAZINE DA CASA
10% de desconto em artigos de 
cama, mesa, banho, utilidades 
domésticas, presentes e decoração. 
Localização: Nacional (compra 
online)

IMAGINARIUM
10% de desconto em toda linha de 
artigos para presentes, utilidades, 
decoração e itens de uso pessoal. 
Localização: Nacional (compra 
online)

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

CluBe De BeNeFíCioS
Confira as ofertas imperdíveis dos parceiros da APM
Central de atendimento: (11) 3188-4270 / 4339 / 4579 / 4370.

 Grande ABC

AEC IDIOMAS
20% de desconto sobre as 
mensalidades, taxa de matrícula 
isenta e estacionamento gratuito. 
Localização: 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

NR TURISMO
5% de desconto em pacotes 
nacionais e internacionais, além 
de tarifas diferenciadas para 
passagens aéreas e hospedagem 
em congressos médicos.
Localização: São Caetano do Sul

 Restaurantes e Bebidas

BACCO’S
10% de desconto na compra de 
bebidas. 
Localização: São Paulo (atendimento 
nacional via compra online)

SP GOURMET
Importadora boutique oferece 10$ 
a 25% de desconto na compra de 
vinhos e champagnes.
Localização: São Paulo

ELEMENTAR.COM
5% de desconto em bebidas, 
cumulativo, podendo chegar até 15%. 
10% de desconto na linha de cestas 
de Natal Belezas do Brasil. 12% de 
desconto na linha de cestas Pedras 
Preciosas. Mais 2% de desconto 
para pagamentos antecipados com 
boleto ou débito.
Localização: Nacional (compra online)

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

Informática e Comunicação

TOTVS
20% de desconto na compra do 
software de gestão de consultórios.
Localização: São Paulo

DELL
Desconto de 10% na compra de 
produtos.
Localização: Nacional (via telefone)
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SAúDe SuPleMeNtAr

A Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF), da 
Câmara dos Deputados, aprovou, em 4 de julho, o Pro-
jeto de Lei 6964/10 que torna obrigatória a existência 
de contrato por escrito entre operadoras de planos de 
saúde e seus prestadores de serviço. Um dos principais 
objetivos da proposta, de autoria da senadora Lúcia Vânia 
(PSDB-GO), é evitar descredenciamento inesperado, seja 
por parte de médicos, como também de clínicas, hospi-
tais e laboratórios. Pelo projeto, quando profissionais ou 
empresas de saúde forem descredenciados, a operadora 
deverá, imediatamente, substituí-los por outros equivalen-
tes, a fim de garantir a continuidade do tratamento. Nesse 
caso, o segurado deverá ser comunicado com trinta dias 
de antecedência.  Os contratos deverão definir direitos, 
obrigações e responsabilidades das partes, assim como 
a descrição dos serviços contratados, seus valores e o 
período de reajuste, de acordo com o texto. 

Fonte: Assessoria de Imprensa da Senadora Lúcia 
Vânia (PSDB/GO)

 
Decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 

proferida em agosto, proíbe as operadoras de plano 
de saúde de exigir o preenchimento da Classificação 
Internacional de Doenças (CID) em guias para exames 
e honorários médicos. A prática foi considerada abusiva 
por ferir o princípio da privacidade e constituir obstáculo 
indevido para a utilização dos planos contratados. Além 
disso, o Ministério Público Federal argumenta que os 
exames servem justamente para elaboração dos diagnós-
ticos. O recurso para manter a exigência foi apresentado 
pelas operadoras Blue Life, Bradesco, Golden Cross e 
Sul América contra uma decisão de 2005 da 6ª Vara 
Federal do Rio de Janeiro, que proibia o preenchimento 
da CID nas guias. A decisão do TRF-2 abrange também 
as empresas Amil, Assim, Caarj, Dix, Geap e Marítima. De 
acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), a Instrução Normativa Nº 40, de abril de 2010, 
veda a exigência do número da CID nas guias de exames, 
inclusive modificando os formulários, que não têm mais 
o campo para este fim. 

