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Vivemos em um país cujos principais valores são: a beleza, o dinheiro e a influência.
Relegamos a importância do estudo e do conhecimento atrás ainda do futebol e do
funk. Fomos governados por sociólogos talhados por teorias fracassadas do início do
século 20 e sindicalistas semianalfabetos, e, como consequência, vimos a derrocada
da qualidade do estudo das escolas públicas nos ensinos fundamental e médio.
Para resolver esse problema e melhorar os índices de escolaridade encontraram
atalhos, criando desembestadamente novas universidades, valorizando o diploma
independentemente da qualidade do conhecimento, tornaram a nossa uma das
nações de pior qualidade na interpretação de textos. Somos quase 70% de analfabetos funcionais diplomados; terra fértil para florescer ideias superficiais, simples
e muitas vezes ignorantes avalizadas por “especialistas”.
Somos uma nação incapaz de discernir informações verdadeiras de falsas; factíveis de absurdas.
Recentemente, observamos uma cobertura vacinal muito aquém da necessidade
para a febre amarela, apenas porque notícias de grupos de mensagem disseram
que haveriam efeitos colaterais.
Temos que conviver ainda com uma horda de noticiários feitos por jornalistas
também despreparados quanto à importância do seu papel junto à disseminação
de boas informações e de conhecimento, contribuindo para a difusão de noticiários
que, ao invés de mostrarem os benefícios da vacina, mostram os raros casos em
que alguns efeitos indesejados foram observados.
Não estamos falando de qualquer doença, estamos falando de uma doença com
30% a 60% de taxa de óbito, ou seja, uma doença cuja sobrevida será decidida
num tipo de “cara ou coroa”.
É nosso papel, médicos do bem e da APM, difundirmos informações corretas e
ampliar o acesso da população ao conhecimento correto.
Ainda não sei como, mas precisamos fazer algo,
um povo ignorante adoece mais e contribuirá
para a falência do já combalido SUS, reflexo de
um país cujas escolhas, de há muito, deveria se
envergonhar.

Dr. Adriano Valente

Presidente da Associação Paulista de
Medicina Santo André, Mauá, Ribeirão
Pires, Rio Grande da Serra
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SERVIÇO

Plantão Jurídico Gratuito na
APM Santo André
Todas as segundas-feiras, das 9h às 12h

Dúvidas na área Trabalhista, Civil, Administrativa, entre
outras? A solução é procurar o Plantão de Orientações Jurídicas, totalmente gratuito, que a Associação Paulista de
Medicina Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da
Serra lançou para os seus associados no início de fevereiro.
Todas as segundas-feiras, das 9h às 12h, um profissional
do escritório Barros de Moura & Dominiqueli Pereira Advogados Associados estará a postos, na sede da entidade,
para esclarecer dúvidas, dar orientações e pareceres aos
médicos interessados.

cumprimentar pessoalmente o advogado e sócio do escritório BMDP, Leonardo Dominiqueli Pereira, e a advogada
Luciana Carrasco, também do escritório (foto).
Com a mesma posição, o advogado Leonardo acredita
que o Plantão de Orientações Jurídicas proporcionará
benefícios e agilidade, principalmente na otimização do
corrido tempo do médico, em diversas questões jurídicas
inerentes à classe médica.

“Sempre atenta às necessidades de nossos sócios, a Diretoria da APM Santo André está empenhada na elaboração
de serviços que facilitem o dia a dia dos médicos”, enfatiza
o presidente da APM Santo André, Adriano Valente, que fez
questão de comparecer no primeiro dia de atendimento e
Local: APM Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra
Avenida dos Andradas 224, Vila Santa. Teresa, Santo. André
Informações.: (11) 4990-0366
info@apmsantoandre.org.br | www.apmsantoandre.org.br

