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Revista

MÉDICA

Dia do Médico - 18 de outubro
Comemorar ou lamentar?

Só nos resta comemorar o orgulho de sermos médicos validados 
pelas entidades médicas e de especialidades e pelo dever 

cumprido na assistência à saúde de nossa população!
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Novembro
ANIVERSARIANTES

Dia Aniversariante
1 Fábio da Costa Ramos Magário
1 Oswaldo Turatti Filho
3 Livia Cristina Gonçalves Job
4 Leonardo Henrique Machado
5 Livia Tiemi C. Tateyama

10 James Eduardo Coelho
11 Hans Manfred Voll
12 Dierk Fritz Bodo Kirchhoff
13 Cleber Resende 
14 Merlei Cristina Manzini
16 Arturo Omar Lazarte
18 Eduardo Vitor Neves Canto
18 Fernando Lerro
18 Joana Maria El Afiouni
19 José Amilton Terreiro
19 Mauro Hamilton Bignardi
19 Patrícia Reis
20 Amanda Pansani Tavares
20 Lilian Argentino Pinchiari
20 Maria Solange de Medeiros Cunha
21 Vanessa Arata
22 Nelson Bellotto Junior
22 Renato Barretto F. da Silva
22 Wagner Ciongoli
23 Alex Rodrigo Rodrigues de Oliveira
23 Bruna Santo Silveira
24 Maria Adelaide M. de Oliveira
24 Mariana da Costa Rose Paulino
26 Eduardo Arakaki Hypolito
26 Jorge Nahmatallah Obeid
27 Mauro Massafumi Taniwaki
30 Rafael Gusson Ramos

DATAS COMEMORATIVAS DE NOVEMBRO
01 Dia de Todos os Santos
02 Finados
05 Dia do Designer Gráfico
08 Dia do Radiologista

14 Dia do Bandeirante
Dia Nacional da Alfabetização

15 Proclamação da República
Dia do Esporte Amador

19 Dia da Bandeira
20 Dia Nacional da Consciência Negra
21 Dia Nacional da Homeopatia
22 Dia do Músico

25
Dia do Doador Voluntário de Sangue
Dia Internacional para a Eliminação da 
Violência Contra as Mulheres

26 Dia do Ministério Público

27 Dia Nacional de Combate ao Câncer
Dia de Nossa Senhora das Graças

28 Dia Mundial de Ação de Graças
Dia do Soldado Desconhecido
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PALAVRA DO PRESIDENTE

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

“Less is More”

Com menos diagnósticos e sem tratamentos 
corretos, consequentemente teremos mais 
doenças, além de maiores gastos e menos 
saúde, ou seja, “Less is More”.  

Atualmente, a discussão deixou de ser sobre 
os reais problemas de saúde em nosso país, 
como um déficit de 12.000 leitos, o que equi-
vale a 60 hospitais de 200 leitos, somente na 
cidade de São Paulo,  e passou a ser se os 
médicos cubanos são bons ou não.

Concordamos que não há saúde sem mé-
dico, mas igualmente não há saúde só com 
médico, principalmente se não soubermos 
sua real qualificação 
para o exercício da 
profissão.

Existem dois tem-
pos: o tempo político 
e o tempo de fazer 
direito. Observamos 
que o interesse do 
Programa Mais Mé-
dico é de resolver o tempo político (das urnas 
eleitorais), o qual é bem mais curto do que o 
tempo de fazer direito. 

A dúvida é: quem se responsabilizará pela 
atuação dos médicos estrangeiros que irão 
atuar na saúde da população mais carente?  
Médicos que não passaram por nenhum 
tipo de qualificação e que irão atuar como 
doutores. Médicos de um país ditatorial e 
autoritário que trazem em seu único discur-
so o objetivo de tentarem ajudar a saúde de 
nossa população.

A Revista VEJA, edição 
de 06 de setembro de 
2013, sobre a medicina 
em Cuba, revela que 
eles apresentam um co-
nhecimento contrário às 
evidências, sendo que 
submeter um estudo 
para publicação cientí-
fica é considerada traição à pátria comunis-
ta. Esclarece ainda que esses profissionais 
utilizam de medicações sem registro, após 
pesquisa realizada no Pubmed, a maior base 
de dados do mundo sobre saúde. O exemplo é 
o uso do veneno de escorpião para tratamento 

do câncer, comer-
cializado em Cuba 
com o nome de Es-
coziul ou Vidatox.  
Outro fato frequen-
te é que muitos dos 
médicos produzem 
a sua própria me-
dicação, a qual é 
dada ao paciente, 

tendo como base o açúcar.

Ainda de acordo com a revista, a propagan-
da é indispensável para o país da ditadura, 
apesar da obsoleta medicina, que formou 
neste ano mais de 10.000 médicos e que 
depende da exportação de mão de obra para 
se sustentar.

Somente o tempo poderá mostrar as lasti-
máveis sequelas na saúde da população mais 
carente de nosso país, consequência de um 
Governo focado em eleições. 

“A dúvida é: quem se res-
ponsabilizará pela atuação 
dos médicos estrangeiros 
que irão atuar na saúde da 
população mais carente?”

Podemos pensar que menos é mais quando 
pensamos no Programa Mais Médicos?
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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 
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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 

Tomás Patrício 
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 .

LUTO

NA SAÚDE

Pela nossa luta permanente neste caminho marcado 
de adversidades políticas, vindas do poder sem ética e 
sem transparência, só de vantagens para alguns, em 
benefício próprio e em detrimento do coletivo, chegamos 
mais uma vez no momento da necessidade de refletir a 
célebre frase do grande “Rui Barbosa”... Já que este ano 
nada temos a celebrar, então só resta o orgulho na satis-
fação do dever cumprido e que até hoje fizemos, mesmo 
sem a infraestrutura que o poder público não deu, tudo 
pela saúde dos nossos pacientes em âmbito nacional... 

