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pAlAvRA Do pReSiDeNte

Auditoria Médica

marcelo Ferraz de Campos 
presidente da Associação paulista de 
medicina de São Bernardo/Diadema

Conforme o novo Código de Ética Médica do Con-
selho Regional de Medicina do Estado de São Paulo 
– CREMESP, de 2009, as normativas para a auditoria 
médica estão muito bem claras na regra para a sua 
atuação nos planos de saúde.

Segundo o CREMESP, é vetado ao médico auditor 
intervir nos atos profissionais de outro médico, ou 
fazer qualquer apreciação em presença do exami-
nado, devendo reservar suas observações para seu 
relatório, além de ser vetado de receber remunera-
ção ou gratificação por valores vinculados à glosa, 
segundo os artigos 94 e 96 no novo Código de Ética 
Médica do CREMESP.    

O artigo 97 deixa explícito que autorizar, vetar, bem 
como modificar, quando na função de médico audi-
tor, procedimentos propedêuticos ou terapêuticos 
instituídos somente é permitido quando iminente 
perigo de morte ao paciente, comunicando por es-
crito, o fato ao médico assistente. 

Já o artigo 98 deixa transparente que a atuação 
do médico auditor não pode ultrapassar os limites 
de suas atribuições e de sua competência.

Temos que sempre lembrar que, pelo Código de 
Ética Médica, LEI Nº 10.241, de março de 1999, 
artigo 2º, é de Direito do paciente receber por escrito 
o diagnóstico e o tratamento indicado, com a identi-
ficação do nome do profissional e o seu número de 
registro no órgão de regulamentação e controle da 
profissão, além da sua assinatura.

Orientamos aos médicos que se sentirem pre-
judicados por qualquer medida de um auditor, ou 
que haja prejuízo ao seu paciente, que recorram ao 
nosso Conselho Regional de Medicina – CREMESP.

Concluímos a todos nossos colegas médicos que 
os atos praticados pelos auditores são atos médicos 
sujeitos ao nosso Código de Ética.    

“temos que sempre 
lembrar que é direito 
do paciente receber 

por escrito o diagnós-
tico e o tratamento 

indicado”
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Cartão amarelo: 
alerta, união e força!
Qual é o verdadeiro valor de seu intelecto e de tudo que compõe o seu trabalho 

médico? Qual é a real importância da saúde na vida e bem-estar do ser humano? 
Após estas duas reflexões, que atitude devemos tomar sabendo que médicos 
sobrevivem sem operadoras de saúde, mas elas não sobrevivem sem os médicos? 

Há anos lutamos para recuperar as perdas acumuladas do valor do nosso 
digno trabalho: honorários de consultas e procedimentos médicos. Não pode-
mos permanecer passivos ao domínio dos interesses de grupos econômicos 
fortes e uma ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) inepta, que não 
desempenha devidamente o seu papel fiscalizador e regulador, parecendo só se 
preocupar em defender a saúde financeira desses grupos inescrupulosos, que 
até hoje nomeiam seus diretores como gestores da própria agência (raposas 
cuidando do galinheiro com aval do governo federal). 

Na saúde pública, constatamos o desmando e a corrupção, a falta de médicos 
pela má remuneração e precarização, as más condições de trabalho e difícil 
acessibilidade, as filas enormes e agendamentos longos que deixam em risco 
a boa qualidade do atendimento à população, o subfinaciamento desse setor 
(aprovação da EC 29 a favor do governo, isentando-o de cumprir os 10% da proposta original), 
falta de transparência nos interesses políticos dos governantes e desvios milionários impunes.

O movimento médico é permanente e estamos dando o alerta às operadoras quanto à necessi-
dade de negociarmos o resgate das perdas acumuladas e o valor justo do nosso digno trabalho. O 
movimento está reforçado com a participação 
efetiva das sociedades de especialidades e 
regionais das entidades médicas em todos os 
estados da federação, para, assim, capilarizar-
mos para as bases as informações e logísticas 
das estratégias norteadas pelas comissões de 
honorários regionais, estaduais e nacionais.   

Mesmo sem profissão regulamentada 
(PLS 268/02 que regulamenta a medicina 
ainda tramita no senado), nós médicos de-
vemos ter consciência da nossa força para mudarmos definitivamente a história da indústria 
de desvalorização do trabalho médico e os processos políticos de desmedicalização (aber-
turas de faculdades de medicina sem qualificação e entrada facilitada, sem revalidação, de 
médicos despreparados formados no exterior). Nós médicos também temos capacidade de 
união e força para defendermos esse bem essencial da população que é o direito à saúde 
com qualidade (e dever do estado).

É importante acreditar que só deixando de lado a nossa vergonha e o egoísmo da nossa indivi-
dualidade, todos convergindo nas mesmas ideias e ações de consenso, com certeza venceremos!!!

Os anúncios e matérias assina-
das publi cados nesta revista 
são inteiramente de respon-

sabilidade dos anunciantes e 
autores. A APM não se respon-

sabiliza pelos conteúdos .

