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Dr. Adriano Valente
Presidente da Associação Paulista de Medicina Santo 
André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra

Depois de alguns anos à frente da 

APM Regional Santo André, Mauá, 

Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, 

posso chancelar algumas coisas.

Reitero a gratidão pelas pesso-

as que conheci, seus propósitos 

nobres, suas gentilezas, condutas 

éticas e suas entregas voluntárias 

para defesa da nossa instituição.

Posso dizer também que me sinto 

privilegiado em ter participado de 

uma entidade estadual que sempre 

se mostrou repleta em lisura em 

suas ações, permeada de pessoas 

de bem, competentes e dedicadas. 

Tive a honra de partilhar bons 

momentos com colegas que se de-

dicam incansavelmente na defesa 

da classe médica em nosso estado.

Estou confiante em ver a quali-

dade e competência dos colegas 

que se propuseram a assumir a 

tarefa de conduzir nossa amada 

APM pelos próximos anos.

Capitaneada pelo Dr. Newton 

Takashima, vejo que a nova equipe 

detém qualidades e competências 

superiores às que pude dedicar, 

e essa constatação nos enche 

de confiança no sucesso que te-

remos.

Vamos juntos em direção a um 

futuro glorioso e sobre os valores 

que buscam proteger, defender e 

melhorar nossa nobre profissão.

Todo sucesso do mundo ao novo 

ciclo 2020-2023.

Esperança convertida 
em confiança
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O pleito para renovação da diretoria da Associação Paulista de Medicina Santo André, Mauá, Ribeirão 
Pires e Rio Grande da Serra, realizado em 31 de agosto, das 9h às 18h, elegeu a Chapa União e 
Determinação, presidida pelo Dr. Newton Ota Takashima. 
 
A posse da nova Diretoria (relação abaixo) acontecerá na Assembleia de Posse da Diretoria, que será 
realizada no dia 9 de novembro, às 21h.

Eleições APM-SP e AMB

ELEIÇÕES APM E AMB

Nova Diretoria da APM Santo André
Gestão 2020/2023

Presidente: Dr. Newton Ota Takashima 
Vice-Presidente: Dr. Chady Satt Farah 
Secretário Geral: Dr. Darly Pereira Junior 
1º secretário: Dra. Daisy Baldez 
1º Diretor de Patrimônio e Finanças: Dr. Newton da 
Costa Brandão Sobrinho 
2º Diretor de Patrimônio e Finanças: Dr. Eliana 
Kiyomi Yamashita Vallejo 
Diretor Social: Dra. Olga Maria Castro Franco Goytia 
Diretor Científico: Dra. Nadjanara Dorna Bueno 
Diretor de Comunicação: Dra. Rosana Neves dos Santos 
Diretor de Defesa Profissional: Dr. Adriano Valente 
Diretor de Cultura e Esporte: Dr. Alderico Cabral de 
Sousa Viana 

As eleições para a nova Diretoria da Associação 
Paul ista de Medicina, Conselho Fiscal e 
Delegados da Capital (Gestão 2020-2023) 
elegeram a Chapa APM para os Médicos, 
presidida pelo Dr. José Luiz Gomes do Amaral. 
Os Delegados eleitos por cada Regional 
completam o quadro da Assembleia Estadual. 

Com 60,46% dos votos, a Chapa 2 - Nova AMB, 
presidida pelo Dr. César Eduardo Fernandes, foi 
a vencedora na eleição da Associação Médica 
Brasileira - Triênio 2021-2023. Segundo o 
Calendário Eleitoral divulgado pela AMB, a 
apuração geral do pleito, julgamento do processo 

eleitoral da AMB e proclamação dos eleitos 
ocorrerá em reunião do Conselho Deliberativo da 
AMB, agendada para 22 de outubro, devendo tal 
decisão ser submetida à aprovação da Assembleia 
de Delegados a ser realizada no dia 23 de outubro. 
Confira a relação completa das Diretorias em:  

APM-http://associacaopaulistamedicina.org.br/
noticia/associados-elegem-nova-diretoria-da-apm-1

 
AMB - http://associacaopaulistamedicina.
org.br/noticia/chapas-nova-amb-e-apm-para-
os-medicos-sao-eleitas-para-a-gestao-2020 
Com informações APM (eleições APM e AMB)