Agora, vamos fiscalizar e denunciar as irregularidades!

“De tanto ver triunfar as nulidades, de 
tanto ver prosperar a desonra, de tan-
to ver crescer a injustiça, de tanto ver 
agigantarem-se os poderes nas mãos 
dos maus, o homem chega a desanimar 
das virtudes, a rir-se da honra, e a ter 
vergonha de ser honesto”

Rui Barbosa

“De tanto ver triunfar as nulidades, de 
tanto ver prosperar a desonra, de tan-
to ver crescer a injustiça, de tanto ver 
agigantarem-se os poderes nas mãos 
dos maus, o homem chega a desanimar 
das virtudes, a rir-se da honra, e a ter 
vergonha de ser honesto”

Rui Barbosa



Revista Visão Médica - Informativo da APM Regional São Bernardo do Campo e DiademaOutubro de 20136

OPINIÃO DO LEITOR
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OPINIÃO DO LEITOR

EU SOU APM

Sócio Novo
Renata Maximiano Meiga
Acadêmica 
6º ano da Faculdade de Medicina do ABC
Admissão: agosto de 2013

Sócio Antigo
Eduardo de Melo Carvalho Rocha 
Geriatra
CRM: 94500
Admissão: julho de 2000

“Só o esforço conjunto poderá trazer benefícios à classe 
medica e ao cenário da saúde no Brasil”

Para se conseguir essa união, a acadêmica do 6º 
ano de medicina Renata Maximiano Meiga considera importante 
estar ligada a uma associação médica, principalmente em tempos 
tortuosos como o cenário da saúde pública que a categoria e popu-
lação vivência no momento atual. “É importante ter uma entidade 
que nos una e possibilite discussões, lutas e construções conjuntas”, 
analisa Renata, que ficou sócia da APM de São Bernardo/Diadema, 
em agosto último, por acreditar que a participação nesse processo 
de esforço conjunto deve iniciar já na fase acadêmica. Além disso, a 
futura médica ressalta que a APM proporciona diversos outros bene-
fícios aos sócios, como “convênio com valores abaixo do mercado, 
despachante, desconto em produtos, clube de campo, a estrutura 
das sedes das APM’s, entre outros”.

“Entre outros benefícios, o associativismo proporciona, 
principalmente, o entrosamento social entre os profissio-
nais da área médica”

Destaca o Geriatra Eduardo de Melo Carvalho Rocha. Por traba-
lhar em diferentes locais e, às vezes, em duas ou mais cidades, 
como, por exemplo, em São Bernardo e em São Paulo, a maioria 
dos médicos, quase a totalidade, tem pouco tempo disponível. 
“Justamente por isso, a Associação Paulista de Medicina é extre-
mamente útil, porque oferece serviços que facilitam o dia a dia do 
médico”, Observa Eduardo de Melo, formado na Santa Casa de 
São Paulo, em 1998. Além dos serviços, o geriatra acrescenta que 
a APM também possibilita a participação em assuntos importan-
tes para a classe médica em diversas áreas, como na de Defesa 
Profissional e na de atualização científica de qualidade. “Por todas 
essas razões e também para poder me manter ativo na região onde 
moro e trabalho fiquei sócio da Associação Paulista de Medicina 
de São Bernardo/Diadema, em 2000” afirma. 

Crise sem 
precedentes

“Tenho uma visão muito negativa dos 
fatos recentes envolvendo a situação da 
medicina no nosso país. A crise aberta 
entre governo federal e classe médica 
é algo sem precedentes, e tem, no meu 
entendimento, raízes dos dois lados. Pelo 
lado de nossa classe, temos que exercer a 
autocrítica no sentido de não termos sido 
competentes em formular uma política 
médica em nossos municípios, estados 
e união. Abrimos mão de muitos valores, 
não nos concentramos na adequação da 
formação médica às realidades nacionais 
e continuamos inertes na questão da 
educação política dos estudantes de me-
dicina. É o preço que pagamos pelo ônus 
de perseguir arduamente a qualificação 
científica que idealizamos oferecer aos 
doentes e não doentes. Por seu lado, o 
governo federal, ou melhor dizendo, os 
governos federais, desde a implantação 
constitucional do SUS (Sistema Único de 
Saúde), em 1988, omitiram-se da sua 
missão de reformar o gerenciamento do 
ensino médico e da construção das car-
reiras na saúde pública nas 3 esferas de 
governo, omissão esta premiada com toda 
a sorte de fragilizações e precarizações 
nas relações de trabalho no bojo da esfera 
pública, contribuindo assim para o caos 
ora instalado. As últimas medidas, fulcra-
das no atropelo das instituições, são sim-
plesmente assustadoras, e pessimamente 
justificadas nas reações da categoria, 
estas, por sua vez, reveladoras da respec-
tiva incapacidade formulativa. Estamos 
em uma Torre de Babel, que dará muito 
trabalho para desconstruir. Vejo, portanto, 
erros dos dois lados. Mas o governo não 
tem o direito de errar. Muito menos com 
os médicos e suas instituições”

Nelson Nisenbaum, CRM: 50778
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Confira as ofertas imperdíveis dos parceiros da APM
Central de atendimento: (11) 3188-4270 / 4339 / 4579 / 4370.

fábrica com até 30% de desconto.
Localização: Nacional (compra online)

ELECTROLUX
A maior fabricante mundial de 
eletrodomésticos oferece descontos de 
até 40% e parcelamento em até 10x sem 
juros. Frete grátis para todo o Brasil. 
Localização: Nacional (compra online)

 Instrumentos Musicais

PLAYTECH
5% a 10% na compra de qualquer 
instrumento musical, acessórios ou 
equipamentos de áudio profissional. 
Localização: Nacional (compra online)

 Cursos

SPAZIO ITALIANO
Associado da APM tem 10% de 
desconto nos cursos ministrados nas 
escolas e nos cursos in-company.
Localização: Consulte as unidades.

