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VISÃO
Revista

MÉDICA

APMSBC/D atuante no movimento em 
prol da população e classe médica

Consulta 

a R$ 90,00 Reajuste dos 
procedimentos com 
recomposição das 
perdas acumuladas 
(balizador CBHPM)

Contratos dignos 

(sem frações de 

índices como 

critério 

de reajuste) CBHPM como 

referência no 

processo de 

hierarquização 

Não interferência na autonomia do médico 

Doutor, participe da grande manifestação na Avenida 
Paulista no dia 25 de abril

“NENHUM DE NÓS É TÃO BOM QUANTO TODOS NÓS JUNTOS”

Respeitar os 
direitos dos 
pacientes 

à cobertura 
contratada

Manutenção da rede assistencial ampla

Garantia de consulta e retornos em tempo breve



Datas comemorativas •Maio
01 Dia do Trabalho
03 Dia Mundial da Liberdade de Imprensa
05 Dia Nacional das Comunicações
05 Dia Nacional do Expedicionário
07 Dia do Oftalmologista
08 Dia do Profissional de Marketing
08 Dia do Artista Plástico, Dia do Pintor
12 Dia das Mães, Dia Internacional da Enfermagem
12 Abolição da Escravatura
15 Dia do Assistente Social
22 Dia Internacional da Biodiversidade
25 Dia da Indústria
26 Dia Nacional de Combate ao Glaucoma
27 Dia do Serviço de Saúde
28 Dia Nacional de Luta pela Redução da Mortalidade Materna
30 Corpus Christi
31 Dia do Espírito Santo
31 Dia Mundial de Luta Contra o Tabaco
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Maio

ANIVERSARIANTES

Dia Aniversariante
1 Carlos Antônio Moura
1 Thiago de Assis Fischer Ramos
2 Monyque Motta Carmona Gerbelli
3 Marcy de Oliveira
4 Carla Miranda Medeiros
4 Monique de Macedo Margon
5 André Barbosa Lima Biazetti
5 Nestor de Barros
6 Marcelo Cardoso Zappitelli
6 Tais do Nascimento Monteiro
7 Guido Hugo Valência Zanabria
7 Juliana Frozoni Lemes
7 Walter Cordoni Filho
8 Renato de Olivera Branco
9 Rosana Aparecida Chiorato

11 Amilton Sousa Fernandes
12 Eiffel Tsuyoshi Dobashi
12 Luis Fernando dos Santos Calderan
14 Enzo Ferrari
15 Débora Alvarez Vidal Pereira
15 Efigênia Marino
15 Omar Kalil Abrão Eid
16 Maria Cristina D’amato
18 Luiz Antônio Areas
19 Antônio Augusto Correia R. Lisboa
19 Maria Del Carmen Sanchez Garcia
21 Flávio Roberto Belisário dos Santos
22 Deborah Ascar Requena Perez
22 Luciana Maragno
22 Marisa de Oliveira Pelarin
26 Reginaldo Antônio Braz
27 Murilo William Dib
28 Cláudio Zago
28 Flávio Augusto V. Veizaga Veja
28 Michelle Dorta Tubota
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PALAVRA DO PRESIDENTE

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

Importação de 
médicos

“Precisamos entender que o pro-
blema da saúde não será resolvido 
simplesmente importando médi-
cos, ou aumentando deliberada-
mente o número de escolas médi-
cas em nosso país, como ocorreu 
nas últimas duas décadas”

A importação de médicos, com a automática 
revalidação de diplomas obtidos no exterior, 
para exercer a profissão em nosso país seria a 
solução para a suposta vocação em se fixarem 
nas regiões mais pobres e de baixa cobertura 
assistencial? Essa “importação de diplomas” 
sem critérios seria a solução para os vácuos 
existentes na assistência médica, como ocorre 
nas regiões da Amazônia e Nordeste?

Conforme levantamento formal realizado pelo 
Conselho Federal de Medicina (CFM), nos últimos 
12 anos, 4.534 médicos formados em outros 
países validaram seus diplomas no Brasil e estão 
em plena atividade.

Nossa convicção ca -
minha em conjunto com 
a do CFM: há um qua-
dro de dese quilíbrio, 
com a transferência, 
ao longo do tempo, de 
parte significativa des-
ses médicos para as 
capitais e municípios 
mais desenvolvidos.

Atualmente, os resul-
tados das três primeiras edições do Revalida 
(exame prestado pelo médico formado no exte-
rior para exercer sua profissão no Brasil) com-
provaram matematicamente que eles não estão 
aptos para atender, diagnosticar e prescrever. 
Em média, 90% foram reprovados.

Precisamos entender que o problema da saúde 
não será resolvido simplesmente importando 
médicos, ou aumentando deliberadamente o 
número de escolas médicas em nosso país, como 

o cor reu a partir da década 
de 90, quando passou de 
84 escolas, em 1996, para 
187, em 2012, sendo que, 
atualmente, inú meras esco-
las aguardam a autorização 
para iniciarem seus cursos 
de medicina.

O que a saúde do Brasil 
precisa?  É de mais médicos? A solução é com 
o aumento multiplicador de escolas formando 
profissionais que não apresentam condições 
básicas para o exercício da profissão, conforme 
foi comprovado no último exame do CREMESP, ou 
a solução da saúde é a importação de médicos 

dos mais variados pa-
íses para atuarem nas 
regiões mais carentes 
do Brasil?

Sabemos que ne-
nhuma dessas alter-
nativas será a solução 
para resolver os pro-
blemas de saúde nas 
regiões mais carentes.

Com a criação da carreira de estado e com 
adequadas condições de trabalho enfrentaremos 
o problema da saúde em nosso país de forma 
real e não somente midiática.

Temos a absoluta certeza que de nada adianta 
termos o profissional médico, qualificado e bem 
capacitado, sem que haja condições plenas e 
dignas para que ele realize o exercício da sua 
profissão de forma adequada aos princípios 
éticos da medicina.
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Finalmente, após várias tentativas, a presidente Dilma V. Rous-
seff recebeu receptivamente, em 4 de abril, os representantes 
das diversas entidades médicas do país, ocasião em que lhe foi 
entregue a seguinte carta:

Importante destacar a presença da APM nessa histórica visita, quando a presidente ouviu os 
vários temas sobre a medicina brasileira, ecoada pelas entidades médicas do país, as quais têm 
para colaborar, através de propostas práticas, com soluções para a área da saúde, que, no geral, 
está passando por situação delicada em todos os aspectos e níveis, tanto no âmbito municipal, 
estadual como federal, notórios e evidenciados todos os dias pela imprensa escrita e televisiva em 
todo território nacional.