 
CONSELHO FISCAL EFETIVO 
Dr. Antonio Carlos Lugli
Dr. German Goytia Carmona
Dra. Tatiana de Moura Guerschman 
 
CONSELHO FISCAL SUPLENTE 
Dr. Wilson Roberto Davanzo
Dr. Vanderley da Silva de Paula
Dr. Alberto Arouca Monteiro Filho 
 
DELEGADOS ÀS ASSEMBLEIAS DA APM 
Dra. Ariadne Stacciarini Dantas
Dr. Thiago Brunelli Rezende da Silva
Dra. Alice Lang Simões Santos 
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EM FOCO

Agora é possível encontrar e escolher o Médico Especialista desejado, o preço cobrado, os 
horários livres, agendar a consulta e, ao seu final, pagar por Cartão de Crédito

- Médicos Especialistas da APM - Associação Paulista de Medicina.
- Exames com até 80% de economia dos preços praticados no particular, 

nos melhores laboratórios do Estado de São Paulo.

- Livre escolha, sem intermediários, sem mensalidades, sem carências, sem limites de idade, 
sem burocracia. Só paga o que usar.

Tudo pelo celular.
Cadastra-se pelo: https://drapp.com.br/inscreva-se

Chancelado pela 
Associação Paulista 
de Medicina (APM), o 
aplicativo DrApp-APM 
facilita a busca de 
médicos, de acordo 
com a especialidade 
e a localização.

Permite o agenda-
mento on-line e efe-

tua o pagamento. É totalmente digital, prático 
e seguro, podendo ser baixado em qualquer 
celular, Iphone ou Android, gratuitamente.

Eu sou 
APM

“É com grata satisfação que recebi o convite, impos-
sível de ser recusado, para participar da coluna Eu Sou 
APM, da revista digital Notícias Médicas, da Associação 
Paulista de Medicina (APM) Santo André. A indicação 
partiu do nosso presidente Dr. Newton Takashima, eleito 

em agosto para a gestão 2020/2023. Sou filiado à Regional 
Santo André desde abril de 1980, sendo meu número de 
inscrição 20882-5. Tive o prazer de ser integrante ativo da 
Diretoria Executiva na gestão de 1993-1995, tendo inclusive 
participado das tratativas iniciais de construção da sede da 
Casa do Médico Santo André, inaugurada em 1999, propor-
cionando, desde então, um local amplo, bonito e confortável 
para o congraçamento entre os colegas dessa tão honrada 
profissão, bem como realizações de reuniões culturais, even-
tos sociais e científicos, elaborados com excelência pelos 
diretores da entidade, em conformidade com os pilares que 
norteiam uma associação de classe séria e comprometida, 
como é a nossa. Como sócio de uma das 75 Regionais ativas 
da APM, usufruímos do prazeroso Clube de Campo, situado 
na Serra da Cantareira, com completa infraestrutura de lazer, 
com piscinas, playground, salão de jogos, campo de futebol, 
restaurante, hípica, chalés. Também temos à disposição 
importantes serviços, como o Club APM, que por meio de par-
cerias oferece descontos em produtos de grandes empresas. 
Mesmo passando agora o bastão para o meu filho Sávio, com 
muito orgulho, recém-formado, ainda vou continuar ativo na 
APM Santo André. Convido a todos para participarem de nossa 
Associação e comprovarem os benefícios. Abraços fraternos. ”

Dr. Sávio Rinaldo Cerávolo 
Martins
Endocrinologista 
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DIA DO MÉDICO

Festejar o Dia do Médico sempre foi o ponto alto 
da agenda social da Associação Paulista de Medici-
na Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande 
da Serra. E mesmo em tempos de pandemia e 
isolamento social, 2020 não poderia ficar sem 
uma comemoração à altura da importância que o 
médico tem para toda a sociedade, especialmente 
aqueles que estão na linha de frente do combate 
ao Covid-19.

A diretoria que está terminando o seu mandato, 
agora em outubro, capitaneada pelo Dr. Newton 
Ota Takashima, o presidente eleito para a gestão 
2020-2023, cuidou carinhosamente de todos os 
detalhes de uma live muito especial, que será 
promovida no Dia do Médico, 18 de outubro, às 
17h30, com transmissão pelo FaceBook da APM. 