“De Tudo ficam 3 coisas:1. A certeza de que 
estamos sempre começando,2. A certeza de 
que precisamos continuar,3. A certeza de que 
seremos interrompidos antes de terminar.
Portanto, façamos:– Da interrupção, um novo 
caminho.– Da queda, um passo de dança.– Do 
sonho, uma ponte.– Da procura, um encontro”

Fernando Pessoa

Tomás Patrício Smith-Howard e Beatriz Freitas de Moura Barbosa, 
Diretores de Comunicação
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eu Sou Apm

Sócio Novo
valdir mattar
Urologista
CRM: 21.442
Admissão: fevereiro de 2012

“Voltei a ficar sócio da Associação Paulista de Medicina de São Bernardo/Diadema 

para colaborar nas atividades em prol da classe médica, principalmente nas ações do 

movimento médico contra os interesses massacrantes das operadoras de saúde, uma 

vez que a entidade está ativamente lutando em prol da classe médica”

Garante o Urologista Valdir Mattar, 68 anos, que ficou afastado do associativismo por 
breve período por motivos particulares. Com energia redobrada para colaborar ativamente 
nas atividades da Casa do Médico, Mattar conta que já fez parte da diretoria da APMSBC/D, 
na gestão do ginecologista Luis Carlos João, quando a sede era numa casa alugada na 
Rua Paulo Afonso. “Dois anos depois de me formar na 1ª turma da Faculdade de Medicina 
de São José do Rio Preto, em 1973, fiquei sócio da APM de São Paulo. Em 1976, vim 
trabalhar em São Bernardo no SUS e Hospital Príncipe Humberto e Clínica São Camilo, 
fixando residência na cidade anos depois. Em função disso, acabei me transferindo para 
a APMSBC/D”, relembra. Para ele, a Casa do Médico facilita a troca de conhecimentos e 
experiências, promove a integração entre os médicos através do social e lazer, além de ser 
um importante instrumento de defesa dos interesses e valorização dos médicos. 

Sócio Antigo
maria lúcia Fernandes de Souza
Pediatra
CRM: 36.876
Admissão: julho de 1994

“Somente por meio do associativismo e com uma associação realmente forte (e esse 
forte somente acontecerá se nós médicos estivermos unidos) podemos ir à busca dos 
nossos desejos, dos nossos ideais, de uma forma coesa, unida e focada”

Para resumir de forma enfática a sua afirmação acima, a pediatra Maria Lúcia, 59 anos, 
faz uso de uma expressão popular, porém pouco praticada: “a união faz a força”.  Além 
desse poder de força, Maria Lúcia acredita que o associativismo também proporciona 
uma série de vantagens na chamada economia de escala, “pois quantos mais formos, 
melhores condições podemos obter junto às empresas (seguradoras, agências de via-
gens, etc.)”. Estes motivos a levaram ficar sócia da APMSBC/D: “acredito que a nossa 
associação traz benefícios para toda a nossa categoria profissional, quer na oferta de 
informações científicas  e legais, quer na prestação de serviços, como, por exemplo, as 
condições na aquisição de um plano de saúde junto às operadoras, e também na luta 
pelos nossos interesses como médicos e médicas”. Formada pela Faculdade de Medicina 
de Itajubá, MG, em 1979, Maria Lucia destaca ainda a participação efetiva da APM na 
valorização do profissional. “A luta da qual a APM participa não é somente pela conquista 
de uma remuneração digna da categoria médica, mas também pelo resgate da nossa 
categoria junto à sociedade, buscando melhores condições de trabalho e reconhecimen-
to da nossa importância como profissionais”

opiNião Do leitoR

“Nos últimos 10 anos, mais de três mil médicos concursados da 
prefeitura de SP receberam 0,01% de aumento salarial ao ano. Isto 
significa que o atual salário é metade do que deveria ser.  Este tipo 
de conduta atenta contra os direitos humanos. A cidade mais rica 
do Brasil massacrou três mil médicos, entre ativos e aposentados, 
pertencentes ao quadro estatutário e alguns até com destaque 
nacional. Isto tudo foi baseado na Lei 13.303 de 18 de janeiro de 
2002, assinada pela então prefeita Marta Suplicy. Os prefeitos se-
guintes, José Serra e Gilberto Kassab, foram seguidores dessa lei. 
Foi uma apropriação indébita, por artíficios jurídicos. Em parecer bem 
fundamentado em 17 páginas, o Ministro Marco Aurélio de Melo, em 
julgamento de ação semelhante, chega a acusar o Poder Público de 
se enriquecer à custa do dinheiro de seus funcionários. Em Janeiro 
deste ano, a Prefeitura de SP deu um aumento salarial de 11% sobre 
o salário de10 anos passados. Uns dizem que foi um “tapa-boca” em 
ano eleitoral, outros dizem que foi uma mera gorjeta”.

Isaac Matone, Médico aposentado da PMSP 

“Em 22 de março, procurei a unidade Delboni Ricardo Jaffet para a 
realização de exames. Cheguei por volta das 15h e fui atendida no 
Clube DA, espaço diferenciado para médicos e algumas outras profis-
sões. Com o término dos exames, que levaram cerca de 2h30, so  licitei 
uma declaração de comparecimento com carimbo e CRM, quando fui 
informada pelo recepcionista do Clube DA que o praxe era fornecer 
comprovante assinado por ele mesmo. Expliquei que trabalho na pre-
feitura de São Bernardo, onde não é aceito esse tipo de documento, 
reforcei, explicando que já tivera o dia descontado em outra ocasião 
porque apresentei documento semelhante. Ele alegou que a equipe 
médica não estava com o carimbo nesse dia, já que os laudos são 
eletrônicos. Esperei mais de 1h para conseguir falar com o coorde-
nador da Unidade, Sr Abner, e depois quase 1h para obter do Diretor 
Clínico, Dr Everaldo, este por telefone, porque já tinha ido embora, a 
ordem de se usar o carimbo de Gestor de Processo de Atendimento, 
também sem CRM.  Enfim, nada resolvido. Face a tudo isso, informei 
ao coordenador que, na qualidade de Associada e atual Diretora da 
APMSBC/D, comunicaria o ocorrido a entidade. O coordenador respon-
deu que o Diretor Clínico com certeza se comunicaria comigo no dia 
seguinte, o que in  felizmente não aconteceu. Acho de vital importância 
que fato semelhante não volte a ocorrer para nenhum dos colegas, 
pois no momento que passamos de médico para paciente merece-
mos o mesmo respeito que externamos a nossos próprios pacientes”.

