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PALAVRA DO PRESIDENTE

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

APMSBC/D apoia 
Exame do Cremesp

“O ‘NÃO’ à formação de médicos 
a qualquer custo é defendido 
pelo Prof. Dr. Adib Jatene, Pro-
fessor Emérito da Faculdade de 
Medicina da Universidade de 
São Paulo que, aos 83 anos, po-
derá deixar a comissão do MEC 
por discordar da abertura indis-
criminada de novas escolas”

A APMSBC/D não acredita na falácia de que 
com a grande abertura de novas faculdades de 
medicina pelo governo a população terá melhor 
assistência na saúde. 

O “NÃO” à formação de médicos a qualquer 
custo é defendido pelo Prof. Dr. Adib Jatene, 
Professor Emérito da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo que, aos 83 anos, po-
derá deixar a comissão do MEC por discordar da 
abertura indiscriminada de novas escolas.

Em 1996 havia 84 
escolas médicas no 
Brasil, em 2011 eram 
187, somente em junho 
de 2012 o MEC autori-
zou a abertura de mais 
nove cursos particula-
res, sendo autorizado 
mais 19 federais. Quem 
ensinará esses alunos 
e em quais hospitais 
realizarão seu treina-
mento?

O Jornal do Cremesp, 
de agosto de 2011, deixa clara a cobrança do Con-
selho Federal de Medicina ao Governo de respostas 
a uma proposta, divulgada pela imprensa, que 
prenuncia um dos maiores equívocos do Brasil na 
assistência à saúde: um suposto plano nacional de 
criação de 2,5 mil vagas em cursos de graduação 
para aumentar o número de médicos em atividade, 
visando melhorar o atendimento à saúde.

Temos de refletir: o aumento do número de mé-
dicos irá melhorar ou agravar ainda mais o nosso 
sistema de saúde tanto público como privado?  

Como poderemos ter a segurança de que os novos 
médicos irão atender em zonas desassistidas? A 
tese que defende de que com maior número de 

profissionais teremos 
o atendimento nas re-
giões mais distantes 
desprovidas de médico 
é uma falácia.

Pensemos também 
na população, que 
ficará, com o aumento 
do número de facul-
dades de medicina, 
à mercê de profissio-
nais de formação de-
ficiente.  

Concluímos que a resolução dos principais 
problemas da saúde em nosso país não está no 
aumento do número de médicos, mas, sim, em 
campanhas de prevenção que, com um custo 
zero e resultado de forma imediata, evitam um 
grande número de afecções, tanto traumáticas 
como degenerativas.

Defendemos também que a melhora da qua-
lidade do atendimento da saúde à população 
está na qualidade do profissional da saúde e não 
simplesmente na quantidade.

Devemos formar mais médicos para gerar saúde? 
O problema da saúde está na falta de médicos?
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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 .

O convívio 
nosso de 
cada dia
Peregrinando no movimento médico 

já faz bom tempo, assim como muitos 
colegas que têm se dedicado em tempo, 
alma e coração, acredito que a UNIÃO e 
HARMONIA da classe médica é a receita 
válida no convívio nosso de cada dia e 
de cada luta para alcançarmos a sempre 
desejada VITÓRIA.

Mas o que às vezes está acontecendo 
nos bastidores(?)...  quando vemos que 
ainda falta certa alquimia para dar liga 
na fórmula de uma união harmoniosa en-
tre nós mesmos, entre as nossas entida-
des nacionais, estaduais e regionais no 
âmbito conselhal, associativo e sindical.

Devemos exercitar mais a reflexão do 
nosso papel e o papel 
de cada uma das enti-
dades representativas 
da nossa classe, sem 
rivalidades políticas, 
mas sim numa comu-
nhão de consensos 
e ações convergindo 
para resultados alta-
mente positivos para 
toda classe médica sem necessidade 
de alardear vantagens de uma contra 
outra, respeitando-se sempre a natureza 
da individualidade do papel de cada uma 
e das limitações legais que derivam dos 
mesmos, sem sobreposições nas funções 
de direito de cada uma bem definida: 
conselhal ou adjudicante, associativa e 
sindical ou trabalhista. Não há porque 
desrespeitar ou falar propositalmente 

mal das nos-
sas entidades 
ou descontar um desagrado pessoal.

Curioso, ainda mais, lembrar que as 
sociedades de especialidades e até o 
próprio cooperativismo surgiram como 
grupos organizados dentro do molde do 
associativismo. Hoje cresceram fortes e 
independentes ao ponto de, às vezes, 
colidirem com a mãe geradora nas suas 
propostas.

Curioso também é ver a que ponto che-
gou, quando temos um grupo de futuros 
médicos remando contra a regulamenta-
ção da medicina ou ato médico porque 
simplesmente foram convencidos que sua 

aprovação traria ma-
lefícios infundados 
ao sistema. 

Por isso tudo e 
muito mais, não de-
vemos nos permitir 
jamais divisões nas 
nossas trincheiras 
com risco de enfra-

quecermos e, sim, a cada dia fortalecer-
mos o relevante papel de todas nossas 
entidades médicas: internacionais, 
nacionais, estaduais, regionais e espe-
cialidades.  Mas também fortalecer a 
verdadeira UNIÃO e HARMONIA entre os 
mesmos e entre todas as nossas enti-
dades, para assim sermos totalmente 
fortes, ouvidos e sempre respeitados em 
todas as frentes de lutas. 

