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Expediente

“País rico é país sem corrupção e impunidade”

Retomar o Crescimento

mercado de Saúde Suplemen-
tar não está crescendo e isto 
afeta a saúde fi nanceira de  
muitas operadoras de planos 

de saúde, e por consequência toda a 
roda da economia do setor, incluin-
do hospitais, laboratórios, clínicas e 
profi ssionais liberais. Esse quadro vai 
agravar ainda mais as carências na 
saúde pública. Isso tudo é refl exo do 
fraco desempenho econômico brasi-

leiro e não deixa dúvidas de que o mo-
delo baseado no estímulo ao consumo 
interno longe de ser sustentável, está 
se esgotando e precisa dar lugar a um 
novo momento, com base no investi-
mento em produtividade e inovação. 
Só o aumento de produtividade gera 
crescimento e enriquece os países, e 
assim esses ganhos poderão ser repas-
sados tanto para salários quanto para 
os lucros. Desta forma o empresariado 
gerará novos empregos. 

Nada se esgota de uma hora para 
outra. O que existe é o reconheci-
mento óbvio de que a inclusão social 
marginal é decrescente. Não iremos 
incluir outra leva de 30 milhões de 
pessoas  ao mercado de consumo na 
próxima década.

O grande motor do crescimento 
da economia brasileira nos últimos 
anos foi o crédito imobiliário e de 

consumo, associado aos bons resul-
tados do agronegócio.  Mas chega 
um momento em que as próprias fa-
mílias se endividam a tal ponto que 
começam a frear um pouco o consu-
mo, e aí, um plano de saúde torna-se 
descartável.

Mudanças  na condução da eco-
nomia são necessárias e é evidente 
que a agenda nacional é a da quali-
dade, da produtividade, da inovação e 
da efi ciência. Além de cuidar da parte 
macroeconômica,  o País precisa ain-
da diminuir o entrave logístico, pois o 
“Custo Brasil” afeta a competitividade. 

As eleições deste ano 2014  se-
rão muito pautadas na discussão e 
identifi cação de soluções sobre esses 
desafi os. Necessitamos retomar  o ca-
minho do crescimento econômico e 
precisamos de alguém com credibili-
dade para isso.
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a Processo eleitoral no CFM 
será pelo correio 

Conselho Federal de Medi-
cina se prepara para eleger 
seus membros efetivos e 
suplentes para o quinquê-
nio 2014-2019. De acordo 
com as normas eleitorais do 

CFM, a votação será realizada exclusi-
vamente por correspondência, através 
de cédula a ser enviada pelos eleitores 
pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos – EBCT. O prazo máximo 
para o envio do voto é até dia 20 de 
agosto, enquanto nos demais muni-
cípios do Estado do Rio de Janeiro o 
limite é dia 19 de agosto e nos outros 
estados, 13 de agosto. Não vão ser 
considerados os votos enviados após 
o prazo estipulado. A apuração dos 
votos está marcada para o dia 27 de 
agosto.

A orientação destinada aos mé-
dicos inscritos primária e secunda-
riamente no CFM é de que o voto é 
pessoal e obrigatório. No entanto, o 
profi ssional inscrito em mais de um 
Conselho Regional deverá decidir so-
bre qual deles votará. Para validar o 
processo, ele receberá um kit, onde 
consta um envelope com porte pago 
(carta resposta), um envelope em 
branco, uma cédula de votação e uma 
fi cha para identifi cação do eleitor. To-
das as instruções destinadas a escla-
recer sobre como funciona o voto por 
correspondência também constam 
nesse kit, assim como uma relação das 
agências da EBCT no estado do Rio de 
Janeiro. 

Como a leitura da cédula para a 
contagem de votos é realizada eletro-
nicamente, o CFM orienta que esta 
não deve ser dobrada, amassada ou 
rasurada e tampouco assinada. O re-
tângulo correspondente à apenas uma 
chapa deve ser totalmente preenchido 
com caneta preta ou azul. Com o ob-
jetivo de respeitar o sigilo do sufrágio, 
é importante que o eleitor coloque no 
envelope branco apenas a cédula de 
votação preenchida e que este enve-
lope apresente-se com suas bordas 
todas coladas.  Outro aspecto relevan-
te é que a correspondência deve ter a 
chancela da Empresa Brasileira de Cor-

reios e Telégrafos, sendo endereçada 
ao CREMERJ que, posteriormente, se 
encarregará de colocar o comprovante 
de votação disponível no site do Con-
selho (www.cremerj.org.br). 

Quem pode votar
O médico deve estar inscrito pri-

mária ou secundariamente no CRE-
MERJ e em pleno gozo de seus direitos, 
conforme a Lei Federal nº 3.268/57, 
de 30 de setembro de 1957. Todas as 
anuidades, inclusive a de 2014, devem 
estar quitadas. Caso contrário, aqueles 
que necessitarem fazê-lo têm duas op-
ções para regularizar sua situação: ele 
deve se dirigir à rede bancária até o dia 
25 de agosto ou à sede do CREMERJ, 
até às 18h do dia 27 de agosto. 

Os médicos de nacionalidade 
portuguesa que estão inscritos de 
forma regular nos Conselhos Re-
gionais de Medicina poderão votar. 
Em contrapartida, a resolução CFM 
2024/13, parágrafo 4º do art. 6, 
impede de votar os médicos inscri-
tos exclusivamente como médicos 
militares. Os médicos estrangeiros, 
com exceção dos profi ssionais de 
nacionalidade portuguesa, confor-
me mencionado anteriormente, não 
estão autorizados a participar do 
processo eleitoral. 

Em caso de dúvida, o médico 
deverá contatar a Comissão Eleito-
ral, mandando-lhe um e-mail (comis-
saoeleitoral@crm-rj.gov.br) ou ligar 
para o telefone (21) 3184-7110.

O

Nestas eleições teremos duas chapas concorrendo:

Participe! Seu voto é muito importante

Chapa 1 Chapa 2

“Causa médica” “Participação médica”
Representada pelo Dr. Sidnei 
Ferreira e Dra. Marcia Rosa

Representada pelo Dr. Jorge 
Leite e Dra. Ligia Bahia.
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em CHN inaugura Maternidade e 
investe em mais quatro 

unidades até 2016  

inauguração, em maio des-

te ano, do centro mater-

no-infantil e internações 

do Complexo Hospitalar 

de Niterói refl ete uma forte políti-

ca de investimento da administração 

do CHN no setor da saúde. Fundada 

com o nome de Hospital de Clínicas 

de Niterói, em 1991, o CHN vem apre-

sentando um crescimento acelerado 

nos últimos anos, tendo como meta 

até 2016 constituir-se em um pool de 

sete hospitais, o que o tornará o maior 

complexo de saúde do Estado do Rio 

de Janeiro, com a oferta de cerca de 

450 leitos. A maternidade é sua ter-

ceira unidade e alia suporte técnico e 

soluções tecnológicas que garantem a 

segurança e conforto à equipe médica 

e aos pacientes, a partir de um investi-

mento de R$ 35,5 milhões. 