Marisa de Oliveira Pelarin, 
Diretora Social, Cultural e Lazer Adjunta da APMSBC/D

Aumento salarial de 0,01% ao ano

Unidade Delboni destrata médico
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pARlAmeNtAR

Enquadramento 
de médicos no 
sistema Tributário 
Simples
O deputado federal Jilmar Tatto, líder do PT na Câmara, apre-

sentou à Câmara dos Deputados, em 20 de março deste ano, o 
Projeto de Lei Complementar 151/2012 que prevê a inclusão, 
no regime do Simples Nacional, das pessoas jurídicas presta-
doras de serviços médicos e de saúde, como psicólogos, fisio-
terapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, dentistas, 
serviços de próteses ortopédicas e dentárias, clínicas médicas 
e odontológicas de qualquer especialidade. O deputado defende 
que não há argumento para diferenciar as atividades de saúde 
quanto à opção de tributação, uma vez que outras atividades 
que também se caracterizam por natureza técnica e intelectual 
já foram agraciadas com a inclusão na possibilidade de optar 
pelo sistema Simples Nacional de recolhimento de impostos. 
“Portanto, entendemos que a distinção deva ser feita apenas 
pelo faturamento ou receita bruta e não somente pela atividade 
profissional exercida”, finaliza.

Segundo o Diretor de Defesa Profissional da APM, João 
Sobreira de Moura Neto, esta é uma grande conquista para a 
classe médica e outros profissionais de saúde não só de São 
Paulo, mas do Brasil inteiro, já que eles poderão participar de 
um sistema tributário mais favorável.

Fonte: Economia Médica APM

Acupuntura 
é atividade 
exclusiva da 
medicina
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Bra-

sília) julgou em 27 de março, na 7ª Turma Suple-
mentar, uma série de apelações cíveis em ações 
do Conselho Federal de Medicina resultando no 
entendimento de que a acupuntura é atividade 
exclusiva da medicina por ser técnica utilizada 
para tratamento de doenças, necessitando de 
amplos conhecimentos de fisiologia, anatomia 
e, sobretudo, fisiopatologia para a sua execução. 
Esta verdade foi, finalmente, reconhecida pela jus-
tiça e é importantíssima para a tramitação da Lei 
de Regulamentação da Medicina. Para entender 
o caso, há cerca de dez anos, o Conselho Federal 
de Medicina (CFM) ingressou com ações judiciais 
contra o Conselho Federal de Psicologia (CFP), 
Conselho Federal de Farmácia (CFF) e Conselho 
Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
(COFFITO), objetivando anular resoluções desses 
conselhos que ilegalmente permitiam os seus 
membros de praticar a acupuntura.

Fonte: CFM/SIMEPAR  

1. Toda entidade médica legalmente constituída poderá negociar com as operadoras em nome de seus juridicionados, sem 
exclusão de uma pelas outras.

2. Obrigatoriamente haverá uma data base anual nacional estabelecida para reajuste com redefinição dos valores dos serviços 
contratados, segundo os critérios estabelecidos na negociação coletiva anual entre a operadora e a representação dos prestadores.

3. Os serviços prestados deverão ser efetivamente pagos em até 30 dias corridos da apresentação do faturamento no primeiro 
dia útil de cada mês e, no caso da entrega do envio do faturamento eletrônico o prazo é de 10 dias corridos para o pagamento.

4. O atraso no pagamento obrigará a operadora ao pagamento de multa de xxxx e atualização monetária de xxxx ao dia.

5. Não serão admitidas glosas de procedimentos médicos realizados que estejam no Rol da ANS ou da operadora ou que tenham 
sido objeto de autorização prévia.

6. Os contratos serão firmados entre os prestadores médicos PF ou PJ com até dois profissionais.

7. Os profissionais médicos poderão prestar seus serviços como PF ou PJ, de acordo com o profissional, vedado o constrangimento 
de migrar de uma para outra situação.

8. Os contratos deverão estabelecer os dias e horários de atendimento do profissional aos pacientes usuários da operadora.

9. Os pagamentos devidos ao prestador pela execução de serviços em Unidades de saúde deverão ser efetuados diretamente 
ao profissional, pela operadora. Excetuam-se os casos de médicos contratados diretamente pela Unidade.
Parágrafo Único: o atendimento realizado após as 20 horas e em finais de semana e feriados, sem prejuízo do disposto no caput, 
serão remunerados com acréscimos de30%.

