
Ano XVI

    Nº 215

Junho 2012

Cumprindo o calendário do Movimen-
to Médico Nacional, São Paulo rea-

lizará em junho assembleias regionais,
para deliberar sobre as propostas dos
planos de saúde. As negociações foram
intensificadas nos meses de abril e maio,
com as operadoras recebendo prazo para
apresentação de proposta concreta às

Movimento realizará assembleias em junho
reivindicações dos profissionais.

Em Santos, a AMS realizou reuniões
por Especialidade e oficiou aos planos
de saúde, frisando o prazo até final de
maio para os encontros de negociação.
No dia 28 de maio, por exemplo, foi pro-
gramada reunião com a Usisaúde. Os
resultados serão apresentados à Coor-

GLAMOUR NA NOITE DE MÁSCARAS

denação Estadual.
O calendário do movimento prevê,

para o final de junho ou início de julho,
reunião ampliada da Comissão Nacional
de Saúde Suplementar (COMSU), para
definir as ações do segundo semestre.

Contribuições à COMSU podem ser
pelo e-mail comsu@portalmedico.org.br

Descontração e
criatividade deram
o tom na Noite de
Máscaras, que
agitou a AMS no

sábado, 19 de maio. Em contraste
com as roupas em preto e branco,
os convidados com máscaras
coloridas movimentaram três
ambientes na sede social e se
divertiram com a programação,
embalada com muito som, luz e
culinária impecável. Mais fotos na
página 4 e no site www.ams.org.br
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Caro Colega
As negociações com as operadoras caminham;

apesar de não tão ágil como gostaríamos.
No dia 28 de maio estivemos com representantes

da Usisaúde, empresa do Grupo Usiminas; prosse-
guimos em negociação, aguardemos.

Um fato extremamente relevante é que em 27 de
julho estaremos em São Paulo, juntamente com as
lideranças nacionais, num fórum específico para ne-
gociarmos com as Unimeds. Considerando o formato
de cooperativas, a negociação adquire característi-
cas bem específicas; assim, um debate proveitoso é o
que se espera.

Os primeiros contratos entre médicos e operado-
ras, com critério definido de reajuste dos honorários
médicos, deverão ser assinados em breve: fruto da

Editorial

Lourdes Teixeira Henriques
Presidente

negociação solicitada pela APM no ano passado, a
ANS aprovou a fórmula apresentada pelos médicos,
referente a consultas e procedimentos, para os con-
tratos com o plano da Santa Casa de São João da
Boa Vista.

O cálculo parte de um conjunto de índices: (IGPM
+ INPC + IPCA / 3 x 0,3) + (índice ANS x 0,7), no
qual o índice ANS é o percentual autorizado pela
Agência anualmente para reajuste das mensalida-
des pagas pelos usuários.

Portanto, colega, resista; e não assine contrato
que não contemple reajuste de 12 meses e o índice
autorizado.

Novos associados

A AMS saúda os novos associados da entidade.
Bem-vindos Drs. José Norberto Ayres de Frei-

tas e Airton Zogaib Rodrigues, e os acadêmicos
Rayssa Zago de Faria Custódio Gouveia, Lilian
Rachel Nogueira Avilla, Janayna Thainá Rabelato,
Juliana Laragnoit Ribeiro da Silva, Luigi Moscatello,
Camila V. Morassi, Laura Alves de Figueiredo,
Rebecca Ferreira Rizard, Michelle Louise Rodri-
gues, Natália Cristina Araújo de Oliveira, Renauld
Teófilo Bellegard Neto, Romeu Zugaiar Buchala
Liger, João Paulo Pinheiro Ortega, Heitor Franco
de Godoy, Lucas de Sena Leme, Caio Rabello de
Almeida, Andrea Alves da Silva, Daniel D’Almeida
Preto, Ana Carolina Kiss Cornia, Thais Tirapelli
Tanios, Vitor José Proto, Renato Stikorrias Koeke,
Fernanda Jussio Guillen, Melissa Vieira Franco. A
AMS é do associado!

Com apoio da AMS, a Sociedade Brasi-
leira de Reprodução Assistida realiza

de 22 a 25 de agosto, no Sofitel Jequitimar,
em Guarujá, o 16º Congresso Brasileiro de
Reprodução Assistida. O evento conta ain-
da com apoio da Febrasgo, Red Latinoame-
ricana de Reproducción Asistida, SBOC,
SBRH, Sobrage, SBU, Sobrac, Sogesp,
SPMR e Santos e Região Convention &
Visitors Bureau. “Preparamos o 16º Congres-
so com um programa científico bem estru-
turado e ao mesmo tempo arrojado”, afirma
o Dr. Condesmar Marcondes de Oliveira Fi-
lho, que preside a Comissão Organizadora.
Mais informações e inscrições no site
www.sbra2012.com.br