“Devemos exercitar mais a refle-
xão do nosso papel e o papel de 
cada uma das entidades repre-
sentativas da nossa clas se, sem 
rivalidades políticas, mas sim 
numa comunhão de consensos 
e ações convergindo para resul-
tados altamente positivos para 
toda a classe médica”
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PARLAMENTAR

Projeto: PL 7445/10
Autor: Senador Flávio Arns (PSDB /PR). Ementa: Altera a Lei nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e 
a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS).Onde está: Transformado na Lei Ordinária nº 12401/2011. 
Posição do Movimento Médico: Favorável, com ressalvas. De acordo com 
parecer emitido pela Câmara Técnica de Implantes da AMB, o texto da 
proposta deveria incluir as diretrizes AMB/CFM/ANS como norteadoras. 
Desta forma, possibilitará melhor atendimento ao paciente.

Projeto: PL 7590/10
Autor: Deputado Vital do Rêgo Filho (PMDB/PB). Ementa: Dispõe sobre 
a escolha do prestador de serviço pelo usuário de planos e seguros 
privados de assistência à saúde. Onde está: Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (CCJC). Relator: Aguardando indicação. 
Posição do Movimento Médico: Favorável, pois faculta ao paciente 
a autonomia de livre-escolha de seu médico, independentemente ou 
não deste pertencer ao plano de saúde.

Projeto: PL 7663/10
Autor: Deputado Osmar Terra (PMDB/RS). Ementa: Acrescenta e altera 
dispositivos à Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, para tratar do 
Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, dispor sobre a obrigatorie-
dade da classificação das drogas, introduzir circunstâncias qualificadoras 
dos crimes previstos nos arts. 33 a 37, definir as condições de atenção 
aos usuários ou dependentes de drogas e dá outras providências. Onde 
está: Comissão Especial. Relator: Deputado Givaldo Carimbão (PSB-AL). 
Posição do Movimento Médico: Favorável, conforme orientação da ABP. 
O projeto trata de lacunas importantes na legislação sobre drogas ilícitas 
e sobre o tratamento dos dependentes em vários aspectos.

Projeto: PL 7704/10
Autor: Deputado Paulo Bornhausen (DEM/SC). Ementa: Altera a Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições 
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 
Comentário explicativo: Inclui na assistência terapêutica integral o 
atendimento a pessoas dependentes de substâncias psicoativas se-
gundo modelo psicossocial de comunidades terapêuticas. Onde está:
Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF). Relator: Deputado 
Neilton Mulim (PR/RJ). Posição do Movimento Médico: Contrária, 
pois fere modelo atual de tratamento de dependentes defendido pelas 
entidades médicas.

SAÚDE SUPLEMENTAR

Parecer 39/2012 do CFM 
sobre disponibilidade 
obstétrica
“O Conselho Federal de Medicina (CFM) emitiu parecer quanto à cobrança 

de honorários para garantir que o parto seja acompanhado pelo mesmo 
médico obstetra que prestou assistência à gestante durante a gravidez”. O 
parecer afirma que o procedimento não faz parte do Rol de Procedimentos 
e Eventos em Saúde (cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde), 
não configurando dupla cobrança ou infração à ética médica.

O entendimento da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) sobre 
a aplicação deste parecer perante a regulamentação da saúde suplementar 
brasileira é o seguinte:

• As beneficiárias de planos de saúde têm direito a todos os procedi-
mentos da segmentação obstétrica descritos no Rol de Procedimentos e 
Eventos em Saúde, sem nenhum dispêndio além do previsto em contrato.
• O parecer deixa  algumas questões a serem esclarecidas, que foram 
encaminhadas por ofício ao CFM.
• Os contratos em vigor devem ser garantidos. Na hipótese do parecer 
do CFM vir a ser aplicado na saúde suplementar, alguns requisitos 
devem ser cumpridos, como:
1) Alterar os contratos entre a operadora e o prestador (recontratualização), 
deixando claro entre as partes para qual serviço o médico estará contra-
tualizado. As operadoras devem ter prestadores de serviço para todos os 
procedimentos constantes do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.
2) Dar transparência ao consumidor sobre a rede disponível, com a 
atualização dos livros e site com a identificação dos respectivos médicos 
e os serviços por eles prestados: médico pré-natalista e médico obstetra 
(pré-natal e parto).
3) Definir por parte do CFM a equipe hospitalar mínima obrigatória e 
a aplicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme 
proposto no parecer.

Há necessidade de se rever, como cita o parecer do CFM, o contexto 
atual de remuneração para procedimentos realizados por profissionais da 
saúde. A ANS vem trabalhando nessa questão em outros grupos de traba-
lho específicos, como hierarquização e nova norma de contratualização.

Para os entendimentos citados acima foi realizada na sede da ANS, 
no Rio de Janeiro, reunião com Grupo Técnico que contou com a partici-
pação de representantes da ANS, AMB, SOGESP, SINDHOSP, IDEC, CNS, 
Ministério da Saúde, Ministério Público (MPCON), PROTESTE, ABRAMGE, 
FENASAÚDE, UNIDAS, FEBRASGO e CMB.

