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A saúde financeira da APM
Regional de Rio Preto

A saúde financeira de uma instituição está ligada 
aos hábitos e comportamentos que definem a forma 
com que a empresa lida com o dinheiro. A importância 
incondicional de conhecer a saúde financeira da insti-
tuição se dá para saber os próximos passos a serem 
tomados e para ganhar mais facilidade e autonomia na 
hora da tomada de decisão em curto espaço de tempo.

Sendo assim, uma vida financeira saudável é aquela 
em que a instituição consegue arcar com despesas es-
senciais, gastos não essenciais e está preparada para 
lidar com gastos imprevistos. Além disso, uma institui-
ção saudável se planeja financeiramente para realizar 
os sonhos dos seus associados.

É importante salientar que a saúde financeira da 
instituição não é restrita a que ganha muito ou pouco 
dinheiro. Isso porque o controle financeiro deve ser ade-
quado à realidade de cada instituição, ou seja, ter equi-
líbrio nas finanças é adequar despesas e planos com a 
renda atual.

Desde que fui convidado pelo amigo e ex-presidente 
Dr. Kassey para ser tesoureiro da sua gestão, tive o 
privilégio de entender o “íntimo” da Sociedade de Medi-
cina e Cirurgia. Com um suporte inigualável do colega, 
as receitas e as despesas da nossa segunda casa foram 
compreendidas a cada dia e investimentos importantes 
foram realizados.

O vestiário masculino, a quadra de tênis coberta, os 
quiosques, a quadra poliesportiva, o espaço “beach 
tennis”, o bar e restaurante, a rampa/escada de acesso 
do estacionamento para o bar, a energia solar, entre ou-
tros investimentos, foram sempre realizados após longa 
análise do caixa e de forma responsável e consciente.

Nos últimos dois anos, temos enfrentado o inespera-
do desafio da pandemia, que exigiu muito planejamen-

Dr. Leandro Freitas Colturato é
presidente da Associação Paulista de

Medicina Regional de Rio Preto

to e controle para manter a saúde financeira da nossa 
APM. Estivemos atentos aos detalhes e fomos adap-
tando estratégias para que continuássemos trabalhan-
do com qualidade e entregando aos associados nossos 
melhores serviços.

Tivemos uma crescente no ativo imobilizado devido 
às reformas e manutenção do patrimônio, mas per-
manecemos com o caixa positivo e com aumento nas 
aplicações financeiras. Os gastos surgidos nesses dois 
últimos anos foram necessários para zelar com nossos 
bens e manter o padrão de qualidade da Associação. 

As despesas aumentaram 6,7%, percentual feliz-
mente abaixo do esperado, quando levamos em consi-
deração a inflação acompanhada desde o início da pan-
demia. Na receita, mais um reflexo positivo do nosso 
planejamento e cuidado, com aumento de 11,6%. Des-
ta forma consolidamos um aumento no caixa de 42% 
de 2020 para 2021. 

Por fim, foi com enorme entusiasmo que fechamos 
2021 cumprindo todas as obrigações financeiras sem 
onerar nosso associado. A saúde mental, social e física da 
nossa APM está equilibrada. Que venham novos desafios.
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conhecimento e saúde!
Continuemos fortes na disseminação de

Já que somos 
vitais nesse combate!

  /certafarmacia

Assembleia aprova balancete e relatório da
Diretoria e mudança do estatuto da SMC

A Associação de Me-
dicina e Cirurgia de Rio 
Preto realizou, no dia 
27 de janeiro, assem-
bleia geral na qual foram 
aprovados pelos médicos 
presentes o balancete fi-
nanceiro e o relatório 
das atividades, ambos 
de 2021, e mudança do 
estatuto da entidade. Os 
documentos e a proposta 
de mudança foram apre-
sentados pela diretoria 
na assembleia, realizada 
de acordo com o artigo 
41 do seu Estatuto So-
cial. A ata da assembleia 
e os documentos estarão 
disponíveis na secreta-
ria, tão logo sejam regis-
trados em cartório.