Fonte: Agência Brasil 

A Justiça de São Paulo proibiu a Itálica Saúde de promo-
ver a passagem automática para outro plano de saúde em 
razão de mudança de faixa etária de pessoa com idade 
igual a 59 anos, sob pena de pagamento de multa no valor 
de R$ 50 mil a cada cobrança feita em desacordo com a 
sentença - a decisão ainda cabe recurso. O juiz Fábio de 
Souza Pimenta, da 32ª Vara Cível do Fórum Central da 
capital, também declarou nula a cláusula do Aditivo de 
Contrato 12/07 e de todas as cláusulas dos contratos 
celebrados pela Itálica Saúde que contenham previsão 
de passagem automática para outro plano de saúde 
em razão da mudança de faixa etária da pessoa e sua 
exclusão do plano celebrado originalmente. A operadora 
também terá de recompor os valores das mensalidades 
aos consumidores que atingiram a idade de 59 anos, ex-
cluindo os aumentos previstos no Plano Senior, estando 
autorizado, apenas, o aumento previsto no Plano Master 
originalmente firmado, sob pena de multa de R$ 50 mil 
por consumidor, além de devolver os valores pagos a maior 
pelos conveniados

Fonte: www.ultimainstancia.uol.com.br 

 A Bradesco Saúde terá de custear integralmente 
o tratamento médico domiciliar (home care) de uma 
cliente submetida a tratamento de tumor cerebral há 
três anos. A decisão da 1ª Turma Cível do TJ-DF (Tribuna 
de Justiça do Distrito Federal) confirmou a sentença 
da primeira instância. Com mais de 60 anos, a cliente 
havia ingressado com uma ação judicial para assegu-
rar o tratamento em domicílio com o objetivo de evitar 
infecções, feridas pelo corpo e depressão em função 
do longo período de internação. Os desembargadores 
do TJ-DF entenderam que, apesar da existência da 
cláusula excluindo o home care, o dispositivo colocou 
a cliente em situação exageradamente desvantajosa. 
O TJ-DF decidiu ainda anular a cláusula contratual que 
colocou em risco a saúde da paciente. A Bradesco Saú-
de foi condenada a assegurar o home care até que seja 
concluído ou dispensado pelos médicos, sob pena de 
multa diária no valor de R$ 200. Número do processo: 
20110111473846APC

Fonte: www.ultimainstancia.uol.com.br

CSSF aprova Contratualização

Planos de saúde não podem 
exigir indicação de CID para 
fazer exames

Operadora X Faixa Etária

Operadora deve custear 
home care
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DeFeSA ProFiSSioNAl 

Médicos de São Paulo suspenderam o atendimen-
to eletivo aos planos de saúde, em 6  de setembro. 
Casos de urgência e emergência foram atendidos 
normalmente. Na véspera, a Associação Paulista 
de Medicina (APM), o Conselho Regional de Medi-
cina (Cremesp), os sindicatos dos médicos de São 
Paulo, a Academia de Medicina e as Sociedades 
de Especialidades Médicas realizaram coletiva à 
imprensa para explicar os motivos da paralisação. 
Após, vestindo jalecos 
verdes e usando adesi-
vos amarelos, cerca de 
300 médicos saíram da 
sede da APM e fizeram 
passeata até a Câmara 
Municipal de São Paulo, 
onde entregaram carta 
com as reivindicações 
da classe médica ao 
presidente do Legislati-
vo, José Police Neto.  

Primeira deste ano 
e a quarta em dois anos, a paralisação teve como 
objetivo pressionar as operadoras e seguradoras 
a apresentarem propostas mais consistentes de 
reajustes dos honorários médicos em consultas e 
procedimentos.  Apesar das inúmeras tentativas 
de negociação desde o início do ano, os médicos 
ainda não tiveram atendidas suas reivindicações de 
consulta a R$ 80, procedimentos remunerados con-
forme a CBHPM, inclusão de índice de reajuste nos 
contratos e fim das pressões para reduzir exames, 
internações e outros procedimentos essenciais ao 
adequado tratamento.

Segundo a APM, os valores pagos por consulta es-
tão entre R$ 25 e R$ 60. No caso dos procedimentos, 
a defasagem dos honorários é ainda maior. Os pro-
fissionais recebem hoje R$ 104 por uma curetagem 
uterina pós-aborto e R$ 54 por uma punção pleural, 

Médicos protestam contra 
planos de saúde

por exemplo. O pleito 
é remuneração con-
forme a CBHPM. 

