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Médicos denunciam irregularidades
Os membros da diretoria do SINDIMED
fizeram uma série de visitas em diversos
equipamentos da rede de saúde santista, entre policlínicas e prontos-socorros.
Segundo o diretor do SINDIMED, Luiz
Arnaldo Garcia, a estrutura da rede, em
geral, apresenta alguns locais ´bem ruins´. Ele visitou a região da Zona Noroeste, nas policlínicas do Bom Retiro,
Rádio Clube e Alemoa.
“A maioria dos equipamentos estão
instalados em casas adaptadas, mas
sem estrutura adequada. A que apresenta melhores condições, em relação
à estrutura de policlínica é a do Rádio
Clube. Outra reclamação constante refere-se à falta de remédios”, conta.
Ele disse ainda que os médicos da
rede ficaram satisfeitos em relação à
ação do SINDIMED de ir nos locais de
trabalhos dos colegas. Alguns quiseram
dar depoimentos, porém pediram para
não serem identificados.
Médicos da policlínica do Bom Retiro,
que optaram por não se identificar, reclamaram da ausência de segurança no local, que já foi assaltado várias vezes. Eles
disseram que antes havia a presença do

PS da Zona Leste foi um dos locais visitados

guarda municipal. As outras queixas referem-se à falta de espaço para atender
a crescente demanda e aos baixos salários. De acordo com os profissionais, a
baixa remuneração foi o motivo que fez
muitos médicos aprovados no concurso
não assumirem suas funções.
O presidente do SINDIMED, Octacílio
Sant´Anna Júnior, conversou com os
colegas no PS Central. Ele disse que a
grande insatisfação é velha conhecida de
todos, ou seja, os baixos salários e falta
de condições de trabalho. “Soma-se isso
a grande demanda nesses locais e a
constante cobrança em cima do médico.
A culpa do caos é sempre do médico,

mas ninguém vê como ele trabalha. Estamos na eminência de uma reunião com
o prefeito João Paulo Tavares Papa e vamos mostrar a ele que a Prefeitura precisa pagar melhor o médico. Prova disso,
como disseram os colegas é que muitos
médicos que passaram no concurso nem
assumiram. Assim, o município correrá o
risco de falta de médicos em seu quadro,
como já acontece”.
Igual reclamação foi no PS da Zona
Leste, conforme relata Marcelo Quinto.
“Passou da hora da nossa categoria ser
reconhecida pelas autoridades”.
Guarujá
No Hospital Santo Amaro, os salários dos médicos continuam atrasados.
No último dia 28 de abril, o prefeito Farid Madi apresentou a nova Comissão
Interventora, que possui quatro profissionais e será presidida pelo médico
sanitarista Péricles de Oliveira.
O prefeito quer o fim da intervenção,
ou seja, devolver o hospital à Associação Santamarense de Beneficência de
Guarujá. Para isso está disposto a assumir 90% da dívida do hospital, cerca
de 49 milhões.

EDITORIAL

Curtas

´MÉDICO-BRINDE´: FIQUE FORA DESSA!
Caros colegas,
Aproveito esta ocasião para voltar à tona com um
tema sempre polêmico, conhecido como ´médicobrinde´. Em artigo publicado no jornal do Cremesp
de março, o conselheiro Renato Françoso Filho, argumenta de modo claro e inteligente o risco que estas parcerias com empresas que oferecem o médico como ´brinde´ para vender seus produtos são absurdas e contribuem na desvalorização de uma profissão tão nobre que é ser médico.
Ele reforça ainda que o argumento de colegas conveniados a essas empresas de que pagam mais que
muitos planos de saúde – são injustificáveis para torná-los ´brindes´.
Como o conselheiro bem explica, sabemos que precisamos trabalhar para sobreviver, mas isso não
pode – e nem deve - servir de desculpas para fazer
do trabalho médico um simples ´brinde´. A questão
passa a barreira financeira e esbarra na dignidade
da nossa profissão.
Pois se o trabalho médico se encaminhar desta forma, quem irá valorizá-lo? Nossa atividade não merece estar vinculada a prateleiras de supermercados
ou coisa que o valha. Portanto, não devemos aceitar
propostas como essa. Já basta a exploração dos planos de saúde e do Sistema Único de Saúde – o SUS.
Inclusive, tramita na Assembléia Legislativa de SP,
o projeto de lei 856/2005, de autoria de vários depu-