O presidente da APM Rio Preto, Dr. Leandro Colturato, apresentou balancete e relatório...

... em assembleia presidida pelo Dr. Guaraci Garcia, tendo como secretário Dr. Luiz Fernando Colturato
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Obituário de um estatístico
Dr. Rodrigo José Ramalho

Se você já realizou um trabalho científico, vai se lembrar sobre 
quem eu escrevo: David Cox. Ele faleceu recentemente, em 18 
de janeiro, aos 97 anos. Se ainda não lhe veio à memória de 
quem eu estou falando, saiba que suas descobertas se mostra-
ram indispensáveis para obter resultados confiáveis em um vasto 
espectro de disciplinas, da medicina à astrofísica, genômica e 
até física de partículas. 

Cox foi um gigante no campo da es-
tatística, mas foi reconhecido especi-
ficamente por seu artigo de 1972, no 
qual desenvolveu o modelo de riscos 
proporcionais que hoje leva seu nome. 
O Modelo de Cox é amplamente utili-
zado na análise de dados de sobrevida 
e permite aos pesquisadores identificar 
mais facilmente os riscos de fatores 
específicos para mortalidade ou outros 
desfechos de sobrevida, entre grupos de 
pacientes com características díspares. 
Desde a avaliação de risco de doença 
e avaliação de tratamento assim como, 
por exemplo, abandono escolar e siste-
mas de vigilância da AIDS, o modelo 
tem sido aplicado essencialmente em 
todos os campos da ciência. A aplica-
ção bem-sucedida levou a avanços que 
mudaram vidas, com efeitos sociais de 
longo prazo, como por exemplo:

- demonstrou que uma grande redução nas mortes cardíacas 
relacionadas ao cigarro pode ser observada logo após um ano da 
cessação do tabagismo, não 10 ou mais anos como se pensava 
anteriormente;

- mostrou os efeitos de mortalidade da poluição do ar por 
partículas, descoberta que mudou tanto as práticas industriais 
quanto a regulamentação da qualidade do ar em todo o mundo;

- identificou fatores de risco de doença arterial coronariana 
e analisou tratamentos para câncer de pulmão, fibrose cística, 
obesidade, apneia do sono e choque séptico.

O domínio estatístico da análise de sobrevida envolve o inter-
valo de tempo entre a ocorrência de um evento específico, como 
óbito do paciente, por exemplo. O modelo pode ser usado em 
ensaios clínicos para investigar informações baseadas em tempo 
sobre coortes de pacientes, como sua resposta à exposição a 
certas substâncias químicas. A taxa na qual a falha ocorre ou um 
paciente morre é chamada de função de risco (hazard function). 

No modelo de riscos proporcionais de 
Cox, ele propôs uma função de risco que 
é dividida em uma parte dependente do 
tempo e uma parte independente do 
tempo. Distinguir a entrada dependente 
do tempo da entrada independente do 
tempo simplifica muito a análise de da-
dos médicos, e os modelos de Cox são 
amplamente utilizados em pesquisas 
médicas até hoje. 

Ainda, antes da consagração em 
1972, Cox desenvolveu a regressão lo-
gística em 1958, sendo seu primeiro 
artigo de destaque. Ela é empregada 
quando a variável a ser prevista é ca-
tegórica (ou seja, pode assumir um nú-
mero limitado de valores, por exemplo, 
gênero, raça, binária (um caso especial 
de categórica com apenas dois valores - 
por exemplo, sucesso/fracasso, doença/
sem doença)) ou ordinal, onde as cate-

gorias podem ser classificadas (por exemplo, a intensidade da 
dor pode estar ausente, leve, moderada, grave, insuportável).

