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Integração

Marcelo Ferraz de Campos 
presidente da associação paulista de 
Medicina de São Bernardo/Diadema

“a apM Regional SBC/D é 
contrária à forma de ten-
tar resolver o problema da 
saúde em nosso país com 
o aumento do número de 
médicos sem a formação 
adequada”
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Luiz Augusto Campos Gonçalves
Francisco José Vaz Porto
João Roberto Oba
Dicler Antonio Agostinetti
Ana Maria Verçosa Rebello
Jorge Sayum
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Suzane Martines Alves de Sales
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Wlademir Moya de Godoy

Integrar é a ação que faz as partes de um todo se 
completar, ou seja, integração significa união.

A Associação Paulista de Medicina Regional São 
Bernardo do Campo e Diadema (APMSBC/D) tem o 
propósito de acentuar nossa integração com a APM 
da Capital.

O nosso principal objetivo é fornecer aos cole-
gas médicos associados da região cada vez mais 
recursos para que se possa formar e exercer uma 
medicina de forma digna e reconhecida.

Digna no caráter ético e moral, princípios nos quais 
se baseiam nossa profissão. 

Atualmente, com a credibilidade do atestado médi-
co digital, com o qual as falsificações e adulterações 
se tornam praticamente impossíveis, será resgatado 
em nossa profissão o importante valor desse docu-
mento que, como sabe-
mos, é objeto de diversos 
tipos de fraudes.

  
Trabalhamos apoiando 

a integração da APM da 
Capital com a Confedera-
ção Latino Americana de 
Médicos e esta, por sua 
vez, com a Associação Mé-
dica Mundial, a qual une 
entidades importantes na 
qualificação do profissio-
nal médico, responsável 
pelo serviço de saúde prestado à nossa população.

Além dos enormes problemas com a abertura 
de novas escolas médicas, tema já discutido em 
editoriais anteriores, enfrentamos, atualmente, a 
abertura política a médicos formados no exterior, 
para que eles possam atuar em nosso país sem a 
revalidação de seus diplomas.

A APM Regional SBC/D, em conjunto com a APM da 
Capital, Conselho Regional de Medicina de São Paulo 
e Conselho Federal de Medicina, além dos Sindicatos 
dos Médicos, é contrária à forma de tentar resolver o 
problema da saúde em nosso país com o aumento do 
número de médicos sem a formação adequada, ou 

seja, com médicos desqua-
lificados, muitos formados 
no exterior, em faculdades 
que somente visam o lucro 
e são conhecidas pela bai-
xa qualificação. 

Resumindo: somos a 
favor da manutenção do 
exame “REVALIDA”, aplica-
do para médicos formados 
no exterior, os quais, para 
exercerem sua profissão 
em nosso país, necessi-

tam ser aprovados no exame de conhecimentos 
básicos teóricos e práticos sobre medicina. 

Temos a missão de prevenir a população que os 
problemas da saúde em nosso país não se resolverão 
com o aumento do número de médicos, mas, sim, 
com melhores condições para o exercício da nossa 
profissão de forma digna e dentro dos padrões éticos. 
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Smith-Howard

Política, ironias e 
deturpações!

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 .

“Que tal um hospital de médicos for-

mados em Cuba e Bolívia para aten-

dimento exclusivo aos políticos?”

O atual cenário político dá sequência a um legado de desmando, corrup-
ção e impunidades, que evidencia a força do poder, alianças criminosas 
e a desigualdade socio-econômica de um país que pretende caminhar 
para o primeiro mundo e ainda ter assento permanente no comitê de 
segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).

É ironia quando os políticos e mandatários adoecem e procuram o Hospital 
Sírio Libanes! Por que não o SUS? O melhor convênio do povo pede socorro! 
Sua criação, pela Constituição de 1988, estabelece: “A saúde é um direto de 
todos e dever do Estado”. Isto deve garantir a cada cidadão universalidade de 
cobertura, atendimento integral gratuito e igualdade em todas as faixas etárias 
sem discriminação. 

Mesmo com a obrigatoriedade dos estados destinarem 12% e os municípios, 
15% da sua receita à saúde, evidenciamos o caos, o sucateamento, a farra de 
desvios de verbas, hospitais sem condições, falta de leitos, pacientes sem as-
sistência de qualidade, profissionais da saúde mal remunerados e precarização 
do trabalho médico. O SUS precisa de mais investimento da União, e através do 
PL de iniciativa popular as entidades médicas, OAB, CNBB e toda a classe social 
lutarão para garantir a sustentabilidade do nosso maior patrimônio: o SUS.

É deturpação o governo afirmar que há falta de médicos! O governo insiste em 
permitir a abertura indiscriminada de faculdades privadas com fins meramente 
lucrativos, sem qualidade de ensino, sem hospitais escolas, sem condições 
para a devida residência médica. Também tentou acabar com o Revalida, 
exame de revalidação do diploma aplicado 
para médicos formados no exterior, só não 
conseguiu por causa da intervenção das 
entidades médicas. Agora, tenta, através do 
MEC e Ministério da Saúde, o seu programa 
Provalida, que assegura a revalidação dos 
diplomas de médicos formados no exterior que aderirem a programas de saúde 
em locais periféricos via Programa Saúde Família. Na realidade, o problema é a 
má distribuição dos médicos, com maior concentração nas capitais e grandes 
centros, e as razões são óbvias: melhores salários, segurança, infraestrutura 
assistencial, avanços tecnológicos, educação continuada e condições de qua-
lidade de vida para toda a família.