 “Exma. Sra. Presidente Dilma, por favor, escute a nossa voz e não permita que outros interesses 
de poderosos cartéis manipulem o CADE e a ANS, tentem nos fazer calar e cerceiem nosso LEGÍTIMO 
DIREITO CONSTITUCIONAL de nos unirmos para lutar e reivindicar pelo respeito de uma medicina, 
na área pública e suplementar, acessível, digna e de qualidade para toda população do Brasil”.

Comunicado à população 
e toda classe médica

entregue a seguinte carta:

Importante destacar a presença da APM nessa histórica visita, quando a presidente ouviu os 

Brasília-DF, 4 de abril de 2013.

A Sua Excelência, a Senhora 
Dilma Vana Rousseff 
Presidenta da República Federativa do Brasil
 
Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
 
O compromisso dos médicos com o país dialoga com Vosso engajamento histórico na defesa da democracia, do inte-
resse público, da prática da boa medicina, da oferta de serviços de saúde de qualidade e da defesa do aprimoramento 
do Sistema Único de Saúde (SUS).
 
Por meio de suas entidades representativas, os 400 mil médicos brasileiros têm manifestado seu firme e incondicional 
apoio às tentativas de universalizar o acesso da população à Saúde, direito previsto na Constituição de 1988.

Demonstração deste esforço contínuo aparece na participação ativa dos médicos nos debates sobre o Exame Nacio-
nal de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida), na busca pela qualificação da formação médica e pela melhor 
distribuição dos médicos pelo território nacional.
 
Assim, ressaltamos mais uma vez nossa preocupação com a oferta de condições efetivas para o exercício da Medicina 
em benefício da sociedade, o que implica no desenvolvimento de proposta concreta que viabilize a presença de mé-
dicos em todas as áreas consideradas de difícil provimento, inclusive nas periferias de grandes centros urbanos, e o 
aperfeiçoamento do ensino médico brasileiro.
 
Ressaltamos a disposição dos médicos brasileiros, por meio de suas entidades representativas, de contribuir e par-
ticipar deste processo, cujos desdobramentos poderão ter efeitos duradouros e assegurar a extensão das conquistas 
anunciadas na esfera econômica ao campo das políticas sociais.
 
Respeitosamente,
 
Florentino de Araújo Cardoso Filho
Presidente da AMB
 
Carlos Vital Correia Lima 
Presidente em exercício do CFM
 
Geraldo Ferreira Filho 
Presidente da Fenam
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Contribuição Sindical Assistencial gera descontentamento
“Comecei a trabalhar como celetista (regime CLT) pela 

Fundação ABC, em 01/11/2012, e, para minha surpresa, no 
meu pagamento referente ao mês de dezembro, efetuado 
em 8 de janeiro deste ano, foi descontado a Contribuição 
Sindical Assistencial no valor de R$ 504,00. O dissídio 
aconteceu em setembro de 2012, ou seja, dois meses 
antes de eu ser registrado. Ainda mais, o RH do hospital 
me disse que no mês de março de 2013 seria descontada 
novamente a outra contribuição sindical obrigatória por lei; 
isto é, em um período de 3 meses paguei duas vezes para 
o Sindicato dos Médicos do ABC. Indignadamente sinto-me 
lesado, pois para quem trabalha no serviço público como 
eu, assim como outros, é realmente uma vergonha que 
uma entidade de classe como o Sindicato dos Médicos do 
ABC tire toda essa quantia do meu trabalho, sendo que já 
recebo pouco.  Pergunto: o que o Sindicato do ABC faz pela 
categoria médica quanto a defender ou negociar aumentos 
reais dos nossos salários, ou brigar pela isonomia salarial 
onde precisa, ou exigir melhorias das condições de trabalho 
e aumento do número dos colegas médicos onde se faz 
falta? Sugiro que o valor descontado seja reconsiderado e 
seja ressarcido por cobrança injusta. Espero que essa desa-
gradável e injusta experiência ocorrida comigo não aconteça 
a outros colegas, e que o Sindicato Médico do ABC seja 
mais transparente e pontual em comunicar amplamente as 
datas dos dissídios, contribuição assistencial facultativa e 
do imposto sindical obrigatório para facilitar que toda classe 
médica da região faça sua programação de contas. Por últi-
mo, sugiro que o trabalho dos RH dos hospitais seja melhor 
organizado e também comunique as datas dos descontos 
e a data limite para entrega da carta de não autorização 
do desconto para não ocorrer mais injustiças. Em tempo: o 
hospital fez a devolução do valor descontado” 

Luis Fernando dos Santos Calderan, ginecologista

“Nos últimos dois anos tive problemas com o Sindicato 
dos Médicos do ABCD no que se refere ao pagamento 
facultativo da Contribuição Sindical Assistencial que, se o 
médico não se manifesta, é descontada automaticamente 
de seu salário. Enviei carta registrada 2r ao referido sindi-
cato e a correspondência não foi recebida, voltou, isto após 
eu ter ido pessoalmente à sede e não ter sido recebido. 
Novamente, fui pessoalmente à sede, consegui subir, porém 
não queriam receber a minha carta de não concordância 
alegando que a data de entrega havia sido ultrapassada. 

Já antevendo dificuldade, fui munido de câmera digital 
e, após filmar a recusa, resolveram aceitar a carta! Em 
primeiro lugar, é um absurdo o que o sindicato faz todos 
os anos para receber essas verbas que são conseguidas à 
custa de nosso difícil trabalho! Eles, inclusive, ligam para o 
departamento pessoal dos hospitais incentivando os seus 
funcionários a não receberem essas cartas e os criticam 
quando orientam os médicos. Outro absurdo é o modo que 
nos tratam, fazem de tudo para as cartas não chegarem e 
usam expedientes totalmente imorais para essa finalidade. 
Acho que a norma deveria ser modificada, ao invés de nós 
termos todo esse trabalho humilhante, eles só deveriam 
descontar caso voluntariamente os médicos, através de 
uma carta, liberassem o desconto, do contrário, não pode-
riam efetivar . Sinto-me envergonhado de ser representado 
por essa entidade!  Não é à toa que estamos nessa situação! 
Quero dizer para o sindicato divulgar amplamente em meios 
de comunicação a data limite de entrega da carta desauto-
rizando o desconto da contribuição facultativa em folha de 
pagamento, meios como a APM, e não no site deles, aliás, já 
procurei lá e não encontrei. Poderíamos receber um e-mail 
com essa informação, e não deixar a data meio escondida”