“Frente à impossibilidade de se fazer o nosso 
tradicional almoço ou jantar festivo, que todo ano 
reúne médicos, familiares, amigos e parceiros 
numa grande confraternização, tivemos a ideia 
de organizar a live comemorativa, no próprio Dia 
do Médico, com um roteiro bem elaborado para 
mostrar a importância de todos os profissionais da 
saúde”, explica Dr. Newton. 

Sem cometer spoiler, apenas para aguçar a 
curiosidade, Dr. Newton antecipa alguns detalhes 
da live: gravações com cenas reais e emocionantes 
de atendimento a pacientes com Covid-19 em hos-
pitais da região e depoimentos de representantes 
de diversas classes profissionais envolvidas nesse 
trabalho. “Nosso objetivo é mostrar a participação 
das diversas classes profissionais da área da saú-
de e o quanto esta pandemia exige de cada um, 
com muito sacrifício pessoal pelo bem da nossa 
coletividade. ” 

A live também terá a tradicional e merecida ho-
menagem aos médicos associados com 50 anos 
de formados e a apresentação da nova diretoria 
da Regional da APM, responsável pelos rumos da 
entidade pelos próximos três anos. Tem mais: o 
roteiro reserva ainda apresentação de hobbies de 
médicos que ajudam no combate ao estresse. 

Último e importante detalhe: a apresentação 
da live será feita por um dos melhores mágicos 
do Brasil. “Ele irá fazer truques para entreter 
toda a família e ensinará mágicas para o públi-
co que assistir à transmissão”, convida o futuro 
presidente.

O projeto conta com o apoio:

O Dia do Médico será comemorado 
com uma live especial

18 de Outubro,
às 17h30
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ENTREVISTA

A qualidade do ensino 
médico no Brasil

Das 85 escolas médicas em 
funcionamento em 1997, o 
número saltou para 340, em 
2020, aumentando exponen-
cialmente o número de vagas, 
com a consequente formação 
de mais de 34 mil médicos 
por ano. A projeção para 15 
anos é que haverá mais de 1,5 
milhão de profissionais em ati-
vidade no Brasil. A Associação 
Paulista de Medicina – APM 
se posiciona contra a abertura 

indiscriminada de novos cursos de medicina e/ou ampliação de vagas 
nos cursos ora existentes, propõe a introdução de exame obrigatório a 
todos os formandos das faculdades brasileiras de medicina, sendo que 
apenas os médicos aprovados nesse exame possam obter seu registro 
profissional, e propõe ainda que as faculdades de medicina sejam co-
-responsabilizadas pelo desempenho de seus alunos no exame nacional 
obrigatório, e que aquelas com 50% ou menos de aprovação sejam re-
avaliadas em curto prazo, com revisão do número de vagas oferecidas. 
Para falar sobre essas questões, a revista Notícias Médicas entrevistou 
o Diretor de Defesa Profissional da APM, Dr. Marun David Cury.

O Brasil é vice-campeão mundial em número de faculdades de medi-
cina - cerca de 340, atualmente. A maior parte das faculdades auto-
rizadas pelo MEC oferecem laboratórios inadequados, não conta com 
hospitais-escolas, entre outros pontos negativos para a boa formação 
do médico. Nesse cenário, fica a pergunta: que tipo de médicos as 
faculdades do país estão formando?
As faculdades no Brasil estão formando médicos com uma educação 
muito deficiente. Esses profissionais, no desenvolvimento do trabalho, 
apresentam muitas irregularidades. Medicina é uma ciência que não 
oferece possiblidade de erro. No entanto, o que se percebe atualmente é 
que o número de erros médicos aumentou muito em função exatamente 
da má qualidade do ensino médico. 

Das cerca de 340 faculdades de Medicina aprovadas pelo MEC em 
plena atividade, quantas não oferecem um ensino adequado?
Acredito que a maioria, infelizmente. Hoje, até mesmo o aluno formado 
na USP tem uma formação deficiente. Então, a complementação com 
a residência médica é obrigatória e essencial. Do contrário, o médico 
não terá condição de trabalho. Numa análise sucinta, é muita escola 

Dr. Marun David Cury 
Diretor de Defesa Profissional da APM

Associado, 

Acompanhe o site da APM Santo André 
www.apmsantoandre.com.br 

Também siga a APM Santo André 
pelo Facebook 

A sua participação é muito importante!

A APM Santo André, 
Mauá, Ribeirão Pires e Rio 

Grande da Serra oferece 
belíssima sede, com 

completa infraestrutura, 
eventos e serviços 

exclusivos.

