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Agora só faltam...
Novos Programas “MAIS” do governo:

MAIS PRESIDENTES

MAIS SENADORES

MAIS DEPUTADOS

MAIS VEREADORES

MAIS JUIZES

MAIS BOMBEIROS

MAIS POLICIAIS

MAIS PROfESSORES

MAIS ENfERMEIROS

Convidar candidatos dos E.U.A., Canadá, Suécia, 
Inglaterra, Suíça, frança..., sem necessidade de 

comprovação profissional e exame de qualificação.
Exigido dedicação exclusiva e ficha limpa!
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PALAVRA DO PRESIDENTE

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

Mais Médicos

“A imposição pela MP 621/13 
é feita de forma ditatorial, pois 
viola os conceitos da Organiza-
ção Internacional de Direitos Hu-
manos, além do exercício ilegal 
da profissão sem a necessidade 
de revalidação dos diplomas”

Ditadura é o regime de governo que cerceia ou 
suprime as liberdades individuais pelo excesso de 
autoridade.

A medida provisória feita pelo Governo Federal, 
MP 621/13, criou uma “declaração de participa-
ção” permitindo o exercício irregular e ilegal da 
medicina no Brasil, pois viola a Lei 9.394/96, 
dispensando profissionais da obrigatoriedade da 
revalidação dos diplomas de graduação expedidos 
por universidades estrangeiras.

Esse dispositivo da MP 621/13 afronta a Cons-
tituição Federal por dar tratamento diferenciado a 
médicos brasileiros ou estrangeiros, formados no 
exterior, que aderirem ao Programa Mais Médico 
para exercerem a profissão no Brasil.

A MP 621/13, em 
seu texto, não espe-
cifica os critérios para 
avaliar o conhecimen-
to da língua portugue-
sa dos estrangeiros, 
além de criar duas 
diferentes classes de 
médicos: uma de pro-
fissionais que podem 
exercer sua profissão 
livremente em todo o 
país e outra composta 
pelos inscritos no Pro-
grama Mais Médicos que terão o exercício profis-
sional limitado a certo local definido pelo Governo 
Federal, violando mais uma vez a Constituição, que 
prevê “ser livre o exercício de qualquer trabalho ou 
profissão, atendendo as qualificações profissionais 
que a lei estabelece”.

A imposição pela MP 621/13 é feita de forma 
ditatorial, pois viola os conceitos da Organização 
Internacional de Direitos Humanos, além do exercí-

cio ilegal da profissão sem 
a necessidade de revalida-
ção dos diplomas.

Como termos a certeza 
que os doutores com diplo-
mas no exterior, inscritos 
no Programa Mais Médi-
cos, são realmente médi-
cos se não os avaliarmos 
através do exame que com-
prova sua suficiência para 
exercício da profissão, ou 
seja, o REVALIDA, como é feito nos demais países?

Qual o real motivo do Governo Federal de não 
ter utilizado os R$ 17 bilhões de reais do Minis-
tério da Saúde, orçamento aprovado e disponível,  

que deixaram de ser 
investidos e poderiam 
construir 68 mil pos-
tos de saúde com in-
fraestrutura completa 
para o atendimento 
à população no ano 
de 2012, mas focar 
o problema da Saúde 
basicamente na falta 
de médicos?

 Atualmente, já é 
de conhecimento a 

demissão de médicos brasileiros e formados em 
nosso país por alguns municípios que aderiram ao 
Programa do Governo Federal Mais Médicos.  

Concluímos que a MP 621/13 é uma medida 
oportunista, que se aproveita do clamor público 
oriundo das ruas, para editar uma legislação 
puramente populista que atende, apenas e com 
prioridade, as prévias das campanhas eleitorais 
para o próximo ano.
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Fone: 11 4126-4000 - www.ecoimagem.com.br

Check-up
Realizando os exames preventivos 

relacionados ao Check-up da 
Ecoimagem, além do atendimento 

personalizado, conforto e 
comodidade, o executivo garante 

qualidade de vida e saúde.

• Ressonância Magnética

• Tomografia Computadorizada Multislice

• Colonoscopia

• Densitometria Óssea

• Doppler Fluxometria Colorida

• Ecocardiograma

• Endoscopia Digestiva

• Holter

• Laboratório de Análises Clínicas

• Mamografia Digital

• Mapa

• Raios-X Digital

• Teste Ergométrico

• Ultrassonografia Geral

O mais completo centro de 
diagnósticos do ABC 



Revista Visão Médica - Informativo da APM Regional São Bernardo do Campo e Diadema Setembro de 2013 5

EDITORIAL

REDAÇÃO
Rua Pedro Jacobucci, 400

Jardim América • 09725-750 • São 
Bernardo do Campo/SP

(11) 4125-4439 • (11) 4330-6166 
Fax (11) 4330-6891

e-mail: administracao@apmsbc.org.br
www.apmsbc.org.br

Presidente
Marcelo Ferraz de Campos

Diretores Responsáveis
Tomás Patrício Smith-Howard

Beatriz Freitas de Moura

Editora Responsável
Sonia Macedo

Redação, Revisão e Fotos
Sonia Macedo

(11) 99243-9320

Editor de Arte
Alex Franco

Arte
Comunicação Assertiva
www.assertiva.ppg,br

(11) 2825-6856

Periodicidade: mensal
Tiragem: 4.000 exemplares

Circulação: Grande ABCD
Portal da APMSBC/D
www.apmsbc.org.br

Publicidade: APM - SBC/D
(11) 4330-6166 • (11) 4125-4439

A Revista 
Visão Médica 
é uma pu-
blicação da 
Associação 
Paulista de 
Medicina 
Regional São 
Bernardo 
do Campo e 
Diadema

A Revista 

Tomás Patrício 
Smith-Howard

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

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

sabiliza pelos conteúdos .

Você já ouviu falar no programa “Mais Médicos”, não é mesmo?
Ele está dentro da Medida Provisória nº 621/2013, que não tem o apoio dos médicos 

brasileiros e médicos formados no exterior que fizeram a revalidação, pois não atende 
as necessidades da população, nem resolve os problemas da falta de atendimento.

É preciso tirar essa ideia do caminho e apresentar soluções que realmente façam 
a saúde funcionar!

Neste esforço, sua participação é peça-chave. Saiba como:

1  O que é uma assistência de qualidade? Quando fazem essa pergunta, pensa-se 
em serviços com acesso a exames, leitos, medicamentos, profissionais e tudo o que é 
preciso para prevenir e tratar doenças, garantindo seu bem-estar e de sua família.