FIQUE ATENTO

Anuidade do Cremesp
Médicos têm desconto de 3% até 28 de fevereiro

Baseado na Resolução CFM nº 2.166/17, o valor da
anuidade para 2018 do Conselho Regional de Medicina
do Estado de São Paulo é de R$ 726. Como benefício,
há opção de pagamento com desconto de 3% até o dia
28/02/18, no valor de R$ 704,22. Já 31 de março é o
prazo final para quem optar pelo pagamento do valor
integral da anuidade 2018. Após essa data, haverá cobrança de juros e multa.
O médico que optar pelo desconto de fevereiro ou pelo
pagamento do valor integral em março deverá acessar o

portal do Cremesp (cremesp.org.br), na Área do Médico,
e gerar o boleto.
Médicos que completam 70 anos de idade no exercício
de 2018 têm isenção integral da anuidade, independente
de pendências financeiras. No entanto, a condição não
anula os débitos de exercícios anteriores. A isenção também poderá ser concedida para casos de incapacidade
laborativa temporária ou definitiva, mediante requerimento e documentação comprobatória. Veja outras condições
nos termos do artigo 9º da Resolução CFM nº 2.166/17.
Por: Cremesp
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OBRIGAÇÕES
2018

DMED e
Imposto de
Renda
Pessoas jurídicas

A DMED deve ser apresentada até
28 de fevereiro por pessoas jurídicas
ou pessoas físicas equiparadas à
jurídica nos termos da legislação
do Imposto sobre a Renda, desde
que sejam:
• Prestadora de serviços médicos
e de saúde, Operadora de plano privado de assistência à saúde.
ou
•Prestadora de serviços de saúde
e operadora de plano privado de
assistência à saúde.

Atenção: o prazo se encerra
em 28/02/2018

AGENDA DE EVENTOS

Programação 2018
A diretoria da Associação Paulista de Medicina Santo André, Mauá,
Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra está empenhada na elaboração
dos eventos que vão movimentar as áreas Científica, Social e Cultural
da entidade durante todo o ano de 2018. Além dos eventos organizados pelos diretores da Casa do Médico de Santo André, os quais
trabalham voluntariamente para o fortalecimento dessas e de muitas
outras ações voltadas à classe médica, a APM Santo André renovou o
seu apoio à programação científica da Sociedade de Pediatria de São
Paulo-Regional do Grande ABC.
Esta edição da revista digital Notícias Médicas divulga todos os
eventos 2018, alguns em fase de elaboração, portanto, ainda sem
data definida.
Acompanhe na próxima edição a atualização da agenda de eventos.
Fique por dentro. Participe!
O sucesso de cada evento depende exclusivamente da participação
dos médicos, sócios e não sócios!

Eventos

Pessoas físicas

Em 1º de Março deste ano, os
Contribuintes começarão a entregar
à Receita Federal as declarações
do Imposto de Renda referentes as
receitas auferidas em 2017.

Atenção: o prazo se encerra
em 30/04/2018

Com informações da
IDS Assessoria contábil
ids@idscontabil.com.br
(11) 4330.7413

CIENTÍFICO

APM Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra
MAIO
Simpósio de Oncologia e Oncohematologia
JUNHO
Simpósio de Trombose
AGOSTO
Simpósio de Anemias
SETEMBRO
Simpósio de Hemoterapia
OUTUBRO
Simpósio de Clínica Médica
Em função da elaboração dos temas e palestrantes de cada simpósio,
as datas ainda não foram definidas. Acompanhe na próxima edição.
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CIENTÍFICO

Sociedade de Pediatria de São Paulo Regional do Grande
ABC, com o apoio da APM Santo André, Mauá, Ribeirão
Pires e Rio Grande da Serra
MARÇO
Tema: Jornada de gastroenterologia pediátrica
Dia: 10
ABRIL
Tema: Cuidados com a pele: do recém-nascido à adolescência
Dia: 18
MAIO
Tema: Controvérsias em imunizações
Dia: 05
AGOSTO
Tema: Marcos do desenvolvimento neurológico e TDAH
Dia: 21
SETEMBRO
Tema: Atualização em alergia: Urticária e Asma
Dia: 29
OUTUBRO
Tema: Atualizações em nefrologia: Enurese e Infecção
do Trato Urinário
Dia: 04

SOCIAL

APM Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande
da Serra
MARÇO
Mulheres na Atualidade
Este é o tema do evento em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que acontecerá em março, na base
de debate sobre a Mulher na Atualidade, seguido de
coquetel.
A data ainda está em estudo
OUTUBRO
Homenagem ao Dia do Médico