10. Fica vedado o descredenciamento de médico de operadora, exceto por decisão motivada e justa, garantindo-se ao médico 
o direito de defesa no âmbito da operadora ou outro. Também se aplica a PJ constituída para serviços médicos com até dois 
profissionais, sendo um médico, e que não mantenham contratação de serviços médicos a serem prestados por terceiros.
§ 1º No caso de descredenciamento, o médico será notificado com 90 dias de antecedência e caso seja motivado por 
redimensionamento da rede, deverá ter o aval da ANS.
§ 2º A inobservância do caput implicará a reintegração no trabalho com todas as garantias e demais vantagens relativas ao 
período de afastamento, o qual será considerado como de efetiva prestação de serviços.

11. As partes se obrigam a respeitar e abrigar nos contratos, o Código de Ética Médica e Resoluções amparadas em lei, 
emanadas dos Conselhos de Medicina.

12. O foro eleito no contrato deverá ser obrigatoriamente o do local da prestação do serviço médico.

13. A operadora fornecerá aos prestadores médicos o extrato mensal detalhado da prestação dos serviços, incluindo as glosas.

Comissão de Saúde Suplementar - Comsu • Propostas à ANS sobre Contratualização

SAúDe SuplemeNtAR
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E mais:

• Angiotomografia de abdome superior

• Angiotomografia de crânio

• Angiotomografia de aorta torácica e/ou abdominal

• Angiotomografia dos vasos cervicais

• Angiotomografia de tórax

• Angiotomografia de membros inferiores

Lúmen Centro de Diagnósticos
Rua Américo Brasiliense, 628 • Centro • 09715-021
São Bernardo do Campo - SP
Fone: (11) 4126-4444 Fax: (11) 4126-4465



Revista Visão Médica - Informativo da APM Regional São Bernardo do Campo e DiademaAbril de 201210

SAúDe SuplemeNtAR

Cremesp adverte os abusos 
praticados pelas Operadoras
O Guia lançado pelo CREMESP em 2 de março, 

na APM Estadual, revela as distorções e abusos 
praticados pelas Operadoras de Planos de Saúde 
contra médicos e pacientes.  A intenção desse ma-
nual é que todos conheçam e exerçam plenamente 

seus direitos e possam se defender 
das eventuais arbitrariedades que 
surgem desse vínculo.

O desrespeito dos planos de saúde 
e sua interferência na autonomia 
assistencial a pacientes e na ativi-
dade profissional do médico, como 
também o papel omisso da Agência 
Nacional de Saúde (ANS) no seu pa-
pel fiscalizador e regulador do setor, 

motivou a elaboração do Guia.
As valiosas informações estão apresentadas 

em 63 páginas e distribuídas em 24 tópicos, com 
resenhas das entidades médicas APM e SIMESP 
(Sindicato dos Médicos de São Paulo), como também 
definições de instituições como OAB, PROCON, IDEC, 
PROTESTE, Poder Judiciário, Ministério Público e, por 
último, dicas para os pacientes.  

• Regulação deficiente
• Mercado lucrativo e lobby poderoso
• Lei descumprida e código desrespeitado
• Instrumento de defesa dos direitos
• Movimento médico
• Cerceamento profissional e interferências indevidas
• Descredenciamento unilateral e arbitrário
• Glosa de procedimentos
• Performance, metas e bônus
• Auditorias médicas e restrições
• Exclusões de coberturas
• Retorno de consultas: o intervalo é prerrogativa do médico
• Rol de procedimentos baseado na CBHPM
• Os riscos da verticalização
• Cartões de desconto: vedado vínculo com médico
• CBHPM
• Registro das operadoras de saúde no CRM
• Contratos com critérios definidos de reajuste e periodicidade a cada 12 meses
• Pessoa física ou jurídica: o médico escolhe o que for vantajoso sem imposições
• Qualificação dos prestadores: tentativa de transferir responsabilidades aos médicos
• Quebra do sigilo médico: o CFM proíbe colocar CID e tempo de doença nas guias
• Tempo de espera de agendamentos: a responsabilidade é das operadoras 
• Administrador ou atravessador: deterioram mais a relação médico-operadora
• Contrato coletivo de trabalho: proposta das entidades e dicas para pacientes

Temas contemplados:

• Direito a informações claras e adequadas
• Verificar se a operadora tem registro na ANS
• Leia atentamente o contrato antes de assinar e peça cópia
• Contrato Novo (a partir de 1999): 
Verificar cobertura, abrangência e tamanho da rede
Leia com atenção a descrição da rede oferecida no contrato
Verifique todas as carências (consultas, emergências, doenças preexis-
tentes e partos
• Plano antigo (anterior a 1999): verificar restrições e se oferece migração

Verifique anúncios de compra ou redução de carências
Entrar na justiça contra operadora sempre com advogado

• Se for plano empresarial, comunique o RH 
• Atenção ao que o plano oferece e exige quando trata de doenças 
especiais
• Desconfiar das mensalidades muito baratas
• Cuidado com cartões de desconto: não são planos de saúde e não 
têm garantias
• Cuidado com os falsos planos coletivos que exigem CNPJ para assinar 
contrato

Dicas para os pacientes

Disque denuncia ANS: 0800-701-9656 ou Fale conosco: www.ans.gov.br

Novo Guia da ANS
A Agência Reguladora de 

Saúde Suplementar lançou, em 
12 de março, a cartilha “planos de 

saúde: guia prático”, com dicas úteis para 
quem tem ou deseja ter um plano de saúde. 