2  Mas o Governo mostrou que pensa diferente ao lançar o programa “Mais Médicos”, que não desata o nó da falta 
de atendimento, desrespeita as leis e ainda coloca você em risco.

Entenda o porquê:

3  O “Mais Médicos” não fala em aumento de investimentos no SUS para garantir as condições de trabalho e de 
atendimento de que o país precisa. Sem verba, nunca existirão os postos de saúde e os hospitais padrão FIFA com 
que a população sonha.

4  Esse programa também não fixa médicos no interior e nas periferias. Ele nem toca na criação de uma carreira 
de Estado para o SUS, o único caminho para as condições de trabalho e outros estímulos capazes de atrair médicos e 
equipes de saúde para áreas com baixa cobertura.

5  A MP nº 621/2013 (“Mais Médicos”) ainda agride as leis brasileiras, ao permitir a entrada de médicos forma-
dos no exterior sem passar por exames que comprovem sua competência, como ocorre no mundo inteiro. Esse exame 
preparado pelo próprio governo (chamado de Revalida) é a garantia de que você e sua família estarão em boas mãos. 
Por isso, a classe médica brasileira briga tanto por ele.

6  Outro ponto: os médicos estrangeiros são bem-vindos para ajudar, desde que provem sua competência e que 
saibam falar português. Já imaginou explicar o que você sente para quem não entende nada do que você diz?

7  Mesmo os médicos brasileiros que aceitarem participar do programa terão problemas no futuro. Primeiro porque 
não terão nenhum direito trabalhista (férias, 13º salário, licença por doença, etc.). Depois porque, sem exames, leitos, 
remédios, equipes e apenas com o estetoscópio no pescoço, ninguém pode fazer muita coisa, né?

8  As entidades e os médicos brasileiros lutam para derrubar a MP nº 621 (“Mais Médicos”). Eles exigem que o Governo 
tome decisões para atender de fato as necessidades de quem precisa do SUS. A saúde do país aguarda um remédio forte e 
seguro, na dose certa. Não dá para curá-la só com medidas improvisadas. Para resolver este problema, os médicos propõem:

• Contratação emergencial de médicos, desde que devidamente capacitados, registrados no CRM e dentro 
das leis trabalhistas.
• Investimentos de mais recursos federais no SUS, destinando pelo menos 10% do que o país arrecada.
• Oferta de estrutura mínima para bem atender a população e para os médicos fazerem diagnóstico, tratarem 
e encaminharem os pacientes.
• Criação de Carreira de Estado para os médicos, nos moldes das carreiras de outras profissões essenciais para o Brasil.
• Garantia de vaga em residência médica para todo médico formado, que é melhor forma de aperfeiçoar a 
sua prática.

9  Para que isso dê certo, precisamos do seu apoio, de sua família e de seus amigos. Só assim poderemos mudar 
a realidade e fazer com que você encontre no SUS o que é seu por direito: atendimento universal, integral, gratuito e 
sem fazer diferenças entre os brasileiros.

Saiba como ajudar...

10  Denuncie qualquer mal atendimento do Programa Mais Médicos e ajude a colocar a saúde nos trilhos. A saúde 
precisa de você! Fale com o Senado pelo Disk Senado (0800612211) e com a Câmara pelo Disk Câmara (0800619619). 

Todo brasileiro já contou com a dedicação de pelo menos um dos 400 mil médicos em atividade, inclusive mé-
dicos estrangeiros que fizeram o exame de revalidação de diplomas, e não com uma medida provisória com fins 
meramente políticos-eleitoreiros. 

Votação MP 621/2013 no senado até novembro

Da cartilha: A verdade sobre o “Mais Médicos”

Fonte: cartilha das entidades
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OPINIÃO DO LEITOR

Mais Médicos
 

“Temos que aproveitar este momento pelo qual a 
nossa categoria está passando e, dessa experiên-
cia, tirarmos alguns ensinamentos, dentre eles, que 
precisamos mais do que nunca estarmos unidos e 
de fato exercermos o papel social que nos compe-
te dentro do sistema de saúde nacional (sistema 
público e sistema privado). Entendo que o nosso 
brado até então nunca foi forte o suficiente para 
denunciarmos a real situação da saúde em nosso 
país, não apenas a questão da prática médica, 
mas todos os aspectos que envolvem a área da 
saúde. Portanto, temos de superar este momento 
e nos engajarmos na luta por uma política de saúde 
saudável para todos, isenta de tendenciosidade.”

Luiz Francisco de Souza, CRM: 36875

“Têm-me causado perplexidade as notícias envol-
vendo o Programa “Mais Médicos”. Criou-se uma 
aura de que os médicos brasileiros são corporativis-
tas e elitistas ao não se subordinarem às precárias 
condições de trabalho nas regiões afastadas. As 
críticas ao programa se baseiam no conceito de 
assistência integral à saúde, com médicos de com-
provada competência, equipe multidisciplinar e es-
trutura. Apesar da suposta boa vontade de nossos 
irmãos cubanos, creio que pouco poderão auxiliar, 
pois não se faz medicina apenas com estetoscópio 
e caneta. Mais uma vez não atingimos o cerne do 
problema no Brasil, que é o subfinanciamento e a 
falta de políticas públicas para a fixação de uma 
equipe de saúde no interior do país”

Caio Grava Simioni, CRM 108219 (painel do leitor 
da Folha de São Paulo de 30/08)

“Há meses a mídia traz diariamente notícias sobre 
o caos da saúde brasileira. Falta médicos ou má 
distribuição deles, má estrutura médico-hospitalar, 
etc.. Tudo desculpa para importação de médicos 
cubanos por vias duvidosas e preocupantes, como 
disse Ives Gandra em brilhante artigo publicado no 
Estadão, em 29/08/13. Chegados recentemente 
ao Brasil, os cubanos vêm para suprir (SIC) a falta 
de médicos nas regiões distantes e mesmo nas 
periferias dos grandes centros, na realidade, locais 

sem estrutura para que seja realizado qualquer 
trabalho médico eficiente. Para produzir um tra-
balho eficiente e digno, falta-nos implantar uma 
infraestrutura regional para receber uma equipe 
médica. Também é necessário que o médico te-
nha seu emprego em tempo parcial ou integral, 
com salário digno e plano de carreira efetivo para 
que possa ser cobrado e fiscalizado. Creio que os 
ministros da Saúde e Educação sabem muito bem 
que com essa infraestrutura que aqui está, podem 
importar milhares de médicos que nada vai me-
lhorar. Por outro lado, os médicos, com a desculpa 
dos baixos salários, se acomodam, não cumprem 
seus horários, quando na realidade deveriam pe-
dir demissão e não fazer de conta que trabalham 
(nossa culpa). Também não devem só criticar o 
governo, bem como os Conselhos de medicina e 
as sociedades médicas, dizendo que não sabem 
nos defender – muitas vezes causas indefensáveis. 
O sentido básico de nossa profissão é a ética em 
todos os segmentos. É dessa forma que devemos 
nos orientar sempre  e ajudar o nosso país a sair do 
caos sem a necessidade de agentes de saúde de 
países nada sérios e com outras intenções, e, pior 
ainda, com o aval de nossos governantes”

