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CONQUISTE SUA
CIDADANIA ITALIANA

OU PORTUGUESA
Nós somos uma empresa parceria APM e iremos te acompanhar 

em toda a sua jornada, desde a reunião dos documentos até a 
conquista do seu passaporte e de toda a sua família!

• Não há limite de geração para ter direito 
a sua cidadania italiana!

• Você não precisa ter o sobrenome
 italiano ou português!

• Viaje e estude em +100
países sem precisar de visto!

• Descendentes podem solicitar a 
cidadania e não precisam viajar para 

Portugal ou Itália durante o processo.
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A IO Gringo te ajuda nisso também! Possuem 
uma equipe completa para realizar buscas e 
emissões de certidões brasileiras, italianas e 
portuguesas. 

NÃO TEM OS DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS OU TEM, MAS 
ESTÃO DESATUALIZADOS?

O passaporte facilita a atualização do profissional 
médico. Acesso a fellows, cursos de especialização e 

possibilidades de cooperação internacional.

MESTRADO E DOUTORADO
FORA DO PAÍS QUANDO QUISER!

 Imagina poder morar e trabalhar em qualquer país 
da Europa sem restrição alguma, aposentar-se lá e vir ao 
Brasil passar férias! Parece um ótimo plano de vida, não!? A 
IO. Gringo auxilia pessoas no Brasil e no exterior a 
realizarem o sonho do passaporte europeu. Empresa 
especializada em cidadania italiana e portuguesa, 
proporciona aos descendentes europeus a conquista da 
sua cidadania e o tão sonhado passaporte vermelho. 
Atualmente é a maior empresa do ramo no país, contando 

com escritórios parceiros em Roma e Lisboa.

 Para quem pretende somente viajar ou estudar por 
um período curto para fora do país, a cidadania continua 
sendo um benefício único. Com a cidadania portuguesa ou 
italiana você não precisa do seguro saúde europeu, paga 
10% do valor que um brasileiro pagaria para estudar na 
Europa e consegue descontos em museus, peças de teatro 
e em outros eventos de entretenimento. Além disso, existe 
um custo mais barato para os cidadãos europeus na hora 
de comprar passagens de ônibus, carro, trem ou avião pela 
Europa. Também possibilita que trabalhe em países como 
Austrália e Canadá, além de adquirir seu greencard no EUA 
cumprindo um valor mínimo de investimento no país.

São vantagens que não acabam mais. 

 Quando estiver almoçando aquela boa receita de 
lasanha ou bacalhoada da vovó, lembre-se também que 
ela pode carregar a descendência italiana ou portuguesa 

de toda a sua família!
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Cerca de 42% da
população tem direito
ao passaporte europeu,
será que você é um deles?

WWW.IOGRINGO.COM.BR

(12) 9 9253-1907

Foque apenas em aproveitar todas as vantagens de ser um 
cidadão italiano ou português, planeje suas viagens e deixe 

a burocracia com quem tem a solução!

(12) 9 9253-1907

VENHA DESCOBRIR
COM A

10% DE DESCONTO PARA ASSOCIADOS APM
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Nesta edição dedicada ao Dia do 
Médico, celebrado anualmente aos 
18 de outubro, chamo à reflexão 
sobre nossa saúde suplementar, 
a partir de suas raízes. Em 1956, 
surge em São Paulo a Policlínica 
Central, considerada o primeiro 
plano de saúde do Brasil. Em 1967, 
por iniciativa da Associação Médica 
Brasileira, cria-se a Unimed, origem 
de um sistema cooperativo logo 
estendido a todo o País. 

Observa-se rápida multiplicação 
dos planos coletivos, seguidos – 
com a entrada das seguradoras 
– dos planos individuais, fato 
consolidado na década de 1980. 
Entretanto, ao lado da expansão 
surgiram distorções dos modelos 
iniciais: os reajustes frequentes 
e a restrição das coberturas. O 
sistema, que a princípio destinava-
se a ampliar o acesso à Medicina 
qualificada, tornou-se um negócio 
voltado para si próprio, no qual, 
por bem ou por mal, busca-se – às 
vezes prioritariamente – reduzir 
custos e garantir lucros. 

Nos idos de 1998, a crise que se 
abateu sobre o setor evidenciou 
a imperiosa necessidade de sua 
regulação, que culminou com a Lei 
9.656 e, em 2000, com a estrutura-
ção da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS). Hoje, o sistema 
de saúde suplementar – que agrega 
operadoras de planos de saúde, 
cooperativas e seguradoras –  
responde por mais da metade  
dos gastos em assistência à Saúde 
no Brasil, aplicados a 49 milhões  
de beneficiários. 

Dentro de um cenário de 
desigualdades e carências, as 
distorções que afligiam a rede 
complementar há mais de 20 anos 
voltaram a prevalecer, obrigando 
ao aprimoramento da legislação e 
do processo regulatório. Pacientes, 
instituições que representam a 
defesa do consumidor e médicos 
esperam pela implementação de 
regras que tragam segurança e 
qualidade ao segmento. 

Certamente a promoção de 
saúde, a prevenção de doenças, a 
Medicina baseada em boas práti-
cas, balizada em diretrizes robus-
tas, alicerçada nas melhores 
evidências, estão no cerne das 
iniciativas que geram qualidade à 
assistência e minimizam desper-
dícios. Sem correr o risco da sim-
plificação exagerada, otimização 
consiste em usar com eficiência o 
que deve ser usado, ao passo que 
a limitação representa cercear o 
acesso ou reduzir a qualidade do 
que deveria ser feito.

Há muito, o setor de saúde suple-
mentar sofre com subsegmenta-
ções de planos, carências, recusa 
do cumprimento de coberturas 
e obstáculos ao fornecimento de 
autorizações para internações e/
ou realização de procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos. Para 
tanto, restringe-se o credencia-
mento ou referenciamento aos 
que se submetem e são aplica-
das glosas (“calotes” totais ou 
parciais) aos que resistem, ou até 
mesmo descredenciamentos.

Faz-se necessário, portanto, 
reformar a Lei 9.656/1998, no 
sentido de corrigir as distorções 
existentes. Longe de buscar 
inviabilizar as empresas atuantes 
no setor – pois há várias que se 
pautam pela ética e qualidade da 
atenção –, o objetivo é direcionar 
os esforços em benefício das 
pessoas. O futuro da nossa saúde 
e da saúde dos nossos filhos 
depende desta ação.

José Luiz Gomes do Amaral

O sistema, que a 
princípio destinava-se 
a ampliar o acesso à 
Medicina qualificada, 
tornou-se um negócio 
voltado para si próprio

Reflexão sobre a 
saúde suplementar

Presidente da APM
[ CRM 28.591/SP  |  RQE 60.348 e 60.349/SP ]
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Mesmo neste período de 
pandemia, a Associação 
Paulista de Medicina se 
manteve ativa diante dos 
incontáveis desafios e 
atenta às novidades da 
Ciência e da Saúde.

Por esse motivo, esta edição 
da Revista da APM traz um 
especial de prestação de 
contas, apresentando as 
principais iniciativas desen-
volvidas nos últimos tem-
pos, como a reformulação 
do antigo Clube de Campo 
no atual Hotel Fazenda, a 
criação de um Instituto de 
Ensino Superior e a forte in-
tegração com as sociedades 
de especialidades. 

Destacamos também o IV 
Encontro de Líderes da APM, 
realizado entre os dias 23 e 
25 de setembro, na cidade 
de São Pedro/SP. O evento, 
que havia sido suspenso por 

conta do isolamento social, 
ajuda a salientar a importân-
cia do associativismo para a 
classe médica. 

Durante o encontro, contamos 
com a indispensável palestra 
de José de Jesus Camargo  
Peixoto, sobre o tema “Medi-
cina na era da Tecnologia”, que 
está resumida nas páginas 
desta revista e elucida sobre 
importantes questões a 
respeito de um assunto 
fundamental à profissão. Da 
mesma forma, o consultor 
independente de Educação 
Fernando Arbache, que tam-
bém palestrou no Encontro 
de Líderes, assina o artigo da 
edição, a respeito das mudan-
ças trazidas pela tecnologia.

Confira ainda a entrevista 
com Frank Ulrich Montgo-
mery, presidente do Conse-
lho da Associação Médica 
Mundial (WMA), e o nosso 
especial sobre os Patronos 
da Academia de Medicina 
de São Paulo, com mais dez 
perfis de alguns dos princi-
pais nomes que contribuíram 
para a área no Brasil.

Uma ótima leitura!

Ilustre
atuação

Everaldo Porto Cunha 

José Eduardo P. Rodrigues

Diretores de Comunicações da APM

EDITORIAL
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GESTÃO 2020/2023
Presidente: JOSÉ LUIZ GOMES DO AMARAL  
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Informação Adjunto: ANTONIO CARLOS ENDRIGO 1ª 
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2ª Distrital: ANA BEATRIZ SOARES 3ª Distrital: DAVID 
ALVES DE SOUZA LIMA 4ª Distrital: WILSON OLEGARIO 
CAMPAGNONI 5ª Distrital: CLOVIS ARCUCIO MACHADO 
6ª Distrital: ADÍLSON CUNHA FERREIRA 7ª Distrital: 
MARCOS CABELLO DOS SANTOS 8ª Distrital: GEOVANNE 
FURTADO SOUZA 9ª Distrital: VITOR MENDONÇA 
FRASCINO 10ª Distrital: MARISA LOPES MIRANDA 11ª 
Distrital: JOSÉ RAPHAEL DE MOURA C. MONTORO 12ª 
Distrital: LUIZ HENRIQUE BRANDÃO FALCÃO 13ª Distrital: 
OSVALDO CAIEL FILHO 14ª Distrital: ROMAR WILLIAM 
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CONSELHO FISCAL
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RESIDENCIAL
Edifício com 

117 unidades 
inaugurado em 

2018 é uma 
das fontes de 

receitas

TEXTO  GIOVANNA RODRIGUES 
E JULIA ROHRER

Projetos pela 
sustentabilidade 
da APM

Hotel Fazenda, 
planos de 
saúde, instituto 
de ensino e 
organização 
de eventos são 
algumas das 
alternativas de 
financiamento 
buscadas pela 
Diretoria
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associativismo, não só 
na área médica, não 
cresce mais expo-
nencialmente como o 
número de profissio-
nais, pelo contrário, 

chega até a reduzir. Então, precisamos 
atuar em conjunto a respeito do futuro 
da Associação Paulista de Medicina, 
da Associação Médica Brasileira e das 
sociedades de especialidades”, declara 
o diretor Administrativo e ex-presiden-
te da APM, Florisval Meinão.

Conforme ele relembra, em 2011, 
a entidade perdeu 20% de sua 
arrecadação com a queda da lei do selo 
médico e entrou em uma situação de 

déficit orçamentário. Por conta disso, 
diversas mudanças administrativas 
e um projeto de sustentabilidade 
financeira de longo prazo foram 
estabelecidos. A Associação passou 
a gastar somente em torno de 80% 
de sua arrecadação, para ter uma 
margem de segurança no caso de 
eventuais vulnerabilidades.

“A reorganização do orçamento 
possibilitou que a APM buscasse 
alternativas de financiamento, para 
não depender exclusivamente da 
contribuição associativa, porque ela 
acaba sendo cara e afastando os 
médicos, que precisam pagar várias 
instâncias em sua vida profissional 
– como os conselhos regionais, 
nas modalidades de pessoa 
física e jurídica, as sociedades de 
especialidades, a Associação Paulista 
de Medicina e a Associação Médica 
Brasileira”, complementa Meinão.

Com o superávit obtido ao longo dos 
anos, foi possível construir o Edifício 
Residencial – que desde 2018 é uma 
fonte de renda para a Associação, 
estando atualmente com cerca de 
85% das unidades alugadas – e bus-
car novas alternativas. Neste sentido 
estão alguns projetos importantes 
desenvolvidos nos últimos anos, 
como o plano de saúde, o Instituto 
de Ensino Superior (IESAPM), a orga-
nização de eventos, o Hotel Fazenda 
e o Resort APM.

A transformação do antigo Clube 
de Campo – que causava um déficit 
mensal à APM em torno de R$ 200 
mil – em Hotel Fazenda foi concluída 
no fim do primeiro semestre deste 
ano. A mudança foi possível graças 
à conservação e melhorias constan-
tes pelas quais o local passou nos 
últimos anos. Exemplos disso são 
as reformas dos restaurantes, do 
sistema de abastecimento de água, 
melhorias nas acomodações, inclu-
são de ofurôs no parque aquático, 
instalação de academia 24 horas e 
novas opções para o Centro Hípico.

“O

A Associação passou 
a gastar somente em 
torno de 80% de  
sua arrecadação, 
para ter uma margem 
de segurança

  [ RESUMO ]  Desde 2011, 
diversas mudanças  
administrativas e  
um projeto de sustenta-
bilidade financeira  
de longo prazo foram 
estabelecidos.

  A reorganização do 
orçamento possibilitou 
que a APM buscasse 
alternativas de financia-
mento, para não depen-
der exclusivamente da 
contribuição associativa.

  Sob todos os aspectos, 
a Associação está  
sempre trabalhando 
para se manter firme.

PROJETO
Resort APM terá 

300 unidades 
e centro de 

convenções para 
800 pessoas
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O agora Hotel Fazenda APM está 
aberto ao público externo, contri-
buindo para a ocupação dos espaços 
principalmente durante os dias da 
semana. E os médicos associados con-
tinuam podendo usufruir do espaço e 
de todos os seus serviços, com condi-
ções absolutamente diferenciadas em 
relação aos demais hóspedes. 

Para os próximos anos, já está sendo 
desenvolvido o projeto do Resort 
APM – que contempla a construção 
de 300 unidades de hospedagem e  
de um centro de convenções para  
até 800 pessoas, no espaço do atual 
camping do Hotel Fazenda – por meio 
do modelo de multipropriedade,  
sem que a Associação precise utilizar 
seus recursos.