AMS apoia Congresso de
Reprodução Assistida



� 14/06 – Ortopedia, “Fraturas do
Úmero”, com o Dr. Marcelo Koh e Dr.
Flávio Abrahão, 20 horas, Aud. 1.
� 16/06 – Simpósio de Dermatologia
para Pediatras, 9 horas, Aud. 2.
� 19/06 – Oftalmologia, “Córnea”,
19h30, Aud. 2.
� 20/06 – Dermatologia, Reunião Ci-
entífica, 20 horas, Aud. 2.
� 23/06 – Cardiologia, “Emergências
em Cardiologia”, 8h30 às 13 horas,
Aud. 1.
� 26/06 – Oftalmologia, “Glaucoma”,
20 horas, Aud. 2.
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Agenda CIENTÍFICA

Aproveitando a oportunidade
de divulgação no exterior, o

flyer sobre o Projeto Menina-
mãe em inglês, foi apresentado
na Conferência sobre Saúde
Global e Inovação, na Universi-
dade Yale, nos Estados Unidos.
Material em inglês está em
www.projetomeninamae.com.br,
disponível para divulgar o proje-
to em instituições e serviços de
Saúde Pública em outros paí-
ses.

Site apresenta
Menina-mãe
em inglês

REPRODUÇÃO

Divulgação
facilitada em
outros países

Envolvendo os Departamentos de Es-
pecialidades da AMS, e sob a coor-

denação do Departamento Científico, o
Congresso Interdisciplinar da APM San-
tos, nos dias 17 e 18 de agosto, deixará
importante legado para a entidade. É
que, além de discutir aspectos relevan-
tes do tema central “O Idoso”, o evento
está exigindo investimento que tornará a
AMS ainda mais preparada para atender
as necessidades dos associados.

Primeiro secretário da AMS, o Dr. An-
tonio Carlos Vianello Picca revela que os
anfiteatros estão sendo equipados com
a compra de 3 Projetores Multimidia Sony
Vpl Ex120/ 2600 Lumens/ Xga 1024 X
768. Eles serão fixados no teto, junta-

AMS investe para o Congresso
mente com as caixas de som, e haverá
interação de som e vídeo numa central
com amplificador, microfone, link para in-
ternet, videoconferência e projeção de TV
a cabo, DVD ou BlueRay.

Completando os equipamentos, se-
rão adquiridos notebooks, para utilização
nas apresentações científicas. “Futura-
mente, modernizaremos a sonorização
do salão social, tornando o som mais
harmônico e uniforme em toda sua ex-
tensão”, afirma o Dr. Antonio Carlos, apro-
veitando para anunciar o projeto do Cine
Debate, nos moldes da APM, onde são
realizadas projeções de filmes e, após
as exibições, os convidados analisam o
assunto com a plateia.

� 12/06 – Jantar do Dia dos Namorados, 20 horas. Quei-
jos, vinhos e massas, ao som de Marcelo Hippe.
� 22/06 – Noite da Pizza, pró Projeto Menina-mãe, 20h30.
PONTO DE ENCONTRO: a partir das 21 h, 1º/06 – Rock
Clássico, Grupo Os Caras; 8/06 – Dr. Samba e MPB Atual;
15/06 – Noite de Convidados; 29/06 – Grupo Sol Brasil.
PIANO BAR: Toda última quinta-feira do mês, 20h30.

Agenda SOCIAL

S ignificando mais uma vitória do Movimen-
to Médico, a Agência Nacional de Saúde

Suplementar (ANS) publicou a Instrução
Normativa nº 49, de 17 de maio, que determi-
na que a forma e a periodicidade do reajuste,
no contrato entre médico e plano de saúde,
sejam expressas “de modo claro, objetivo e de
fácil compreensão”.

A Instrução Normativa estabelece que as
partes deverão escolher uma das seguintes
formas de reajuste: I - índice vigente e de co-
nhecimento público; II - percentual prefixado;
III - variação pecuniária positiva; IV - fórmula
de cálculo do reajuste.

As operadoras de planos de saúde têm
prazo de 180 dias, a partir da publicação da
IN, para ajustarem seus contratos.

ANS regulamenta
reajustes
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� PLANTÃO JURÍDICO: advogada Jocelina Carpes da Silva Rodri-
gues, toda quarta-feira, das 19 às 20 horas, na sede da AMS.
� PLANTÃO PREVIDENCIÁRIO: advogadas Cláudia Orefice Cavallini
e Karla Duarte de Carvalho Pazetti, toda última segunda-feira do mês, das
19 às 21 horas.
Associado, agende hora na secretaria, pelo telefone 3289.2626.

Plantões jurídico e previdenciário

CORES NA
NOITE DE
MÁSCARAS
DA AMS...
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