oferece explanação detalhada desde a 
criação da agência (lei 

Federal  nº 9656/1998) até 
orientações  do  passo a passo de 

como escolher um plano 
de saúde
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DeFeSA pRoFiSSioNAl

Movimento Médico: Dia 
Nacional de Advertência 
significa Cartão Amarelo 
aos planos de saúde
O Movimento Médico continua mais forte do que 

nunca. No próximo dia 25, acontecerá o Dia Na-
cional de Advertência aos planos de saúde. Ainda 
serão definidas as ações para esse dia, mas já está 
previsto que, a exemplo do ano passado, haverá 
concentração dos médicos em local ainda a ser 
decidido, com provável passeata por ruas de São 
Paulo. Nesse dia, também será apresentado “cartão 
amarelo” aos planos de saúde, como advertência à 
falta de participação na mesa de negociações e ao 
não cumprimento dos valores já acordados com o 
Movimento de Valorização do Médico. Temos re-
cebido várias denúncias por parte dos colegas 
que consultaram, no site da APM, os valores 
já negociados com os planos de saúde 
e estes não estão cumprindo. Todas 
as denúncias são encaminhadas ao 
Movimento Nacional para posterior 
apresentação à ANS (Agência 
Nacional de Saúde). Este ano, 
várias sociedades de especiali-
dades, bem como representantes 
dos Conselhos, Associações e Sindicato 
Médico, estarão participando do ato de 
advertência do dia 25 de abril.

É importante informar que 
algumas sociedades de espe-
cialidades estão conseguindo 
resultados expressivos. Recente-
mente, os cirurgiões cardiovascula-
res de Vitória, organizados em uma 
Cooperativa, conseguiram sentença 
judicial favorável a processo iniciado 

pela ABRANGE-RJ, acusando-os de carte-
lização. Felizmente o juiz deu ganho de 
causa aos médicos.

Isso só reforça a necessidade urgente 
de união da classe médica, da participa-
ção maciça de todos junto às entidades 
representativas da classe.

Por fim, o CREMESP lançou a publicação 
“Os médicos e os planos de saúde – 

Guia de direitos contra os abusos 
praticados pelas operado-

ras”. Aborda os direitos 
dos médicos e como agir 
junto com as entidades 

de classe para orientá-lo e 
auxiliá-lo nas ações. Este guia 

está disponível no site do CRE-
MESP (www.cremesp.org.br).

O movimento paulista se reunirá em 
abril e uma comissão cuidará dos pre-
parativos para a realização da passeata 

no dia 25. Informe-se no site da APM 
sobre o Movimento e como encami-
nhar as denúncias.

ParticiPe!

Sandra Cayres Naufal

Wagner Ciongoli

Sandra Cayres Naufal e 
Wagner Ciongoli,

Diretores de Defesa Profissional da 
APMSBC/D
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HoSpitAiS

Ao perceber o potencial da região do 
ABC, carente no atendimento médico 
na área de ortopedia, um grupo de 
ortopedistas visionários e empreen-
dedores inaugurou, em 26 de março 
de 1968, o primeiro Pronto-Socorro 
especializado em Ortopedia, Traumato-
logia e Reabilitação de São Bernardo. 

Nascia assim, o IFOR, que, em apenas quatro anos 
de existência, se transformaria num Hospital de Es-
pecialidade de referência na Região do Grande ABC.

 
Segundo o Diretor Clínico do IFOR, Lucas Leite 

Ribeiro, o crescimento exponencial (físico, operacio-
nal e médico) nestes 44 anos de atividades sempre 
esteve alicerçado em três pilares fundamentais: 
especialização na área de Ortopedia, Traumatologia 
Reabilitação, qualidade do corpo clínico e colabora-
dores, tanto assistenciais como administrativos, e 
atendimento humanizado. “Temos o traquejo com 
o paciente”, enfatiza Lucas Leite. 

 
A qualidade do corpo 

clínico do IFOR merece 
considerações à parte. 
A ligação dos sócios 
diretores com escolas 
médicas possibilitou 

IFOR: maior hospital ortopédico de São Paulo
44 anos oferecendo serviço 
humanizado e competente na 
área de ortopedia

que eles garimpassem profissionais nas três maiores 
universidades, a UNIFESP, USP e a Santa Casa de 
São Paulo. Lucas Leite garante que “o corpo clínico 
do IFOR é constituído  por alguns  dos  melhores pro-
fissionais do Brasil”.

 
Crescimento

 À atenção com o corpo clínico e colaboradores 
altamente especializados, humanização do aten-
dimento e alta resolutividade de seus pacientes, 
soma-se o investimento maciço na modernização e 
ampliação de sua infraestrutura. Em abril de 2011, 
por exemplo, foi inaugurado o novo Centro Cirúrgico 
e UTI, com infraestrutura de primeiro mundo, para 
atendimento a pacientes de alta complexidade, e, 
até o final deste ano, será entregue o complexo de 
estacionamento e o administrativo e a repaginação 
do pronto-socorro.

 
 “Esta nova estrutura possibilitou, inclusive, a aber-

tura do hospital para médicos externos”, comenta 
o Diretor, ao afirmar que o número de médicos ex-
ternos se equiparou com o corpo clínico do IFOR, ou 
seja, 120 profissionais em cada setor.  