Fábio Roismann Timoner, Dermatologista 

 “Pesquisei e extrai dos normativos do Tribunal Superior 
do Trabalho que, de acordo com a Constituição Federal de 
1988, a assembleia geral do sindicato pode fixar contribui-
ção para custeio do sistema confederativo da representação 
sindical respectiva (art. 8º, IV). O sindicato também pode 
estabelecer, nos termos da letra ‘e’ do art. 513 da CLT, 
por meio de acordo coletivo de trabalho, a contribuição 
assistencial, cuja arrecadação servirá para, por exemplo, 
sanear gastos do sindicato durante as negociações de 
acordo coletivo ou convenção em que foram negociadas 
condições de trabalho.  A jurisprudência tem se manifes-
tado no sentido que é licita a contribuição confederativa 
ou assistencial, desde que limitada sua cobrança aos 
associados filiados. Dessa forma, caso um empregado 
venha a estar filiado a uma determinada entidade sindical 
laboral que o represente na convenção coletiva de trabalho, 
a contribuição (confederativa ou assistencial) aprovada em 
assembleia geral da respectiva entidade é obrigatória, mas 
só para o empregado filiado. Portanto, fica a garantia cons-
titucional de liberdade individual de se associar ou não à 
entidade sindical, e igualmente o Precedente Normativo 
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OPINIÃO DO LEITOR



TST 119 determina que os empregados que não são 
sindicalizados não estão obrigados à  contribuição 
confederativa ou assistencial. A empresa deve so-
licitar ao empregado que se manifeste por escrito 
perante o sindicato e a empresa, não autorizando 
o desconto; isso também servirá de defesa para a 
empresa perante o sindicato da classe. (Extraído dos 
Normativos do TST)

Do acima, só resta acrescentar que, como não sindi-
calizada ao sindicato do ABC, não sou obrigada, pela 
constituição e pela normativa 119 do TST, a pagar a 
referida contribuição assistencial. O desconto sem a 
devida autorização do empregado é inconstitucional e 
contra a referida normativa do TST. O desconto não é 
compulsório, portanto, se não há autorização prévia, 
ele não deverá ser feito arbitrariamente como fazem 
o RH de alguns hospitais, isso ainda sem a devida 
solicitação ou comunicação prévia da data limite para 

apresentação de carta contrária ao desconto. Existe 
jurisprudência condenando sindicatos, hospitais ou 
empresas a fazer a devolução dos descontos realiza-
dos indevidamente por falta da autorização, uma vez 
que não houve discriminação em lista dos emprega-
dos filiados, os únicos obrigados a terem o desconto 
em folha de pagamento. Essa inobservância tem 
acarretado, inclusive, multas pelo descumprimento 
da lei e acórdãos junto ao TST. De tudo isso, fica bem 
claro uma péssima realidade a denunciar: ‘chega de 
sermos explorados pelo próprio sindicato da catego-
ria desta Região’, que já recebe uma grande quantia 
de dinheiro do nosso trabalho através do imposto 
sindical obrigatório, efetuado no primeiro trimestre 
de todos os anos.  Diferentemente, o SIMESP é bem 
atuante junto à APM e ao CRM, transparente nas 
cobranças e solidário aos médicos”

Cristiana Cruz Virgulino, Ortopedista

 Veja na íntegra o Precedente Normativo nº 119
 “Processo nº TST-MA-455193/1998-0 

CERTIFICO que a Seção Especializada em Dissídios Coletivos do 
Tribunal Superior do Trabalho, em Sessão Extraordinária hoje reali-
zada, sob a Presidência do Exmo. Ministro-Presidente Ermes Pedro 
Pedrassani, presentes os Exmos. Ministros Almir Pazzianotto Pinto, 
Ursulino Santos, Armando de Brito, Moacyr Roberto T. Auersvald, os 
Exmos. Juízes Convocados Fernando Eizo Ono e Lucas Kontoyanis e o 
Exmo. Subprocurador-Geral do Trabalho Dr. Guilherme Mastrichi Basso, 
DECIDIU, por maioria, vencido o Exmo. Ministro Moacyr Roberto e res-
salvado o ponto de vista do Exmo. Juiz Convocado Lucas Kontoyanis: 
I - aprovar a proposta de cancelamento do Precedente Normativo nº 
74 - DESCONTO ASSISTENCIAL; II - aprovar a proposta de reformulação 
do Precedente Normativo nº 119, nos seguintes termos:

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS - INOBSERVÂNCIA DE PRECEITOS 
CONSTITUCIONAIS. A Constituição da República, em seus arts. 
5º, XX e 8º, V, assegura o direito de livre associação e sindi-
calização. É ofensiva a essa modalidade de liberdade cláusula 
constante de acordo, convenção coletiva ou sentença normativa 
estabelecendo contribuição em favor de entidade sindical a título 
de taxa para custeio do sistema confederativo, assistencial, 
revigoramento ou fortalecimento sindical e outras da mesma 
espécie, obrigando trabalhadores não sindicalizados. Sendo nulas 
as estipulações que inobservem tal restrição, tornam-se passíveis 
de devolução os valores irregularmente descontados.’

Justificará voto vencido o Exmo. Ministro Moacyr Roberto.
Assunto: Proposta de cancelamento do Precedente Normativo nº 

74 e de reformulação do Precedente Normativo nº 119, formulada 
pela Comissão de Precedentes Normativos.

Para constar, lavro a presente certidão, do que dou fé.
Sala de Sessões, 02 de junho de 1998.»
Redação Anterior:
“Precedente Normativo TST nº 119
Fere o direito à plena liberdade de associação e de sindicalização 

cláusula constante de acordo, convenção coletiva ou sentença 
normativa fixando contribuição a ser descontada dos salários 
dos trabalhadores não filiados a sindicato profissional, sob a 
denominação de taxa assistencial ou para custeio do sistema 
confederativo. A Constituição da República, nos arts. 5º, inciso XX, 
e 8º, inciso V, assegura ao trabalhador o direito de livre associação 
e sindicalização.”

Redação dos arts. 5º, XX e 8º, V, da Constituição Federal:
“Art. 5º - ...
XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a perma-

necer associado;...
Art. 8º - ...
V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a 

sindicato;...”
Processo nº TST-MA-455193/1998-0, publicado no DJU de 

12.06.1998.
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Confira as ofertas imperdíveis dos parceiros da APM
Central de atendimento: (11) 3188-4270 / 4339 / 4579 / 4370.

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

 Lazer e Entretenimento 

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

 Eletrodomésticos

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

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

 Instrumentos Musicais

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

 Cursos

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

 Seguros e Planos de Saúde

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

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

 Editoras e Livrarias

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)

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

 Eletroeletrônicos

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

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

 Serviços

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

 Veículos

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

ALUGUE BRASIL
20% 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

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

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

 Uso Pessoal

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

Hotéis e Viagens

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

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

MEU MÓVEL DE MADEIRA
 20% de desconto no pagamento à vista 
ou 10% no pagamento a prazo.
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)

 Grande ABC

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

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

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 aéreas e 
hospedagem em congressos médicos. 
Localização: São Caetano do Sul

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

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

 Restaurantes e Bebidas

Arte Mais Culinária
Buffet especializado em diversos tipos 
de eventos, oferece 10% de desconto 
em todos os produtos e serviços.
Localização: São Paulo

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

CLUBE DE BENEFÍCIOS

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

Representantes das entidades médicas tiveram reunião com a presidenta da 
República, Dilma Rousseff, em 4 de abril, em Brasília, para tratar de assuntos 
ligados à saúde pública e à distribuição de médicos no país. Os médicos reafirma-
ram apoio ao SUS e ao projeto de Iniciativa Popular que reivindica investimento de 
10% das receitas brutas da União para a saúde pública. Manifestaram ainda que a 
distribuição dos médicos só se resolverá com a criação de uma Carreira de Estado 
e se posicionaram contrários à facilitação de revalidação de diplomas estrangeiros 
de Medicina, defendendo o atual sistema Revalida. Numa conversa franca com os 
médicos, Dilma se mostrou receptiva aos temas tratados.