Na coletiva, o presi-
dente da APM, Floris-
val Meinão, também 
divulgou o balanço 
dos 15 primeiros dias 
de funcionamento do 
serviço SOS Pacien-
tes Planos de Saúde 
APM/PROTESTE, com 

420 queixas relativas principalmente a demora no 
atendimento e negativas dos planos, resultado que 
confirma a insatisfação dos usuários.

 “O movimento é essencial e justo, pois luta pela 
valorização do trabalho médico, extremamente de-
fasado, e por um atendimento de qualidade aos pa-
cientes, principalmente com o fim das interferências 
em exames e procedimentos que tanto prejudicam 
as condutas médicas”, considera o presidente da 
APM de São Bernardo/Diadema, Marcelo Ferraz de 
Campos, presente na passeata.

SoS Pacientes Planos de Saúde APM/ProteSte
Implantado pela Associação Paulista de Medicina, 

o serviço oferece à população o telefone 0800-200-
4200 para registrar, gratuitamente, reclamações de 
problemas com operadoras. 
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HoSPitAiS Do ABC

Hospital Unimed
Medicina de alto nível e atenção hospitalar humanizada

Em 12 de junho iniciaram, gradativamente, as 
atividades do Hospital Unimed, localizado no Bairro 
Rudge Ramos, em São Bernardo, ponto estratégico 
e de fácil acesso para quem se desloca das demais 
cidades do Grande ABC.

Adquirido pela Unimed ABC em agosto de 2011, 
o hospital recebeu investimentos na ordem de 10 
milhões de reais para aquisição de equipamentos e 
reestruturação das antigas instalações do Hospital 
Geral Neomater, o que possibilitou tornar o ambiente 

hospitalar agradável e acolhedor.
Cada ala foi pintada com uma cor diferente, alinhadas com o nome 

do andar: o centro cirúrgico, no andar esmeralda, recebe tons de 
verde. Os boxes da UTI adulto, que ficam no andar diamante, recebem 
diversas cores, em tonalidades claras, transmitindo uma sensação de 
acolhimento e conforto ao paciente. As alas de internação recebem 
as cores rosa, lilás e azul, nos andares quartzo, ametista e safira, 
respectivamente.

O hospital iniciou suas atividades com 80 leitos que se encontram 
disponíveis para atender, exclusivamente, beneficiários do Sistema 
Unimed, acompanhados pelos médicos cooperados e equipes contra-
tadas para atenção à saúde dos beneficiários da operadora. O hospital 
tem capacidade para atuar com até 140 leitos e, no momento, estão 
sendo realizadas cirurgias de portes 1 e 2, mas, gradativamente, serão 
implementadas especialidades mais complexas, tais como ortopedia e 
neurocirurgia, já que a estrutura está preparada para receber cirurgias 
de maior porte.

Os profissionais que compõem a equipe técnica multidisciplinar es-
tão preparados para atuar com assistência baseada na humanização 
e no relacionamento com o paciente e seus familiares, preconizando 
o respeito e foco na satisfação dos beneficiários. Segundo Dr. Erlan 
de Marco, Diretor Técnico do Hospital Unimed, o objetivo é atuar por 
meio de procedimentos padronizados, que agreguem segurança, 
agilidade e eficiência no atendimento, o que permitirá, brevemente, 
a conquista da certificação hospitalar, próxima meta da Unimed ABC.

O Hospital Unimed possui quatro salas cirúrgicas, serviços de diag-
nóstico por imagem: tomografia computadorizada, ultrassonografia, 
raio X, endoscopia com sala exclusiva de recuperação anestésica e 
laboratório especializado, capaz de fornecer resultados de exames de 
diagnose com maior agilidade.