GANEP EDUCAÇÃO: O GANEP Educação 
é a maior instituição especializada em 
terapia médico-nutricional no Brasil e 
oferece 20% de desconto em todos os 
cursos de atualização a distância.
Localização: Compra online

 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, * 10% desconto nas 
compras acima de USD 200.
Localização: São Paulo

 Seguros e Planos de Saúde

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

 Materiais para Escritório

STAPLES: A maior fornecedora do mundo 
em papelaria e materiais de escritório. 
Em parceria com a APM, ela oferece 15% 

de desconto em todo o site para compras 
acima de R$ 100,00.  
Localização: 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 
eletrônicos, como Acessórios de 
Áudio, MP3 & MP4 Player, Câmeras e 
Filmadoras, Games, Computadores & 
Tablets, Celulares, Televisores, Blu-
ray, DVD & Home Theater. 
Localização: Naciona (compra online). 

 Serviços

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

 Veículos

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

 Flores e Decoração

NOVA FLOR
20% de desconto nos 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)

 Informática e Comunicação

SONY VAIO: Fabricante de uma infinidade 
de produtos 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: Compra online.

WKN: Empresa especializada em 
treinamentos e manutenção de 
computadores Mac. Domine os programas 

de foto, música, vídeo e conheça todos os 
recursos de seu  iPad/iPhone. Associado 
APM tem 15% de desconto em todos 
os treinamentos e 10% de desconto na 
assistência e visita técnica.
Localização: São Paulo

 Varejo

WALMART
10% de desconto em utilidades 
domésticas e 5% nos demais produtos 
do site, com exceção de algumas 
marcas e categorias.
Localização: Nacional (compra online)

 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 Go-
diva , Lindt, Belgian, Jacquot, Weinrich, 
Porta, Jubileu, Loacker e Pepperidge.
Localização: Nacional (compra online)

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

 Uso Pessoal

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

 Hotéis e Viagens

BLUE TREE PARK BÚZIOS
Resort com a sofisticação de Búzios e 
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 
business center, espaço para eventos, 
serviços de lavanderia e estacionamento.
Localização: Búzios

 Agência de Turismo

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: 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)

 Grande ABC

A ESPORTIVA: 10% de desconto nas 
compras à vista, válido para lojas físicas 
e online, ou 5% de desconto em até três 
vezes no cartão para as lojas físicas.
Localização: Consulte as unidades.

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

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

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

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 pagamento de 
10 a 12 vezes sem juros.
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: Consulte as unidades.

 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 

CLUBE DE BENEFÍCIOS

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



Espaço Gourmet

CCJ supera divergências e 
aprova PEC do Orçamento 
Impositivo

Depois de dois adiamentos, a Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania (CCJ) conseguiu aprovar, no dia 
9 de outubro, substitutivo do senador Eduardo Braga 
(PMDB-AM) à proposta de emenda à Constituição (PEC 
22A/2000) que torna obrigatória a execução de emendas 
parlamentares ao Orçamento da União. O texto também 
cria uma fonte de financiamento estável para a saúde 
pública. Das 27 emendas apresentadas, o relator incor-
porou apenas duas: uma do presidente da CCJ, senador 
Vital do Rêgo (PMDB-PB), e outra do senador Blairo Maggi 
(PR-MT). Mas aproveitou sugestões de outros senadores, 
como Humberto Costa (PT-PE), Antônio Carlos Valadares 
(PSB-SE) e José Agripino (DEM-RN). A matéria vai ao 
Plenário do Senado.

Ao apresentar adendo ao substitutivo, Braga voltou 
a realçar inovações agregadas pelo Senado ao texto 
aprovado pela Câmara dos Deputados. As principais 
são a destinação de 50% das emendas parlamentares 
de execução obrigatória a ações e serviços públicos de 
saúde e a vinculação de 15% da Receita Corrente Líquida 
(RCL) da União para financiamento do setor. “Assim, ficam 

assegurados R$ 50 bilhões a mais para a saúde entre 
2013 e 2018”, ressaltou o relator.

Fonte: Agência Senado

Residência médica deverá 
ter uma vaga por graduado 
daqui a cinco anos

O relator da Medida Provisória 621/13, deputado Rogé-
rio Carvalho (PT-SE), mudou as regras para a realização 
de residência médica e estipulou a meta de uma vaga 
de residência para cada formado em Medicina. Segundo 
o texto aprovado no dia 9 de outubro pela Câmara dos 
Deputados, os programas de residência médica deverão 
viabilizar, até 31 de dezembro de 2018, a oferta anual 
de vagas equivalentes ao número de graduados em Me-
dicina do ano anterior. Para o cumprimento dessa meta, 
serão consideradas as vagas nas modalidades criadas 
de residência em Medicina Geral de Família e Comuni-
dade e outras de acesso direto. As residências médicas 
de acesso direto serão nas especialidades de: genética 
médica; medicina do tráfego; medicina do trabalho; me-
dicina esportiva; medicina física e reabilitação; medicina 
legal; medicina nuclear; patologia; e radioterapia.

Fonte: Agência Câmara
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PARLAMENTAR
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DEFESA PROFISSIONAL

Câmara aprova MP 621/13 
que cria o programa Mais 
Médicos

Na madrugada do dia 9 de outubro, 
depois da obstrução de oito horas, a Câ-
mara dos Deputados aprovou a Medida 
Provisória 621/13, que cria o programa 
Mais Médicos, cujo objetivo é 
aumentar o atendimento 
do Sistema Único de 
Saúde (SUS) em cida-
des onde há carência 
desses profissionais. 
Criticado pelas en-
tidades médicas, o 
texto ainda precisa 
ser aprovado no Ple-
nário do Senado até 5 
de novembro para não 
perder seus efeitos.