CULTURA

Encontros do Grupo Médico Literário da APM Santo André
ABRIL		
Dia 07		
JUNHO
DIA 9
AGOSTO
Dia 04
OUTUBRO
Dia 06
DEZEMBRO
Dia 08

Local:
APM Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra
Avenida dos Andradas 224, Vila Santa. Teresa, Santo. André
Informações.: (11) 4990-0366
info@apmsantoandre.org.br | www.apmsantoandre.org.br
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Anfiteatro da Associação
Paulista de Medicina Santo
André, Mauá, Ribeirão
Pires e Rio Grande
da Serra oferece
modernidade, conforto e
beleza.
Capacidade para 100 pessoas,
novo sistema de iluminação, tela elétrica
tencionada de 200 polegadas/Lift para fixação
do projetor com acionamento automático e
acústica são alguns dos detalhes que garantirão
o sucesso do seu evento.

ESPECIAL

Febre amarela
chama a atenção
da população e
autoridades
Principal problema de saúde neste início de ano,
a febre amarela avança no país, causando preocupação para a população e autoridades. De acordo
com levantamento referente ao período de janeiro
de 2017 a janeiro de 2018, o Estado de São Paulo
já confirmou 165 casos, com 60 óbitos, de febre
amarela do tipo silvestre da doença, causada por
vírus e transmitida por mosquitos artrópodes - São
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro estão entre
os estados mais afetados pela doença. No dia 5
de fevereiro, a Região do ABC teve confirmado o
seu primeiro caso autóctone de febre amarela quando o paciente é infectado no local e não em
viagem. Segundo o Docente de Infectologia da
Faculdade de Medicina da FUABC e Infectologista
do Hospital São Luiz Santo André, Dr. Munir Akar
Ayub, é preciso aguardar os resultados das pesquisas em mosquitos coletados na região, mas
como é um caso isolado, provavelmente deva
ser um caso de febre amarela silvestre.
“A característica da urbanização seria
uma explosão do número dos casos,
como ocorre nos surtos de dengue”,
afirma Dr. Munir. O especialista aborda alguns tópicos importantes
da doença. Acompanhe!

Febre Amarela é uma
doença infecciosa grave
Fácil acesso: Avenida dos Andradas, 224, Santo
André, próximo ao Hospital e Maternidade Brasil e
Hospital Christóvão da Gama

Reservas: APM Santo André
Fone: (11) 4990-0366
E-mail: info@apmsantoandre.org.br
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A febre amarela é uma
doença infecciosa grave sem
tratamento definido,
causada por vírus
e transmitida por
mosquitos artrópodes. Foi responsável
por milhares de mortes entre o século XVIII
e o início do XX. Em 1900, o
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Aedes aegypti foi relacionado como transmissor
da chamada febre amarela urbana que, com a
introdução da vacina, em 1937, foi erradicada do
nosso país. A partir da década de 40, passou a
ser uma doença de ciclo silvestre transmitida por
mosquitos dos gêneros Haemagogus e Sabethes,
atingindo basicamente primatas não-humanos,
os quais servem como sentinela para a confirmação da circulação viral em determinada região.
A grande preocupação é a urbanização da febre
amarela com a contaminação dos mosquitos Aedes presentes na maioria das cidades brasileiras.

Situação da Febre Amarela no Brasil

De meados de 2017 até janeiro deste ano, foi
observado um aumento importante do número
de casos, principalmente nos estados do Rio de
Janeiro e São Paulo. Nenhum caso foi confirmado
em nosso estado entre 2010 e 2015. No ano de
2016 foram dois casos sem óbitos. Já no período
de janeiro de 2017 a 2018 foram confirmados 165
casos, com 60 óbitos (36,6%), no Estado de São
Paulo. Até o momento nenhum caso de transmissão urbana foi identificado.

Doença Temporal

A doença tem padrão temporal ocorrendo mais
frequentemente entre os meses de dezembro e
maio. Surtos eventuais podem ocorrer em outros
períodos, mas eles são raros.