O andar madrepérola recebe a ala da maternidade, ricamente 
decorada com temas infantis, que agradam as futuras mamães e 

erlan de Marco

conta ainda com o sistema de alojamento conjunto. A Unimed ABC 
entende que esse sistema é a melhor maneira para o recém-nascido 
começar sua vida. “Trata-se de um sistema hospitalar em que o 
recém-nascido sadio, logo após o nascimento, permanece com a 
mãe, 24 horas por dia, num mesmo ambiente, até a alta hospitalar, 
possibilitando toda a atenção assistencial, bem como a orientação à 
mãe, sobre os cuidados com o recém-nascido”, esclarece Dr. Erlan.

Além de todo esse cuidado, a gestante, que durante o pré-natal se 
prepara para um parto normal, pode dirigir-se diretamente ao Hospital 
Unimed, onde encontrará uma equipe especializada em obstetrícia, 
com médicos obstetras, anestesiologista e neonatologista, presentes 
24h, preparados para dar o suporte em todos os momentos que 
antecedem a chegada do bebê até o seu nascimento.

As gestantes ainda encontram serviços de ultrassonografia ges-
tacional, avaliação pré-anestésica, registro de nascimento do bebê 
feito no próprio hospital, além dos testes do pezinho e do olhinho 
e triagem auditiva. A primeira dose da vacina contra a hepatite B é 
administrada na maternidade, nas primeiras 12 horas da vida do 
recém-nascido.

A UTI neonatal oferece 10 leitos para recém-nascidos (até 28 dias) 
que requerem cuidados especiais. Estes bebês são monitorados pela 
dedicação total da equipe médica e de enfermagem, em um espaço 
graciosamente decorado e estruturado com modernos equipamentos 
para monitorar, seguramente, os recém-nascidos.

O Hospital ainda não dispõe do atendimento de pronto-socorro, 
serviço que é disponibilizado nas unidades de primeiro atendimento 
da Unimed ABC, localizadas em Santo André, São Bernardo e em 
Mauá, com projeto de abrir novas unidades 24 horas em outras 
cidades da região, com funcionamento ininterrupto. O objetivo da 
Unimed ABC é tornar o atendimento às urgências e emergências mais 
acessível, ao estruturar unidades mais próximas aos beneficiários. 
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AgeNDA CieNtíFiCA

Outubro
Curso de Atualização de Nutrição em 
Cardiologia (grande ABC)
SOCESP: Sociedade de Cardiologia do 
Estado de São Paulo
Dias: Todas terças-feiras de Outubro – 
Início dia 02
Local: SOCESP - Av. Paulista, 2073 – Ed. 
Horsa 1 - 6º andar , Cj. 619 / São Paulo.
Informações: (11) 3179-0044 / abcdm@
socesp.org.br
 
Discussão de Casos Clínicos – Psico-
logia Médica
Associação Paulista de Medicina
Dia: 03 de Outubro
Local: APMSP, Av. Brigadeiro Luiz Antô-
nio, 278, São Paulo
Informações: (11) 3188-4281 / inscrico-
es@apm.org.br

4º Congresso Norte e Nordeste de 
infectologia e 1º infecto Pernambuco
Sociedade Brasileira de Infectologia
Dias: 4 a 6 de outubro
Local: Mar Hotel Recife, Pernambuco
Informações: www.infectope.com.br
 
Congresso Paulista de Cirurgia 2012
Colégio Brasileiro de Cirurgiões – Ca-
pítulo de São Paulo
Dias: 05 e 06 de Outubro
Local: Hotel Caesar Business Faria Lima, 
São Paulo
Informações: (11) 3101-8045 / www.
cbcpaulista2012.com.br
 
oftalmologia para o Pediatra: Prevenin-
do a Cegueira infantil
Sociedade de Pediatria de São Paulo
Dia: 10 de Outubro, às 19h

Local: Anfiteatro Térreo da Sede da SPSP, 
São Paulo
Informações: (11) 3849-8263 / pedia-
tria@meetingeventos.com.br
Vagas Limitadas!
 