Representando a AMB no encontro estavam o 1º vice-presidente, Jorge Carlos 
Machado Curi, e o 1º Tesoureiro, José Luiz Bonamigo Filho.  Além da presidenta, do 
ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e do secretário de Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde, Mozart Sales, estiveram presentes o presidente e o conselheiro 
do Cremesp, Renato Azevedo e Henrique Carlos Gonçalves, respectivamente; o 1º vice-
-presidente e o secretário geral do CFM, Carlos Vital Corrêa Lima e Henrique Batista 
e Silva; o presidente da APM, Florisval Meinão; o presidente e o vice-presidente da 
Fenam, Geraldo Ferreira Filho e Otto Fernando Baptista; e a presidente da Associação 
Brasileira de Educação Médica (ABEM), Jadete Barbosa Lampert.

Sugestões dos médicos brasileiros
Os itens sintetizam o entendimento dos médicos sobre soluções possíveis para 

assegurar a interiorização da Medicina e do Médico; a qualificação da formação de 
futuros profissionais (em todas as suas etapas); e o aperfeiçoamento dos mecanismos 
de financiamento, gestão e controle. Nosso objetivo é contribuir para a melhora do 
acesso à assistência em saúde com qualidade.

Essas contribuições são resultados de debates que têm sido empreendidos em 
todas as esferas do movimento médico; da experiência acumulada pelos profis-
sionais e lideranças médicas que atuam diretamente nas unidades assistenciais; 
do intercâmbio de informações a respeito do funcionamento do Sistema Único de 
Saúde (SUS) efetuadas pelos médicos junto aos pacientes e gestores públicos; e das 
conclusões dos dois volumes do estudo Demografia Médica, recentemente lançados.

As sugestões a seguir estão agrupadas em três grandes blocos:

1) Interiorização da medicina e trabalho médico 
a) A criação de uma carreira de Estado - sob responsabilidade da União - para os 

médicos que atuarão na rede pública (SUS) nos locais de difícil acesso e provimento 
com o objetivo de estimular a migração e a fixação dos médicos. Tal proposta deve 
se ater a aspectos como:

• a instalação de infraestruturas física e de equipamentos adequadas nos municí-
pios como forma de garantir a oferta de assistência em saúde dentro de padrões de 
qualidade, que possibilitem a materialização dos princípios do SUS;

• a formação de uma rede eficaz e eficiente de referência e contra referência, 
fundamental para a realização de diagnósticos e a prescrição de tratamentos;

• a definição de um programa de educação continuada (presencial e à distância), 
permitindo aos profissionais ingressados na carreira a atualização de conhecimentos, 

o que oferecerá ao usuário do SUS acesso a profissionais qualificados;
• a elaboração de um plano de progressão e promoção funcional para 

os ingressos, nos moldes dos empregados atualmente pelo Ministério 
Público e pelo Poder Judiciário, o que seria fator de estímulo à adesão em 
médio e longo prazos;

• a oferta de remuneração compatível com a formação, a responsabi-
lidade e o compromisso exigidos dos profissionais.

b) A implantação de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) 
para todos os médicos que atuam na rede pública;

c) A fixação de valor mínimo de remuneração para o médico em atividade 
no SUS, tendo como parâmetro o piso nacional da categoria;

d) O fortalecimento do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Re-
valida) como forma de acesso de médicos estrangeiros e de brasileiros portadores de 
diplomas de Medicina obtidos no exterior ao mercado brasileiro, garantindo, assim, ao 
país um instrumento justo, idôneo e transparente para mensuração do conhecimento 
e da competência desses profissionais.

2) Aperfeiçoamento do processo de formação médica 
 a) A qualificação do ensino médico a partir da observação dos seguintes aspectos:
• a oferta de grade curricular adequada, com a inclusão de disciplinas que valorizem 

a formação técnica, clínica e deontológica, além de fortalecimento do compromisso 
social dos futuros médicos com o modelo assistencial brasileiro;

• a presença de corpo docente exclusivo, preparado para o desafio do ensino médico 
e comprometido com a formação dos futuros profissionais;

• a existência de hospital-escola e campo de atuação na área de atenção básica 
(ambos exclusivos), que são instrumentos fundamentais para a formação prática dos 
médicos;

• a realização de avaliações pelo Ministério da Educação para aferir a excelência 
do ensino e dos egressos das escolas, com o fechamento daquelas unidades (ou de 
parte de suas vagas) caso não atendam aos critérios exigidos;

• a não abertura de novas escolas e nem ampliação no número de vagas nas já 
existentes.

b) A garantia pelo Ministério da Educação da oferta de vagas em programas de 
residência médica (com infraestrutura e preceptoria adequadas) de forma a atender 
o total de egressos/ano das escolas médicas e a demanda identificada a partir de 
diagnósticos das necessidades regionais e nacionais.

3) Aperfeiçoamento dos instrumentos de financiamento, gestão e controle
a) O aumento real da participação do Estado no financiamento da Saúde, com a 

destinação de um mínimo de 10% da Receita Bruta da União para o setor.
b) O apoio à tramitação e votação do PLS nº 174/2011, que institui a Lei de 

Responsabilidade Sanitária (LRS) no Brasil, oferecendo aos gestores e à sociedade 
mecanismos para assegurar a transparência na execução e fiscalização das políticas 
públicas de saúde, inclusive com a fixação de metas e a possibilidade de punição de 
gestores que não as cumpram;

c) A criação de uma escola especializada na formação e na qualificação de gestores 
em Saúde Pública (para atuação no âmbito do SUS em suas três esferas) que os 
tornem aptos a:

•  exercer o efetivo gerenciamento do uso dos recursos disponíveis, evitando desper-
dícios, o mau uso do recurso público e a possibilidade de fraudes ou casos de corrupção;

• compreender a estreita relação entre os indicadores epidemiológicos e a neces-
sidade de planejamento para enfrentar a demanda existente;

• gerenciar cenários de crise, assegurando a tranquilidade necessária ao seu enfren-
tamento e oferecendo à sociedade respostas efetivas para os problemas registrados;

Em nome dos médicos brasileiros, por meio de suas entidades representativas, 
ressaltamos o interesse da classe em contribuir para o aperfeiçoamento da assistência 
no País, tornando efetivas as diretrizes do SUS.