A organização de Congressos e outros 
eventos científicos para as sociedades 
de especialidades também está entre 
os novos negócios da entidade, que 
atua como parceira ou prestadora de 
serviços, cuidando de todas as etapas 
antes, durante e depois do evento – 
escolha do local, programação cientí-
fica, divulgação, captação de patrocí-
nios, contratação de fornecedores etc.

Outros projetos
As vantagens de se ter um plano de 
saúde contratado diretamente pela 
Associação Paulista de Medicina são 
muitas. Além das melhores opções  
de empresas e coberturas, os preços 
são competitivos e os médicos se 
livram de toda a burocracia. Para 

qualquer modalidade de plano 
de saúde, os associados e seus 
dependentes contam com o serviço 
exclusivo de conciergeria.
 
Com isso, têm auxílio no 
agendamento de consultas e exames, 
nas autorizações de procedimentos 
e nas solicitações de reembolsos. 
Outro diferencial do plano de 
saúde contratado através da APM 
é a orientação regulatória gratuita, 

que ajuda em eventuais impasses 
relativos a coberturas.

Outra novidade nos serviços ofere-
cidos aos médicos é a assessoria de 
investimentos, em parceria com a 
Nobel Capital escritório da XP Inves-
timentos designado para atender os 
associados da APM, com profissionais 
experientes e as melhores taxas e 
condições do mercado. Da mesma 
forma, desde o fim do ano passado a 

RENDA Com a organização de eventos e transformação do clube de campo em Hotel Fazenda

No início deste 
ano, a APM lançou 
uma Galeria Virtual, 
com a exposição “O 
olhar fotográfico do 
médico”, levando em 
consideração o grande 
interesse de profissio-

nais das mais variadas 
especialidades a 
respeito das artes, so-
bretudo, a fotografia. 
A iniciativa tem como 
objetivo divulgar o 
trabalho fotográfico 
de associados.

E neste mês de  
setembro, houve a pri- 
meira edição do pro-
grama Harmonização: 
Vinho & Comida, com 
rótulos da Argentina. 
No jantar especial,  
um sommelier da 

Casa Flora vai 
apresentando as 
bebidas selecionadas 
e contextualizando 
sobre a produção, 
tipos de uvas, 
vinícola, melhores 
combinações etc.

Projetos 
culturais
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Conheça o Prontmed Hub, o software médico 
com mais de 30 modelos únicos para diferentes 
especialidades, que está transformando o olhar dos 
profi ssionais de saúde sobre dados e pacientes.

PRONTMED HUB

O prontuário eletrônico
que otimiza o seu tempo
e facilita o seu atendimento 

Saiba mais sobre
o Prontmed Hub www.prontmed.com  |      Instagram  |      Linkedin  |      WhatsApp

De R$ 95,90
Por apenas

no plano mensal

R$ ,1367

Pla
no

s
es

pe
ci

ais
para associados APM

30% de descont
o

Segurança é prioridade   
Controle de acesso, dados 

criptografados e conformidade
com a LGPD. 

Tecnologia em nuvem
Armazenamento em nuvem para 

levar o Prontmed Hub para onde for.

WhatsApp integrado   
Envie documentos assinados 

digitalmente e confi rme consultas 
por WhatsApp.

Telemedicina
Consulta virtual com sala de espera

e prontuário na mesma tela.

Fácil de usar   
Campos clicáveis para agilizar

o preenchimento do prontuário.

Tudo na mesma tela
Atendimento, agendamento,

faturamento e prontuário em
um só lugar.

care alcançou um fator de impacto 
de 1.838 junto ao Journal Citation 
Reports/Science Edition (ISI), reflexo 
direto da relevância, reconhecimento 
e influência da SPMJ em nível nacio-
nal e internacional. 

Em meio a tantas novidades, o site 
da APM também foi completamente 
reformulado e a nova versão entrou 
no ar em abril deste ano. O design e a 
estrutura modernos da página permi-
tem uma experiência do usuário muito 
mais prática e interativa. A newsletter 
semanal, o tradicional Informe APM, 
também foi aprimorada, de acordo 
com a proposta visual do novo site.

Sob todos os aspectos – administrati-
vos, financeiros, de gestão, produtos, 
serviços e benefícios –, a Associação 
Paulista de Medicina está sempre 
trabalhando para se manter sólida e 
atuante na vida dos médicos. 

sede da Associação conta com uma 
agência da Unicred – a primeira ins-
talada na cidade de São Paulo. Criada 
em Santa Catarina por um médico, 
a cooperativa de crédito entende e 
respeita as principais necessidades 
da classe, além de oferecer taxas e 
opções diferenciadas em relação às 
instituições financeiras tradicionais. 

Os benefícios da APM aos associa-
dos estão sempre em processo de 
renovação e melhoria, para auxiliar 
o dia a dia dos médicos em todos os 
aspectos, da vida pessoal, familiar 
e profissional. Uma parceria recen-
temente firmada é com a empresa 
Dr.Conecta, cuja plataforma reúne 
prontuário eletrônico, agenda on-line, 
prescrição digital e telemedicina.

Neste ano, a publicação científica 
mais antiga da APM, a São Paulo 
Medical Journal – Evidence for health 

NOVIDADES
Site e newsletter 
foram reformu-
lados, e SPMJ 
alcançou fator de 
impacto inédito
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Instituto de Ensino 
Superior da Associação 
Paulista de Medicina é 
voltado à Saúde, mas 
não é uma escola mé-

dica. Temos tantas escolas médicas no 
País que não faria sentido acrescentar 
mais uma a esse espaço. Porém, na 
área da Saúde, há muitíssimo o que 
se fazer. O edifício e a estrutura da 
nossa Associação foram adaptados 
para cumprir as exigências do MEC e 
já estamos com as primeiras turmas 
do curso superior de Tecnologia 
em Gestão Hospitalar. Temos ainda 
vários cursos de extensão”, afirma o 
presidente da APM e diretor geral do 
IESAPM, José Luiz Gomes do Amaral.

De acordo com ele, profissionais da 
Saúde precisam estar em constante 
aprendizado e atualização, e é isso 
o que a entidade busca propiciar. 
Em maio de 2020, surgia a primeira 
atividade da instituição, o curso de 
capacitação básica em Telemedicina. 
Em novembro daquele ano, outros 
quatro cursos on-line de extensão: 

Instituto de Ensino 
Superior é a grande aposta 
da APM para o futuro 

“O

TEXTO GIOVANNA RODRIGUES E JULIA ROHRER

  Neste ano, a primeira tur-
ma da graduação presencial 
de Tecnologia em Gestão 
Hospitalar começou as 
aulas; e para 2023, também 
haverá a modalidade EAD.

  [ RESUMO ]  Em 2019, a 
Associação deu o pontapé 
inicial ao grande projeto 
de estruturação de uma 
instituição de ensino.

  Os primeiros cursos de 
extensão tiveram início 
em 2020, tanto para médi-
cos e outros profissionais 
de Saúde quanto para o 
público em geral.

FOTOS: ARQUIVO IESAPM

Educação de 
qualidade pelo 
futuro da Saúde
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dos cursos de Teleconsulta para as 
especialidades médicas (inicialmen-
te para Dermatologia, Endocrinolo-
gia, Oftalmologia e Neurologia).

Em 2023, além das novas turmas da 
graduação presencial, foi aprovada 
pelo MEC a modalidade de Ensino a 
Distância para o curso superior de 
Tecnologia em Gestão Hospitalar. E 
outros cursos on-line de extensão 
irão surgir, tanto voltados para mé-
dicos quanto para outros profissio-
nais, além da previsão de atividades 
de pós-graduação. 

Conforme mencionado 
anteriormente, o IESAPM divide 
a sua infraestrutura com a APM, 
o que permite – além das salas 
de aula e laboratórios exclusivos 
– acesso aos três auditórios da 
casa, estúdio de gravação, salas de 
reunião e os espaços culturais da 
Associação: Biblioteca com cerca de 
30 mil títulos, Pinacoteca e Museu 
de História da Medicina. 

“A infraestrutura do IESAPM é uma 
marca importante, já que as salas de 
aula foram projetadas com lousas 
digitais, além de termos uma im-
portante biblioteca, física e virtual, 
atualizada e com obras clássicas. O 
ambiente virtual de aprendizagem 
é outro ponto positivo, com plata-
forma para navegação de forma 
intuitiva, agradável e simples”, infor-
ma o coordenador da graduação do 
Instituto, João Luiz de Souza Lima.

O presidente da APM relembra que 
é importante falar sobre gestão, 
pois o tema é recorrente para 
profissionais de Saúde e, infeliz-
mente, ainda não está presente nas 
graduações, seja para Medicina ou 
para as demais profissões do setor. 
Todo o corpo docente do IESAPM 
é formado por mestres e doutores 
que atuam diretamente no mercado 
da Saúde, o que contribui no alinha-
mento entre teoria e prática. 

estratégias para busca de evidências 
nas bases de dados em Saúde; aná-
lise estatística em pesquisa clínica; e 
excel, básico e intermediário.
Já no ano seguinte, em 2021, seria 
lançado mais um curso de extensão, 
de imersão no manejo do paciente 
com Covid-19, e o processo seletivo 
para a primeira turma da graduação 
presencial de Tecnologia em Gestão 
Hospitalar – que iniciou as aulas em 
2022. Também neste ano, foram 
lançados os cursos modulares de 
Telemedicina e de Telessaúde, além 

JOÃO LUIZ DE SOUZA LIMA
Coordenador da graduação do IESAPM

“Poucos centros 
de ensino no 
Brasil têm como 
mantenedora uma 
entidade de classe 
do porte da APM”

ESTRUTURA Os espaços da sede da APM dedicados ao Instituto foram adaptados de 
acordo com as exigências do MEC 
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TEXTO JULIA ROHRER

  [ RESUMO ]  Prova disso são 
as quase 30 reuniões com as 
sociedades de especialidades 
que vêm ocorrendo desde ju-
nho na sede da Associação.

 O movimento associativo 
também está se unindo nova-
mente desde a posse da nova 
Diretoria da AMB.

  Visando o amanhã, a entida-
de está engajada em expandir 
o seu trabalho para os futuros 
médicos do estado e do País, 
com o Programa Agentes APM.

FOTO: MARINA BUSTOS

Prestes a completar 
92 anos de história, 

a APM segue 
como uma das 

mais importantes 
instituições médicas 

de todo o País

m 29 de novembro de 
2020, a Associação 
Paulista de Medicina ce-
lebrou 90 anos de histó-
ria. Fundada em 1930, a 

entidade foi se consolidando como um 
importante elo para os profissionais 
da capital e do interior do estado, e a 
promoção de ações em defesa da classe 
contribuiu para que se destacasse como 
uma das mais importantes instituições 
médicas de todo o País. 

Atualmente, com quase 92 anos, a 
atuação da APM pelo fortalecimento 
do associativismo está mais intensa do 
que nunca. Prova disso são as quase 
30 reuniões com as sociedades de es-
pecialidades que vêm ocorrendo desde 

E

Fortalecimento 
do associativismo

HOMENAGEM
O auditório 

da Associação 
foi reformado 

e ganhou o 
nome do Prof. 

Dr. Adib Jatene
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junho na sede da Associação, que já 
receberam: Pediatria, Cirurgia Geral, 
Neurologia, Cardiologia, Ortopedia, 
Pneumologia, Reumatologia, Gineco-
logia e Obstetrícia, Radiologia, Colo-
proctologia, Geriatria, Dermatologia, 
Cirurgia Plástica, Angiologia e Cirurgia 
Vascular, Anestesiologia, Oftalmolo-
gia, Homeopatia, Terapia Intensiva, 
Endocrinologia, Cirurgia Oncológica, 
Acupuntura, Urologia, Cirurgia de Ca-
beça e Pescoço, Mastologia, Medicina 
do Trabalho e Gastroenterologia.

Nos encontros, são apresentados os 
principais serviços e benefícios dispo-
nibilizados pela APM e ouvidas as prin-
cipais demandas das especialidades. 
Elas também recebem o novo termo 
de convênio com a Associação Paulista 
de Medicina – por conta das alterações 
recentes realizadas no Regimento do 
Conselho Científico e no Regulamen-
to dos Departamentos Científicos, 
que agora preveem que as próprias 
sociedades sejam responsáveis pela in-
dicação de dois representantes dentro 
do quadro associativo da APM.

“Estamos refazendo os contratos de 
convênio, a fim de deixarmos ainda 
mais alinhada esta representação das 
próprias especialidades dentro da 
Associação Paulista de Medicina, para 
responderem pelas questões que cor-
respondem às suas respectivas áreas 
de atuação sempre que necessário”, 
explica o presidente da Associação, 
José Luiz Gomes do Amaral. 

O movimento associativo também 
está se unindo novamente desde a 
posse da nova Diretoria da Associa-
ção Médica Brasileira, em janeiro de 
2021. Capitaneada por César Eduardo 
Fernandes, esta Nova AMB busca 
desenvolver uma instituição mais 
participativa, compromissada com a 
honestidade e transparência, garantin-
do espaços relevantes para mulheres e 
jovens médicos e valorizando a Ciência. 

A parceria entre APM e AMB também 
foi retomada, inclusive com o fim 

dos processos judiciais que ocorriam 
entre as entidades desde 2014. Com 
base nos autos e fatos, a Associação 
Médica Brasileira passou a reconhe-
cer oficialmente, em 2022, que o 
processo eleitoral da APM de 2017 foi 
íntegro e livre de quaisquer eventuais 
irregularidades, salientando que as 
acusações não eram fundamentadas 
e encerrando a ação. 

Capilaridade
Atualmente, a Associação Paulista 
de Medicina está presente em todas 
as partes do estado por meio de 
14 Distritais, que compreendem 70 
Regionais e 6 Núcleos Regionais, estes 
compostos por um presidente e um 
vice-presidente, e cuja administração 
é feita pela APM Estadual. Além da 
conversão das Regionais de Campos 
do Jordão, Guarujá, Itapetininga, 
Itapeva e Itu em Núcleos, também foi 
criado um Núcleo Regional da APM 
em São Roque (abrangendo ainda 
os médicos de Cotia, Vargem Grande 
Paulista e Ibiúna). 