tados, que visa proibir, em âmbito estadual, a comercialização de sistemas de vinculação do consumidor a prestadores de serviços funerários, ainda que mediante a oferta de vantagens de qualquer natureza. A medida barraria a utilização dos
cartões de descontos emitidos aos clientes com
direito a desconto na rede credenciada, que inclui médicos.
Na região
Essa discussão na Baixada Santista já é coisa
antiga. Publicamos neste jornal em 1999 uma consulta feita por este sindicato ao CRM, sobre a prática das empresas A Tribuna e Osan, que oferecem descontos com médicos – entre outros serviços – para clientes.
Na época, o CRM já reprovava o sistema classificando-o como antiético, conforme pareceres
7456/97 e 44335/98 emitidos na ocasião. Lembrava ainda que a prática fere o Código de Ética nos
artigos 3º, 9º e 10º.
Infelizmente constatamos que ambas as empresas utilizam as mesmas práticas até hoje e ainda
há colegas ´credenciados´.
Parafraseando a última frase do texto de 1999:
Colega, providencie sua carta de descredenciamento e deixe de ser um´brinde´. Valorize a Medicina. Valorize seu trabalho.
A Diretoria
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Unimed tem nova diretoria
O SINDIMED parabeniza a nova diretoria da Unimed Santos na pessoa
do novo presidente Raimundo Viana
Macedo, antes vice-presidente da cooperativa.
Com 415 votos, metade do total, a
Chapa 1 venceu o pleito realizado no
dia 31 de março. Entre os principais
objetivos da diretoria eleita estão a valorização da Unimed; a implantação da
CBHPM e a ampliação do número de
sócios .
Macedo, que também é diretor do
Sindimed, promete trabalhar para melhorar o ganho dos médicos e fazê-los
se aproximarem da cooperativa. Estuda-se também a possibilidade da cooperativa ter um hospital próprio.
O presidente do SINDIMED, Octacílio
Sant´Anna Júnior lamenta que cerca de
metade dos cooperados – 900 colegas,
aproximadamente – tenham faltado ao
pleito. “Isso mostra o desinteresse pela
cooperativa”.
Ele espera a profissionalização da
gestão com o trabalho da Fundação
Unimed e lembra que está o sindicato acompanhará as ações da diretoria no sentido de colaborar para o
crescimento da cooperativa.
Festa dos aniversariantes
Os sócios do SINDIMED que fazem
aniversário nos meses de maio e junho serão homenageados com o tradicional churrasco no dia 2 de junho, na
sede da entidade.
Pedimos aos convidados, se possível, que levem um quilo de alimento não perecível para doação (exceto
sal e açúcar).

PLANTÃO DE
SERVIÇOS SINDIMED
JURÍDICO
quartas-feiras das 13h30 às 15h
CONTABILIDADE
quintas-feiras das 13h30 às 15h
O expediente administrativo
funciona sempre de segunda à
sexta-feira, das 9h às 18h.

E-mails
O Departamento de Comunicação do
Sindimed também solicita que os médicos mantenham seus e-mails atualizados para receberem as notícias da
entidade. O e-mail deve ser enviado juntamente com o nome do médico e especialidade para o endereço eletrônico:
imprensa@sindimedsantos.org.br
Espaço FENAM/FEMESP
A posse da nova diretoria da FEMESP
foi realizada no último dia 28 de abril,
em Sorocaba. Na ocasião, o presidente
da FEMESP, Marcelo Quinto, passou o
cargo ao presidente eleito, Antônio
Ismael Neto.
Quinto agora é secretário-geral da
entidade e o presidente do SINDMED,
Octacílio Sant’Anna Júnior, assume
como vice-presidente. Veja a foto da nova
diretoria na coluna social. Página 5.
Cadastro
O Sindimed pede que os colegas médicos mantenham seu dados atualizados. Para isso, basta enviar seus dados (nome, endreço para correspondência, telefones e e-mails) pelo telefone
3223-8484, sempre de segunda à sexta, das 9h as 18h ou pelo e-mail:
sindimedsantos@sindimedsantos.org.br.

