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Direito médico é tema de congresso
da OAB e da Sociedade Médica
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Conselho Municipal: papel
importante na defesa do SUS
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Proﬁssionais da cidade se destacam
nos estudos e pesquisas
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Em defesa do Sistema Único de Saúde e
felizes pelos 50 anos da Unimed de Sorocaba

Arquivo pessoal

EDITORIAL

Por Dr. Eduardo Luís Cruells Vieira

A

edição deste mês do Informativo Momento, a revista
da Sociedade Médica de
Sorocaba, traz como destaques o
SUS (Sistema Único de Saúde) e a
saúde suplementar. Do SUS, procuramos mostrar o funcionamento do
Conselho Municipal de Saúde, entidade que ﬁscaliza, propõe e delibera muitos assuntos referentes à
saúde pública do município e cujos
membros são representantes dos
usuários, da própria administração
municipal, dos prestadores de
serviços e funcionários, inclusive dos
médicos.
Homenageamos
também
a
Unimed Sorocaba pela passagem
dos seus 50 anos, destaque absoluto no setor de saúde suplementar
e cooperativa referência no Brasil.
A instituição mostra que, de forma
prática, a medicina de qualidade

e as tecnologias avançadas e de
ponta não estão apenas nas grandes
metrópoles e capitais.
Para o nosso orgulho, a Unimed
Sorocaba tem se destacado por
prestar serviços de excelência em
todas as áreas. Dados recentes,
inclusive levando em conta o período
de combate e prevenção à Covid-19,
ilustram bem esta questão. Desde o
início da pandemia, registro quantitativo relacionado à taxa de letalidade pela doença no Hospital Dr.
Miguel Soeiro ﬁcou entre as menores
do mundo.
Nesta edição destacamos ainda
dois colegas que progrediram em
suas carreiras acadêmicas. Dr. Júlio
Cesar Gali, docente da disciplina
de ortopedia e traumatologia da
PUC-SP, foi aprovado em concurso
de livre-docência da Faculdade,
grau máximo da carreira acadêmica

e universitária.
Já a Drª. Mariana Ortega que,
além de sorocabana foi aluna da
PUC e é diretora cientíﬁca da nossa
Sociedade Médica, apresentou sua
tese de doutorado na Universidade
de São Paulo, no Departamento de
Reumatologia. Ela estudou a incidência de osteoporose em pacientes
reumáticos.
Por ﬁm, mostramos os preparativos para o evento sobre direito
médico, agendado para 17 e 18 de
setembro, em uma parceria inédita
entre a Sociedade Médica/APM e a
OAB Sorocaba. O evento será totalmente on-line e todos que quiserem
se inscrever já podem fazê-lo pelo
site:
http://direitomedico2021.com.br.
Boa leitura!
Presidente da Sociedade Médica de Sorocaba

Alan Kozyreff é presidente da
Comissão de Direito Médico e
da Saúde da OAB local e está à
frente do evento
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Direito médico será o tema de um
congresso que a Sociedade Médica
de Sorocaba promove, em parceria
com a subseção local da OAB
(Ordem dos Advogados do Brasil),
em 17 e 18 de setembro. Por causa
da pandemia de Covid-19, o evento
será totalmente on-line.
Advogado e professor na Uniso
(Universidade de Sorocaba), Alan
Kozyreﬀ, 41 anos, explica que o
congresso é aberto a todos os interessados, mas terá como foco principal os médicos, advogados e estudantes de ambas as proﬁssões.
Ele, que também é presidente
da Comissão de Direito Médico e
da Saúde da OAB Sorocaba, conta
ainda que o evento vai abranger
temas diversos ligados ao direito
médico como, por exemplo, a telemedicina, a responsabilidade civil
do médico e a publicidade. “O direito
médico é, atualmente, uma matéria

que está em franca expansão, tanto
pelo aumento de ações judiciais com
este tema, quanto pelos inúmeros
avanços tecnológicos que irão
afetar de modo importante a relação
médico-paciente”, acrescenta.
Conforme Alan Kozyreﬀ, nos dois
dias, em cada mesa, haverá a participação de um médico e de um advogado para que os temas possam ter
as visões dos proﬁssionais das duas
categorias.
SERVIÇO
Congresso sobre direito médico
Quando: 17 e 18 de setembro de 2021
Horário: 9h às 18h (na sexta-feira) e
das 9h às 13h (no sábado)
Onde: On-line
Informações:
www.direitomedico2021.com.br ou
contato@direitomedico2021.com.br
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Programe-se: Direito médico é tema de congresso promovido em parceria com a OAB