Causas do avanço
da Febre Amarela
Silvestre

Especulam-se os
motivos para explicar
o avanço da febre amarela no País. Aquecimento
global, alta densidade de
vetores, desequilíbrio
ecológico, presença de
indivíduos suscetíveis e
baixa cobertura vacinal
são citados. O mais provável seria uma associação de
todos esses fatores.

Programas de controle da doença

Como forma de controle do surto está sendo
realizada de modo emergencial a vacinação da
população com dose fracionada. A aplicação de
1/5 da dose padrão produz proteção e efeitos
colaterais semelhante à dose integral. A única
diferença é que deverá haver uma revacinação
após tempo ainda não definido.

Principal medida de controle é a
imunização

A maioria dos doentes evolue espontaneamente
para a cura. A forma maligna ocorre em menos
de 5 % dos infectados, e para ela não existe tratamento. Transplante hepático e drogas antivirais
estão entre as tentativas mais recentes de terapia.
A principal medida de controle é a imunização.
Indicada para pessoas maiores de 9 meses de idade, a vacina é composta por vírus vivo atenuado,
aplicada por via subcutânea, em dose única. Já
pessoas maiores de 60 anos e gestantes devem
receber uma avaliação médica antes de receber
a vacina. Está contraindicada para mulheres que
estão amamentando menores de 6 meses, imunossuprimidos em geral e alérgicos verdadeiros
a ovo.

Imunização

A vacina é composta por vírus vivo atenuado,
aplicada por via subcutânea, em dose única.

Indicada

Pessoas maiores de 9 meses de idade.

Avaliação Médica

Maiores de 60 anos e gestantes devem receber
uma avaliação médica antes de receber a vacina

Contraindicada

• Mulheres que estão amamentando menores
de 6 meses;
• Imunossuprimidos em geral;
• Alérgicos verdadeiros a ovo.
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CAMPANHA

O Conselho Regional de Medicina do Estado de
São Paulo (Cremesp) lançou uma campanha para
conquistar a adesão dos médicos, autoridades,
estudantes, formadores de opinião e a população
em geral sobre a importância da aplicação do Exame do Cremesp como medida para a qualificação
profissional e o incentivo à boa formação médica.
A campanha objetiva alcançar meio milhão de
assinaturas em uma petição on-line (exameobrigatorio.com.br) que será encaminhada ao Congresso
Nacional, para agilizar o processo de aprovação
do Projeto de Lei que torne obrigatório o Exame

para recém-formados em Medicina (tramitando no
Senado Federal), com validade para todo o País,
como já ocorre com os alunos de advocacia recém-formados, que realizam o Exame da OAB (Ordem
dos Advogados do Brasil).
Participe!
Entre no site exameobrigatorio.com.br e assine a petição on-line.
O futuro da Medicina depende da formação de
bons médicos.
Com informações do Cremesp

APM EM FOCO

Novo prédio da APM: obras estão
em fase final
Em 19 de janeiro, 91,45% da
estrutura do novo prédio da Associação Paulista de Medicina São
Paulo (APM) estava concluída, de
acordo com relatório sobre o andamento do projeto, apresentado
pela TRS Engenharia aos diretores
da entidade.
Alguns detalhes do relatório:
• Desde dezembro, a ênfase foi
dada à parte de lazer, que ficará na
cobertura e terá piscina, academia
e salão de festas;
• No pavimento de lazer, no 21º
andar, faltam inserir as portas do
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salão de festas e da academia, além de realizar o
tratamento acústico do piso destes espaços. Serão
colocados, ainda, os móveis e equipamentos nos
locais;
• Áreas comuns (92,86% concluídas), com a
desmontagem dos tapumes e instalações provisórias, além de finalização dos acessos de pedestres
e veículos;
• O setor das garagens, do 2º ao 8º pavimento,
está praticamente concluído, restando apenas as
revisões de pintura e a sinalização de emergência;
• A área residencial, do 9º ao 20º andar, está
87,64% feita. Estão sendo instaladas as tomadas,
interruptores, luminárias e ar-condicionado, além
de algumas portas de madeira.
Com informações da APM
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ASSESSORIA JURÍDICA

Constituição de Sociedade Médica
Luciana Carrasco
Advogada do escritório Barros de Moura e Dominiqueli Pereira Advogados Associados, parceiro da APM Santo André

Muito embora a constituição de uma empresa
para prestação de serviços médicos siga basicamente as mesmas formalidades de qualquer outra
empresa em ramo distinto, há algumas peculiaridades que devem ser observadas. A formalização
deve levar em consideração todas as necessidades
legais para a abertura da empresa comum, conjugada com a necessidade de seguir regras próprias
da profissão.
Dentre as diferenças, pode ser apontada como
mais relevante a necessidade de um diretor clínico
devidamente credenciado pelo CRM, que será o
responsável técnico pela empresa, exigibilidade
não prevista para empresas que não necessitam
de profissional categorizado.