Doação
Cerca de 30 quilos de alimentos
foram arrecadados na festa de
aniversariantes de março e abril. Os
alimentos foram doados a casa da
Vovó Benedita, na Zona Noroeste
de Santos.
A carta de agradecimento da entidade está à disposição na entidade. Interessados podem fazer deixar suas doações de alimentos na
sede do sindicato.
Se você quiser sugerir alguma entidade, entre em contato conosco
pelo telefone 3223-8484 ou email:
imprensa@sindimedsantos.org.br

DATAS COMEMORATIVAS
7 de abril
Dia do Médico Legista
12 de abril
Dia do Obstetra
7 de maio
Dia do Oftalmologista

Você é notícia!
Se você é associado do Sindimed e
exerce algum trabalho voluntário, acadêmico ou foi agraciado com algum prêmio entre em contato com o Departamento de Comunicação pelo telefone
3223-8484, sempre de segunda à sexta, das 9h às 18h ou pelo e-mail:
sindimedsantos@sindimedsantos.org.br

ATENÇÃO,
anote o novo
e-mail do
SINDIMED:
sindimedsantos@sindimedsantos.org.br.
SINDIMED

ABR/MAI 2006

7

Litoral Farma é nova
parceira do SINDIMED
A

proximar o relacionamento en
tre médicos e a Litoral Farma.
Este foi o objetivo da parceria firmada entre a empresa e o SINDIMED,
no mês de abril. Na ocasião estiveram presentes o proprietário da empresa, José Fernando Camara; o representante comercial, Otávio Moreno; o vice-presidente do SINDIMED,
Marcelo Quinto e o presidente, Octacílio Sant´Anna Júnior (veja foto).
“Ficamos felizes com a parceria. Isso
é resultado da nossa credibilidade junto às empresas e à sociedade”, ressalta o presidente do SINDIMED.

Com o conceito de apoiar a adesão ao tratamento médico que a Litoral Farma firmou-se no mercado de
venda de medicamentos, pois sua
meta é proporcionar bem-estar ao
maior número de pessoas, com responsabilidade. “Toda receita médica
é respeitada fielmente. Nenhum medicamento de prescrição vendido em
nossa loja é indicado pelos balconistas. Temos farmacêuticas capacitadas para orientar os clientes, mas
sempre esclarecendo que dependendo da dúvida, um médico deve ser
consultado”, diz Mara Bittar Camara,
diretora da Litoral Farma.

Santista Class Óptica é referência
em qualidade e atendimento
Laboratório de última geração é reconhecido internacionalmente.
Ao contrário do que muitos pensam, loja não possui filiais

Com um laboratório de ultima geração,
a Santista Class Óptica é capaz de produzir os mais diversos tipos de lentes
em todos os materiais existentes no
mercado, sendo capacitado ainda a confeccionar lentes especiais para visão
subnormal e lentes filtrantes especiais,
além de multifocais, bifocais, lentes coloridas com correção, para os óculos de
sol, lupas e sistemas ópticos.
Seus técnicos são treinados e formados na área. O laboratório possui ainda
um equipamento de última geração, que
fotografa e faz todas as medições faciais
de cada paciente, bem como compensação postural para que cada óculos seja
confeccionado respeitando as individualidades de cada cliente, resultando num
produto final personalizado e de qualidade garantida.
Seu laboratório é reconhecido e homologado pela Carl Zeiss da Alemanha,
Essilor Varilux da França e todos os fabricantes de lentes do Brasil.
História
Fundada pelo saudoso João Garcia
Morente há 76 anos, a loja se modernizou e ganhou novo nome: Santista Class
6
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Óptica. Porém, mantém a preocupação
e o comprometimento com a qualidade
dos serviços prestados.
Atualmente com uma única loja à avenida Ana Costa nº 225, em Santos, sob
a administração de seus netos, Márcio
e Marcelo Garcia Groegel, a Santista
Class oferece atendimento diferenciado
buscando o que há de mais moderno no
mundo da óptica. “Queremos reforçar que
a Santista Class é uma loja única e independente, sem filiais. Os médicos
podem ter a certeza de que eles e seus
pacientes serão muito bem recebidos e
ficarão satisfeitos com nossos serviços.
Além disso, nós garantimos a adaptação das lentes que confeccionamos”,
declara Márcio Garcia.
Grifes
A Santista Class trabalha ainda com
as mais famosas grifes de armações do
mundo, sendo algumas com total exclusividade em toda a Baixada, como a Gold
& Wood, cujas armações são feitas
artesanalmente combinando ouro maciço e madeira nobre; Agatha Ruiz de la
Prada, Philip Starck, Judith Lieber,
Ermenegildo Zegna e outras.