 
Outro dado de destaque é o índice de contamina-

ção próximo de zero. Lucas Leite enfatiza que esse 
resultado deve-se a um conjunto de fatores, como 
profissionais bem treinados e modernas salas cirúr-
gicas e UTI com 10 leitos equipadas com central de 
estabilização, climatização (fluxo laminar e pressão 
positiva), entre outras qualidades, além de se tratar 
de uma especialidade sem contaminação.

 
em números

• Atendimento de  cerca de 600 pacientes por dia 
• Realização de 12 a 14 mil consultas por mês
• Realização de 350 cirurgias por mês, mais de 
90% na área de ortopedia e traumatologia – 10% 
são cirurgias plásticas estéticas e reparadoras

Sócios-diretores: Carlo Milani, Lúcio Righi, Carlos Pimentel 
Gallupo, Antônio Milani e Roberto Androsoni 

Dr. lucas leite Ribeiro

No início e 
agora, com 
a nova uti: 
qualidade 
e humani-
zação de 
atendimento
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SeRviçoS

Declaração de Imposto de 
Renda 2012-Dicas e Orientações

AGL Contabilidade

luis Carlos Grossi, presidente da AGl Con-
tabilidade, fornece algumas dicas e orien-
tações sobre a declaração do iRpF como:

• A declaração referente ao ano-calendário 
2011 deve ser entregue no período entre 1º 
de março e 30 de abril, exclusivamente pela 
internet.

• A tabela de alíquotas e deduções conforme 
a faixa de renda sofreu alterações, o que me-
rece atenção. 

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

Entregar a Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física é um desafio
Luis Carlos Grossi - Presidente da AGL Contabilidade

o Dr. luis alerta para cuidados simples, 
como:

• Verificar atentamente o que foi preenchi-
do 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.

São frequentes as dúvidas quanto aos prazos, valores e ao conteúdo a ser enviado à Receita Federal.

envie-nos suas dúvidas: agl@aglcontabilidade.com.br ou (11) 5575-7328
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ACoNteCeu

O presidente Marcelo Ferraz de 
Campos e o Diretor de Comunicação 
Tomás Patrício Smith-Howard, da 
Associação Paulista de Medicina de 
São Bernardo/de apresentação da 
versão digital dos atestados médicos, 
promovida em 2 de março - o lança-
mento oficial aconteceu em 27 de 
março, na sede da APM, durante café 
da manhã à imprensa, diretoria e 
representantes de entidades médica. 

Pioneiro no mercado brasileiro, 
os atestados digitais APM auxiliam 
no combate às fraudes no sistema 
de saúde; apresenta-se ainda como 
importante ferramenta para reduzir 
prejuízos nas empresas e os golpes 
contra a Previdência Social, além da 
redução do consumo de recursos 
materiais, especialmente o papel.

O atestado médico e o de saú-
de ocupacional, ambos produtos 
digitais da APM, poderão ser ad-
quiridos tanto por médicos que 
atuam como pessoa física quanto 
por clínicas, hospitais e empresas.  

Saiba mais no http://www.apm.
org.br/certificadosdigitais

APM lança 
versão digital de 
atestado médico  

marcos S. 
G. Fontes, 
presidente da 
Apm de São 
Caetano; Alice 
l. S. Santos, 
presidente da 
Apm de Sto 
André; paulo 
tadeu Falan-
ghe, Diretor de 
previdência e 
mutualismo 
da Apm-Sp; 
marcelo Ferraz 
de Campos, 
presidente da 
ApmSBC/D e 
o Diretor de 
Comunicação, 
tomás patrício 
Smith-Howard
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Palestra sobre Imposto de Renda, 
DMED e INSS atrai ótimo público

Foi êxito total a palestra sobre Imposto de 
Renda, DMED e INSS promovida pela Associa-
ção Paulista de Medicina de São Bernardo/

Diadema em 8 de março, no 
período da noite. Diretores e 
médicos da região prestigiaram 
o evento com real interesse nos 
temas ministrados pelo presi-
dente da AGL Contabilidade,
Luis Carlos Grossi (Imposto 
de Renda e DMED) e pelo con-
sultor previdenciário Roberto 
Novello (INSS). Após as apre-
sentações, a plateia aproveitou 
ativamente do espaço aberto 

para perguntas para tirar todas as dúvidas. 
A noite foi encerrada com jantar a base de 
pizza, servido no salão de festas da entidade.

Roberto Novello, tomás p. Smith-Howard, João e. Charles, 
luis C. Grossi e marcelo F. de Campos

Academia de Medicina de SP: 117 
Anos e posse de novos membros

A Academia de Medicina de 
São Paulo comemorou seus 
117 anos de fundação com 
uma grande festa para 800 
pessoas realizada na Sala 
São Paulo, em 7 de março. O 
cerimonial também reservou 
sessão solene para posse 
de 27 novos membros aca-
dêmicos titulares, entre eles, três diretores 
da Associação Paulista de Medicina, Akira 
Ishida, Clóvis Constantino e Ruy Tanigawa.

Prestigiada, a solenidade contou com a 
presença de membros das principais enti-
dades médicas (APM, Cremesp, Associação 
Médica Brasileira, Academia Nacional de 
Medicina, Associação Médica Mundial e 
Simesp) e representantes dos poderes 
Legislativo e Executivo, com destaque 
para o secretário estadual da Saúde de 
São Paulo, Giovanni Guido Cerri, que re-
presentou o governador Geraldo Alckmin. 