Fonte: ANS
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EU SOU APM

Sócio Novo 
Viviane Augusto 
Pereira Couto
Cirurgia Vascular
CRM: 123329
Admissão: dezembro 
de 2011

“O associativo constitui-se uma exigência histórica com intuito de me-
lhorar a qualidade de vida em sociedade e defender os interesses coletivos”

Por acreditar que “sem a união de esforços não há conquistas”, a Cirurgiã 
Vascular Viviane Augusto Pereira Couto, 31 anos, ficou sócia da Associação 
Paulista de Medicina de SBC/D, para ela uma entidade que se preocupa em 
valorizar o trabalho médico, integrar seus cooperados e promover a educação 
médica continuada.  “Através da integração entre os sócios, a APM possibilita 
a troca de experiências que favorece o aprendizado e o auxílio profissional, 
ajudando-nos a enfrentar os problemas que podemos encontrar no ambiente 
de trabalho”, argumenta Viviane, formada pela Universidade de Brasília, em 
2005. A Cirurgiã Vascular destaca ainda o importante trabalho que a APM 
desenvolve na defesa dos interesses médicos perante os responsáveis pela 
saúde pública e privada.

Sócio Antigo
Jorge Siguemassa Higa
Medicina Intensiva
CRM: 50231
Admissão: agosto de 
1987

OPINIÃO DO LEITOR

Saúde Privada 
 X Saúde Pública

Contribuição de sócio enviada pela internet

“A ANS, atendendo a vários apelos das entidades 
representantes da classe médica, entendeu que 
cabe reformulação nos contratos com os médicos 
obstetras, haja vista ser lícita a cobrança de adicional 
para realização de partos.  Só que é importante que 
os colegas antes de praticarem a cobrança solicitem 
à operadora a mudança do contrato, para não incorrer 
em desrespeito contratual. Esta é uma boa notícia e 
mostra que estamos trilhando o caminho certo; uni-
dos, sempre teremos sucesso nas ações”

 Sandra Cayres Naufal, Diretora de Defesa 
Profissional da APMSBCC/D

Obstetras são 
finalmente beneficiados

Parabéns
“À equipe responsável pelo ótimo trabalho desen-

volvido na revista Visão Médica. Participei da coluna 
Eu Sou APM da edição de dezembro e muitos colegas 
comentaram que leram e gostaram do artigo, o que 
comprova que a revista conquistou merecido espaço 
entre os médicos de São Bernardo” 

Rafael Couto, Cirurgião Vascular
“O associativismo é importante 

para unir as pessoas num mesmo 
ideal e/ou numa mesma atividade”

Alicerçada neste princípio, a Associação Paulista de Medicina é imprescindível 
porque une a classe médica na luta pela valorização do trabalho médico, missão 
que levou o médico intensivista Jorge Siguemassa Higa a ficar sócio da APM de 
São Bernardo/Diadema já no final da residência médica em Moléstia Infecciosas 
e Parasitárias, que fez no Hospital Emilio Ribas-SP. “A APMSBC/D também pro-
move vários eventos, principalmente na área de Educação continuada, e oferece 
diversos benefícios com valores vantajosos para sócios”, afirma Siguemassa, 
formado pela Universidade de Mogi das Cruzes, em 1984. 
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ELECTROLUX
A maior fabricante mundial de ele-
trodomésticos oferece descontos de 
10% a 30% com 5% adicionais para 
pagamento à vista via depósito ou 
boleto bancário nas compras online. 
Linha branca em até 10 x sem juros 
com frete grátis e eletroportáteis em 
até 6 x sem juros.

Instrumentos Musicais

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

Seguros e Planos de Saúde

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

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

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

Cursos

GLOBALVITA
30% de desconto aos associados da 
APM nos cursos de idiomas online.
Localização: Nacional

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

Editoras e Livrarias

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

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

LIVRARIA APM VIRTUAL
Com a correria do dia a dia, fica cada 
vez mais difícil tirar um tempo para 
ir a uma livraria. Pensando nisso, a 
Associação Paulista  de Medicina 

desenvolveu a Livraria APM Online,
que se destaca pela facilidade na 
consulta de livros e mobilidade com 
preços especiais para associados! Os 
descontos variam de 3% a 28%, de
acordo com a editora, para diversos 
segmentos, como: saúde, literatura, 
gastronomia, guias de viagem, livros 
escolares, livros universitários, etc.

Eletroeletrônicos

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

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

Serviços

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

Veículos

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

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

Flores e Decoração

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

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

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

Varejo

WALMART
10% de desconto em utilidades 

domésticas e 5% nos demais produtos 
do site, com exceção de algumas 
marcas e categorias.

Doces e Café

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

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

Uso Pessoal

OLOOK
40% de desconto em roupas 
femininas.
Localização: Nacional (compra online)

Hotéis e Viagens

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

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

Casa e Decoração

MAGAZINE DA CASA
10% de desconto em artigos de cama, 
mesa, banho, utilidades domésticas, 
presentes e decoração. 
Localização: Nacional (compra online)

IMAGINARIUM
10% de desconto em toda linha de 
artigos para presentes, utilidades, 
decoração e itens de uso pessoal. 
Localização: Nacional (compra online)

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

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

 Grande ABC

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

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

AEC IDIOMAS
20% de desconto sobre as 
mensalidades, taxa de matrícula isenta 
e estacionamento gratuito. 
Localização: São Bernardo do Campo

A ESPORTIVA
10% de desconto nas compras de 
artigos esportivos a vista e 5% nas 
compras em até 3 vezes no cartão.
Localização: Santo André e São 
Bernardo do Campo

NR TURISMO
5% de desconto em pacotes nacionais 
e internacionais, além de tarifas 
diferenciadas para passagens aéreas 
e hospedagem em congressos 
médicos.
Localização: São Caetano do Sul

 Restaurantes e Bebidas

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

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

Lazer e Entretenimento 

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

Eletrodomésticos

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

CLUBE DE BENEFÍCIOS
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DEFESA PROFISSIONAL

À espera de um acordo para a definição do texto 
final, o projeto de lei que regulamenta o exercício 
da medicina e estabelece as atividades privati-
vas dos médicos, o chamado Ato Médico, deve 
ser votado no Plenário do Senado ainda neste 
semestre.