A Litoral Farma vende medicamentos a preço de fábrica e entrega as
compras em domicílio em toda a Baixada, com pequenas taxas de entrega. “Nossos clientes são, na maioria,
pessoas que têm boa parte do seu
orçamento comprometido com a compra de remédios. Por isso procuram a
melhor opção em preço e atendimento”, diz o diretor Marcelo Camara.
A Litoral Farma possui duas lojas em Santos: Rua Dr. Armando
Salles de Oliveira, 28, no Boqueirão e Av. Governador Fernando
Costa, 41, na Ponta da Praia. Delivery: (13) 3228-7100.

CBHPM: comissão
retoma discussões
com convênios
A Comissão de Implantação da
Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM) na Baixada Santista já retomou as reuniões semanais na sede do SINDIMED.
A Comissão Regional informa
que o movimento pela implantação da CBHPM na Baixada
Santista continua e vai acelerar
as discussões com os planos de
saúde da Região.
O presidente do SINDIMED,
Octacílio Sant´Anna Júnior, diz
que a comissão está delineando as estratégias de negociação
e reforça que a classe médica
deve permanecer unida.
“Também esperamos uma posição mais efetiva da UNIMED
no que se refere à implantação
da CBHPM”, diz o membro da
comissão, George Bitar.

Homenagem às Mães Médicas
Com a passagem do Dia das Mães no dia 14 de maio, o jornal do Sindimed mostra
como as médicas conciliam sua profissão com a missão de ser mãe
Durante a semana, a proctologista Ana
Paula Nassar Moccellin se divide em
várias atividades: Unimed Santos, Cubatão, consultório, Santa Casa de Santos e ambulatório do Guarujá. Com tantos compromissos, sobra tempo para
curtir o filho Guilherme, de três anos?
“No começo é um tanto estressante,
em função da amamentação e cuidados. Ele ficava com minha mãe. Ligava
para ela 20 vezes por dia e esforçavame ao máximo para vê-lo na hora do
almoço. De noite, dava comida e o colocava para dormir. Afinal de contas,
mãe é mãe. Com o tempo a gente entra
na rotina de trabalho. Faço questão de
aproveitar os momentos para brincar e
ser ´moleca´ com ele”, conta ela, que é
esposa do urologista Eloi Moccellin.
Agora a família Moccellin aumentou
com a chegada de Júlia, nascida no último dia 2 de maio. “Para mim esse foi
o momento ideal. Sempre quis ter um
casal. Agora não vai mudar muita coisa
porque já estabilizei os horários”.
E para as médicas que estão pensan-

A família Moccellin
cresceu com a
chegada da recémnascida Júlia, na
foto com o irmão
Guilherme

do em ter filhos, Ana Paula dá um recado: “Basta ter paciência porque as coisas se enquadram com o tempo. A recompensa é excelente, pois os filhos
são tudo. E o reconhecimento em forma de beijo, de abraço carinhoso. Isso
não tem preço”.
Situação parecida é a da pediatra
Neusa Maria Alarcão Maxta, porém
suas duas filhas já são crescidas, com
23 e 19 anos. Hoje, ela atua entre quatro trabalhos: consultório, Santa Casa
de Santos, Casa de Saúde e Cubatão.
Para enfrentar esse cotidiano agitado,
ela tem uma receita.

“Busco o meio termo. Com força de
vontade a gente dá um jeito. Quando
eram menores colocava um período
para ficar com elas, pois é fundamental darmos educação e orientação. Meu
marido (o médico Jorge Maxta) também deu muita força. Conforme o
crescimento delas aumentei a carga de
trabalho. Mas o esforço vale a pena. A
criança que tem uma boa base familiar
será um bom adulto”.
O SINDIMED parabeniza todas as
mães pela data desejando votos de
felicidades!