Os Núcleos Regionais são uma 
maneira de a APM estar presente em 
mais cidades, contribuindo para a 
representação da classe e captação de 
associados. Os médicos dirigentes dos 

Nos últimos dois anos, 
infelizmente, a APM 
pranteou a perda de im-
portantes representantes, 
que deixaram um legado 
inestimável para o associa-
tivismo e para a Medicina.

→  Wilson Diogo Fernandes 
Filho, Delegado de São 
Caetano do Sul.

→  Guilherme Alves Neto, 
Delegado de Rio Claro.

→  Telma Regina da Cunha 
Gobbi Francischone, 
Delegada de Bauru.

→  Luiz Carlos João, Diretor 
adjunto de Patrimônio e 
Finanças da APM Estadual. 

→  Augusto Cesar Monteiro, 
Delegado da Capital.

→  Osmar Bergamaschi, 
Delegado da Capital.

→  Edson de Souza Freitas, 
Delegado de São Caetano 
do Sul. 

→  João Eduardo Charles, 
Diretor da 1ª Distrital, 
Delegado de São Bernardo 
do Campo e 1º Secretário da 
Assembleia de Delegados da 
APM Estadual.  

Despedidas

REGIONAIS Guarujá e outras se tornaram Núcleos, com administração pela APM Estadual
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Núcleos, por sua vez, podem desenvol-
ver toda a atuação política associativa, 
sem o ônus administrativo que uma 
Regional exige.

“A criação de um Núcleo Regional nos 
ajuda a compreender que os médicos 
estão se unindo. Estamos dispostos a 
defender a Medicina, uma vez que a 
finalidade única da APM é justamente 
o médico. Juntos, vamos pensar em 
maneiras de manter os nossos Núcleos 
vivos, de modo que a Associação 
Paulista de Medicina possa continuar 
fornecendo seus serviços na nossa 
região, dando respaldo e solucionando 
eventuais problemas”, evidenciou o 4º 
diretor Distrital, Wilson Campagnone, 
no evento de lançamento do Núcleo 
Regional da APM em São Roque. 

Visando o amanhã, a Associação tam-
bém está engajada em expandir o seu 
trabalho para os futuros médicos do 
estado e do País. Prova disso é o Pro-
grama Agentes APM, lançado neste 

ano com foco a incentivar a presença 
de estudantes de Medicina no associa-
tivismo. Os Agentes APM atuam como 
representantes da entidade em suas 
respectivas universidades, contribuin-
do para a filiação de acadêmicos e à 
oferta dos serviços e benefícios da 
Associação a eles. 

O coordenador da iniciativa, Expedi-
to Barbosa, ainda acrescenta que a 
ideia vai muito além das vantagens 
oferecidas, sendo também uma 
maneira de despertar a sensação de 
realmente pertencer a uma instituição 
conceituada e respeitada em todo o 
Brasil. “Nossa meta é ter pelo menos 
um Agente APM em cada faculdade 
médica do estado, formando profissio-
nais de destaque, que levam o nome 
da Associação com orgulho ao longo 
de toda a sua jornada.”

A atuação da APM também atinge 
outros profissionais de Saúde e demais 
funcionários dos hospitais, sobretudo 

JOSÉ LUIZ GOMES DO AMARAL
Presidente da APM

“Estamos refazendo  
os contratos de  
convênios com as  
sociedades de especia-
lidades a fim de dei-
xarmos ainda mais 
alinhada esta repre-
sentação na APM”

UNIÃO
Quase 30 reuniões 
com as sociedades 
de especialidades 

já foram realizadas

FOTOS: MARINA BUSTOS

ESPECIALIDADES: 1. PEDIATRIA  |  2. CIRURGIA GERAL  |  3. NEUROLOGIA  |  4. CARDIOLOGIA  |  5. ORTOPEDIA  |  6. PNEUMOLOGIA  |  7. REUMATOLOGIA  |  
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23. CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO  |  24. MASTOLOGIA  |  25. MEDICINA DO TRABALHO  |  26. GASTROENTEROLOGIA
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por conta do Programa Compromisso 
com a Qualidade Hospitalar (CQH), que 
completou 30 anos de atividades no 
ano passado. O programa mantido pela 
Associação congrega aproximadamente 
700 voluntários e mais de 400 hospitais 
distribuídos em todo o País, com o 
objetivo de melhorar gradativamente 
a qualidade dos serviços hospitalares 
por meio do aperfeiçoamento dos 
processos de gestão. Além de um 
livro comemorativo, os 30 anos do 
CQH também foram marcados pelo 
lançamento da nova marca do programa.   

Mesmo em meio à pandemia de Covid-19, 
a Associação Paulista de Medicina 
conseguiu reformar e reinaugurar seu 
Auditório Nobre, que foi rebatizado 
como Auditório Professor Doutor Adib 
Domingos Jatene - em homenagem ao 
cirurgião torácico que ficou conhecido e 
respeitado nacional e internacionalmente 
por dezenas de invenções que 
contribuíram para o avanço médico.

As obras tiveram início em outubro de 
2019 e foram finalizadas em maio de 
2020, sendo a reinauguração oficial em 
novembro de 2021. As novas instalações 
estão adequadas às normas técnicas de 
acessibilidade e trazem uma arquitetura 
contemporânea, com uma série de 
revestimentos acústicos modernos 
e soluções de tecnologia atuais, 
representando a nova face de constante 
progresso adotada pela Associação 
Paulista de Medicina. 

NÚCLEOS
Associação 
ganhou 
representação 
na região de 
São Roque
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TEXTO JULIA ROHRER

  Paralisação da 
reforma tributária, 
manutenção da alíquota 
zero para o ICMS e 
redução da alíquota 
do ISS para pessoas 
jurídicas na cidade de 
São Paulo são algumas 
das conquistas recentes.

  [ RESUMO ]  A instituição 
possui forte atuação junto 
a diferentes esferas de po-
der - como Congresso Na-
cional, Ministério Público, 
Ministérios e secretarias 
de Saúde, operadoras de 
planos de saúde e gesto-
res do sistema público.
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APM tem papel de prota-
gonismo frente às questões 
que afetam diretamente o 
trabalho médico  

Medicina é desafiadora 
e está constantemente 
em movimento, 
de modo que os 
profissionais da 

área precisam se sentir amparados 
para exercer com segurança suas 
funções. É pensando nisso que a 
Defesa Profissional da Associação 
Paulista de Medicina está, ano a ano, 
mais fortalecida, tendo uma atuação 
importante nos diferentes temas que 
influenciam o trabalho médico. 

A instituição possui forte atuação 
junto a diferentes esferas de poder - 
como Congresso Nacional, Ministério 
Público, Ministérios e secretarias de 
Saúde, operadoras de planos de saúde 
e gestores do sistema público -, além 
de estar em profunda intersecção com 
outros segmentos da sociedade civil 
organizada, contribuindo para forta-
lecer a articulação de movimentos e 
consolidar eventuais reivindicações. 

Exemplo disso é que graças à mobi-
lização da APM junto a entidades do 

ADefesa 
Profissional 
é garantia de 
eficiência 

REFORMA 
TRIBUTÁRIA

Senador 
Ângelo Coronel 
e Eleuses Paiva 

contribuíram 
com a questão
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setor de Serviços foi possível barrar a 
aprovação de uma Reforma Tributária 
que prejudicasse médicos e pacien-
tes. Desde 2017, a Associação se man-
teve intensamente ativa na avaliação 
das propostas que surgiram e na luta 
por seus arquivamentos, uma vez que 
o aumento da tributação causaria 
graves prejuízos à sociedade. 

Para isso, foram feitas uma série de 
reuniões (que se mantiveram ativas 
virtualmente mesmo durante o perío-
do de isolamento social da pandemia 
de coronavírus), webinars, encontros 
com autoridades para discussão do 
tema e produção e envio de diversos 
materiais informativos aos médicos, 
parlamentares e outros públicos. 

Ainda no âmbito dos tributos, outra 
notável atuação recente da APM 
ocorreu com o apoio à iniciativa do 
Sindhosp pela manutenção da isen-
ção do ICMS para hospitais privados 
e filantrópicos. O tributo, que desde 
1999 tinha taxa zero para o setor da 
Saúde, voltou ao patamar de 18% no 
pico da pandemia de Covid-19. 

Não tardou para que diversas insti-
tuições ficassem desabastecidas de 
materiais, levando ao início de uma 
catástrofe, afetando também outras 
partes do Brasil, já que São Paulo é 
o principal polo. Entre outras ações, 
o diretor de Defesa Profissional da 
APM, Marun David Cury, levou a 
pleito ao presidente do PSD, Gilberto 
Kassab, e a outras autoridades - a 
fim de encontrar uma solução. Os 
resultados foram positivos, já que os 
parlamentares voltaram a isentar o 
ICMS às instituições de Saúde. 

Ainda, a Associação obteve uma 
liminar em maio deste ano que 
anula o aumento do Imposto sobre 
Serviços (ISS), instituído pela Lei nº 
17.719/2021 para as sociedades uni-
profissionais na cidade de São Paulo. 
A decisão é válida para os associados 
da entidade na modalidade de pessoa 
jurídica – o que é possível desde a 

reformulação do Estatuto Social, em 
outubro de 2019 – e garante uma 
redução de até 1.700% nas alíquotas, 
em alguns casos. 

Atuação política e honorários
Além do contato frequente com 
vereadores, prefeitos, secretários, 
deputados, senadores e governado-
res – entre outros representantes 
dos poderes executivo e legislativo 
–, nos anos eleitorais a APM sempre 
elabora uma pauta mínima para a 
Saúde e apresenta aos candidatos. 
Neste ano, a iniciativa foi conduzida 
pelo 1º vice-presidente da entidade, 
João Sobreira de Moura Neto, com 
o apoio de um grupo de diretores 
– que também se reúnem semanal-
mente para analisar os projetos de lei 
na área da Saúde.

Como a representação da classe em 
Brasília e demais instâncias é indis-
pensável, os médicos receberam com 
alegria o retorno de Eleuses Paiva 
como deputado federal, em abril de 
2022. O parlamentar, que presidiu 
a APM e a AMB, já havia assumido 
mandatos anteriores em 2009 e 2011. 

Além do contato 
frequente com os 
parlamentares, a 
APM possui um 
grupo de diretores 
que analisa 
semanalmente os 
projetos ligados  
à Saúde

INTERLOCUÇÃO O presidente do PSD, Gilberto Kassab, contribuiu com a questão do ICMS 
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Sua atuação está diretamente ligada 
à defesa da classe, sendo responsável 
por uma série de projetos e ações em 
prol dos médicos e da Saúde. 

Desde 2012, a APM mantém a Co-
missão Estadual de Negociação com 
os planos de saúde, que estabelece 
uma pauta anual de reivindicações de 
reajustes de consultas e procedimen-
tos, entre outros pontos, e realiza reu-
niões com representantes de opera-
doras. O trabalho é feito em conjunto 
com as sociedades de especialidades, 
Regionais da Associação e a Academia 
de Medicina de São Paulo. 

Devido às mudanças ocasionadas 
pela pandemia, os médicos passaram 
a requisitar que tanto as consultas 
presenciais quanto as teleconsultas 
tivessem o mesmo valor, por exemplo. 
A hierarquização da remuneração de 
procedimentos seguindo a tabela de 
portes da Classificação Brasileira Hie-
rarquizada de Procedimentos Médicos 
(CBHPM) é outro ponto da pauta.

Sobre os contratos que utilizam crité-
rios pré-estabelecidos de reajustes, a 
Comissão solicita que o valor mínimo 
seja o IPCA pleno e, para o caso da 
implantação de novas formas de 
remuneração para os prestadores de 
serviços, é solicitada discussão prévia 
com as entidades médicas represen-
tativas – sendo também responsáveis 
por mediar eventuais conflitos entre 
os médicos e os planos de saúde, 
como no caso de descredenciamen-
tos, glosas, entre outras situações.

Tais negociações são significativas e 
costumam trazer resultados positivos. 
E anualmente, os canais de Comunica-
ção da APM trazem um levantamento 
com todos os valores reajustados e 
as operadoras participantes. E graças 
à recuperação do vínculo entre a 
Associação Paulista de Medicina e 
a Associação Médica Brasileira, foi 
possível elevar a negociação ao nível 
nacional, unindo também as demais 
Federadas da AMB. 

HONORÁRIOS
Comissão de 
Negociação 
mantida pela 
APM desde 
2012 se tornou 
nacional

Uma ferramenta eficiente 
disponibilizada aos médicos 

no site da APM (apm.org.br/
calculadora) é a calculadora do valor 
real das consultas. 

Ela permite que os profissionais 
possam medir quanto ganham 
realmente pelas consultas efetuadas 
- considerando os descontos de 
impostos, pagamentos de funcionários 
e outras despesas, apresentando o 
valor recebido no final da ação. 

Calculadora 
do valor real 
das consultas

apm.org.br/
calculadora
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https://iesapm.org.br/curso-modular-de-teleconsulta-para-especialidades-medicas/


TEXTO JULIA ROHRER

  A Associação também 
realizou cinco pesquisas 
com os médicos sobre a 
pandemia de Covid-19 e oito 
levantamentos especifica-
mente sobre Telemedicina e 
Saúde Digital.

  [ RESUMO ]  Os Webinars da 
Associação foram criados, 
para oferecer informação 
científica de qualidade aos 
médicos e sociedade.

  Outros eventos foram 
adaptados ao formato 
virtual, depois híbrido, 
e agora retornam 
gradualmente ao presencial.
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Mesmo em meio à 
pandemia e ao isolamento 
social, a APM adaptou e 
manteve atividades

pandemia de Covid-19 
pegou o Brasil e o 
mundo de surpresa. 
E como não poderia 
deixar de ser, a Asso-

ciação Paulista de Medicina também 
precisou enfrentar obstáculos e pen-
sar maneiras de garantir que as suas 
ações continuassem ativas. 

Para oferecer informação científica de 
qualidade aos médicos, foram criados 
os Webinars APM. Desde maio de 
2020, já ocorreram 91 transmissões, 
totalizando milhares de visualizações, 
trazendo sempre prestigiados espe-
cialistas que apresentam conteúdos 
de alta relevância para profissionais 
da Saúde e pacientes - possibilitando 
participação ativa dos espectadores, 
que têm um espaço exclusivo para in-
teragir e esclarecer eventuais dúvidas.