Como diz um erudito desembargador da República, diante das deturpações, 
o Brasil tem dois tipos de medicina, um para os ricos e outro para os pobres, 
neste caso, uma medicina sem qualidade e com riscos na assistência oferecida 
à população. É como um conhecido ancora da TV diria: “Isto é uma vergonha!!”
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opiNião Do leitoR

Inclusão social em todas 
as suas formas

Depois insistem que nós é que não sabemos votar...
“...E certamente mais uma vez vão falar que o eleitor não sabe 

votar. Estamos nos aproximado das eleições de outubro e, como 
sempre, quem aparece nos meios de comunicação são os mesmos: 
os famosos “ex”, os filhos dos “ex”... Os partidos também sele-
cionam seus pré-candidatos de acordo com a popularidade que 
aquela pessoa tem. E depois insistem que nós é que não sabemos 
votar. Se existe a questão da formalidade partidária para que um 
cidadão ou cidadã se apresente como candidato ou candidata a um 
cargo eletivo, os partidos têm a obrigação de ajudar os eleitores 
apresentando os seus candidatos, cidadãos e cidadãs que possam 
representar todos os segmentos da sociedade e, acima de tudo,
atender às suas necessidades. Embora a justiça eleitoral tenha 
evoluído muito desde as primeiras eleições, ainda não existe um 
procedimento de fato republicano e democrático por parte da mídia 
no que se refere à divulgação dos pretensos pré-candidatos aos 
cargos eletivos, evidenciando a discriminação no trato com as 
pessoas, exatamente em um momento onde se busca a justiça 
social de forma tão ampla e intensa. Chega de “ditaduras”, de 
uso abusivo do poder. Viva a liberdade, viva a inclusão social em 
todas as suas formas.”

Luiz Francisco de Souza, médico, SBC-SP

Saúde X Cadeia
“Negligenciar atendimento de saúde é crime, e os infratores 

deveriam receber a punição merecida. A situação nos SUS só vai 
mudar quando a justiça efetivamente mandar para cadeia quem 
desviar dinheiro público da área da saúde”

Turíbio L Gasparetto, SCS/SP (Fonte: desabafo.agora)

Isto é inadmissível!
“As Centrais Sindicais chiaram com o aumento do salário mínimo 

para R$ 645,00, porém, não estão discordando do aumento do 
“salário presidiário” para R$ 810,18! Será que os sindicalistas 
e os governantes do Brasil acreditam que um criminoso merece 
uma remuneração superior a de um trabalhador? Tem mais: no 
caso de morte do “pobre” presidiário, a referida quantia do auxílio-
reclusão passa a ser “pensão por morte”. Você sabe o que é o 
AUXÍLIO-RECLUSÃO? Significa que todo presidiário com filhos tem 
direito a uma bolsa que, a partir de 1/1/2010, é de R$ 798,30 por 
filho, para sustentar a família. Ou seja, um preso com 5 filhos tem 

direito a receber auxílio-reclusão de R$3.991,50 da Previdência 
Social. Qual pai de família com 5 filhos ou mesmo um aposenta-
do que trabalhou e contribuiu a vida inteira e ainda tem que se 
submeter ao fator previdenciário recebe um salário suado igual? É 
revoltante!!! Portaria Nº 48, de 12/2/2009, do INSS http://www.
previdenciasocial.gov.br/conteudoDinamico.php?id=22”

Adaptação de texto que circula na internet, encaminhado 
pelo empresário Renato de Luca Filho

Responsabilidade
“No Brasil, o menor de idade pode roubar, formar quadrilha, 

matar, estuprar, queimar pessoas, dirigir sem habilitação e, o 
mais importante, além de não cumprir pena rigorosa, pode votar. 
No entanto, neste país, o menor de idade só não pode trabalhar”

Luiz Bognar, SP/SP (Fonte: desabafo.agora)

Ambulância, faixa exclusiva, 
batedores e igualdade....
“UUÓÓÓÓÓ... Seria tão bom se quando precisássemos de um 

socorro, nossa SAMU fosse com batedores na frente, que uma 
faixa de trânsito fosse fechada apenas para o nosso socorro e 
fôssemos levados a um bom hospital, com ótimos médicos e com 
tecnologia hi-tech..., igualdade é ligar a sirene da ambulância e os 
carros darem passagem..., mas para mim, simples mortal, resta 
apenas o trivial... José Alencar, morto aos 79 anos (29/03/11), 
afirmou certa vez que: “Se eu fosse pobre teria ido muito mais 
cedo”. Alencar aguentou 13 longos anos; já o pobre morre rápi-
do. ‘Todos são iguais, mas alguns são mais iguais que outros’ 
(Goerge Orwell). A lição que nos é transmitida é que não existe 
igualdade social devido às relações de concentração de poder nas 
mãos de uma minoria” 

Eduardo Zago, Terapeuta-corporal, Mauá- SP

Entidades médicas: 
mais cautela!
“Devemos prestar atenção em duas situações. Primeira:os códigos 

de procedimentos médicos e de exames complementares estão 
sumindo no T.U.S.S., quando já existiam no T.I.S.S.. Sendo assim, 
os convênios não estão pagando a realização desses procedimentos 
e exames. Segunda: alguns códigos de procedimentos da CBHPM, 
base do T.U.S.S., têm valor mais baixo que a tabela do SUS, onde a 
diferença chega até 5X a mais do valor.

