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Janeiro
ANIVERSARIANTES

Dia Aniversariante
1 Luis Henrique Massonetto
2 Gabriel Zaccaria Cabrera Martins
3 Marcelo Ferraz de Campos
4 Jorge Siguemassa Higa
5 Flávio Menezes Sanches
5 Marcelo Rodrigues Bacci
6 José Ballester Rodriguez
6 Rodrigo Carvalho Turatti
7 Guilherme Perez Batista
7 Keith da Cunha Bacellar 
7 Luiz Carlos Braga
9 Gabriela Bonente de Andrade
9 Gustavo Gotardelo da Silva 
9 Johana Marlen Jerias Fernandez

10 Luiz Greco
10 Takuzo Sakotani
11 Silvia Papalardo
12 Kelly Alessandra da Silva
12 Maria Zélia Albuquerque Silva 
13 Sandra Regina Correa
14 Livia Rodrigues Sgrignolli Fernandes
16 Ricardo Vipich
18 Flávio Antônio A. Rodrigues
19 Flávia Alessandra de Freitas
19 Hélio Soriano
19 Leandro Altrão Martines
20 André Augusto Pinto
20 Isabel Cristina da Silva Assis
20 João Bordezan Villalobos
22 Beatriz Matheuz Zamuner
25 Carla Delijaicov
25 Luciana dos Santos Duran
26 Ana Carolina Fava Salata
26 Aron Galante
26 Myriam Elizabeth Guimarães
27 Gustavo Nogueira Mendes de Almeida
27 Vanessa Ferreira da Cunha Munhoz
28 Carolina Borelli
28 Maurício Kase
29 Fábio Roismann Timoner
29 João Roberto Mano
29 Wagner Rydl Buchmann
30 Rafael Camacho B. da Silva 

DATAS COMEMORATIVAS DE JANEIRO
01 Ano Novo

Dia da Fraternidade Universal
04 Dia do Hemofílico

Dia do Hemofílico
06 Dia dos Reis Magos

Dia da Gratidão
07 Dia do Leitor
09 Dia do fico
13 Dia Nacional dos índios
14 Dia do Enfermo
20 Dia de São Sebastião do Rio de Janeiro

Dia do Farmacêutico
21 Dia Mundial da Religião
25 Dia da Cidade de São Paulo
27 Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto
30 Dia da Saudade

Dia da Não-violência
31 Dia Mundial do Mágico
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PALAVRA DO PRESIDENTE

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

“Fato já consumado e divulgado 
pela mídia é de que a ANS leva 
até 12 anos para julgar as ope-
radoras, sendo que a demora da 
agência do governo em avaliar 
os processos de irregularida-
des faz com que os planos de 
saúde se livrem das punições”

Porta-giratória

Foi dado o nome de “PORTA-GIRATÓRIA” à prática de executivos de 
planos de saúde de alternarem cargos em operadoras com posições 
na ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), após o governo 
receber dinheiro dos planos de saúde, conforme artigo publicado na 
Folha de São Paulo, em 10 de março de 2013. 

Distante dos princípios de fiscalizar a qualidade, integridade e re-
solubilidade, o desrespeito completo à saúde do cidadão, incluindo 
ainda a todos os profissionais da saúde e à sociedade que pagam 
para utilizarem a saúde suplementar, teve seu auge no dia 03 de ou-
tubro de 2013, com o pedido de demissão do cargo de Diretor da ANS, o Sr. Elano Rodrigues Figueiredo.

Indicado, pela Presidente da República Dilma 
Roussef, à diretoria da agência reguladora e apro-
vado em sabatina na Comissão de Assuntos Sociais 
do Senado Federal em julho deste ano, Figueiredo 
renunciou após várias denúncias.

As entidades médicas alertaram que, enquanto 
diretor de operadoras de plano de saúde, ele moveu 
ações contrárias aos direitos dos pacientes e buscou 
cercear o direito de mobilização dos profissionais da 
saúde por honorários dignos.

A comissão da Presidência investigou e entendeu 
que Figueiredo não teve conduta ética ao omitir de 
seu currículo, enviado ao governo e ao Senado, que 
trabalhou como advogado para empresas privadas 
de planos de saúde.

Resumindo, teríamos uma fiscalização aos planos de saúde dirigida, indiretamente, por eles mesmos 
e com a chancela da Presidente da República?

Fato já consumado e divulgado pela mídia é de que a ANS leva até 12 anos para julgar as operadoras, 
sendo que a demora da agência do governo em avaliar os processos de irregularidades faz com que os 
planos de saúde se livrem das punições.

Afinal, estariam as eleições chegando para dar força ao movimento da “PORTA-GIRATÓRIA”, dirigida 
pela indicação de interesses ocultos da nossa Presidente da República?
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NOTÍCIAS SINDMED-GABC

Contribuição sindical e sua importância
Um Sindicato não defende apenas seus filiados

O Brasil possui, hoje, 20 milhões de trabalhadores 
sindicalizados, responsáveis pela existência de 11,4 mil 
entidades sindicais de trabalhadores. Mas no exercício 
do seu papel representativo, esses sindicatos defendem, 
junto aos sindicatos patronais ou diretamente aos empre-
gadores, os direitos e as conquistas de um contingente 
muito maior de pessoas.

Toda vez que um sindicato negocia com uma categoria 
patronal, as vantagens obtidas nas negociações não fi-
cam restritas aos seus associados: por força de lei, elas 
são estendidas a todos os profissionais que fazem parte 
da mesma categoria, indistintamente, mesmo que não 
sejam sindicalizados.

 
No Brasil, os profissionais liberais somam mais de cinco 
milhões, sendo representados por mais de 500 entidades 
sindicais. Esses sindicatos, além de realizar a negociação 
trabalhista, lutam por uma ampliação do seu espaço 
de atuação profissional, prestando ainda uma série de 
serviços aos seus associados.