Usufrua de todos os 
benefícios e vantagens
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para pouco docente capacitado, bem informado, 
com títulos, que possa ministrar as aulas e passar 
o conhecimento de forma adequada. O aluno de 
medicina precisa ter um conhecimento muito sólido 
e vasto. Hoje, o Brasil forma mais de 30 mil médicos 
por ano. 

É fundamental uma reestruturação do ensino 
médico?
Ah, sim, é preciso uma nova análise do currículo, 
que todos esses créditos sejam passados, de fato, 
para os alunos. Nós defendemos que durante o 
curso médico o aluno deva passar por provas de 
avaliação para medir o seu desempenho. Seja na 
USP, na Santa Casa ou em uma faculdade lá em 
Ponta Porã, o aluno deva ser avaliado no segundo, 
quarto e sexto ano, semelhante à prova aplicada 
pelo Cremesp [Conselho Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo] aos formandos de medicina. 

A implementação de um exame obrigatório de 
conclusão de curso, como é feito pela Ordem dos 
Advogados do Brasil – OAB, seria um instrumento 
essencial para garantir a segurança e a qualidade 
do atendimento à população?
Seria um caminho, mas para que isso fosse factível, 
teríamos que ter uma lei a nível nacional, aprovada 
pelo Congresso. A APM defende a criação dessa lei, 
mas sabemos que é algo muito difícil de acontecer, 
porque existem muitos interesses por trás disso. 

A previsão para 2020 é que 34 mil novos médicos 
entrem no mercado de trabalho, sendo que a maio-
ria irá fixar trabalho nos grandes centros urbanos, 
mantendo a desigualdade de distribuição dos 
médicos. Esse ainda é um grande desafio no País?
Com certeza. O Brasil tem problema de interioriza-
ção do médico, porque não tem um plano de car-
reira para o médico, fazendo com que o profissional 
prefira os grandes centros, onde ele tem uma oferta 
maior de trabalho, facilidades de atualização científi-
ca, maior suporte para desenvolver a profissão com 
interação com outros especialistas e profissionais 
de outras áreas da saúde – o médico precisa desse 
suporte. Sem todos esses quesitos, o médico não 
quer se interiorizar, afetando de forma negativa 
a demografia médica. A única solução para esse 

desafio é a criação de um plano de carreira para o 
médico, semelhante ao que ocorre com juiz e promo-
tor, viabilizando a interiorização do recém-formado. 
Do contrário, ele escolherá os grandes centros para 
se fixar profissionalmente.

A qualidade da medicina sofre constantes ame-
aças de flexibilização de entrada de médicos 
estrangeiros sem o Revalida - Exame Nacional de 
Revalidação de Diplomas Médicos. Como a APM 
analisa essa questão?
A APM é extremamente contra a flexibilização e 
também contra o Revalida light, que liberaria facul-
dades privadas de medicina a atuarem no processo 
de revalidação de diplomas. A APM defende que 
formados no exterior, quer sejam estrangeiros ou 
brasileiros que fizeram curso de medicina em outro 
país, devam passar pelo Revalida. Em qualquer 
país do mundo, o médico estrangeiro não tem au-
torização para atuar no mercado de trabalho sem 
a devida revalidação do diploma. O nosso Revalida 
aplica questões bastante básicas, e mesmo assim 
muitos médicos formados no exterior têm dificulda-
de de passar no exame. A flexibilização do Revalida 
coloca em risco a saúde da população. Se aqui no 
Brasil temos dificuldade na qualidade do ensino 
médico, imagine como deve ser em muitos países 
que sabemos que não oferecem condições mínimas. 
No Paraguai, por exemplo, sabemos que as aulas 
são ministradas em galpões, sem estrutura, sem 
cadáver para o aluno estudar, com professores 
totalmente deficientes. 