Um dos pontos mais polêmicos 
nos debates sobre a MP foi a necessidade 
ou não de revalidação do diploma do médico es-
trangeiro. Neste ponto, o Plenário aprovou emenda 
que restringe a dispensa de revalidar o diploma aos 
três primeiros anos. A emenda também determina 
que os médicos estrangeiros somente poderão 
participar da prorrogação de três anos do Mais 
Médicos se integrarem carreira médica específica.

Outra mudança foi a transferência da responsa-
bilidade do registro provisório de profissionais para 
o Ministério da Saúde, prerrogativa exercida antes 
pelos Conselhos Regionais de Medicina (CRMs). 

O médico estrangeiro participante do programa 
não poderá exercer a medicina fora das atividades 
do Mais Médicos, mas estará sujeito à fiscalização 
dos CRMs, embora não precise pagar anualidade. O 

Plenário aprovou ainda a modificação que permite 
que médicos aposentados participem do programa. 

Desde a edição da MP, em julho de 2013, cerca 
de 670 médicos brasileiros aceitaram fazer parte 
do programa, e o Executivo espera trazer quatro 
mil médicos cubanos ao País até o fim do ano por 
meio de um acordo entre os governos do Brasil e 
Cuba, através dos Ministérios das Relações Exter-
nas e  da Saúde. Esses profissionais trabalharão 
nas regiões com menos proporção do médicos por 
habitante, com bolsa de R$ 10 mil, mais ajuda de 
custo para despesas de instalação (no valor de 
até três bolsas) e o pagamento das despesas de 
deslocamento até a cidade de trabalho.

Com informações da Agência Câmara e Cremesp
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Nos dias 25 e 26 de novembro, o Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) realizará audiência pública sobre o Programa 
Mais Médicos, instituído pela Medida Provisória (MP) 621, 
de 8 de julho de 2013. A audiência foi designada pelo 
ministro Marco Aurélio, relator das Ações Diretas de Incons-
titucionalidade (ADI) 5035 e 5037, relativas ao assunto.

As exposições ocorrerão no dia 25, das 9h às 18h, e no 
dia 26, das 9h às 12h40, na Sala de Sessões da Primeira 
Turma do STF, em Brasília. “Esclareço que o objetivo é ana-
lisar, do ponto de vista sistêmico, as vantagens e desvan-
tagens da política pública formulada”, ressaltou o ministro 
Marco Aurélio. Segundo ele, a participação de pessoas com 
experiência nos temas envolvidos é importante, tendo em 
vista a relevância da questão. Cada expositor terá o tempo 
de 20 minutos, permitida a apresentação de memoriais.

ADIs
A ADI 5035 foi apresentada pela Associação Médica 

Brasileira (AMB), e a ADI 5037 pela Confederação Nacional 
dos Trabalhadores Universitários Regulamentados (CNTU). 
As duas entidades questionam diversos pontos da MP 
621/2013, que estabeleceu política pública com alterações 
quanto ao funcionamento dos cursos de graduação em 
medicina e à formação dos profissionais bem como à contra-
tação de médicos para atuarem no âmbito da saúde pública, 
inclusive estrangeiros e brasileiros formados no exterior, 
dispensada a revalidação do diploma universitário. As nor-
mas possuem implicações nos campos da administração 
pública, educação, trabalho e, principalmente, da saúde.

A CNTU formalizou a ADI 5037 buscando a declaração de 
inconstitucionalidade da MP 621, em especial dos artigos 
3º a 11, 13 e 14. Já a Associação Médica Brasileira, na 
ADI 5035, propôs pedido menos extenso, alcançando os 
artigos 7º, incisos I e II, parágrafos 1º, 2º, incisos I e II, e 
3º; 9º, incisos I e II e parágrafo 1º; 10, parágrafos 1º, 2º, 
3º e 4º; e 11.

Inscrições
Os interessados, pessoas jurídicas com ou sem fins lucra-

tivos, mas de adequada representatividade, e pessoas físi-

Supremo convoca audiência pública 
sobre programa mais médicos

cas de notório conhecimento nas áreas envolvidas, poderão 
manifestar seu desejo de participar e de indicar expositores 
na audiência pública até o dia 1º/11/13. Os requerimentos 
de participação deverão ser encaminhados exclusivamente 
para o endereço de e-mail audienciamaismedicos@stf.jus.
br até o referido prazo.

Fonte: STF

MEC divulga universidades que 
aderiram ao Revalida.

Com 12 universidades, o Nordeste foi a região com maior número de 
instituições que aderiram ao Programa de Revalidação de Diplomas de 
Médico (Revalida) para o ano de 2013. Em segundo lugar vem a região 
Sudeste, com 8, seguida da Sul, com 7, Norte com 5, e Centro-oeste, com 
4. A lista das 36 instituições que aderiram ao Revalida, prova destinada a 
médicos formados no exterior que desejam exercer a profissão no Brasil, foi 
divulgada pelo Ministério da Educação em 30 de setembro.

Orientado pela Matriz de Correspondência Curricular para Fins de 
Revalidação de Diplomas de Médico Expedidos por Universidades Estran-
geiras, o exame reprovou, em 2012, 91% dos candidatos inscritos, ou seja, 
apenas 77 candidatos conseguiram aprovação no exame, com conteúdos 
e competências das cinco grandes áreas de exercício profissional: cirurgia; 
medicina de família e comunidade; pediatria; ginecologia-obstetrícia e 
clínica médica. Além disso, estabelece níveis de desempenho esperados 
para as habilidades específicas de cada área. 