Os eventos da APM como congres-
sos, simpósios, jornadas e reuniões 
científicas foram readequados ao 
formato virtual, para que pudessem 
seguir ativos. Depois, eles migraram 

ARenovação 
incansável
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ao formato híbrido e gradualmente 
retornam ao presencial – sempre 
mantendo a qualidade dos conteúdos 
e da organização.

Para entender de que forma a pan-
demia afetou a dinâmica de trabalho 
dos médicos, a APM realizou cinco 
pesquisas, totalizando mais de 14.500 
respostas, que foram amplamente 
divulgadas pela imprensa. Além disso, 
a Associação Médica Brasileira criou 
o Comitê Extraordinário de Monito-
ramento da Covid-19), em parceria 
com as sociedades de especialidades 
e com o intuito de fornecer respaldo 
científico aos médicos brasileiros. A 
APM e demais federadas participam e 
contribuem com a iniciativa.

É fundamental ainda mencionar os 
trabalhos voltados para a Teleme-
dicina. Além da realização de oito 
pesquisas sobre o tema, a Associação 
foi pioneira na oferta de cursos de 
extensão por meio do IESAPM, a 
fim de qualificar profissionais para 
o mercado da Telessaúde, que vem 
crescendo exponencialmente. 

A APM ainda é a organizadora do 
maior evento de Telemedicina e Saúde 
Digital da América Latina, o Global 

Summit Telemedicine & Digital Health, 
em parceria com o Transamerica Expo 
Center. O evento teve sua primeira 
edição em 2019, duas edições reali-
zadas de maneira virtual, em 2020 e 
2021, e a quarta edição em outubro 
deste ano [veja mais na pág. 40]. 

A importância do tema é tamanha 
– e se tornou ainda maior com a pan-
demia – que a nova regulamentação 
foi finalmente publicada pelo Conse-
lho Federal de Medicina em maio de 
2022, atendendo as demandas dos 
médicos: autonomia do profissional 
para definir se a primeira consulta 
deve ser presencial ou não e sem 
limites de territorialidade.

À época da primeira tentativa de 
modificar as regras brasileiras, no 
início de 2019, a APM realizou uma 
série de encontros em sua sede, 
reunindo diretores, associados e 
médicos em geral, para discutir – 
ponto a ponto – os itens propostos 
pelo CFM. A partir dessas reuniões, a 
entidade consolidou um documento 
com sugestões e apontamentos, que 
foi enviado à autarquia.

Ações culturais
Entre 2020 e 2021, o tradicional Mú-
sica nos Hospitais passou a adotar 
um modelo híbrido – com os concer-
tos na sede da APM e transmissões 
on-line para as instituições de Saúde, 
por meio do YouTube. Esta foi a 
maneira encontrada para manter os 
benefícios do projeto para a huma-
nização dos ambientes hospitalares, 
mesmo em meio à Covid-19. 

Outra iniciativa cultural que precisou 
passar por modificações foi o  
Cine Debate. O programa, que 
está ativo desde 1998, está sendo 
realizado de forma on-line desde 
2020 – com o debate mensal de 
um tema relacionado a grandes 
clássicos do cinema, sempre com 
a participação de renomados 
profissionais como debatedores. 

A insuficiência 
de recursos para 
o combate à 
pandemia não está 
completamente 
resolvida no país

HÍBRIDO Última temporada do Música nos Hospitais foi transmitida a partir 
do auditório da APM
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TEXTO E FOTOS 
GIOVANNA RODRIGUES

As Regionais da APM participaram 
em peso do IV Encontro de Líderes 
realizado entre os dias 23 e 25 de 
setembro, na cidade de São Pedro 
(SP). Na sexta, o evento teve início 
com uma breve abertura conduzida 
pelo presidente da APM, José Luiz 
Gomes do Amaral: “Em função da 
pandemia, fomos obrigados a manter 
um afastamento físico muito penoso 
nos últimos dois anos. Por nós e pelas 
pessoas queridas que perdemos, 

continuamos levando adiante o nosso 
vínculo de amizade e respeito, e os 
objetivos comuns para construir uma 
Saúde melhor para as pessoas”.

A programação do sábado começou 
com palestra de José de Jesus 
Camargo Peixoto, pioneiro em 
transplante de pulmão no Brasil e 
na América Latina. Membro titular e 
atual vice-presidente da Academia 
Nacional de Medicina, ele falou sobre 
‘A Medicina na era da Tecnologia’ [leia 
mais na pág. 28].

Na sequência, foram apresentados 
de forma resumida os serviços e 
benefícios oferecidos aos associados, 
pelo superintendente de Estratégia e 
Marketing da APM, Jorge Assumpção. 
O gerente da Unicred, André Gonçal-
ves dos Santos, detalhou a parceria 
com a Associação no segmento finan-
ceiro, e o coordenador da empresa 
Lado Ah Lado, Daniel Nascimento, 
falou sobre a comercialização, concier-

Palestras especiais, 
serviços da APM 
e espaço para as 
Regionais compuseram a 
programação do evento

Representantes 
de todo o estado 
no IV Encontro 
de Líderes

UNIÃO
Médicos de 

todas as 
partes de SP 
participaram
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geria e apoio regulatório dos planos 
de saúde oferecidos aos médicos.

O diretor de Defesa Profissional da 
APM, Marun David Cury, destacou as 
ações desenvolvidas nos últimos dois 
anos em prol da classe médica – a 
exemplo das conquistas em relação 
ao ICMS no estado de São Paulo e ao 
ISS na capital paulista, além da manu-
tenção de comissão permanente de 
negociação com os planos de saúde e 
de diversas reuniões com os repre-
sentantes da APM em todo o estado.

A transformação do clube de campo 
em Hotel Fazenda foi apresentada 
pelo diretor Social da entidade,  

Alfredo de Freitas Santos Filho. Por 
sua vez, o diretor Administrativo, 
Florisval Meinão, mostrou o projeto 
do Resort APM – que será construído 
no atual espaço do camping do Hotel 
Fazenda. E encerrando o bloco da ma-
nhã, o presidente da Associação falou 
sobre o Instituto de Ensino Superior 
[leia mais na pág. 20]. 

Palestras e Regionais
Ainda no sábado, as atividades da tar-
de tiveram início com Haino Burmes-
ter – especialista em Administração 
em Saúde e um dos criadores do Pro-
grama Compromisso com a Qualidade 
Hospitalar – sobre liderança. Depois, 
foi a vez dos representantes das Re-
gionais da APM contarem um pouco 
de suas experiências nos últimos anos 
e projetos bem-sucedidos. 

O espaço, conduzido pelo secretário 
geral da Associação, Paulo Cezar 
Mariani, teve a participação de 16 Re-
gionais: Americana (Renato Monteiro), 
Araraquara (Sidney Antonio Mazzi), 
Botucatu (Pedro Tadheu Galvão 
Vianna), Campinas (Fátima Ferreira 
Bastos), Catanduva (Renato Eugênio 
Macchione), Franca (Renato Tadeu Ba-
rufi), Guarujá (Edemilson Cavalheiro), 
Jales (Leonardo Pereira Ramiro), Pi-

racicaba (Maria Inês Onuchic Schultz), 
Presidente Prudente (Juliana Kuhn 
Medina), Ribeirão Preto (Fabio Gonçal-
ves da Luz), Santos (Antônio Joaquim 
Ferreira Leal), São Bernardo do Campo 
(Thereza Christina Machado de Godoy), 
São José dos Campos (Othon Merca-
dante Becker), Sorocaba (Eduardo Luis 
Cruells Vieira) e Taubaté (Luciana da 
Cruz Noia), além do diretor da 7ª Distri-
tal, Marcos Cabello dos Santos.

No domingo, os participantes do 
IV Encontro de Líderes da APM 
puderam assistir à palestra interativa 
de Fernando Arbache, consultor 
independente de Educação pelo 
MIT [leia artigo na pág. 38]. Como o 
mercado está, incertezas e dúvidas a 
respeito do futuro, como olhar a Saúde 
e por que devemos nos unir foram os 
tópicos principais da atividade.

Por fim, José Luiz Gomes do Amaral 
agradeceu a presença de todos. “O 
sucesso deste evento depende da pre-
sença e da participação de cada um de 
vocês, portanto, muitíssimo obrigado 
por tudo que vêm fazendo em prol do 
associativismo e por tudo o que contri-
buíram nesta reunião. Deste momento 
para a frente, a APM vai buscar as 
transformações necessárias, e temos 
aqui a motivação para fazê-lo.” 

JOSÉ LUIZ GOMES DO AMARAL
Presidente da APM

“Esta é uma 
confraternização 
que estávamos 
esperando há 
muito tempo”

REGIONAIS
Boas práticas e projetos 
foram compartilhados 
pelos dirigentes
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TEXTO E FOTOS GIOVANNA RODRIGUES

Este foi o tema da palestra de José de Jesus Camargo 
Peixoto no IV Encontro de Líderes da APM

Apesar de todas as conquistas, 
o palestrante enfatiza ser difícil 
explicar sem constrangimento porque 
os pacientes idosos, com tanta 
frequência, falam com nostalgia dos 
médicos de antigamente. Para o 
vice-presidente da ANM, em algum 
lugar os colegas perderam a conexão, 
basicamente quando não percebem 
que os sentimentos dos pacientes 
não se modificaram.

“Nunca tivemos tantas queixas, 
denúncias e demandas judiciais. 
O deslumbramento médico com 
a tecnologia explica em grande 
parte o distanciamento que já vinha 
se processando entre eles e os 
pacientes. O afeto está nos  
detalhes”, acrescenta.

Na mesma linha, o especialista 
diz que a incapacidade de ouvir é 
uma praga da Medicina moderna: 
“Existem várias pesquisas que 
dizem que menos de 15 segundos é 
o tempo decorrido entre o início do 
depoimento do paciente e a primeira 
interrupção do médico. Isso explica 
porque, às vezes, é preciso três ou 
quatro consultas para que finalmente 
se entenda o que o paciente 
considera causa de seu sofrimento”.

Qualidade do trabalho
“Trabalhando como médico, uma 
semana sem nenhum ‘muito obriga-
do, doutor’ significa luz amarela. Duas 
semanas, você precisa de terapia, 
porque a Medicina é a maior usina de 
gratidão que alguém pode experi-
mentar. A falta de gratidão indica que 
tem alguma coisa muito séria com o 
médico”, ressalta  o titular da ANM.

Camargo também classifica como 
necessidade básica entender o 
significado da doença para o paciente, 
além de preservar a esperança. 
“Quando o médico assume que não 
tem esperança, ele retira tudo do 
paciente, a última possibilidade de 
suporte emocional”, adiciona. 

Medicina avançou 
no meu tempo de 
vida mais do que 
em toda a história 
da humanidade. Em 

algumas áreas, esse avanço é tão 
frequente e intenso que é possível se 
desatualizar em dois ou três anos”, 
destaca Camargo, que é pioneiro em 
transplante de pulmão no Brasil e 
na América Latina e responsável por 
metade dos procedimentos feitos até 
hoje no País, além de ser membro 
titular e atual vice-presidente da 
Academia Nacional de Medicina.

“A

Medicina na era 
da Tecnologia

JOSÉ DE JESUS CAMARGO PEIXOTO
Vice-presidente da Academia Nacional 
de Medicina

“Contabilizar as 
manifestações de 
gratidão é uma ma-
neira de monitorar 
a qualidade do tra-
balho do médico”
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Em resumo, o palestrante declarou ser 
impossível ensinar alguém que não 
gosta de gente a ser médico. “Essa é 
uma condição tão básica que é melhor 
nem tentar. Se não gostar de gente, 
não está proibido de ser médico, mas 
está proibido de ficar na linha de 
frente e se expor a pessoas. Por conta 
disso, as melhores escolas médicas 
estão incluindo no currículo disciplinas 
de humanidades.”

Sobre o convívio com a inteligência 
artificial, ele afirma que o robô vai ser 
mais competente no armazenamento 
de informações, estas abastecidas 
pelos próprios médicos. Entretanto, o 
robô não tem acesso ao sentimento, 
e nisso o médico é incomparável e 
indispensável. “A grande opositora da 
inteligência artificial é a inteligência 
emocional, que está cada vez sendo 
mais valorizada em todas as áreas.”

Por fim, ele reforça que os médicos são 
parte técnicos e parte artistas: “O téc-
nico é capaz de usar toda a tecnologia 
disponível para fazer os exames mais 
sofisticados, e acompanha o progresso 
da tecnologia. Já o artista percebe 
quando um abraço é mais importante 
do que repetir a tomografia. Com 50 
anos de Medicina, encantado com tudo 
o que progredimos em qualificação 
técnica, estou cada vez mais conven-
cido que é pelo lado artístico que mais 
me encanto em ser médico”. 

PÚBLICO
Representantes 
da APM 
assistiram 
atentos a 
apresentação
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FORMAÇÕES 
Medicina na 
Universidade de 
Hamburgo (Alemanha) 
e na Universidade de 
Sydney (Austrália).

ATUAÇÃO 
Radiologista, Presi-
dente do Conselho da 
Associação Médica 
Mundial (WMA) e da 
Comissão Permanente 
de Médicos Europeus.

 
 
 
 

 
 

Raio-X

FRANK ULRICH 
MONTGOMERY

Saúde mundial 
em prol da 
população

O presidente do 
Conselho da WMA fala 
sobre a importância da 
atuação conjunta das 
instituições médicas
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radiologista alemão 
Frank Ulrich Montgo-
mery esteve em São 
Paulo, no mês de ju-
lho, e visitou as sedes 

da Associação Médica Brasileira e 
da Associação Paulista de Medicina. 
Montgomery, que atualmente exer-
ce o cargo de presidente do Conse-
lho da Associação Médica Mundial 
(WMA), é um expoente fundamental 
na luta pela vacinação. Em entrevis-
ta exclusiva à Revista da APM, ele 
destaca a importância de a Medicina 
ao redor de todo o Planeta caminhar 
no mesmo ritmo, a fim de proporcio-
nar uma Saúde de qualidade para as 
diferentes nações, além de indicar 
os principais desafios encontrados 
ao exercer sua função.