Ensino deficitário e aumento considerável de 
egressos de medicina todos os anos no mercado de 
trabalho, grande parte sem condições adequadas 
para o exercício da medicina, diante dessa realida-
de, na sua visão, qual será o futuro da medicina?
Muito triste! Se continuar dessa maneira, sem mu-
danças positivas, nós teremos uma minoria de mé-
dicos com uma educação sólida, com capacitação 
para atender bem a população, e uma maioria sem 
formação suficiente para oferecer um atendimento 
de qualidade. Infelizmente, essa realidade trará um 
prejuízo muito grande ao cidadão brasileiro, que 
estará sempre correndo risco de ser atendido por 
um médico não qualificado.
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ASSESSORIA JURÍDICA

A nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) vai 
exigir que empresas adequem o tratamento de dados 
pessoais dos clientes a regulamentos específicos. Um 
cenário mundial marcado por informações vazadas pela 
internet e a ameaça constante dos hackers, o projeto é 
considerado um marco na história da cibersegurança 
no Brasil, trazendo maiores garantias às instituições e 
pessoas físicas.

Na adaptação à LGPD por parte das instituições de 
saúde, a grande novidade é o ajuste de todos os pro-
cessos internos, sobretudo aqueles nos quais transitam 
informações sensíveis inerentes ao paciente/cliente. 
Portanto, clínicas, hospitais e laboratórios precisarão 
reavaliar o ciclo de vida de todos os dados coletados no 
atendimento ao paciente, além de seus dados internos. 
Tudo deverá ser inspecionado e documentado.

O sistema de segurança deverá ser atualizado e 
otimizado, sendo esse o primeiro passo. Por outro 
lado, a equipe que compõe o quadro de prestadores 
de serviços internos e externos deverá ser atualizada, 
ressaltando-lhe adequação à política interna de segu-
rança, para a importância de informar antes ao paciente 
qual o uso das suas informações, bem como conferir 
se eles irão consenti-lo.

O ideal é que todos os funcionários entendam a res-
ponsabilidade do tratamento de dados em suas rotinas 
de trabalho. Será preciso criar uma verdadeira cultura 
de proteção de dados nas organizações.

Com a chegada da nova Lei Geral de Proteção de 
Dados, os pacientes assumem o papel de protagonis-
ta, com o direito de retificar os seus dados, excluí-los, 
restringir o tratamento das informações, portabilizar, 
revogar o seu consentimento e saber exatamente para 
que os seus dados serão utilizados. 

A solicitação de atualização de dados deverá ser 
realizada de maneira clara para que o paciente saiba 

Dr. Leonardo Dominiqueli Pereira
Advogado atuante na área de compliance penal, sócio do escritório Barros de Moura & Dominiqueli Pereira Advo-
gados Associados, prestador da APM Santo André

Os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados 

exatamente o que vai ser coletado, para que finalidade, 
se haverá compartilhamento de suas informações e com 
quem. Em caso de menores de idade ou dependentes, os 
dados somente poderão ser tratados com o consentimento 
dos pais ou responsáveis legais.

No caso de envio de dados a parceiros, é preciso que 
novos formulários de consentimento sejam solicitados. 

Com isso, os pacientes têm todo o direito de, quando 
quiserem, pedir a correção dos dados, acesso a eles ou, 
até mesmo, sua exclusão por parte da instituição. Além 
disso, informações relativas a posicionamento político, 
condições de saúde, vida sexual e características físicas 
devem ser resguardadas por se tratar de dados sensíveis, 
sendo proibido seu uso para discriminação.

A dica importante é que as instituições de saúde devam 
investir fortemente na contratação de um profissional para 
gerenciar todo fluxo de informações dentro da empresa, 
desde a etapa inicial, como por exemplo: Data Protection 
Officer (DPO).

O maior desafio nesse processo de adequação será 
alcançar o controle total do tratamento de dados que 
transitam nas instituições.

E esse desafio pode ficar ainda maior quando se trata 
de dados sensíveis, como os que revelam convicções 
religiosas, opiniões políticas, raça ou orientação sexual, 
que devem ser coletados com um cuidado a mais, além 
de apenas em situações específicas.

É um momento de mudança que precisa de atenção 
dos seus gestores.  Em caso de infração comprovada, a 
organização envolvida pode receber advertências simples 
e multas (equivalentes a 2% do seu faturamento, inclu-
sive) limitadas ao valor de R$50 milhões. Corre o risco 
ainda de ter seu acesso aos dados do usuário inacessível 
temporária ou totalmente, assim como pode responder 
judicialmente, a depender da violação.
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ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA

Diagnóstico de COVID-19
Dra. Nadjanara Dorna Bueno
Hematologista, Diretora Científica da APM Santo André

O período de incubação para COVID-19 é em 
torno de 14 dias. De 4 a 5 dias da exposição para 
sintomáticos. A maioria dos pacientes sintomáti-
cos desenvolvem sintomas dentro de 11,5 dias 
do contato. Os pacientes com COVID-19 podem 
ser agrupados nas seguintes categorias: assinto-
máticos, doença leve, moderada, severa e crítica. 
Os sinais e sintomas são febre, tosse, fadiga, 
anorexia, perda de olfato, mialgia. A proporção de 
transmissão na população de assintomáticos ou 
pré-sintomáticos, comparados com sintomáticos, 
não é bem clara.