Fonte: AMB

Entidades médicas visitam a presidente Dilma 



Dia Nacional de Alerta 
na Saúde Suplementar

Médicos de São Paulo, ao lado dos cirurgiões-
dentistas, farão uma grande manifestação na Avenida 
Paulista durante o dia 25 de abril
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DIA DO ALERTA

Consulta 
a R$ 90,00

Reajuste dos 
procedimentos com 
recomposição das 
perdas acumuladas 
(balizador CBHPM)

Contratos dignos 
(sem frações de 

índices como 
critério 

de reajuste)

CBHPM como 
referência no 
processo de 

hierarquização 

Não interferência na autonomia do médico 

Respeitar os 
direitos dos 

pacientes 
à cobertura 
contratada

Manutenção da rede assistencial ampla

Garantia de consulta e retornos em tempo breve

• Serão abertas faixas com as reivindicações do 
movimento em todos os faróis nos dois sentidos 
da via;

• Haverá panfletagem para motoristas e pedes-
tres;

• Os manifestantes se concentrarão em alguns 
pontos principais da avenida, reunindo-se para 
um ato público na escadaria em frente ao prédio 
da Gazeta, por volta de 10h;

• Ocorrerá paralisação do atendimento eletivo 
aos planos de saúde, com o objetivo de chamar a 
atenção da opinião pública sobre os abusos das 
operadoras. Urgências e emergências estarão 
garantidas.

A Associação Paulista de Medicina de São 
Bernardo/Diadema estará presente nessa 
grande manifestação em prol da população 
e classe médica

Paulista durante o dia 25 de abril

Vamos mostrar a força da classe médica!

Participe!

Doutor, sua 
participação é 
fundamental 
para o sucesso 
do Movimento 
Médico!
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PARLAMENTAR DO ABC

Projeto: PL 484/11
Autor: Senador Eduardo Azeredo (PSDB/MG). Ementa: Altera 
o art. 10 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), para tornar obrigatória a realização 
de exames para diagnóstico ou triagem, em recém-nascidos, de 
anormalidades do metabolismo, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde.Comentários: Realização do teste do pezinho expandido. 
Onde está: Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF). 
Relator: Deputada Teresa Surita (PMDB/RR). Posição do Mo-
vimento Médico: Favorável, em função de realizar o diagnóstico 
precoce das doenças metabólicas da criança.

Projeto: PL 532/11
Autor: Deputado Dr. Aluizio (PV/RJ). Ementa: Alterar o art. 192 
da CLT a fim de aproximá-lo da Constituição Federal, que veda 
a vinculação de qualquer benefício ao salário mínimo. Neste 
sentido, esta porposta de Lei pretende vincular a insalubridade 
ao salário base do trabalhador. Comentários: Determina o 
adicional de insalubridade aplicado ao salário base do traba-
lhador. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Onde 
está: Coordenação de Comissões Permanentes (CCP). Posição 
do Movimento Médico: Favorável - encerra imbróglio jurídico, 
garantindo adicional de insalubridade sobre o salário base e 
não sobre o salário mínimo.

Projeto: PL 570/11
Autor: Deputado Weliton Prado (PT/MG). Ementa: Dispõe sobre 
o acolhimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS - 
que necessitam de tratamento em local diverso de seu domicílio. 
Onde está: Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF)
Relator: Deputada Cida Borghetti (PP-PR). Posição do Movimento 
Médico: Favorável - mantém a boa qualidade do atendimento 
médico ao paciente e possibilita a diminuição de custos.

Projeto: PL 805/11
Autor: Deputado Manato (PDT/ES).  Ementa: Altera a Lei nº 
9.656, de 3 de junho de 1998, que “dispõe sobre os planos 
e seguros privados de assistência à saúde”. Comentários
explicativos: Proíbe a exclusão de cobertura a tratamentos 
relacionados ao diagnóstico de obesidade mórbida. Onde
está: Comissão de Finanças e Tributação (CFT). Relator:
Aguardando indicação. Posição do Movimento Médico:
Favorável - qualifica a assistência e corrige divergências de 
abordagem entre ANS e planos de saúde.

Projeto: PL 1144/11
Autor: Deputado Delegado Waldir (PSDB/GO). Ementa:
Acrescenta o inciso IV ao art. 28 da Lei nº 11.343, de 23 
de agosto de 2006, para fixar a pena de internação com-
pulsória para tratamento dos usuários de drogas e bebidas 
alcoólicas. Onde está: Mesa Diretora da Câmara dos Depu-
tados (MESA). Relator: Aguardando indicação. Posição do 
Movimento Médico: Favorável pois, conforme Associação 
Brasileira de Psiquiatria (ABP), completa a legislação vigente 
para o tratamento dos usuários de droga, particularmente 
nas medidas terapêuticas compulsórias e involuntárias.

Projeto: PL 1162/11
Autor: Deputado Fernando Francischini (PSDB/PR). 
Ementa: Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 - Código Nacional de Trânsito - para estender 
a aplicação da receita arrecadada com cobranças de 
multas de trânsito nas rodovias federais aos fundos de 
saúde. Onde está: Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania (CCJC). Relator: Aguardando indicação. 
Posição do Movimento Médico: Favorável, porque 
distribui para o SUS percentual de receita das multas 
arrecadadas para atender às vítimas de trânsito, deso-
nerando assim o sistema.

Projeto: PL 1297/11
Autor: Deputado Giovani Cherini (PDT/RS). Ementa: Dispõe 
sobre o exercício da profissão de Terapeuta Holístico e da 
outras providências. Onde está: Comissão de Seguridade 
Social e Família (CSSF). Relator: Aguardando indicação.
Posição do Movimento Médico: Contrária, pois a terapia 
holística, além de não ter embasamento científico, não pode 
ser considerada uma profissão pois trata-se do agrupamento 
de muitas atividades heterogêneas.

Projeto: PL 1397/11
Autor: Deputado Eleuses Paiva (DEM/SP). Ementa: Institui a 
Política Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológi-
co do Setor Farmacêutico. Onde está: Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI). Relator:
Deputado Bruno Araújo (PSDB-PE). Posição do Movimento 
Médico: Favorável, pois não existe no Brasil uma política de 
pesquisa tecnológica no setor farmacêutico e a proposta 
incentivará a prática.