O sindicato possui um importante papel social. Além 
de negociar salários, ele estabelece acordos coletivos 
com os empregadores, buscando melhorar as condições 
de trabalho dos profissionais que representa. Ele luta 
pela ampliação dos benefícios ao trabalhador e acaba 
estendendo sua ação sobre as próprias necessidades 
das famílias de seus representados.

Isto, quando não é o sindicato mesmo que cria e oferece 
serviços indispensáveis aos profissionais, proporcionando 
assistência jurídica a seus associados, recolocação no 
mercado de trabalho, dentre outros.

Mas sem investimentos nada disso seria possível. É por 
isso que todo trabalhador, sindicalizado ou não, recolhe, 
uma vez por ano, a chamada Contribuição Sindical. Ela 
serve para manter e fortalecer o Sindicato e para garantir 
que ele continue exercendo o seu papel.

Sindicato por categoria profissional é garantia de 
defesa de todos os seus direitos

A partir do conhecimento das particularidades das dis-
tintas categorias profissionais, das suas necessidades e 
da proteção legal específica, garantidas pela regulamen-
tação profissional própria de cada uma delas, torna-se 
possível ao sindicato ser uma forte organização na luta 
pelos interesses da sua categoria.

A imprensa sindical, uma voz em defesa dos direitos 
dos trabalhadores, da sua organização e da democracia, 
produz 10,5 milhões de exemplares de jornais por mês só 
no Estado de São Paulo. Com o não pagamento da con-
tribuição sindical, teria sua força reduzida à inexpressão.

Um movimento sindical forte como temos no Brasil é 
essencial para a organização coletiva da sociedade civil e 
para a defesa dos princípios éticos e democráticos. Você 
poderia imaginar eventos como o impeachment de Fernan-
do Collor de Mello, os trabalhos da Assembleia Nacional 
Constituinte, a movimentação pelas eleições diretas para 
Presidente da República, assim como outros fatos da nossa 
história recente, sem a participação do movimento sindical?

Compare o que você recebe com o que você paga
Compare o custo com o benefício que o sindicato propor-

ciona a você e sua família. Se isso fosse colocado em uma 
balança, todos os trabalhadores do Brasil, sem o apoio e o 
amparo de seus sindicatos, não teriam forças para equilibrá-
-la. A sua voz é importante. Estamos falando de seu futuro.

E o valor que você paga anualmente corresponde a 
menos de um dia de trabalho.

• Salário - Seu salário sofreria uma perda gradual 
de poder aquisitivo. E você não teria uma entidade 
específica negociando com o empregador.
• Emprego - O sindicato é indutor e defensor 
da manutenção do emprego e da obediência às 
leis e direitos trabalhistas, acompanhando as 
rescisões contratuais.
• Futuro - O sindicato profissional cria suportes 
à atualização, proporcionando condições de me-
lhoria no seu desempenho profissional. Possibilita 
ainda a sua recolocação no mercado de trabalho.

Ari Wajsfeld, Presidente SINDMED-GABC
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EU SOU APM

Sócio Novo
Maria Auxiliadora Figueredo Vertamatti
Especialidade: Ginecologia-Obstetrícia
CRM: 84926
Admissão: setembro de 2013

Sócio Antigo
Antônio Carlos Pereira Bello
Especialidade: Cirurgia Vascular e 
Endovascular
CRM: 44106 
Admissão: julho de 2003

“A Associação Paulista de Medicina garante troca 
de experiências, debates clínicos e atualização 
nas diferentes áreas da medicina”

Acredita a ginecologista e obstetra Maria Auxiliadora Figueredo 
Vertamatti, para quem a APM representa a força do associativis-
mo, principalmente, no aprimoramento e união da classe médica. 
“Além dos cursos científicos, a APM nos possibilita ainda contato 
com temas estranhos ao nosso dia a dia, como leis trabalhistas, 
direitos do consumidor e do profissional, a realidade dos processos 
judiciais na medicina, informatização do consultório, etc., sem 
contar os momentos alegres de descontração que nos proporcio-
na com suas festas, promovendo a integração dos médicos”. A 
médica destaca ainda os vários serviços e vantagens que oferece 
na área de assistência médica, odontológica, previdenciária, entre 
outros. Motivada por essas razões, Maria Auxiliadora ficou sócia 
da APMSBC/D, após um tempo afastada por “estar totalmente 
envolvida com o seu aprimoramento profissional”.

“É importante fortalecer a Associação Paulista 
de Medicina para fortalecer a medicina”

Defende o cirurgião vascular e endovascular Antônio Carlos 
Pereira Bello, que ajuda a fortalecer a Associação Paulista de 
Medicina de São Bernardo/Diadema desde julho de 2003, 
quando passou a integrar o quadro associativo da entidade. 
“Sempre atuei na Região do Grande ABC, portanto, nada mais 
lógico do que me filiar à APMSBC/D, tanto pela proximidade de 
sua sede como por estar inserida no contexto de minha atua-
ção”, explica Bello, formado pela Faculdade de Medecina do 
ABC, em 1992. Para o cirurgião vascular a sociedade médica 
é dirigida por médicos que visam o fortalecimento da classe 
médica. “Esse fortalecimento é fundamental para os médicos 
atingirem os verdadeiros anseios profissionais”, sustenta Bello.