CONTROLE SOCIAL

belecimentos de Saúde de Sorocaba
e Região), Milton Sanches, concorda
com Francisco Valério e acrescenta
que é papel do Conselho caminhar
lado a lado com a prefeitura. “Todas
as decisões que o Poder Público
pretende tomar e que se relacionam
ao setor devem de ser compartilhadas com o órgão.”
Milton participa da entidade desde
a fundação e chegou à presidência
alguns anos atrás. Conforme ele, cabe
ao órgão identiﬁcar os problemas do
setor e, em conjunto com o Executivo, procurar saná-los. “Mexemos
diretamente com a saúde da população. Mexemos com vidas”, aﬁrma.
“O Conselho é a principal ferramenta
de controle social e de suma importância para o gerenciamento do SUS
[Sistema Único de Saúde]”, complementa o auxiliar de enfermagem e
diretor regional do Sindsaúde-SP,
André Diniz.
QUEM FAZ PARTE?
Hoje, o Conselho Municipal de
Saúde é composto por representantes do Sindicato de Empregados
e Trabalhadores; das Sociedades
Amigos de Bairro; dos Movimentos da
Mulher; das Associações de Doentes
e Deﬁcientes; das Associações de

Milton Sanches: o órgão tem
de caminhar lado a lado com a
Prefeitura de Sorocaba
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F

oi com o propósito de planejar,
organizar e deliberar questões
referentes à saúde pública de
Sorocaba que nasceu o Conselho
Municipal de Saúde, órgão que atualmente tem como presidente o secretário Vinicius Rodrigues.
Composto por 48 membros, divididos entre 24 titulares e 24 suplentes,
obedecendo a forma paritária de
composição, na proporção de 50% de
usuários (12 titulares e 12 suplentes),
25% de trabalhadores da área da
saúde (seis titulares e seis suplentes)
e outros 25% representados por
gestores e prestadores de serviços
(seis titulares e seis suplentes), o
Conselho ﬁscaliza e propõe a melhor
utilização dos recursos destinados à
área e que são oriundos da Lei Orçamentária do Município.
Eletricista aposentado, Francisco
de Assis Valério é conselheiro há 16
anos e, inclusive, chegou a ser presidente do órgão que, segundo ele,
tem papel fundamental no controle
social. “Eu não tenho convênio. Uso o
SUS de verdade, passo em consultas
em unidades de saúde e na Policlínica de Especialidades”, comenta.
“Precisamos agir, cobrar mais o Poder
Público, pois o SUS está acabando.”
O presidente do Sinsaúde (Sindicato Único dos Empregados em Esta-
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Conselho permite a participação popular
no planejamento das ações de saúde pública

André Diniz: Conselho é de
suma importância para o
gerenciamento do SUS

Aposentados e Pensionistas; do Sindicato Patronal; funcionários públicos,
inclusive da rede privada; proﬁssionais da área de saúde bucal, da área
médica e de enfermagem; representantes da Secretaria de Educação de
Sorocaba, de hospitais, entre outros.
O atual presidente é o secretário
de Saúde de Sorocaba, Vinicius Rodrigues. Ele revela satisfação e orgulho
por estar à frente de um órgão que, na
sua opinião, “contribui para o aperfeiçoamento e para o desenvolvimento
da saúde pública da cidade”.
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Julio Cesar Gali conquista título de livre docente

Médico sorocabano (3º da esquerda para a
direita) ao lado da banca examinadora

Médico há 40 anos, especialista
em ortopedia e traumatologia, Julio
Cesar Gali conquistou, em junho,
o título de livre docência, o mais
alto grau na carreira universitária e
pré-requisito essencial para aqueles
que querem ser professor titular de
uma disciplina no Centro de Ciências
Médicas e Biológicas da PUC-SP,
campus Sorocaba.
Para obter a livre docência, ele,
que já é professor na PUC há seis
anos, teve de escrever uma tese e
um memorial e defendê-los para

uma banca examinadora composta
por cinco proﬁssionais, sendo
eles professores titulares e livres
docentes. Além disso, fez uma prova
escrita sobre um tema sorteado
entre dez previamente escolhidos;
uma prova didática sobre outro tema
e ainda deu aula aos avaliadores.
Aprovado, Julio Gali comenta
que a conquista da livre docência
representa “vencer um desaﬁo muito
grande consigo próprio, plena realização e grande responsabilidade”.
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EXCELÊNCIA

Unimed Sorocaba completa 50 anos
poderá ser iniciada ainda neste ano.

