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Junho
ANIVERSARIANTES

Dia Aniversariante
1 Thaís Santarossa Gomes da Silva 
2 Luiz Augusto Campos Gonçalves
3 Francisco José Vaz Porto
4 Anita Battistini de A. Marques
6 João Roberto Oba
7 Dicler Antônio Agostinetti
9 Ana Maria Vercosa Rebello

13 Nádia Costa Pavarini Lopes
14 Jorge Sayum
14 Narrima F. Matos
16 Delvane Maria dos Reis Rosa
16 Milton Buissa
17 Alessandro Pradal
18 Ivany José de Oliveira Filho
18 Lívia Machado Cerveira de Almeida
18 Selma Aparecida Buso Demarqui
20 Shiguero Harada
22 Alexandre Ricardo Fumagalli
22 César Magnus Pusch
22 Laís Helena Dumbra Toloni
22 Mauro Jorge Ferreira
22 Ramiro Stelmach
24 Eduardo Cesar Domingues de Azevedo
24 Paula Veronesi
26 Fernando da Costa de Carvalho Consentinho
28 Suzane Martines Alves de Sales
30 Edna Jerusa Maia Brito
30 Wlademir Moya de Godoy

DATAS COMEMORATIVAS
 DE JUNHO

01 Semana Mundial do Meio Ambiente
Dia da Imprensa

05 Dia da Ecologia
Dia Mundial do Meio Ambiente

07 Dia da Liberdade de Imprensa
09 Dia da Imunização
12 Dia dos Namorados
13 Dia de Santo Antônio 
14 Dia Mundial do Doador de Sangue
18 Imigração Japonesa
19 Corpus Christi
21 Dia do Imigrante

Dia Universal Olímpico
Início do inverno

24 Dia de São João 
28 Dia da Renovação Espiritual
29 Dia de  São Pedro e São Paulo

Marcelo Ferraz de Campos............ 
João Eduardo Charles....................
José Carlos Rodrigues Junior..........
Sylvia Ghiotto Abdian.....................
Fernando Kooro.............................
Hugo Macedo Ferraz e Souza Jr......
Sandra Cayres Naufal....................
João Parisi Neto.............................
Marisa de Oliveira Pelarin..............
Robson Barbosa de Miranda.........
Luiz Carlos João.............................
Thereza Chistina M de Godoy.........
Luiz Roberto Guidetti.....................
Enzo Ferrari....................................
Alvimar Duarte Grego Junior...........
Fábio Luis Salata.............................
Tomás Patrício Smith-Howard
Beatriz Freitas de Moura................
Artur Prado Marsicano..................
Everaldo Porto Cunha....................

CONSELHO FISCAL
André Augusto Pinto......................
Alexandre Ricardo Fumagalli.........
Romildo Gerbelli............................
Eliana Duarte Lopes.......................
Luiz Carlos Ryugo Akao..................
William Baptista Fidelix.................

DEPARTAMENTOS
Alvimar Duarte Grego.....................
André Augusto Pinto.......................

Barbara Renna Pavin/Jordana.......
Beatriz Freitas de Moura Barbosa...
Caetano da Silva Cardial...............
Encarnação R G Laghai..................

Everaldo Porto Cunha....................
Fernando Kooro.............................
Fúlvio Nicolau Bechelli Filho..........
Hugo Macedo F. de Souza Júnior....
João Parisi Neto.............................
José Braz Filho...............................
José Carlos Rodrigues Junior..........
Marçal Rossi..................................
Marcelo Gervilla Gregório..............
Marcelo Rodrigues Bacci...............
Merlei Cristina Manzini..................
Robson Barbosa Miranda..............
Rogério Gomes Mota.....................
Romildo Gerbelli............................
Rubens Wajnsztejn........................

Thereza C Machado de Godoy........
Ubiratan Leal.................................

Presidente
Vice-Presidente
Secretário
Secretário Adjunto
Diretor Administrativo
Diretor Administrativo Adjunto
Diretor de Defesa Profissional
Diretor Social, Cultural e Lazer
Diretor Social, Cultural e Lazer Adjunto
Diretor Científico
Diretor Científico Adjunto
Diretor Financeiro e Patrimônio
Diretor Financeiro e Patrimônio Adjunto
Diretor de Serviços Adjunto
Diretor de Previdência e Mutualismo
Diretor de Previdência e Mutualismo Adjunto
Diretor de Comunicação e Marketing
Diretor de Comunicação e Marketing Adjunto
Delegado
Delegado

Conselho Fiscal
Conselho Fiscal
Conselho Fiscal
Conselho Fiscal Suplente
Conselho Fiscal Suplente
Conselho Fiscal Suplente

Departamento de Medicina de Tráfego
Departamento de Cirurgia Geral Cirurgia do
Aparelho Digestivo e Gastroenterologia
Departamento Acadêmico
Departamento de Sexualidade
Departamento de Oncologia
Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da 
Infância e Adolescência
Departamento de Ginecologia e Obstetrícia
Departamento de Patologia Clinica
Departamento de Ortopedia
Departamento de Medicina Social
Departamento de Cardiologia
Departamento de Urologia
Departamento de Neurocirurgia
Comitê de Cirurgia Bariátrica e Metabólica
Departamento de Pneumologia
Departamento de Nefrologia
Departamento de Dermatologia
Departamento de Cirurgia Vascular
Departamento de Auditoria Médica
Departamento de Psicanálise
Departamento de Neurologia da Infância e
Adolescência
Departamento de Patologia e Citologia
Departamento de Radiologia
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PALAVRA DO PRESIDENTE

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

Ações éticas necessárias à 
Agência Nacional da Saúde

“Com este panorama ocorrendo no país 
quando se trata de ética, postura, vontade 
política, nosso papel de cidadão não pode ficar 
em segundo plano, temos de sair da nossa 
zona de conforto e exigir que os direitos bási-
cos do exercício da medicina, nossa profissão, 
sejam sempre respeitados e que a ANS exerça 
o papel para o qual ela foi criada: fiscalizar a 
saúde privada no país! Fiscalizar muito bem!”

É notória a importância da Agência Nacional da Saúde (ANS) para gerir 
as ações das seguradoras, planos médicos, grandes ou pequenos, enfim, 
tentar frear as arbitrariedades que normalmente ocorrem nesse segmento 
de negócios.

São várias as intempéries às quais os usuários estão sujeitos, tanto o 
usuário que compra o plano de saúde, quanto o médico que o utiliza como 
prestador de serviços.

O usuário constantemente é pego no contrapé com negativas de serviços, 
que, na grande maioria das vezes, são casos em que a vida da pessoa está
em risco e ela é obrigada a ficar aguardando por horas a fio em corredores de
hospital a autorização do convênio para o atendimento; o hospital ou clínica 
ficam de braços atados, pois se atender o usuário sem a devida autoriza-
ção não recebem pelos serviços, o que também não é barato e, no outro 
lado, o médico que fica extremamente angustiado em ver uma situação de 
gravidade tendo o tratamento postergado por burocracias. Nesta tríade: 
instituições (hospitais e clínicas)/planos 
de saúde/médico, o que mais se angustia 
e se preocupa é o médico, pois ele sabe 
exatamente os riscos pelos quais o seu 
paciente está passando.