Região Norte
Universidade Federal do Amazonas
Universidade Federal do Acre
Universidade Federal de Roraima
Universidade Federal de Rondônia
Universidade do Estado do Amazonas
Região Nordeste
Universidade Federal de Pernambuco
Universidade Federal do Ceará
Universidade Federal do Piauí
Universidade Federal de Alagoas
Universidade Federal da Bahia
Universidade Federal de Campina Grande
Universidade Federal de Sergipe
Universidade Federal da Paraíba
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Universidade Estadual de Ciências da Saúde 
de Alagoas
Universidade Estadual do Ceará
Universidade Estadual de Santa Cruz
Região Centro-Oeste
Fundação Universidade Federal da Grande 
Dourados

Universidade Federal de Goiás
Universidade de Brasília
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Região Sudeste
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Universidade Federal de Uberlândia
Universidade Federal do Espírito Santo
Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro
Universidade Federal do Triângulo Mineiro
Universidade Federal de Ouro Preto
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mes-
quita Filho
Universidade de Taubaté
Região Sul
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Universidade Federal de Santa Catarina
Universidade Federal do Rio Grande
Universidade Federal do Paraná
Universidade Federal de Santa Maria
Universidade Estadual de Londrina
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Fundação Universidade Regional de Blumenau

Matéria editada com informações do O Globo

Veja a lista de universidades, por região:
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HOSPITAIS DO ABC

Após um ano e quatro meses de funcio-
namento, além de oferecer um atendimento 
acolhedor e humanizado, o Hospital Unimed 
já realizou mais de três mil procedimentos 
cirúrgicos, entres eles, 1 mil partos e mais de 
cinco mil internações.

O Hospital Unimed ABC conta com quatro sa-
las para cirurgias. Na internação adulta são 28 
leitos enfermaria (02 leitos por quarto), criado 
mudo, mesinha de apoio, cadeira, banheiro 
privativo, TV de LCD 26’ e telefone com ramal.

E são 16 apartamentos com cama elétrica, mais sofá-
-cama para acompanhante, poltrona, criado mudo, mesi-
nha de apoio, cadeira, TV de LCD 26’, ramal telefônico, 
banheiro privativo.

 
Já a UTI adulto conta com 12 leitos, que oferecem suporte 
avançado de vida para pacientes com instabilidade clínica 
e com potencial de gravidade com monitorização completa 
e vigilância 24 horas com equipe multidisciplinar (médico, 
fisioterapeuta, enfermeiros, assistente social, entre outros). 
Ambiente reservado, proporcionando conforto e privacidade 
aos pacientes.

Na maternidade são 18 leitos com banheiro, TV de LCD 26’ e 
sala de conforto materno. O Hospital Unimed oferece 10 leitos 
para recém-nascidos na UTI Neonatal. Os bebês de até 28 
dias, que requerem cuidados especiais, são monitorados pela 
dedicação total da equipe médica e de enfermagem, em uma 
UTI graciosamente decorada e estruturada com modernos equi-
pamentos para monitorar, seguramente, os recém-nascidos.

A gestante, que durante o pré-natal se prepara para um 
parto normal, ao apresentar os primeiros sinais de que seu 
bebê está a caminho, pode dirigir-se diretamente ao Hospi-
tal Unimed onde encontrará uma equipe especializada em 
obstetrícia, inclusive com médicos obstetra, anestesiologista 
e neonatologista, presentes 24h, preparados para dar o 
suporte em todos os momentos que antecedem a chegada 
do bebê até o seu nascimento.

Atendimento humanizado: este é o 
diferencial do Hospital Unimed

O Hospital oferece o Alojamento Conjunto, pois entende 
que 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.

Os profissionais que compõem a equipe técnica multidisci-
plinar estão 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. São médicos, enfermeiros e auxiliares, fisio-
terapeuta, fonoaudiólogo, assistente social, nutricionista, 
todos motivados a proporcionar atendimento de qualidade. 
Segundo Dr. Erlan de Marco, Diretor Técnico do Hospital 
Unimed, o objetivo é atuar por meio de procedimentos pa-
dronizados 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 ABC atende, exclusivamente, benefi-
ciários com planos de saúde Unimed e localiza-se na Rua 
Aurélia Salazar Jorge, 303 – Rudge Ramos – São Bernardo 
do Campo – SP. 

Para mais informações, acesse: www.unimedabc.com.br, 
Hospital ou ligue 4366-1800.

Erlan de Marco
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AGENDA APMSBC/D

Conferências Introdutórias 
e Novas Conferências 

Introdutórias sobre Psicanálise

(A ansiedade, A Teoria da Libido e 
o Narcisismo, Transferência)

Sociedade Bras ileira de Psicanálise  
Seção Regional do Grande ABC

Dia: 9 de novembro - às 8h30
(Certificado com 75% de presença!)

Auditório da APM SBC/D • Rua 
Pedro Jacobucci, 400, São Bernardo, 

SP
Informações/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 insti-
tuições 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.

Você é especial visa reunir participantes que colaborem na arrecadação dos fundos necessários para 
a continuidade do tratamento de crianças carentes portadoras de necessidades especiais

APOIO
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AGENDA CIENTÍFICA

Seminário: Desafios e Avanços da Pes-
quisa, Regulamentação e Uso Clínico 
de Fitoterápicos
Sociedade Brasileira de Medicina Far-
macêutica
Dia: 1º
Local: Auditório do SINDUSFARMA (Rua 
Alvorada, 1.280, Vila Olímpia, São Paulo)
Informações: (11) 3253-2848 / www.
sbmf.org.br / e-mail: eventos@sbmf.org.br
 
Fórum de Debates em Reumatologia
Sociedade Paulista de Reumatologia
Dia: 6
Local: Associação Médica Brasileira 
(São Paulo)
Informações: (11) 3284- 0507 / reuma-
tologiasp@reumatologiasp.com.br
 
