
APM disponibiliza Cartilha Online
As novas regras para a contratualização com operadoras dos planos de saúde 

estão disponíveis no site da APM Santos. Além das orientações, a categoria pode-

rá contar com a retaguarda da Associação Médica Brasileira, caso as operadoras 

tentem burlar as diretrizes. Página 03.

Previdência Complementar
Vantagens e ciladas da previdência complementar são abordadas em artigo escri-

to pela advogada Cláudia Orefice Cavallini, especialmente, para esta edição do 

boletim da APM. Página 05.
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CFM recomenda que médicos de todas as especialidades 
peçam exames para diagnóstico de sífilis, HIV e hepatites B 
e C. O objetivo é conter o aumento de casos, especialmente 
entre pessoas com idade entre 15 e 24 anos. Editorial - página 02.



No último dia 15 de março, o Conselho Federal de Medicina emitiu uma reco-
mendação para que médicos em todo o país incluam testes para HIV, sífilis 
e hepatites B e C nos pedidos de exames de sangue de rotina, mesmo em 

consultas não relacionadas à prática sexual. 
A medida chega para conter o aumento de casos, garantir a prevenção, evitar 

a progressão no paciente infectado, diminuir o impacto coletivo e abrir uma ja-
nela para o diálogo sobre doenças sexualmente transmissíveis nos consultórios 
médicos, sejam eles públicos ou privados. Em caso de resultados positivos, as 
Secretarias Estaduais de Saúde serão notificadas obedecendo, naturalmente, as 
regras de sigilo e proteção ao paciente.

A expectativa do conselho é que com a nova orientação o Ministério da Saúde tenha  
dados à disposição e possa tomar conhecimento do número real de pessoas contami-
nadas. Hoje, mesmo sem precisão, sabe-se que os casos vêm aumentando de forma 
progressiva e que não há mais grupo ou comportamento de risco para nenhuma des-
sas patologias e o diagnóstico tardio traz prejuízos sociais irreparáveis.

Conforme o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, divulgado em 2015, 
cerca de 25% dos casos de HIV são diagnosticados, no país, quando o paciente 
já apresenta estado avançado de imunossupressão. Com relação às hepatites, de 
1999 a 2011, foram notificados 343.853 casos da doença, com uma média de 40 
mil novos casos por ano. As hepatites A e B concentram o maior número de casos 
entre os brasileiros que, em geral, adquirem a doença por uso de drogas venosas 
ou em relações sexuais desprotegidas.

No caso da sífilis, gestantes e crianças já são compulsoriamente testadas e notifica-
das, no Brasil. Mas levantamentos da Organização Mundial da Saúde apontam para o 
avanço da doença. Existem, hoje, no mundo, 12 milhões de pessoas com sífilis adqui-
rida, sendo que o acréscimo anual é de 714 mil novos casos.

A resolução do Conselho Federal de Medicina, portanto, é pertinente e nos lembra 
mais uma vez que a atenção e a escuta são instrumentos definitivos para um diagnós-
tico responsável, assim como o aconselhamento franco e aberto pode mudar o curso 
de uma vida. Importante também que o paciente saiba que os testes para HIV, sífilis e 
hepatites B e C são oferecidos gratuitamente pela rede pública de saúde, para que o 
fator financeiro não seja obstáculo para a realização de exames preventivos.
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Cartilha orienta médicos sobre as novas 
regras que regem a relação com os convênios

Neste artigo, voltamos a falar dos contratos 
com as operadoras de planos de saúde. To-
dos sabem que a Lei 13003/14 obriga que os 

médicos que prestam serviço a operadoras de planos 
de saúde tenham este serviço regido por um contrato e 
que resoluções da Agência Nacional de Saúde - ANS  já 
definiram os critérios mínimos para este contrato, que 
deve ser individualizado.

Para orientar os profissionais médicos, a Associação 
Médica Brasileira - AMB e o Conselho Federal de Me-
dicina - CFM publicaram uma cartilha com todos os de-
talhes que devem ser observados. 

A cartilha encontra-se no site da APM Santos 
(www.apmsantos.org.br) e seria aconselhável que 
esta publicação esteja sempre à mão.