Diante dessa situação angustiante, 
as entidades representativas da classe 
médica (CRM / APMs) têm trabalhado 
incansavelmente para obter junto ao 
Congresso e Câmara dos Deputados ações que obriguem a ANS a fiscali-
zar mais de perto as seguradoras e os planos de saúde. Graças a essas 
ações é que temos observado que a ANS tem agido com mais rigor no 
trato desta matéria.

Uma dessas vitórias é a criação do Comitê de Diálogo entre Operadoras 
e Prestadores, que incentiva às boas práticas com a manutenção de um 
diálogo permanente com os agentes de saúde suplementar e a sociedade 
civil; promover o aprimoramento de indicadores e ações relativos à adoção 
de boas práticas, tanto pelas operadoras de planos privados quanto por 
prestadores de serviços de saúde; e desenvolver mecanismos de indução 
para que os agentes do setor suplementar de assistência à saúde priorizem 
a qualidade dos serviços prestados. Além disso, trabalhou também para o 
aumento do rol de tratamentos e exames, propiciando que o  usuário tenha 
uma maior cobertura, etc.

O trabalho das entidades de 
classe não aparece na grande 
mídia, mas não estamos em 
estado de inércia, estamos 
constantemente monitorando 
e atuando para que tanto a 
população de usuários quanto 
os prestadores de serviços te-
nham seus direitos respeitados.

A função das Agências Reguladoras no Brasil se confunde com a atuação 
política, sabe-se que vários diretores de planos de saúde são nomeados como 
diretores da ANS; isto é inconcebível, pois esse diretor não será imparcial no 
seu julgamento, com certeza, ele levará com a sua decisão a beneficiar o seu 
antigo empregador. Isto não acontece somente na ANS, todas as agências 
reguladoras têm interferência política.

Por tudo isso é que defendemos uma atu-
ação da Agência Nacional da Saúde com im-
parcialidade nas suas fiscalizações e decisões, 
pois esses entraves políticos e burocráticos in-
terferem sobremaneira no trabalho do médico, 
dificultando tratamentos, barrando pedidos de 
exames, expondo o segurado a uma situação 
de incapacidade na sua maior emergência 
que é a sua vida. Exigindo da ANS uma ação 
clara, sem interferências, com certeza este 

panorama melhoraria muito, o que para nós, médicos, seria um grande alívio.

Tais fatos e outros mais graves que ocorrem na área médica fazem com 
que nós, médicos, às vezes repensemos o caminho que trilhamos por amor 
à profissão e que é o nosso ganha pão também. Mas, sem parecer piegas, o 
médico precisa muito ainda treinar o seu lado puramente racional, pois ele 
anda passo a passo com a tristeza do ser humano na sua doença e também 
na alegria quando ele cura o paciente.

Com este panorama ocorrendo no país quando se trata de ética, postura, 
vontade política, nosso papel de cidadão não pode ficar em segundo plano, 
temos de sair da nossa zona de conforto e exigir que os direitos básicos do 
exercício da medicina, nossa profissão, sejam sempre respeitados e que a 
ANS exerça o papel para o qual ela foi criada: fiscalizar a saúde privada no 
país! Fiscalizar muito bem!
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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 

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 .

Tomás Patrício 
Smith-Howard

Hoje é cada vez mais notável a insatisfação de 
alguns colegas em relação às entidades associativas, 
sindicais e até mesmo conselhais, por se sentirem 
muito pouco representados ou até mesmo pouco de-
fendidos como classe..., seja este no caráter individual 
e até no coletivo.

Na esfera conselhal, queixa-se do ato compulsório 
de, além de se pagar a anuidade do CRM (pessoa 
física), também ser bitributado como pessoa jurídica e, 
na maioria das vezes, no valor integral, sem desconto 
dos 50% mesmo após todas as justificativas, por vários 
motivos, para ter esse direito. Nesse sentido, poderia 
haver mecanismos facilitadores de se cobrar menos e 
não cada vez mais. Outro tema na área conselhal é a 
não isenção do rodízio para muitos médicos que traba-
lham em São Paulo, mas são penalizados por que não 
residem na metrópole. O papel dessa autarquia é sem 
dúvida muito importante para a regulação e defesa de 
uma medicina de qualidade para a sociedade através 
de um rígido código de ética.

As áreas associativa e sindical têm igualmente uma 
atuação muito louvável em defesa da classe, que, dian-
te dos últimos embates com operadoras de saúde, têm 
conseguido significados e vitoriosos avanços, como 
também no setor patronal. Temos muito ainda que con-
quistarmos, como o reajuste anual, para resgatarmos, 
de forma permanente, as perdas acumuladas no valor 
real do nosso honorário em consultas e procedimentos 
(PL 6964/2010). 

No setor patronal, o que mais parece afetar o trabalho 
do médico é a falta de isonomia salarial; observa-se que 
para o mesmo trabalho realizado são pagos valores 
diferentes! Na região do ABC, a Fundação ABC tem 
parcerias com as várias prefeituras da região, as quais 
pagam valores diferentes, o que cria um êxodo de profis-
sionais que se demitem à procura de melhores salários. 
O pior é que o baixo salário dos Servidores Públicos  
Concursados  é complementado com bônus, conhecidos 
como "penduricalhos", que indignamente não chegam a 
valores iguais  aos recebidos pelos CLTistas contratados 
e ainda estão sujeitos a perdê-los por faltas de qualquer 
natureza, e no final não são nem somados como base 
para a paupérrima aposentadoria. Isto é uma vergonha.  

Mas apesar de todos esses pesares, temos a ple-
na consciência que o cenário teria sido bem pior se 
nossas entidades médicas não existissem, pois elas 
trabalham para impedir os movimentos que tentam, 
no dia a dia, desvalorizar o nosso Ato Médico e nosso 
papel preponderante na sociedade para o bem de 
uma medicina digna e de qualidade, realizada por 
profissionais comprovadamente qualificados na sua 
formação e especialização. Por isso, devemos fortale-
cer nossas entidades para elas serem cada vez mais 
representativas. 