Enzo Ferrari, CRM 1986

“Chama nossa atenção o salário que vão receber 
os médicos cubanos. A ministra da saúde cubana 
nos apresenta justificativas esquisitas. Esses pro-
fissionais, que vão ter remuneração tão baixa, irão 
aviltar o ‘salário médico’. Nós estaremos cada vez 
mais nas mãos dos ‘convênios’, interessados na ex-
ploração da mão de obra barata, com consequente 
deterioração da nossa profissão”

Celso Irapuan Gissoni, CRM: 40468
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EU SOU APM

O rio da nossa imaginação
Iracema M. Régis(*)

Quem de nós
não carrega no imaginário
“uma mancha d’água
ou o esverdeado de uma lagoa”?
Quem de nós
não carrega dentro de si
as nascentes de um rio?
Um riacho, um correguinho,
um charco lodoso,
uma barragem/açude,
um poço estagnado
ou um leito ressequido
pedindo água às alturas?
Quem de nós
não conduz nas entranhas
um rio caudaloso,
que volupteia, corcoveia,
 serpenteia,
 e enche nossas artérias
de um sangue
oxigenado e bom?
Velho Tamanduateí!...
Se penso o nascedouro
- protetor de escravos fugidos
e canteiros em greve,
volto-me às cabeceiras
do meu rio Jaguaribe
perdido no sertão dos Inhamuns.
Legendário Tamanduateí!...
Dos Guaianazes,
dos Tupinambás.
Se cheiro suas águas pretas,
- fétidas,
descambo na correnteza branca
do Jaguaribe de minha infância.
Tamanduateí de todos nós:
do índio, do branco, do negro,
do rico e do pobre:
que arrastou em seus volteios
o progresso, a ferrovia
 e a rodovia.
Sonho com esse rio
igualzinho ao nosso Jaguaribe
correndo em cabeça d’água
- vítreo, espumante, impetuoso,
torando tudo que vê pela frente.
Um rio que transporta,
alimenta e mata a sede
- o acalanto de todas as gerações.
Mesmo com o leito enxuto
-ausente de águas,
o solo fértil,
o limo verde da terra
nos segredam,
que por ali passou,
 passará
e ainda viverá
UM GRANDE RIO.

 Poema da antologia “As cidades cantam o Tamanduateí que passa”
 (*) Iracema M. Régis, natural de Limoeiro do Norte-CE, jornalista e escritora
com 21 títulos publicados em poesia: poemas em versos livres (brancos), sonetos 

e literatura de cordel; prosa: contos, biografia, literatura infantil, resenhas e ensaios
literários, com várias premiações distribuídas por alguns desses gêneros.

ESPAÇO CULTURAL

Sócio Novo
Cleber Furlan 
Especialidades: Ortopedia e 
Traumatologia
CRM: 113212
Admissão: agosto de 2013

Sócio Antigo
Fernando Ferreira Costa
Especialidade: Neurologia
CRM: 98863
Admissão: setembro de 2004

“Estabelece aproximação pessoal e dos grupos 
afins no interesse da medicina, sociedade e política” 

O Ortopedista e Traumatologista Cleber Furlan acrescenta que a 
finalidade do associativismo é também propiciar o desenvolvimento 
e aprimoramento das possíveis relações, sendo instrumento de trans-
formação. Para Furlan, a classe médica deve, e tem por obrigação, 
adquirir, contemplar e assumir posições que vão além do atendimento 
e promoção da saúde. E mais: avaliar, interpretar e ofertar à sociedade 
políticas de saúde, meios de alcançá-la e ser combustível para dis-
cussões sobre o tema. “Somente unida e coesa no desenvolvimento 
interno é que a classe médica alcançará o meio externo. Esta é a 
missão da APM”, afirma Furlan, formado pela Faculdade de Medicina 
do ABC, em 2003. “Vinculado a uma associação com valores coesos 
e atuantes, no desenvolvimento da medicina e dos médicos, tenho a 
oportunidade de alcançar minha missão pessoal, modulando meus 
pensamentos em atitudes que possam melhorar o meio”, explica.

“Juntos somos mais que a soma das partes!”

Na opinião do neurologista Fernando Ferreira Costa, 
a “soma das partes” em torno de um objetivo comum 
é justamente um dos propósitos do associativismo. No caso do atual 
cenário da saúde no Brasil, a união da classe médica proporciona, 
principalmente, “maior poder de negociação com o governo e, conse-
quentemente, mais benefícios em prol da saúde da nação”. Formado 
pela Universidade de Taubaté, em 1999, Costa acredita que dentro do 
conceito associativo, a Associação Paulista de Medicina consegue ter 
uma importância tão grande quanto os Conselhos obrigatórios. Além 
do trabalho na área de defesa profissional, a entidade oferece ainda 
uma gama variada de outras vantagens, razões que levaram Costa 
a ficar sócio da APM de São Bernardo/Diadema. “Visava ter maior 
acesso a aulas e palestras, desconto em congressos, planos de saúde 
com valores diferenciados, clube de campo, entre outras vantagens”.
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Confira as ofertas imperdíveis dos parceiros da APM
Central de atendimento: (11) 3188-4270 / 4339 / 4579 / 4370.