Leitor: pedido de sigilo por receio de retaliação

o espaço opinião do leitor é aberto para médicos e sociedade em ge-
ral. encaminhe seu comentário para administração@apmsbc.org.br

eu Sou apM

Dr. Márcio 
Francisco Mello
Geriatria e Or-
tobiomolecular
CRM: 46.731
Readmissão: 
março de 2012

“Por considerar importante o associativismo e a 
luta da APM por uma medicina mais digna, voltei a 
ficar sócio da Associação Paulista de Medicina de 
São Bernardo/Diadema. Também quero participar 
dos eventos científicos de aperfeiçoamento”

Com o seu reingresso, o Geriatra e Ortobiomolecular 
Márcio Francisco Mello também quer dar exemplo 
para o seu filho que acaba de entrar na Faculdade 
de Medicina de São José do Rio Preto, onde o acadê-
mico pretende participar de imediato da Sociedade 
Médica e da APM. Márcio Mello não é novato no 
associativismo. Afastado da APM por um período, 
Mello foi bastante atuante na APMSBC/D, inclusive 
foi membro da Diretoria na gestão do cardiologista 
João Parisi Neto. Baseado nessa experiência é que 
Mello opina: “Para o fortalecimento da Regional seria 
necessário alterar o percentual de repasse que ela 
faz para outras entidades, pois, hoje, apenas 40 % 
de nossas mensalidades ficam com a APM Regional, 
sendo que a convivência e a necessidade estão em 
nossa cidade”. Márcio Francisco Mello é formado pela 
Faculdade de Medicina da Universidade Severino 
Sombra, Vassouras, RJ, 1983, com pós-graduação 
em Geriatria pela PUC-RS, em Medicina Ortobiomole-
cular pela UNAERP-SP e em Anti-Aging Medicine pela 
FAPES-FACIS-SP, além de Veja Akademie, Alemanha 
e EIS – Certification, Miami-EUA.

Dr Guido Hugo 
Valência 
Zanabria
Gastroenterolo-
gista
CRM: 85.484
Admissão: de-
zembro de 1999

“O associativismo é de grande importância para o 
desenvolvimento de todo grupo profissional. Fiquei 
sócio da APM justamente por ser consciente desse 
valor e porque não estaria confortável de outra 
forma (um médico-ilha?)”

Nesta linha de raciocínio, o Gastroenterologista 
Guido Hugo Valência defende que é dever dos mé-
dicos contribuírem com a Sociedade com propostas 
e ações na área de sua especialidade. Há mais de 
13 anos como sócio da Associação Paulista de Me-
dicina de São Bernardo/Diadema, Guido Zanabria 
analisa que o setor da Saúde precisa sempre de 
melhorias, tanto no atendimento à população em 
geral como na valorização do trabalho do profis-
sional, e só trabalhando em conjunto é que esses 
objetivos têm mais probabilidades de ser alcança-
dos. “A APM atua em várias frentes, no momento o 
que está em destaque, e apoio plenamente, é a luta 
pela valorização do trabalho médico junto às ope-
radoras de saúde, especialmente no que se refere 
à remuneração e a não interferência  nas decisões 
do profissional”, observa Guido Zanabria, formado 
pela Faculdade de Medicina da Universidade de 
San Agustin, Arequipa- Perú, 1986, tendo revalida-
do seu diploma na prova de Residência da Escola 
Paulista de Medicina, em 1996, e é especialista em 
Endoscopia pela SOBED.

Sócio Novo Sócio Antigo

promoção do Seguro auto
Desconto de até 35% para sócios da apM, extensivo a pais, filhos e cônjuge

Código da promoção: SBC 2012

Sócio da Associação Paulista de Medicina de São Bernardo/Diadema tem inúmeras vantagens e benefícios!

ligue agora e faça um ótimo negócio: (11) 4215-4439 / 4330-6166
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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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MoviMeNto MéDiCo

Valores pagos pelas 
operadoras de saúde

Seu valoR

A tabela traz os valores pagos pelas operadoras de saúde na 
Região do Grande ABC. Compare com os valores negociados 
até o momento pelas entidades médicas, divulgados no site das 

Regionais e/ou APM Estadual. Se você não estiver recebendo, 
solicite à operadora o pagamento do valor negociado. Se a sua 
reivindicação não for atendida, denuncie a operadora a entidade. 

Médicos e dentistas 
param a Avenida Paulista

Médicos, dentistas e representantes da população dão 
cartão amarelo às operadoras de saúde em grande 
manifestação na Avenida Paulista - 25 de abril

Cerca de 500 manifestantes (conforme levantamento da CET e 
Polícia Militar) se concentraram na sede da Associação Médica Brasi-
leira e de lá saíram em caminhada até o Conjunto Nacional, onde foi 
promovido um trabalho de atendimento à população. O movimento 
de alerta às operadoras de saúde é pela valorização do trabalho 
médico: honorários e condições de trabalho dignos, contratualização dos planos, com reajuste a ca da 12 
meses, fim da interferência na relação médico-paciente e adoção da CBHPM. A passeata também teve 
o objetivo de conscientizar a população, que também é vítima dos planos de saúde, dessa real situação.

“Só a união da nossa classe é que 
conseguirá sensibilizar a sociedade 
sobre a necessidade de mudança da 
atual situação da medicina”
Newton Ota Takashima, Delegado 
da APM de Santo André

 “Por meio de linhas e cores, pin-
tou-se a revolta da classe médica 
contra as operadoras de saúde”
Delcides Zucon, SCS, diretor da 
APM Estadual

“A passeata do dia 25 tentou cons-
cientizar a população sobre a reali-
dade da saúde suplementar, onde 
as operadoras de saúde aviltam 
os médicos e prejudicam a popula-
ção. Foi uma manifestação de luta 
pela saúde do povo brasileiro” 
Luiz Francisco de Souza, 2º 
vice-presidente do Sindicato dos 
Médicos do Grande ABC

“O Movimento Médico de 25 de abril 
foi vitorioso. Mostramos às operado-
ras de saúde que a classe médica 
está unida para lutar pela valoriza-
ção do trabalho médico, principal-
mente pelo fim da interferência na 
autonomia médica, e por uma saúde 
mais digna à população brasileira”
Marcelo Ferraz de Campos, presi-
dente da APM SBC/D