Importante refletir-
mos as 12 lições a se-
guir (...como acabar e fe-
char nossas entidades): 

 
1) Não frequente a 
entidade, mas quando 
for até lá procure algo 
para reclamar;
 
2) Se comparecer a qualquer atividade, encontre 
falhas no trabalho de quem está lutando pela 
entidade;
 
3) Nunca aceite uma incumbência.  Lembre-se de 
que é mais fácil criticar do que realizar;
 
4) Se a diretoria pede sua opinião sobre um assun-
to importante, responda que não tem nada a dizer 
e depois espalhe como deveriam ser as coisas;
 
5) Não faça mais do que o necessário. Quando 
os diretores estiverem trabalhando com boa 
vontade e interesse para que tudo corra bem, 
afirme que sua entidade está dominada por um 
grupinho;
 
6) Não leia jornal e revistas da entidade e muito 
menos comunicados.  Afirme que ambos não pu-
blicam nada de interesse e, melhor ainda, diga que 
não os recebe regularmente;
 
7) Se for convidado para qualquer cargo, recuse 
alegando falta de tempo.  Depois, critique com 
afirmações do tipo “essa turma que fica sempre 
com os cargos”;
 
8) Quando tiver divergências com um dos cole-
gas, procure com toda intensidade vingar-se na 
entidade;
 
9) Sugira, insista e cobre a realização de trabalhos 
ritualísticos e palestras. Mas, quando a entidade 
os realizar, não se inscreva, não compareça, não 
participe;
 
10) Se receber um questionário da entidade soli-
citando sugestões, não preencha. E se a diretoria 
não adivinhar suas ideias e pontos de vista, critique 
e espalhe a todos que é ignorado;
 
11) Após toda essa colaboração espontânea, 
quando cessarem as publicações, as reuniões, o 
lazer e todas as demais atividades, enfim, quando 
a entidade morrer, estufe o peito e afirme com 
orgulho:  “Eu não disse?”
 
12) Você é um desses?  Pense nisso!!!

Entidades Médicas: mantê-las 
abertas ou fechá-las?
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A Associação Paulista de Medicina oferece completa infraestrutura e uma 
gama de serviços que visam facilitar o dia a dia de seus sócios. Confira alguns:

SALA CONFORTO
Com completa infraestrutura (TV, Internet, frigobar, máquina de 
café, sofá, etc.), o espaço oferece todo o suporte técnico ou mes-
mo momento de relaxamento para o médico que está em trânsito.

CERTIDÕES
O associado da APM pode providenciar, junto à entida-
de, diversas certidões, tais como a negativa da Receita 
Federal, negativa da Justiça do Trabalho e atestado de 
antecedentes. 

DÚVIDAS CONTÁBEIS
Os associados podem enviar dúvidas 

contábeis, que serão respon-
didas por profissionais da 

AGL Serviços Contábeis e 
Administrativos.

SEGUROS
Por meio da parce-
ria mantida entre 
a MDS Consulto-
res de Seguros 
e Risco e a As-
sociação Paulis-
ta de Medicina, 

os associados da 
entidade podem 

contratar seguros de 
automóvel, residência, 

seguro viagem, equipa-
mentos e patrimonial (con-

sultórios, clínicas e hospitais), 
por preços e condições exclusivas.

CLUBE DE BENEFÍCIOS 
Contempla diversas áreas de interesse do médico, com con-
dições diferenciadas em produtos e serviços de empresas 
parceiras, com alcance nacional e local.

ASSESSORIA JURÍDICA 
Prevenção, orientação e defesa dos médicos 
em casos de má prática da medicina 
no exercício profissional.

IMPOSTO DE RENDA
Suporte e orientação a 
todos os seus associados 
sobre a declaração anu-
al de imposto de renda 
através de parceria 
com as empresas 
AGL e MERC. 

PLANOS DE 
SAÚDE
Oportunidade de 
adesão a contratos 
coletivos de planos 
de saúde e odon-
tológicos, com con-
dições exclusivas 
e valores inferiores 
aos praticados no 
mercado. 

VISTO
A APM realiza para seus associados todo o processo para a obtenção 
do visto consular do Canadá. Para os demais países, o procedimento 
pode ser solicitados à Celestino Despachante, empresa parceira que 
oferece atendimento exclusivo aos associados da APM.

CLUBE DE CAMPO
Localizado na Serra da Cantareira, o Clube de Campo da Associação Paulista de Medicina 
oferece completa infraestrutura para a prática esportiva, relaxamento e diversão, em meio ao 
incrível visual da Mata Atlântica intocada.

Churrasqueira
do Salão de 
Festas

Hall de Entrada da Sede

Sanitário para pessoas 
com mobilidade reduzida

Sala Conforto

Hall do anfiteatro: elevador e 
rampa de acessibilidade

Anfiteatro Climatizado com 
tecnologia multimídia

Salão de Festas
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EU SOU APM

OPINIÃO

Sócio Novo

Sócio Antigo

Ana Cláudia Sapuppo 
Formada em 2013 
CRM: 161822
Admissão: fevereiro de 2014 

Eduardo de Melo Carvalho Rocha 
Especialidade: Fisiatria
CRM: 94500
Admissão: julho de 2000

“Expressão organizada da socie-
dade, apelando à responsabilidade e 
intervenção dos cidadãos em várias 
esferas da vida social”

Na opinião da recém-formada Ana Cláudia Sapuppo, este 
conceito do Guia para o Associativismo resume a importância do 
associativismo, processo essencial para o exercício da cidadania. 
Ou seja: “É uma forma jurídica de legalizar a união de pessoas em 
torno de seus interesses, conciliando o valor individual com o cole-
tivo, visando superar dificuldades e gerar benefícios para todos”, 
complementa. Ana Cláudia ficou sócia da Associação Paulista de 
Medicina justamente por acreditar que a entidade consolidou a 
mais de 80 anos a função de “agregar e unir a classe médica, ter a 
preocupação em manter atualizada a profissão, defender o exercício 
profissional, defender os direitos médicos e lutar pela categoria”. 

“É ter representação garantida 
em questões importantes da classe 
médica”

Responde, sem qualquer sombra de dúvida, o fisiatra Edu-
ardo de Melo Carvalho Rocha quando questionado sobre qual 
a importância do associativismo para os médicos. Além de 
representar e promover a união de uma categoria, o fisiatra 
acrescenta que o associativismo ainda possibilita a troca de 
informação técnica, cultural e social entre os membros. Nes-
sa ótica, estima que a Associação Paulista de Medicina é o 
órgão que centraliza essa primordial função entre os médicos 
paulistas. Por tudo isso e também “para manter o vínculo com 
a região do Grande ABC e estar sempre informado sobre os 
eventos científicos e sociais da região” é que Eduardo Rocha 
ficou sócio da APM - Regional São Bernardo/Diadema.

Saúde Suplementar
“Os planos de saúde são empresas e, portan-

to, visam lucros, e não poderia ser diferente. 
Só que eles não podem fazer isso diminuindo 
drasticamente os honorários de profissionais 
que trabalham nesse sistema e, por outro lado, 
prejudicando os pacientes ao postergarem e/ou 
negarem autorização de procedimentos necessá-
rios e interferindo na autonomia do médico em 
decidir o que é melhor para o seu paciente. É 
por isso que há 15 anos os médicos promovem, 
todos os anos, protestos contra essa situação no 
sentido de equacionar essa questão da saúde 
do povo brasileiro”

João Ladislau Rosa, presidente do Conselho Regional 
de Medicina do Estado de São Paulo  (Cremesp), durante 
o ato público realizado no Dia Nacional de Protesto, em 7 
de abril, na sede da APM.