Idade é risco importante para a doença severa, 
complicações e morte. Em idosos acima de 85 
anos chega de 10 a 27%, e com idade inferior 
a 40 anos, 0,2%. A presença de comorbidade é 
fator importante. Doença cardiovascular (10,5%), 
Diabetes Melitus (7,3%), doença respiratória crô-
nica (6%), hipertensão arterial (6%). Complicações 
frequentemente incluem pneumonia, falência 
respiratória, infecção bacteriana secundária, 
sepses, cardiomiopatia, insuficiência renal aguda, 
disfunção hepática, tromboembolismo, sangra-
mento gastrointestinal, coagulação intravascular 
disseminada, polineuromiopatia, Dimero-D eleva-
do está associado com alto risco de morte.

Exames de diagnóstico laboratorial:
Teste de diagnóstico inicial, detecção de SARS-

-CoV-2, teste viral (ácido nucleico ou antígeno) pelo 
swab nasal (RT-PCR) que identifica a infecção. É 
recomendado para infecção aguda. O resultado 
ocorre após 1-2 dias da coleta. SARS-CoV-2 RNA 
também pode ser detectado no sangue, sua pre-
sença pode ser marcador de doença severa. 

Há 5 categorias de indivíduos para RT-PCR/
COVID-19:

•Pacientes com sinais e sintomas consistentes 
com COVID-19;
• Indivíduos assintomáticos com suspeita de 
exposição a SARS-CoV-2;
•Indivíduos assintomáticos sem suspeita de ex-
posição, para identificação precoce em situação 
especial;
•Screening para saúde pública.

Os anticorpos de fase aguda da doença, que 
são IgM ou IgA, aparecem em torno do 10° dia de 
sintomas. Já os anticorpos tipo IgG são produzi-
dos posteriormente pelo organismo e geralmente 
aparecem a partir do 15° dia de contágio. Eles 
podem permanecer por meses ou anos no nosso 
organismo.

Se o resultado do exame detecta IgG reagente 
e IgM/IgA não reagente, significa que o paciente 
teve infecção há pelo menos 3 semanas, e pode 
estar imunizado, porém ainda não há evidências 
científicas sólidas que afirmem o tempo de dura-
ção dessa imunização.

O período ideal para realização do teste soroló-
gico é após o 10° dia do início dos sintomas, pois 
antes desse período temos uma baixa sensibilida-
de e uma probabilidade maior de falso negativo. 
Como alguns casos apresentam falsos positivos 
de IgM/IgA, é preciso repetir o exame no período 
de 7 dias e verificar se houve mudanças ou sur-
gimento de IgG.

Os testes são parte fundamental para o sistema 
de saúde, monitorizando a progressão e impacto 
do SARS-CoV-2 no país.

Medscape Drugs & Diseases. Jun 2020 
Gustavo Campana, Dasa 2020
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ALUGA-SE
• Clínica Médica, com 200m2, 3 vagas 
para carro. 
Rua das Monções, no Bairro Jardim, 
Santo André. 
Tratar: Rubens (11) 98272-3922

• Locação de Horário em Consultórios
De horário em consultórios das 12h às 
17h, por hora, ou por período, ou mensal.
Local: Rua Almirante Protógenes, 289, 
12 andares, sala 121. Prédio novo, com 
excelentes instalações, uma vaga na 
garagem de fácil acesso, Internet – wifi, 
Telefone fixo, estacionamento fácil para 
clientes
Ampla sala de espera no edifício
Sala de espera no conjunto
Local e Prédio com segurança total
Especialidades: qualquer especialidade 
clínica que não requeira enfermaria .
Somente atendimento.
Contato: Lúcia, a partir das 10 horas 
(11) 4992-8699 e (11) 98232-3252 e 
(11) 95306-8585