Qual a importância de as associações 
médicas ao redor do mundo estarem 
em constante trabalho e atuando em 
conjunto? Temos algumas proble-
máticas que envolvem médicos 
de todas as partes do mundo. Há 
algumas perguntas éticas, como 
“De que forma tratamos os nossos 
pacientes que estão em situações 
de dificuldade no fim ou no começo 
da vida?”, que estão voltadas para 
a Medicina reprodutiva e a euta-
násia, por exemplo. Assim, temos 
que trabalhar juntos para termos 
pontos de vista morais semelhantes 
e plataformas disponíveis para mé-
dicos de todo o Planeta. O mesmo 
se aplica às pesquisas científicas em 
seres humanos, e há também outras 
questões, tal qual o fato de existir 
uma grande desigualdade nos servi-
ços médicos ao redor do mundo. Se 
lutarmos juntos, teremos cobertura 
suficiente para que todas as pessoas 
tenham acesso à Medicina, aos me-
dicamentos, hospitais e operações, 

entre outros. Sendo assim, as 120 
organizações que são membros da 
WMA podem trabalhar juntas a fim 
de proporcionar uma Medicina de 
qualidade às nações. 

Como vê as principais diferenças 
entre a Medicina no Brasil, na 
Alemanha e na Europa em geral? As 
técnicas padrões da Medicina no 
Brasil, na Alemanha e na maioria 
dos países da Europa são muito 
semelhantes. Vocês têm uma Me-
dicina altamente sofisticada aqui 
e, até onde eu sei, há uma desigual-
dade um pouco maior no sistema 
de saúde brasileiro. Há algumas pes-
soas que não são tão bem cuidadas 
quanto outras, mas isso está ligado a 
problemas e estruturas sociais.

Quais os maiores desafios em ser um 
dos representantes da Associação 
Médica Mundial? Na realidade, essa 

TEXTO JULIA ROHRER

“As técnicas 
padrões da 
Medicina no Brasil, 
na Alemanha 
e na maioria 
dos países da 
Europa são muito 
semelhantes”

O

SIMILARIDADES
Há problemas 
que envolvem 

médicos de 
todas as partes 

do mundo

FOTO: MARINA BUSTOS31

ENTREVISTA  |  FRANK MONTGOMERY

               |   Set/Out de 2022



é uma pergunta que tem resposta 
semelhante à primeira. A cober-
tura universal de Saúde é o tema 
principal das nossas discussões. 
Acredito que essa seja a parte mais 
desafiadora. É claro que nós, en-
quanto organização mundial, sem-
pre tentamos nos comunicar não 
apenas com os nossos membros, 
mas também com líderes políticos 
e constantemente tentamos os con-
vencer do quão importante é que 
existam bons sistemas de Saúde na 
realidade, e não apenas no papel. 

Como podemos pensar em uma 
Medicina mais inclusiva para as 
populações de áreas remotas?
Primeiramente, nós temos a Or-
ganização Mundial da Saúde que, 
com certeza, nos ajuda a resolver 
esses problemas. A sede da OMS 
está localizada em Genebra, na 

Suíça, e é por isso que o escritório 
da WMA também está nessa cidade. 
Mas a questão, na verdade, tange às 
áreas mais inabitadas do Planeta, 
como algumas regiões da África, 
em que você nunca terá os mesmos 
padrões de Medicina que existem 
em determinadas regiões popu-
losas, como na Europa Ocidental. 
Mas, se o paciente não pode ir ao 
médico, o médico e os serviços de 
Saúde devem ir ao paciente. Além 
disso, é muito importante o inves-
timento em educação na área da 
Saúde, para formarmos profissio-
nais capacitados a realizar aten-
dimentos desafiadores. Sabemos 
que é um direito humano básico 
ter acesso não apenas à Medicina, 
mas a um médico de qualidade, que 
consiga solucionar os problemas. 
Isso é um grande problema, que 
não é possível de se resolver em um 

curto espaço de tempo, mas temos 
que enfrentar as adversidades e nos 
certificar de que não há soluções 
melhores além de proporcionar 
acesso a médicos competentes para 
todas as pessoas deste mundo. 

Durante a pandemia, vimos a ascen-
são de diversos grupos antivacinas, 
normalmente baseados em infor-
mações falsas ou distorcidas. Como 
minimizar a existência de tais gru-
pos e parar a desinformação? Temos 
evidências científicas muito escla-
recedoras a respeito das vacinas, 
demonstrando que são eficazes. No 
caso da vacina contra o coronaví-
rus, ela não impede que aconteçam 
novas infecções, no entanto, atua 
prevenindo que os pacientes fi-
quem muito doentes, desenvolvam 
casos graves e, o mais importante, 
impedindo que as pessoas morram 

FOTO: MARINA BUSTOS

DESAFIOS
A cobertura 
universal de 

Saúde é o tema 
principal das 

discussões
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em decorrência do vírus. Fui para 
Brasília e lá pude conversar com 
algumas pessoas, e discutimos 
sobre de que maneira podemos 
lidar com médicos ou cientistas 
que espalham fake news, às vezes 
até mesmo sabendo que são falsas, 
simplesmente para influenciar as 
pessoas a ficarem longe da vacina. 
Atualmente, este problema no meu 
país, a Alemanha, é tão importante 
quanto aqui no Brasil. Lá, temos 
cerca de 75% da população comple-
tamente vacinada, mas ainda há 
25%, o que equivale a 18 milhões 
de pessoas, que não se vacinaram 
e, dessas, há uma porcentagem de 
mais ou menos 5% que nunca irão 
se vacinar, porque são ideologica-
mente antivacinas. Infelizmente, 
ainda temos esse número alto de 
pessoas que estão confusas, desin-

formadas, ansiosas, e temos que 
lhes dar confiança de que a vacina é 
a única solução. 

Como se consolidou esta visita à 
AMB e APM? A Associação Médica 
Brasileira, como a organização na-
cional que representa os profissio-
nais deste País, é membro da Asso-
ciação Médica Mundial, e eu visito 
todas as associações médicas dos 
países importantes. A Associação 
Paulista de Medicina, por sua vez, 
ocupa um espaço muito especial nos 
nossos corações, por conta de seu 
atual presidente [José Luiz Gomes 
do Amaral] já ter presidido também 
a WMA há algum tempo, exercendo 
um papel muito importante. Então, 
como eu vim a São Paulo para visitar 
a AMB, era natural que eu conheces-
se também a APM. 

“A APM ocupa 
um espaço muito 
especial nos nossos 
corações, por 
conta de seu atual 
presidente já ter 
presidido a WMA”

Consultório Médico

Folha de Pagamento

Imposto de Renda

Assessoria Contábil, Fiscal 
e Trabalhista

Abertura, Alteração e 
Encerramento de Empresa

MEI

MAIS DE 47 ANOS 
DE EXCELÊNCIA EM SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

Procurando Serviços Diferenciados em ASSESSORIA CONTÁBIL?

Nós temos a solução certa para você que é MÉDICO.

CONTABILIDADE ESPECIALIZADA PARA MÉDICOS, 
CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS.

UMA PARCEIRA
Entre em contato e agende uma visita
    Rua Maria Paula, 123 - CJ 74 - Bela Vista - São Paulo - SP
    Estamos a 50m da APM
    mercempresarial.com.br       

Contatos
    11 3115-3535       
    11 94546-2590
    merc@mercempresarial.com.br

Associados da APM têm 
DESCONTOS ESPECIAIS!
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PATRONO CADEIRA N°62

Vital Brazil
(1865 – 1950)

Em mais uma edição da 
série, a Revista da APM 
apresenta vida e carreira 
de dez importantes  
nomes da profissão

Patronos  
da Academia de 
Medicina  
de São Paulo

ando seguimento às 
reportagens especiais, 
apresentamos mais 
dez patronos da 
Academia de Medicina 

de São Paulo. São profissionais que 
contribuíram e marcaram a história da 
Medicina paulista e brasileira.

D
TEXTO FÁBIO BARACAT*

em 1897, ingressou no 
Instituto Bacteriológico 
de São Paulo. Em 1901, 
ajudou a fundar e foi 
o primeiro diretor do 
Instituto Soroterápico – 
hoje, Instituto Butantan, 
que representa um marco 
na ciência experimental 
brasileira. Conhecido 
por sua dedicação à 
saúde pública, é membro 
honorário da Academia 
Nacional de Medicina.

Graduou-se 
pela Faculdade 

de Medicina do Rio de 
Janeiro em 1891. Clinicou 
pelo interior do estado de 
São Paulo, onde também 
combateu as epidemias 
de febre amarela, varíola 
e cólera. Em Santos, 
atuou no combate à peste 
bubônica. Preocupado 
com os acidentes causados 
por serpentes, resolveu 
estudar o assunto e, 

Graduou-se pela 
Faculdade de 

Medicina de São Paulo 
em 1925. Foi professor de 
Enfermagem cirúrgica na 
Escola de Obstetrícia e 
Enfermagem Especializada 
de São Paulo, professor 
catedrático de clínica 
obstétrica da Escola 

Paulista de Medicina 
(EPM) e professor 
catedrático de higiene 
materna da Faculdade de 
Higiene e Saúde Pública da 
FMUSP. Foi diretor da EPM 
e o primeiro livre-docente 
de clínica obstétrica da 
FMUSP. É, ainda, um dos 
fundadores da APM.

Álvaro 
Guimarães Filho

PATRONO CADEIRA N° 61

(1901 – 1981)

61

62

* sob a supervisão de Giovanna Rodrigues FOTOS: ARQUIVO AMSP34

HOMENAGEM

               |   Set/Out de 2022



Maria Augusta 
G. Estrela

PATRONO CADEIRA N° 64

(1860 – 1946)

Ingressou na New York 
Medical College and 

Hospital for Women, nos Estados 
Unidos da América, com apenas 
16 anos. Após interrupção dos 
estudos por motivos financeiros, 
recebeu uma bolsa do Imperador 
D. Pedro II e concluiu o curso  
em 1879. Primeira mulher 
brasileira com um diploma 
de Medicina, dedicou-se ao 
atendimento às mulheres e 
crianças. Inspirou não só a 
criação de faculdades voltadas 
às mulheres, mas também que 
outras jovens se matriculassem 
em cursos superiores. 

Antonio 
Cândido de 
Camargo

PATRONO CADEIRA N° 66

Luiz Migliano
PATRONO CADEIRA N° 65

(1889 – 1977)

(1864 – 1947)

Graduado pela FMUSP 
em 1953, foi professor 

Titular da disciplina de gastro-
enterologia da mesma institui-
ção e trabalhou por muitos anos 
no Hospital de Clínicas. Foi 
diretor-presidente do Instituto 
Médico de Gastroenterologia 
(IMEG), bem como presidente 
da Sociedade de Gastroentero-
logia e Nutrição de São Paulo 
e da Federação Brasileira de 
Gastroenterologia. Na FMUSP, a 
disciplina de gastroenterologia 
tem um Centro de Estudos que 
leva seu nome e um prêmio 
com seu nome ao melhor traba-
lho na especialidade. 

Formou-se pela Faculda-
de de Medicina do Rio de 

Janeiro em 1913. Trabalhou como 
especialista químico-bacterolo-
gista no Hospital Umberto I; e 
foi diretor de análises clínicas do 
Hospital de Caridade do Brás. Na 
FMUSP, foi professor da cátedra 
de fisiologia geral, assistente da 
cátedra de propedêutica, clínica e 
patologias médicas e membro do 
conselho da Universidade. Ainda 
lecionou histologia e bacteriologia 
no curso de Odontologia da Facul-
dade Livre de Farmácia e Odonto-
logia do Estado de São Paulo. 

Graduou-se em Medicina em Genebra, na Suíça, em 
1891. Retornando ao Brasil, foi chefe de Cirurgia da 

Santa Casa de Misericórdia de Limeira por 15 anos. Na capital do 
estado, fundou o Instituto Paulista, foi chefe da 1ª Clínica Cirúrgica 
de Homens da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e ajudou a 
fundar a Associação Paulista de Combate ao Câncer (APCC). Teve 
grande influência na formação e no ensino da Cirurgia, sendo pro-
fessor de clínica cirúrgica da Faculdade de Medicina de São Paulo. 
Foi presidente da AMSP e da APM.
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Agostinho 
Bettarello

PATRONO CADEIRA N° 63

(1928 – 1989)

63
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João Vicente 
Torres Homem

PATRONO CADEIRA N° 70

(1837 – 1887)

Osório 
Thaumaturgo 
César

PATRONO CADEIRA N° 68

(1895 – 1979)

Graduado pela Faculdade de 
Medicina da Praia Vermelha, 

no Rio de Janeiro, atuou por 40 anos 
no Hospital do Juqueri. Foi um dos 
fundadores da Sociedade Brasileira 
de Psicanálise de São Paulo e do Rio 
de Janeiro. Ligado às artes, foi articu-
lista de grandes jornais de São Paulo 
e desenvolveu atividades artísticas 
com os doentes na Instituição de 
Assistência Social a Psicopatas (Iasp) 
do Juqueri. Foi um dos primeiros es-
tudiosos a se dedicar à análise da arte 
produzida por doentes mentais e às 
manifestações religiosas e culturais 
da população dos hospícios. 