Mais Médicos
“Colocado em prática às pressas para calar 

as manifestações de junho de 2013, trouxe ao 
país milhares de médicos formados no exterior, 
a maioria cubanos, para tentar esconder a inci-
piência das políticas para o setor. O resultado 
prático é somente um show de marketing. Todos 
os dias são gastos milhões em propaganda 
para vender à população a falsa versão de que 
a saúde agora vai. Puro engodo. As pesquisas 
mais atuais sobre a insatisfação dos brasileiros 
continuam registrando que a pior área da admi-
nistração Dilma Rousseff é a saúde. Todos os 
profissionais de medicina do Brasil querem mais 
médicos, mais enfermeiros, mais nutricionistas, 
mais dentistas, mais financiamento e gestão 
adequada para atender à comunidade. Isso é 
unanimidade. Só não concordamos com que 
usem jogadas de mídia e cortinas de fumaça 
para ludibriar os cidadãos e deixar tudo como 
está”

Extraído do artigo “Mais saúde para os brasileiros”, de 
Roberto Lotfi, conselheiro do Conselho Regional de Medi-
cina do Estado de São Paulo (Cremesp).
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Confira as ofertas imperdíveis dos parceiros da APM
Central de atendimento: (11) 3188-4270 / 4339 / 4579 / 4370.

CENTRO BRITÂNICO DE IDIOMAS
Associados  e dependentes da APM 
ganham 20% de desconto nos cursos 
regulares. Os cursos dispensam taxa 
de matrícula. O material didático não 
está incluso no valor do curso (e tam-
bém não tem desconto no valor).
Localização: Consulte as unidades

 Doces e Café

QUE SEJA DOCE
Especializada em doces finos. Associa-
dos e colaboradores da APM têm 20% 
de desconto nas encomendas especiais 
para festas e eventos, pedido mínimo, 
caixa com: 16 macarons ou 15 brigadei-
ros ou 8 caneles. 
Localização: São Paulo

 Eletrodomésticos

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

 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 eletrô-
nicos, como Acessórios de Áudio, MP3 
& MP4 Player, Câmeras e Filmadoras, 
Games, Computadores & Tablets, 
Celulares, Televisores, Blu-ray, DVD & 
Home Theater. 
Localização: Nacional (compra online)

 Flores e Decoração

LOFT HOME FASHION 
Loja de móveis e decoração, oferece 
cortinas e persianas luxaflex, toldos 

stobag, tecidos para decoração, papéis 
de parede e tapetes com 10% de des-
conto, em três parcelas sem entrada, 
ou à vista com mais 5% de desconto.
Localização: Presidente Prudente 

 Hotéis e Viagens

ROyAL PALM PLAZA
Desconto de 10% na diária e isenção 
na taxa de serviço. 
Localização: Campinas

HOTEL NACIONAL INN
Rede presente em 12 cidades do 
Brasil. Descontos de 15% e também 
promoções de pagamento que estive-
rem sendo realizadas. 
Localização: Consulte as unidades.

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

 Informática e Comunicação

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

SÃO JOÃO INFORMÁTICA
Associados têm direito a 10% de des-
conto no pagamento à vista ou em até 
3 vezes sem juros na compra de equipa-
mentos e suprimentos de informática.
Localização: São João da Boa Vista 
/ SP

 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)

 Restaurantes e Bebidas

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

 Seguros e Planos de Saúde

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

 Serviços

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

 Uso Pessoal

ESPAÇO BRANCO
10% de desconto nas lojas físicas e onli-
ne, em todas as formas de pagamento.
Localização: lojas físicas (Campi-
nas e Jundiaí) e nacional (compra 
online)

ÓPTICA MODELO
Associado APM e seus dependentes 
têm 12% de desconto à vista e 5% nas 
compras parceladas.
Localização: São Paulo

 Veículos

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

 Grande ABC

SPAZIO ITALIANO
Associado da APM tem 10% de des-
conto nos cursos ministrados nas 
escolas e nos cursos in-company. 
Localização: Santo André

RESTAURANTE ESTAÇÃO LEOPOLDI-
NA PARRILLA
Os melhores cortes de carnes argen-
tinas na parrilla! 10% de desconto 
no valor total da conta. 
Localização: São Bernardo do 
Campo

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

 Agência de Turismo

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

 Casa e Decoração

MARIA PRESENTEIRA 
15% de desconto à vista no boleto ou 
10% a prazo parcelado em até 3x sem 
juros.
Localização: Nacional (compra online).

 Cursos

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

CLUBE DE BENEFÍCIOS

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

As entidades médicas estão em alerta com re-
lação à tramitação do PL 6964/2010, que, entre 
outros pontos, estabelece critérios para a adequada 
contratualização da relação entre operadoras e 
médicos, enquanto prestadores de serviço. O texto 
havia sido aprovado em caráter terminativo, na Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, em 8 
de maio, e seguiria para a sanção da Presidência 
da República. No entanto, em 15 de maio, um gru-
po de 72 deputados federais encaminhou à Mesa 
Diretora da Câmara recurso para que a proposta 
passe antes pela apreciação do Plenário.

 
Trata-se de tema de grande interesse para o 

movimento médico e dos profissionais da saúde 
ao inserir na legislação mecanismos que trazem 
maior equilíbrio na relação entre profissionais e 
operadoras de planos. A Comissão Nacional de 
Saúde Suplementar (Comsu) e da Comissão de 
Assuntos Políticos (CAP) têm acompanhado de perto 
a tramitação do PL 6964/2010 e entendem que o 
momento exige mobilização urgente das entidades 
da categoria.

 
Lista de parlamentares 

Se até a data de sua publicação, no Diário Ofi-
cial da Câmara, houver a retirada de nomes da 
lista de parlamentares que apoiam o recurso para 
apreciação do PL em Plenário o texto retomará 
sua tramitação normal, ou seja, será encaminhado 
para a sanção presidencial. O conselheiro Alceu 
Pimentel, coordenador da CAP, alertou para a ne-
cessidade das entidades médicas terem uma ação 
nesse sentido.

 
 “As lideranças e entidades médicas estaduais 

estão sendo orientadas a sensibilizar os deputados 
que assinaram o requerimento e são de suas regi-
ões. O ideal é que os que acolherem o argumento 

Tramitação do PL 6964/2010 deixa 
categoria médica em alerta

dos médicos informem à Mesa Diretora sua decisão 
de não mais apoiar o recurso de forma urgente. Es-
peramos mudar a opinião de boa parte desse grupo 
em prol de uma medida que será favorável aos inte-
resses da sociedade, em especial de profissionais 
e pacientes”, lembrou o conselheiro Aloísio Tibiriça 
Miranda, coordenador da Comsu e presidente em 
Exercício do CFM.