Nesta cartilha destacam-se os seguintes tópicos:
• Não assinem contratos que não contemplem a cláu-

sula de livre negociação entre as partes.
• Não assinem contratos que proponham fracio-

namento de qualquer índice. O índice regulamenta-
do pela ANS, o IPCA cheio, deverá ser adotado em 
sua integralidade.

• Comuniquem diretamente à Associação Médi-
ca Brasileira (cbhpm@amb.org.br) caso recebam de 
operadoras propostas de contratos que não aten-
dam a estas diretrizes.

Além disso, é importante que o contrato tenha os 
seguintes itens:

• O objeto do contrato (a prestação de serviços)
• Natureza do contrato (deve ser bilateral, e com ne-

gociação de cada cláusula)
• Vigência do contrato e critérios de renovação, 

prorrogação e rescisão.
• Descrição de todos os serviços contratados
• Identificação dos atos que exigem autorização 

dEfEsa profissional

prévia da operadora
• Definição dos valores dos serviços contratados (RN 

363/ 2014 – Art. 4º.- Inciso II)
• Critérios de reajuste (RN 363/ 2014 – Art. 4º.- Inciso 

II).  Neste item, é importante destacar o seguinte texto: 
A operadora deverá utilizar o índice de reajuste defini-
do pela ANS como forma de reajuste no contrato escri-
to, firmado com o Prestador de serviços, quando:

1. Houver previsão contratual de livre negociação 
como única forma de reajuste; e

2.  A Operadora e o Prestador não chegarem a um 
acordo até o dia 31 de março;

A Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS já 
definiu que, nas condições acima, o reajuste será o Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) cheio (Art. 3º da 
RN-ANS  364/2014, modificada pela RNANS 391/2015);

O IPCA a ser aplicado deve corresponder ao valor 
acumulado nos 12 meses anteriores à data do aniver-
sário do contrato escrito, considerando a última com-
petência divulgada oficialmente pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística - IBGE.

• Forma do reajuste (RN 363/ 2014 – Art. 4º.- Inciso II)
• Periodicidade dos reajustes
• Prazos e procedimentos para faturamento e paga-

mento dos serviços prestados
• Rotina de auditoria administrativa e técnica
• Penalidades pelo não cumprimento das obrigações 

estabelecidas para ambas as partes
• Vedações contratuais
• Substituição de prestador de serviço
 Em caso de dúvidas, consulte o Departamento de 

Defesa Profissional da APM e de sua regional Santos.

Dr. Marcelo André de Barros Olmas Hernandez 
Médico do Trabalho, Pediatra

Diretor de Defesa Profissional da APM Santos
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Fundação Carlos Chagas avalia o desempenho dos 
alunos no exame do CREMESP

No ano passado, 3.328 egres-
sos de Medicina em todo o 
País realizaram a prova, re-

presentando um aumento significati-
vo no número de participantes. 

Nos egressos do Estado de São 
Paulo, os índices de reprovação se 
mantiveram em níveis alarmantes, 
chegando a 55% entre os recém-for-
mados por escolas públicas e alcan-
çando 65% naqueles graduados em 
escolas privadas. Já com relação aos 
formados em cursos de Medicina de 
outros Estados, 63% não obtiveram 
desempenho satisfatório.

Para o presidente do Cremesp, 
Bráulio Luna Filho, o percentual é 
preocupante e, os participantes que 
não passam no exame “são recém-
-formados que não sabem, por 
exemplo, abordar um indivíduo com 
infarto do miocárdio ou que des-
conhecem procedimentos básicos 
para atender uma criança com fe-
bre”. Em função desse despreparo 
dos profissionais recém-saídos das 
faculdades e do aumento das de-
núncias de erro médico, há mais de 
dez anos o Conselho defende enfa-
ticamente a adoção de um teste de 
conhecimentos para que os egres-
sos possam exercer a Medicina.