A utilização da pulseira com chip 

de rastreamento nos recém-nascidos 

do CHN, primeiro na América Latina a 

dispor desse recurso, é um bom exem-

plo do foco que existe no bem-estar 

dos pacientes. Com isso, todos os 

A
bebês são monitorados, desde o nas-

cimento até a alta hospitalar, através 

de uma tecnologia de identifi cação 

por radiofrequência. Essa identifi ca-

ção também é colocada na mãe, que 

pode fi car tranquila com a certeza de 

que o seu fi lho está sendo constante-

mente monitorado. Ao menor sinal de 

retirada do bebê sem autorização, um 

alarme em tempo real é acionado e a 

criança é localizada a partir dos pulsos 

magnéticos da pulseira. 

Falando ainda em tecnologia, o 

CHN coloca à disposição de pacientes, 

familiares e amigos, um canal exclu-

sivo, denominado TV Bebê. Através 

dos aparelhos smart TV com acesso à 

internet as pessoas podem assistir ao 

parto ao vivo, mediante a autorização 

dos pais e da equipe médica, além de 

monitorar o bebê enquanto este es-

tiver na incubadora ou no berçário. 

Outra inovação é a instalação de um 

sistema de voz nos quartos privativos 

que permite ao paciente se comunicar 

com a equipe de enfermagem. No en-

tanto, se esse profi ssional estiver fora 

do posto, o contato ocorre pelo siste-

ma hand free, que transfere a chama-

da para um dispositivo móvel que o 

enfermeiro carrega consigo. Porém, se 

ainda assim o paciente não conseguir 

se comunicar, um último recurso é o 

direcionamento da chamada para o 

Fachada

Paulo Curi, Dulce Pugliere, Rodrigo Neves, 
Ilza Fellows e Ana Dantas
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celular do enfermeiro de plantão. 

No que tange a infraestrutura 

dessa unidade III, a administração do 

CHN construiu um prédio de 10 an-

dares totalmente novo em uma área 

de quase 4.800 metros quadrados na 

rua Doutor Celestino, 113, no Cen-

tro de Niterói. São 50 apartamentos 

privativos, quatro leitos VIPs, quatro 

salas cirúrgicas no Centro Obstétrico 

com capacidade para a realização de 

mais de 500 partos por mês, 24 leitos 

de UTI Neonatal, quatro consultórios 

para emergências obstétricas e leitos 

e poltronas de repouso e hidratação. 

Um solário para médicos e funcioná-

rios e um espaço dedicado à família 

compõem a estrutura da maternidade. 

Porque o CHN é hoje uma 
referência de hospital em Niterói 

A modernização do CHN é um 

processo contínuo que vai ao en-

contro das necessidades dos mais de 

60% dos habitantes de Niterói, que 

possuidores de plano de saúde não 

conseguiam o atendimento necessá-

rio devido a carência de leitos e de 

unidades especializadas na cidade. 

Com a ampliação dos limites do hos-

pital, que antes possuía apenas o 

prédio principal e a emergência pe-

diátrica, essas difi culdades estão sen-

do superadas, diminuindo, inclusive, 

a evasão dos pacientes para unidades 

no Rio de Janeiro. Por esse motivo, o 

nome Complexo Hospitalar de Niterói 

é a tradução de um novo conceito e 

fi losofi a de expansão que prima pela 

excelência assistencial, fruto dos 23 

anos de atuação dessa rede hospita-

lar. 

Desde a sua inauguração, o então 

Hospital de Clínicas de Niterói passou 

por vários processos de ampliação e 

modernização permanente do seu 

parque tecnológico. Atualmente, a 

média de atendimentos gerais, incluin-

do emergência, cirurgias, transplantes 

e outros procedimentos, é de 10.500. 

Mas, o grande volume é de atendi-

mentos de emergência, totalizando 

cerca de 10 mil ocorrências mensais. 

Sua equipe médica realiza por mês 

150 partos, 10 transplantes seja de 

medula óssea, medula alogênico ou 

renais e 500 cirurgias, além de inter-

nar cerca de mil pacientes. Importante 

destacar que o CHN é o único hospital 

quaternário da Região Leste Fluminen-

se, estando apto a realizar transplan-

tes de órgãos e atendimentos de alta 

complexidade, no qual a unidade é 

uma referência. O atendimento a pa-

cientes com politraumatismo, doen-

ças cardíacas ou neurológicas, além 

de procedimentos cirúrgicos, também 

é outra referência do hospital, 

Por tudo isso, que o CHN vem 

construindo uma imagem de hospital 

de referência em Niterói e, nos próxi-

mos dois anos, contará com um to-

tal de sete unidades e cerca de 450 

leitos. As próximas unidades a serem 

inauguradas serão destinadas à Back 

Offi ce; Centro Diagnóstico, Day-Clinic, 

Centro de Infusão e Internação; Main 

Entrance e Centro de Estudos, assim 

como mais leitos de internação e área 

VIP. Falando em números, o CHN dis-

põe de 1049 ativos, sendo 643 cola-

boradores da área assistencial (mé-

dicos, enfermeiros e técnicos) e 406 

das áreas de apoio (administrativo, 

fi nanceiro, farmácia, recursos huma-

nos, imagem, atendimento, medicina 

do trabalho e marketing), além de 

200 funcionários terceirizados para as 

áreas de limpeza, nutrição e controle 

de acesso.

Berçário
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á alguns anos passados 
quando recebido na AMF,  
para uma conferência o 
Cientista Albert Sabin nos 
confi denciou: “Na minha 

primeira visita ao Brasil quando des-
cia do avião vi uma multidão que vi-
nha em minha direção dando vivas, 
pensei o Brasil me reconhece!. Mas 
a turba passou por mim e foi abra-
çar Pelé que chegara em outro avião. 
”Calei-me não sei se respeitosamen-
te, mas triste. ..

Ontem aguardava, assistindo 
pela televisão a abertura da Copa 
do Mundo de foot-bol, na grande 
expectativa de um grande jogo do 
Brasil mais ainda da Vitoria de nossa 
ciência expondo para todo o mundo 
porque o nosso pais é grande com os 

pés?. O time de Felipão há 40 dias 
treinando. Só na granja Comary há 
duas semanas com todos os olhares 
de brasileiros, a nossa imprensa e, 
a de todo os países. Um verdadeiro 
exercito de seguranças protegiam 
seus passos. A maior rede de televi-
são do Brasil suspendeu grande parte 
de seus caros programas para  só  na 
granja divulgar.