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

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

 Instrumentos Musicais

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

 Cursos

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

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

 Intercâmbio

CULTURA GLOBAL
Empresa especializada em programas 
interculturais
Descontos especiais:
*50% de desconto sobre a Taxa
Administrativa da Cultura Global para 
Curso de Idiomas. *50% de desconto 
sobre a Taxa Administrativa da Cultura
Global para Estudo & Trabalho. * 
US$ 80 de desconto sobre a Taxa
Administrativa da Cultura Global para 
High School geral. * US$ 100 de 
desconto para o programa de High 
School nos EUA. *US$ 50 de desconto 
para o programa Trabalho Remunerado
para Universitários, * 10% desconto nas 
compras acima de USD 200.
Localização: São Paulo

 Seguros e Planos de Saúde

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

 Materiais para Escritório

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

de desconto em todo o site para compras 
acima de R$ 100,00.  
Localização: Compra online

 Eletroeletrônicos

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

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

 Serviços

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

 Veículos

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

 Flores e Decoração

NOVA FLOR
20% de desconto nos produtos do site.
Localização: Nacional (compra online)

GIULIANA FLORES
20% de desconto em toda compra no site.
Localização: Nacional (compra online)

CESTAS MICHELI
Cestas personalizadas para compras 
online com 20% de desconto.
Localização: Nacional (compra online)

 Informática e Comunicação

SONY VAIO: Fabricante de uma infinidade 
de produtos eletrônicos, tais como 
Acessórios de Áudio, MP3 & MP4 
Player, Câmeras e Filmadoras, Games, 
Computadores & Tablets e etc., agora a 
Sony conta com o VAIO, um dos melhores 
notebooks do mercado. A loja online 
disponibiliza até 20% de desconto.
Localização: Compra online.

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

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

 Varejo

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

 Doces e Café

CHOCOFINE
E-commerce especializado em chocolates, 
a Chocofine oferece 10% de desconto na 
compra das melhores e mais famosas 
marcas de chocolates do mundo, como Go-
diva , Lindt, Belgian, Jacquot, Weinrich, 
Porta, Jubileu, Loacker e Pepperidge.
Localização: Nacional (compra online)

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

 Uso Pessoal

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

 Hotéis e Viagens

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

 Agência de Turismo

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

 Casa e Decoração

MEU MÓVEL DE MADEIRA
20% de desconto no pagamento à vista 
ou 10% no pagamento a prazo.
Localização: Nacional (compra online)

 Grande ABC

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

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

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

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

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

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

 Restaurantes e Bebidas

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

 Lazer e Entretenimento 

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

 Eletrodomésticos

COMPRA CERTA
Linha Brastemp e Consul direto da 

CLUBE DE BENEFÍCIOS

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



Espaço Gourmet
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DEFESA PROFISSIONAL

Conselhos de Medicina mantém pedido de 
informações para fiscalizar o “Mais Médicos”
Ao solicitar do Governo Federal informações sobre o local de 

trabalho dos intercambistas do programa Mais Médicos e seus 
respectivos tutores e supervisores, os Conselhos de Medicina 
cumprem a lei com o objetivo de garantir a boa prática profis-
sional em benefício dos pacientes. Com essas informações, os 
CRMs poderão realizar atividades de fiscalização para evitar 
irregularidades, abusos e dar mais segurança à população no 
processo de atendimento.

Em nota divulgada em 16 de setembro, o CFM e os CRMs 
lembram que agem dentro dos princípios da legalidade e da 
moralidade e que estão ancorados em escopo normativo em 

O Conselho Federal de Medicina (CFM) e os 27 Conselhos Regio-
nais de Medicina (CRMs) formam em seu conjunto uma autarquia 
federal, possuindo, cada um, personalidade jurídica de direito 
público, com autonomia administrativa e financeira.

 De acordo com a Lei 3268/1957, são os órgãos supervisores da 
ética profissional em toda a República e ao mesmo tempo, julgadores 
e disciplinadores da classe médica, cabendo-lhes zelar e trabalhar 
por todos os meios ao seu alcance, pelo perfeito desempenho ético 
da medicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que 
a exerçam legalmente.

Sendo assim, preocupados com a segurança dos pacientes e com 
a qualidade do atendimento oferecido pelos médicos intercambistas 
(brasileiros e estrangeiros) vinculados ao Programa criado pela MP 
612/2013, os Conselhos de Medicina esclarecem os seguintes pontos:

1.  Essa Medida Provisória, em seu artigo 10, §5º, mantém incólume 
a fiscalização dos Conselhos Médicos sobre a atividade profissional 
e de ensino dos médicos intercambistas;
2.  Para tanto, as entidades precisam ter informações sobre o local de 
trabalho dos intercambistas e o nome dos seus respectivos tutores/
supervisores de ensino para garantir a fiscalização do exercício 
profissional com o objetivo de oferecer maior segurança à população; 
3. Essas exigências têm como base o artigo 6º, do Decreto 
44.045/1958, que define como essencial à fiscalização da atividade 
médica o conhecimento pelos CRMs da localidade de desempenho 
das atividades médico-educacionais;

vigor. Esse rigor e zelo nortearão não só a fiscalização do Mais 
Médicos, como as demais atividades profissionais médicas.

“De acordo com a Lei 3268/1957, são os órgãos supervisores 
da ética profissional em toda a República e ao mesmo tempo, 
julgadores e disciplinadores da classe médica, cabendo-lhes 
zelar e trabalhar por todos os meios ao seu alcance, pelo 
perfeito desempenho ético da medicina e pelo prestígio e bom 
conceito da profissão e dos que a exerçam legalmente”, afirma 
o documento.

Leia abaixo a íntegra do documento

NOTA DO CFM E CRMS SOBRE O PARECER DA  ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (AGU)

4. Além disso, em seu artigo 9º, a MP 621/2013, que institui o referido 
Programa como de caráter educacional, estabelece o acompanha-
mento das atividades do médico participante (intercambista ou não) 
por um supervisor e por um tutor acadêmico; 
5. Ainda cabe acrescentar que, como instrumento normativo infrale-
gal, a Resolução CFM 1832/2008, em seu artigo 7º, exige a comuni-
cação formal do supervisor e do tutor acadêmico ao sistema conselhal 
(com a devida identificação e assinatura dos mesmos) na condição 
de responsáveis pelo médico intercambista ou posgraduando;
6. Quanto à atuação dos gestores públicos e médicos tutores/ super-
visores vinculados, salienta-se que eles são corresponsáveis pelas 
orientações dadas aos seus pós-graduandos ou supervisionados. Na 
existência de fato concreto que justifique a abertura de sindicância 
ou processo, será feita análise caso a caso. Portanto, esse fluxo requer 
o envio preliminar das informações solicitadas ao Governo para que 
as atividades de fiscalização sejam iniciadas de forma ágil e efetiva; 

Finalmente, os Conselhos de Medicina - em observação dos 
princípios da legalidade e da moralidade  - exercerão o seu múnus 
de fiscalização no âmbito do Programa Mais Médicos com o mesmo 
rigor e zelo com os quais realiza as suas fiscalizações no contexto 
do exercício profissional da medicina no país. As entidades não se 
intimidarão com quaisquer considerações que possam ter o intuito 
de cercear os direitos que lhe são outorgados por lei na defesa da 
boa prática médica em benefício da saúde da população.