Formou-se em pela Facul-
dade de Medicina do Rio 

de Janeiro em 1858. Foi opositor 
da secção de ciências médicas e 
catedrático de clínica interna pela 
mesma instituição. Por 17 anos, 
exerceu a função de médico adjun-
to na Santa Casa do Rio de Janeiro. 
Foi titular da Academia Imperial de 
Medicina e de diversas outras socie-
dades científicas. Estudou as febres 
endêmicas e epidêmicas da época 
do Império. É ainda patrono da ca-
deira n° 8 da Academia Nacional de 
Medicina e patrono da Academia 
Brasileira de Reumatologia. 
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Affonso R. 
de Oliveira 
Fausto

PATRONO CADEIRA N° 67

(1866 – 1930)

Formado pela Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro em 1890. Foi membro do corpo clínico 

da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e presidente 
da AMSP em duas gestões. Antes de tornar-se professor 
catedrático de Patologia cirúrgica da Faculdade de Medicina 
e Cirurgia de São Paulo, foi professor substituto de Clínica 
cirúrgica da mesma instituição e cirurgião do Hospital de 
Juqueri. Foi um modelo de ensino dentro da faculdade de 
Medicina, que sempre procurou honrar e dignificar. 67

68
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Oscar 
Monteiro 
de Barros

PATRONO CADEIRA N° 69

(1894 – 1978)

Graduado pela 
Faculdade de 

Medicina e Cirurgia de 
São Paulo em 1919, traba-
lhou na 6ª Enfermaria de 
Homens da Santa Casa de 
Misericórdia de São Paulo. 
Foi livre-docente da cadei-
ra de doenças tropicais e 
infecciosas do Hospital 
de Clínicas de São Paulo. 
Ex-presidente da APM e 
da AMSP e um dos fun-
dadores da Faculdade de 
Ciências Médicas da Santa 
Casa de São Paulo, onde 
tornou-se catedrático da 
disciplina de moléstias 
infecciosas e parasitárias e 
diretor do Departamento 
de Medicina. 
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O imponderável 
e a incerteza

comece a mostrar novas formas de 
se entreter. Podemos passar a adotar 
essa nova tendência, modificando 
a forma que consumimos muitos 
produtos e serviços. Estes mesmos 
influenciadores também podem 
mudar as nossas opiniões a respeito 
de política, hábitos, cultura, saúde 
ou das mais amplas possibilidades de 
agir, consumir e pensar. 

Essa é a realidade do nosso mundo. 
Quanto maior a comunicação, mais 
informações e maior a probabilida-
de de mudanças. E como estamos 
lidando com essa realidade? Estamos 
acompanhando ou resistindo? Quere-
mos ser coadjuvantes ou protagonis-
tas nessa crescente mudança?

Em muitos momentos da história, as 
civilizações buscaram impedir algu-
mas mudanças, como na revolução 
industrial. Mais recentemente, houve 
muitos movimentos para barrar o 
Uber e as fintechs, entre outros. Po-
rém, quase nenhum teve êxito, pois a 
inovação que traz valor é implacável, 
e entregando conveniência, é pratica-
mente impossível de ser impedida.

A inovação tem duas consequências, 
sendo um bônus, que são todos os 
benefícios pelos quais é responsável, 
e um ônus, que são todos os proble-
mas, a exemplo da substituição de 
produtos e serviços que algo novo 
pode impactar.

Devemos nos perguntar quando, e 
não se seremos impactados. As mu-
danças são a única certeza que temos. 
Temos que ficar atentos a tudo que 
está acontecendo ao nosso redor, pois 
quando a inovação chega, de forma 
sorrateira e transformadora, temos 
um único caminho, NOS ADAPTAR.
E como já dito, temos que nos per-
guntar: Queremos ser COADJUVAN-
TES ou PROTAGONISTAS?. 

Estamos em um momento 
complexo da humanidade, em 

que estamos sendo surpreendidos 
quase diariamente com uma série 
de informações que, em outros 
tempos, ocorriam algumas vezes 
em cada década. Mas, por que estas 
informações estão chegando cada vez 
mais rápido? Por que as mudanças 
estão acontecendo cada vez com mais 
frequência? Devemos resistir a essas 
mudanças ou nos adaptar a elas?

Muitos de nós crescemos em um 
ambiente sem internet, no qual ter te-
lefone em casa era um luxo. As viagens 
aéreas eram igualmente para poucos e 
requeriam, dentre outros detalhes, de 
vestimentas mais formais, e esperáva-
mos ansiosamente pela refeição que 
seria servida. 

No entanto, todos esses diferenciais 
estão em profunda mutação, devido 
principalmente à “transformação digi-
tal” – que não necessariamente signi-
fica a adoção de tecnologia, mas sim o 
direcionamento para coleta e processa-
mento de dados, criando informação e, 
posteriormente, inteligência. 

A tecnologia se tornou uma forma de 
coletar dados com mais frequência, 
entregando como recompensa, a quem 
cede os dados, a conveniência. Por 
exemplo, usamos o Waze sem custos, 
mas, por outro lado, entregamos diver-
sas informações de nossos hábitos para 
a empresa, que as vende, não nominal-
mente, mas em forma de tendências. 
Podemos dizer o mesmo de várias 
outras empresas digitais e inovadoras. 

A telefonia, da mesma forma, se tornou 
necessidade básica para todos os cida-
dãos, e associado a ela temos internet, 
banco, entretenimento, comunicação  
de texto, redes sociais e até telefone. 
Tudo entregando muita conveniência.  
A tecnologia de telefonia, ou digamos,  
de comunicação, vem também amplian-
do muito a aproximação das pessoas.  
Não precisamos mais sair de casa para  
conhecer pessoas diferentes, basta  
navegar nas redes sociais.

O que isso nos traz de impactos? Eles 
são muitos, e crescentes. Considere 
que um influenciador de outro país 

As mudanças são a 
única certeza que temos

Fernando Arbache
Consultor independente de Educação pelo MIT e 

professor da FGV, HSM Educação, IBMEC e FATEC
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A manhã do dia 4 de outubro marcou 
a abertura oficial da 4ª edição do 

maior evento de Telemedicina e Saúde 
Digital da América Latina, o Global Sum-
mit Telemedicine & Digital Health. Após 
dois anos totalmente digital, o evento 
retornou ao formato presencial, com 
palestras e exposições de especialistas 

nacionais e internacionais em torno do 
tema “Saúde digital para todos”. 

“O associativismo tem três finalidades 
principais. Elas se dividem entre a 
defesa profissional, a integração social 
e o aperfeiçoamento científico, sendo 
este o motivo pelo qual estamos aqui 
reunidos, participando e promovendo 
este evento. Com toda a certeza, a 
Telemedicina é uma das vanguardas da 
Ciência dentro da Medicina”, afirmou o 
1º vice-presidente da APM, João Sobrei-
ra de Moura Neto, durante a abertura.

Retorno ao 
formato 

presencial

ABERTURA Evento da APM em parceria 
com o Transamerica Expo 
Center foi realizado entre os 
dias 4 e 6 de outubro

PUJANÇA
Maior evento de 

Telemedicina e 
Saúde Digital da 

América Latina 
chegou à 4ª edição

PERSPECTIVAS

Liderança médica na Saúde 
Digital é tema do Painel AMB 

Abordando atualizações sobre o tema “Liderança médica na 
Saúde Digital”, o Painel da Associação Médica Brasileira teve 

moderação de Antônio Carlos Endrigo, diretor adjunto de TI da APM, 
a mesa contou com palestras dos especialistas Ademar Paes, Antônio 
Carlos Lira e Beatriz Leão. Os palestrantes debateram sobre as novas 
perspectivas no setor, formação médica e panorama internacional 
da Saúde digital. “As preocupações são seríssimas e estamos muito 
longe. Nós temos um movimento de como está o processo de criação 
de especialistas em Informática Médica”, salientou o moderador. 

FOTOS: BBUSTOS FOTOGRAFIA40
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No segundo dia de even-
to, o Painel da Associação 

Paulista de Medicina trouxe 
debate sobre interoperabi-
lidade em Saúde, com apre-
sentações de Paulo Salomão, 
CEO e fundador da DTO 
Sistemas, Bruno Toldo, Chief 
Medical Information Officer 
na Infor, e Leandro Sanches, 
sócio líder na Ernst Young. 

A sessão abordou temas 
relacionados ao conceito de 
open health e os principais 
desafios e soluções 
para implementação da 
interoperabilidade, que 
se baseia na capacidade 
de diferentes sistemas se 
comunicarem, trocarem 
dados e usarem as 
informações trocadas.

PAINEL APM DEBATE 
INTEROPERABILIDADE 
EM SAÚDE 

SISTEMAS

EXEMPLOS

Painel Conasems: acesso à 
Telemedicina na Região Sul 

No dia de encerramento, foram apresentadas ações 
voltadas para o acesso da Telemedicina na Região Sul do 

País, em painel promovido pelo Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde (Conasems).  O espaço, moderado por Diogo 
Demarchi, contou com palestras de Simone Aparecida de Souza, 
de Joinville (SC), e Karen Patrícia Wilke Ferreira Rocha, de Ivaipo-
rã (PR). “Nosso intuito é fazer com que os participantes possam 
ter conhecimento máximo sobre experiências dentro da Saúde 
Digital em diferentes municípios do Brasil”, contou Demarchi.

FOTOS: BBUSTOS FOTOGRAFIA / RICARDO D’ÂNGELO

Em continuidade ao segundo dia de 
evento, a legislação e a regulamentação 

da Telemedicina no Brasil foram tema de 
conferência nacional. A moderação da mesa 
ficou a cargo de Sandra Franco, diretora Jurí-
dica da Associação Brasileira CIO Saúde (AB-
CIS), com palestras de Donizzetti Giamberar-
dino, Juliana Hasse e Renata Rothbarth.

Na sessão, os especialistas convidados 
abordaram diretrizes sobre os desafios 
e oportunidades que se apresentam no 
Brasil com relação à regulamentação 
da Telemedicina, segurança de dados e 
remuneração, além de maneiras para fazer 
com que a Telemedicina possa ser entendida 
como uma solução de Saúde Digital. 

Legislação e 
regulamentação 

NORMATIVAS
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streetracebrasil.com.br
A C E S S E
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A Sociedade de Medicina 
de Presidente Prudente, 

Regional da APM, promove 
em 27 de novembro o XX Ca-
minhando & Correndo com 
Saúde - com 5 km de corrida 
e 3 km de caminhada, além 
de corrida kids. As inscrições 
podem ser feitas on-line 
(streetracebrasil.com.br) e 
custam R$ 61 para a corrida 
de 5km e caminhada de 3 km 
e R$ 30 para a corrida kids, 
além da taxa administrativa 
do site. A retirada dos kits – 
mediante a entrega de 2 kg 
de alimentos não-perecíveis 
como doação – será no dia 
26 de novembro, das 10h às 
15h, na sede da Regional. 

XX Caminhando 
& Correndo 
em Presidente 
Prudente

ATIVIDADE FÍSICA

O Comitê Permanente de Preven-
ção ao Suicídio da Sociedade de Me-

dicina e Cirurgia de Campinas (SMCC), 
Regional da APM, realizou entre os dias 
18 e 23 de setembro a edição de 2022 
da Semana de Prevenção ao Suicídio.

Em alusão à campanha Setembro Ama-
relo, houve atividades de musicalização 
e meditação, com o objetivo de mostrar 
o quanto as pessoas e suas vidas são 
importantes, além de lives e palestras 
gratuitas aos participantes.  

SEMANA DE PREVENÇÃO 
AO SUICÍDIO EM CAMPINAS

CAMPANHA

No dia 5 de novembro, a Asso-
ciação Paulista de Medicina – 

São José dos Campos realiza o seu 
tradicional Baile do Médico, com o 
tema “Uma noite em Las Vegas”.
Em seu 3º lote, os ingressos custam 
R$ 295 para associados, R$ 335 para 
não associados e R$ 2.630 para uma 
mesa de oito lugares. O evento ocor-
re no Clube de Campo Santa Rita 
- Urbanova. Para reservas e mais 
informações, entre em contato pelo 
WhatsApp (12) 98303-4682.

Baile do Médico de 
São José dos Campos

SOCIAL
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PRÓXIMOS EVENTOS

 Novembro

 Dezembro

D DQ QS SQ QT TS SS S

9

13

16

20

12

16

19

23

10

14

17

21

13

17

20

24

11

15

18

22

14

18

7

11

15

19

8

121

2

6

5

92

3

7

6

103

4

84

1

5

23

27

3026

30

24

28

3127

29

25

29

28

30

21

25

29

22

26

apm.org.br/educacao-continuadaV E J A  M A I S

 
I Jornada de Dor no 
Homem

  Comitê Científico de Dor
  8h às 17h 
  bit.ly/3SMRuUh5

Nov

sábado

 
IV Jornada de 
Canabinoides Medicinais

  9h às 16h 
  bit.ly/3MoGxWA

      Evento on-line12

Nov

sábado

 
Reunião Científica 
Medicina Aeroespacial

  Sociedade Brasileira de 
Medicina Aeroespacial

  19h às 20h 
     Evento on-line

22

Nov

terça

 
Webinar APM

  19h30 às 21h 
  youtube.com/TVAPM23

Nov

quarta

 
Harmonização: Vinhos & 
Comida – Espanha

  19h às 22h 
  bit.ly/3rQL36R
  Presencial – APM10

Nov

quinta

 
Curso de secretárias – 
Gestão de consultórios 
médicos

  9h às 13h 
  bit.ly/3S29Gbu
  Presencial – APM

11
12

Nov

sexta

sábado

 
Tertúlia Acadêmica

  Academia de Medicina  
     de São Paulo

  12h30 às 14h 
  bit.ly/3fZ0zuC
  Híbrido

 
Webinar APM

  19h30 às 21h 
  youtube.com/TVAPM

9

Nov

quarta

Novembro

 
Cine Debate

  20h às 22h 
  youtube.com/TVAPM 

      Evento on-line
25

Nov

sexta
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↓
ONCOLOGIA PARA O 
PEDIATRA – 3ª EDIÇÃO
Desenvolvido pelo  
Departamento de  
Oncologia e Hematologia 
da Sociedade de Pediatria 
de São Paulo, apresenta 
relevantes conhecimentos 
científicos e experiência 
clínica, concedendo ao  
especialista as melhores 
condições profissionais para 
o exercício da Pediatria. 

Sandra Regina Loggetto, 
Miriam Verônica Flor 
Park e Josefina Aparecida 
Pellegrini Braga

Atheneu 

25 x 17 cm, 368 páginas

Literatura

↓
HIPERTENSÃO –  
3ª EDIÇÃO  
A obra oferece o que há 
de mais novo e relevante 
na clínica em hipertensão 
arterial sistêmica. 
Com diversos recursos 
didáticos, dinâmica textual 
e elementos visuais de 
fácil consulta, torna-se um 
livro indispensável e de 
referência nacional.