• Espaço para Consultório pediátrico 
em Santo André, bairro Jardim, sala 
ampla, com estacionamento no local, 
boa localização, decoração diferenciada! 
Contato Nádia (11) 97140-0688

• Sala para profissionais da saúde, 
com estrutura física e de secretárias 
montadas, em Santo André, em prédio 
só de consultórios. Aluguel por períodos 
ou mensal.
Para maiores informações, entrar em 
contato pelo telefone (11) 4990-7663 

• Sala para consultório, ótima locali-
zação, não há preferência para espe-
cialidade. 
Av. Dr. Alberto Benedetti, 376, esquina 
com Rua Fortaleza, Vila Assunção, Santo 
André.
Tratar com Ana Paula: (11) 99753-0066 
/ (11) 4319-1126

• Sala comercial, com 65m², na Rua 

Mediterrâneo, 290, 2º Andar - sala 21, 
no Bairro Jardim do Mar, São Bernardo.
Tratar com Talita: (11) 4123-3634 / 
4122-5263 / 95037-2900 / 99633-
8210

• Sala de 60m2 mobiliada para consul-
tório médico, no centro de Santo André, 
com 2 banheiros e uma mini copa. Con-
domínio 700,00.
Tratar com o Dr. Savio: (11) 4990-9612.

•Salas para Atendimento Médico
Locação por hora ou período.
Informações: (11) 2598-2878 ou pelo 
e-mail: vitalia@ig.com.br

•Conjunto comercial
Com recepção, dois banheiros e quatro 
salas.
Av. Dom Pedro II, esquina com rua Ca-
tequese.
Aluguel: R$1.100,00.
Contato: Sra. Shirley (11) 4992-7111

•Salas e  horários disponíveis para 
consultório
Preferência para pediatras ou  neuro-
logistas.
Av. Dom Pedro II, 125. 
Tratar: Dra. Daisy, fone: (11) 4992-7111                                        

•Sala para profissional de saúde, com 
toda a infraestrutura.
Ótima localização, perpendicular à Av. 
Portugal e Pereira Barreto, próximo ao 
Hospital Brasil, Santo André.
Informações: (11) 4437-4127 / 4427-
3874, com Renata

•Salas para alugar
Rua Vichi, 51 - Vila Metalúrgica - Santo 
André       
Falar com Adriana   tel: (11) 4997-4876
Prédio com dentista há 20 anos na re-
gião. São 03 salas independentes com 
02 banheiros estacionamento e sala de 
espera montada.
Valor de R$ 1.500.00 as 03 salas com 
toda estrutura.

•Sobrado Comercial Novo
Centro Santo André, Travessa Lucida, 58
4 salas com WC feminino, Wc Masculino. 
Wc para Deficiente.
Tratar com Newton, 
cel: (11) 94233-7368

ALUGUEL 
ANUAL/TEMPORADA
•Riviera-São Lourenço
Pé na areia, Módulo 6, Ed. Malibu, 1°an-
dar, 4 dorm. suíte, 2 banheiros, varanda 
gourmet.
Contato: Ângela (11) 4436-3017
•Praia do Forte-Praia Grande
50m da praia, apto. 1 dorm., cozinha, 
banheiro e garagem.
Contato: Dra. Daisy (11) 99850-0066.

VENDE-SE
 Quatro terrenos em Ilha Comprida 
Três terrenos são a três quarteirões da 
praia e mais um terreno (300m2) de fren-
te para o mar. Total dos quatro terrenos 
1.200m2. Todos com escritura, IPTUs 
pagos e autorização do meio ambiente 
para construir.Valor dos quatro terrenos: 
R$ 150.000,00 
Contato: (11) 99850-0066

•Barco 27 pés cabinada
Motor volvo penta, 5,7 gasolina – 300hs 
de uso, marina em Bertioga, único dono 
(médico), preço R$ 65.000,00.
Contato: Ângela (11) 4436-3017 / 4436-
3166 ou 99937-2500

SUPLEMENTOS
• Fit-one Suplementos Alimentares  
Avaliação Física, Prescrição de Treino, 
Modulação Metabólica, Rejuvenesci-
mento com célula tronco.
Rua Alvares de Azevedo, 60 – Centro 
Santo André 
Contato: (11) 2598-0606.
www.fitonesuplementos.com.br  
www.fitone.jeunesseglobal.com

NEGÓCIOS & CIA



Bem-vindo ao Clube de Benefícios APM. Aqui você fica por dentro 
de todas as parcerias que fazemos para oferecer a você as melhores 
ofertas de produtos e serviços de empresas parceiras, em condições 
diferenciadas, com alcance nacional e local.