Conselho Federal de Medicina 
Conselhos Regionais de Medicina



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

AMB entra com Ação Direta 
de Inconstitucionalidade 
para proteger a população de 
falsos médicos

Uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), com pedido 
cautelar, ajuizada em 23 de agosto no Supremo Tribunal 
Federal é uma das respostas da Associação Médica Brasileira 
à decisão do governo brasileiro de importar médicos sem 
revalidação de diploma.

A ação tem o Conselho Federal de Medicina na 
qualidade de “amicus curiae” e busca suspender 
a Medida Provisória 621, o decreto 8.040 e a por-
taria 1.369 de 8 de julho de 2013, por violação à 
normas constitucionais. Segundo o advogado da 
AMB, Carlos Michaelis Jr, os pontos contestados 
na ADI são os seguintes:

 
MP oportunista – A AMB entende que a Medida 

Provisória não apresenta urgência, visto que, entre 
outras propostas, inclui mudanças nos cursos de 
medicina que terão efeitos somente a partir de 
2021. Trata-se de nítida manobra político-eleitoral, 
uma vez que se aproveita do clamor público oriundo 
das ruas para impor uma medida inócua e populis-
ta, que não enfrenta os reais problemas do sistema 
público de saúde.

 
Ausência de Revalidação – A dispensa de reva-

lidação do diploma de medicina de profissionais 
graduados no exterior coloca a população em 
risco. No lugar da revalidação, a MP 621/13 
criou uma «declaração de participação» para os 
inscritos, retirando dos Conselhos de Medicina a 
competência para avaliar a qualidade do médico 
intercambista.

 
Língua portuguesa – A MP 621 falha em garantir 

que os estrangeiros tenham conhecimentos de 

língua portuguesa e não especifica a habilitação 
no conhecimento do idioma, afastando a obriga-
toriedade de realização do exame Celp-Bras para 
comprovação de proficiência na língua portuguesa, 
como previsto em resolução do Conselho Federal 
de Medicina.

 
Duas medicinas – A edição da MP 621 cria 

dois tipos de medicina: a primeira formada pelos 
que poderão exercer a profissão livremente em 
todo o território nacional. A segunda composta 
pelos médicos intercambistas do Programa 
Mais Médicos, que terão seu direito ao exercício 
profissional limitado a determinada região, com 
qualidade duvidosa para atender a população 
que depende do Sistema Único de Saúde (SUS), 
já que não terão seus conhecimentos avaliados. 
A MP 621 estabelece uma burla à legislação tra-
balhista, promovendo um regime de escravidão 
moderno. 

 
A Associação Médica Brasileira não se furtará à 

luta por uma medicina digna e de qualidade para 
todos os brasileiros. Além das ações jurídicas e 
políticas, a AMB promove neste ano o Censo Mé-
dico (www.amb.org.br/censo), que visa aprofundar 
o conhecimento do perfil dos médicos brasileiros, 
para a formulação de políticas consistentes para a 
assistência da saúde no Brasil.
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PARLAMENTAR

Ministros e relator 
acertam mudanças na 
MP do Programa Mais 
Médicos
O relator da comissão mista que analisa a Medida 

Provisória (MP) 621/13, que institui o Programa Mais 
Médicos, deputado Rogério Carvalho (PT-SE), vai elimi-
nar do texto o treinamento obrigatório de dois anos no 
Sistema Único de Saúde (SUS) para todos os médicos 
formados no Brasil. A ideia do relator é criar programa de 
treinamento em atenção básica à saúde e em urgência 
e emergência no âmbito do SUS, com duração de um a 
dois anos, dentro das próprias residências médicas. Nas 
residências, o médico se especializa em uma das 54 áre-
as da medicina, como cardiologia, ortopedia e pediatria.

Além disso, o relator quer incluir na MP medidas para 
universalizar a residência médica. Isso significa que serão 
oferecidas vagas de residência para todos os médicos 
que se formarem no país. “A oferta de vagas será igual 
ao número de médicos formados”, esclareceu.

As mudanças foram acertadas em 17 de setembro, em 
reunião com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha; com 
o ministro da Educação, Aloizio Mercadante; e com os 
líderes da base aliada na Câmara. O deputado acredita 
que a votação na comissão deva ser finalizada em duas 
semanas. A MP tem de ser votada pelas duas Casas do 
Congresso até 8 de novembro, quando perde a validade.

Rogério Carvalho também vai propor no relatório a insti-
tuição de “teste de progresso” para os alunos de medicina 

e residentes. “Serão três avaliações durante a graduação 
e duas avaliações ao longo da residência para atestar a 
evolução, o ganho de competência dos nossos alunos 
e residentes”, disse. Segundo o deputado, esses testes 
servirão para avaliar também a qualidade dos cursos.

Destinação de recursos 
dos royalties para 
educação e saúde vira lei

A presidente da República, Dilma Rousseff, sancionou 
em 9 de setembro, sem vetos, o projeto de lei 323/07, 
que destina os royalties do petróleo para a educação e a 
saúde. A sanção ocorreu no Palácio do Planalto. 

O texto aprovado pela Câmara, em agosto, privilegiou o 
substitutivo do relator, deputado André Figueiredo (PDT-
CE), que direciona 75% dos royalties do petróleo para 
educação e 25% para a saúde. Já neste ano, a receita 
prevista é de R$ 770 milhões. A divisão dos recursos 
entre as duas áreas foi proposta por emenda do líder 
do DEM, deputado Ronaldo Caiado (GO). No caso da 
exploração da camada pré-sal, os recursos para as duas 
áreas vão sair de metade do fundo social criado para ser 
uma espécie de “poupança” oriunda dos royalties e das 
participações especiais. 

O governo comemorou o fato dessa ser a primeira 
nova fonte de recursos para o Sistema Único de Saúde 
desde 2007, quando o SUS perdeu a receita da extinta 
Contribuição sobre Movimentação Financeira (CPMF).

Fonte: Agência Câmara de Notícias (texto editado)

SUPLEMENTAR

Planos de Saúde
A Agência Nacional de Saúde Suplementar decidiu 

reavaliar a suspensão de venda de 246 planos de saúde 
de 26 operadoras por conta de uma decisão judicial. Na 
primeira avaliação, foi levado em conta o cumprimento 
de regras relativas à negativa de cobertura, período de 
carência, rede de atendimento e reembolso. Anterior-

mente, a Agência avaliava apenas o descumprimento 
de prazos para a marcação de consultas, exames e 
cirurgias. A lista dos planos que deveriam ser suspen-
sos não consta mais da página eletrônica da ANS. Os 
interessados em contratar um plano de saúde devem, 
porém, buscar informações sobre os planos com pro-
blemas junto à própria agência.