Projeto que 
beneficia diplomas 
cubanos é rejeitado

A Comissão de Educação e Cultura da Câmara 
dos Deputados rejeitou, em 26 de novembro, o 
Projeto de Decreto Legislativo 346/07 que facilita 
o reconhecimento de diplomas de médicos brasi-
leiros formados em Cuba. O governo e o Ministério 
da Educação se sensibilizaram pelos argumentos 
das entidades médicas que sempre defenderam 
a necessidade de um tratamento uniforme – e de 
acordo com a lei – para todos os estudantes bra-
sileiros que cursam medicina no exterior. O relator 
da Comissão, deputado Lelo Coimbra (PMDB-ES), 
também afirmou que não há razão para tratar bra-
sileiros que estudam em Cuba de maneira diferente 
dos que têm diplomas em outros países. 

Fonte: CFM

Carreira de Médico 
de Estado
  

Em 21 de novembro, foi aprovada a proposta de 
emenda à Constituição que cria a carreira de 
médico de Estado (PEC 454/09) pela comissão 
especial criada para analisá-la. O texto aprovado 
foi um substitutivo do relator, deputado Eleuses 
Paiva (PSD-SP), à proposta original, do deputado 
Ronaldo Caiado (DEM-GO). Segundo o substitutivo, 
o médico de estado deverá ingressar na carreira 
por meio de concurso público, e só poderá atuar 
no serviço em regime de dedicação exclusiva. No 
entanto, Paiva restringiu o alcance da medida à 
esfera federal - a proposta original incluía também 
estados e municípios. Paiva também eliminou da 
PEC a fixação de um piso salarial de R$ 15.187, “fi-
cando a medida transferida para uma lei específica 
que regulamentaria a carreira”.

Fonte: Agência Câmara Notícias

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

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

 Cursos

YÁZIGI INTERNEXUS
A Yázigi escola de idiomas oferece 
15% de desconto para adultos e 25% 
para dependentes menores de 18 
anos.
Localização: Consulte as unidades

CENTRO BRITÂNICO DE IDIOMAS
Associados, funcionários e dependen-
tes da APM ganham 20% de desconto 
nos cursos regulares. Os cursos dis-
pensam taxa de matrícula. O material 
didático não está incluso no valor do 
curso (e também não tem desconto 
no valor).
Localização: Consulte as unidades.

 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 aci ma de R$ 
100,00.  
Localização: Nacional (Compra online)

 Eletroeletrônicos

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

SONY 
Até 20% de desconto na loja online. 
Fabricante de diversos produtos 
eletrônicos, como Acessórios de 
Áudio, MP3 & MP4 Player, Câmeras e 
Filmadoras, Games, Computadores & 
Tablets, Celulares, Televisores, Blu-ray, 
DVD & Home Theater. 
Localização: Nacional (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

LOFT HOME FASHION 
Loja de móveis e decoração, oferece 
cortinas e persianas luxaflex, toldos 
stobag, tecidos para decoração, 
papéis de parede e tapetes com 10% 
de desconto, em três parcelas sem 
entrada, ou à vista com mais 5% de 
desconto.
Localização: Presidente Prudente 

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

 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: Nacional (Compra 
online).

WKN
Empresa especializada em treinamen-
tos e manutenção de computadores 
Mac. Domine os programas de foto, 
música, vídeo e conheça todos os 
recursos de seu  iPad/iPhone. Asso-
ciado APM tem 15% de desconto em 
todos os treinamentos e 10% de des-
conto na assistência e visita técnica.
Localização: São Paulo

 Doces e Café

QUE SEJA DOCE
Empresa especializada em vendas de 
doces finos. Associados e colabora-
dores da APM têm 20% de desconto 
nas encomendas especiais para 

festas e eventos, pedido mínimo, uma 
caixa contendo: 16 macarons ou 15 
brigadeiros ou 8 caneles. Encomen-
das diretamente pelo telefone: (11) 
3569-2077.
Localização: São Paulo

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

 Uso Pessoal

OLOOK
15% de desconto em roupas femini-
nas.
Localização: Nacional (compra online)

 Hotéis e Viagens

ROYAL PALM PLAZA
Desconto de 10% na diária e isenção 
na taxa de serviço. Férias de Verão! 
Associados têm 10% de desconto 
sobre os valores da programação. 
Confira! 
Localização: São Paulo

HOTEL NACIONAL INN
Rede presente em 12 cidades do 
Brasil. Descontos de 15% e também 
promoções de pagamento que 
estiverem sendo realizadas. Maiores 
informações: Central de Reservas (11) 
3228-6411
Localização: Consulte as unidades.

POUSADA VILLA HARMONIA
A Pousada Villa Harmonia, localiza-
da próxima ao Centro Histórico de 
Paraty, oferece 20% de desconto no 
valor da diária e um delicioso vinho 
para os associados que informarem 
a senha: APM 80 ANOS no momento 
da reserva. 
Localização: Rio de Janeiro

 Agência de Turismo

STELLA BARROS
10% de desconto em pacotes Stella 
Barros. 5% nos demais pacotes na-
cionais 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

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 argen-
tinas na parrilla! 10% de desconto no 
valor total da conta. 
Localização: São Bernardo do Campo

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

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

 Restaurantes e Bebidas

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

 Lazer e Entretenimento 

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

 Eletrodomésticos

COMPRA CERTA
Produtos Brastemp, Consul, Kitche-
nAid e Sony, direto da fábrica, com 
descontos de até 30% para pagamen-
to em até 12x no cartão de crédito. 
Entrega em todo Brasil.
Localização: Nacional (Compra 
online).

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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SAÚDE SUPLEMENTAR
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DEFESA PROFISSIONAL

Governo quer aumentar 
impostos para financiar a saúde
A comissão temporária que estudou soluções para 

o financiamento do sistema público de saúde concluiu 
seus trabalhos em 10 de dezembro sustentando que 
não bastam melhorias de gestão para que os serviços 
alcancem um padrão melhor. O relatório aprovado apon-
ta um déficit anual de R$ 45 bilhões na área e sugere 
medidas tributárias para ampliar os recursos, como o 
aumento da alíquota da Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (CSLL) e a regulamentação do Imposto 
sobre as Grandes Fortunas, além de pequeno acréscimo 
no valor das apostas das loterias, entre outras soluções.