Como funciona a prova
O Exame do Cremesp, realizado 

anualmente, consiste em teste cog-

nitivo, abrangendo as áreas essen-
ciais da Medicina, com ênfase nos 
conteúdos básicos imprescindíveis 
ao bom exercício profissional e reú-
ne cerca de 120 questões de múl-
tipla escolha que abordam Clínica 
Médica, Clínica Cirúrgica, Pediatria, 
Ginecologia e Obstetrícia, Saúde Pú-
blica, Saúde Mental, Bioética e Ciên-
cias Básicas (Fisiologia, Bioquímica, 
Microbiologia e Parasitologia, Biofí-
sica e Biologia Molecular). Não ob-
tendo a nota mínima instituída pelo 
Cremesp, o recém-formado pode 
realizá-la novamente nos anos sub-
sequentes. Os resultados individuais 
são confidenciais, revelados única e 
exclusivamente aos participantes.

As regras para a realização do Exa-
me foram criadas por uma Comissão 
Interna do Cremesp, em conjunto 
com a Fundação Carlos Chagas, res-
ponsável pela elaboração e aplica-
ção das provas.

Avaliação tem apoio de 94% da 
população

Para 94% da população brasileira, 
médicos e engenheiros deveriam 
passar por uma prova de conheci-
mentos para ter o direito de exercer a 
profissão, assim como acontece com 
os advogados atualmente. É o que 
revela recente pesquisa da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB), rea-
lizada pelo Instituto Datafolha. 

O estudo ouviu 2.125 pessoas, em 
135 municípios de todas as regiões 
do País, e reacendeu o debate so-
bre a necessidade de um exame que 
avalie a qualidade de ensino das es-
colas de Medicina.

Acompanhando essa tendência de 
grande aceitação de uma prova para 
avaliar a formação médica, também 
tem sido crescente a adesão ao Exa-
me do Cremesp como instrumento 
balizador para o ingresso no mercado 
de trabalho e em programas de Resi-
dência Médica, por parte de qualifica-
das instituições de ensino e saúde.

“O exame passou a ser conside-
rado importante fator para o jovem 
médico ingressar no mercado de tra-
balho e nos melhores programas de 
Residência”, afirma o presidente do 
Cremesp, Bráulio Luna Filho. 

Ele também revela que, a partir 
deste ano, “as Unimeds do Estado 
de São Paulo – maior empregadora 
do médico no Estado – irão exigir 
dos novos cooperados que tenham 
realizado a prova do Conselho para 
serem aceitos”.

Fonte: CREMESP, com alterações da Redação.

CiEntífiCo

“O exame passou a ser 
considerado importante 

fator para o jovem médico 
ingressar no mercado de 
trabalho e nos melhores 

programas de Residência”
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Previdência Complementar: 
Mitos e Verdades

Com a crise que assola o País 
e total insegurança com a 
nossa Previdência Social, 

cada vez mais os brasileiros estão 
optando por um plano de previdên-
cia complementar (privada). 

A previdência complementar ou 
privada é facultativa e possui natu-
reza contratual. Temos duas espé-
cies de previdência complemen-
tar: fechadas e abertas. 

A previdência complementar fe-
chada destina-se a um grupo res-
trito de pessoas e pode ser gerida 
por uma Entidade Fechada de Pre-
vidência Complementar – EFPC, 
que é a operadora do(s) plano(s) 
de benefícios, constituída na for-
ma de sociedade civil ou funda-
ção, sem fins lucrativos.

Já a previdência complementar 
aberta é destinada ao público em 
geral, constituída unicamente sob 
a forma de sociedade anônima e 
com o objetivo de instituir e ope-
rar planos de benefícios de cará-
ter previdenciário concedidos em 
forma de renda continuada ou pa-
gamento único, acessíveis a quais-
quer pessoas físicas. 

Ocorre que devemos tomar mui-
to cuidado para que o sonho de 
uma aposentadoria ideal não se 
torne um pesadelo no futuro.

Após analisar os contratos de al-
guns planos de previdência com-

plementar aberta (aquele tipo de 
previdência que qualquer pessoa 
pode aderir junto a um banco ou 
seguradora) chegamos a conclu-
são que o conteúdo explicativo é 
muito técnico para que o consumi-
dor saiba exatamente o que está 
contratando, a começar pela regra 
da tabela regressiva do imposto 
de renda onde consta que perma-
necendo no plano por mais de 10 
(dez) anos a alíquota que incidirá 
de IR será de apenas 10% (dez por 
cento), quando na verdade o tem-
po de permanência  para desfrutar 
desta alíquota deverá  ser  maior.