SOLID IDIOMAS 
30% de desconto na mensalidade e 
sem taxa de matrícula e de material. 
(11) 2325-0884
www.solididiomas.com.br

ALIANÇA FRANCESA
15% de desconto nos cursos regulares
Fones: (11) 4427-4586 / 4436-9578

DEFESA PROFISSIONAL
Prevenção, orientação e defesa de seus 
associados quando acusados de má 
pratica da medicina no exercício pro-
fissional, usualmente apontada como 
“erro médico”.
(11) 3188-4207
E-mail: saude@apm.org.br 
 
DESPACHANTE 
Despachante João Ramalho 
(11) 4994-5032/
4438-0084

ASSESSORIA JURÍDICA
Escritório Barros de Moura & 
Dominiqueli Pereira Advogados
Fones: (011) 4427-6749 / 2379-7011     
Site: bmdpadvogados.com.br

PLANTÃO JURÍDICO GRATUITO PARA 
SÓCIOS 
Nas áreas civil, administrativa, traba-
lhista, direito do consumidor, imobiliá-
ria, família, entre outros.
E-mail: info@apmsantoandre.org.br

ATESTADOS MÉDICOS
A APM fornece formulários de atesta-
dos médicos e de saúde ocupacional, 
impressos e digitais, para médicos, 
consultórios, clínicas, hospitais e 
empresas.
Site: apm.org.br

CLASSIFICADOS GRATUITOS
Sócios tem espaço na revista Notícias 
Médicas para anunciar venda, locação 
etc.

PLANOS DE SAÚDE
A APM e a Qualicorp proporcionam 
ao médico associado os melhores 
planos de saúde coletivo por adesão, 
com condições especiais de preço e 

carência.
E-mail: info@apmsantoandre.org.br

PORTO SEGURO
IASA Corretora de Seguros
Fones: (11) 4476-1255 / 97153-4839
E-mail: izilda@iasaseguros.com.br 
Site: www.iasaseguros.com.br

ASSESSORIA CONTÁBIL 
IDS Assessoria Contábil
(11) 4330-7413 
E-mail: ids@idscontabil.com.br

PLANO DE SEGURO SAÚDE
A APM disponibiliza aos associados a 
oportunidade de aderir aos contratos 
coletivos de planos de saúde e odontoló-
gicos, com diversas vantagens especiais 
e valor inferior ao praticado no merca-
do. Entre em contato com a APM para 
conferir coberturas, carências, rede 
credenciada e abrangência na capital, 
no interior e em outros estados. 
(11) 3188-4267.

MK BLINDADOS 
Blindagem e Manutenção de 
Veículos
Serviço de blindagem, com aplicação 
de materiais de proteção com nível 
III-A de segurança, manutenção de 
blindados e venda de veículos blinda-

dos novos e seminovos.
7% de desconto no valor do carro, em 
8x sem juros com cheques ou cartão.
Fones: (11) 2264-0720 / 7737-8507 
E-mail: cleber@mkblindados.com.br
Site: www.mkblindados.com.br

SPAZIO ITALIANO 
Centro de Língua e Cultura Italiana 
Ltda
(Santo André, ABC e São Paulo)
10% de desconto nos cursos minis-
trados tanto nas escolas quanto nos 
cursos incompany.
Fones: (11) 4427-6500 / 6833-1211
E-mail: spazio@spazioitaliano.com.br
Site:  www.spazioitaliano.com.br

CLUBE DE BENEFÍCIOS
Grandes empresas, de alcance nacional 
e local, oferecem produtos e serviços 
em condições exclusivas à classe mé-
dica, contemplando diversas áreas de 
interesse do médico. Para desfrutar dos 
benefícios, cadastre-se gratuitamente 
pelo site: www.apm.org.br

CLUBE DE CAMPO
Localizado na Serra da Cantareira, o 
Clube de Campo da APM é uma ótima 
opção de lazer e descanso para os 
médicos associados da entidade,  
(11) 4899-536/3518/3519.

A Associação Paulista de Medicina Santo André, 
Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra

 oferece benefícios especiais aos médicos associados. Confira alguns:

BENEFÍCIOS