17º Congresso Brasileiro de infectolo-
gia Pediátrica
Sociedade Brasileira de Pediatria
Dias: 10 a 13 de Outubro
Local: Rio de Janeiro / RJ
Informações: Equipe de Eventos, (41) 
3022-1247 / www.infectoped2012.
com.br

Xi Congresso gaúcho de Clínica Médica
Sociedade Brasileira de Clínica Médica
Dia: 12 de outubro
Local: Centro de eventos da PUC, Porto 
Alegre, RS 
Informações/inscrição www.sbcm.org.br
  
Xi Congresso Paulista de Medicina do 
esporte
Sociedade Brasileira de Ortopedia e 
Traumatologia
Dias: 18 a 20 de Outubro
Local: Centro de Convenções de Ribeirão 
Preto
Informações: (11) 2137-5400 / congres-
sospamde@luminaeventos.com.br

Simpósio Cardiovascular de Piracicaba
Dias: 19 a 20 de outubro 
Local: APM Piracicaba, Av. Centenário, 
546, Piracicaba 
Informações: (17) 3214-5900 
Site: www.cenacon.com.br

Xii Curso de Alergia Clínica: imunode-
ficiências Primárias na Prática Clínica

Sociedade Brasileira de Infectologia
Dia: 20 de outubro
Local: Complexo Hospitalar Edmundo 
Vasconcelos, Anfiteatro Horácio Lafer, 
Rua Borges, Lagoa, 1450, Vila Clemen-
tino, SP
Informações: (11) 5080-4933

Curso de Atualização terapia intensiva 
Neurológica para Médicos com Simula-
ção realística
Dias: 20 a 21 de outubro
Local: Av. Albert Einstein, 627/701, 1º 
subsolo, Bloco A, Morumbi, São Paulo   
Informações: (11) 2151-1001 
Email: csr@einstein.br

XXXvii Congresso da Sociedade Brasi-
leira de imunologia
Sociedade Brasileira de Infectologia
Dias: 20 a 24 de Outubro
Local: Campos do Jordão, São Paulo
Informações:  (16) 3967-1003 / info@
sbicongressos.com
 
Dermatologia na Prática Clínica
Sociedade Brasileira de Dermatologia – 
Regional do Estado de São Paulo
Dia: 27 de Outubro
Local: WTC São Paulo
Informações:  (11) 5573-8735 / sbd-
resp@sbd-sp.org.br
 
iFHNoS 2012 World tour
SBCCP – Sociedade Brasileira de Cirur-
gia de Cabeça e Pescoço
Dias: 28 a 30 de Outubro
Local: Auditório Moise Safra, Hospital 
Israelita Albert  Eisntein, São Paulo
Informações: (11) 2151-1001 / www.
ifhnosworldtour2012saopaulo.org

Novos paradigmas em saúde sexual
360 horas incluindo prática em terapia e educação 

Fluxo contínuo – curso modular
Público alvo: Graduados em Medicina, Psicologia, áreas de Saúde e Educadores

De 28 de setembro de 2012 a 31 de agosto de 2013

Informações: Secretaria de Pós-graduação da FMABC, telefones: (11) 4993-5426 / 7282 • E-mail: posgraducao@fmabc.br
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PArlAMeNtAr

PLS 225/2012
Médicos e sociedades médicas poderão ficar proibidos de receber 

benefícios da indústria e comércio de produtos para a saúde. É o que 
propõe PLS 225/2012 apresentado pela senadora Maria do Carmo 
Alves (DEM-SE). O objetivo é preservar a autonomia profissional do 
médico ao prescrever ou indicar medicamentos ou tratamentos. 
Para isso, a proposta modifica a Lei 3.268/1957 dos Conselhos 
de Medicina para exigir que o Código de Ética Médica ou Código de 
Deontologia Médica contenham dispositivos que impeçam os pro-
fissionais de receberem quaisquer tipos de pagamentos, incentivos 
ou benefícios dos setores da indústria e comércio de produtos para 
a saúde. O projeto aguarda designação do relator na Comissão de 
Assuntos Sociais (CAS), onde receberá decisão terminativa.