 
Depois de debater os gargalos do sistema, avaliar 

o déficit na assistência e também examinar o funcio-
namento de sistemas universais de outros países, 
a comissão decidiu recomendar que dois projetos 
já em tramitação sejam debatidos, aperfeiçoados e 
finalmente votados. Um deles, o PLS 707/2007, eleva 
para 18% a alíquota da CSLL, atualmente de 15%.

 
Com relação ao Imposto sobre as Grandes Fortu-

nas, tema do PLS 48/2011– Complementar, o relator 
admitiu dificuldade para a definição do patamar de 
riqueza patrimonial a ser tributado. Além disso, a 
receita pode não chegar a um valor adequado. Por 
isso, observou, a comissão decidiu ainda sugerir 
estudo para o restabelecimento de um tributo do 
mesmo tipo da antiga Contribuição Provisórias sobre 
Movimentação Financeira (CPMF). Além de fornecer 
mais recursos para a saúde, salientou, esse tributo irá 
permitir maior controle sobre a movimentação 
financeira no Brasil.

 
Polêmica sobre vinculação

Fora a questão das novas fontes de 
recursos, que seriam destinadas apenas 
para a saúde, a comissão também abordou 
o polêmico tema da vinculação de uma parte 
fixa das receitas do orçamento federal em 
favor do setor. No entanto, o relatório final 
não se prendeu a nenhuma das duas alter-

nativas mais debatidas: um percentual sobre a Receita 
Corrente Líquida, entre 15% e 18,7%, ou 10% sobre a 
Receita Bruta, defendida pelo Movimento Saúde + 10.

 
Ranking

De acordo com dados do relatório, o Brasil investe 
em saúde 9% do produto interno bruto (PIB) e gasta 
com cada cidadão US$ 943 por ano. Na proporção 
do PIB, o país fica abaixo da Argentina em termos de 
gastos. Porém, em comparação com os investimentos 
públicos totais, com 43,6%, o país fica em sétimo lugar 
na América do Sul, abaixo da Bolívia e da Colômbia.

 
Entre os países que compõem o grupo dos Brics 

(Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), o país está 
na terceira posição, abaixo da Rússia e da China. Na 
comparação com os países que oferecem cobertura 
universal, os gastos do Brasil ficam em nível muito 
baixo. A Dinamarca, em primeiro lugar, reserva à saúde 
85% do gasto público.

 Fonte: Agência Senado



Revista Visão Médica - Informativo da APM Regional São Bernardo do Campo e Diadema Dezembro de 2013 1111

Ministro pretende liberar ADIs 
para julgamento do Mais Médicos 
no 1º semestre de 2014
A precarização do trabalho médico e os riscos em-

butidos na dispensa da exigência de revalidação dos 
diplomas de profissionais formados no exterior foram 
alguns dos  problemas apontados no segundo e último 
dia da audiência pública que avaliou o Programa Mais 
Médicos no Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília. 

A audiência no STF subsidiará o julgamento das Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) sobre o Programa 
Mais Médicos. De acordo com ministro Marco Aurélio de 
Mello, as ADIs poderão ser liberadas para julgamento no 
primeiro semestre de 2014, porém, lembrou que há um 
grande número de processos em pauta para o mesmo 
período. Com relação às exposições, o ministro as con-
siderou como profícuas, substanciosas e com visões 
diversificadas sobre o tema tratado.

Durante os dois dias de exposições, representantes das 
entidades médicas e do Ministério Público do Trabalho 
(MPT) apontaram equívocos e problemas do programa 
do governo.

No primeiro dia da audiência, 25 de novembro, o pre-
sidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), Roberto 
Luiz d’Avila, criticou a falta de validação de diplomas dos 
intercambistas do programa e afirmou que a medida cria 
dois tipos de pacientes no país: o de primeira linha, aque-
le que tem direito ao médico formado no Brasil ou com 
diploma revalidado; e o de segunda linha, para quem o 
atendimento pode ser feito por profissionais não reconhe-
cidos em conformidade com a legislação brasileira. D’Avila 
também apontou a falta de empenho da atual gestão em 
resolver problemas do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ao final do dia, o médico brasileiro Willian José Bicalho 
Hatenreiter Paulo, participante do Mais Médicos, entre 
outros problemas, criticou a ausência de direitos traba-
lhistas e classificou como precária a tutoria do programa 
federal. O profissional também afirmou que espera não 

sofrer perseguições após falar no STF. Marco Aurélio 
reiterou o mesmo pedido do integrante do Programa.

Pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de 
São Paulo (Cremesp) estiveram presentes ao primeiro 
dia da audiência, o presidente da Casa, João Ladislau 
Rosa; o coordenador das Delegacias do Interior, Paulo 
César Mariani;  e os conselheiros Krikor Boyaciyan, Pedro 
Teixeira, Otelo Chino Júnior e Nívio Lemos  Moreira Júnior. 
No segundo dia (26), o corregedor do Cremesp, Clóvis 
Francisco Constantino, se juntou aos demais membros 
para prestigiar as exposições.

Outros representantes da categoria médica a se pro-
nunciarem foram o presidente da Associação Médica 
Brasileira (AMB), Florentino Cardoso; o diretor da entida-
de, José Bonamigo; e presidente da Federação Nacional 
dos Médicos (Fenam), Geraldo Ferreira.

O ministro Aurélio Mello é o relator das ADIs 5035 
e 5037, ajuizadas respectivamente pela AMB e pela 
Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Uni-
versitários Regulamentados (CNTU).