No regime do Simples Nacional, que se trata de
um sistema tributário simplificado aplicado para
as micro e pequenas empresas, o faturamento
anual deve ser inferior a R$ 4,8 milhões, enquanto que no Lucro Presumido não existe nenhum
limitador.
No entanto, deve ser analisado caso a caso, pois
o Simples Nacional nem sempre é a opção mais
vantajosa. Na maioria dos casos, a escolha normalmente é feita pelo Lucro Presumido, que detém uma
alíquota em torno de 11,33% de tributos federais
sobre o faturamento, acrescidos do ISS, imposto que
varia de acordo com cada município, ficando entre
2 e 5% do faturamento de serviços.

O médico ou conjunto de médicos que deseja
abrir uma empresa no ramo pode optar entre as
seguintes modalidades jurídicas: sociedade limitada,
sociedade simples, EIRELI ou Empresa Individual.
A escolha da natureza da sociedade dependerá da
atividade exercida e dos objetivos pretendidos pelo
empresário.

Nesse passo, no Simples Nacional, atualmente as
alíquotas são sujeitas ao anexo III da LC123/2006,
que varia de acordo com a receita bruta anual.
Contudo, isso só será possível se a relação entre a
folha de pagamento e a receita bruta for maior que
28%. Caso contrário, os médicos estarão sujeitos
às alíquotas do anexo V, que se iniciam a partir de
15,5%.

Nesse sentido, as empresas que são constituídas apenas por médicos poderão ser abertas na
modalidade de sociedade simples, devido ao valor
de ISS que pode ser reduzido e pago de forma fixa
e trimestral, ou no caso de o médico que trabalhe
individualmente, ele poderá optar pela EIRELI ou
Empresa Individual.

Por fim, o contrato social de uma empresa de
saúde deve ser previamente validado pelo CRM
e seguir todo o regramento específico, inclusive
normas éticas, em que devem ser destacados os
dados dos profissionais médicos que compõem o
corpo clínico da empresa, além dos vínculos que
mantém.

Noutro norte, a empresa que contar também com
sócio não-médico, precisará ser composta como
sociedade limitada. Nesta hipótese, a empresa não
poderá ser enquadrada como sociedade uniprofissional e pagar o ISS trimestral.

Após os procedimentos para obtenção de CNPJ
junto à Receita Federal e Junta comercial serem
tomados, a empresa ainda deverá contar com o
cadastro junto à prefeitura municipal e alvarás da
vigilância sanitária e de funcionamento, além da liberação pelo Corpo de Bombeiros. A empresa também
precisa obter autorizações para os equipamentos
a serem utilizados no atendimento, de acordo com
suas necessidades.

Dentre os regimes tributários atualmente permitidos
no Brasil, as empresas médicas normalmente atuam sobre o regime do Simples Nacional ou Lucro Presumido.
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NEGÓCIOS & CIA
ANIVERSARIANTES

Fevereiro
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
9
9
10
10
10
10
10
11
11
12
12
12
12
12
13