Sozinho, em uma ante  sala do 
gigante da Arena do Corinthians, en-
volvido pela parafernálias tecnológica  
e seus discípulos mais chegados , com 
o coração batendo forte  aguardava 
ansioso o cientista para mostrar aos 
seus pares do que o brasileiro é ca-
paz. E ouvindo o grito frenético dos 
torcedores gritando BRASIL! Brasil! 
Seus nervos a toda pele. Imaginava 
eu, que não fora 40 dias ou duas Se-
manas de treinamento, mas sim mais 
de uma década de viagens de estudo, 
Carolina do Norte EUA, na Universi-
dade de Duke. E como bom patriota 
terminaria seus estudos no Brasil para 
a experiência maior: Fazer um para-
plégico fi car de pé e chutar uma bola 
durante a cerimonia de abertura da 
Copa do mundo. Imaginava eu! Que 
ansiedade, que feito! De um brasilei-
ro! Que GOOLL....

O voluntário e pacientes Juliano 
Pinto, de 29 anos vestia um exoes-
queleto, falsa roupa de uma estrutura 
robótica que o mantinha de pé, como 

prometera  o Neurocientista brasileiro 
Miguel Nicolelis, pronto para o grande 
feito...

Trocaram o cenário campo. A FIFA, 
não gosta de concorrentes. A grama, 
o centro do estádio, a multidão ova-
cionando um brasileiro foi impedida. 
A grande descoberta da ciência foi 
colocada à margem do campo em 
um pequeno tapete vermelho  longe 
do mundo e aí: um grito: “WE DID 
IT !!!” (Conseguimos gritou Nicolelis. 
Não pela Globo, nem pela Band, mas 
pelo Twitter, (Conseguimos ) O pacien-
te  tetraplégico chutara a bola, em um 
canto do estádio. Longe da multidão. 
Sozinho? Sim e realizara o maior gol 
da copa e não fora de pênalti. Me fi -
zeram lembrar Sabin, Calei-mi, não sei 
se  respeitosamente,   mas triste.

Como  triste  fi cará toda  nação, 
brasileira que não pensa só com os 
pés, mas de brasileiros que vão bus-
car lá fora as glórias para trazer para o 
Brasil, quase sempre as suas próprias 
custas e são  tratados sem o “padrão 
FIFA”.

Miguel Nicolelis é Professor con-
cursado da Universidade Duke, nos 
EUA, e do Instituto Internacional de 
Neurociências de Natal e pelo feito 
receberá as honras da ACADEMIA DE 
MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JA-
NEIRO - ACAMERJ no ano do seu Jubi-
leu de Rubi com a Medalha ACAMERJ 
40 Anos - Honra ao Mérito.

Miguel Nicolelis receberá  da 
ACAMERJ  as honras que a 

FIFA não permitiu    

Alcir Vicente Visela Chácar
Ex. Pres. AMF - Ex. Pré. SFP. Atual SOPERJ
Presidente - ACAMERJ

H
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em Quintal de Ana completa 14 anos 
de incentivo à adoção

assunto adoção foi tra-
tado pela primeira vez 
no Código Civil brasileiro 
em 1916. Ao longo des-
se tempo, algumas mu-

danças legislativas trouxeram avanços 
ao processo adotivo, como o Estatuto 
da Criança e do Adolescente (Lei 8.069), 
que já sofreu alteração pela atual legis-
lação, e, mais recentemente, a amplia-
ção dos direitos de adoção aos casais 
homoafetivos. Até então, somente ca-
sais casados podiam ter fi lhos adotivos. 
No entanto, apesar de todos os avan-
ços, os números ainda são alarmantes. 
Hoje existem mais de 40 mil crianças no 
Brasil vivendo em abrigos, sem família. 
Ações como a do Quintal de Ana, uma 
associação civil de caráter privado, be-
nefi cente e sem fi ns lucrativos, têm con-
tribuído para modifi car esse cenário.

Funcionando na sala quatro do pré-
dio da Associação Médica Fluminense
-AMF, a instituição completa, em agos-

O

to deste ano, 14 anos apoiando famílias 
adotivas, fortalecendo-as para vencer 
toda sorte de preconceito acerca da 
adoção, assim como orientando os in-
teressados em adotar uma criança. Seu 
mentor, o promotor de Justiça, Sávio 
Bittencourt, resolveu abraçar a causa, 
quando passou pela experiência de viver 
o  “amor adotivo”, como ele explica no 

site da associação. A escolha do nome 
“Quintal de Ana” foge da aridez do as-
sunto adoção para remeter às reminis-
cências da infância. Afi nal, como Sávio 
mesmo afi rma, “há sempre um quintal 
nas infâncias bem vividas, um espaço de 
bolo e café, de brincadeiras e sonhos in-
termináveis”.

O Quintal de Ana conta com uma 
equipe técnica composta por psicólo-
gos, assistente social, advogado, secre-
tária e voluntários. Com o lema “Para 
cada criança uma família”, o dia a dia da 
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associação cumpre a missão de garantir 
o direito de cada criança e adolescente 
de viver em família. Entre os projetos de-
senvolvidos estão o grupo refl exivo pre-
paratório para pretendentes à adoção; 
núcleo de adoção tardia, destinado a 
quem quer ou já adotou crianças maio-
res; escola de famílias e adolescentes, 
voltado para crianças institucionalizadas 
e suas famílias de origem, e, principal-
mente, o apadrinhamento afetivo. Esse 
último é considerado muito valoroso 
por Sávio, pois abrange as crianças que 
estão fora do perfi l de adoção e cujo re-
torno para a família de origem é inviá-
vel. “Trata-se de uma forma de garantir 
dignidade e cidadania para esse grupo 
de crianças”, refl ete.

Atualmente, para adotar uma crian-
ça é preciso que o interessado tenha 
completado 18 anos de idade, não es-
tando o processo de adoção condicio-
nado ao seu estado civil, profi ssão ou 
religião. Entretanto, ele deve se habilitar 
judicialmente, sendo avaliado por uma 
equipe técnica composta por juiz, psi-
cólogo e assistente social. Com o pedido 

de habilitação prévia, o Quintal de Ana 
oferece gratuitamente um curso, cujo 
certifi cado de frequência deve ser apre-
sentado à Vara da Infância da comarca 
de sua residência juntamente com a 
documentação necessária. Ao receber 
a Certidão de Habilitação à adoção, a 
pessoa será registrada no Cadastro Na-
cional de Adoção e precisará aguardar a 
indicação da criança ou do adolescente. 
De acordo com o Conselho Nacional de 
Justiça, a criação desse cadastro propi-
ciou um aumento no número de ado-
ções.