Conforme nos ensina o Mestre 
Léo do Amaral filho em sua obra 
Previdência Privada Aberta, os 
contratos que decorrem de rela-
ções no âmbito da previdência pri-
vada aberta são verdadeiras rela-
ções de consumo. 

As partes que o compõem se 
adequam às previsões legais rela-
tivas a “fornecedor” e “consumi-
dor”, bem como a relação jurídica 
que se forma atende à definição 
de relação de consumo, além de 
o objeto ser verdadeiro serviço, 
prestado por meio de remunera-
ção. Os participantes são destina-
tários finais da prestação de servi-
ço de administração de recursos 
prestada pela entidade por meio 
de remuneração.

Um detalhe que muitas vezes 
confunde o cliente é a taxa co-
brada sobre o depósito, também 
chamada de taxa de carregamen-
to, pois tem seguradoras que co-
bram na entrada e outras no mo-
mento do resgate.

Outro item importante é o mo-
mento da aposentadoria. É neces-
sário observar  se  a  seguradora  
oferece a escolha de modalidades 
de renda, pois no caso de faleci-
mento, seria interessante reverter 
o benefício para o cônjuge e filhos.

Também não se deve optar por 
um plano de previdência comple-
mentar com o intuito de esconder 
bens em demandas judiciais, pois 
ao contrário do que muitos pensam, 
os fundos de previdência comple-
mentar não são impenhoráveis.

Frise-se ainda que se o partici-
pante não for casado em regime 
de separação total de bens, o di-
nheiro acumulado num plano de 
previdência complementar aberta 
será dividido com o cônjuge em 
caso de divórcio. 

Diante do exposto, é sempre 
bom ter em mente o velho dita-
do “quando a esmola é demais o 
santo desconfia” e assim sendo, 
consultar um especialista na área 
antes de aderir a um plano de 
previdência complementar, caso 
contrário poderá sofrer os dissa-
bores deste contrato justamente 
na fase da vida em que mais irá 
precisar dele.

Dra. Claudia Cavallini
Advogada
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De olho no Futuro

Em parceria com a Universi-
dade Paulista - UNIP, o pro-
jeto Menina-mãe, criado e 

mantido pela APM Santos, vai 
preparar 10 adolescentes - a 
maioria delas gestantes - 
para que possam ingres-
sar no programa Jovem 
Aprendiz, que disponibili-
za vagas para pessoas en-
tre 14 e 24 anos de idade.

O programa oferece 
conhecimento teórico em 
diversos temas para ajudar 
adolescentes e jovens a en-
tender melhor suas habilidades 
e interessese se tornarem aptas a 
disputar uma vaga para o primeiro 
emprego.

O treinamento 
será realizado du-
rante todo o mês de 
abril e acontece no contrafluxo do 
horário escolar.

 Orientações fundamentais 

rEsponsabilidadE soCial

Além de informações sobre mé-
todos anticoncepcionais, puericul-
tura, nutrição e culinária, as mães 

ou grávidas inscritas no projeto 
Menina Mãe estão sendo prepara-
das para se proteger e também a 
seus filhos da ameaça de infecção 
pelo Zika Vírus. 

Nos encontros, orientadores es-
clarecem de forma simples e dire-

ta as principais dúvidas sobre 
o vírus, forma de contágio, 

os cuidados e prevenção, 
sobre a microcefalia e 
demais riscos às mães e 
aos recém-nascidos.

Atividades 
beneficentes

O último evento rea-
lizado para dar supor-

te financeiro ao projeto 
Menina Mãe foi um grande 

sucesso. 
Mais de 200 pessoas compa-

receram na Noite da Pizza, rea-
lizada na sede da 
APM Santos, no dia 
4 de março. 

A arrecadação foi 
positiva e os recursos serão inte-
gralmente destinados ao transpor-
te e alimentação das meninas.