A matéria, que tramita há dez anos no Congresso, 
já foi aprovada nas Comissões de Constituição, Justi-
ça e Cidadania (CCJ), de Educação, Cultura e Esporte 
(CE) e na Comissão de Assuntos Sociais (CAS).

Apresentado em 2002 pelo ex-senador Benício 
Sampaio, o projeto já saiu do Senado, em 2006, na 
forma de substitutivo da senadora Lúcia Vânia (PS-
DB-GO), relatora na CAS. Enviado à Câmara, foi mo-
dificado novamente e voltou ao Senado como novo 
substitutivo em outubro de 2009.

A regulamentação do exercício da medicina foi 
discutida em 24 audiências públicas. Em dezembro 
do ano passado, após audiência conjunta da CE e 
da CAS, em que foram ouvidos representantes dos 
ministérios da Saúde e da Educação, bem como do 
Conselho Nacional de Educação, o projeto foi apro-
vado por unanimidade.

Com as modificações aprovadas, o texto em dis-
cussão (SCD 268/2002) prevê como exclusividade 
do médico, as cirurgias; aplicação de anestesia 
geral; internações e altas. Também são atividades 
privativas da categoria a emissão de laudos de exa-
mes endoscópicos e de imagem; dos procedimentos 
diagnósticos invasivos; e dos exames anatomopa-
tológicos (para o diagnóstico de doenças ou para 
estabelecer a evolução dos tumores).

Não seriam considerados privativos os exames 
citopatológicos e seus laudos; a coleta de material 
biológico para análises clínico-laboratoriais; e os 
procedimentos através de orifícios naturais em 
estruturas anatômicas visando à recuperação físico-
-funcional e não comprometendo a estrutura celular 
e tecidual.

Retirado o pedido de urgência para votação, a 
definição do texto em Plenário foi combinada entre 
os senadores e com entidades profissionais, a fim de 
não gerar conflito com as demais categorias de saúde.

O presidente do Conselho Regional de Medicina 
do Estado de São Paulo (Cremesp), Renato Azevedo 
Júnior, declarou que as novas regras são de “grande 
importância para o adequado exercício da medi-
cina no Brasil e para a segurança da sociedade”. 
Ele pediu aos médicos paulistas que acompanhem 
a tramitação da matéria no Senado em 2013 e 
que enviem e-mails com pedido de apoio para todos 
os senadores.

Agência Senado

Ato Médico pode ser votado em 
Plenário neste semestre
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A revista Visão Médica publica a tabela com o Ba-
lanço das negociações com as operadoras de planos 
de saúde. Compare-os com os valores que você está 
recebendo. Se ficar constatado valor menor, solicite 

à operadora de saúde a equiparação com o valor da 
tabela. Caso a sua reivindicação não seja atendida, 
denuncie a operadora à Associação Paulista de Me-
dicina.

Balanço das negociações com operadoras de planos de saúde
Doutor, acompanhe e solicite seu aumento às operadoras!

Balanço das Negociações com Operadoras (base 12/Novembro/ 2012)

Operadora
Valor da 

consulta em 
abril/2007

Valor da 
consulta em  
julho/2012

Posição em novembro/12

Abet 30,00 60,00 Consulta:  R$ 70,00 dez/12  e  R$ 80,00 mar/13  -  CBHPM 5ª edição e deflator 20% em dez/12.
Allianz 32,00 Consulta R$ 60,00 dez/12  -   não negociou procedimentos.
Amil 27,20 55,00 Consulta R$ 64,00 março/13  e  10% procedimentos set/11  .
Assefaz Consulta R$ 55,00 ago/12  -  CBHPM 3ª edição deflator atual  -   não negociou procedimentos.
Blue Life Consulta R$ 54,00 set/12  e  18,18% à 20% para procedimentos (dependendo da linha de produto).
Bradesco 30,00 a 34,00 56,00 Consulta R$ 60,00 set/12   e  procedimentos e tabela pela CBHPM com discussão de 100 portes.
Caixa Econ. 
Federal

Consulta R$ 60,00 ago/12 -  CBHPM 4ª edição deflação 10% portes e 15% UCO.

Cabesp Consulta R$ 60,00 maio/12 - não negociou procedimentos.
Care Plus 35,00 Consulta R$ 54,00 à R$ 80,00 out/12  e  21% para procedimentos e 13,79% para SADT em out/12.
Cassi 36,00 60,00 Consulta: R$ 63,00  dez/12 e  R$ 66,00 dez/13   -  CBHPM 3ª edição com banda menos 13,3% para portes e 

menos 20,9% para UCO.
Dix Amico Consulta R$ 54,00 set/12  e  18,18% à 20% para procedimentos (dependendo da linha de produto).
Embratel (Pame) Consulta R$ 60,00  e próximo reajuste dez/12  -  CBHPM 3ª edição out/12 - não negociou procedimentos.
Fundação Cesp Consulta R$ 63,00 ago/12  -  CBHPM 5ª edição deflator 15% ago/12.
Gama (Tempo 
Assist)

29,00 55,00 Consulta: R$ 60,00 out/12  e  R$ 70,00 out/13  -  procedimentos em negociação.