32
,36

% 25
,63

%
17

,51
%

18
,98

%

Aceitam 
somente
crianças 
brancas

Aceitam 
somente
crianças com 
menos de
4 anos

Não aceitam 
mais de uma 
criança

Aceitam receber 
irmãos

Mantido pela doação de asso-
ciados e patrocínios de empresas, o 
Quintal de Ana já conseguiu grandes 
avanços no sentido de que crianças 
negras, maiores de idade e grupos 
de irmãos também passem a fi gurar 
no número de adoções. Na realida-
de, com relação à adoção de crian-
ças negras, uma análise dos perfi s 
desenvolvida pelo Cadastro Nacional 
de Adoção constatou que cerca de 
um terço dos pretendentes (32,36%) 
aceitam somente crianças brancas, 
o que representa uma em cada dez 
famílias cadastradas. A incompatibili-
dade maior de ser suplantada está na 
adoção de crianças com quatro anos 
ou mais. Apenas um em cada qua-
tro pretendentes (25,63%) admitem 
adotá-las. Em virtude disso, cada dia 
que passam no abrigo essas crianças 
veem reduzidas as chances de en-
contrar um novo lar. Já o percentual 
de adoção de mais de uma criança 
ao mesmo tempo é de 17,51%, en-
quanto o de receber irmãos  está em 
18,98%.
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Urologia

Por Renan Castro

Urologia é atualmente uma das especialidades médicas mais importantes no combate de problemas na prós-
tata, nos testículos e na bexiga, além da operação de fi mose, entre outras patologias. A sociedade Brasileira de 
Urologia (SBU), fundada em 13 de maio de 1926, reúne hoje 4.682 profi ssionais distribuídos em 24 seccionais 
pelo país.  
   Na urologia não existem subespecialidades. O médico que deseja se tornar urologista passa pelos três anos 
de residência em Urologia, após os dois anos de Cirurgia Geral, e dali o profi ssional sai pronto para atuar no 

tratamento das diferentes patologias urológicas. 
  A SBU disponibiliza duas formas para a obtenção do titulo de especialista em Urologia. Uma delas é através do Pró Ti- 
SBU, uma avaliação progressiva feita com todos os alunos residentes em programas credenciados pela própria SBU. Outra 
forma é pela prova de obtenção do Título de Especialidades (TEU), no qual podem se inscrever, além daqueles não apro-
vados ou não inscritos no Pró Ti- SBU, residentes de serviços não credenciados pela SBU e estagiários que comprovem 
cinco anos de trabalho com a Urologia. O Pró Ti- SBU teve 120 alunos inscritos em 2012, com uma taxa de aprovação 
de 77%, e o TEU, 50%.

O Brasil conta, hoje, com

Taxa de aprovação nas provas de obtenção de título

A urologia é uma especialidade
predominantemente masculina:

Homens

Mulheres

PróTi-SBU TEU

Urologistas
4.682 98,2

1,8

77 50

%
%

%

% %

% %
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3,5% dos
Urologistas

7,4% dos
Urologistas

54,9% dos
Urologistas

15,3% dos
Urologistas

“Entre todas as especialidades médicas, Urologia é uma das que mais avançou nos 

últimos anos. A mudança do tratamento foi completa, com os avanços tecnológicos, o 

que possibilita hoje várias situações dentro da Urologia nas quais conseguimos dimi-

nuir muito o sofrimento das pessoas. E o que mais chama atenção nisso é que não são 

avanços de tecnologia pura, são também avanços em que o trabalho médico faz parte 

do processo. E a Urologia tem se mostrado muito receptiva a todas essas mudanças, 

com a constante atualização dos urologistas, os projetos de educação continuada das 

sociedades, que contribui para a manutenção de uma hegemonia de atualização muito 

grande no Brasil.”

Aguinaldo César Nardi - Presidente da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU)
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Acre - 7
Amapá - 7
Amazonas - 35
Pará - 65
Rondonia - 19
Roraima - 7
Tocantins - 25

Distrito Federal - 145
Goiás - 139
Mato Grosso - 48
Mato Grosso do Sul - 65

Espírito Santo - 101
Minas Gerais - 507
Rio de Janeiro - 605
São Paulo - 1.358

Paraná - 255
Rio Grande do Sul - 309
Santa Catarina - 156

Região Norte

Região Centro-Oeste Região SudesteRegião Sul

17,9% dos
Urologistas

Alagoas - 33
Bahia - 214
Ceará - 214
Maranhão - 46
Paraíba - 47
Pernambuco - 150
Piauí - 46
Rio Grande do Norte - 53
Sergipe - 32

Região Nordeste

Fonte: Sociedade Brasileira de Urologia (SBU)
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ta AMF cria comitê pela 
valorização do Ato Médico 

O Projeto de Lei do Senado Nº 268, de 2002, denominado Ato Médico, 
foi criado com o objetivo de regulamentar o trabalho médico no país. Des-
de então, já se vão 12 anos tramitando entre a Câmara dos Vereadores e o 
Senado Federal. Neste período, alguns pontos considerados mais polêmicos 
foram vetados pelo poder executivo e legislativo, um desses pontos é o artigo 
4º, que prevê a formulação de diagnóstico nosológico e respectiva prescrição 
terapêutica. 

Apesar do exercício da medicina ser considerado milenar, o trabalho não 
possui na legislação brasileira a enumeração de suas atribuições, por isso a 
criação desse projeto de lei. Como forma de apoio à iniciativa de criar regula-
mentos apropriados ao exercício profi ssional, a atual diretoria da Associação 
Médica Fluminense criou um comitê pela valorização do Ato Médico, tendo, 
entre seus integrantes, a médica Lúcia Bensiman, que explica na entrevista a 
seguir a função desse comitê.

01 - O que é o comitê pela valori-
zação do ato médico? Quando e 
quem o criou?
O Comitê pela valorização do Ato Mé-

dico está sendo criado na atual gestão 

da AMF. 

Surge por uma necessidade de manter 

a classe médica empenhada na valo-

rização do exercício de sua profi ssão. 

Objetiva também manter a tenacidade 

necessária aos médicos para resgatar 

o que lhes foi usurpado. Ao sancionar 

a Lei 12842/2013 conhecida como Lei 

do Ato Médico, a presidência da Re-

pública vetou artigos que atingem o 

cerne da profi ssão, que é a prerrogati-

va de ser o médico o profi ssional res-

ponsável pelo diagnóstico nosológico 

(da doença).   

02 - Atualmente, qual a fase de 
tramitação do ato médico?
O PL 7703/2006 tramitou por quase 

11 anos no Congresso, foi tema de 

27 audiências públicas. O texto foi 

aprovado em 18/06/13, no senado fe-

deral. Em 10/07/13  foi sancionada a 

Lei 12842/2013 com os vetos da pre-

sidente. 