Reajuste na tabela 
do SUS para 
hospitais privados
O reajuste da tabela do Sistema Único de Saúde (SUS) 

para os procedimentos médicos em hospitais privados 
foi tema de audiência pública na Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS), realizada em 19 de março. A revisão dos 
valores pagos é uma reivindicação das Santas Casas de 
Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas, res-
ponsáveis por cerca de metade do atendimento público 
de saúde. No final de fevereiro, integrantes da Frente 
Parlamentar de Apoio às Santas Casas, Hospitais e En-
tidades Filantrópicas na Área de Saúde pediram apoio 
do presidente do Senado, Renan Calheiros. Os parlamen-
tares alegam que, a cada R$ 100 que as Santas Casas 
gastam no atendimento do SUS, recebem somente R$ 
65, o que leva a uma situação deficitária. A dívida das 
Santas Casas e Hospitais beneficentes teria superado 
os R$ 11 bilhões em 2012. A estimativa da Comissão de 
Seguridade e Família da Câmara dos Deputados é que, 
em maio de 2013, a dívida terá alcançado R$ 15 bilhões.

Serviço civil 
obrigatório para 
médicos

O senador Humberto Costa (PT-PE) disse, em março, 
que a má distribuição dos médicos pelo Brasil ainda 
é um desafio, apesar do aumento do número desses 
profissionais no país. O senador observou que existe 
no Brasil uma carência de médicos, principalmente em 
áreas mais afastadas das grandes capitais. A situação 
é ainda pior, segundo o senador, quando observada 
exclusivamente a taxa de médicos por habitantes no 
Sistema Único de Saúde (SUS), metade da taxa média 
apresentada no país. Humberto Costa afirmou que o go-
verno federal está atento ao problema e destacou como 
iniciativa para melhorar a distribuição de profissionais 
no país a criação do Programa de Valorização dos Pro-
fissionais na Atenção Básica (Provab), que estimula a 
atuação de profissionais em periferias e municípios 

do interior. O parlamentar também defendeu outras 
medidas de estímulo para superar a concentração de 
médicos nas capitais e na região Sudeste. Entre elas, 
a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição 
36/2011, de sua autoria, que cria o Serviço Civil Obri-
gatório para profissionais de saúde recém-formados em 
universidades públicas ou contemplados com bolsas 
e outros incentivos financeiros pagos com recursos 
públicos. O senador afirmou também ser favorável ao 
Projeto de Lei do Senado (PLS) 399/2011, que trata 
da revalidação de diplomas emitidos por instituições 
estrangeiras de ensino superior.

Problemas da saúde: 
falta de médicos e 
de recursos 
Em audiência pública promovida pela Comissão de 

Assuntos Sociais (CAS), em 20 de março, secretários 
de saúde de vários estados destacaram como maiores 
preocupações de suas pastas a falta de médicos e o 
subfinanciamento do setor. De acordo com o presi-
dente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais 
de Saúde (Conass), Wilson Alecrim, o Conass está 
empenhado em uma grande luta nacional com intuito 
de fortalecer o orçamento para o custeio da saúde 
nos estados. Para isso, ele informou que o conselho 
está se mobilizando para reunir assinaturas em todo 
o país visando a apresentação de um projeto de lei 
de iniciativa popular que estabeleça um percentual 
10% das receitas brutas para ser aplicado pela esfera 
federal no Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo 
ele, caso tal projeto seja aprovado, poderia haver 
uma destinação adicional de R$ 32 bilhões anuais a 
mais para o SUS, tomando como base os números do 
Orçamento da União de 2012. Com relação à falta de 
médicos em diversas regiões do país, especialmente 
nas cidades do interior, Wilson Alecrim observou que o 
problema se agravou nos últimos doze anos, tanto em 
razão do crescimento dos programas de saúde pública 
do SUS, quanto do sistema de saúde privado. Ao final 
da reunião, os senadores Humberto Costa e Waldemir 
Moka (PMDB-MS) receberam documento com reivin-
dicações dos secretários estaduais de saúde.

Fonte das três notas: Agência Senado (editadas)
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SAÚDE SUPLEMENTAR



VI Congresso Brasileiro da SOBLEC
Realização: SOBLEC - Sociedade Brasileira de 
Lentes de Contato, Córnea e Refratometria
Apoio: Conselho Brasileiro de Oftalmologia
Dias: 2 a 4
Local: Centro de Convenções Frei Caneca (Rua 
Frei Caneca, 569 – Consolação - São Paulo / SP)
Informações: (11) 5084-9174 / 5082-3030  JDE 
Organização de Eventos www.congressodasoblec.
com.br
 
IX Simpósio de Fisioterapia em Terapia Intensiva
V Simpósio de Fisioterapia no Transplante
V Simpósio de Fisioterapia em Cardiologia
Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular
Dias: 2 a 4
Local: Hospital Israelita Albert Einstein (Av. Albert 
Einstein, 627 – Morumbi – São Paulo / SP)
Informações: (11) 2151-1001 / www.sbccv.org.br
 
14º Congresso Mundial de Ultrassom em Medi-
cina e Biologia
FEBRASGO - Federação Brasileira das Associações 
de Ginecologia e Obstetrícia
Dias: 2 a 5
Local: Transamérica Expo Center (Av. Dr. Mário 
Villas Boas Rodrigues, 387 – Santo Amaro – São 
Paulo  SP)
Informações: (11) 5053-6363 / www.febrasgo.
org.br   
 
Simpósio Internacional de Tumores Gastroin-
testinais
Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva
Dia: 3 e 4
Local: Caesar Park Faria Lima (Rua das Olimpíadas, 
205 – Vila Olímpia –São Paulo / SP)
Informações: (11) 3888-2222 RV Mais Promoções 
e Eventos / www.cbcd.org.br
 
Jornada Paulista de Tuberculose
Realização: Sociedade Paulista de Pneumologia 
e Tisiologia
Apoio: Associação Paulista de Medicina
Dia: 4 – 8h às 17h30
Local: Auditório Verde da APM (Av. Brigadeiro Luiz 
Antônio, 278 – Bela Vista – São Paulo / SP)
Informações: 0800 17 1618 / e-mail: sppt@sppt.
org.br

IV Congresso Brasileiro de Genética Forense
Sociedade Brasileira de Genética
Dia: 7 a 10
Local: Memorial da América Latina (Av. Auro Soa-
res de Moura Andrade, 664 – Barra Funda – São 
Paulo / SP)
Informações: (16) 3621-8540 / www.sbg.org.br
  
Laringe: Sobrevida em Câncer de Laringe – 
20h00
Residentes: Radiologia em CCP – 21h00
Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e 
Pescoço
Dia: 8
Local: APM (Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 278  - Bela 
Vista – São Paulo / SP)
Informações: (11) 3107-9529 / www.sbccp.org.br
 
Reunião Científica de Mastologia – Lesões Pre-
cursoras, como lidar. (Web Transmissão)
Associação Paulista de Medicina
Dia: 9 – 20h às 22h
Para assistir a aula online, acesse o hot site do 
evento  no menu: Transmissões Online :www.apm.
org.br/eventos/mastologia
 
Simpósio Internacional de Cirurgia da Mão e 
Microcirurgia Reconstrutiva
Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
Dias: 10 e 11
Local: IEP – Instituto de Ensino e Pesquisa Sírio 
Libanês (São Paulo / SP)
Informações: (11) 3155-0364 Anderson / e-
-mail:  anderson.scherer@hsl.org.br /www. por-
talsbot.org.br   
 