Golden Cross 38,00 Consulta:  R$ 60,00  dez/12  e  R$ 65,00 ago/13  -  CH de R$ 0,48 para honorários médicos e CH de R$ 
0,29 para SADT dez/12.  

Green Line 22,00 Consulta R$ 60,00 jan/13  -  não negociou procedimentos.
Intermédica 20,00 Consulta R$ 50,00 jan/13.
Itaú - Unibanco 60,00 Idem PORTO SEGURO - Consulta R$ 60,00   e  10% procedimentos ago/12.
Life Empresarial Consulta R$ 60,00  set/12,  R$ 70,00 jul/13 e  R$ 80,00 dez/13  - 7,5% para procedimentos set/12  - CBHPM 

3. edição jul/13 - aditivo contratual de reajuste de fórmula e índice ANS.
Marítima 33,22 a 54,00 Consulta R$ 60,00  e  10% procedimentos out/12.
Medial 22,00 a 27,00 50,00 a 60,00 Consulta R$ 54,00 set/12   e  18,18% à 20% procedimentos (dependendo da linha de produto).
Mediservice 38,00 56,00 Idem BRADESCO - Consulta R$ 60,00 set/12  -  procedimentos e tabela ajustada pela CBHPM com 

discussão de 100 portes.
Metrus Consulta R$ 60,00  e próximo reajuste jan/13  -  Tabela AMB92 e CBHPM 3ª edição  -  não negociou 

procedimentos.
Notredame Consulta R$ 60,00 jan/13.
Omint Prática consulta 130,00 e Skil 72,00  -  reajuste de consultas e procedimentos CBHPM  out/12.
Petrobrás Prática consulta R$ 100,00  -  CBHPM 3ª edição deflator menos 14% para portes e menos 17% para UCO.
Porto Seguro 36,00 46,00 a 56,00 Consulta R$ 60,00 (todos os planos)  e  10% procedimentos ago/12.
Sabesprev Consulta R$ 60,00  e CBHPM 5ª edição jan/13  - não negociou procedimentos.
Sptrans Consulta R$ 60,00 ago/12  -  não negociou procedimentos.
Sul América 32,50 54,00 Consulta R$ 60,00  e  7,5% procedimentos set/12.
Usisaúde Consulta:  R$ 55,00 set/12 e  R$ 60,00 dez/12   -  Tabela AMB com índice de IPCA dez/12.
Operadoras Que  Negociaram  Mas  Não Mandaram Proposta: Santa Helena, Seisa, Trasmontano E Universal. 
Operadoras Que  Ainda Não  Negociaram: Itálica, Metrópole, Prevent Senior, Santa Amália, São Cristóvão, Cetesb, Afresp, Pró-Saude, Bacen, Camed, 
Capesesp, Cet, Cnen, Conab, Cosipa, Ect, Economus, Fassincra, Geap, Gevisa, Ipref, Irb, Mpf, Sepaco, Serpro, Sesef, Spa, Telesp, Unafisco, Volkswagen.
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HOSPITAIS DO ABC

Fundado pela prefeitura de Santo André, 
em parceria com a Fundação ABC dentro 
do modelo da Organização Social de Saúde 
(OSS), em 2008, o Hospital da Mulher Ma-
ria José dos Santos Stein, de Santo André, 
é o maior centro de referência em saúde 
da mulher da região e o único que atende 
100% da demanda do município.

Numa área construída de 7.069,82 m2, o Hospital 
da Mulher conta com 118 leitos, incluindo maternida-
de, salas de emergência e de parto natural, incubado-
ra climatizada, Unidade Neonatal, UTI Adulto e Centro 
Cirúrgico. Na parte ambulatorial, oferece consultórios 
de ginecologia e obstetrícia, de neonatologia, sala de 
medicação/coleta e outra de emergência, espaços 
para exames de ultrassonografia, mamografia, raio X 
e cardiotocografia, pronto-atendimento de ginecologia 
e obstetrícia, salas de centro cirúrgico, UTI adulto, 
unidade neonatal e centro de parto.

Assistência total à mulher
O Hospital da Mulher oferece assistência total 

nas áreas de obstetrícia e ginecologia, nos períodos 
de pré-parto, parto e pós-parto imediato e pós-
-operatório; faz a promoção do alojamento conjunto 
para mãe e bebê; incentiva e dá condições para 
acompanhamento familiar e presta assistência total 
e humanizada aos recém-nascidos, tanto saudáveis 
como em regime de terapia intensiva.

São 350 partos por mês dentro do conceito de 
humanização e priorizando o parto normal.  “Quan-
do o parto saiu da esfera domiciliar e passou a ser 
feito em hospital, conseguimos diminuir as taxas de 
mortalidade materna e as complicações perinatais 
do recém-nascido de uma forma importante; em 
contrapartida, tivemos uma medicalização muito 
grande do parto, com altos índices de cesáreas e 
intervenções”, explica o Diretor Técnico Mauro San-
covski, ao evidenciar que no Hospital da Mulher o 

Centro de referência em saúde da mulher
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índice de cesárea cai para menos de 40%, quando 
comparado a outros hospitais. 