03 - Quantas pessoas integram o 
comitê e qual o seu perfil?
Três médicos envolvidos na defesa 

da medicina e no 

exercício da profi s-

são.

04 - Existem 
entidades 
apoiando esse 
comitê?`
É um comitê novo, 

cujos objetivos 

acrescentam e interessam a todos os 

médicos. As parcerias com as entida-

des médicas se estabelecerão na evo-

lução dos trabalhos.

05 - Quais são as etapas que o 
comitê pretende cumprir?
Estabelecer um diálogo com a classe 

médica sobre o tema, estabelecer es-

tratégias para reverter os vetos,  discu-

tir a valorização do exercício da profi s-

são e unir os médicos em torno destes 

objetivos em comum.

06 - Quais as expectativas com 
relação à criação desse comitê?
Manter o assunto em pauta junto 

ao médico, gerando e aumentando 

a consciência da importância de de-

linear claramente 

suas prerrogativas 

profi ssionais. 

07 - Como a 
doutora vê a 
questão do ato 
médico?
Considero que o 

texto aprovado 

pelo senado estava adequado e con-

templava o exercício da profi ssão do 

médico, respeitando o direito das ou-

tras profi ssões de saúde já regulamen-

tadas por lei.  Foi amplamente discuti-

do com a sociedade, com as entidades 

representativas de todas as profi ssões 

de saúde e tramitou por todas as co-

missões do senado. Os vetos presiden-

ciais mutilaram a essência do projeto. 

A lei sancionada veta a essência da 

profi ssão, não garante o diagnóstico 

e tratamento de doenças. Desconheço 

um país no mundo onde o diagnósti-

co de doença e consequentemente a 

prescrição terapêutica não sejam atos 

privativos do profi ssional médico. Pen-

so que esta questão precisa e deve ser 

corrigida. 

Dra. Lúcia Bensiman integrante do 
comitê
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promove a qualidade de vida
ssim como nosso corpo, 
o cérebro precisa de ma-
nutenção e treinamento. 
Além de ter uma alimen-
tação balanceada, ingerir 

pouca bebida alcóolica, controlar o 
estresse e praticar exercícios físicos, 
precisamos hoje fazer exercícios ce-
rebrais para melhorar nossa qualida-
de de vida.

Para isso, neurocientistas já con-
seguiram comprovar que estimular o 
cérebro com atividades novas, varia-
das  e desafiadoras aumentam nossa 
capacidade de aprender, de pensar, 
de se relacionar contribuindo de for-
ma significativa para a auto estima  
e para a melhoria da qualidade de 
vida.

Os exercícios para o cérebro são 
chamados por estudiosos da área de 
neuróbicas, ou seja, atividades ae-
róbicas para os neurônios. Quando 
estimulado de forma adequada, o 
cérebro ativa novas conexões sináp-
ticas e potencializa suas habilidades. 
Usar o mouse do seu computador 
na mão inversa, tomar banho no es-
curo e trocar o relógio de pulso são 

A

exemplos de neuróbicas.
No Brasil, a ginástica para o cé-

rebro está sendo amplamente difun-
dida graças a uma metodologia ino-
vadora oferecida pelo SUPERA, uma 
rede de franquias com mais de 125 
unidades. 

O SUPERA trabalha as funções 
cerebrais das pessoas pelo uso do 
ábaco (Soroban), de jogos educati-

vos e uma grande variedade de di-
nâmicas. O ábaco é um instrumento 
de cálculo milenar utilizado também 
para desenvolver a concentração e a 
velocidade do pensamento. Progra-
mas de treinamento bem projetados 
podem ajudar a desenvolver partes 
do cérebro, melhorando as funções 
de memória, atenção e concentra-
ção.

A ginástica que faltava para sua vida

A neurociência já provou que o 
cérebro humano é capaz de recupe-
rar suas habilidades e manter-se jovem 
por toda a vida: isto é possível hoje 
graças à ginástica cerebral, um mé-
todo de fácil execução que estimula 
os neurônios e conquistou a terceira 
idade.

No Brasil, a ginástica para o cére-
bro está sendo amplamente difundida 
graças a SUPERA, que se tornou uma 
rede com mais de 90 unidades. 

O SUPERA trabalha as funções ce-

Exercícios para o cérebro ajudam a manter a mente ativa na terceira idade

rebrais das pessoas pelo uso do ába-
co (Soroban), de jogos educativos e 
uma grande variedade de dinâmicas. 
O ábaco é um instrumento de cálculo 
milenar utilizado também para desen-
volver a concentração e a velocidade 
do pensamento. 

Os exercícios para o cérebro são 
chamados por estudiosos da área de 
neuróbicas, ou seja, atividades ae-
róbicas para os neurônios. Quando 
estimulado, o cérebro ativa novas co-
nexões sinápticas e potencializa suas 

habilidades. Programas de treinamen-
to bem projetados podem ajudar a 
desenvolver partes do cérebro, melho-
rando as funções de memória, aten-
ção e concentração. 

Praticar atividades novas, tocar 
um instrumento diferente, usar o 
mouse do seu computador na mão 
inversa, tomar banho no escuro e tro-
car o relógio de pulso são exemplos de 
neuróbicas que podem ser feitas em 
casa. No SUPERA, os idosos frequen-
tam aulas de duas horas, uma vez por 
semana. Com a disciplina e a orien-
tação de profi ssionais preparados, os 
alunos logo percebem os resultados.
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cadas teremos um nú-
mero de pessoas jovens 
igual ao número de pes-
soas idosas. O mundo 

está envelhecendo.
Velhos eram os senhores sen-

tados em bancos de praça, geridos 
por cuidadores, com andar lento e 
equilíbrio debilitado. Musculatura 
atrófica e humor instável. Senhori-
nhas trajando o preto – os velhos 
morrem primeiro – e com ar anun-
ciando uma ida para a morada ce-
lestial em breve espaço de tempo. 
Ranzinzas.

Hoje, temos esta geração de 
jovens senhores que  anuncia uma 
permanência terrena por mais vinte 
ou trinta anos, que foi atropelada 
pelas crises conjugais, pela exigui-
dade de tempo, pela globalização, 
pela tecnologia, tem a reclamar que 
não merece envelhecer uma vez que 
ainda é jovem demais para tal.

Mulheres mais magras e homens 
mais potentes fazem com que nos-
so país seja líder mundial no con-
sumo de drogas que ofereçam isto. 
As mulheres buscam ser aceitas pela 
atração sexual e os homens, por sua 
performance.

A boa saúde física e mental os 
coloca em condições de grande ex-
pectativa de liberdade e invenções.

Contrastando com  a adolescên-
cia, no seu  comportamento instável 
e nas dúvidas sobre o que ser quan-

Velho? É sua vó!P Renato Bravo

do crescer, impõe-se neste momen-
to uma nova questão: o que vou ser 
quando envelhecer?