Além dos representantes das entidades médicas, o pro-
curador do MPT, Sebastião Caixeta, analisou a proposta do 
Mais Médicos e apontou indícios de ilicitudes em relação à 
contratação dos profissionais participantes. Para Caixeta, há 
desequilíbrio no tratamento dado até entre os próprios mé-
dicos estrangeiros. Ele também criticou o caráter educativo 
do Programa, já que na prática o foco é o trabalho médico. 
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha; o advogado Geral 
da União, Luis Adams; e o representante do Ministério da 
Educação, Paulo Esperlle; também foram ouvidos pelo STF.

No canal do STF no Youtube é possível assistir a todas 
as exposições. Confira: http://www.youtube.com/stf

Fonte: Cremesp, com informações da 
  Agência Brasil/CFM/Fenam e STF
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HOSPITAIS DO ABC

Hospital 
Vital
Equipamento de saúde é refe-

rência na cidade de Mauá

Aberto em sua totalidade desde 
janeiro de 2013, o Hospital Vital 
possui 90 leitos, entre aparta-
mentos, enfermaria, suítes, UTI e 
Leitos Day. Somada à completa 
e moderna estrutura física e de 

equipamentos, o hospital conta tam-
bém com uma equipe de profissionais 
altamente capacitados. “Houve uma 
preocupação na contratação de bons 
profissionais em todos os setores, os 
quais estão sob a direção do Dr. Sidnei 
Shoji Mori”, enfatiza Elisângela Nunes, 
presidente do Grupo Vital.

O Hospital Vital presta atendimento 
nas especialidades de Cardiologia, 
Pneumologia, Angiologia, Cirurgia 
Geral, Urologia, Proctologia, Derma-

tologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Gine-
cologia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Neurologia, 
Ortopedia e Anestesiologia, além de contar com 
Pronto Socorro 24 horas em Clínica Médica, Orto-
pedia e Pediatria. Outro grande setor do hospital é o 
Centro de Diagnose e Terapia, onde são realizados 

diversos exames, 
como colonoscopia, 
endoscopia, ana-
tomia patológica, 
análises clínicas, 
mamografia, radio-
logia, ultrassono-
grafia e tomografia. 

“O Hospital Vital é 
uma conquista para 
o povo de Mauá, 

pois veio atender uma necessidade na região. O pré-
dio de quatro andares foi totalmente modernizado 
e hoje tem capacidade para atender aos pacientes 
com conforto e eficiência”, explica Elisângela.

Contínuo crescimento

Agora em novembro, o Hospital Vital concretizou 
outra grande etapa do seu programa de crescimento, 
com a inauguração de ambulatório, com 17 salas, 
instalado em prédio de dois andares, anexo ao com-
plexo hospitalar. Dotado de completa infraestrutura, 
o ambulatório atenderá 22 novas especialidades 
cirúrgicas eletivas e realizará 19 novos exames. 

Os projetos de ampliação do hospital não param 
por aqui. Segundo Elisângela, está previsto para 
breve a inauguração do Centro de Hemodinâmica, 
serviço pioneiro na cidade de Mauá, que possibi-
litará fazer o cateterismo cardíaco, procedimento 
essencial para o diagnóstico mais preciso de do-
enças nas artérias coronárias. As obras de cons-
trução estão em ritmo acelerado. Atualmente, os 
moradores de Mauá que necessitam fazer o exame 
de cateterismo são obrigados a procurar o atendi-
mento em outra cidade.

Instalado na Rua Vicente Aletto, 31, Vila Assis 
Brasil, em Mauá, o Hospital Vital integra o Grupo 
Vital, que também possui o Centro Médico Vital, na 
Avenida Dom José Gaspar, 241, também em Mauá. 

Elisângela Nunes
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AGENDA CONGRESSOS 2014 

VIII Simpósio Internacional de 
Endoscopia Digestiva
Sociedade Brasileira de Endoscopia 
Digestiva
Dias: 21 e 22 de março
Local: Serrano Gramado Hotel 
(Gramado / RS)
Informações: (11) 3148-8200 
www.simposiosobed2014.com.br
 
XXXV Congresso da SOCESP – As 
inovações da cardiologia na prática 
clínica.
Sociedade de Cardiologia do Estado 
de São Paulo
Dias: 21 a 23 de março
Local: Transamerica Expo Center 
(Santo Amaro / SP)
Informações e Inscrições: (11) 3179-
0044 / www.socesp.org.br
 
VI Curso Nacional de Ventilação 
Mecânica / III Curso Nacional de 
Sono
Sociedade Brasileira de 
Pneumologia e Tisiologia
Dias: 27 a 29 de março
Local: Hotel Novotel Jaraguá (São 
Paulo / SP)
Informações: 0800 61  6218 
www.sbpt.org.br
 
XX Encontro de Reumatologia 
Avançada
Sociedade Paulista de Reumatologia
Dias: 27 a 29 de março
Local: Hotel Tivoli Mofarrej (São 
Paulo / SP)
Informações: (11) 3284-0507
e-mail: reumato@eventus.com.br
 
XII Encontro São Paulo de Cirurgia 
Vascular e Endovascular
Sociedade Brasileira de Angiologia e 
Cirurgia Vascular
Dias: 28 e 29 de março
Local: Centro de Convenções Frei 
Caneca (São Paulo / SP)
Informações e Inscrições: 

(11) 3849-0379 – Meeting Eventos
www.sbacvsp.com.br
 
VIII Gastro SP / VIII Congresso 
Paulista de Doenças Digestivas
Sociedade Brasileira de Endoscopia 
Digestiva
Dias: 3 a 6 de abril
Local: Campos do Jordão Convention 
Center (Campos do Jordão / SP)
Informações: (11) 3813-8896 
www.gastrosp2014.com.br
 