Breno Prado Goncalves
Lilian Cisi Peliello
Jose Dilson de Carvalho
Desire Carlos Callegari
Pedro Luiz Serrano Uson Junior
Savio Rinaldo Ceravolo Martins
Susana Amaral Pascual
Rosaria Maria Giannella Estanislau
Ingrid Konieczniak Junca
Edson Rossini Iglezias
Adriana de Carvalho
Vivianne Pellegrino Rosa
Helcio Pinheiro Teles
Mauricio da Silva Rocha
Homero Nepomuceno Duarte
Elver Colombo
Reinaldo Sacco
Isaac Kleiman
Livia Baptista D'oliveira
Priscila Paula Priori
Roseli Monici de Paula Machado
Alessandro Massayuki Fujita
Aline Biral Zanon
Tatiana de Moura Guerschman
Haruco Okumura
Janaina de Oliveira Cruciani
Julio Antonio
Mayla Mendes Callegari
Patricia Cristina Loureiro Dionigi
Fabio de Oliveira da Silva
Rubens Awada
Eliani Gloria
Jose Carlos Zaggo
Maria Medeiros
Mariana Nobrega Meireles
Osmir Geraldo Pazeto
Willy Pasuld Junior

13
14
14
14
14
16
16
17
17
17
18
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
24
26
27
28
28

Andressa Macedo Paiva Rodrigues
Carlos Alberto Franchin Junior
Ivo Kilinsky
Luiz Carlos Prado dos Santos
Alessandra Antonio Cobra
Orlando Salgado de Souza Filho
Amanda Wictky Fabri
Cesar de Carvalho Stocco
Joao Theodoro de Medeiros Neto
Jose Adriano Gadelha Vale
Antonio Tancredi Neto
Camila Mucheroni Vidiri
Luiz Felipe Ribeiro Cordoni
Mariana Thomaz Bacchim
Maria Angelica Carneiro da Cunha
Carolina Casadei dos Santos
David Eduardo Torrico Zurita
Jorge Brasil Leite
Jose Roberto da Silva Rosa
Cesar Augusto Rizzo
Edmir Choukri Cherit
Heloa Helena Guerra Maida
Raul Martins Vaz Henriques
Ossamu Taniguchi
Odair Ferraro
Taciana Marques Silva
Larissa Vogel Majewski
Miltes Francisco det Carvalho
Juliana Carla Barbosa Fornazier
Remo Randi Junior
Andre Luiz Bento Xavier
Vera H. de Aguiar Freire de Mello
Vitor Breseghello Cavenaghi
Carlos Alberto Tironi
Leticia Zaccaria Prates de Oliveira
Rafael A. F. A. Cammarosano
Alberto Sergio Cangucu Pierro

Março
1
2
2
2
3
4
6
6
6
7
7
7
8
9
9
10
10
10
10
10
11
12
13
13
14
14
14

Thiago Alcantara Gabriel
Andreia Saleh
Carlos Eduardo Medeiros Cabrelon
Gustavo Garcia Marques
Wilson Roberto Catapani
Kiyomi Yamashiro
Alexandre Cavanha Babichak
Daniel Abuhab
Maria Cecilia Miranda Krongold
Akiko Yamaba
Ana Gloria Dias da Silva
Marisa Ramalho Afonso
Andreia Luisa Francisco Pez
Aline Almeida Duarte Costanti
Marcos Vinicius D Amato Figueiredo
Geraldo Wilson De Almeida Jr
Gisele de Moura G. Ferraz do Amaral
Marcio Falcao Simone Junior
Marcos Aparecido Teixeira Braga
Marcos Silveira Gonzalez
Sergio Luis Menendez Lucero
Jose Carlos Alves de Souza
Alcione A V de Souza Moscardi
Renan Lopes Monteiro
Leo Spritzer
Fabio Luiz Maximiano
Nayara Sanches Rigo

15
16
16
16
16
17
18
18
19
20
21
22
23
23
25
26
26
26
27
28
28
29
30
30
31
31

Adriano Valente
Eduardo de Melo Carvalho Rocha
Graziella de Oliveira Amendola
Marieli Barguil
Paulo Cesar Zuccon de Faria
Vera Pantaleao Calderazzo
Jose Raul Nogueira
Vitor Kazuo Lotto Takahashi
Tatiana Vasilisa Gomes Ciolac
Julia Kaori Nishi
Juliana G. de Lima Armellini
Priscilla C. Hirai Nascimento
Cesar Nascimento Santa Ritta
Roberto Maria Viviani
Beatriz Brandao Sarem
Joao Carlos Dantas da Silva
Mirian Ferreira De Vasconcelos
Roberto Andres Gomez Douglas
Afonso Cesar Polimanti
Vanei Leite Araujo
Emilio Lopez Couto
Fernando Fusco Filho
Marina Podadera Balota
Newton Shigueo Miyashiro Filho
Mariana Da Silva Cossia
Regis Tironi