Melhora de serviços

Com a entrada em vigor na íntegra do PL 
6964/2010, passarão a valer uma série de regras 
que, conjuntamente, contribuirão para melhorar a 
qualidade dos serviços prestados pelas operadoras 
de planos de saúde e equilibrar a relação entre 
prestadores de serviços e operadoras. As mudanças 
previstas, quando em vigor, certamente trarão maior 
conforto, segurança e sentimento de satisfação 
para a sociedade.

 
 O benefício não se limitará aos médicos. Milhares 

de profissionais de outras categorias (psicólogos, 
fisioterapeutas, nutricionistas e dentistas), que 
também prestam serviços às operadoras, também 
contarão com os avanços do PL, que, em resumo, 
pode melhorar a assistência para mais de 50 mi-
lhões de brasileiros, usuários de planos de saúde.

 
Editorial favorável

Em 14 de maio, o tema foi destaque no jornal O 
Estado de S. Paulo, um dos principais do país. No 
editorial “Avanço nos planos de saúde”, o veículo 
de comunicação defendeu a aprovação do texto em 
sua íntegra. “O projeto - PL 6.964/10 - dá solução 
a alguns dos problemas que, há muito tempo, mais 
prejudicam tanto os clientes dos planos como os 
médicos por estes contratados para atendê-los”, 
afirma o jornal, que, mais adiante, ressalta que 
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entre as vantagens da proposta está a fixação de 
que as relações tanto de pessoas físicas (médicos) 
como jurídicas (hospitais e laboratórios) com os 
planos aos quais elas prestam serviço terão de ser 
reguladas por contrato escrito.

 
 A regra prevê a inclusão de direitos, obrigações 

e responsabilidades das partes. “Haverá, por exem-
plo, a definição dos valores dos serviços contrata-
dos, dos critérios, da forma e da periodicidade do 

Veja a lista completa dos deputados 
que requereram a apreciação do PL 

6964/2010 acessando o link : 
portal.cfm.org.br/images/PDF/

listadeputadosrecurso.pdf.

seu reajuste, e dos prazos e procedimentos para 
faturamento e pagamento dos serviços prestados", 
informa o editorial, que finaliza com uma exortação: 
“as regras do PL 6.964/10 são muito mais objetivas 
e realistas e, por isso, capazes de trazer maiores 
benefícios para clientes e médicos. Se a presidente 
tiver isso em mente e sancionar o projeto tal como 
aprovado pelo Congresso, ajudará a melhorar o 
serviço prestado pelos planos”.

Fonte: CFM
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ACONTECEU

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

Check-up
Realizando os exames preventivos 

relacionados ao Check-up da 
Ecoimagem, além do atendimento 

personalizado, conforto e 
comodidade, o executivo garante 

qualidade de vida e saúde.

• Ressonância Magnética

• Tomografia Computadorizada Multislice

• Colonoscopia

• Densitometria Óssea

• Doppler Fluxometria Colorida

• Ecocardiograma

• Endoscopia Digestiva

• Holter

• Laboratório de Análises Clínicas

• Mamografia Digital

• Mapa

• Raios-X Digital

• Teste Ergométrico

• Ultrassonografia Geral

O mais completo centro de 
diagnósticos do ABC 
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O Projeto de Lei Complementar 221/2012, que propõe estender o Simples 
Nacional (Supersimples), regime de tributação de micro e pequenas empresas, 
ao setor de serviços foi aprovado por unanimidade pelo Plenário da Câmara 
dos Deputados, em 7 de maio. Os médicos estão entre os profissionais liberais 
que irão se beneficiar.

O texto aprovado é do relator Cláudio Puty e prevê a criação de uma nova 
tabela para os serviços, com alíquotas entre 16,93% e 22,45%, o que mesmo 
assim beneficia os profissionais. O diretor adjunto de Defesa Profissional da 
Associação Paulista de Medicina (APM), Marun David Cury, que tem acompa-
nhado de perto a aprovação do projeto, também informa que ocorrerá uma 
reunião com representantes da Receita Federal daqui a três para mudança 
na tabela.

De acordo com o deputado, o texto foi amarrado depois de conversas en-
volvendo o Governo, a Frente Parlamentar em Defesa das Micro e Pequenas 
Empresas e o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). Por acordo 
entre os partidos, os destaques apresentados à matéria devem ser analisados 
brevemente.

O projeto beneficia pelo menos 400 mil profissionais que hoje declaram im-
posto pelo lucro presumido, e passariam a recolher seis tributos federais, além 
do ICMS (estadual) e o ISS (municipal), em uma única taxa. Com o programa 
de simplificação tributária, profissionais liberais que tenham faturamento de 
até R$ 3,6 milhões por ano serão enquadrados ao Supersimples.

Fonte: APM, com informações do portal da Câmara dos Deputados

Justificativa de negativa de cobertura por escrito

Completou um ano a Resolução Normativa nº 319 da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) que obriga as operadoras de planos de saúde a 
justificarem negativas de cobertura por escrito aos beneficiários que assim 
solicitarem. A informação deve ser transmitida ao beneficiário solicitante em 
linguagem clara, indicando a cláusula contratual ou o dispositivo legal que 
justifiquem o motivo da negativa.

A resposta por escrito poderá ser dada por correspondência ou por meio 
eletrônico, conforme escolha do beneficiário do plano, no prazo máximo de 48 
horas a partir do pedido. É importante observar que para obter a negativa por 
escrito o beneficiário deverá fazer a solicitação. A operadora que não seguir 

essa determinação da RN pagará multa de R$ 30 mil, e para negativa de co-
bertura indevida em casos de urgência e emergência, a multa é de R$ 100 mil.

Com informações da ANS

Vetada a anistia a multas aplicadas a planos de saúde

A presidente Dilma Rousseff decidiu vetar a anistia para multas a planos 
de saúde, incluída em medida provisória sobre tributação de empresas bra-
sileiras no exterior.

Segundo assessores, a proposta de perdão a algumas das cobranças não 
tinha apoio oficial do Palácio do Planalto, apesar de ter sido endossada pela 
ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). A decisão veio após pressão de 
entidades de defesa dos consumidores contra a anistia, aprovada na votação 
da MP 627, cujo prazo para sanção presidencial terminou no dia 27 de maio.

Pela medida, estava previsto um sistema de tabela com descontos para o 
pagamento das multas, que valeria apenas até dezembro de 2014. A previsão 
era de abatimentos progressivos nos valores segundo o número de multas 
aplicadas.

Caso um plano tivesse acumulado mil infrações ou mais, a empresa deveria 
pagar 20 vezes o valor da maior multa para ser perdoada do resto da dívida. 
No caso de duas infrações, a companhia pagaria apenas a de maior valor.