X Congresso Paulista de Clínica 
Médica
Sociedade Brasileira de Clínica 
Médica – Regional São Paulo
Dias: 4 e 5 de abril
Local: Centro de Fecomércio de 
Eventos (São Paulo / SP)
Informações: (11) 3887-3164 
www.clinicamedicaonline.com.br
 
34ª Jornada Paulista de Cirurgia 
Plástica
Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Plástica
Dias: 30 de abril a 3 de maio
Local: Hotel Grand Hyatt São Paulo 
(São Paulo / SP)
Informações: (11) 3825-9685 
www. sbcp-sp.org.br
 
17° Congresso da Sociedade 
Brasileira de Radiologia 
Intervencionista e Cirurgia 
Endovascular (Sobrice)
Colégio Brasileiro de Radiologia e 
Diagnóstico por Imagem
Dias: 7 a 9 de maio
Local: Campinas / SP
Informações: (11) 3372-4544
www.sobrice.org.br
 
Congresso Brasileiro de Medicina 
Intensiva Pediátrica
Associação de Medicina Intensiva 
Brasileira
Dias: 21 a 25 de maio

Local: Florianópolis – Costão do 
Santinho
Informações: (11) 5089-2642 
www.amib.org.br
 
11° COPA – Congresso Paulista de 
Anestesiologia
48° JASB – Jornada de 
Anestesiologia do Sudeste Brasileiro
Sociedade de Anestesiologia do 
Estado de São Paulo
Dias: 29 de maio a 1° de junho
Local: Transamérica Expo Center  
(São Paulo / SP)
Informações: (11) 3673-1388
www.saesp.org.br
 
1° CEMCD – Controvérsias no 
diagnóstico e no tratamento das 
dermatoses
147ª Jornada Paulista de 
Dermatologia – UNIFESP
Sociedade Brasileira de 
Dermatologia – Regional do Estado 
de São Paulo
Dia: 30 de maio
Local: Centro Fecomércio de Eventos 
(São Paulo / SP)
Informações: (11) 5573-8735
www.sbd-sp.org.br
 
XIII Congresso Brasileiro de 
Cirurgia Crânio-Maxilo-Facial
Associação Brasileira de Cirurgia 
Crânio-Maxilo-Facial
Dias: 7 a 9 de agosto
Local: Sheraton da Bahia – Hotel 
Salvador (Salvador / BA)
Informações: www.abccmf.org.br
 
26º Congresso Brasileiro de 
Medicina do Exercício e do Esporte
Sociedade Brasileira de Medicina do 
Exercício e do Esporte
Dias: 21 a 23 de agosto
Local: Ouro Minas Palace Hotel (Belo 
Horizonte / MG)
Informações: (11) 3106-7544
www.medicinadoesporte.org.br

Março a Agosto



Revista Visão Médica - Informativo da APM Regional São Bernardo do Campo e DiademaDezembro de 201314

ACONTECEU

Rua Atlântica, 121  - São Bernardo do Campo - SP - CEP: 09750-480
Fone: 11 4126-4000 - www.ecoimagem.com.br

Check-up
Realizando os exames preventivos 

relacionados ao Check-up da 
Ecoimagem, além do atendimento 

personalizado, conforto e 
comodidade, o executivo garante 

qualidade de vida e saúde.

• Ressonância Magnética

• Tomografia Computadorizada Multislice

• Colonoscopia

• Densitometria Óssea

• Doppler Fluxometria Colorida

• Ecocardiograma

• Endoscopia Digestiva

• Holter

• Laboratório de Análises Clínicas

• Mamografia Digital

• Mapa

• Raios-X Digital

• Teste Ergométrico

• Ultrassonografia Geral

O mais completo centro de 
diagnósticos do ABC 
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CIENTÍFICO

A Evolução da Cardiologia Intervencionista 
na Doença Arterial Coronariana

Mila Giglida Toledo Yugar
Cardiologista, titular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, com atuação em Cardiologia Intervencionista, 
titular da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, Diretora Operacional e de 

Qualificação da Intercárdio Serviços Médicos, em parceria com o Hospital São Bernardo

Nas últimas décadas, tem sido observado no Brasil um aumento significativo 
do número de doenças do aparelho circulatório, sendo que a Doença Arterial Co-
ronariana (DAC) prevalece como a principal causa de mortalidade entre nós e no 
mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2010, foram 16,7 
milhões de mortes relacionadas a complicações coronarianas, sendo 7,2 milhões 
por DAC. E acredita-se que em 2020 esses valores possam atingir o patamar de 
35 a 40 milhões.

Uma das principais causas da DAC é a aterosclerose, podendo causar vários 
tipos de manifestações clínicas, incluindo o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). 

A Cardiologia Intervencionista revolucionou o diagnóstico e tratamento da DAC, 
tendo como seus primórdios a Cinecoronariografia, que é considerada marco 
histórico na cardiologia mundial. 

Os primeiros dados a respeito de cateterismo cardíaco datam de 1844, reali-
zado em um cavalo por Claude Bernard. Em 1929, Werner Forssman introduziu 
cateter através da veia do seu próprio braço. Somente em 1959, o Dr. Mason 
Sones introduziu técnica, via braço, a angiografia coronária seletiva permitindo 
uma análise completa da anatomia coronariana. Em 1966, no Instituto Dante 
Pazzanese de Cardiologia, em São Paulo, José Eduardo M. R. Souza realizou a 
primeira cinecoronariografia no Brasil.

Em 1967 foi desenvolvida a técnica de Judkins e Amplatz, realizada via femural 
e, em 1989, Lucien Campeau foi o pioneiro na angiografia coronária via Transradial.