Existem procedimentos não medicamentosos que 
ajudam no parto. Determinados exercícios, hidrote-
rapia, banho de banheira ou chuveiro aliviam a dor e 
aceleram o parto, a presença do acompanhante dá 
tranquilidade à mulher, que, com isso, libera menos 
substâncias que atrapalham o parto. “Nesse cami-
nho que chamamos de humanização, conseguimos 
diminuir as complicações”, afirma Sancovski. 

Encaminhamentos indevidos
Sancovski alerta para os encaminhamentos indevi-

dos ao Pronto Socorro do hospital feitos por médicos 
das Unidades Básicas de Saúde (UBS), os quais 
resultam num grande volume de consultas, bem 
como os atendimentos de casos que deveriam ser 
da rede básica, mas que acabam no PS do hospital 
porque o paciente não consegue consulta. 

Outro problema, de acordo com Sancovski, é a 
falta de orientação adequada de como se processa 
o trabalho de parto e o parto que as gestantes rece-
bem nas UBS. “Quando chegam ao hospital, muitas 
mulheres imaginam que devem ganhar o bebê 
logo, mas a natureza de cada mulher é diferente, 
algumas poderão demorar horas e horas, enquanto 
outras ganham mais rapidamente”, explica o diretor.

Partos 350
Cirurgias Ginecológicas  Eletivas 100
Cirurgias Mama 15
Internações Clínicas Obstetrícia 60
Consultas Ps 2.500
Consultas PN Alto Risco 320
Consultas Gineco 350
Consultas Mama 120
Consultas Multiprofissionais 4.200
Consultas Fono 600
Consultas Fisio 2.000

Hospital da Mulher
Maria José dos Santos Stein
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AGENDA CIENTÍFICA

13º Congresso de Cirurgia Espinhal
Dias: de 28 de fevereiro a 2 de março
Local: Holiday Inn Parque Anhembi, São 
Paulo
Inofrmações/isncrições: JDE Organização 
de Eventos, Tel.: (11)5084-9174 e (11) 
5084-5284
Site: www.cirurgiadacolunavertebral.com.br

II Curso Internacional de Atualização 
em Otorrinolaringologia: Os grandes 
avanços na Otorrinolaringologia nos 
últimos 40 anos.
Associação Brasileira de 
Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-
Facial
Dias: 8 a 9 de março 
Local: Hotel Matsubara (São Paulo / SP)
Informações: (11) 3677-4405 / 5573-1970 
– Adriana e Elisângela 
www.japorl.com.br

I Atualização em Terapêuticas e Condutas 
Clínicas em Dermatologia
Dias: 20 e 21 de março
Local: Teatro Unip, São José do Rio Preto, 
São Paulo
Informações/Inscrições: e-mail: cenacon@
cenacon.com.br
Site: www.cenacon.com.br
 
19º Simpósio Internacional de 
Neonatologia
Sociedade de Pediatria de São Paulo
Dias: 11 a 13 de abril 
Local: Maksoud Plaza Hotel (São Paulo / 
SP)
Informações: (11) 3849-8263 /0379 
(Meeting Planejamento e Organização de 
Eventos)
www.meetingeventos.com.br
 
10º COPA – Congresso Paulista de 
Anestesiologia
Sociedade de Anestesiologia do Estado de 
São Paulo 
Dias: 11 a 14 de abril 
Local: Transamérica Expo Center (Santo 
Amaro / SP)
Informações: (11) 3673-1388
www.saesp.org.br
 
Simpósio Internacional de 
Coloproctologia
Sociedade Brasileira de Coloproctologia
Dias: 11 a 13 de abril 
Local: Hospital Sírio Libanês de Ensino e 

Congressos 2013 Pesquisa (São Paulo / SP)
Informações: (11) 3155-8800
secretaria@sicp2013.com.br

19º Congresso Brasileiro de Trauma 
Ortopédico
Sociedade Brasileira de Ortopedia e 
Traumatologia
Dias: 9 a 11 de maio 
Local: Centro de Convenções Ribeirão Preto
Informações: (11) 3889-8640 – Cláudia 
Marques
comitedotrauma@gmail.com

15º Congresso Nacional da ANAMT 
– Saúde Integral para todos os 
Trabalhadores.
Associação Paulista de Medicina do Trabalho
Dias: 11 a 17 de maio 
Local: Palácio das Convenções Anhembi 
(São Paulo/SP)
Informações: (11) 3107-7979
 
XXXIV Congresso da Sociedade de 
Cardiologia do Estado de São Paulo
Sociedade de Cardiologia do Estado de São 
Paulo
Dias: 30 de maio a 1 de junho 
Local: Transamérica Expo Center (Santo 
Amaro / SP)
Informações: (11) 3179-0045
www.socesp2013.com.br
 
VI Simpósio Internacional de Ginecologia, 
Obstetrícia e Mastologia
Federação Brasileira das Associações de 
Ginecologia e Obstetrícia
Dias: 4 a 6 de Julho
Local: Centro de Eventos do Hotel Serrano 
(Gramado / RS)
Informações: (51) 3311-8969 / 9456
www.plenariumcongressos.com.br
  