Fonte: apm.org.br

Política Nacional para Doenças Raras no SUS

A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou proposta que institui a 
Política Nacional para Doenças Raras no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS), em 2 de maio. A proposta define como doença rara aquela que afeta 
até 65 em cada 100 mil pessoas. 

O objetivo da política será proporcionar a esses pacientes acesso a trata-
mentos, inclusive aos disponíveis no mercado quando for o caso, e garantir o 
acesso aos chamados medicamentos órfãos, ou seja, aqueles destinados ao 
tratamento de doenças raras, que despertam pouco interesse da indústria 
farmacêutica, em virtude do pequeno número de doentes afetados. A política 
visará, portanto, acelerar a disponibilização, no mercado nacional, e a incor-
poração, no âmbito do SUS, desses medicamentos.
 

Pelo texto aprovado, essa política deverá ser implementada em até três 
anos, tanto na esfera nacional, como na estadual e municipal, com o objetivo 
de estabelecer uma Rede Nacional de Cuidados ao Paciente com Doença Rara. 
A proposta estabelece as competências de cada um dos entes federativos 
(municípios, estados e União) na execução da política.

Fonte: Agência Câmara de Notícias

PARLAMENTAR

Câmara aprova 
inclusão de médicos 
no Simples
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AGENDA CIENTÍFICA

JUNHO
Fórum de Debates em Reumatologia (1° 
Semestre/2014)
Sociedade Paulista de Reumatologia
Dias: 3
Local: Associação Médica Brasileira (São 
Paulo/SP)
Informações: (11) 3284-0507 / e-mail: 
reumatologiasp@reumatologiasp.com.br
  
XV Jornada de Obstetrícia e Ginecologia da 
Regional Sogesp de São José do Rio Preto
Associação de Obstetrícia e Ginecologia do 
Estado de São Paulo (SOGESP)
Dias: 5 a 7
Local: Sociedade de Medicina e Cirurgia de 
São José do Rio Preto (Al. Oscar Barros Serra 
Doria Alameda, n° 5661 - Vila São Manoel)
Informações: (17) 3214-5900 / e-mail: 
cenacon@cenacon.com.br
 
III Simpósio AMIB de Odontologia na UTI
Associação de Medicina Intensiva Brasileira
Dias: 6 e 7
Local: São Paulo/SP
Informações: www.amib.org.br

Curso – Treinamento para Residentes – 
Coluna
Sociedade Brasileira de Ortopedia e 
Traumatologia Regional São Paulo
Dia: 11, das 19h30 às 22h
Local: São Paulo/SP
Informações:  (11) 3889-7073 /
www.sbotsp.org.br         
 
Comitê Multidisciplinar de Adolescência 
da APM
Tema: Transtornos Secundários de 
Aprendizagem 2
Associação Paulista de Medicina
Dia: 23
Para assistir as palestras online acesse: www. 
apm.org.br/eventos/tdah
Informações: (11) 3188-4248 Depto. de 
Eventos / e-mail: inscrições@apm.org.br
 
XLVI Encontro Multidisciplinar de 
Citopatologia | Câncer de Mama: Aspectos 
Atuais
Comitê Multidisciplinar de Citopatologia da 
Associação Paulista de Medicina
Dia: 26, das 20h às  22h
Local: Associação Paulista de Medicina (Av. 

Brigadeiro Luís Antônio, 278 – São Paulo /
SP)
Informações: (11) 3188-4252 Renata 
Barbosa / e-mail: inscricoes@apm.org.br
 
Curso Continuado de Cirurgia Geral do 
Capítulo de São Paulo
Colégio Brasileiro de Cirurgiões - Capítulo de 
São Paulo
Dias: 28/06; 26/07; 30/08; 27/09; 25/10, 
das 8h30 às 16h30
Local: APM (Av. Brigadeiro Luís Antônio, 278 
– 9° andar – Bela Vista, São Paulo / SP)
Informações: (11) 3101-8792 / e-mail: 
contato@cbcsp.org.br

CONGRESSOS 2º SEMESTRE

AGOSTO
XIII Congresso Brasileiro de Cirurgia 
Crânio-Maxilo-Facial
Associação Brasileira de Cirurgia Crânio-
Maxilo-Facial
Dias: 7 a 9 de agosto
Local: Sheraton da Bahia – Hotel Salvador 
(Salvador / BA)
Informações: www.abccmf.org.br
  
26º Congresso Brasileiro de Medicina do 
Exercício e do Esporte 
Sociedade Brasileira de Medicina do 
Exercício e do Esporte
Dias: 21 a 23 de agosto 
Local: Ouro Minas Palace Hotel (Belo 
Horizonte / MG)
Informações: (11) 3106-7544 / www.
medicinadoesporte.org.br

SETEMBRO 
XXI Congresso Brasileiro de Prevenção da 
Cegueira e Reabilitação Visual
Conselho Brasileiro de Oftalmologia
Dias: 3 a 6 de setembro
Local: Centro de Convenções de Pernambuco 
(Recife / PE)
Informações: (11) 3266-4000 / www.cbo.
com.br
  
XIX Congresso Paulista de Obstetrícia e 
Ginecologia do Estado de São Paulo
Associação de Obstetrícia e Ginecologia do 
Estado de São Paulo
Dias: 4 a 6 de setembro
Local: Transamérica Expo Center (São Paulo 

/ SP)
Informações: (11) 3884-7100 / www.sogesp.
com.br
 
48° Congresso Brasileiro de Patologia 
Clínica / Medicina Laboratorial
Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e 
Medicina Laboratorial
Dias: 9 a 12 de setembro
Local: Centro de Convenções Sulmérica (Rio 
de Janeiro)
Informações: (21) 3077-1400 / www.sbpc.
org.br
 
XXXII Congresso Brasileiro de Homeopatia 
Associação Médica Homeopática Brasileira
Dias: 10 a 13 de setembro
Local: Fecomércio (São Paulo / SP)
Informações: (11) 5571-0483 / www.
cbh2014.com.br
 
40° SIMPANEST – Simpósio de Atualização 
em Anestesiologia
Sociedade de Anestesiologia do Estado de 
São Paulo 
Dias: 12 a 20 de setembro 
Informações e Inscrições: (11) 3673-1388 / 
www.saesp.org.br
  
12° Congresso Brasileiro de Videocirurgia
Sociedade Brasileira de Videocirurgia
Dias: 24 a 27 de setembro
Local: Centro de Convenções Centro Sul 
(Florianópolis / SC)
Informações: (21) 2215-4476 GAP Congressos 
/ www.sobracil.org.br

XXVII Congresso Brasileiro de Nefrologia
Sociedade Brasileira de Nefrologia
Dias: 24 a 28 de setembro
Local: Expominas (Belo Horizonte / MG)
Informações: (31) 3227-8544 Rhodes 
Eventos / www.congressocbn2014.com.br
 