Andréa A. Brandão, Celso 
Amodeo, Fernando Nobre

Manole 

24 x 17 cm, 696 páginas

↓
RADIOLOGIA 
DIAGNÓSTICA PRÁTICA 
– 2ª EDIÇÃO 
Busca elaborar um 
material didático, rico 
em figuras, conceitos 
práticos e dicas úteis para 
facilitar a formação de 
radiologistas, na finalidade 
de servir como ferramenta 
de atualização para os 
especialistas em sua 
atuação profissional.

Luciana Zattar, Públio  
Cesar Cavalcante Viana e 
Giovanni Guido Cerri

Manole  

24 x 17 cm, 1.640 páginas

↓
ALERGIA E IMUNOLOGIA 
PARA O PEDIATRA –  
3ª EDIÇÃO 
Atualiza e amplia temas 
fundamentais para a 
atuação do pediatra, como 
o desenvolvimento do 
sistema imunológico da 
criança e sua complexa 
interação com o ambiente 
em que cresce. 

Antonio Carlos Pastorino, 
Ana Paula Beltran 
Moschione Castro e Magna 
Carneiro-Sampaio    

Manole

23 x 16 cm, 502 páginas

AUTOR EDITORA FORMATO

Os livros publicados nesta seção estão disponíveis para consulta/empréstimo 
na Biblioteca da APM. Contato: biblioteca@apm.org.br  •  (11) 3188-4241

B I B L I O T E C A

Dezembro

 
Webinar APM

  19h30 às 21h 
  youtube.com/TVAPM7

Dez

quarta

 
Tertúlia Acadêmica

  Academia de Medicina  
     de São Paulo

  12h30 às 14h 
  bit.ly/3rOlF1G
  Híbrido14

Dez

quarta
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*sob a supervisão de Giovanna Rodrigues

Aprender um novo idioma tem se 
tornado algo crucial e, quando prati-
cado desde a infância, se torna muito 
mais fácil e divertido! Pensando nisso, a 
Alumni conta com um time de profis-
sionais qualificados, mais de 50 anos 
de tradição na promoção de cursos 
intensivos e extensivos de inglês para 
todas as idades. Aos associados APM e 
seus dependentes, desconto de 10%. 

Se seu filho está sempre antenado 
no melhor da cultura pop, música, 
animes, séries e filmes, a Studio 
Geek conta com as melhores 
opções! Desde 2013, a loja possui 
peças únicas e exclusivas para 
cada cliente. Com portfólios de 
blusas, canecas, moletons e bolsas, 
disponibiliza 20% de desconto em 
compras efetuadas pelo site.  

TEXTO LAÍS VASCONCELOS* ILUSTRAÇÃO: SVETLANA AGANINA

VANTAGENS 
SEM LIMITES!

www.clubapm.com.br

Os melhores momentos 
acontecem na infância! 

Para garantir os melhores looks 
esportivos, conte com os descontos 
especiais oferecidos pela Netshoes. 
Sendo a maior loja virtual do 
setor, é referência em serviço, 
entrega e qualidade. E o melhor 
de tudo, concede desconto de 15%, 
acumulativo, em todo o site. 

Para surpreender com um presen-
tão de muita qualidade, estilo e 
modernidade, confira a variedade 
de modelos de óculos e armações 
exclusivas disponíveis no portfólio 
da Ray-Ban. Há mais de 90 anos 
presente no mercado, oferece 25% 
de desconto para compras realiza-
das através do hotsite. 

Mas, se você e seu filho preferem 
curtir o período viajando e 
aproveitando com muita diversão, 
não deixem de conhecer o Hotel 
Fazenda APM! O local conta 
com parque aquático, quadras, 
campos de futebol, churrasqueiras, 
restaurantes e um dos melhores 
centros hípicos do estado. Os 
associados e seus dependentes 
contam com tarifas exclusivas.
 
Outra ótima opção de lazer é o  
Blue Tree Park Lins. Cercado de 
muito verde, além do desconto 
de 10% oferecido aos associados, 
garante uma programação de 
atividades de entretenimento para 
o público adulto e infantil, com a 
realização de shows e torneios 
de jogos sociais. Além disso, 
possui parque aquático formado 
por piscinas com águas quentes, 
correntes, naturais e minerais. 

» Verificar se as parcerias com as empresas mencionadas estão vigentes no site clubapm.com.br
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Nacional
COMPRAS ON-LINE

Automóveis

Editoras

Eletrônicos

  UNIDAS ALUGUEL DE CARROS
Descontos exclusivos para você 
associado APM. Reserve agora 
mesmo e garanta 5% de descon-
to sobre as diárias de locação no 
site da parceria.

  DISAL
Concede 5% de desconto para 
livros didáticos nacionais, 12% para 
didáticos importados e 20% para 
livros nacionais.

  IPLACE
Maior revendedora Apple da 
América Latina. Trabalha com 
outras grandes marcas: JBL, Beats 
e linha própria, além dos serviços 
premium tais como seguro e 
garantia estendida. 

Cursos

  VIVA SALUTE 
Loja virtual de produtos com 
ingredientes orgânicos e 
sustentáveis, concede 10% de 
desconto em todo o site.

   VIVARA
Maior rede de joalherias do Brasil, 
oferece 15% de desconto na linha Life, 
acessórios e relógios e 5% na linha de 
joias e relógios especiais.

 
Vestuário & Acessórios

  PRONTMED
Único prontuário eletrônico feito 
de médico para médico. Interface 
inteligente e clicável, para facilitar 
e agilizar o atendimento. 40% de 
desconto no plano anual e 30% no 
plano mensal.

 
Sistemas de gestão

Saúde & Bem-Estar

  ECCOTUR
Atendimento personalizado e espe-
cializado no segmento de locação 
de veículos e eventos, a negócios 
ou lazer. Associados têm 15% de 
desconto nos serviços prestados.

 ARARAQURA -SP 

  HOTEL VILLA ROSSA
Apartamentos totalmente equipa-
dos, alta gastronomia e estrutura 
de lazer completa, além da vista 
incrível da Mata Atlântica. Descon-
to de 15% sobre a tarifa vigente (in-
dependente do período).

 SÃO ROQUE - SP 

  ROYAL PALM PLAZA RESORT
Desconto é de 15% sobre a tarifa 
pública do site (internet). Prontos 
para atender todas as expectativas 
dos associados da APM.

 CAMPINAS – SP

  TURISMO SOB MEDIDA
Pacotes para maratonas, meia 
maratonas e tours de bike. Asso-
ciados e seus dependentes têm 8% 
desconto nos pacotes de corrida e 
de bike e 5% nos demais pacotes.

 SÃO PAULO - SP / RIO DE JANEIRO - RJ

Hotéis & Viagens

  BRITÂNIA
Uma das principais marcas de ele-
troportáteis do Brasil e com mais 
de 50 anos de atuação, oferece 
um mix de 230 produtos em sua 
loja on-line. Conheça o novo canal 
de vendas direto da fábrica, com 
até 30% de desconto.

  ELECTROLUX
Descontos de até 30%, promoções 
exclusivas o ano inteiro, parcela-
mento em até 12x sem juros e faci-
lidade para comprar no website ou 
pelo telefone.

  PHILCO
Oferece até 30% de desconto nos 
produtos nas linhas áudio e vídeo, 
casa, climatização, cozinha, cuida-
dos pessoais, linha branca, tablets 
e notebooks.

Eletrodomésticos

Cursos

Novidades
  SPA SOROCABA

Um dos mais completos spas do 
Brasil, oferece aos associados e seus 

dependentes diretos 30% de desconto 
sobre a tabela vigente para hospedagem, 

em qualquer período do ano.
  SOROCABA - SP

  CULTURA INGLESA
Inglês com cultura é a filosofia que 

sintetiza o trabalho desenvolvido 
ao longo de mais de 70 anos. 

Concede 15% de desconto nos cursos 
da unidade de Presidente Prudente.

 PRESIDENTE PRUDENTE – SP

  MAPLE BEAR 
Em parceria com a APM, ofere-
ce 20% de desconto no valor da 
mensalidade para os associados.

 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

  SPAZIO ITALIANO
Há 30 anos, conta com um corpo 
docente com italianos nativos ou 
especializados na Itália, que propor-
cionam aos alunos uma experiência 
de conhecimento jamais aplicada.

 SANTO ANDRÉ - SP

  SECOL 
10% de desconto para 
pagamento à vista, com prazo 
de 30 dias, ou pagamento em 
10 vezes no cartão de crédito e 
frete grátis para raio de 150 km.

  FERNANDÓPOLIS - SP 

Construção



VERGUEIRO  
Alugam-se períodos em salas 
mobiliadas com 3 recepcionis-
tas, limpeza, documentação 
para convênios e garagem. 
Prédio ao lado do metrô Ver-
gueiro, próximo da Aclimação. 
Contato: (11) 95463-4505, 
com Elizabeth. COD.11074.

SUMARÉ  
Alugam-se períodos em salas 
decoradas com 2 recepcionis-
tas, limpeza, documentação 
para convênios e Wi-Fi. Pré-
dio ao lado do metrô Sumaré. 
Contato: (11) 95463-4505, 
com Elizabeth. COD.11076.

MOEMA  
Alugam-se consultórios deco-
rados e equipados por perí-
odos (manhã, tarde e noite). 
A clínica Dr. Dorgan dispõe 
de estrutura diferenciada 
para profissionais da Saúde, 
com consultórios amplos. 
Contato: (11) 98354-4749, 
com Patrícia. COD.11077.

IBIRAPUERA  
Alugam-se períodos em 
consultório de alto padrão 
situado na Avenida Ibira-
puera, 2120. Atendimento 
particular, individualizado e 
humanizado. Preferência a 
médicos clínicos e psicólogos. 
Contato: (11) 99629-2171, com 
Dra. Rosana. COD.11132.

MOEMA  
Alugam-se consultórios de 
alto padrão por períodos. 
Consultórios com banheiros 
privativos, macas automáti-
cas, mesa ginecológica, Wi-Fi, 
café, recepcionista para 

cuidar dos agendamentos e 
estacionamento. Agende sua 
visita! Contato: (11) 97175-
3589, com Carol. COD.11156.

BELA VISTA  
Alugam-se salas (período ou 
integral) para médicos em 
clínica ao lado do Shopping 
Pátio Paulista. Salas mobilia-
das e prontas para uso. Inclui 
vaga no estacionamento do 
prédio, serviços de secretária 
e sistema de prontuários. 
Estrutura com laboratório de 
análises clínicas e de imagens 
(ultrassom, eletrocardiogra-
ma, ecocardiograma, polisso-
nografia e função pulmonar). 
Contato: (11) 2894-1542, com 
Andreia. COD.11194.

PINHEIROS  
Aluga-se sala mobiliada (por 
períodos) em clínica médica, 
localizada em Pinheiros (perto 
do Shopping Eldorado). Ampla 
recepção, 2 secretárias, sala 
de espera, Wi-Fi, ar-condi-
cionado e estacionamento. 
Contatos: (11) 99469-5341 e 
3813-0077, com Aline ou Cláu-
dia. COD.11247.

CAMPO BELO  
Alugam-se salas equipadas 
para atendimento médico. 
Valor por período ou mensal 
e inclui gestão de agenda e 
secretárias. Prédio com es-
tacionamento e fácil acesso. 
Contatos: (11) 5049-0262 ou 
(11) 94466-6435. COD.11257.

JARDIM PAULISTA  
Alugam-se salas (por perío-
dos) em clínica localizada na 
Rua Bento de Andrade, 146. 
Infraestrutura completa e 
boa localização. Contato: (11) 
98763-8006, com Deva Al-
meida. COD.11336.

MOEMA  
Alugam-se salas (por perío-
dos) em consultório na Ala-
meda dos Maracatins, 1.217 
(próximo ao Shopping Ibira-
puera e a Estação Eucaliptos). 
Salas amplas e mobiliadas 
com macas adaptáveis e auto-
clave. Secretária para agenda-
mentos e estacionamento no 
local (desconto para pacien-
tes). Contato: (11) 94312-0109, 
com Thaísa. COD.11352.

INDIANÓPOLIS  
Alugam-se salas (por período) 
para médicos na Alameda dos 
Maracatins, 1.435. Estrutura 
com Wi-Fi, ar-condicionado, 
alvará de vigilância sanitária 
e estacionamento com 
manobrista. Valor mensal 
do aluguel e condomínio 
(1 período por semana), a 
partir de R$ 650,00 por mês. 
Contatos: (11) 5041-2964/ 

99211-1558, com Rosangela 
Queiroz. COD.11366.

ACLIMAÇÃO  
Alugam-se salas mobiliadas 
(por período) em prédio ao 
lado do metrô Vergueiro, 
com 3 recepcionistas, lim-
peza, documentação para 
convênios e garagem. Con-
tato: (11) 95463-4505, com 
Elizabeth. COD.11381.

PINHEIROS  
Alugam-se períodos em salas 
decoradas, com 2 recepcio-
nistas, limpeza, documenta-
ção para convênios e Wi-Fi. 
Prédio ao lado do metrô 
Sumaré (Oscar Freire). Con-
tato: (11) 95463-4505, com 
Elizabeth. COD.11382.

MOEMA  
Aluga-se sala para médicos 
por período ou mensal. Con-
tato: (11) 5051-0799 (What-
sApp). COD.11392.

BARUERI  
Sublocação de espaço para 
profissionais das áreas de 
Dermatologia ou Ginecologia. 
A clínica está localizada na 
Avenida Copacabana, 112 - 
Dezoito do Forte Empresarial 
– Alphaville. Atendimentos 
particulares e convênios. 
Contatos: (11) 99913-4457 e 
(11) 94242-5451, com Karla 
ou Ana. COD.11411.

SANTA CRUZ  
Aluga-se consultório médico, 
segunda-feira (8h às 14h), 
terça-feira a quinta-feira 
(8h às 18h) e sexta-feira 
(8h às 14h). Valor mensal 
R$ 1.200,00. Contatos: (11) 
99729-4077 e (11) 99865-
7011, com Tina e Rafaela. 
COD. 11618.