XXXVII Congresso Brasileiro de 
Oftalmologia; XXVIII Congresso Pan-
Americano de Oftalmologia
Conselho Brasileiro de Oftalmologia
Dias: 7 a 10 de agosto 
Local: Riocentro (Rio de Janeiro / RJ)
Informações: (55 21) 2286-2846 - JZ 
Kenes Brazil (Secretaria Executiva) www.
congressocbo.com.br/cbo2013
 
2º Congresso Brasileiro de Artroscopia e 
Traumatologia do Esporte
Sociedade Brasileira de Ortopedia e 
Traumatologia
Dias: 21 a 24 de agosto
Local: Hotel Praia Centro (Ceará / CE)

Informações: (85) 3221-4351 - Dr. 
Machado
fra.machado@hotmail.com

68º Congresso de Dermatologia
Sociedade Brasileira de Dermatologia
Dias: 7 a 10 de setembro
Local: Centro de Convenções Ulysses 
Guimarães, Brasília, Distrito Federal
Informações: (61) 3322-2626
www.dermatobrasilia2013.com.br

Congresso Mundial de Inflamação
Associação Brasileira de Alergia e 
Imunopatologia
Dias: 21 a 25 de setembro 
Local: Centro de Convenções de Natal  
(Natal / RN)
Informações: (11) 5575-6888
www.inflammation2013.sbicongressos.com
 
SBH 2013 – Congresso Brasileiro de 
Hepatologia
Sociedade Brasileira de Hepatologia
Dias: 2 a 5 de outubro 
Local: Centro de Convenções SulAmérica 
(Rio de Janeiro / RJ)
Informações:  (11) 3812-3253 
www.hepato2013.com.br

XIX Congresso de Diabetes
Sociedade Brasileira de Diabetes
Dias: 9 a 12 de outubro
Local: Florianópolis, Santa Catarina
Informações: (11) 3846-0729
www.diabetes.org.br
 
34º Congresso Brasileiro de Urologia
Sociedade Brasileira de Urologia
Dias: 16 a 20 de novembro 
Local: Natal / RN
Informações: (21) 2246-4092
www.sbu.org.br

XI Congresso da SBCO
Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica
Dias: 17 a 19 de outubro
Local: Hotel Maksoud Plaza, São Paulo
Informações: (11) 3758-4428 / 3758-3821
www.sbco.com.br

XXX Congresso Brasileiro de 
Reumatologia
Sociedade Brasileira de Reumatologia
Dias: 20 a 24 de novembro 
Local: Centro de Convenções de 
Pernambuco (Recife / PE)
Informações: (11) 3141-0707 – Grupo GT5 
Brasil. comercial.sbr2013@gt5.com.br 



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



Revista Visão Médica - Informativo da APM Regional São Bernardo do Campo e DiademaJaneiro de 201316

ACONTECEU

Alvará Definitivo
 A Associação Pau-

lista de Medicina de 
São Bernardo/Dia-
dema está na etapa 
final das obras de 
construção de caixa 
d’água com capa-
cidade para 18 mil 
litros, sendo 12 mil 
de uso exclusivo do 
Corpo de Bombeiros. Iniciada em setembro do ano 
passado, num investimento em torno de R$ 100 mil 
Reais, a construção da caixa d’água obedece projeto 
do Corpo de Bombeiros necessário para emissão 
do alvará definitivo de funcionamento de todas as 
dependências da Casa do Médico de SBC/D.

Detalhes da obra: para sustentar o peso de uma 
caixa d’água de 18 mil litros foram necessárias a 
construção de quatro sapatas dentro cozinha do 
salão social (foto), além do reforço das colunas 
internas da cozinha e dos banheiros feminino e 
masculino, o que implicou na reforma geral des-
sas áreas. Outra etapa importante do projeto foi a 
transformação da sala de banho em sanitário para 
pessoas com dificuldade de locomoção. Esta obra 
também deixa pronta estrutura e tubulação para 
construção de futuros banheiros no andar superior. 

Reunião Científica 
de Neurocirurgia

O Serviço de Neuro-
cirurgia do Complexo 
Hospitalar Heliópolis 
realizou a I Reunião 
Científica de Neuro-
cirurgia no moderno 
anfiteatro da Asso-
ciação Paulista de 
Medicina de São Ber-
nardo/Diadema, em 

13 de dezembro passado. Coordenada pelo Diretor 
e Chefe do Serviço, Dr. Marcelo Nery Silva, a reunião 
promoveu discussão de tema central e também de 
artigos científicos e de casos cirúrgicos da especiali-
dade. Segundo Nery, o objetivo é promover reuniões 
como a primeira por todo o ano de 2013, abrindo-as 
aos demais médicos que atuam na área da Neuroci-
rurgia. O evento contou com a presença do presidente 
da APMSBC/D, Marcelo Ferraz de Campos, e do seu 
Secretário Geral, Jose Carlos Rodrigues Junior, ambos 
do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Heliópolis, 
bem como dos residentes e preceptores do Serviço. 
“É uma honra receber tão conceituado serviço, o qual 
eleva, com certeza, o conceito de nossa APMSBC/D 
junto à comunidade médica”, agradeceu o presidente.  