GRATUITO PARA SÓCIOS
Todo sócio da Associação Paulista de Mzicina de Santo André/Mauá/R.Pires/R.G. da Serra pode anunciar gratuitamente na revista da entidade Notícias Médicas. Basta apenas entrar em contato:
Fones: (11) 4990-0366 / (11) 4990-0168
E-mail: apmsantoandre@uol.com.br | info@apmsantoandre.org.br

ALUGA-SE
• Sala para profissionais da saúde, com estrutura física e de secretárias montadas, em Santo André,
em prédio só de consultórios.
Aluguel por períodos ou mensal.
Para maiores informações, entrar
em contato pelo telefone (11)
4990-7663
• Sala para consultório, ótima
localização, não há preferência
para especialidade.
Av. Dr. Alberto Benedetti, 376,
esquina com Rua Fortaleza, Vila
Assunção, Santo André.
Tratar com Ana Paula: (11)
997530066 / (11) 43191126
• Sala comercial, com 65m², na
Rua Mediterrâneo, 290, 2º Andar
- sala 21, no Bairro Jardim do Mar,
São Bernardo.
Tratar com Talita: (11) 4123-3634
/ 4122-5263 / 9-5037-2900 /
9-9633-8210
• Sala de 60m2 mobiliada para
consultório médico, no centro de
Santo André, com 2 banheiros
e uma mini copa. Condomínio
700,00.
Tratar com o Dr. Savio: (11)
49909612.
•Salas para Atendimento Médico
Locação por hora ou período.
Informações: (11) 2598-2878 ou
pelo e-mail: vitalia@ig.com.br
•Horário em consultório
Diário ou mensal, Bairro Jardim,
Santo André. ESPECIALIDADES:
dermato, cardio, gineco/obst.,
hermato, pediatria, acupuntura,
clínica geral, ortopedia, fisiatria,
neuro, angiologia, oncologia, gastro, cirurgia, infectologia e reumatologia.
EXCETO: pneumo, uro, psicologia
e nutrição.

Av. Padre Anchieta, 400 – Bairro Jardim.
Contato: Luciana (11) 4992-8699 /
4437-2321 / Cel: 98474-3235
•Conjunto comercial
Com recepção, dois banheiros e quatro
salas.
Av. Dom Pedro II, esquina com rua
Catequese.
Aluguel: R$1.100,00.
Contato: Sra. Shirley (11) 4992-7111
•Salas e horários disponíveis para
consultório
Preferência para pediatras ou neurologistas.
Av. Dom Pedro II, 125.
Tratar: Dra. Daisy, fone: 4992-7111                                        
•Sala para profissional de saúde, com
toda a infraestrutura.
Ótima localização, perpendicular à Av.
Portugal e Pereira Barreto, próximo ao
Hospital Brasil, Santo André.
Informações: (11) 4437-4127 / 44273874, com Renata
•Sala para consultório em clínica
Próxima ao shopping ABC, Santo André,
extremamente bem localizada, para
atendimento particular, exclusivamente.
Período 4hs - R$ 300,00.
Maiores informações:
luane@saudeplenaclinica.com.br
•Salas para alugar
Rua Vichi, 51 - Vila Metalúrgica - Santo André
Falar com Adriana tel:
49974876
Prédio com dentista há 20 anos na região. São 03 salas independentes com
02 banheiros estacionamento e sala de
espera montada.
Valor de R$ 1.500.00 as 03 salas com
toda estrutura.
•Sobrado Comercial Novo
Centro Santo André, Travessa Lucida, 58
4 salas com WC feminino, Wc Masculino
Wc para Deficiente