Fonte: Agência Câmara
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AGENDA CIENTÍFICA

Palestra - Alergia / Pneumologia: O que 
há de novo? (Grande ABC)
Associação Paulista de Medicina Santo 
André
Dia: 1º, 18h30 às 22h00 (Vagas limi-
tadas!)
Local: APM de Santo André (Av. dos An-
dradas, 224 – Vila Santa Tereza – Santo 
André / SP)
Informações e Inscrições: (11) 4990-
0366 / www.apmsantoandre.org.br
 
Curso de Residentes-Cirurgia de Cabe-
ça e Pescoço
Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ca-
beça e Pescoço
Dia: 2, 21h às 22h
Local: APM (Web Transmissão)
Informações: (11) 3188-4251  Caio 
Marinelli / www.apm.org.br
 
Fórum de Debates em Reumatologia – 
2° semestre /2013
Sociedade Paulista de Reumatologia
Dias: 2 de outubro e 6 de novembro
Local: Associação Médica Brasileira (São 
Paulo / SP)
Informações: (11) 3284-0507 / e-mail: 
reumatologiasp@reumatologiasp.com.br
 
3ª JOCET – Jornada de Cirurgia de 
Emergência e Trauma
Sociedade Brasileira de Atendimento 
Integrado ao Traumatizado
Dias: 3, 4 e 5
Local: APM - Auditório Nobre, 9º andar 
(Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 278 – São 
Paulo / SP)
Informações: (11) 3722-5850 / www.
jocet.com.br
 
12° Congresso Brasileiro de Clínica 
Médica
Sociedade Brasileira de Clínica Médica
Dias: 09 a 12
Local: PUC (Porto Alegre / RS)
Informações: www.clinicamedica2013.
com.br
 
Curso de Atualização em Cardiologia
Sociedade de Cardiologia do Estado de 
São Paulo
Dia: 16 e 17, 19h às 22h
Local: Anfiteatro  da Faculdade de Medi-
cina de Botucatu (Botucatu / SP)
Informações: (11) 3179-0068 Ednéia 
Nascimento / e-mail: edneia@socesp.
org.br
 
 VIII Curso de Anatomia e Dissecção do 
Osso Temporal
Associação Brasileira de Otorrinolaringo-
logia e Cirurgia Cérvico-Facial

Dias: 16, 17 e 18
Local: Laboratório de Dissecção Anatô-
mica do Hospital Edmundo Vasconcelos 
(São Paulo / SP)
Informações: (11) 5080-4357  Yone /  
www.centrodeorl.com.br
 
XI Congresso da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Oncológica
Sociedade Brasileira de Cancerologia
Dias: 17, 18 e 19
Local: Hotel Maksoud Plaza (São Paulo/
SP)
Informações: www.congressosbco.com.br
 
XIV Congresso Paulista de Enfermagem 
em Nefrologia
Sociedade Brasileira de Nefrologia
Dias: 17, 18 e 19
Local: UNIP – Universidade Paulista de 
São José do Rio Preto/SP
Informações: (17) 3214-5900 / e-mail: 
cenacon@cenacon.com.br

II SITIABC–Simpósio Internacional de 
Terapia Intensiva do ABC (Grande ABC)
Sociedade Paulista de Terapia Intensiva
Dias: 19 e 20
Local: Santo André / SP
Informações: (11) 3288-3332 / www.
sopati.com.br
 
10º Congresso Latino Americano de 
Pesquisa Clínica
Sociedade Brasileira de Medicina Far-
macêutica
Dias: 20, 21 e 22
Local: Maksoud Plaza Hotel (Al. Campi-
nas, 150 - Bela Vista - São Paulo)
Informações: (11) 3253-2848 / e-mail: 
eventos@sbmf.org.br / www.sbmf.org.br
 
1st Latin America Meeting on Periope-
rative Bleeding Management
Albert Einstein – Instituto Israelita de 
Ensino e Pesquisa
Dias: 24 e 25     (Inscrições até 17/10)
Local: Auditório Kleinberger (Av. Albert 
Einstein, 627 – 3º andar, Bloco D – Mo-
rumbi/SP)
Informações e Inscrições: (11) 2151-
1001 Opção 1 / www.einstein.br/eventos
 
IX Congresso Paulista de Cirurgia 
Pediátrica
Associação Brasileira de Cirurgia Pe-
diátrica
Dias: 24 e 25
Local: São Paulo 
Informações: (11) 3814-6947
 
IX RPDA – Reunião de Pesquisadores 
em Doença de Alzheimer e Desordens 
Relacionadas

Academia Brasileira de Neurologia
Dias: 25 e 26
Local: Royal Palm Plaza (Av. Royal Palm 
Plaza, 277 – Campinas/SP)
Informações: (11) 5180-6169 OMNIFAR-
MA Eventos / e-mail: eventos@editora-
omnifarma.com.br
 
VI Simpósio de Cosmiatria e Laser da 
SBD
Sociedade Brasileira de Dermatologia
Dias: 25 e 26
Local: São Paulo 
Informações: (21) 2253-6747 / www.
sbd.org.br
 
47ª Jornada Paulista de Anestesiologia
Sociedade de Anestesiologia do Estado 
de São Paulo
Dias: 25 e 26
Local: Royal Plaza Resort (Av. Royal Palm 
Plaza, 277 – Campinas/SP)
Informações e Inscrições: (11) 3673-
1388 / e-mail: inscricoes@saesp.org.br 
/ www.saesp.prg.br
 
Curso Continuado de Cirurgia Geral do 
Capítulo de São Paulo
Colégio Brasileiro de Cirurgiões - Capítulo 
de São Paulo
Dias:  26 de outubro, das 8h30 às 16h30
Local: APM (Av. Brigadeiro Luis Antônio, 
278 – 9º andar, Bela Vista - São Paulo)
Informações e Inscrições: (11) 3101-
8792 / e-mail: contato@cbcsp.org.br
 
Trabalho em altura: O que seria razo-
ável no exame médico ocupacional?
Associação Paulista de Medicina do 
Trabalho
Dia: 26, 8h às 17h
Local: APM (Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 
278 – Bela Vista – São Paulo)
Informações: (11) 3107-7979 / www.
spmt.org.br
 
Curso Teórico- Prático de Capacitação 
em Nutroterapia no Adulto - Síndrome 
Metabólica
Associação Brasileira de Nutrologia
Dia: 27, 8h30 às 17h30
Local: Hotel a definir. (São Paulo)
Informações: (17) 3523-9732 / www.
abran.org.br
 
Curso de Qualificação para Profis-
sionais de Saúde em Educação em 
Diabetes
Sociedade Brasileira de Diabetes
Dias: 29 de outubro a 1° de novembro
Local: COREN (Rua Dona Veridiana, 298 
– Santa Cecília – São Paulo)
Informações: (11) 3846-0729 / www.
diabetes.org.br

Outubro
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AGENDA APMSBC/D

Conferências Introdutórias e Novas Conferências Introdutórias sobre Psicanálise

(Algumas ideias sobre Desenvolvimento e Regressão – Etiologia, Os caminhos da formação dos sintomas, O estado neurótico comum)
Sociedade Bras ileira de Psicanálise  Seção Regional do Grande ABC

Dia: 5 de outubro - às 8h30
(Certificado com 75% de presença!)