Ele fora nomeado cavaleiro da ordem britânica em 1985, 
adotando o nome de Sir David Roxbee Cox, tendo se aposentado 
em 1994, mas mantinha certa atividade na Universidade de 
Oxford, onde chegou a ser reitor do Nuffield College. Em 2016, 
David Cox foi nomeado o primeiro ganhador do Prêmio Interna-
cional de Estatística, o prêmio Nobel dessa área. Ele é concedido 
a cada dois anos a um indivíduo por grandes realizações para o 
avanço da ciência, tecnologia e bem-estar humano. Sua marca 
na pesquisa é tão grande que seu artigo de 1972 é um dos três 
mais citados em estatística, aparecendo em 16º lugar na lista 
dos 100 artigos mais citados de todos os tempos da Nature.

Cox se definia como um cientista que se especializou no uso 
da estatística, que é definida como a ciência de aprender a partir 
de dados. Base da investigação científica, a estatística é um 
componente crítico no desenvolvimento de políticas públicas e 
tem desempenhado papéis fundamentais em vastas áreas do 
desenvolvimento humano e exploração científica. Sem a análise 
dos dados, de qualquer dado, é impossível conseguirmos me-
lhorias onde quer que estejamos. O trabalho pioneiro de Cox em 
áreas tão fundamentais permanece significativo até hoje e seu 
legado continuará a brilhar no futuro por meio de suas contribui-
ções atemporais para o campo da estatística e da matemática.

Dr. Rodrigo José Ramalho é médico nefrologista e vice-presiden-
te da Associação Paulista de Medicina – Regional de Rio Preto.

Britânico David Cox, primeiro ganhador do
Prêmio Internacional de Estatística

Artigo
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Artigo

A pandemia e a telemedicina

Pesquisa AMB/APM revela que 87% dos
médicos tiveram covid, esgotamento e sobrecarga

Maria Cristina Velani e Luís Antonio Velani

A história registra inúmeras fases em que a humanidade pas-
sou por enormes sofrimentos e, algum tempo depois, por se 
adaptar, por saber extrair ensinamentos e experiencias de uma  
tragédia, além de superar os momentos difíceis, ressurgiu com 
melhorias em diversos campos científicos, legais e morais.

Para grande maioria da população mundial a pandemia  foi 
a  mais nefasta experiência já vivida mas,  assim como em mo-
mentos trágicos vivenciados em outras ocasiões, o ser humano já 
começa o processo de superação, inclusive com o aparecimento 
de melhorias em alguns sistemas de prestação de serviços, como 
a medicina.

Enquanto diversos países, há muitos anos, praticam a tele-
medicina, andávamos a passos lentos até o início da pandemia.

Em parceria com o Conselho Federal de Farmácia - CFF e 
o Instituto Nacional de Tecnologia de Informação - ITI, o CFM  
desenvolveu uma nova plataforma de prescrição eletrônica (pres-
cricaoeletronica.cfm.org.br), totalmente gratuita e com validade 
em todo o território nacional, onde o médico poderá fazer a pres-
crição de forma online, sem uso de papel, e enviá-la por e-mail 
ou Whatsapp para o seu paciente.

Essa  plataforma segue todos os parâmetros estabelecidos 
pela Resolução nº 2.299/21, que regulamenta, disciplina e nor-
matiza a emissão de documentos médicos eletrônicos e, segundo 

A Associação Médica Brasileira (AMB), 
em parceria com a Associação Paulista 
de Medicina (APM), divulgou, no início 
de fevereiro, a pesquisa Percepção dos 
médicos sobre o atual momento da pan-
demia de Covid-19, a qual mostra que 
a linha de frente da assistência é dura-
mente impactada/castigada pela variante 
Ômicron/Covid-19 neste momento. 

Dos 3.517 médicos de todo Brasil que 
responderam ao questionário, 87,3% 
relatam que eles ou outros médicos do 
ambiente de trabalho tiveram covid nos 
últimos dois meses. 