11° SIMBIDOR – Simpósio Brasileiro e 
Encontro Internacional sobre Dor
Sociedade Brasileira de Neurocirurgia
Dia: 7, 8 e 9
Local: Hotel Maksoud Plaza (São Paulo 
/ SP)
Informações: (11) 3051-6075 / www.
sbn.com.br / www.simbidor.com.br/s11/
  
7º Curso de Interação Clínico-Labo-
ratorial
Albert Einstein Medicina Diagnóstica
Apoio: Sociedade Brasileira de Patologia 
Clínica e Medicina Laboratorial
Dias: 8 e 9
Local: Hospital Israelita Albert Einstein – 
Auditório Moise Safra (São Paulo)
Informações: (11) 2151-1001 / www.
einstein.br/ensino/eventos
 
VII SIMADII – Simpósio Internacional 
Multidisciplinar de Atualização em 
Doença Inflamatória Intestinal.
Federação Brasileira de Gastroenterologia
Dias: 8 e 9
Local: Hotel Sheraton / WTC (São Paulo)
Informações: (11) 3082-1460 / www.
kongress.com.br/simposio
 
16ª Campanha Nacional Gratuita em 
Diabetes – Detecção, Orientação, Edu-
cação e Prevenção das Complicações
Associação Nacional de Assistência ao 
Diabético
Dia: 10, das 8h às 17h
Local: Colégio Madre Cabrini (Rua Madre 
Cabrini, 36, Junto à estação Vila Mariana 
do Metrô)
Informações: www.anad.com.br
 
15° Congresso Paulista de Pneumolo-
gia e Tisiologia
Sociedade Paulista de Pneumologia e 
Tisiologia
Dias: 14 a 17

Local: Centro Fecomercio de Eventos 
(São Paulo)
Informações: 0800 171618 / www.
congressosppt.com.br / e-mail: sppt@
sppt.org.br
 
XXXIV Congresso Brasileiro de Urologia
Sociedade Brasileira de Urologia
Dias: 16 a 20
Local: Natal / RN
Informações: (21) 2246-4092 /  www.
cbu2013.com.br
 
Avaliação psicossocial: quem deve fa-
zer, o que será avaliado e qual o critério 
para aptidão?
Associação Paulista de Medicina do 
Trabalho
Dia: 18 – 19h às 22h
Local: APM (Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 
278, Bela Vista, São Paulo)
Informações: (11) 3107-7979 / www.
spmt.org.br
 
Curso de Cirurgia Robótica
Hospital Nove de Julho
Apoio: Sociedade Brasileira de Video-
cirurgia
Dias: 18 e 19 (Vagas Limitadas!)
Local: Auditório do Hospital 9 de Julho 
(Rua Eng. Monlevade, 118,1º andar / 
Ala A, Bela Vista, São Paulo)
Informações: (11) 3147-9646 / e-mail: 
centrodeestudos@h9j.com.br
 
43º Congresso Brasileiro de Otorrino-
laringologia e Cirurgia Cérvico-Facial
Associação Brasileira de Otorrinolaringo-
logia e Cirurgia Cérvico-Facial
Dias: 20 a 23
Local: Anhembi (São Paulo)
Informações: (11) 5084-4246 / e-mail: 
eventos@aborlccf.org.br
 
XXX Congresso Brasileiro de Reuma-
tologia
Sociedade Brasileira de Reumatologia
Dias: 20 a 24
Local: Centro de Convenções de Pernam-
buco (Recife / PE)
Informações:  (85) 3416-0075 / www.
sbr2013.com.br
  
Curso de Especialidades – Quadril
Sociedade Brasileira de Ortopedia e 
Traumatologia – Regional São Paulo
Dia: 21 às 19h30
Local: Sede da SBOT-SP (São Paulo)
Informações e Inscrições gratuitas: (11) 
3889-7073 / 
e-mail: atendimento@sbotsp.org.br      
 
9º Jornada Paulista de Mastologia
Sociedade Brasileira de Mastologia 
Regional São Paulo

Dia: 21, 22 a 23
Local: Centro de Convenção Shopping Frei 
Caneca (Rua Frei Caneca, 569, São Paulo)
Informações: (11) 3107-6403 / www.
spmastologia.com.br / e-mail: sbmrsp@
uol.com.br
 
Simpósio Internacional de Segurança 
em Terapia Intensiva (Grande ABC)
Hospital e Maternidade Brasil / Santo 
André – Rede D’Or
Dias: 22 – 19h às 21h30 / 23 – 8h 
às 14h
Local: Hotel Mercure (Av. Industrial, 88, 
Bairro Jardim, Santo André / SP)
Informações: (11) 2127-6498 / 2127-
6497 / e-mail: marketing@hospitalbrasil.
com.br
  
Ciclo de Palestras na APH
Associação Paulista de Homeopatia
Dia: 23 – 9h00 às 18h00
Local: Rua Dr. Diogo de Faria, 839, São 
Paulo 
Informações: (11) 5579-1291 / www.
aph.org.br / e-mail: aph.adm@aph.org.br
 
Curso de Dermatologia / Ortopedia
Departamento de Dermatologia da 
Associação Paulista de Medicina
Dias: 26 – 18h às 22h / 27 – 18h30 
às 22h
Local: APM (Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 
278, São Paulo)
Informações: (11) 3188-4252 / www.
apm.org.br
 
Reunião Científica de Auditoria Médica
Comitê Multidisciplinar de Auditoria 
Médica da APM
Dia: 27 – 19h às 22h
Local: APM (Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 
278, São Paulo)
Informações: (11) 3188-4251 / www.
apm.org.br
 
XVI Congresso de Oftalmologia USP e
XV Congresso de Auxiliar de Oftalmo-
logia
Conselho Brasileiro de Oftalmologia
Dias: 29 e 30
Local: Centro de Convenções Rebouças 
(São Paulo)
Informações: (11) 3266-4000 / www.
oftamologiausp.com.br
  