Mas quando é que vou saber 
que envelheci?

Envelhece-se quando é instalada 
a sensação de fracasso, de mágoa, 
de falar sempre do passado, de ter a 
ideia de uma vida consumada.

A terceira idade implicará certa-
mente na definição de uma terceira 
vida produtiva, ocupada, sobretudo 

de atributos do coração. Não os da 
insuficiência coronariana, e sim os 
do amor, da auto-estima, da frater-
nidade, da felicidade e do humor. 
Na busca constante de novos conhe-
cimentos. Não se trata simplesmen-
te de uma imitação da juventude, 
aonde se corre o risco de viver-se de 
modo ridículo e patético. Assumir 
uma condição condizente com esta 
fase.

Vovô? É a vovozinha, tá bom?
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Obras de revitalização da recepção da AMF
Reforma da churrasqueira da AMF
Confecção de guia médico dos associados em parceria 
com a Tamoio
Atualização dos processos judiciais envolvendo o Teatro.

Debates AMF

Palestra

Agenda

A Saúde que Queremos
Financiamento do Setor
Qualidade do Serviço
Transparência Administrativa
Saúde Pública X Saúde Privada
Toda primeira quinta-feira do mês às 19 horas - Auditório 
-1 AMF 
Público: Médicos, Acadêmicos, Profi ssionais de Saúde e 
Público em Geral! Entrada Franca!

Tema “mais médicos”,  ministrada pelo Presidente do 
CREMERJ, 
Dr. Sidnei Ferreira.
dia 22/07 as 19:30h, na AMF

22/07 - 19:30h
Palestra: Mais Médicos  - Palestrante: Dr. Sidnei Ferreira Presiden-
te do CREMERJ.
07/08 - 19:00h
Debate Médico - A saúde que queremos.
11/08 - 19h
Curso de Programação Neurolinguística.
22 e 23/08 - 08:00h as 17:00h
Campanha doação de medula óssea. Davida / Hemorio

Informações

Local

www.amf.org.br

Secretaria da AMF
Tel: (21) 2710-1549 2710-1093

AMF - Associação Médica Fluminense
Av. Roberto Silveira, 123 - Icaraí - Niterói - RJ
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Unimed Leste Fluminense 

vem cada vez mais investin-

do na satisfação de quem 

faz dela a maior operadora 

de saúde da região. Para garantir um 

maior engajamento de todos, enten-

demos que, além de investir em recur-

sos próprios, na melhoria do atendi-

mento e etc, precisamos criar ações 

periódicas que unam a marca Unimed 

com a qualidade de vida e a criativida-

de, por exemplo. 

Assim, no último dia 03 de junho, 

aniversário de 43 da Unimed Leste 

Fluminense, foi preparado uma sur-

presa aos colaboradores. Cada um 

Cuidar dos seus clientes, colaboradores
e cooperados, esse é o plano.

A dos aproximadamente 700 funcioná-

rios recebeu em mãos um delicioso 

Cupcake com o cartão dizendo “Você 

faz parte dessa história”. 

Além disso, os colaboradores fo-

ram incentivados a usar sua criativida-

de e, assim, produzir vídeos parabe-

nizando a cooperativa. Os integrantes 

do melhor, escolhido pela diretoria, 

receberam uma premiação. Ação esta 

que causou uma grande expectativa 

em todos os setores. 

Outra atividade que atraiu um 

grande público foi o Dia das Mães. 

Além da distribuição de uma pequena 

lembrança, as mamães ainda pude-

ram desfrutar de uma incrível massa-

gem antiestresse na loja principal da 

cooperativa, localizada no Centro de 

Niterói. Um espaço especial foi pre-

parado para que esta ação aconteces-

se. Luzes, painéis, música, e até um 

cenário composto por folhas caídas 

ao chão, fi zeram o ambiente único e 

aconchegante.  

Ao fi nal da sexta-feira, 09 de 

maio, os pedidos para que este “Es-

paço Zen” fosse permanente foram 

inúmeros. Mas como a nossa coo-

perativa gosta de surpreender o seu 

público, outras ações já estão sendo 

planejadas. 
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Profi ssional que reúne competência técnica e uma capacidade 
irrestrita no trato com seus pequenos pacientes, o Dr. Fernando 
Bragança, ao longo de seus 34 anos de formado, tem angaria-
do o carinho e admiração de todos aqueles que o conhecem. 
A sua preocupação em atender prontamente àqueles que vêm 
em seu auxílio se refl ete no carinho dos pais e das crianças para 
com esse médico pediatra, formado pela Universidade Federal 
Fluminense, com especialização não só em pediatria, como 
também em administração hospitalar, homeopatia, medicina 
social e preventiva e medicina do trabalho. Professor associado 
III da Universidade Federal Fluminense e tutor do Programa de 
Apoio Psicopedagógico ao Estudante de Medicina, o pediatra 
tem inúmeros trabalhos publicados (110), participação em con-
gressos, jornadas e outros eventos científi cos (201) e trabalhos 
apresentados em congressos e encontros científi cos (249). 
Humanista nato e católico aplicado na leitura da Bíblia, o 
Dr. Fernando escolheu a foto que ilustra o seu perfi l como 
uma forma de sensibilização. O banco de sangue do Hospital 
Universitário Antonio Pedro (HUAP), o Hemonit, está com seu 
estoque reduzido, precisando de mais doadores como ele. Com 
isso, o médico deixa o seu apelo aos outros profi ssionais para 
que doem sangue. 

Tempo de formado:
34 anos.

Especialidade:
Pediatria.

Formação:
Externato Lopes, Liceu Nilo Peçanha e Faculdade de Medicina da 
UFF (Turma Roched Seba).

Se não fosse médico seria:
Botânico (gostaria de estudar plantas medicinais).

Fato mais contundente na profissão:
O autoritarismo do governo petista, ajudando a ditadura 
cubana, atropelando os Conselhos de Medicina e impondo “mé-
dicos” inaptos, em regime trabalhista condenável, sem o exame 
fundamental (Revalida). É necessário ler o artigo “Medicina elei-
toral”, do Presidente do CREMERJ, Sidnei Ferreira, disponível em: 
http://oglobo.globo.com/opiniao/medicina-eleitoral-12477837

Como vê a Medicina hoje:
Com muita preocupação, mas ainda com esperança.  

O que representa a AMF: 
Uma forte instituição de referência, que aprendi a respeitar 
desde menino. Fiquei impressionado quando soube que, para 
garantir ao governador que a Casa do Médico seria construída 
em um ano, meu pai (Waldenir Bragança, então presidente) 
havia empenhado seu único patrimônio, a casa onde moráva-
mos, no Fonseca. 
Precisamos valorizá-la e seguir à risca a sua missão de congregar 
médicos nas atividades científi cas, culturais, sociais e educativas, 
visando contribuir para a evolução da sociedade.