A Associação Paulista de Medicina de São 
Bernardo/Diadema foi representada pelo 
Diretor de Comunicação, Tomás Patrício 
Smith-Haword, e pelo Delegado, Everaldo 
Porto Cunha. 

Com o objetivo de preservar a tradição, 
a história e o progresso da Medicina, 
a Academia de Medicina de São Paulo 
é uma instituição sem fins lucrativos, 
sucessora da Sociedade de Medicina e 
Cirurgia de São Paulo. 

Fonte: Academia de Medicina São Paulo e APM  

maria Solange m. Cunha, everaldo p. Cunha, paulo m. p. 
Fernandes, Jorge Carlos m. Curi e tomás p. Smith-Howard
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AGeNDA CieNtíFiCA

Abril
X encontro São paulo de Cirur-
gia vascular e endovascular
Sociedade Brasileira de Angiologia e 
Cirurgia Vascular
Dias: 12 a 14 de abril
Informações: 5571-6696 / 5087-4888
Site: www.sbacv.com.br

i Congresso Sabará de espe-
cialidades pediátricas
Associação Brasileira de Cirurgia 
Pediátrica
Dias: 19 a 21 de abril
Informações: 3813-8896 / 3814-6947
Site: www.cipe.org.br

insuficiência Cardíaca Refra-
tária e transplante Cardíaco 
– Sorocaba
Sociedade de Cardiologia do Estado 
de São Paulo
Dia: 19 de abril
Informações: 3179-0045
E-mail/site: diretoria@socesp.org.br
/ www.socesp.org.br

iii Simpósio de Cosmiatria, 
laser e outras tecnologias
Sociedade Brasileira de Dermatologia 
– Regional São Paulo
Dias: 20 e 21 de abril
Local: ExpoTransamérica, Hotel Tran-
samérica, São Paulo 
Informações: 5573-8735
E-mail/site: sbd-resp@sbd-sp.org.br
/ www.sbd-sp.org.br

iii Simpósio internacional de 
Câncer urológico
Sociedade Brasileira de Cancerologia
Dias: 20 e 21 de abril
Local: Sheraton São Paulo – WTC Hotel
Informações: (071) 3240-4868
Site: www.sbcancer.org.br

IV Congresso Paulista de Psi-
cossomática
Associação Paulista de Medicina
Dias: 20 e 21 de abril

Informações/inscrições: 3188-4281 / 
3188-4255
E-mail: inscricoes@apm.org.br

iX Congresso paulista Clínica 
médica
Sociedade Brasileira de Clínica 
Médica
Dias: 20 e 21 de abril
Local: Centro Fecomércio de Eventos 
São Paulo
Informações: 3849-0099 / 3044-1528
E-mail: andre@gowup-eventos.com.br

i Simpósio internacional de 
Hemostasia e trombose
Albert Einstein – Instituto Israelita de 
Ensino e Pesquisa / Centro de Educa-
ção em Saúde ABRAM SZAJMAN
Dia: 20 de abril
Informações: 2151-1001

ii epACito – encontro paulista 
de Citogenética
Sociedade Brasileira de Genética
Dias: 22 a 24 de abril
Local: Centro de Convenções de 
Ribeirão Preto, SP
Informações: (41) 3306-6838
Site: www.sbg.org.br

palestra “Síndrome Cardio 
Renal” (Grande ABC)
Sociedade de Cardiologia do Estado 
de São Paulo- Regional ABCDM
Dia: 24 de abril
Local: Hotel Mercure, Av. Industrial, 
855, Sto André
Informações: 4992-1787/6888-2019
E-mail: abcdm@socesp.org.br

Maio

vii Simpósio de pet/Ct: Dis-
cussão de Casos Clínicos – da 
teoria à prática
Sociedade Brasileira de Biologia Med. 
Nuclear e Imagem Molecular
Dia: 2 de maio
Local: R. Cel Nicolau dos Santos, 69, SP
Informações: 3289-9905 / 3262-5438

Site: www.sbbmn.org.br

introdução às ideias de Freud 
(Grande ABC)
Sociedade Brasileira de Psicanálise e 
APMSBC/D
Dia: 5 de maio
Local: Rua Pedro Jacobucci, nº 400, 
SBC
Inscrição: www.sbpsp.org.br

9ª Copa – Congresso paulista 
de Anestesiologia
Sociedade Paulista de Anestesiologia
Dias: 3 a 6 de maio
Local: Centro de Exposições Imigran-
tes, Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5, SP
Informações: 3673-1388
E-mail: saesp@saesp.org.br

Discussão de Casos Clíni-
cos (Grande ABC) 
Sociedade de Cardiologia do Estado 
de São Paulo- Regional ABCDM
Dia: 10 de maio
Local: Pizzaria San Marco, Santo André
Informações: 4992-1787/6888-2019
E-mail: abcdm@socesp.org.br

8º Congresso paulista de in-
fectologia
Sociedade Brasileira de Infectologia
Dias: 16 a 19 de maio
Local: Convention Center, Campos do 
Jordão, SP
Informações: 5572-8958
Site: www.infectosp2012.com.br

Curso Continuado de Cirurgia 
Geral 2012
Colégio Brasileiro de Cirurgiões
Datas: 14/04; 26/05; 30/06; 
28/07; 25/08; 29/09; 27/10
Local: Associação Paulista de Medi-
cina, Av. Brigadeiro Luiz Antônio, nº 
278, SP
Informações: (11) 3101-8792 / 
3310-8045
E-mail e site: contato@cbcsp.org.br / 
www.cbcsp.org.br
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Editoras & Livrarias