A maioria dos médicos se diz esgotada 
(51,1%) e apreensiva (51,6%). Do total 
de participantes, 62,4% percebem que 
colegas dos locais em que atuam estão 
estressados e 64,2% afirmam constatar 
que seus pares estão sobrecarregados. 

o CFM, está totalmente de acordo com a Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD), garantindo a integridade, veracidade, confi-
dencialidade, privacidade e o sigilo profissional das informações.

Como na plataforma anterior, criada em abril de 2020, os 
médicos poderão, de forma sigilosa e com redução de custos de 
impressão, emitir atestados, relatórios médicos, solicitações de 
exames, receitas simples, antimicrobianas e de controle espe-
cial, laudos médicos e pareceres.

Nessa nova plataforma serão registrados vários dados como: 
nome do paciente, local de atendimento, relação de documentos 
médicos emitidos permitindo, assim, o acesso futuro desse pron-
tuário pelo profissional.

Portanto, imperioso entender que toda a assistência presta-
da ao paciente por meio digital, deverá ser com a utilização de 
assinatura digital devidamente certificada pela Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileiras - ICP-Brasil, com nível de segurança 
2, uma vez que outras formas de comunicação digital, tais como 
e-mail, telefone, WhatsApp, etc., são vulneráveis e podem colo-
car em risco o sigilo profissional, infringindo não só o Código de 
Ética Médica, mas também incorrendo nas sanções da LGPD.

Maria Cristina Velani e Luís Antonio Velani são advogados da assesso-
ria jurídica da APM – Regional de São José do Rio Preto.

Os médicos ainda compartilham a vi-
são de que haverá mais surpresas difíceis 
no futuro. São cerca de 90% os que cre-
em que novas variantes virão. 

Hoje, 96,1% dos que atendem em 
locais que recebem pacientes com Co-
vid-19 também observam tendência de 
alta no número de casos em algum grau. 
Quanto aos óbitos, a tendência de alta é 
apontada por 40,5%.

A falta de médicos causa preocupa-
ção. É apontada por 44,8%. Em pesqui-
sa anterior da AMB e APM, do início de 
2021, este índice era de 32,5%.

Além disso, na percepção dos médi-
cos, 7 em cada 10 brasileiros não estão 
usando máscaras corretamente. E eles 
também opinaram sobre quais pontos o 
Governo deixa claramente a desejar, a 
exemplo da realização de testes.

Clique no link abaixo para ter acesso a mais resultados da pesquisa
e suas planilhas estatísticas, disponíveis no site da APM Rio Preto:
https://apmriopreto.com.br/noticias_mostrar/68440/

https://apmriopreto.com.br/noticias_mostrar/68440/
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Procon entrega ata da reunião em que
pede esclarecimentos de operadoras

sobre restrições a médicos
A APM – Regional de Rio Preto 

recebeu do Procon Municipal a ata 
da reunião realizada com as opera-
doras de saúde, no dia 4 de outubro 
de 2021. A reunião teve por objetivo 
cobrar esclarecimentos dos planos 
de saúde sobre as “diversas restri-
ções aos médicos credenciados que 
vêm resultando na má qualidade 
dos serviços prestados aos consumi-
dores”, como relata a ata do Procon.

A cobrança foi motivada pela 
pesquisa inédita realizada pela Re-
gional, em agosto de 2021, que 
revelou que a grande maioria dos 
médicos de Rio Preto e região não 
dispõe de autonomia profissional 
para a prática da melhor Medicina, 
por pressões das empresas de pla-
nos de saúde. 

A amostragem do levantamento 
da APM foi bastante expressiva. Dos 
cerca de 2.500 médicos da cidade 
e microrregião, 354 responderam, 
o que representa 14% do total de 
profissionais.