Auditório da APM SBC/D • Rua Pedro Jacobucci, 400, São Bernardo, SP
Informações/Inscrição: sbpsp.regionalgrandeabc@uol.com.br

www.sbpsp.org.br

A parceria entre a Associação Paulista de Medicina de São Bernardo/Diadema e a ONG 
VOS (Ver, Ouvir e Sorrir) é uma das maneiras que os médicos da região têm para praticar 
a responsabilidade social de maneira simples e fácil. A participação consiste na doação 
de amostras grátis de remédios à APMSBC/D, que funciona como ponto de coleta. As 
amostras são entregues à ONG VOS, responsável pela distribuição, com supervisão de profissionais, a insti-
tuições beneficentes que ajudam pessoas sem condições de arcar com o custo de medicações necessárias 
para tratamento. As doações devem ser entregues na Rua Pedro  Jacobucci, 400  - SBC.

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

APOIO
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HOSPITAIS DO ABC

A Sociedade Portuguesa de Beneficência de Santo André 
completou 83 anos de fundação no último mês de abril. A data 
vem sendo comemorada desde 2012, quando foi inaugurado o 
moderno Setor de Unidade de Terapia Intensiva (U.T.I.) Adulto.

“O Beneficência Portuguesa de Santo André é considerado 
uma das mais tradicionais Instituições de Saúde do ABC, pois 
une a alta tecnologia, modernidade, especialistas qualificados e 
um ambiente especialmente projetado no conceito da Hotelaria 
Hospitalar para melhor recuperação dos clientes/pacientes. 
No ano de 2012 foi registrado crescimento representativo 
nos atendimentos, além da ampliação da carteira de clientes 
corporativos e grandes companhias da região na área da saúde 
ocupacional e preventiva”, explica a presidente Delfina Merce-
des Gonzalez Godoy. Anualmente, são realizadas centenas de 
milhares de consultas, exames e internações, contando com 
a parceria de diversos convênios.

O hospital passa por constantes modernizações, tanto de 
instalações como de serviços. Entre as obras já finalizadas 

estão o Centro de Diagnósticos, as novas alas de 
internação Coimbra e Lisboa, a reforma da entrada 
principal, o Setor de Ortopedia e Radiologia e a 
moderna instalação do Setor de Unidade de Terapia 
Intensiva. Sua infraestrutura envolve Centro Cirúr-
gico, Pronto-Atendimento 24 horas, Maternidade, 
entre outros. 

Como parte das comemorações de aniversário, 
outras modernizações e inaugurações deverão 
acontecer. A Diretoria da Sociedade Portuguesa 

de Beneficência de Santo André, mantenedora do Hospital, 
promoverá diversas ações para os próximos anos.

História: A exemplo do modelo que baseou a criação da 
Sociedade Portuguesa de Beneficência no Brasil, há mais 
de 145 anos, o Hospital e Maternidade Beneficência Por-
tuguesa de Santo André surgiu da ação social de famílias 
portuguesas que residiam na cidade de Santo André. Em 

Hospital e Maternidade 
Beneficência Portuguesa 
de Santo André

1930 foi fundada a Sociedade Portuguesa de Beneficência, 
Instituição Beneficente e Filantrópica, sem fins lucrativos, com 
o objetivo de atender as pessoas carentes na região. Com o 
passar dos anos, transformou-se em referência de qualidade 
e pioneirismo, sendo o primeiro Hospital na região a realizar 
cirurgia de ponte de safena, em 1992.

Em 1941, os membros da Sociedade compraram o terreno 
onde até hoje funciona o Hospital e Maternidade Beneficên-
cia Portuguesa de Santo André, na avenida Portugal, 530. 
O Hospital foi inaugurado em 1946 em instalações de 800 
m². Atualmente, ocupa área de nove mil m². Para custear a 
manutenção do Hospital, iniciou-se a venda de títulos, que 
davam direito à assistência médica. A carteira de Sócios 
chegou a 1,5 mil titulares. Hoje o Hospital é mantido pelo 
atendimento a convênios e particulares. 

Desde aquela época, o Beneficência Portuguesa de Santo 
André se preocupa com a opinião e sugestão de seus clientes/
pacientes para manter a qualidade e o contínuo crescimento 
da Entidade. Atualmente, a Sociedade Portuguesa de Benefi-
cência exerce a função como Órgão mantenedor do Hospital 
e é formada por 380 Sócios e seus Dependentes, 36 Mem-
bros do Conselho Deliberativo e 15 Diretores. Familiares dos 
Fundadores permanecem na Sociedade e são importantes 
mantenedores dos princípios da criação da Instituição.

O Hospital está localizado na Avenida Portugal, 530, Cen-
tro, Santo André, Fone: 2198-5000.

Delfina Mercedes 
Gonzalez Godoy
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ACONTECEU

Planejamento e 
Economia de Impostos
Passar para Pes-

soa jurídica ou pro-
fissional liberal? A 
escolha da situa-
ção tributária mais 
adequada é apenas 
uma das decisões 
que devem ser 
bem analisadas 
para se conse-
guir economizar 
impostos. Jus-
tamente para 
orientar os mé-
dicos sobre os 
sistemas legais 
que visam dimi-
nuir os custos do médico autônomo, ou de um consultório, 
ou clínica, a Associação Paulista de Medicina de São Bernar-
do/Diadema convidou o consultor Luis Carlos Grossi, presi-
dente da AGL Contabilidade, para ministrar palestra sobre  
“Planejamento e Economia de Impostos”, realizada em 5 
de setembro, às 20h - após a reunião mensal de Diretoria. 