XXVIII Congresso Brasileiro de Medicina 
Nuclear
Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear
Dias: 26 a 28 de setembro
Local: Centro de Convenções Rebouças (São 
Paulo / SP)
Informações: (11) 3262-5438 / www.sbmn.
org.br
  
OUTUBRO
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Introdução às Ideias de Freud
Cinco lições de Psicanálise (1910 (1909)) Vol. xI

Primeira lição: Nota do editor inglês James Strachey 
Prefácio para as cinco lições 

de Psicanálise de Durval Marcondes
Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo 

Secção Regional do Grande ABC
Dia: 7, às 8h30 

O curso dará certificado aos participantes 
com no mínimo 75% de presença

Local: APM (Rua Pedro Jacobucci, 400, São Bernardo)
Maiores Informações:

 email: sbpsp.regionalgrandeabc@uol.com.br

Meta Real
Todas as segundas-feiras, às 19h, 

e  terças-feiras, às 14h
Local: Salão da APM SBC/D (Rua Pedro Jacobucci, 

400, São Bernardo)
Informações: (11) 4438-6424 

 www.metareal.com.br

AGENDA APMSBC/D

XXIII Congresso Brasileiro de Citopatologia Sociedade 
Brasileira de Citopatologia
Dias: 9 a 12 de outubro
Local: Rio de Janeiro
Informações: (21) 2255-7502 / www.portalsbc.com.br / e-mail: 
secretaria@citopatologia.com.br
 
18° Congresso Brasileiro de Infectologia Pediátrica
Sociedade Brasileira de Pediatria
Dias: 15 a 18 de outubro
Local: Gramado / RS
Informações: (41) 3022-1247 / www.sbp.com.br
 
Congresso Paulista de Cirurgia 19ª Assembleia Cirúrgica do CBCSP
Colégio Brasileiro de Cirurgiões – Capítulo de São Paulo
Dias: 17 e 18 de outubro
Local: Caesar Business Faria Lima
Informações: (11) 3101-8045 / www.cbcsp.org.br

NOVEMBRO 
XI Congresso Brasileiro de Cardiogeriatria Sociedade Brasileira de 
Cardiologia
Dias: 6 e 7 de novembro
Local: Ouro Preto / SP
Informações: (11) 3411-5500 / www.cardiol.br
 
HEMO 2014 – Congresso Brasileiro de Hematologia, 
Hemoterapia e Terapia Celular
Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia 
Celular
Dias: 6 a 9 de novembro  
Local: Florianópolis / SC
Informações: (11) 2369-7767 / www.hemo.org.br

XXVI Congresso Brasileiro de Neurologia
Academia Brasileira de Neurologia
Dias: 9 a 11 de novembro
Local: Expo Unimed (Curitiba / PR)
Informações: (11) 5084-9463 / www.abneuro.org

46º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia /
XXVI Sicot Triennial World Congress
Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
Dias: 19 a 22 de novembro
Local: Centro de Convenções Sulamérica (Rio de Janeiro)
Informações: (11) 2137-5400 / www.portalsbot.org.br
 
DEZEMBRO
WAO International Scientific Conference 2014 and the 41st 
Annual Meeting of The Brazilian Association of Allergy and 
Immunopathology (ASBAI)
Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia
Dias: 6 a 9 de dezembro 
Informações: (11) 5575-6888 / www.sbai.org.br
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ACONTECEU

O presidente da Associação 
Paulista de Medicina de São 
Bernardo/Diadema, Marcelo 
Ferraz de Campos, e o delega-
do da entidade, Everaldo Porto 
Cunha, prestigiaram a Assem-
bleia de Delegados da APM, 
realizada em 26 de abril, na 

sede da entidade. A pauta do dia reservou espaço especial para os principais benefícios 
oferecidos pela APM aos associados, como o plano de saúde com descontos vantajosos; 
o Clube de Campo localizado na Serra da Cantareira; o Clube de Benefícios que, através 
de grandes empresas parceiras, oferece descontos em diversos produtos e serviços. 

Outro ponto que mereceu destaque foi a importância da Defesa Profissional que, 
além de oferecer assessoria jurídica e trabalhar por ações políticas-associativas, desem-
penha papel fundamental nas ações do Movimento Médico contra os planos de saúde, 
buscando honorários mais justos aos médicos e um melhor atendimento aos usuários. 

Representantes se reúnem na 
APMSBC/D 

A  sala de reunião da Asso-
ciação Paulista de Medicina 
de São Bernardo/Diade-
ma foi palco de reunião 
técnica de representantes 
da indústria farmacêutica 
Farmoquímica que atuam 
na Região do Grande ABC, 

especialmente em São Bernardo, realizada em 19 de maio, no período da manhã. A 
localização da sede da APMSBC/D (Rua Pedro Jacobucci, 400, atrás do Poupatempo), 
que garante fácil acesso, somado à completa infraestrutura são as duas principais 
qualidades que promovem o espaço entre os profissionais da área.

Assembleia de Delegados 

A contratação de médicos estrangeiros sob a ótica jurídica foi tema de debate 
promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT-SP), no dia 29 de 
abril, no Auditório da Escola Judicial, no Fórum Ruy Barbosa, em São Paulo, do qual 
estiveram presentes o presidente do Cremesp, João Ladislau Rosa, a diretora 1ª 
tesoureira, Sílvia Mateus, e o conselheiro Otelo Chino. Como debatedores, partici-
param os juízes do trabalho André Cremonesi e Márcio Mendes Granconato, além 
do presidente da Escola Judicial do TRT-SP, Carlos Roberto Husek.

Em sua exposição, o promotor do Trabalho, Sebastião Vieira Caixeta, relatou o 
andamento da ação civil pública, que questiona o Mais Médicos (Medida Provisória 
621/13, convertida na Lei  Federal 12.871/13) no que se refere à relação de tra-
balho. “Vemos problemas jurídicos na contratação dos médicos sem concurso, no 
exercício da profissão sem a devida habilitação nos termos da legislação brasileira 
(revalidação de diploma), no desvirtuamento da contratação (por não se tratar só 
de um programa de ensino, como argumentou o governo, mas do suprimento da 
demanda por médicos no País) e na situação dos cubanos (em circunstâncias de 
inferioridade salarial em relação aos demais participantes)”, explicou. 

Na ação, que tramita na 13ª Vara do Trabalho de Brasília, ele defendeu que a 
situação dos contratados é precária em relação aos direitos trabalhistas previstos na 
Constituição. “Em nenhum momento, o Ministério Público disse que o curso é ilegal, 
mas não podemos aceitar que a lei exclua o vínculo trabalhista”. Ele mencionou que 
muitos municípios inclusive chegaram a demitir médicos formalmente contratados 
para admitir os profissionais encaminhados pelo governo federal. “Isso prova que 
muitos vieram ocupar postos de trabalho existentes”, ressaltou.