SZS Comunicação

FUTURO
Em termos de mercado, a Unimed
Sorocaba passou a adotar novas estratégias desde junho do ano passado.
No entanto, os desaﬁos são bastante
contundentes. “Como não temos e nem
nunca teremos uma visão puramente
mercantilista – ou seja, pagar o mínimo
possível aos médicos e colaboradores
numa ponta e, na outra, cobrar o máximo
permitido dos clientes –, o nosso norte
é a excelência na gestão ﬁnanceira e a
manutenção dos mais altos padrões de
qualidade”, explica o doutor Gustavo.
Ainda conforme ele, recentemente
havia uma diversidade de operadoras
de planos de saúde. Hoje, isso não existe
mais. Muitas desapareceram e outras
foram incorporadas pelos grandes
players, alguns com forte injeção de
capital externo e ações negociadas na
Bolsa de Valores brasileira.
Os níveis e a complexidade das
disputas comerciais atuais estão
num patamar completamente diferente do que existia. “Também por
essa razão, precisamos gerenciar a
Unimed Sorocaba pensando cada vez
mais na geração de trabalho e renda
aos cooperados, na manutenção de
emprego às pessoas que dependem
desta empresa para o sustento de
suas famílias e, não menos importante,
em atender os nossos clientes com a
máxima segurança, assertividade, qualidade e contemporaneidade em termos
de tecnologia e recursos humanos. Ou
seja, respeitando a proporção histórica,
temos basicamente os mesmos desaﬁos que estimularam nossos 47 sócios-fundadores a criar esta Cooperativa 50
anos atrás”, ﬁnaliza.

Instituição está instalada em 91 mil metros quadrados,
dos quais 25 mil são de área construída
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Wilson Campagnone: Unimed
traz o cooperativismo à categoria

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Sorocaba

A

Unimed Sorocaba completou, em
4 de junho, 50 anos de fundação.
A instituição nasceu com o agrupamento de 47 médicos e, atualmente,
reúne 1.206 médicos; emprega diretamente 2.331 pessoas; atende cerca
de 165 mil clientes (diretos e indiretos);
possui 82 clínicas, 13 centros de diagnósticos e 11 hospitais credenciados,
além de realizar, anualmente, mais de
um milhão de exames laboratoriais.
Considerada um dos mais importantes complexos assistenciais do interior do Estado de São Paulo e referência
dentro do Sistema Unimed (formado por
outras 342 cooperativas, 117 mil médicos
cooperados, 17 milhões de beneﬁciários, 2.396 hospitais credenciados e 131
próprios), a Unimed Sorocaba caminha
para uma nova fase de expansão. “Até
outubro, deveremos abrir um Pronto-Atendimento na Zona Norte. Este se
juntará à unidade já instalada na região,
que oferece farmácia comercial e
exames laboratoriais e de imagem. Parte
signiﬁcativa dos nossos clientes moram
ou trabalham nessa região”, anuncia o
presidente do Conselho de Administração, Gustavo Ribeiro Neves.
Em 50 anos de existência, o Hospital
Dr. Miguel Soeiro, inaugurado em 1996,
é o maior símbolo da Cooperativa. Conta
com 222 leitos operacionais, 30 de UTI
Adulto, 18 de UTI Infantil e Neonatal e 13
salas cirúrgicas. Está instalado em uma
área de 91 mil metros quadrados – dos
quais 25 mil metros quadrados são de
área construída. Nele, trabalham 1.832
colaboradores.
Em 2020, registrou 15.059 internações, 104.595 atendimentos de emergência e 314.176 exames de imagem.
Uma nova expansão do hospital está
sendo discutida com os cooperados e

Vinicius Rodrigues, atual secretário
municipal de Saúde, é um dos
médicos cooperados

Cooperativismo
e tecnologia avançada
Atualmente ocupando o cargo de
diretor da 4ª Região Distrital da APM
(Associação Paulista de Medicina), o
cirurgião pediátrico Wilson Campagnone conta que a Unimed Sorocaba
trouxe à categoria o cooperativismo em
uma época em que as medicinas de
grupo tentavam tomar conta do atendimento na cidade.
Além disso, foi a instituição quem
deu ao município mais um hospital,
conquista que não se via há várias
décadas. “O povo sorocabano merecia
um hospital de alta complexidade
e com tecnologia avançada”, aﬁrma.
“A Unimed Sorocaba é uma cooperativa médica pioneira no País e que
presta atendimento personalizado e de
excelência.”
O atual secretário municipal de
Saúde, Vinicius Rodrigues, é cooperado
da Unimed. Diz que a instituição é uma
cooperativa sólida, a classiﬁca como
uma das maiores do País e que colabora com o desenvolvimento local da
área de saúde. “A Unimed é um orgulho
para mim como sorocabano, para mim
como médico cooperado e deve ser
um orgulho para todos nós”, conclui.
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PANDEMIA