O consultor Grossi discorreu com propriedade vários 
aspectos importantes que englobam esse tema pertinente: 
“Pessoa Física X Jurídica – Qual a melhor opção?”, “Tributa-
ção da Pessoa Física e Jurídica – Impactos na Declaração 
de Imposto de Renda”,  “Ganho de  capital com a compra 
e venda de bens – Dicas e orientações” e “Funcionários 
ou terceirizados – Quais as relações existentes?”. Con-
cluída a exposição, Grossi abriu espaço para responder 
às perguntas dos participantes. A programação da noite 
foi encerrada com jantar de confraternização no salão de 
festas da entidade. 

Doutor, se tiver interesse em receber mensalmente a 
revista, cadastre-se na Associação Paulista de Medicina 

de São Bernardo/Diadema.Se já for sócio, mantenha 
sempre atualizado telefone, e-mail e seu endereço para 

correspondência
Tel. (11) 4330-6166 • Fax (11) 4330-6891 

administracao@apmsbc.org.br 
www.apm.org.br

Feijoada do Dia dos Pais
Defesa Profissional 

e educação continu-
ada são atividades 
fundamentais para 
o desenvolvimento 
da classe médica. 
Mas para promover 
a integração entre os 
médicos, associados 
ou não, não existe nada melhor 
do que um impecável almoço, 
ainda mais se for à base de 
feijoada e, para completar, em 
homenagem ao Dia dos Pais. 
Isso foi o que aconteceu na Fei-
joada do Dia dos Pais, promo-
vida pelos Diretores do Social 
e Cultura, João Parisi Neto e 
Marisa de Oliveira Pelarin, em 4 
de agosto, uma semana antes 
da data oficial, no salão de fes-
tas da APMSBC/D. Resultado: 
sucesso absoluto de público 
e animação. Caprichada, com 
acompanhamentos próprios 
do prato, a feijoada recebeu 
elogios unânimes dos convidados. “A APMSBC/D nos 
proporciona maior união dos pares, permitindo que, mare-
ados pelo corre-corre do exercício da profissão, possamos 
encontrar momentos de lazer, de confraternização, tão 
importantes no nosso dia a dia”, enalteceu o associado 
Shiguero Harada, que apreciou o almoço acompanhado da 
esposa (foto). Após, o presidente da APMSBC/D, Marcelo 
Ferraz de Campos, e os Diretores Parisi e Marisa brindaram 
os pais presentes com uma garrafa de vinho. Realmente, 
uma comemoração de marcar data.
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SERVIÇOS

Pessoa Jurídica – Como remunerar os sócios.
As formas da Pessoa Jurídica remunerar seus sócios são:
• Pró Labore
• Remuneração de Juros sobre Capital Próprio
• Distribuição de Lucros
 

Pró Labore 
Pessoa jurídica remunera seus sócios com as mesmas caracte-

rísticas de salário, ou seja, estipula seu valor mensal dentro das 
possibilidades financeiras da empresa, e está obrigada a recolher 
20% de INSS sobre o valor remunerado, em contrapartida o sócio 
que recebe tal rendimento fica sujeito ao desconto do INSS em 
11% e a retenção do Imposto de Renda conforme a tabela pro-
gressiva mensal.

Com a remuneração através de Pró Labore, o beneficiário deste ren-
dimento, pode ser novamente tributado na Declaração do Imposto de 
Renda, uma vez que o Pró Labore é considerado rendimento tributável.

Sendo assim, remunerando o sócio da empresa através do Pró 
Labore, a pessoa jurídica sofre uma tributação de 20% e o benefici-
ário pessoa física pode sofrer uma tributação de até 27,5%, ou seja, 
podemos chegar a uma tributação de 47,5% entre empresa e sócios.

Remuneração de Juros sobre Capital Próprio
É uma remuneração que depende da análise do Patrimônio da 

empresa e não vamos exemplificar neste momento.

Distribuição de Lucros
A pessoa jurídica remunera seus sócios, com o efetivo valor apurado 

pelo resultado da empresa ou pelo percentual de presunção de lucro, 
estipulado pela legislação.  Em ambas as formas, as demonstrações 
contábeis são imprescindíveis,  em contrapartida, a empresa não sofre 
tributação nessa remuneração, uma vez que já foi tributada  em seu 
resultado, e o sócio beneficiário dos rendimentos também não sofre 
nenhuma tributação, uma vez que esse rendimento é considerado 
isento e não tributável.

Como remunerar os sócios
LUCRO REAL – Possível distribuir aos sócios, o lucro efetivo 

apurado pela contabilidade e demonstrado nos registros contábeis.

LUCRO PRESUMIDO – Possível distribuir aos sócios o percentual 
de presunção de lucro, estipulado pela legislação, com base no 
faturamento, deduzido dos impostos, desde que as despesas não 
incorram na empresa.

Em uma simulação podemos ter a seguinte comparação entre 
a remuneração pela distribuição de lucros, nas opções de lucro 
presumido e lucro real: 

Desta forma devemos analisar os objetivos a serem conquistados, 
ou seja, obter mais resultados para distribuir aos sócios ou diminuir 
a carga tributária independente do valor a distribuir.

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

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

LUCRO 
PRESUMIDO

LUCRO
REAL

Faturamento 1.173.148 1.173.148
Carga Tributária Total 148.764 56.895
% sobre Faturamento 12,68% 4,85%

Lucro passível de 
Distribuição

226.643 44.578

% sobre Faturamento 19,32% 7,83%



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 
• Conjunto 62 m² para consultório médico ou odontológico.

Localização: Condomínio Domo Business em São Bernardo do 
Campo. Tratar com Fábio Salata: 4368-3533.

• Sala comercial com 62 m² no  edifício Centro Empresa-
rial Mediterrâneo, situada à Rua Mediterrâneo nº 290, São 
Bernardo do Campo / SP. Tratar nos telefones: 4123-3634 
/ 4122-5263 / 5037-2900.

PRECISA-SE 
• Médicos Pediatras, Clínico Geral. Vagas para região de São 

Bernardo do Campo. Disponibilidade para plantão de 12 horas 
(diurnos e noturnos). Vínculo CLT com salário e benefícios com-
patíveis 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, Infectologista, Mastologista, Reumatolo-
gista e Geriatria.

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

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

VENDE-SE
• Clínica especializada em aparelho digestivo com 35 

anos de existência e mais de 50.000 pacientes cadastrados. 
Atende clínica, cirurgia, endoscopia e ultrassonografia do aparelho 
digestivo, Centro, São Bernardo. Marcar entrevista pelo telefone: 
(11) 4121-3611, com Samai.

• Terreno com 320 m²,  situado na Rua Ruth Pinto de 
Camargo, 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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