“Dá tristeza ver que a grande 
maioria dos médicos que estava na 
Avenida Paulista tem, em média, 30 
anos de formados. É a Velha guarda 
lutando pelo futuro da Saúde. E nos-
sos médicos jovens? Que nível de 
consciência eles têm da situação?”
Alice Lang Simões Santos, 
presidente da APM Sto André/
Mauá/R.Pires/R.G. da Serra

“O dia 25 de abril tornou-se um 
marco do Movimento Médico 
para melhorar a saúde pública e 
privada”
Marcos Fontes, presidente da 
APM de São Caetano

Sua participação é de grande importância para garantir junto ao Governo Federal mais recursos para o SuS, 
que é uma das bandeiras das entidades representativas da área médica

participem do abaixo assinado através do link:  http://www.peticaopublica.com.br/?pi=apMSBCD

Operadora  Sto. André/ Mauá/ Rib. Pires  São Bernardo  São Caetano 
ABET (MÉDICO A)  50,00  50,00  50,00 
ALLIANZ (MÉDICO A)  44,57  38,00/ 44,57  44,57 
AMICO - DIX  25,00  25,00  25,00 
AMIL (MÉDICO A)  55,00  55,00  55,00 
BR DISTRIBUIDORA (MÉDICO B)  80,00  80,00  80,00 
BRADESCO (MÉDICO A)  52,60 56,00 (Plano Nacional) / 38,74 (Plano Referêncial) / 43,55 (Plano Preferencial Plus)  52,60 
CABESP (MÉDICO A)  53,00  53,00  53,00 
CARE PLUS (MÉDICO A)  35,00  42,00  35,00 
CASSI (MÉDICO A)  42,00  60,00  42,00 
DIX (MÉDICO A)  40,00  40,00  40,00 
ECONOMUS (MÉDICO A)  53,00  53,00  53,00 
EMBRATEL (MÉDICO A)  42,00  42,00  42,00 
GAMA (MÉDICO A)  30,00  54,00  30,00 
GOLDEN CROSS  30,00  30,00 / 40,00 / 60,00  30,00 / 35,00 
GEAP (MÉDICO A)  40,00  40,00  40,00 
GREEN LINE  25,00  25,00  30,00 
ITAÚ (MÉDICO A)  60,00  60,00  60,00 
IMASF (MÉDICO A)  32,50  32,50  32,50 
INTERMÉDICA  20,00  25,00  30,00 
ITALICA  20,00  21,00  21,00 
LAN  20,00  25,00  24,54 
LIFE EMPRESARIAL  25,00  35,00  45,00 
LINCX (MÉDICO A)  90,00  90,00  90,00 
MARÍTIMA (MÉDICO A)  36,04 / 46,64  36,04 / 46,64  36,04 / 46,64 
MEDIAL  20,00  44,00  20,00 
MEDICAL HEALTH  23,00  27,00  27,00 
MEDSERVICE (MÉDICO A)  40,00  30,00 / 40,00 / 44,80  40,00 
MEDSERVICE (MÉDICO B)  -    44,80  44,80 
MULTICARE  18,00  30,00  25,00 
ÔMEGA SAÚDE  -    25,00 (Personal) / 30,00 (Demais Planos)  25,00 / 30,00 
OMINT (MÉDICO A)  55,00  55,00  55,00 
OSSEL  40,00  50,00  50,00 
PETROBRÁS (MÉDICO A)  43,00  43,00  43,00 
PETROBRAS (MÉDICO B)  80,00  80,00  80,00 
PORTO SEGURO (MÉDICO A/B)  46,00 / 56,00  41,00 / 51,00 / 52,00  46,00 / 56,00 
PRODESP  30,00  33,00  33,00 
SABESPREV  50,00  42,00  50,00 
SAÚDE CAIXA (MÉDICO A)  50,00  50,00  50,00 
SAÚDE FAMILIAR  28,00  32,00  35,00 
SEPACO  22,00  27,00  27,00 
SUL AMÉRICA (MÉDICO A)  52,00  52,00  50,00 / 55,00 
TEMPO SAÚDE (UNIBANCO)  30,00  42,15  42,15 
TRANSMONTANO  18,20  28,00  28,00 
UNIMED (MÉDICO A)  42,00  36,00  42,00 
UNIMED (MÉDICO B)  01/2012 - 42,00 / 05/2012 - 46,00  42,00  46,00 
VOLKS (MÉDICO A/B)  45,00  45,00  45,00 
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HoSpitaiS CaMpaNHa

Campanha de Prevenção 
Contra as Quedas de Laje

 A finalidade deste artigo é dar início na 
Campanha de Prevenção ao Traumatis-
mo Raquimedular em nossa região pela 
Associação Paulista de Medicina APM – 
Regional São Bernardo e Diadema. 

Temos em nosso estatuto a missão de 
orientar a comunidade da melhor assis-
tência médica, que não temos dúvida que 
é a prevenção.

Esta campanha é baseada no trabalho realizado no 
Hospital Heliópolis – SUS, em São Paulo, no qual atuo 
como Preceptor de Ensino na Residência Médica em 
Neurocirurgia, credenciada pelo Ministério de Educa-
ção e Cultura (MEC) e pela Sociedade Brasileira de 
Neurocirurgia (SBN), nas principais causas de trauma-
tismo raquimedular que atendemos em nosso pronto 
socorro, o que serviu como base para a realização do 
mestrado com o tema: “Epidemiologia do Traumatis-
mo da Coluna Vertebral na Região Sul de São Paulo 
em 2006”, trabalho posteriormente publicado na 
revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, em 2008.

Realizamos diversos encontros científicos sobre o 
tema, tanto no ABC como na APM da capital, sendo 
notícia publicada em diversos jornais, como a Folha 
de São Paulo.