Índice de letalidade registrado no Hospital
Miguel Soeiro é inferior ao do Brasil e mundo

D

Divulgação

esde o início da pandemia de
Covid-19, o Hospital Dr. Miguel
Soeiro realiza um amplo e
minucioso registro quantitativo relacionado à situação. Dentre eles,
está a taxa de letalidade, que ﬁcou
em 1,04%. O Estado de São Paulo,
em comparação, registrou índice de
3,40%; o Brasil, de 2,80%; e o mundo,
de 2,10%.
Entre março de 2020 e maio de
2021, o levantamento contabiliza
39.787 exames coletados (dos quais
37,88% foram positivos para Covid19) e 2.654 internações. Destas, 24%
necessitaram de terapia intensiva.
A fase mais aguda da pandemia
ﬁca evidente quando se compara o
número de óbitos: foram 43 em 2020,
contra 113 em 2021 (um aumento de
163%). Um indicativo positivo é que,
após o início da imunização, somente

Drª Priscila Garber enumera as
ações que a unidade de saúde adota
para frear a contaminação
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4% dos vacinados testou positivo
para a doença. Destes, 73,5% eram
colaboradores e 26,5%, cooperados.
No pico da segunda onda da
pandemia, quando as UTIs e os
leitos de enfermaria praticamente
entraram em colapso no País, as
medidas de contingenciamento
adotadas pelo Hospital Dr. Miguel
Soeiro evitaram que a instituição não
pudesse internar quem a procurasse.
Segundo a diretora técnica da
unidade hospitalar, Priscila Garber,
algumas dessas medidas foram a
ampliação da quantidade de leitos
de enfermaria e UTI para áreas
distintas do hospital; novas escalas
médicas nas linhas de frente (triplicaram); aumento da quantidade
de cooperados atuando na UTI,
Pronto-Atendimento e enfermaria;
contratações emergenciais de colaboradores assistenciais e médicos
não cooperados; nos períodos
de maiores picos de internações,
manutenção apenas das cirurgias de
urgência e oncológicas e isolamento
dos pacientes Covid dos demais
com outras enfermidades.
De maneira paralela às medidas
adotadas no Hospital Dr. Miguel
Soeiro, a diretoria executiva montou
planos de ação visando à manutenção dos estoques de insumos.
“Fizemos alocações substanciais de
recursos ﬁnanceiros destinados à
compra”, justiﬁca Drª Priscila.
Isso foi necessário porque o preço
de muitos desses medicamentos
chegou a se multiplicar algumas
vezes, enquanto outros se esgotaram no mercado. “Para solucionar
esses desaﬁos, chegamos a negociar com os fornecedores condições especiais, como pagamento
antecipado, por exemplo. Foi assim
que conseguimos comprar 25 novos
respiradores, bloqueadores neuromusculares, anestésicos, anticoagulantes, entre outros insumos”, conta
o superintendente da Unimed Sorocaba, Sergio Rachkorsky.
Ainda conforme ele, foram atendidos não apenas os clientes da

Sergio Rachkorsky revela que
atendimento se estendeu ainda para
Americana, Bebedouro, Itu e Salto

Unimed Sorocaba, mas também os
de coirmãs (algumas delas, localizadas fora da área de abrangência,
como Americana, Bebedouro, Itu
e Salto, por exemplo) e pacientes
particulares. “Conseguimos, ainda,
atender todos os que são cobertos
pelos contratos da Fesp e Central
Nacional. Desta última, por sinal,
chegamos a ter 54 pacientes internados”, revela. Houve também registros de pacientes vindos de outros
estados para serem atendidos no
Hospital Dr. Miguel Soeiro.
Pelo que se tem de notícias,
nenhum outro hospital do interior do
Estado registrou mais atendimentos
do que a unidade de Sorocaba.
Todas as pessoas que necessitaram
de cuidados por conta da Covid-19
foram acolhidas. “Não negamos
nenhum atendimento. Chegamos
a ter perto de 80 pacientes intubados, sendo que a previsão inicial
era de até 30. Não houve um único
caso de algum paciente intubado
que ﬁcou à espera de um leito na
UTI”, relembra Sergio Rachkorsky.
“Cumprimos nosso papel perante os
nossos clientes, o Sistema Unimed
e a comunidade. Acreditamos que
estamos preparados para continuar
a cumpri-lo, caso haja um recrudescimento da pandemia.”