Caixeta também comentou sobre a contratação dos cubanos, feita diretamente 
com o governo daquele país, sob a intermediação da Organização Pan-Americana de 
Saúde (Opas). Ele destacou que esses profissionais não possuem relação equânime 
em relação aos demais participantes do programa, já que a maior parte de seus 
ganhos é retida pelo governo de Cuba.

A condução da ação civil pública é polêmica porque há uma discussão se ela seria 
da alçada do Direito Trabalhista, Administrativo ou ainda do Internacional, o que é 
rebatido por Caixeta, que almeja que ela seja reconhecida pela Justiça do Trabalho.

Fonte: cremesp.org.br

Ação civil pública pelo reconhecimento das 
relações trabalhistas no programa Mais Médicos 
é tema de debate

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.apmsbc.org.br
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CIENTÍFICO

Tratamento Atual da 
Litíase Urinária

A litíase urinaria afeta entre 6-12% da população ocidental, sendo 
sua prevalência nos EUA de 8,5%.

Essa patologia é uma velha conhecida da humanidade, há relatos 
em múmias egípcias de 4000 ac. Trata-se de uma doença rara em 
crianças e sua prevalecia é maior em homens. A obesidade aumenta 
em 30% a ocorrência em homens e dobra a ocorrência em mulheres.

Os cálculos são em sua maioria constituídos de oxalato e/ou fos-
fato de cálcio (80%), mas também podem ser de acido úrico, cistina 
medicamentosos e infecciosos, porém não é incomum encontrarmos 
cálculos de componentes mistos.

Situações que favorecem o aparecimento de cálculos:
-História familiar
-Hiperparatireoidismo
-Doenças gastrointestinais (Doença de Chron)
-Cirurgia bariátrica
-Medicamentos (suplementos vitamínicos, sulfas, indinavir.).
-Fatores anatômicos (Estenose de JUP, Estenose de ureter, Rim em 

ferradura, Ureterocele).

Diagnóstico: o diagnóstico clínico normalmente é feito no pronto so-
corro, quando o paciente chega com cólica renal, porém o diagnóstico 
preciso atualmente é realizado com Tomografia sem contraste com 
protocolo para litíase. Outros exames podem ser realizados, como a 
Radiografia simples de abdome e a Ultrassonografia de Vias Urinárias, a 
Urografia Excretora que até pouco tempo era o exame de eleição, perdeu 
terreno para a Tomografia e atualmente quase não é mais realizada.

Podemos dividir o tratamento em preventivo e curativo.

Tratamento Cirúrgico – Curativo
Uma verdadeira revolução ocorreu nesse campo 

da medicina, desde o aparecimento das máquinas 
de Litotripsia Extracorpórea, até o aparecimento do 
Ureteroscopio Flexível e o aparelho de laser como 
fonte de energia.

Litotripsia Extracorpórea por ondas de 
Choque-Leco
-surgiu na década de 80.
70-80% de fragmentação em cálculos menores que 10 mm.
Pacientes obesos, cálculos>que 2,0cm, cálculos com densidade > 
que 1000UH, diminuem a eficácia.
Complicações: Hematoma renal, rua de cálculos.
Contraindicações: gestação, distúrbio de coagulação, via urinaria 
obstruída, itu sem tratamento, HAS descontrolada.

Nefrolitotripsia Percutânea
Indicações-cálculos maiores que 2,0cm, litíase coraliforme.
Complicações: hemorragia, perfuração intestinal.

Ureterolitotripsia
 Sem dúvida, este é o método que mais avançou nos últimos anos; 
principalmente com o advento de aparelhos de menor calibre, 
aparelhos flexíveis, fio guia hidrofílico, sondas de Dormia que po-
dem ser utilizadas dentro do rim e o laser como fonte de energia, 
transformaram este método, que tinha indicação restrita ao terço 
distal do ureter, como um método que pode ser utilizado em toda 
a via excretora.

O Hospital São Bernardo dispõe de toda estrutu-
ra necessária para realização dos procedimen-
tos endocópicos(Nefrolitotripsia Percutânea, 
Ureteroscopia Semi-Rígida e Flexível), assim 
como sua equipe de Urologia, formada pelos 
doutores Carlos Cavacante, Eduardo Mazzucato, 
Robert Lee e Karlo Souza que estão capacitados 
para a realização dos procedimentos endouro-
lógicos acima mencionados.

Carlos Cavalcante
Membro Titular da Sociedade Brasileira de Urologia e

Chefe do Serviço de Urologia do Hospital São Bernardo

Preventivo Medicamentoso

Aumento da ingesta hídrica

Diminuição do sal

Diminuição da proteína animal

Quatro drogas básicas
Citrato de potássio
Diuréticos
Alopurinol
Bicarbonato de potássio
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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
•aproximadamente 36m², 2 salas distintas e 2 banheiros. 
Endereço: Av. Índico nº 61, térreo
Fone para Contato: 4122- 1362 / 99108-3644 
• Sala comercial com 62 m² no edifício Centro Empresarial Mediter-

râneo, Rua Mediterrâneo nº 290, São Bernardo do Campo/SP. Tratar 
nos telefones: 4123-3634/4122-5263/ 5037-2900.

PRECISA-SE 
• Neonatologista, Médicos Pediatras, Clínico Geral, Neu-

rocirurgiões e Cirurgião Pediátrico. Vagas para região de São 
Bernardo do Campo. Disponibilidade para plantão de 12 horas 
(diurnos e noturnos). Vínculo CLT com salário e benefícios 
compatíveis com o mercado.

Enviar currículo para administracao@apmsbc.org.br, a pessoa res-
ponsável entrará em contato, caso a vaga ainda não esteja preenchida.

• Médicos com os seguintes títulos de especialistas AMB: Cirurgia 
Infantil, Infectologista, Mastologista, Reumatologista, Geriatria e En-
docrinologista Infantil.

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

 • Vaga para cirurgião de coluna (auxiliar) em equipe da Clínica 
Pinheiro Franco, em São Paulo/SP.

Clínica tradicional na cidade, com 40 anos de existência. Contato 

com Dr. João Luiz M. C. Pinheiro Franco.
Cel. 97336-1921

PREFEITURA de SBC SOLICITA:
•  Intensivista Pediátrico - Vagas para plantonistas em Hospital e 

Pronto Socorro de São Bernardo do Campo. Contratação em regime CLT.
Obs.: Entrar em contato com Daniela no tel: (11) 4128-7730 e 
e-mail: daniela.pscsbc@gmail.com.

SUBLOCAÇÃO (horários)
• Para médicos ou psicólogos
No momento atendemos cirurgia vascular e plástica
Segunda  a Sexta-feira 08h30 as 18h45
Endereço: Edifício Pasteur, Rua Jurubatuba, 845, sala 95
Fones para contato: 4121-3965 / 98245-9432 

VENDE-SE
• Clínica especializada em aparelho digestivo com 35 anos de exis-

tência e mais de 50.000 pacientes cadastrados. Atende clínica, cirur-
gia, 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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