Mais da metade dos médicos 
(53,39%) afirmou que enfrenta res-
trição por parte dos planos de saúde 
à solicitação de exames, imprescin-
díveis para o diagnóstico de doen-
ças de seus pacientes. E 63% dos 
profissionais relatou conviver com a 
chamada “glosa médica”, ou seja, 
a operadora nega-se a pagar aten-
dimento, internação, exame labora-
torial ou de imagem, remédios e ou-
tros serviços essenciais já realizados 
no paciente.

A pesquisa constatou também 
uma grave afronta à ética: 29% dos 
médicos sofreram interferência em 
sua conduta profissional por parte 
dos planos de saúde. Dificuldades 
para internar os pacientes e amea-
ças de descredenciamento são ou-
tros problemas relatados pelos par-
ticipantes do levantamento.

Você tem acesso à íntegra 
da ata da reunião do Procon 
acessando o site da APM Rio 
Preto no link https://apmriopreto.
com.br/noticias_mostrar/68730.
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Violência contra a 
mulher triplica no 

Estado desde 2019

O número de atendimentos de casos de violência contra a 
mulher pelo Centro de Referência e Apoio à Vítima, do Estado 
de São Paulo, deu um salto nos últimos três anos. Em 2019, 
foram 2.476 ocorrências registradas nas unidades do progra-
ma, que é gerenciado pela Secretaria de Justiça e Cidadania. 
Em 2021, o número pulou para 7.185, ou quase o triplo. 
“Mais uma vez, novas estatísticas, agora do Estado, reforçam a im-
portância de chamarmos a atenção para a violência contra a mulher, 
tema de campanha lançada em outubro passado por nossa Regio-
nal”, lembrou o presidente da APM Rio Preto, Dr. Leandro Colturato.  
Recentemente, em resposta à sua campanha, a Regional recebeu 
da Delegacia de Defesa da Mulher de Rio Preto números estarre-
cedores. Nos últimos quatro anos, o órgão soma 7.816 registros 
de violência doméstica, quase 2.000 por ano, mais de 4 por dia. 
No Estado, o aumento nos casos coincidiu com o período da 
pandemia, em que houve diversos relatos de maior violência do-
méstica, em um ambiente de isolamento social.
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Associados da SMC conquistam
título de torneio de beach tennis

Os associados Rômulo Moura e Vinicius Baptista foram campeões 
do 1º Torneio de Beach Tennis Sambar Beach Space, realizado no 
dia 23 de janeiro. Representando a Sociedade de Medicina e Cirur-
gia, eles conquistaram o título de duplas – categoria B. A competição 
reuniu 18 duplas da SMC, no complexo situado atrás do Riopreto 
Shopping.

Arena de beach tenis ganha nova iluminação
A arena ficou ainda mais iluminada desde o dia 9 de fevereiro, 

quando recebeu dois novos postes com refletores, presente do empre-
sário Rodrigo Paula, agente autônomo de investimento e proprietário 
da Contemporâneo. A parceria contou com a conexão da Sporftan, 

parceiro da APM Rio Preto nos eventos de tênis e beach. Rodrigo 
atua no mercado financeiro desde 2006 e é credenciado a Genial 
Investimentos. Ele está à disposição pelo 17 9972Z-0380 e e-mail: 
rodrigopaula@contemporaneocapital.com.br.
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ANIVERSARIANTES DE MARÇO

Izabel Cristina F Pirozzi
Luiz Renato Teixeira
Antonio Spotti
Larissa Morete C da Costa
Liete M Aranha Silveira
Nasser Saroute
Pedro Henrique S Martinez
Ana Lucia Mingardi
Paula Fialho S Salgado
Eduardo Carlos da Silva
Gustavo Almeida Oliveira
Marcilio Cesar Ribeiro
Pedro Bastos Felismino
Raphael Raphe
Sérgio Cipullo
Rafael Terra Correa
Sérgio A Coimbra Garzon
André Luís M Castro Junior
Andrea de Caires Souza
Antônio Soares E Abrão
Augusto Oliveira Silva
Octavio Almeida Luz
Antônio Carlos Pires
Calil Eduardo F Bucater
Cleber Rinaldo Favaro
Giulianna F Bragagnolo
Larissa Lemes Barbosa
Lina Solange T Yugar