Recentemente, mais precisamente no dia 27 de 
fevereiro de 2012, o Jornal Diário do ABC, publicou 
que ocorreram 2649 internações em 2011 causadas 
por quedas acidentais de estruturas como lajes, bal-
cões, muros, telhados no estado de São Paulo, o qual 
aponta que custaram ao Sistema único de Saúde 
(SUS) paulista um gasto de R$ 3,2 milhões de reais.

No estudo realizado em 100 pacientes com trau-
matismo raquimedular, internados no Hospital Heli-

ópolis de 2000 a 2006, sendo a maioria do Grande 
ABC, teve a particularidade de que 23% tinham como 
origem a queda de laje, 40% como quedas gerais, 
25% acidentes automobilísticos, 7% acidentes por 
arma de fogo, 3% mergulho em águas rasas e 2% 
agressões.

Com estes dados, após ampla revisão bibliográfica 
atual, não encontramos similar etiologia nas publica-
ções tanto nacionais como internacionais.

Com o principal objetivo de diminuir uma das prin-
cipais causas da incidência do traumatismo raquime-
dular em nossa região, é que a Associação Paulista 
de Medicina – Regional São Bernardo do Campo e 
Diadema, dará início à “Campanha de Prevenção 
para quedas de laje” que, em nossa região, preten-
demos contar com o apoio de entidades municipais 
para, com isso, com um custo zero e início imediato, 
conseguirmos diminuir a grande incidência de lesões 
medulares que ocorre devido às queda da laje, com a 
obrigatoriedade da fiscalização para o uso de muros e 
cercas nas lajes para evitar esse enorme sofrimento, 
não somente ao paciente, mas aos familiares e a toda 
nossa sociedade.

Braço psiquiátrico filantrópico do Grupo 
Saúde Bandeirantes desde 2008, o Hos-
pital Lacan, em São Bernardo, é conside-
rado uma instituição de utilidade pública, 
qualificada como Organização Social pelo 
governo do Estado de São Paulo. Atende 
gratuitamente pacientes dos sete municí-
pios do Grande ABC – dependência quími-

ca e transtornos mentais -, encaminhados pela unidade de 
avaliação e controle da Secretaria de Saúde de São Bernar-
do; e pacientes oriundos dos demais municípios do Estado 
de São Paulo – dependência química - encaminhados pela 
rede da Secretaria de Saúde Estadual. 

Segundo o Diretor Técnico e Clínico do Lacan, Antonio 
Carlos Justino Cabral, a instituição dispõe de 258 leitos, 
com uma média de 210 pacientes dia internados, sendo 
70% para tratamento em dependência química (álcool e 
drogas) e 30% para tratamento de transtornos mentais, 
além de 21 moradores que aguardam vagas para a Resi-
dência Terapêutica de São Bernardo. 

“No início da gestão do Grupo de Saúde Bandeirantes 
eram 60 moradores (fora os óbitos, muitos já foram enca-
minhados para as Residência Terapêuticas), destes, 90% 
não tinham nem documentos, o que levou o Hospital Lacan 
a fazer convênio com a Promotoria Civil de São Bernardo no 
sentido de providenciar a emissão de certidão de nascimen-
to tardia, documento importante para receber benefícios, 
inclusive o cartão do SUS”, comenta o diretor, ao explicar 
que, como o valor da diária pago pelo SUS é insuficiente, a 
receita é completada pelo Grupo de Saúde Bandeirantes.

adolescentes
A Secretaria de Saúde Estadual tem 70 leitos para 

pacientes adultos masculino (40 leitos) e feminino (30 
leitos). Cabral explica que, de maneira resolutiva e com 
atenção à demanda, o Hospital Lacan já está atendendo 
também a população jovem masculina e feminina depen-
dente química. Existe ainda projeto para implantação de 

Hospital Lacan
Especializado em dependência 
química, alcoolismo e 
transtornos mentais

40 leitos destinados aos adolescentes de 12 a 18 anos 
incompletos, 20 leitos para cada sexo. 

Outro serviço oferecido pelo Lacan foca no atendimento 
a adolescentes grávidas com dependência química. “Ses-
senta por cento das adolescentes gestantes que buscavam 
atendimento na maternidade Leonor de Barros, São Paulo, 
perdiam a guarda do filho por causa da dependência quí-
mica. Para evitar isso, a Secretaria de Saúde do Estado, 
através da Coordenadoria de Saúde Mental, criou um 
projeto piloto para atendimento de adolescentes durante a 
gestação”, explica Cabral. Atualmente atendidas na ala femi-
nina, elas recebem acompanhamento multidisciplinar e de 
obstetrícia; também é desenvolvido trabalho com a família, 
com o objetivo de se criar uma maternidade responsável.

tratamento
 O tratamento dos pacientes envolve a participação ativa 

de uma equipe multidisciplinar (psicólogos, terapeutas 
ocupacionais, psiquiatras, clínico geral, assistente social, 
nutricionista, educador físico, enfermagem e conselheiros) 
de ensino e pesquisa em um mesmo ambiente terapêutico. 
O tratamento é planejado em três linhas de ação: psiquiá-
trica, psicológica (terapia comportamental) e de autoajuda 
(grupos de apoio como Alcoólicos Anônimos e Narcóticos 
Anônimos). Os pacientes fazem atividades diárias, tanto 
em grupo quanto individual. O tempo de internação gira 
em torno de 30 dias, sendo, depois, encaminhados para 
a rede ambulatorial, como CAPs, NAPs, etc.