15º Congresso Nacional da ANAMT – Saúde 
Integral para os Trabalhadores
ANAMT - Associação Nacional de Medicina do 
Trabalho
Dias: 11 a 17
Local: Palácio das Convenções Anhembi (São 
Paulo / SP)
Informações: (62) 3241-3939 /www.anamt.org.br 
/ e-mail: eventos.go4@wincentraldeeventos.com.br
 
Palestra: Medicina Nuclear na Avaliação do 
Sistema Dopaminérgico
Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear
Dia: 13
Local: Hotel Golden Tulip Paulista Plaza (Al. Santos, 
85 – São Paulo / SP)

Informações: (11) 3262-5438 / e-mail: sbmn@
sbmn.org.br

I Congresso da Sociedade Brasileira de Médicos 
Intervencionistas em Dor 
“O Estado da Arte da Radiofreqüência”
Dias: 16 e 17
Local: Parte Teórica –Hotel Vitória (Av. José de Souza 
Campos, 425 - Cambuí – Campinas / SP)
Parte Prática: Singular – Centro de Controle da Dor 
(Rua Maria Monteiro, 968 – Cambuí – Campinas / SP)
Informações: (19) 3325-1522 / www.singular.
med.br
 
X COPEM – Congresso Paulista de Endocrinolo-
gia e Metabologia
Sociedade Brasileira de Diabetes
Dias: 16 a 18
Local: Centro de Convenções Frei Caneca (Rua 
Frei Caneca, 569 – Consolação - São Paulo / SP)
Informações: (11) 3846-0729 / www.copem2013.
com.br
 
XX Encontro Internacional de Neonatologia da 
Santa Casa de São Paulo
Realização: Irmandade Santa Casa de Misericórdia 
de São Paulo
Apoio: Sociedade de Pediatria de São Paulo
Dia: 17
Local: Hotel Renaissance (Al. Santos, 2233 – Jar-
dins – São Paulo / SP)
Informações: (11) 2176-7000 R. 5667 Nina Nas-
cimento / e-mail: bercario@santacasasp.org.br

2ª Imersão em ORL Pediátrica
Realização: NIVAS – Núcleo de Investigação de 
Vias Áreas Superiores
Apoio: Sociedade de Pediatria de São Paulo
Dias: 23 a 25
Local: Maksoud Plaza Hotel (Al. Campinas, 150 – 
Bela Vista – São Paulo / SP)
Info./Insc.: (11) 5080-4933 / 5080-4934 /e-
-mail: administrativo@stelamariseventos.com.br
 
II Encontro Latino - Americano sobre Tratamento 
das Hepatites Virais
Sociedade Brasileira de Infectologia
Dias: 24 e 25
Local: Sheraton Hotel WTC Convention Center 
(São Paulo / SP)
Informações: (11) 5572-8958 / e-mail: info@
virology-education.com

Doutor,
Se tiver interesse em receber a revista, cadastre-se na 

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

e seu endereço para correspondência
(11) 4330-6166 • Fax (11) 4330-6891 • administracao@apmsbc.org.br • www.apm.org.br
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ACONTECEUAGENDA CIENTÍFICA

Maio



Conferências Introdutórias e 
Novas Conferências

 Introdutórias sobre Psicanálise
(O conteúdo manifesto dos sonhos e os 

pensamentos latentes, Sonhos de Criança e a 

Censura dos Sonhos)

Sociedade Brasileira de Psicanálise 
Seção Regional do Grande ABC

Dia: 1º sábado de cada mês, às 8h30 
(Certificado com 75% de presença!)
Informações e Inscrição: sbpsp.
regionalgrandeabc@uol.com.br 

www.sbpsp.org.br

Reunião Semanal Geral do 
Serviço de Neurocirurgia do 

Hospital Heliópolis
Realizada toda 2ª quinta-feira de cada 

mês, às 19h
Obs.: Aberto para  médicos de outros 
hospitais, formados e não formados. 

Local: Auditório da APMSBC/D
Informações: (11) 4330-6166 / 4125-4439

Palestra sobre Pós, Mestrado 
e Doutorado

Palestrante: Dr. Luiz Carlos de Abreu – 

Profº Titular de Pós Graduação FMABC

Dia: 2 de Maio,  às 19h30

Local: Auditório da APM SBC/D 

Informações: (11) 4330-6166 / 4125-4439

II SIMPÓSIO DE PATOLOGIA 
CLÍNICA DO ABC

25 de maio
Local: Associação Paulista de Medicina São Bernardo/Diadema 

Rua Pedro Jacobucci, 400, Centro, SBC

Programação
Coordenação: 

Dr. Fernando Kooro, Dep artamento de Patologia Clínica da APMSBC/D
Dra. Nadjanara Dorna Bueno, Diretora Científica da APM Santo André

Dr. Toebaldo Antonio de Carvalho, Diretor Científico da APM de São Caetano

8h30 Inscrição
8h50 Abertura
9h Recomendações e Prática Atual para o Diagnóstico de 

Carbapenemases – Dra Marinês Dalla Valle Martino
9h30 Distúrbios Hemostaticos nas Insuficiencias Renal e Hepatica - Dra. 

Dayse Lourenço
10h Interpretação do Hemograma – Dra. Cristina Bortolheiro
10h30 Debate
10h45 Coffee-breack
11h Atualização no Diagnóstico das Hepatites virais - Prof.Dr.Carlos 

Alberto Franco Ballarati
11h30  Atualização no Diagnóstico no Diabete Mellitus – Dra. Cristina Khawali
12h Acreditação Laboratorial – PALC – Dr. Rafael Padovan
12h30 Debate
13h Almoço

Inscrições: 4330-6166 / 4125-4439 – administracao@apmsbc.org.br
Médico sócio APM: Isento / Médico não sócio: R$ 100,00 / Estudantes: R$ 30,00

Profissionais de outras áreas: R$ 50,00
Vagas limitadas (certificado entregue online)

Realização: Apoio:

Revista Visão Médica - Informativo da APM Regional São Bernardo do Campo e Diadema Abril de 2013 15

de qualquer lugar 
e a qualquer hora

Administre sua clínica

Navegação rápida • digitalização de cadastros • interação com pacientes por e-mail e SMS • alerta de pacientes que são retorno • agenda 
dinâmica com encaixe de pacientes • prontuário eletrônico • anamnese por especialidade • cálculo de IMC • arquivo de imagens... e muito mais!

Acesse o nosso site: www.clinicaonline.net hoje mesmo, faça seu cadastro e surpreenda-se com nossos serviços. 
Se preferir ligue (11) 98155-7605 e iremos até você para uma demonstração sem compromisso.