V Curso de Capacitação na Prescrição 
de Fitoterápicos em Nutrologia
Associação Brasileira de Nutrologia
Dias: 30 de novembro – 16h às 21h
1º de dezembro – 8h às 14h
Local: Hotel Park Inn Ibirapuera (Av. 
Ibirapuera, 2.534, Moema, São Paulo)
Informações: (17) 3523-3645 / www.
abran.org.br

Novembro
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ACONTECEU

Empossados novos 
conselheiros do 
Cremesp
O pneumologista João Ladislau Rosa foi eleito presiden-

te do Conselho Regional de Medicina do Estado de São 
Paulo (Cremesp) no último dia 1º de outubro, na primeira 
Sessão Plenária da nova gestão 2013-2018, com os 
novos conselheiros, que foram empossados no mesmo 
dia. Formado pela Escola Paulista de Medicina (EPM/
Unifesp) em 1977, Ladislau já foi diretor do Sindicato dos 
Médicos de São Paulo e era o diretor de Comunicação 
do Cremesp na gestão anterior. 

De acordo com o regimento interno, a ca da 15 meses 
são eleitos novos diretores. A primeira diretoria da nova 
gestão é composta por: João Ladislau Rosa, presidente; 
Mau ro Gomes Aranha de Lima, vice-presi den te; Bráulio 
Luna Filho, 1º secretário; Renato Azevedo Júnior, 2º 
secretário; Silvia Helena Rondina Mateus, 1ª tesourei-
ra; Roberto Lotfi Junior, 2º tesoureiro; Nacime Salomão 
Mansur, coordenador do Departamento de Comunicação; 
Henrique Carlos Gonçalves, coordenador do Departa-
mento Jurídico; Clóvis Francisco Constantino, corregedor; 
Eduardo Luiz Bin, vice-corregedor; Carlos Alberto Herre-
rias de Campos, coordenador de Delegacias Metropolita-
nas; Paulo Cezar Mariani, coordenador de Delegacias do 
Interior; Denise Barbosa, coordenadora do Departamento 
de Fiscalização.

Já o novo corpo de Conselheiros do Cremesp é composto 
por: Adamo Lui Netto, Aizenaque Grimaldi, Akira Ishida, 
Alfredo de F. Santos Filho, André Scatigno Neto, Antonio 
Pereira Filho, Bráulio Luna Filho, Caio Rosenthal, Carlos A. 

H. de Campos, Carlos Alberto Monte Gobbo, Clóvis Francis-
co Constantino, Denise Barbosa, Desiré Carlos Callegari, 
Eduardo Luiz Bin, Eurípedes B. Carvalho, Gaspar de Jesus 
Lopes Filho, Henrique Carlos Gonçalves, João Ladislau 
Rosa, João Márcio Garcia, Katia Burle S. Guimarães, Kazuo 
Uemura, Krikor Boyaciyan, Lavínio Nilton Camarim, Luiz An-
tonio da C. Sardinha, Luiz Flávio Florenzano, Marco Tadeu 
M. de Moraes, Marcos Boulos, Marli Soares, Mauro Aranha 
de Lima, Nacime Salomão Mansur, Nívio Lemos Moreira 
Jr., Otelo Chino Junior, Pedro Teixeira Neto, Reinaldo Ayer 
de Oliveira, Renato Azevedo Júnior, Renato Françoso Filho, 
Roberto Lotfi, Ruy Yukimatsu Tanigawa, Silvana Morandini 
e Silvia Helena Rondina Mateus.

Reunião de 
Diretoria
A reunião mensal de Diretoria da Associação Paulista de 

Medicina de São Bernardo/Diadema, realizada no dia 3 de 
outubro, contou com a presença do Clínico Geral Nelson 
Nisenbaum, que solicitou a permissão de vir na APMSBC ex-
por alguns fatos ocorridos no último processo eleitoral para 
Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de 
Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), ocorrido nos 
dias 05, 06 e 07 de agosto deste ano. Integrante da chapa 
2, de oposição, Nisenbaum falou aos presentes sobre as 
desconfianças  existentes quanto à lisura das eleições – re-
presentantes da chapa de oposição noticiaram que durante 
a apuração ocorreu uma falha em um dos equipamentos 
utilizados para a contagem eletrônica das cédulas . Por ser 
partidária que todos têm direito de expor a sua versão dos 
fatos, a diretoria da APMSBC/D encaminhou convite formal 
ao novo presidente do Cremesp, da chapa 1, eleita no pleito 
2013 do órgão, para também vir colocar a sua versão, cuja 
data ainda está sendo acertada.

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
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Posse de novos 
membros na
Academia de 
Medicina de São 
Paulo 

O Diretor de Comunicação e Marketing da Associação 
Paulista de Medicina de São Bernardo/Diadema, Tomás 
Patrício Smith-Howard, representou a entidade na sole-
nidade de posse de três novos membros na Academia 
de Medicina de São Paulo, realizada em 4 de outubro. 
Tendo como patrono Antônio Ferreira de Almeida, o 
segundo vice-presidente da Associação Paulista de 
Medicina, o Ginecologista e Obstetra Prof./Dr. Donaldo 
Cerci da Cunha, da disciplina de Obstetrícia e Gineco-
logia da Faculdade de Medicina de Marília, passou a 
ocupar a cadeira de Josar de Carvalho Ribeiro da Silva; 
o especialista em Doenças Infecciosas e Parasitárias 
Prof./Dr. Vicente Amato Neto (USP), no lugar de Jorge 
Michalany, cujo patrono é Nagib Faris Michalany; e o 
mastologista Porf./Dr. Luiz Henrique Gebrim (UNIFESP), 
Diretor do Hospital Pérola Byington,  ocupando a cadei-
ra que era de Roberto Godoy e com Oswaldo Gonçalves 
Cruz como patrono. Ruy Tanigawa, 1º secretário da APM 
e também membro da Academia, fez a saudação a 
Donaldo, destacando adjetivos que, para ele, “são mar-
cantes no colega: coragem, idealismo, solidariedade e 
honestidade em todos os momentos, como médico e 
cidadão”. Entre os compromissos estabelecidos pelo 
Estatuto da Academia de Medicina de São Paulo estão 

os de promover e estimular o estudo e o progresso 
da Medicina, discutir e posicionar-se sobre assuntos 
relevantes à área, colaborar com os Poderes Públicos 
no estudo de questões de caráter médico ou médico-
-social e promover cursos e congressos, entre outros.