•Ressonância Magnética
•Tomografia Multislice
•Ecocardiograma 
•Raio-X Digital
•Ultrassonografia 
•Mamografia Digital 
•Densitometria Óssea•Densitometria ÓsseaTradição que faz a diferença Laudos e Imagens Online: crs.com.br

facebook.com/clinicaradiologicadesantos

UNIDADE SÃO VICENTE
Rua Ipiranga, 263 - Tel. 3468 4412

UNIDADE SANTOS
Av. Cons. Nébias, 521 - Tel. 3228 2525
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Preciosa

CiEntífiCo

Agenda 
Científica
Agenda 
Científica

O Núcleo de Psicanálise de Santos e Região apre-
senta, no dia 23 de abril, às 16 horas, no au-

ditório da APM Santos, o filme Preciosa, comovente 
história de uma adolescente de 16 anos que sofre uma 
série de privações durante sua juventude. 

Violentada pelo pai e abusada pela mãe, ela cresce 
irritada e sem qualquer tipo de amor. O fato de ser po-
bre e gorda agrava a sua angústia. Além disso, Preciosa 
tem um filho apelidado de “Mongo”, por ser portador 
de síndrome de Down, que está sob os cuidados da 
avó. Quando engravida pela segunda vez, Preciosa é 
suspensa da escola e vai parar em uma escola alterna-
tiva, onde encontra um meio de fugir de sua existência 
traumática, se refugiando em sua imaginação. 

A sessão tem entrada franca e o filme será comen-
tado por Andrea Es-
quivel, nutricionista, 
Especialista em Gas-
tronomia, Gastroin-
terologia e Coorde-
nadora do Curso de 
Pós em Fitoterapia 
GANEP/SP).

Cultural

05/04 – 19h30: Workshop: Métodos de Controle da Dor no Tra-
balho de Parto e Parto 
06/04 – 19h: Aula do Departamento de Oftalmologia da 
APM Santos
06/04 – 20h: Reunião Departamento de Endocrinologia da 
APM Santos
07/04 – 17h: Aula PPCR Harvard
12/04 – 19h30: Reunião do Departamento de Dermatologia da 
APM Santos
13/04 – 19h: Aula do Departamento de Oftalmologia da APM Santos
14/04 – 17h: Aula PPCR Harvard
16/04 – 08h: 1º ENDOLITORAL – Departamento de Endocrinolo-
gia da APM Santos
18/04 – 20h: Reunião Departamento de Alergia da APM Santos
20/04 – 20h: Reunião Departamento de Endocrinologia da 
APM Santos
21/04 – 17h: Aula PPCR Harvard
26/04 – 18h: Liga de Endocrinologia UNILUS
26/04 – 19h30: Reunião do Departamento de Dermatologia da 
APM Santos
27/04 – 19h: Aula do Departamento de Oftalmologia da 
APM Santos
28/04 – 17h: Aula PPCR Harvard
28/04 – 19h: Liga de Oftalmologia da UNILUS
28/04 – 20h: Reuniões dos Departamentos de Cirurgia Geral 
e Coloproctologia da APM Santos 

MAIS DO QUE UM BOM FILME
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Primeira mulher assume a Presidência 
do Sindicato dos Médicos

Pela primeira vez, o Sindicato dos Médicos de Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá e Praia Grande, fun-
dado em março de 1957, terá uma mulher como principal liderança. Além de médica com reconhecida 
competência, Maria Claudia Santiago Cassiano assumiu a presidência da entidade ciente de que terá 

muitos problemas a enfrentar na luta pela dignidade dos profissionais em atividade na região.
Ao saudar a nova diretoria do sindicato, a presidente da APM Santos, Sara Bittante Albino, reconheceu a im-

portância do trabalho realizado pela entidade e considerou um avanço a eleição de uma mulher.

Representantes da APM Santos pres-
tigiaram a posse da nova diretoria do 
SindMed.

A festa, realizada na sede da APM 
entrou noite adentro reunindo mais 
de 100 convidados.

Maria Claudia vai presidir a entidade 
no lugar de Álvaro Norberto Valentim 
da Silva durante o próximo triênio.