Hobby:
Fotografi a.

Prato predileto:
Feijoada (especialmente, a que minha mãe prepara).

Lugar mais bonito:
O Parque da Cidade 

Livro preferido: 
A Bíblia (procuro ler todos os dias) e, em segundo lugar, “Uma 
prova do céu” (Eben Alexander III), a mais impressionante 
história real descrita de EQM (experiência de quase morte).

Religião:
Católica

Pensamento que segue:
Eu procuro seguir o de Jesus -  “Se alguém quiser vir comigo, 
renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me” (Mc 8,34 e 
Mt 16,24).

O que mais aprecia nas pessoas:
Sabedoria, humildade e resiliência.

O que decepciona ver nelas:
arrogância, soberba e ingratidão.

Música:
“I will” (Beatles – há outras muito boas), Bach e a boa música 
popular brasileira. 

Filme preferido: 
“A menina que roubava livros” (2013), dirigido por Brian Per-
cival.

Maior obra de arte:
A criança saudável

Família:
Grande bênção de Deus, preciosa e difícil.

Frase para a posteridade:
"Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível e 
de repente você estará fazendo o impossível" (Francisco de Assis, 
5 de julho de 1182 — 3 de outubro de1226).

Mensagem aos jovens médicos: amem a profi ssão, perse-
verem unidos, combatendo o melhor combate, cuidem-se como 
se suas mãos fossem sagradas, sejam agradecidos, busquem: 
caráter, bênçãos, dignidade, ética, simplicidade e conhecimento. 
Não faltam médicos. Faltam gestores competentes e honestos. 
Sejam assim. Faltam aos médicos concursos públicos, salários 
compatíveis com as suas responsabilidades e condições dignas 
de trabalho.
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epois de falarmos bem da 
literatura que vem do sul 
do Brasil, esta é a vez de 
falarmos sobre um livro ca-
rioca. Carioca por ter sido 

escrito pela carioca Fernanda Torres, 
carioca por seu conteúdo. A atriz Fer-
nanda Torres dispensa comentários 
acerca de sua competência e brilhan-
tismo profi ssionais nas telas e teatros. 
Ela também vem se destacando nas 
suas colunas de jornais e revistas. Mas 
eu diria que  “FIM” é um dos melho-
res livros publicados nos últimos anos; 
e não é porque ela já é famosa nos 
meios de comunicação. 

Ela conta parte da história de vida 
de cinco amigos que vivem na zona 
sul do Rio de Janeiro. Eles são Álvaro, 
Sílvio, Ribeiro, Neto e Ciro. Cada um 
destes personagens tem um perfi l par-
ticular e o cenário principal é a bela 
cidade do Rio de Janeiro. Outras per-
sonagens importantes são um padre e 
as mulheres relacionadas a esses cinco 
amigos. 

A beleza deste livro é mostrar a 
vida como ela é, diria, em estilo que 
muito me lembrou o saudoso Nelson 

D
Por Wellington Bruno,

cardiologista.

LIVRO: “FIM”

AUTOR: Fernanda Torres

EDITORA: Companhia das Letras 

Rodrigues ao mostrar a beleza e a fra-
queza da condição humana. Persona-
gens que vivem com grande intensi-
dade buscando o melhor da vida, mas 
que sofrem com as mazelas de suas 
personalidades, da vida social, dos re-
lacionamentos afetivos, da fraqueza 
humana e da fi nitude da vida terrena. 

Fernanda Torres deve ter conver-
sado e aprendido muito com o sexo 
oposto, pois durante toda a leitura 
a impressão que se tem é de que o 
livro tivesse sido escrito por alguém 
do sexo masculino, tamanha é sua 
desenvoltura na linguagem, estilo 
e conhecimento da alma masculina 
sem preconceitos. 

“FIM”, muito bem trabalhado, já 
vem sendo traduzido em diferentes 
línguas, e, se bem divulgado, é para 
ser “Best-seller” em qualquer país civi-
lizado do mundo; pois ele é universal 
pela temática do universo masculino 
e da vida, assim como regional ao 
abordar a vida carioca como a conhe-
cemos. Então vamos torcer para que 
venham outros bons livros da autora 
depois do “FIM”.

Até a próxima (leitura)!
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eOs médicos podem se enquadrar na 

tributação do SIMPLES NACIONAL?

s únicas atividades médicas 
inclusas no simples nacional, 
são laboratórios de análises 
clínicas ou de patologia clí-
nica, serviços de tomografi a, 

diagnósticos médicos por imagem, re-
gistros gráfi cos e métodos óticos, bem 
como ressonância magnética e servi-
ços de próteses.

Estas atividades médicas são tri-
butadas na forma do anexo V da LC 
nº 128/2008, que só é interessante 
quando tem  um fator  r=salário (fo-
lha pagamento + encargos sociais) 
acima de 40%.  Se for menor, estas 
atividades médicas para um fatura-
mento de 15 mil reais mensal, terão 
uma alíquota de 17,5% sobre a emis-
são das notas fi scais de serviços.

No dia 08/05/2014, a OAB apro-
vou no Senado e na Câmara,  proje-
to de lei do supersimples, passando a 
incluir a advocacia entre as categorias 
simplifi cada para as micro e pequenas 
empresas (até 3,6 milhões anual) e 
agora irá para a sanção presidencial.

Para esta atividade de advocacia, a 
OAB conseguiu incluir no anexo IV, di-
ferentemente do anexo V para ativida-
de médica, sendo devida uma alíquota 
de 4,5% para o mesmo faturamento 
de 15 mil reais mensal.  Anexo IV não 
leva em consideração o fator “ r “.

A
Porque esta diferença de 
tratamento tributário entre estas 
duas profissões regulamentadas? 

A OAB defende a causa dos advo-
gados informando que há milhares de 
advogados, principalmente em início de 
carreira, que se encontram em situação 
de arrecadação de menor porte, e ne-
cessitam de um olhar mais igualitário.  
A Ordem dos Advogados do Brasil co-
locou todo o seu peso institucional em 
favor desses valorosos colegas, que são 
os mais necessitados, observou o pre-
sidente da Ordem dos Advogados do 
Brasil, Marcus Vinicius Furtado Coelho.

A OAB acredita que os benefícios 
da mudança de tabela de tributação 
serão percebidas na rotina dos advo-
gados, determinantes para 817 mil 
advogados brasileiros. Hoje são 40 mil 
sociedades de advogados e esperamos 
que com esta tributação, que aumente 
para 100 mil.

Observamos que para os médicos 
tudo é muito difícil por falta de repre-
sentatividade, senão vejamos.