Com informações da APMSP

Almoço de 
confraternização
Com o objetivo 

de promover a in-
tegração entre os 
médicos sócios e 
não sócios e seus 
familiares, a Asso-
ciação Paulista de 
Medicina de São 
Bernardo/Diadema 
realizou mais uma 
almoço de confra-
ternização, em 15 de se-
tembro, no salão de festas 
da entidade. Coordenada 
pelos Diretores do Social, 
João Parisi Neto e Marisa 
de Oliveira Pelarin, a orga-
nização definiu cardápio 
especial que agradou todo mundo.

Reunião da 
ADIABC
Em 10 de setembro, a partir das 20h, o anfiteatro 

da Associação Paulista de Medicina de São Bernardo/
Diadema foi palco do Programa de Capacitação Médica 
(Procam), desenvolvido pela Associação dos Diabéti-
cos do ABC (ADIABC). A Diretora da APMSBC/D, Sylvia 
Ghiotto Abdian, membro ativo da ADIABC, participou do 
encontro, juntamente com mais 20 médicos e outros 
profissionais da área da saúde. O organização do evento 
reservou coffe break no início e no encerramento da 
programação.
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SERVIÇOS

Entregar a Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física 
é um desafio. Por isso, quanto melhor preparado, mais rápido 
o contribuinte conseguirá entregar a declaração. 

Luis Carlos Grossi, Presidente da AGL Contabilidade, 
fornece algumas dicas e orientações sobre a declaração 
do IRPF como:

Aliquotas do imposto sobre a renda retido na fonte
Tabela progressiva para cálculo mensal do Imposto de Ren-
da Pessoa Física. Exercício 2014, Ano-Calendário 2013:

Rendimentos de Capital:
Fundos de longo prazo e aplicações de renda fixa, em 
geral:
• 22,5% para aplicações com prazo de até 180 dias;
• 20,0% para aplicações com prazo de 181 até 360 
dias;
• 17,5% para aplicações com prazo de 361 até 720 
dias; 
• 15,0% para aplicações com prazo acima de 720 dias;
Fundos de curto prazo:
• 22,5% para aplicações com prazo de até 180 dias; 
• 20,0% para aplicações com prazo acima de 180 dias;
Fundos de ações:
• 15%;
Aplicações em renda variável:
• 0,005%;

Declaração de Imposto de Renda 2014 
dicas e orientações

Remessas ao Exterior:
25% (rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo em-

pregatício, aposentadoria, pensão por morte ou invalidez e 
os da prestação de serviços, pagos, creditados, entregues, 
empregados ou remetidos a não-residentes) e 15% (demais 
rendimentos de fontes situadas no Brasil);

Outros Rendimentos: 
30% (prêmios e sorteios em dinheiro), 20% (prêmios e 

sorteios sob a forma de bens e serviços), 1,5% (serviços de 
propaganda) e 1,5% (remuneração de serviços profissionais).

O Dr. Luis alerta para cuidados simples, como:
- Verificar atentamente o que foi preenchido e não cometer 

erros de digitação. Afinal, qualquer ponto ou vírgula fora 
do lugar pode fazer com que os valores informados sejam 
diferentes daqueles declarados pela fonte pagadora ou 
operadora do plano de saúde, por exemplo.

A multa por atraso na entrega é de 1% a 20% do valor do 
imposto devido (não inferior a R$ 165,74), de acordo com 
o tempo. 

Em parceria com a AGL, a APM disponibiliza todo o suporte 
necessário para auxiliar os profissionais de medicina.

Desde março 2013, a Associação Paulista de Medicina 
(APM) está promovendo fóruns e plantões de dúvidas em 
suas regionais, sobre planejamento e economia de impostos. 
Em parceria com a AGL Contabilidade, os fóruns têm cerca 
de duas horas de duração e são voltados para os médicos.

Entre os assuntos abordados pelo presidente da AGL e 
contabilista, Dr. Luis Carlos Grossi, estão: “Pessoa Física 
ou Jurídica – Qual a melhor opção?”, “Dicas e Orientações 
para Sossegar o leão – Imposto de Renda da Pessoa Física”, 
“Ganhos de Capital com a compra e venda de bens – Dicas 
e Orientações” e “Funcionários ou Terceirizados – Quais as 
relações existentes”.

Base de cálculo mensal em R$ Alíquota % Parcela a deduzir 
do imposto em R$

Até 1.710,78 - -
De 1.710,79 até 2.563,91 7,5 128,31
De 2.563,92 até 3.418,59 15,0 320,60
De 3.418,60 até 4.271,59 22,5 577,00
Acima de 4.271,59 27,5 790,58
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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.

• Sala comercial com 62 m² no  edifício Centro Empresa-
rial Mediterrâneo, situada à 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 

Cirurgião 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 responsável entrará em contato, caso a vaga ainda 
não esteja preenchida.

• Médicos com os seguintes títulos de especialistas AMB: Cirur-
gia Infantil, Infectologista, Mastologista, 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 aparelho di-
gestivo, Centro, São Bernardo. Marcar entrevista pelo telefone: 
(11) 4121-3611, com Samai.

• Terreno com 320 m²,  situado na Rua Ruth Pinto de Camar-
go, 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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