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

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

Eletrodomésticos

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

Flores & Decoração

CESTAS MICHELI
Cestas personalizadas para compras 
online com 
20% de desconto

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

Hotéis & Viagens

DAN INN HOTÉIS
Desconto de 15% nas tarifas, 
válidos apenas para reservas feitas 
pela Central de Reservas da Rede.
localização: Curitiba

FAZENDA DONA CAROLINA
10% e 20% de desconto sobre 
os valores da diária. 
localização: Itatiba

HOTEL FAZENDA HÍPICA ATIBAIA
10% de desconto em feriados 
nacionais/regionais, Natal, Reveillon e 
Carnaval, férias de janeiro e julho 
e 15% de desconto nos demais 
períodos.
localização: Atibaia

HOTEL GOLDEN PARK
Desconto de 15% nas tarifas, 
válidos apenas para reservas feitas 
pela Central de Reservas da Rede.
localização: Poços de Caldas, 
Rio de Janeiro e Salvador

HOTEL MAUAD
13% a 32% de desconto.
localização: São Joaquim da Barra

HOTEL NACIONAL INN
15% de desconto.
localização: Araxá, Barretos, 
Belo Horizonte, Campinas, Limeira, 
Piracicaba, Poços de Caldas, Recife, 
Ribeirão Preto, Santa Rita do Passa 
Quatro, São Paulo e Sorocaba

HOTEL SAINT MICHEL
25% de desconto.
localização: Monte Verde

HOTEL TAUÁ
15% de desconto nas diárias de baixa 
temporada e 5% em alta temporada. 
localização: Caeté, Atibaia e Araxá

HOTEL TRANSAMÉRICA
50% de desconto sobre o valor da 
diária.
localização: São Paulo

MC BRASIL VIAGENS
5% de desconto em pacotes 
de viagem com a operadora 
CVC e 3% de desconto em pacotes 
de viagem de outras operadoras, 
mediante a confi rmação de 
reservas.
localização: Campinas

OURO MINAS
10% de desconto sobre a tarifa no 
período.
localização: Belo Horizonte 

POUSADA DOS PINGUINS
15% de desconto nas hospedagens.
localização: Campos do Jordão

ROYAL PALM PLAZA RESORT
10% de desconto na diária 
e isenção na taxa de serviço.
localização: Campinas

SAN MICHEL HOTEL
Tarifas especiais.
localização: São Paulo

SAN RAPHAEL COUNTRY
Desconto de 15% em baixa 
temporada e 10% em alta temporada.
localização: Itu

SAN RAPHAEL HOTEL
Tarifas especiais.
localização: São Paulo 

THE FIRST TURISMO
4% de desconto na compra 
de pacotes de viagens turísticos, 
nacionais e internacionais, 
aéreas e marítimas; 6% de 
desconto para programas rodoviários.
localização: Presidente Prudente e 
Rancharia

TRANSAMÉRICA ILHA DE 
COMANDATUBA
20% de desconto.
localização: Ilha de Comandatuba

VILAGE INN
Desconto de 15% nas tarifas, 
válidos apenas para reservas 
feitas pela Central de Reservas da 
Rede.
localização: Poços de Caldas

VILLA HARMONIA
20% de desconto no valor da diária 
e um delicioso vinho de boas-vindas.
localização: Paraty

VILLAS PARATY
20% de desconto aos associados. 
localização: Paraty

Informática & Comunicação

DELL
Desconto de 20% na compra de 
produtos.
localização: Nacional (compra via 
telefone)

Instrumentos Musicais

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

Lazer & Entretenimento

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

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

Bebidas

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

SP GOUMERT
10% a 25% de desconto na 
compra de vinhos e champagnes.
localização: São Paulo
Seguros & Planos de Saúde

Seguros & Planos De Saúde

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

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

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

Varejo

WALMART
10% de desconto em utilidades 
domésticas e 
5% nos demais produtos do site, com 
exceção 
de algumas marcas e categorias.

Veículos

AVIS
50% de desconto na locação de 
veículos (não válido para o seguro).
localização: Nacional

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

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

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

CluBe De BeNeFíCioS
Confira as ofertas imperdíveis dos parceiros da Apm
Central de atendimento: 08009700246
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loCAção
• Clínica Emilio & Clementi, dispõe de salas para 
locação. Endereço: Av. Nações Unidas, 79, Jd do 
Mar, São Bernardo. Fone para contato: 41251877 / 
41251075 / 7887-8780

SuBloCAção (horários)

• Alugo meio período para médico clínico, cirurgia ou 
psicólogo. Consultório montado no Ed. Pasteur , Rua 
Jurubatuba, 845, sala 95 - Centro, SBC
Com secretária, internet; telefone, etc.Tratar no fone:  
4123-5231  ou  9937-2744.

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 digestivo. Endereço: Rua 
Coral 76, Centro, São Bernardo. Marcar entrevista pelo 
telefone: (11) 4121-3611, com Samai

• Apartamento no centro de São Bernardo com  4 dorms.; 
237 mts útil, 04 vagas, depósito. Fone : 4330-5751

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: administração@apmsbc.org.br - Informações: 4330-6166 / 4125-4439