ESTUDO E PESQUISA

A

pós quatro anos de pesquisa
e dedicação, a médica sorocabana Mariana Ortega Perez
defendeu sua tese de doutorado,
desenvolvida na disciplina de reumatologia da USP, que traz como tema
a “Avaliação do comprometimento
ósseo sistêmico e localizado em
mulheres pré-menopausadas com
artrite reumatoide de longa duração”.
Orientada pela professora doutora
Rosa Maria Rodrigues Pereira, a
reumatologista usou no estudo uma
metodologia de imagem de ponta,
a HR-pQCT (tomograﬁa computadorizada quantitativa periférica de alta
resolução.
A pesquisa também foi apresentada no 9º BRADOO, o Congresso
Brasileiro de Densitometria, Osteoporose e Osteometabolismo, e
conquistou o primeiro lugar no
Prêmio Antônio Carlos Araújo de
Souza. “Receber este prêmio foi
muito gratiﬁcante e um grande
incentivo para uma jovem pesquisadora como eu”, comemora.
Formada há dez anos pela Faculdade de Medicina de Sorocaba e
reumatologista pelo Hospital das

Clínicas da Faculdade de Medicina
da USP, Mariana conta que, desde
criança, sempre pensou em ser
médica. “O que eu mais queria era
poder fazer a diferença na vida das
pessoas e a medicina me dava uma
gama de possibilidades para alcançar
isso: poderia atender pacientes, ser
professora e pesquisadora”, aﬁrma.
Foi no quinto ano da faculdade
que optou pela reumatologia, pois
sempre gostou de clínica médica
e foi inﬂuenciada por grandes
docentes da disciplina da PUC,
como os doutores Gilberto Novaes e
José Eduardo Martinez e a saudosa
doutora Marilda Trevisan Aidar. “Na
Faculdade de Medicina de Sorocaba conheci colegas e professores
maravilhosos e, sobretudo, aprendi
a semiologia e a propedêutica
tão singulares à nossa faculdade”,
lembra.
Foi a mãe – dona Mercedes – a
maior incentivadora de Mariana. “Foi
ela quem me incentivou a estudar,
fazer medicina e a trilhar todas as
etapas seguintes da minha formação”,
comenta. “Com esforço e dedicação
não só meus, mas principalmente o

Arquivo Pessoal

Médica de Sorocaba defende tese de
doutorado sobre artrite reumatoide na USP

Mariana Ortega usa metodologia
de imagem de ponta para
defender a matéria

dela, consegui me formar médica.
Por isso, minha tese de doutorado é
dedicada a minha mãe.”
A sorocabana pretende agora
dar continuidade às suas pesquisas
em um projeto de pós-doutorado
e manter as atividades de pesquisadora e de médica assistente da
reumatologia no Hospital das Clínicas
e no Grupo Cobra Reumatologia,
onde atua.
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Sociedade Médica possui amplas salas para locação
Espaço está à disposição de recémformados e também daqueles que
têm anos de experiência
Localizada na região central da
cidade, em área de fácil e de grande
circulação de pessoas, a Sociedade
Médica de Sorocaba está disponibilizando diversas salas, bem equipadas, para locação e a um preço
bastante acessível.
O espaço é voltado aos proﬁssionais recém-formados ou mesmo

EXPEDIENTE
MOMENTO MÉDICO é uma publicação
da Sociedade Médica de Sorocaba,
regional da Associação Paulista de
Medicina.
Contato: (15) 3231.1465

àqueles que já possuem anos de
experiência na proﬁssão. O Projeto
Consultório, como foi batizada esta
iniciativa da Sociedade Médica, é
classiﬁcado como um coworking da
saúde.
Quer saber mais ou mesmo
agendar uma visita para conhecer as
salas?
Basta ligar no: (15) 3231-1465.

Produção: MP Maestro Comunicação

ANUNCIE:

Diretor: Marcelo T. Duarte
Conteúdo Editorial e Edição: MP Maestro Comunicação
Jornalista responsável: Marcelo Macaus - jornalistamacaus@gmail.com
Projeto Gráﬁco: Robson Piccin - rtpiccin@gmail.com
Diagramação: Rodrigo Mendes - rodrigo@agenciaquadri.com
Comercial: MP Maestro Comunicação

(15) 98117-5553
marcelo@maestromkt.com.br

MOMENTO MÉDICO | Agosto/2021

7