Em relação a Cardiologia Intervencionista Terapêutica, em 1977, Andréas 
Roland Grüntzig, em Zurique, introduziu a técnica de angioplastia coronária (ATC) 
para o tratamento da DAC obstrutiva, com a utilização de um balão. Em 1979, foi 
realizada a primeira angioplastia coronariana no Brasil, em Curitiba, por Costantino 
Costantini e cols.

Com o tempo, através de grandes estudos, as limitações da ATC com balão 
foram identificadas como: lesões de alta complexidade; estenose residual acima 
de 30%; oclusão aguda do vaso alvo durante a angioplastia e reestenose em 6 
meses ou menos. 

Estas limitações motivaram intensas pesquisas que culminaram com o desen-
volvimento do STENT coronariano, prótese metálica, cilíndrica, em forma de malha. 

O primeiro caso foi realizado na França, em 1986, utilizando o Wallstent, em 1987 
com o stent Palmaz-Schatz nos Estados Unidos, tendo a partir de então surgido 
numerosos outros tipos de stent. Em 1986, Eduardo Souza e cols implantaram o 
primeiro stent no Brasil.

Entretanto, o stent coronariano convencional não eliminou definitivamente a 
Reestenose. 

Em 1995 iniciaram-se pesquisas para utilizar o próprio stent como veículo de 
liberação de fármacos potencialmente capazes de evitar o processo de reestenose.

A partir de 1999 inicia-se uma nova era na cardiologia intervencionista, com a 

introdução dos chamados stents farmacológi-
cos, tecnologia que combina uma plataforma 
metálica convencional com um polímero carreador de fármaco antiproliferativo. O 
tempo de liberação do fármaco nos stents varia entre 14 e 40 dias.

Estudos randomizados e registros de mundo real demonstraram a superioridade 
dos stents farmacológicos em relação aos não-farmacológicos, o que resultou na 
ampliação das indicações da intervenção coronária percutânea para territórios 
antes restritos à cirurgia de revascularização miocárdica. 

Os stents farmacológicos representam uma grande evolução no tratamento 
DAC, frente à reestenose, reduzindo-a de forma importante, porém, sem eliminá-la.

 Assim, as pesquisas continuam e novas gerações de stents farmacológicos 
completamente absorvíveis já estão sendo utilizadas na Europa, e previsto para 
2014 a liberação no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

A Cardiologia intervencionista tem ainda, outras modalidades em seu arsenal 
terapêutico, para DAC, especificamente para o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). Em 
1981, iniciou-se a reperfusão coronariana no IAM, com injeção intracoronariana de 
estreptoquinase, no INCOR, em São Paulo, por Giovani Bellini e cols, sendo depois 
expandida também para a via sistêmica por Lélio A. Silva e cols. Atualmente, existem 
dispositivos adjuvantes como o Cateter de Aspiração de Trombo.

Outros ferramentas utilizadas pela Cardiologia Intervencionista são:
•  Ultrassom Intracoronariano- permite o estudo da parede vascular; avaliação 
das características quantitativas e qualitativas da placa (lipídica, fibrótica, 
calcificada e mista), análise do stent;
•  Reserva do fluxo fracionado (FFR)-Avaliação funcional da gravidade da lesão;
Tomografia de Coerência Optica intracoronariana- nova tecnologia de imagem 
com definição superior a outros métodos;
•  Aterectomia Rotacional –pode ser utilizada durante (ATC), em lesões 
severamente calcificadas;
•  Balão Farmacológico- os fármacos (Paclitaxel ou Sirolimus) estão aderidos 
à superfície do cateter-balão e são liberados para a parede do vaso, uma 
alternativa promissora no tratamento da reestenose coronariana.

Devido ao marcante sucesso das intervenções percutâneas no tratamento 
da DAC e ao rápido avanço tecnológico, observa-se uma expansão dos limites 
da Cardiologia Intervencionista no tratamento de outras doenças cardíacas tais 
como: Implante de válvula aórtica percutânea (TAVI); Oclusão do Apêndice Atrial; 
Tratamento Transcateter da Insuficiência Mitral e Denervação Renal.

Assim, a Cardiologia Intervencionista se atualiza e renova o conhecimento a 
cada momento. Novas abordagens e tecnologias surgem e a evolução científica 
integra o conhecimento ao cotidiano do médico.
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ACONTECEU

Em 7 de novembro, o anfiteatro da Associação Paulista de 
Medicina de São Bernardo/Diadema sediou evento organizado 
pelo Hospital São Bernardo (HSB) e a Intercádio com o objetivo 
de apresentar o complexo Centro de Hemodinâmica, inaugurado 
recentemente no HSB. Comandada pelo Diretor Administrativo, 
Ronaldo Vasque, a apresentação abordou a história do hospital, 
o empreendedorismo de seus fundadores, as unidades do HSB 
e a parceria com a Intercádio, que atuará no atendimento eletivo 
e emergencial (24horas) dos pacientes encaminhados para 
estudos hemodinâmicos. Após, os convidados participaram de 

HSB apresenta 
Centro de 
Hemodinâmica

descontraído coquetel servido no salão de festas da entidade. O 
presidente da APMSBC/D, Marcelo Ferraz de Campos, e vários 
diretores da entidade prestigiaram o evento. Do HSB estavam 
presentes: os acionistas Enzo Ferrari, Ernesto Jacinto Colla e 
Marcio Chipriades; o Diretor Técnico, Denilson Rodrigues; o 
Diretor Clínico, Lelio Alves Silva; os Diretores Administrativos, 
Ronaldo Vasque, Agnaldo Arsuff  e Alexandre Fumagalli, este 
também é membro do Conselho Fiscal da APMSBC; a Diretora de 
Qualidade e Operacional, Mila Yugar; e o Gerente Administrativo, 
Fabio Aguiar; entre outros.
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História da 
Anticoncepção