História
Entre as décadas de 60 e 70, o espaço abrigava um se-

minário. Em 1974 foi transformado no Centro Psiquiátrico 
de São Bernardo. Em 2008 passou a integrar o Grupo de 
Saúde Bandeirantes, sempre com atendimento pelo SUS.

antonio Carlos Justino Cabral
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aGeNDa CieNtíFiCa

Maio

oncoplastia São paulo – Congres-
so da Sociedade Brasileira de 
Mastologia
Sociedade Brasileira de Mastologia
Dias: 17 a 19 de maio
Informações: 3107-6403
E-mail: sbmrsp@uol.com.br  

1º Curso internacional de imersão 
em Cirurgia esquelética na SaoS 
do hospital
alemão oswaldo Cruz
Sociedade Brasileira de Cirurgia de 
Cabeça e Pescoço
Xv Curso em Diagnóstico e trata-
mento do Ronco e apnéia obstru-
tiva do Sono teórico- prático
Sociedade Brasileira de Cirurgia de 
Cabeça e Pescoço
Dias: 17,18 e 19 de maio
Local: Anfiteatro do Hospital Ale-
mão Oswaldo Cruz, SP
Informações: 3849-0341
Site: www.sbccp.org.br

CeRviColp 2012 - XXiii Curso de 
atualização em ptGi e Colposco-
pia
Federação Brasileira Das Associa-
ções De Ginecologia E Obstetrícia
Dias: 18 a 19 de Maio
Local: Centro de Convenções 
Rebouças
Informações: (11) 3283-4121
sbptgicsp@uol.com.br / www.
colposcopiasp.org.br

palestra: atualização na utiliza-
ção de telas para correção de 
prolapso genital” (Grande aBC)
Hospital ABC – Unidade Materno 
Infantil
Dia: 22 de Maio
Local: “Sala de treinamentos do 
Hospital ABC, Unidade Materno 
Infantil,  Rua Quatorze de Julho, 
38, Rudge Ramos, SBC
Informações: (11) 4366-2002     

vii Congresso Brasileiro de Clima-
tério e Menopausa
Associação de Obstetrícia e Gine-
cologia de São Paulo
Dias: 24 a 26 de Maio
Local: Centro de Convenções Frei 
Caneca
Informações: (11) 3884-7100      

implantando o modelo de exce-
lência de gestão no Setor Saúde
Associação Paulista de Medicina 
de São Paulo
Dias: 24 e 25 de Maio
Local: Av. Brigadeiro Luis Antônio, 278
Informações e inscrições: 3188-
4281
 
Jornada de patologia Mamária
Sociedade Brasileira de patologia
Dias: 25 e 26 de maio, em São 
Paulo
Público-alvo: patologistas, ginecolo-
gistas e mastologistas
Informações/inscrições: www.sbp.
org.br/Eventos/eventoslista.aspx

oncologia Ginecológica: Recen-
tes avanços
Hospital São Luiz
Dia: 26 de Maio
Local: Centro de Estudos Itaim
Informações: (11) 3040-1584      

Jornada de patologia Clínica 
(Grande aBC)
Diretoria Científica das  APMs de 
Sto André e de São Caetano
Dia: 26 de maio, das 9h às 13h
Informações: 4990-0366 / 4990-
0168
E-mail: info@apmsantoandre.org.br

Simpósio de patologia Clínica 
(Grande aBC)
APM – Regional São Caetano, em 
conjunto com a Regional Santo 
André e com a colaboração da 
Regional São Bernardo do Campo
Dia: 26 de Maio
Local: APM de São Caetano, Rua 

São Paulo, 1815 
Informações: (11) 4224-4454 ou 
4990-0366

palestra “Coração da Mulher” 
(Grande aBC)
Sociedade de Cardiologia do Esta-
do de São Paulo- Regional ABCDM
Dia: 29 de maio
Local: Hotel Mercure, Av. Industrial, 
855, Sto André
Informações: 4992-1787/6888-
2019
E-mail: abcdm@socesp.org.br          

32ª Jornada paulista de Cirurgia 
plástica
Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Plástica
Dias: 30 de maio a 2 de junho
Informações: 3825-9685
E-mail: regional@sbcp-sp.org.br 
 
1º Congresso latinoamericano 
de aeH
Dias: 31 de maio a 2 de Junho 
Local: Hotel Sheraton Libertador
Cidade: Buenos Aires / Argentina 

Congresso paulista de Coloproc-
tologia
Sociedade Brasileira de Coloproc-
tologia
Dias: 8 e 9 de Junho
Local: Cesar Business Faria Lima, 
Rua Alameda Santos, 2233, SP
Informações: (21) 2240-8927 
sbcp@sbcp.org.br

Curso Continuado de Cirurgia 
Geral 2012
Colégio Brasileiro de Cirurgiões
Datas: 26/05; 30/06; 28/07; 
25/08; 29/09; 27/10
Local: Associação Paulista de Me-
dicina, 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 

paRlaMeNtaR

CE realiza audiência pública sobre o 
PL 268/2002: Ato Médico
“Acompanhei em 25 de abril, a audiência pública da Comissão 

de Educação, Cultura e Esporte (CE), do Senado da República, 
coordenada por seu Presidente Senado Roberto Requião, 
promovida para debater, pela enésima vez, o Projeto de Lei 
268/2002, que visa regulamentar o exercício da medicina 
definindo as atividades que são privativas dos médicos. O en-
tendimento do relator do projeto na CE, Senador Cássio Cunha 
Lima, é que o projeto está “maduro” para ser votado na casa. 

O representante da psicologia compareceu à audiência, 
se pronunciou, deu uma desculpa e de forma descortês, se 
retirou. A Senadora Marta Suplicy, psicóloga e integrante 
da CE, não compareceu ao evento. Outra categoria que não 
participou foi a dos Farmacêuticos. 