A revista Visão Médica lança, o Espaço Gourmet, com sugestões 
de restaurantes que primam pela boa gastronomia e, o melhor, com 
desconto especial para os sócios da APMSBC/D. A dica desta edição 
é o restaurante Estação Leopoldina parrilla, especializado em cortes 
de carnes argentinas, como o Bife de Tira (foto), além de outras deli-
ciosas opções, entre elas, a Truta aberta na parrilla (segunda foto à 
direita). Instalado em belo e agradável 
prédio localizado na Avenida Impera-
triz Leopoldina, 420, Nova Petrópolis, 
o Estação Leopoldina parrilla conce-
de 10% de desconto (exceto bebidas 
e taxa de serviços) para os médicos 
associados da APMSBC/D.

OBRAS

Estação Leopoldina Parrilla
Espaço Gourmet
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PARLAMENTAR

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

Lúmen: eficiência, 
qualidade e 
tecnologia a serviço 
da saúde

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

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

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

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

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

Dr. Luis Carlos Grossi

Presidente da AGL 

Contabilidade (11) 5575-7328

Dívidas no início do ano precisam de atenção
No início do ano, uma série de contas sazonias se 

instalam nas obrigações dos consumidores. Impos-
tos, matrículas e materiais escolares, bem como os 
resquícios dos gastos com Natal e festas na fatura 
do cartão de crédito, devem se somar aos custos 
das aguardadas férias de verão e carnaval. Tudo 
isso, muitas vezes, em um único bolso. Apesar do 
maior volume de dívidas, comum à época do ano, 
há formas de organizar as finanças e amenizar a 
enxurrada de cifras a mais para pagar.

Unanimidade entre especialistas, o ideal é que os 
indivíduos consigam planejar o pagamento de contas 
como IPVA, IPTU e outras demandas durante o ano 
anterior, guardando de pouco em pouco para que, 
no momento de despender o montante, o impacto 
seja menor. “O ideal seria se programar para não 
desestruturar o orçamento da família, mas sabemos 
que as pessoas vão lidando com as contas conforme 
elas aparecem, de última hora”, diz a economista e 
educadora financeira Viviane Sakamae Stivanello.

Mesmo para quem não arquitetou uma estratégia 
financeira antecipadamente, Viviane indica que, se 
houver a opção pelo pagamento à vista, principal-
mente dos impostos – que oferecem descontos até 
o início do ano – essa deve ser a escolha. “Não só 
pelos descontos, mas pela conservação do orçamen-
to, para que o parcelamento se torne um peso lá na 
frente, quando outras obrigações vão aparecer”, 
destaca a economista.

O sócio da Magnum Investimentos Alessandro Sa-
far reforça a ideia alertando que todo parcelamento 
carrega consigo juros, implícita ou explicitamente. 
“Por isso fica bem mais fácil quando a pessoa se 
planeja, pois ela pode se autofinanciar, tirar dinheiro 
de sua aplicação e quitar parcelas, seja de tributos 
ou qualquer outro tipo de gasto, à vista”, explica 

Safar. Ele lembra ainda que normalmente os juros 
praticados no comércio e em outras cobranças são 
maiores do que os pagos em boa parte dos inves-
timentos, o que ajuda a confirmar a tese de que o 
parcelamento deve ser a opção secundária para os 
consumidores.

Mesmo apontada como a melhor solução, muitas 
vezes o pagamento à vista é uma impossibilidade 
diante do nível de endividamento e falta de provisão 
do consumidor. Nesses casos, é sempre importante 
calcular as taxas de juros das formas de financia-
mento disponíveis. O professor do grupo Ibmec 
Nelson Souza alerta que, apesar de mais acessível, 
o cheque especial deve ser a última opção de crédito 
adotada, justamente em função da alta taxa de juros 
aplicada. Em novembro, a média de juros do cheque 
especial atingiu 164,12% ao ano, maior índice desde 
2005, segundo a Associação Nacional de Executivos 
de Finanças, Administração e Contabilidade. 

“Uma das principais dicas é não usar o cheque 
especial, que é caríssimo, e outra é usar o cartão 
de crédito com equilíbrio”, adverte Souza. Mesmo 
considerando uma modalidade interessante e conve-
niente, o professor lembra que os juros dos cartões 
podem ultrapassar 350% ao ano quando o cliente 
opta por parcelar a fatura.

Se o empréstimo for a solução encontrada para 
que todas as dívidas e necessidades do início de 
ano sejam contempladas, o sócio da Magnum 
Investimentos afirma que há opções com taxas 
menores e mais vantajosas ao consumidor. Como 
exemplo, cita o crédito consignado, com taxas mé-
dias de 2% ao mês. “Esse é um produto que não 
está na frente da prateleira justamente porque o 
desconto é em folha e as taxas são expressiva-
mente menores”, diz Safar.

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

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

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

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

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

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

sistas, Intensivista Adulto, Ginecologista. Vagas para região de 
São Bernardo do Campo. Disponibilidade para plantão de 12 
horas (diurnos e noturnos). Vínculo CLT com salário e benefícios 
compatíveis com o mercado.

Enviar currículo para administração@apmsbc.org.br, a pessoa 
responsável entrará em contato, caso a vaga ainda não esteja 
preenchida.

• Médicos Pediatras para região de São Bernardo do Campo, 
disponibilidade para plantão de 12 horas.

Necessário residência completa em Pediatria ou em andamento.
Enviar currículo para administracao@apmsbc.org.br,a pessoa 

responsável entrará em contato, caso a vaga ainda não esteja 
preenchida.

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

VENDE-SE
• Clínica especializada em aparelho digestivo com 35 

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

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

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