Percorrer a história 
da anticoncepção dos 
primórdios até a atu-
alidade, conhecer os 
diferentes métodos 
contraceptivos nas 
mais diversas culturas 
bem como os méto-
dos de interrupção da 

gravidez e de esterilizações feminina e masculina foi a 
proposta da palestra realizada em 27 de novembro, no 
anfiteatro da Associação Paulista de Medicina de São 
Bernardo/Diadema. Para falar sobre o tema, repleto 
de curiosidade, algumas inimagináveis para a maioria 
dos convidados, a coordenadora do Departamento de 
Obstetrícia e Ginecologia da APMSBC/D, Encarnação R. 
G. Laghai, convidou nada mais nada menos do que uma 
das autoras do livro “História da Anticoncepção”, Angela 
Maggio da Fonseca, Professora Associada da Clínica 
Ginecológica do Hospital das Clínicas da USP e Livre 
Docente em Ginecologia da Faculdade de Medicina da 
Universidade São Paulo, que brindou cada convidado com 
um exemplar do seu livro “Ginecologia Endócrina, Manual 
de Normas”, escrito em parceria com os médicos Vicente 
Renato Bagnoli, Hans Wolfgang Halbe e José Aristodemo 
Pinotti. O evento foi encerrado com coffe-break no salão 
de festas da entidade.

Treinamento Sanofi
Pelo fácil acesso 

e por dispor de sala 
de reunião/eventos 
confortável e comple-
ta infraestrutura, a 
Associação Paulista 
de Medicina de São 
Bernardo/Diadema 
foi escolhida pelo La-

boratório Sanofi para o treinamento de novos funcioná-
rios e planejamento das metas para 2014, durante os 
dias  2, 3 e 4 de dezembro. 

Econtro presencial
AMEM

Num prazeroso convívio frater-
no, mais de 40 médicos e deze-
nas de cunhadas participaram 
do IV Encontro Presencial da 
Associação de Médicos Maçons 
(AMEM), realizado em 19 de 
outubro, no Hotel Mercury, em 
São Paulo. A mesa de debate 
foi composta pelo presidente da 
AMEM, Alfredo Roberto Netto, e 
pelos irmãos Odwaldo Álvaro, 
Jurandir Alves de Vasconcelos, 
Desiré Carlos Callegari (CFM), 
Roberto Augusto Carvalho Campos (APM) e  Tomás Patricio 
Smith-Howard (APMSBC/D) , os quais conduziram as dis-
cussões sobre as futuras ações importantes da AMEM em 
relação ao papel do médico maçon. O encontro também 
divulgou os últimos acontecimentos executados pela AMEM. 

Programa de 
Capacitação Médica

Em 29 de outubro, o anfiteatro da Associação Pau-
lista de Medicina de São Bernardo/Diadema sediou 
mais uma vez o Programa de Capacitação Médica 
(PROCAM), da Associação de Diabetes do Grande ABC 
(ADIABC), com a participação de cerca de 15 médicos 
e profissionais da área médica, entre eles, a diretora 
da APMSBC/D e integrante  ativa da ADIABC, Sylvia 
Ghiotto Abdian.  Em tempo: os participantes foram 
recepcionados com coffee break.  
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SERVIÇOS

O ano de 2013 está terminando, mas ainda há tempo 
para planejar as despesas e até antecipar aquele che-
ckup da saúde que estava agendado para 2014, podendo 
com isso, abater essa despesa dos seus rendimentos 
tributáveis na declaração em 2014.

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

Novidade:
A receita informou que será mantido o projeto tecnoló-

gico de preenchimento automático dos dados de decla-
ração de Imposto de Renda Pessoa Física, nos modelos 
completo e simplificado. Em 2014, será implementada a 
primeira fase do processo, quando apenas os contribuin-
tes que possuem certificado digital (cerca de um milhão 
de pessoas) poderão ter acesso a essa funcionalidade. 

Alíquotas do Imposto sobre a renda retido na fonte
Tabela progressiva para cálculo mensal do Imposto de 

Renda 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;

Declaração de Imposto de Renda 2014 - dicas e orientações

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

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%;

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

gatício, aposentadoria, pensão por morte ou invalidez e os da 
prestação de serviços, pagos, creditados, entregues, emprega-
dos 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% (servi-
ços de propaganda) e 1,5% (remuneração de serviços 
profissionais).

Luis Carlos Grossi 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 infor-
mados 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 APMSBC/D disponibiliza 
todo o suporte necessário para auxiliar os profissionais 
de medicina
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CLASSIFICADOS

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

LOCAÇÃO
• Dois conjuntos: 1º) aproximadamente 36m², 2 salas dis-

tintas e 2 banheiros. 2º) aproximadamente 65m², com 4 am-
bientes, sala de entrevista 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 Empresarial Me-
diterrâneo, 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 Cirur-

gião 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 pes-
soa 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.

PREFEITURA de SBC SOLICITA:
• Cirurgião Geral - Vagas para plantonistas em Hospital de 

São Bernardo do Campo. Contratação em regime CLT. Valores 
entre R$ 1.067,00 e R$ 1.409,00 por plantão de 12 horas.

• Pediatras - Vagas para plantonistas em Hospital de São 
Bernardo do Campo. Contratação em regime CLT. Valores entre 
R$ 1.197,00 e R$ 1.565,70 por plantão de 12 horas.

• Cirurgião Pediátrico - Vagas para Hospital em São Bernardo 
do Campo. Contratação em regime CLT. Horário à combinar.

Obs.: Entrar em contato com Daniela no tel: (11) 4128-7730 
e e-mail: daniela.pscsbc@gmail.com.

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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