O representante do COFEN, enfermeiro Antônio Marcos 
Freire Gomes, tentou, inutilmente, convencer os Senadores 
que se o PL 268/2002 for aprovado a enfermagem só pode-
ria ministrar uma vacina, como a BCG, mediante prescrição 
médica. Foi corrigido pelo relator que, lendo o artigo do PL, o 
esclareceu que apenas as injeções necessárias a ministrar 
medicamentos para tratar enfermidades é que só poderão 
ser aplicadas com ordem médica.

Outra situação inexistente que foi rebatida pelo nosso repre-
sentante, Dr. Salomão Rodrigues, coordenador da Comissão 
do Ato Médico do CFM, que representava o presidente Dr 
Roberto Luiz D’Avila, foi a afirmação feita pelo representante da 
Fisioterapia, Sr. Roberto Mattar Cepeda, de que o PL determina 
que só médicos poderão ser dirigentes de postos de saúde, 
hospitais e até Secretários de Saúde e Ministro da Saúde. 
Pelo absurdo, mais uma vez, o próprio relator negou ao plenário 
que tal previsão exista no projeto. O PL prevê que só médicos 
poderão chefiar serviços médicos. Da mesma forma que, por 
exemplo, apenas enfermeiros chefiam serviços de enfermagem.

O representante da Biomedicina, Sr. Silvio José Cecchi, de 
forma patética e desesperada, afirmou que, com a aprovação 
do PL, pasmem, só médicos poderia exercer a atividade de 
tatuador. Por fim, destaco a posição do representante dos 
Nutricionistas, Sr. Antonio Augusto Fonseca Garcia, que afirmou, 
de forma peremptória, que a categoria está satisfeita com o 

conteúdo do PL 268/2002, na atual versão, e que nada há que 
interfira na atividade do nutricionista.

O relator do projeto na CE, Senador Cássio Cunha Lima, fez 
uma série de considerações e inquiriu um a um os represen-
tantes das outras categorias pedindo para que identificassem 
no texto do projeto onde estavam os artigos que embasavam 
suas afirmações, não sem antes rebater uma a uma as afir-
mações descabidas e até absurdas proferidas por estes. Com 
a palavra de volta, os integrantes da mesa não conseguiram 
apontar um artigo sequer que apoiasse suas afirmativas.

É lamentável que pessoas que representam categorias 
profissionais tão importantes e honradas façam, em nome 
desses profissionais, um verdadeiro “papelão”. Foi o que eu 
assisti dia 25 no Senado. Creio que os estudantes que lotaram 
o plenário saíram envergonhados”

Waldir Cardoso, Diretor de Comunicação da Fenam

Projeto de Lei 2982/11
A Câmara analisa o Projeto de Lei 2982/11, do 

deputado Anthony Garotinho (PR-RJ), que separa o res-
sarcimento aos médicos daqueles feitos aos hospitais 
por operadoras de planos de saúde. Desde 1998, a lei 
9.656/98 tornou obrigatório o ressarcimento de institui-
ções privadas integrantes do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e unidades de saúde pertencentes à rede pública 
que atendam clientes de planos de saúde. 

Dentre seus quesitos mais significativos, destacam-se: 
1 – Servir no Congresso é uma honra, não uma carreira. 
Parlamentares devem servir os seus termos (não mais de 2 ), 
depois ir para casa e procurar emprego. Ex-congressista não 
pode ser lobista.  2 – Congressista deve pagar para seu plano 
de aposentadoria, assim como todos os brasileiros. 3 –  Con-
gressista está sujeito às mesmas leis que o povo brasileiro. 
4 – Todos os votos serão obrigatoriamente abertos, permitindo 
que os eleitores fiscalizem suas decisões. 5 – O congressista 
receberá salário somente durante o mandato. E não terá direito 
a aposentadoria diferenciada em decorrência do mandato.

Lei de Reforma do Congresso de 2012
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aCoNteCeu

Almoço de 
confraternização 
é sucesso 
de público

Em toda festa da Associação Paulista de Medicina 
de São Bernardo/Diadema o resultado é sempre 
o mesmo: sucesso de crítica e público. Assim foi 
o primeiro almoço de confraternização na base de 
churrasco e Cia., promovido pela Diretoria Social, 
Cultural e Lazer, coordenada por João Parisi Neto, 
em 15 de abril, o qual contou com a participação 
de cerca de 50 pessoas. Para animar ainda mais a 
confraternização, a Diretora Marisa de Oliveira Pela-
rin, responsável pelo Cultural, promoveu sessão de 
cinema após o almoço, com a exibição da comédia 
romântica “Casamento Grego”. 

Agradecimentos a Qualicorp pela importante cola-
boração na realização do evento. 

Planejamento 
Estratégico da APM

Foi maciça a participação das 
Regionais da Associação Paulis-
ta de Medicina no Planejamen-
to Estratégico realizado pela 
APM-SP de 30 de março a 1º 
de abril, no Hotel Tauá, Atibaia. 
Em pauta: discussões sobre 
Defesa Profissional e também 
sobre questões administrativas 
e financeiras a respeito do as-
sociativismo. Positivo, o resulta-
do foi a elaboração de agenda 
estratégica com diversos com-
promissos até 2014, entre os 
quais a integração de todos os 
associados, com amplo acesso 
aos benefícios da entidade nas 

mais variadas frentes. Foi aprovada também a ideia 
de compartilhar serviços para agilizar o atendimento 
aos médicos e diminuir custos. 

A Regional de São Bernardo/Diadema foi repre-
sentada pelo presidente Marcelo Ferraz de Campos, 
os delegados Artur Prado Marsicano, Everaldo Porto 
Cunha e pelo Diretor de Comunicação e Marketing, 
Tomás Patrício Smith-Howard.