Fonte: Agência Senado (Iara Farias Borges)

 Federalização da atenção 
básica à saúde
O senador Mozarido Cavalcanti (PTB-RR) defendeu, por ocasião do 

registrou do 12º aniversário do Hospital da Criança Santo Antônio, em 
Boa Vista, uma espécie de “federalização” da atenção básica à saúde, 
com um trabalho mais próximo e efetivo dos técnicos das delegacias 
estaduais do Ministério da Saúde e de entidades, como a Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa). Em sua opinião, os percentuais a serem 
aplicados no setor, conforme prevê a regulamentação da Emenda 
Constitucional 29/2000, deveriam ser invertidos, ou seja, o governo 
federal devia ser obrigado a gastar pelo menos 15%; o estado, 12%; 
e o município, 10%. Para Mozarildo, se houvesse mais cuidado com a 
atenção à saúde da criança e da mulher, estaria se cuidando de 80% 
dos problemas de saúde de qualquer localidade no país.

Fonte: Agência Senado

Comissão quer análise 
de ministros sobre 
formação de médicos 
A Comissão de Educação e Cultura realizará audiência pública com 

os ministros da Saúde, Alexandre Padilha, e da Educação, Aloizio 
Mercadante, para obter esclarecimentos acerca da formação dos 
médicos no país. Ainda não foi marcada data para o debate que 
vai tratar da residência médica e das condições de atendimento 
aos pacientes nos hospitais universitários. “Alunos de Medicina 
em todo o Brasil enfrentam dificuldades para utilizar os hospitais 

universitários públicos, que se encontram em estado precário. 
Faltam remédios, equipamentos, professores e, às vezes, falta até 
o próprio hospital dentro da universidade”, assinala o deputado 
Nilson Leitão (PSDB-MT), autor do requerimento para a audiência, 
aprovado no início de agosto. No Brasil, o investimento público em 
saúde equivale a 3,77% do Produto Interno Bruto (PIB). Segundo a 
especialista Juliana Fiuza Cislaghi, é preciso investir quase o dobro 
disso, o equivalente a 6% do PIB.

Fonte: Agência Câmara de Notícias

Perícia médica eletrônica 
para agilizar atendimentos
Para desafogar a excessiva demanda por avaliação médico-pericial, 

nome oficial do exame a que todo segurado do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) deve se submeter para se beneficiar dos 
vários auxílios da Previdência Social, o INSS adotou em junho, a 
perícia médica eletrônica em três gerências no Rio Grande do Sul 
(Porto Alegre, Canoas e Novo Hamburgo). Funciona assim: no caso 
de afastamento do trabalho por até 60 dias, o segurado pode recorrer 
a um médico de sua preferência, desde que o profissional tenha 
certificação digital fornecida pelo Conselho Regional de Medicina 
(CRM). O médico deverá enviar eletronicamente o resultado ao 
INSS e o segurado só irá a uma agência da autarquia para assinar o 
termo de benefício. A intenção é alcançar de 12% a 15% das perícias 
realizadas em todo o país. São Paulo, Pará e a Região Sul são os 
pontos nevrálgicos nessa área.

Fonte: Jornal do Senado (Pedro Pincer)

Proposta muda regra para 
rotulagem de medicamentos 
Tramita na Câmara o Projeto de Lei 3596/12, do Senado, que 

estabelece medidas para inibir erros de administração e uso 
equivocado de medicamentos. Pelo texto, os produtos deverão ter 
características de rotulagem e de embalagem que possibilitem a sua 
imediata identificação. O projeto altera a Lei 6.360/76, que trata da 
vigilância sanitária. Autor da proposta, o senador Humberto Costa (PT-
PE) observa que a medida poderia evitar equívocos semelhantes ao 
ocorrido no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Felício Rocho, em 
Belo Horizonte, quando uma técnica de enfermagem trocou sedativo 
por ácido. A matéria tramita em caráter conclusivo e será analisada 
pelas comissões de Seguridade Social e Família; e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania.

Fonte: Agência Câmara de Notícias (Oscar Telles)
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ACoNteCeu

Nova Diretoria do 
Cremesp toma posse 

O presidente reeleito do Conselho Re-
gional de Medicina de São Paulo, Renato 
Azevedo Júnior, deu posse à 4ª diretoria, 
gestão 2008/2013, durante solenidade 
realizada em 24 de agosto, no Espaço 
Hakka, na capital paulista, na presença do 
ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e de-
mais autoridades municipais e de entidades 

médicas. Azevedo estará à frente do Conselho durante o período de julho 
de 2012 a setembro de 2013. A Associação Paulista de Medicina de 
São Bernardo/Diadema foi representada pelo Diretor de Comunicação 
e Marketing, Tomás Patrício Smith-Howard. Prestigiaram a cerimônia, 
entre outros, o presidente da Associação Médica Mundial, José Luis 
Gomes do Amaral; o presidente do CFM, Roberto d’Avila; o presidente da 
AMB, Florentino de Araújo Cardoso Filho; o presidente da APM; Florisval 
Meinão; e o presidente do Sindicato dos Médicos, Cid Carvalhaes. 