03

02

01

05

07
08

09

10

11

06

04

Daniel Pessutti
Fabiana Rossetti Gerbasi
João Luiz Bassan Faria
Manuella Munhoz Bemfica
Ramon Bedenko Correa
Suzana Margarete A Lobo
Leonarddo N A Ribeiro
Denise Daher
Fabio Rodrigues Figueiredo
Luiz Fernando Colturato
Moacir Alves Borges
Perseu M Pugliese Neto
Leandro Sho Matuy Kimura
Julia Silveira
Luisa Ribeiro Mioni
Joana Fleury Guimarães
Myrian Freitas B Sanches
Renata C Oliveira Gonzaga
Rodrigo Nicoletti Cesar
Rogerio Yukio Morioka
Debora Macedo Casassanta
Antonio Soares Souza
Debora Rivelli Benfatti
Guilherme Gayoso Souza
José Liberato F Caboclo
Newton Carneiro Da Costa
Osvaldo José de Conti
Eleny Maria Jamal

12

13
14

15

16

15

17

Carlos Alberto Dos Santos
Celso Silveira De Lima
Julia Cabbaz Goes
Kassey
Nazir Tarraf
Paulo Cesar L Nakaoski
Luiz Rodrigues Simões Jr
Wilson Henrique
Ana Beatriz Alves
Gabriela Hamra Pereira
Marisa Richard P Lima
Américo Olímpio P Correa
Emirene Maria T N Cruz
José Renato Duarte
Rodrigo Silva Cesar
Alexandre Rosa Pagan
Antonio Lopes Alcaide Jr
Juliana Angelo H Silva
Marcio Svetlic
Nathalia Cristina Ribeiro
Claudio Dalloul
Kassey H Vasconcelos
José Dalmo A Filho
Caroline dos ROliveira
Jeronymo Del Arco Junior
Moacir G Galasso
Wilian Tadeu S Marques

26
25
24

28

29

30
31

Fernando Tadeu V Coimbra
Jorge Cury Junior
Orlando Cesar Mazota
Rafael Lopes Martins
Bernardo B Donzelini
Jair Pinto
José Carlos Aidar Ayoub
José Carlos da Rosa
Lorenzo Bragato Zanfolin
Mariangela C. P. Bordin
Thiago Jose Guaiumi
Celso Murilo N M Faria
Isadora Hecht da Silva
Jercelino M Campanha
Emanuel Pedro C Tauyr
Evaristo Dane Oliveira
Fernando de Vilhena Diniz
Gildasio Castello A Jr
Jose Alexandre Bastos
Juliana B Meirelles
Raquel Ramos R Maciel
José Roberto Filiage
Silvanita Parolo Yacubian
Bruno Soleman Maritan
Carlos Eduardo Braga
Fernando Batigalia
Maria Bernadete Antunes
Sérgio Roberto Ferreira

20

21

22

23

18

19



Aproveite as vantagens e descontos do seu Clube de Benefícios!
No site www.apmriopreto.com.br, preencha o login (seu CRM) e a senha (sua data de nascimento) e

clique em Clube de Benefícios no menu principal para ter acesso ao nosso Clube e ao da APM Estadual.
Ao clicar no banner do parceiro, você migra para seu site, canal digital ou rede social.
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17 3216.2521 
17 99646.4591 

sjrp.excellentglobal.com.br

20%

Pastas artesanais e pizzas  
R. Antônio de Godoy, 4163 - Vila Redentora 

(17) 3353-5663

15%

Anéis, colares, tiaras e vários acessórios 
17 991079492 

www.unnyacessorios.com

10%

R. Antônio de Godoy, 4089 - Vila Redentora 
(17) 3232-0472 

unnaesmalteria.com.br

10%
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