Balanço financeiro-2011 é apresentado 
em Assembleia Geral
O presidente da Associação Paulista de Medicina 

de São Bernardo/Diadema, Marcelo Ferraz de Cam-
pos, participou da Assembleia Geral, realizada na 
sede da entidade Paulista, em 14 de abril, quando 
foi apresentado o Balanço Financeiro de 2011. O 1º 
diretor de Patrimônio e Finanças da APM, Murilo Re-
zende Melo, aproveitou a oportunidade para traçar 
um  panorama das últimas conquistas da Associa-
ção, como a luta por melhores honorários médicos 
e condições de trabalho, nas ações sociais, nas 
integrações com as Regionais e no Clube de Bene-
fícios. Já o Diretor de Economia Médica da APM-SP e 
Diretor de Comunicação e Marketing da APMSBC/D, 

Tomás Patrício Smith-Howard, fez uma apresentação 
sobre a entrada da APM na Confederação Médica 
Latinoamericana e do Caribe (Confemel), também 
aprovada na Assembleia. 

Desiré C. Callegari, Marcelo F. Campos, everaldo p. Cunha, artur 
p. Marsicano, Silvia Helena Mateus, aloísio t. Miranda, Renato 
azevedo,Florisval Meinão e tomás p. Smith-Howard
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SeRviçoS ClaSSiFiCaDoS

pReCiSa-Se 
Médicos com os seguintes títulos 
de especialistas AMB: Psiquiatra, 
Reumatologista, Infectologista, 
Mastologista, Cirurgião Pediátrico, 
Nefrologista e Hematologista.
Enviar currículo para administra-
cao@apmsbc.org.br, a pessoa 
responsável entrará em contato, 
caso a vaga ainda não esteja pre-
enchida.

veNDe-Se
Clínica especializada em aparelho 
digestivo com 35 anos de existên-
cia e mais de 50.000 pacientes 
cadastrados. Atende clínica, cirur-
gia, endoscopia e ultrassonografia 
do aparelho digestivo

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

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)
Para médicos ou psicólogos
Endereço: Edifício Pasteur, Rua 
Jurubatuba, 845, sala 95
Fones para contato: 4123-5231 / 
9937-2744

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

Fique por dentro do Simples Nacional para 
Prestadores de Serviços Médicos e de Saúde

Através da proposta elaborada pela AGL Contabilidade e aprovada 
pela APM, foi apresentada na Câmara dos Deputados, em 20 de mar-
ço, o Projeto de Lei Complementar 151/2012, através do deputado 
federal Jilmar Tatto. A proposta prevê a inclusão no regime do Simples 
Nacional das pessoas jurídicas prestadoras de serviços médicos e de 
saúde, como psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fo-
noaudiólogos, dentistas, serviços de próteses ortopédicas e dentárias, 
clínicas médicas de qualquer especialidade e clínicas odontológicas de 
qualquer especialidade. Com isso, as atividades passarão a ter redução 
de 27,8% dos encargos sobre a folha de pagamento de seus funcioná-
rios e entre 5,33% e 10,33% ligada diretamente ao faturamento bruto. 

O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, em um único 
documento, de diversos tributos, a saber: Imposto sobre a Renda da 
Pessoa Jurídica (IRPJ), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), Contribuição para o 
PIS/Pasep, Contribuição Patronal Previdenciária (CPP), Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comu-
nicação (ICMS) e Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).

No total, há 20 alíquotas do Simples Nacional, que variam de 6% 
a 17,42%, de acordo com as faixas da receita bruta da empresa em 
12 meses, compreendendo valores de R$ 180 mil a R$ 3,6 milhões. 
Apesar de a maioria dos médicos que atuam como pessoa jurídica ter 
rendimento anual hoje compatível com o Simples Nacional, eles ainda 
não podem optar pelo sistema por conta do impedimento legal que o 
projeto visa derrubar.

Luis Carlos Grossi, diretor da AGL Contabilidade, e idealizador da 
proposta comenta: “Precisamos de todo o empenho da classe médica 
e de todos os profissionais da área da saúde para que esta lei entre 
em vigor o mais rápido possível, pois todos têm a ganhar”.

Em sua justificativa do projeto, Jilmar Tatto afirma que os profissio-
nais da saúde precisam de alternativas quanto ao seu enquadramento 
nas questões tributárias, “já que tentam sobreviver apesar da alta 
carga tributária”. 

“Médicos e dentistas acabam sendo obrigados por planos de saúde 
e alguns hospitais a constituir PJ. As empresas nem aceitam que os 
profissionais sejam autônomos, pois teriam que arcar com encargos pre-
videnciários de 20% sobre os honorários que pagam”, reforça o deputado.

Por fim, ele defende que não há argumento para diferenciar as ativi-
dades de saúde quanto à opção de tributação, uma vez que outras ativi-
dades 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.

Conforme prevê a proposta da APM, que modifica a Lei Complemen-
tar 123, de 14 de dezembro de 2006, as pessoas jurídicas constituídas 
para prestar serviços médicos e de saúde passariam a ser tributadas 
de acordo com tabela específica, com recolhimento de ISS em valor 
fixo, na forma da legislação municipal. 

Fonte: AGL Serviços Contábeis e Administrativos LTDA

Redução de 27,8% dos encargos sobre folha de pagamento 
de funcionários e até 10,33 no faturamento bruto

Dia 24 de maio, quinta-feira, às 19h30, no auditório da apM – Regional de São Bernardo do Campo/Diadema
Rua pedro Jacobucci, 400 • Jardim das américas • SBC • Sp • informações: 4330-6166 / 4125-4439

inscrições antecipadas: Sócio R$ 15,00 – Não sócio R$ 25,00

PALESTRA CONTÁBIL

PESSOA FÍSICA X PESSOA JURÍDICA - QUAL A OPÇÃO? COMO ADMINISTRAR IMPOSTOS E TAXAS?

Dr. Luiz Carlos Grossi

Organização Realização