V Encontro de Psicanálise 
A PMSBC/D apoiou o V Encontro das Regio-

nais da Sociedade Brasileira de Psicanálise 
de São Paulo, com o tema “Clínica Psicana-
lítica Contemporânea e Psicossomática”, 
promovido pela Regional do ABC nos dias 
17 e 18 de agosto, no Pampas Hotel, em 
São Bernardo. Criada em 2008, com partici-
pação do Coordenador do Departamento de 

Psiquiatria e Psicanálise da APMSBC/D, Romildo Gerbelli, a Regional 
do ABC é a primeira regional da SBPSP não originada de um núcleo 
psicanalítico. Com poucos anos de atividades, a Regional é pioneira 
em organizar um curso com duração de um ano e meio denominado 
“Introdução às ideias de Freud”, realizado na Casa do Médico SBC/D. 

Hospital e Maternidade 
São Lucas
Firme no propósito que consolidou a sua história de crescimento na 

cidade de Diadema, o Hospital e Maternidade São Lucas inaugurou, em 
agosto, seu novo ambulatório, instalado em prédio anexo ao complexo 
hospitalar, com 10 consultórios para médicos externos de diversas 
especialidades. Esta é mais uma etapa do programa de reestruturação 
e ampliação do hospital e de serviços, iniciado em 2008.

Congresso Médico 
Universitário do ABC
O presidente da APMSBC/D, Marcelo Ferraz de Campos, marcou 

presença na solenidade de abertura da 37ª edição do Congresso 
Médico Universitário do ABC (Comuabc), promovida em 13 de agosto, 
no Anfiteatro David Uip, no campus universitário. Após discursos, o
ex-aluno da FMABC, da turma de 1978, e atual Professor Titular da 
disciplina de Cirurgia Cardiovascular e Regente de Cirurgia Torácica da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Fábio Jatene, 
ministrou a palestra “Avanços da Tecnologia na Medicina”.

Durante o coquetel, Marcelo Ferraz de Campos fez questão de parabe-
nizar Jatene pela brilhante palestra, o que deu início a uma descontraída 
conversa sobre vários pontos apresentados na palestra, principalmente 
as dificuldades de implantação de tecnologia de ponta no país, e os 
problemas com os planos de saúde.

Estavam presentes à solenidade: o Diretor da Faculdade de Medicina 
do ABC, Adilson Casemiro Pires; o Presidente da Fundação do ABC, 
Maurício Mindrisz; o Secretário de Saúde de Santo André, Antonio Di 
Giovanni Neto; o Diretor de Planejamento da FUABC, Wagner Boratto; 
entre outros.

APMSBC/D no Comuabc 
Convidado pela organização do COMUABC, o Diretor Científico da 

APMSBC/D, Robson Barbosa de Miranda, fez uma apresentação e 
treinamento sobre acesso vascular guiado com ultrassom para os 
participantes do congresso. Através de equipamentos de ultrassom 
e modelos de treinamento in-
dustrializados, os estudantes 
puderam ter contato com a 
segurança dos procedimentos 
de acesso vascular orientados 
pela imagem ultrassonográfi-
ca. “Os estudantes presentes 
na apresentação tomaram 
contato com uma das mais 
importantes incorporações da 
tecnologia na prática médica”, 
afirmou Miranda.
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PerguNte Ao CoNSultor

Pergunte ao 
Consultor contábil

Dr. luis Carlos grossi
Presidente da Agl Contabilidade

Administrador de empresa - CrA 42.997
Contabilista - CrC iSP241579/0-6
Cirurgião Dentista - Cro 75.107

ISS, qual o significado 
deste tributo, para quem 
ele é recolhido?