Brasil lidera ranking de escolas médicas
“A abertura desenfreada somada a falta de rigor e critérios sérios por parte
das autoridades do Governo levaram o
nosso País a liderar o ranking de escolas médicas, somando 155 instituições”,
declara o presidente do SINDIMED,
Octacílio Sant´Anna Júnior.
O Brasil está frente de países mais
populosos, como a China (1.304967.900
habitantes); Índia (1.079.845.200) e
Estados Unidos (278.058.881).
“Estamos formando médicos despreparados, aumentando o número de denúncias nos Conselhos de Medicina.
Isso coloca em risco a credibilidade
da classe perante à sociedade”, alerta
Octacílio.
No Sudeste a situação é ainda mais
grave. Conforme pode ser visto no quadro, a maior concentração de escolas é
nesta região, onde 44,5% das escolas
estão instaladas. Só o Estado de São
Paulo possui 28 escolas, totalizando
2.558 vagas. Em Santos, são 200 vagas ao ano.
“A luta contra a abertura indiscriminada de escolas médicas é nacional e
defendida inclusive pelos estudantes,
por meio da Direção Nacional dos Estudantes de Medicina (DENEM)”, recorda Octacílio.

“Reconheço que mesmo com o empenho das entidades tem sido difícil
barrar a avalanche de novas faculdades. Mas acredito também que se cada
um de nós médicos agir manifestando
nossa indignação na mídia, recusando
dar aulas em escolas que não são sérias já será um grande avanço”, reitera.

O site www.escolasmedicas.com.br
traz um panorama sempre atualizado
sobre o assunto, com artigos, estatísticas e notícias. É coordenado pelo médico Antonio Celso Nunes Nassif, professor Adjunto e Livre Docente de Otorrinolaringologia da UFPR e ex-presidente da Associação Médica Brasileira.

ESCOLAS MÉDICAS - DISTRIBUIÇÃO REGIÕES
Regiões

Qtd. de escolas Vagas p/1º

Centro Oeste
Região Nordeste
Região Norte
Região Sudeste
Região Sul
Total Geral

11
34
13
69
28
155

752
2848
1082
6888
1934
13504

ESCOLAS MÉDICAS - REGIÃO SUDESTE
Estados

Qtd. de escolas Vagas p/1º

Espírito Santo
Minas Gerais
Rio de Janeiro
São Paulo
Região Sudeste

SINDIMED

04
21
16
28
69

380
1910
2040
2558
6888
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Médicos curtem dia
em Embu das Artes

Octacílio Sant´Anna Júnior entrega
mantimentos arrecadados no churrasco dos
aniversariantes de janeiro e fevereiro para
Marilene Rabelo de Santana Leonel,
coordenadora da Casa Caio. A entidade
atende 15 pessoas, entre crianças e jovens.

Um dia diferente conhecendo as artes e artistas de Embu.
Esse foi o passeio que os médicos fizeram no mês de abril
promovido pelo SINDIMED. E quem foi aprovou.
“Foi muito bacana. Já havia ido a
Embu várias vezes, mas não conhecia
o restaurante. Foi dez e a turma muito
animada”, conta Albertina, esposa do
médico Messias Elias Neto.
O advogado Alexander Coelho, do
corpo jurídico do SINDIMED, foi acompanhado da noiva. Ele partilha da mesma opinião de Albertina. “O município
e o restaurante são fantásticos. O passeio foi ótimo!”
“É um lugar agradável, onde há muitas novidades e variedades no trabalho
dos artistas. O pessoal aproveitou e foi
às compras. É um passeio para todas
as idades, que não se deve perder”,
conta o diretor do SINDIMED, José Cláudio Correa Leite.
“Foi muito dia diferente e feliz. É muito bom quando conseguimos reunir a
turma e fazer um passeio gostoso como
esse”, diz o presidente do SINDIMED,
Octacílio Sant´Anna Júnior.
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Aniversariantes de março
e abril comemoram data
especial

Diretoria da FEMESP
reunida em noite de
posse em Sorocaba
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