Clinica Online, a sua clínica na web. www.clinicaonline.net

Chegou Clínica Online, o que há de mais moderno, intuitivo e seguro no mercado de 
Sistemas para administração de clínicas médicas, a um custo-benefício jamais visto.

AGENDA CIENTÍFICA
 APMSBC/D



Apoio: Salomão Zoppi Diagnósticos
Local: Hotel Mercury - Rua Maestro Cardim, nº 407, Paraíso, São Paulo

Sócio Novo 
Carlos Alberto Mar-
tins Francisco                                                    
Pediatria/alergia
Admissão: janeiro de 2013

Sócio 
Antigo
Iracema Louza 
Rodrigues
Pediatria / Ho-
meopatia
CRM: 36694
Admissão: Julho de 1996

III Encontro Presencial da 
AMEM - Associação de Médicos Maçons

“Nasceu forte para Somar e Consolidar”

25 de Maio
Programação:

9h às 9h30 Recepção
9h30 às 11h30  Reunião administrativa
11h30 às 13h:    Almoço de confraternização
13h às 14h30 O que a Maçonaria pode fazer pelo Brasil?

Ir.’. Ricardo Teixeira - RJ
14h30 às 15h Coffe-break
15h às 16h30 Kabbalah- Fundamentos

Ir.’. Marclo Paschoal C. Monteiro – SP
Palestras Brancas

“A assessoria dada pela APM é extremamente com-
petente e totalmente voltada para nossa área”

Esse amplo trabalho é justamente uma das razões que 
levaram o pediatra e alergista Carlos Alberto Martins 
Francisco, 46 anos, a ficar sócio da Associação Paulista 
de Medicina de São Bernardo/Diadema, ou seja, poder 
usufruir das diversas informações de diferentes áreas da 
medicina que a APMSBC/D possibilita à classe médica. 
“Sem orientações durante nossa formação, é comum nos 
depararmos com várias dúvidas quando passamos a exer-
cer nossa profissão; nesse sentido, a APM vem nos auxiliar 
com informações úteis, como gestão de atendimento, que 
facilitam muito o nosso dia a dia”, enfatiza.  Formado pela 
Faculdade de Medicina da Fundação do ABC, em 1988, Car-
los Alberto destaca também os vários benefícios e parcerias 
que a APMSBC/D oferece a seus sócios. Por tudo isso, o 
pediatra não tem dúvidas em constatar que “já deveria ter 
se associado antes!”

“É importante estarmos associado junto 
à entidade da classe profissional, porque 
a união faz a força, facilitando, assim, as 
nossas revindicações”

Nesse sentido, a pediatra e homeopata Ira-
cema Louza Rodrigues, 60 anos, acredita que 
a Associação Paulista de Medicina está sempre 
presente na defesa dos profissionais e na valo-
rização de seu trabalho. “A entidade também 
promove um importante trabalho de ajuda aos 
colegas que, por motivo de doença, foram afasta-
dos do exercício da profissão”, evidencia Iracema 
Rodrigues, formada pela Faculdade de Medicina 
do ABC, em 1979. Como reside e trabalha em 
São Bernardo, a pediatra ficou sócia da APM 
Regional São Bernardo/Diadema, facilitando, 
desse modo, maior contato.
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EU SOU APM
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PARLAMENTAR

Já está à disposição dos 
médicos e pacientes do 
Grande ABCD o novíssimo 
sistema de ressonância 
magnética Philips Ingenia 
3.0T. Equipamento de última 
geração em diagnóstico por 
imagem, o Ingenia utiliza 
tecnologia digital e é capaz 
de realizar exames por RM em 
até 8 minutos, proporcionando 
maior conforto aos pacientes 
e produzindo imagens com 
altíssima resolução.

Lúmen: eficiência, 
qualidade e 
tecnologia a serviço 
da saúde

Lúmen Centro de Diagnósticos
Rua Américo Brasiliense, 628 • Centro • 09715-021

São Bernardo do Campo - SP
Fone: (11) 4126-4444 Fax: (11) 4126-4465

E mais:
• Ressonância Magnética 3.0T
• Tomografia Computadorizada Multislice 64 canais
• Mamografia Digital
• Ultrassonografia
• Ultrassonografia 4D

• Radiologia Digital
• Cardiologia não Invasiva
• Densitometria Óssea
• Medicina Laboratorial
• Angiotomografia



www.aglcontabilidade.com.br • agl@aglcontabilidade.com.br

Entregar a Declaração de 
Imposto de Renda de Pessoa 
Física é um desafio
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SERVIÇOS

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

Dr. Luis Carlos Grossi

Presidente da AGL 

Contabilidade
(11) 5575-7328

São frequentes as dúvidas quanto a prazos, valo-
res e o conteúdo a ser enviado à Receita Federal. 

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

-  A declaração referente ao ano-calendário 2012 
deve ser entregue no período entre 1º de março e 
30 de abril, exclusivamente pela internet.

Além disso, o esquecimento de alguma fonte de 
renda pode levar à malha fina, pois o Leão é cada 
vez mais eficiente no cruzamento de dados sobre 
tributos.

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.

A AGL pode ajudá-lo(a)  a elaborar seu IRPF 2013. 
Consulte-nos!

Obrigatoriedade

Critérios Condições

Renda - recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma anual foi superior a R$ 
24.556,65; 
- recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi supe-
rior a R$ 40.000,00.

Ganho de capital e 
operações em bolsa 
de valores

- obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do 
imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; 
- optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de 
imóveis residenciais, cujo produto da venda seja destinado à aplicação na aquisição de imóveis residen-
ciais localizados no País, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da celebração do contrato de 
venda, nos termos do art. 39 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.

Atividade rural - relativamente à atividade rural:
a) obteve receita bruta anual em valor superior a R$ 122.783,25 ;
b) pretenda compensar, no ano-calendário de 2012 ou posteriores, prejuízos de anos-calendário anterio-
res ou do próprio ano-calendário de 2012.

Bens e direitos - teve a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro de 2012, de bens ou direitos, inclusive terra nua, de 
valor total superior a R$ 300.000,00.

Condição de resi-
dente no Brasil

- passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição se encontrava em 31 de 
dezembro de 2012.



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

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

Amplo • Climatizado • Completa infraestrutura • Fácil acesso

CLASSIFICADOS

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

LOCAÇÃO
• Dois conjuntos:
1º) aproximadamente 36m², 2 salas distintas e 2 banheiros.
2º) aproximadamente 65m², com 4 ambientes, sala de entre-

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

Endereço: Av. Índico nº 61, térreo
Fone para Contato: 4122- 1362 / 99108-3644 

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

vista Adulto, Ginecologista. 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: Clínica 
Médica, Cirurgia Infantil, Endocrinologia, Infectologista, Mastologis-
ta, Reumatologista e Geriatria.

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

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

VENDE-SE
• Clínica especializada em aparelho digestivo com 35 

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

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