ISS, Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, 
é um tributo devido a Prefeitura Municipal, recolhido e 
fiscalizado pelo Departamento de Rendas Mobiliárias, 
cujo fato gerador do imposto é a prestação de serviços 
prestados  por pessoa física ou jurídica, com ou sem 
estabelecimento fixo.

FGTS, alíquota de 
recolhimento de 8,5% 
sobre o salário do 
trabalhador, você sabe 
por que?

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, é um 
direito de todo trabalhador com vínculo empregatício 
e contratado sob o regime da CLT (Consolidação das 
Leis Trabalhistas). Mensalmente deve ser depositado 
junto a Caixa Econômica Federal em uma conta cha-
mada de conta vinculada do trabalhador a importân-
cia mensal e equivalente a 8% sobre a remuneração, 
este valor será liberado ao trabalhador somente no 
caso de demissão, aposentadoria, compra da casa 
própria e também em alguns casos para reformas 
e benfeitorias desde que seja em seu único imóvel.

Todo empregador seja ele pessoa física ou jurídica 
deve se cadastrar na Caixa Econômica Federal para 
que fique em condições de efetuar os recolhimentos 
que são mensais com vencimento todo dia sete de 
cada mês.

Mensalmente, na mesma guia de recolhimento e 
também com a mesma data de vencimento, dia sete 
de cada mês, deve ser recolhido a  Caixa Econômica 
Federal 0,5% sobre a remuneração paga ao trabalhador 
a título de Contribuição Social, este valor não vai para 
a conta do trabalhador e sim para o governo.

Somente as pessoas jurídicas optantes  pelo Sistema 

Simples de Impostos Federais , o que não é o caso dos 
cirurgiões dentistas sejam pessoa jurídica ou profissio-
nal autônomo, estão dispensados do recolhimento da 
Contribuição Social de 0,5% sobre a folha de pagamen-
to o que faz com que o custo do FGTS para os profissio-
nais de odontologia com empregados contratados pela 
CLT seja de 8,5% sobre a remuneração paga.

Você sabe o que significa 
CNES?
O Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde 

- CNES foi criado pela Agência Nacional de Saúde 
em 03 de outubro de 2000, através da Portaria MS/
SAS 376 com a finalidade de obter maior controle 
sobre as empresas de plano de saúde, visando 
disponibilizar informações das atuais condições de 
infra-estrutura de funcionamento do Estabelecimen-
to de Saúde em todas as esferas, ou seja, Federal, 
Estadual e Municipal.

O CNES é um registro obrigatório no Ministério da 
Saúde obtido através da Vigilância Sanitária, que a 
partir de Abril/2004 passou a ser de competência 
municipal, obrigatório àqueles estabelecimentos 
que realizam procedimentos de saúde com nível 
básico e médio.

Para obtê-lo é necessário protocolar documen-
tação específica a cada atividade, assinada pelo 
responsável técnico, juntamente com o Alvará de 
Funcionamento do estabelecimento.

O cadastro prevê as seguintes etapas:
1.) Fornecimento das informações através do 

preenchimento dos formulários, por parte do res-
ponsável pelo estabelecimento de saúde.

2.) Verificação “in loco” pelo gestor. (Secretaria 
Municipal da Saúde)

3.) Inclusão dos dados no DATASUS pelo gestor.
4.) Certificação do processo de cadastramento do 

Estado, sob responsabilidade do Ministério da Saúde.
Aviso importante: Para se efetuar o cadastro do 

CNES é necessário apresentação do protocolo de 
Cadastro junto a Vigilância Sanitária. 
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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

Fones para contato: 4123-5231 
/ 9937-2744

veNDe-Se
• Aparelho de Anestesia TAKA-

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

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

Atende clínica, cirurgia, endos-
copia e ultrassonografia do apa-
relho digestivo

Centro, São Bernardo.
Marcar entrevista pelo telefone: 

(11) 4121-3611, com Samai

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

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

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

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

PreCiSA-Se 
• Médicos com os seguintes 

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

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

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

Necessário residência completa em 
Pediatria ou em andamento.

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

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

Jurubatuba, 845, sala 95