BENEFÍCIOS

Tratar com Newton, cel: (11)
94233-7368
ALUGUEL ANUAL/TEMPORADA
•Riviera-São Lourenço
Pé na areia, Módulo 6, Ed.
Malibu, 1°andar, 4 dorm.
suíte, 2 banheiros, varanda
gourmet.
Contato: Ângela (11) 44363017
•Praia do Forte-Praia Grande
50m da praia, apto. 1 dorm.,
cozinha, banheiro e garagem.
Contato: Dra. Daisy (11)
99850-0066
VENDE-SE
•Barco 27 pés cabinada
Motor volvo penta, 5,7
gasolina – 300hs de uso,
marina em Bertioga, único
dono (médico), preço R$
65.000,00.
Contato: Ângela (11) 44363 017 / 4 4 3 6 - 316 6 o u
99937-2500
PERMUTA
• Apto. no Ipiranga-SP
Próximo ao museu do Ipiranga (2 dorm., 2 banheiros,
sala, cozinha, área de serv.,
garagem) por apto. no Bairro
Jardim ou proximidades Santo André.
Contato: Dra. Daisy (11)
99850-0066
SUPLEMENTOS
• Fit-one Suplementos
Alimentares
Avaliação Física, Prescrição
de Treino, Modulação Metabólica, Rejuvenescimento
com célula tronco.
Rua Alvares de Azevedo, 60
– Centro Santo André
Contato: 2598-0606.
www.fitonesuplementos.
com.br www.fitone.jeunesseglobal.com

A Associação Paulista de Medicina Santo André, Mauá,
Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra
oferece benefícios especiais aos médicos associados.
Confira:
Solid Idiomas
30% de desconto na mensalidade e sem taxa de
matrícula e de material.
(11) 2325-0884
www.solididiomas.com.br
Aliança Francesa
15% de desconto nos
cursos regulares
Fones: (11) 4427-4586 /
4436-9578
Defesa Profissional
Prevenção, orientação e
defesa de seus associados
quando acusados de má
pratica da medicina no
exercício profissional, usualmente apontada como
“erro médico”
(11) 3188-4207
E-mail: saude@apm.org.br
Despachante
Despachante João
Ramalho
(11) 4994-5032/44380084
Assessoria Jurídica
Escritório Barros de
Moura & Dominiqueli
Pereira Advogados
Fones: (011) 4427-6749 /
2379-7011
Site: bmdpadvogados.
com.br
Porto Seguro
IASA Corretora de
Seguros
Fones: (11) 4476-1255 /
97153-4839

E-mail: izilda@iasaseguros.com.br
Site: www.iasaseguros.
com.br
Assessoria Contábil
IDS Assessoria Contábil
(11) 4330-7413
E-mail: ids@idscontabil.
com.br
Plano de Seguro Saúde
A APM disponibiliza aos
associados a oportunidade
de aderir aos contratos coletivos de planos de saúde
e odontológicos, com diversas vantagens especiais e
valor inferior ao praticado
no mercado. Veja abaixo os benefícios de cada
plano e entre em contato
com a APM para conferir
coberturas, carências, rede
credenciada e abrangência
na capital, no interior e em
outros estados.
(11) 3188-4267
MK Blindados – Blindagem e Manutenção de
Veículos
Serviço de blindagem,
com aplicação de materiais de proteção com
nível III-A de segurança,
manutenção de blindados
e venda de veículos blindados novos e seminovos.
7% de desconto no valor
do carro, em 8x sem
juros com cheques ou
cartão.
Fones: (11) 2264-0720 /

7737-8507
E-mail: cleber@mkblindados.com.br
Site: www.mkblindados.
com.br
Spazio Italiano Centro de
Língua e Cultura Italiana
Ltda
(Santo André, ABC e São
Paulo)
10% de desconto nos
cursos ministrados tanto
nas escolas quanto nos
cursos incompany.
Fones: (11) 4427-6500 /
6833-1211
E-mail: spazio@spazioitaliano.com.br
Site: www.spazioitaliano.
com.br/
Clube de Campo
Localizado na Serra
da Cantareira, o Clube
de Campo da APM é
uma ótima opção de
lazer e descanso para
os médicos associados
da entidade, (11) 4899536/3518/3519
Clube de Benefícios
Grandes empresas, de alcance nacional e local, oferecem produtos e serviços
em condições exclusivas
à classe médica, contemplando diversas áreas de
interesse do médico. Para
desfrutar dos benefícios,
cadastre-se gratuitamente
pelo site: www.apm.org.br