JARDINS  
Aluga-se clínica, das 8h às 
21h30, próximo ao Ibira-
puera, com estacionamento 
na região, salas espaçosas 
e recepção confortável. 
Estrutura com seis salas 
para atendimento particular. 
Contato: (11) 3889-3800. 
COD.11529.

HIGIENÓPOLIS  
Sublocação de alguns perío-
dos em consultório, com sala 
de atendimento (incluindo 
balança, maca e bioimpe-
dância), 2 banheiros, sala de 
espera, Wi-Fi, impressora, 
ar-condicionado, além de es-
tacionamento. Secretária de 
segunda a quinta-feira, das 
8h30 às 18h30, e na sexta, 
das 8h30 às 17h30. Contato: 
mfccmarcelo@gmail.com. 
COD.11544.

Tome cuidado ao receber 
interessados em salas, 
imóveis e eventuais 
produtos anunciados, 
seja em nossos veículos de 
comunicação ou em outros. 
Não deixar as pessoas 
sozinhas no ambiente, por 
exemplo, além de tentar 
checar a veracidade das 
informações apresentadas.

Prezado associado,

Salas e 
períodos

Anuncie 
aqui com 
destaque!

comercial@apm.org.br
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apartamento de 62m² 
próximo do metrô Clínicas. 
Imóvel mobiliado com 2 
dormitórios, living para 
2 ambientes, cozinha 
integrada, 1 vaga na 
garagem, piscina adulto 
e infantil, salão de festas, 
playground, academia, 
sala de reunião, lavanderia 
coletiva e restaurante. 
Estão inclusos água e gás 
no condomínio. Contatos: 
(16) 99201-3361 e (16) 
99129-9385 (WhatsApp). 
COD.11364.

CONCEIÇÃO  
Aluga-se apartamento de 
2 dormitórios, 1 banheiro, 
sacada nos quartos, 1 
vaga de garagem, piscina, 
churrasqueira com forno 
para pizza e salão de 
festas. Locação no valor 
R$ 1.400,00 e condomínio 
R$ 1.200,00. Contato: (11) 
98346-7280, com Dr. Luiz 
COD.11427.

SANTA CRUZ  
Aluga-se sala comercial 
na Rua Loefgren, 1291, 
no Edifício Dorgan Work 
Center, ao lado do metrô 
Santa Cruz, com 1 vaga de 
garagem de estacionamento 
para cada conjunto. 
Contato: (11) 98354-4749, 
com Patrícia. COD.11080.

SANTA CRUZ  
Aluga-se sala comercial 
para consultório médico ou 
escritório, com 3 ambientes 
(sala de recepção com 
bancada para atendimento, 
sala de atendimento 
com mesa em mármore, 
armários e sala de exame 
com 2 banheiros). Contato: 
(11) 3825-5330, com Marli. 
COD.11127. 

VILA MARIANA  
Aluga-se consultório de 
32m² na Rua Borges Lagoa 
(acesso ao metrô Hospital 
São Paulo), com 2 salas, 
sala de espera, 2 banheiros, 
1 copa, ar-condicionado 
e 1 garagem. Aluguel R$ 
1.600,00, IPTU R$ 253,00 
e condomínio 655,00. 
Contato: (11) 97411-5464, 
com Cristina. COD.11200.

HIGIENÓPOLIS  
Aluga-se consultório médico 
montado para Ginecologia 
Obstetrícia ou outra espe-
cialidade na Rua Sergipe, 
401. Com aproximadamente 
35m², o espaço conta com 
recepção, banheiro, copa 
e sala de atendimento em 
prédio comercial. Garagem 
para clientes e médicos. 
Contato: (11) 99585-2585 
(WhatsApp). COD.11405

Equipa-
mentos 
& Outros

US PORTÁTIL  
Vende-se aparelho de ultras-
som portátil com dois trans-
dutores lineares inclusos, em 
Pinheiros. Frequência de até 18 
MHZ, doppler colorido, Power 
Doppler e medida de doppler 
espectral. Licenças para múscu-
lo esquelético, vascular e ava-
liação de manutenção recente. 
Nobreak 2.0 KVA senoidal. 
Contatos: (11) 3816-4114 ou (11) 
94525-2264 (WhatsApp), com 
Priscila. COD.11201.

CÂMARA  
Vende-se câmara conservadora 
de vacinas e medicamentos e 
imunobiológicos, com apenas 
1 ano de uso. Fabricada em 
2021, modelo BT-1100.140 TOP. 
Valor R$ 9.000,00. Contato: (11) 
99914-5040. COD.11233.

US PORTÁTIL  
Vende-se aparelho de ultras-
som portátil Sonoace Pico, com 
três transdutores inclusos. O 
aparelho vem com carrinho, ví-
deo printer e Nobreak. Contato: 
(11) 99112-3993. COD.11551.

CARTEIRA ORTOPEDIA Ven-
de-se carteira de convênio de 
clínica de Ortopedia estabe-
lecida há mais de 30 anos na 
região do ABC. Mais de 30 mil 
pacientes cadastrados. Contato: 
(11) 99580-0869, com Dra. N. V. 
Saldanha. COD.11058.

Profis-
sionais

 
VOLUNTÁRIOS  
Precisa-se de médicos volun-
tários (pediatras, oftalmolo-
gistas, otorrinolaringologista, 

ginecologista e obstetra e 
clínico geral) para o Centro 
Assistencial Cruz de Malta, 
localizado na Rua Orlando 
Murgel, 161. Contatos: (11) 
99922-2015/ ricardospau-
la@uol.com.br, com Dr. 
Ricardo. COD.11351.

OFTALMO E OTORRINO  
Contratam-se médicos 
oftalmologistas e otorri-
nolaringologistas para um 
período de 4 horas por 
semana para desenvolver 
um projeto de atendimento 
a crianças e adolescentes, 
na Rua Orlando Murgel, 161. 
Contatos: (11) 99922-2015/ 
ricardospaula@uol.com.br, 
com Dr. Ricardo. COD. 11389.

ENDOCRINO  
Contrata-se especialista em 
Endocrinologia. A clínica 
K/BRASIL Endocrinologia 
Integrada está localizada na 
Avenida Copacabana, 112 
- Dezoito do Forte Empre-
sarial - Alphaville. Atendi-
mentos em Endocrinologia 
adulto, Endocrinopediatria, 
Nutrição adulto e infantil 
(particulares e convênios). 
Contatos: (11) 99913-4457 e 
(11) 94242-5451, com Karla 
ou Ana. COD.11410.

Imóveis

Venda
TAUBATÉ  
Vende-se sala comercial 
para consultório na área 
da Saúde, localizado na 
Rua XV de Novembro, 474 
/ Centro - Taubaté. Valor: 
R$ 120.000,00. Contatos: 
(12) 3633-5899 (horário 
comercial), (12) 99727-0045 
(WhatsApp). COD.11138.

VILA MARIANA  
Vende-se apartamento 
próximo do metrô Ana Rosa. 
Imóvel totalmente reformado, 
com 3 dormitórios, 
dependências de empregada 
e uma vaga de garagem. 
Contato: (11) 99231-1897 
(WhatsApp). COD.11617.

VILA CLEMENTINO  
Vende-se módulo comercial 
de 77m² localizado na Rua 
Dr. Diogo de Faria, 1.202. 
Contatos: (11) 99977-1584 
(WhatsApp), com o Dr. Silvio 
Domingues. COD.11540.

Aluguel
JARDIM PAULISTA  
Alugo sala comercial de 45 
m², com infraestrutura, 1 
vaga de estacionamento. 
Rua Pamplona, 145 - Edifício 
Praça Pamplona. Excelente 
localização, próximo à 
Avenida Paulista. Contato: 
(11) 99633-8210, Dr. Everaldo. 
Cód. 10807.

BELA VISTA  
Aluga-se sala comercial na 
Avenida Brigadeiro Luís 
Antônio, 3333 - Edifício 
Medicina (agendar visita). 
Recepção, 2 banheiros, 2 
salas amplas de atendimento, 
copa e uma vaga de garagem. 
Aluguel R$ 1.800,00, 
condomínio R$ 1.100,00 e 
IPTU cerca de R$ 280,00. 
Contato: (11) 99986-7967, com 
Dr. Afonso.  COD.11072.

JARDIM PAULISTA  
Aluga-se ou vende-se 

Cadastre seu classificado 
diretamente no portal  

da Associação.

MAIS INFORMAÇÕES:

(11) 3188-4278

classificados@
apm.org.br

apm.org.
br/servicos/

classificados

Associado 
APM anuncia 
gratuitamente 

neste espaço
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O associado relembra que o 
desejo e o sonho de cursar 
Medicina surgiram desde 
criança, sem nenhuma 
influência ou predestinação.   

Ele conta que veio para 
São Paulo para realizar seu 
internato no Hospital do 
Servidor Público Estadual 
e, durante o período, 
procurou complementar sua 
formação participando de 
atividades extracurriculares 
em algumas instituições da 
capital. “Uma das primeiras 
entidades que procurei foi 
a Associação Paulista de 
Medicina. Na época, havia 
um programa chamado 
‘sócio acadêmico’ e logo 
decidi me associar.” 

Oliveira destaca que seu 
principal interesse ao se 
tornar um associado foi ter 
a oportunidade de participar 

de eventos sociais e reuniões 
científicas presenciais, 
também usufruindo de 
outros benefícios, entre 
eles o plano de saúde e a 
defesa profissional. “Um 
dos eventos que mais gosto 
de acompanhar é o Cine 
Debate, pois há sempre uma 
discussão multiprofissional 
interessantíssima.” 

Para ele, que foi o sorteado 
com um iPhone na última 
pesquisa realizada pela 
entidade, a Associação 
representa uma forma de 
encontro e de debate de 
assuntos importantes para 
os médicos. “Vejo a APM 
como uma oportunidade de 
unirmos forças em prol da 
classe, além da possibilidade 
de troca de experiências. Ao 
mesmo tempo, creio que é 
uma grande aliada na busca 
de reivindicações”, conclui.

NATURALIDADE 
Fernandópolis (SP)

GRADUAÇÃO 
Universidade Federal 
de Grande Dourados 
(UFGD)

ANO DE FORMAÇÃO  
2006

ESPECIALIDADES 
Medicina Legal, 
Cardiologia e Medicina 
Intensiva

CIDADE ONDE ATUA  
São Paulo 

ASSOCIADO DESDE 
2020

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Raio-X

FOTO: LAÍS VASCONCELOS

Fernando Hélio da 
Silva de Oliveira
Associado   [ CRM-SP: 127.680 | RQE-SP: 57.205 ]

“VEJO A APM COMO 
UMA OPORTUNIDADE 
DE UNIRMOS FORÇAS 
EM PROL DA CLASSE” 
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planodesaudeapm.com.br
(11) 3188-4200

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 278
Bela Vista - São Paulo/SP
CEP: 01318-901

concierge@saude.apm.org.br

Utilize já! 

A APM agradece
aos médicos que
dedicam suas vidas
a cuidar das nossas.

18 DE OUTUBRO
Dia do

Temos um 
presente
para você!
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MEDPLEX VERA CRUZ: Incorporadora: Potim Empreendimentos Imobiliários Ltda. Empreendimento registrado em 17/11/2020, sob o nº 01 na matrícula 151.549, do 2º Registro de Imóveis de Campinas – SP. Terreno sem potencial de contaminação conforme 
estudos aprovados pela CETESB 05/00513/19. Licença Ambiental emitida conforme processo 2019000444. Projeto arquitetônico: RAF Arquitetura. Projeto de decoração das áreas comuns: Chris Silveira. Projeto paisagístico: Beth Miyazaki. Os acabamentos, as 
quantidades de mobiliários e os equipamentos serão entregues conforme Memorial do empreendimento. As perspectivas ilustram a vegetação com porte adulto, que será atingido após a entrega do empreendimento e de acordo com o projeto de paisagismo. 
O empreendimento está localizado na Rua Onze de Agosto, 445 - Campinas. Living: Rua do Rócio, 109 – Vila Olímpia – CEP 04552-000 – São Paulo - SP. Comercialização: Cyrela (Creci: J-17.592). MEDPLEX CAMPINAS: Incorporadora responsável: Living Loreto 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Empreendimento registrado em 23/01/2018, sob o n° 07 na matrícula n° 147.309, do 20 Cartório de Registro de Imóveis de Campinas - SP. Imagens meramente ilustrativas. Terreno sem potencial de contaminação conforme 
estudos apresentados à CETESB processo nº 020908/2017-96. Supressão Arbórea autorizada pela Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável e conforme processo nº 2017000630, gerando o Termo de Compromisso Ambiental nº 170/201 
e Licença Prévia nº 2/2018 - RETI. Projeto arquitetônico: Jonas Birger Arquitetura. Projeto de decoração das áreas comuns: Chris Silveira Architecture & Interior Design. Projeto paisagístico: Beth Miyazaki Arquitetura Paisagística. O acabamento, a quantidade 
de mobiliário e os equipamentos serão entregues conforme Memorial Descritivo do empreendimento. As perspectivas ilustram a vegetação com porte adulto, que será atingido após a entrega do empreendimento e de acordo com o projeto de paisagismo. O 
empreendimento está localizado na Avenida Barão de Itapura, 610. Cyrela: Rua do Rócio, 109 – Vila Olímpia – CEP 04552-000 – São Paulo - SP. Empresas responsáveis: Creci Cyrela: J-17.592. Imagens meramente ilustrativas.

REALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO:

AV. BARÃO DE ITAPURA, 610

ENTRE EM CONTATO E VENHA CONHECER

19 4042-6715

TRAGA SEU CONSULTÓRIO PARA O MEDICAL CENTER MAIS 

COMPLETO DE CAMPINAS, FEITO SOB MEDIDA PARA VOCÊ

35 A 46 M2

P R O N T O

36 A 47 M2

CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS DE
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https://lp.cyrela.com.br/medplex-campinas-e-veracruz-revista-apm
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