Para os advogados,  a tributação 
federal no anexo IV  para faturamento 
até 180 mil reais anual, será de 4,5%, 
já incluso o ISS e a CPP – Contribuição 
Previdenciária Patronal. 

Para os médicos, a tributação fe-
deral no anexo V para faturamento até 
180 mil reais anual, será de 17,5% + 
2% de ISS, estando incluso a CPP.  

A OAB informa que para esta apro-
vação do texto tem 99% de acordo en-
tre a Câmara, Senado e Governo.

O texto aprovado terá a inclusão, 
na tabela de tributação acima, anexo 
V, atividades médicas como  medicina, 
enfermagem, odontologia, psicologia, 
terapia ocupacional,  fonoaudiologia, 
nutrição, vacinação, fi sioterapia.  

Quando estiver em vigor a partir 
de janeiro/2015, os médicos deverão 
ver junto ao seu contador o melhor 
planejamento tributário para sua em-
presa.

Toda atenção dos médicos do mu-
nicípio do Rio de Janeiro deve estar 
voltada para a regulamentação da lei 
5.739 de 16/05/2014, que trata den-
tre outros assuntos, da anistia total e 
parcial de auto de infração e da nor-
matização dos critérios objetivos para 
a sociedade uniprofi ssional.   Se de-
sejar obter maiores informações a res-
peito, contatar o Grupo Asse.





Acupuntura
DAVID JOSE CALDAS FILHO
Praça Doutor Luiz Palmier,53 sl. 10/12
São Gonçalo - Tel.: 3705-7608

Alergologia
EDNA VIRGINIA ALVES HAFFNER
R. Alvares de Azevedo, 70
Niterói - Tel.: 2621-1537
HAMILTON NUNES DE FIGUEIREDO
R. Hermes da Mata Barcelos, 398/Mar Alegre
Niterói - Tel.: 2609-9698
JOSE EMIDIO RIBEIRO ELIAS
R. Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 521 sl. 807
Niterói - Tel.: 2717-3531
JULIANA BRETAS BRUNET FERREIRA
R. Miguel de Frias, 77 sl. 1008
Niterói - Tel.: 2714-2034

Anestesiologia
CAMILO CARDOSO DOS SANTOS
camilacsantos@ig.com.br
Tel.: 99994-9823
JAIRO ROBERTO LEITE CALDAS
jairo.caldas@globo.com
Tel.: 99985-7293
JOSE ANTONIO SALGADO DIEGUEZ
jsdieguez@terra.com.br
Tel.: 2611-1223
JOSE JORGE FILHO
jose.jorge.filho@cremerj.org.br
Tel.: 99989-7312
JOSE ROBERTO DE MENEZES
jose.menezes@cremerj.org.br
Tel.: 99983-5764
JULIO GONCALVES DE ALMEIDA
julio.almeida@cremerj.org.br
Tel.: 2711-2882
LUIZ FERNANDO RELVAS DE OLIVEIRA
R. Vereador Duque Estrada, 157
Niterói - Tel.: 2711-0512
MARCIO MENDONCA DE CASTRO
marcio.castro@cremerj.org.br
Tel.: 2729-4923
MARCIO VALENTIM GOULART DOS SANTOS
marcio.santos@cremerj.org.br
Tel.: 2613-4386
MAURO CHERMAN
mauro.cherman@cremerj.org.br

Cardiologia
ADALBERTO OLIVEIRA
R. Dr. Nilo Pecanha, 389
São Gonçalo - Tel.: 2607-0537
ANADEJE MARIA DA SILVA ABUNAHMAN
anadejemaria@cardiol.br
Tel.: 99644-5625
ANDERSON MADEIRA CAMPOS
R. Acadêmico Walter Gonçalves, 01 sl. 908
Niterói - Tel.: 2621-6083
ANDERSON PUREZA DE OLIVEIRA
Av. Luiz Fernando de Oliveira Nanci, 37/Loja 01
Itaborai - Tel.: 2639-9937
ARY CESAR NUNES GALVAO
R. Otavio Carneiro, 100 sl. 901
Niterói - Tel.: 2610-4160 / 2612-5145
CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS
R. Coronel Serrado,1000 sl. 1007/100
São  Gonçalo - Tel.: 37130022
CLAUDIO MUNHOZ DA F. TAVARES
R. Cel. Moreira Cesar, 26 sl. 1414
Niterói - Tel.: 27222877
CLOVIS MONTEIRO DE BARROS FILHO
R. Otavio Carneiro, 143 sl. 409
Niterói - Tel.: 2611-0180 / 2612-5209
CRISTINA PIMENTEL SEBA
Av. Ernani do Amaral Peixoto, 455 sl. 205
Niterói - Tel.: 2719-5524
FELIPE DE MOURA LOPES
R. Doutor Nilo Peçanha, 389
Saõ Gonçalo - Tel.: 2607-0537
FRANCISCO HORACIO DE M. LOUREIRO
Av. Amaral Peixoto, 334 sl. 104-105
Niterói - Tel.: 2621-7000

GERALDO DA SILVA PEIXOTO FILHO
R. Lemos Cunha 389 Loja;101
Niterói - Tel.: 2714-6626/2611-0805
GUSTAVO EMILIO ARCOS CAMPOS
Av. Ari Parreiras, 660
Niterói - Tel.: 2611-1158
JORGE JOSE ABUNAHMAN
R. Cel. Moreira Cesar, 160 sl. 1304
NIterói - Tel.: 2719-3186
JORGE LUIZ COSTA DE OLIVEIRA
R.Clodomiro Antunes da Costa,32 sl. 203
São Gonçalo - Tel.: 99152-8632
JULIO CHACHAMOVITZ
R. Miguel de Frias, 88 sl. 1103
Niterói - Tel.: 26203063
LUIZ FERNANDO ALVES DO CARMO
R. Maris e Barros, 268
Niterói - Tel.: 2710-1918 / 2611-1221
LUIZ RUBEM DE AZEVEDO MARINHO
R. Dr. Nilo Pecanha, 389
São Gonçalo - Tel.: 2607-0537
MARCIO GALINDO KIUCHI
R. Joao do Carmo,186
Rio Bonito - Tel.: 27344206
MARCOS CESAR BRAGA LIMA
R. da Conceição,188 sl. 704
Niterói - Tel.: 2621-2044
NELSON COIFMAN COLDENBERG
R. Miguel de  Frias, 77 sl. 716
Niterói - Tel.: 2621-0569
PAULO IRINEU PINTO LOPES
R. Dr. Nilo Pecanha, 389
São Gonçalo - Tel.: 2607-0537
RICARDO LUIZ DA COSTA BRAZ
R. Dr. Nilo Pecanha, 389
São Gonçalo - Tel.: 2607-0537
ROSANE DE OLIVEIRA LOPES
Academico Valter Gonçalves,1 sl. 301
Niterói - Tel.: 27199431
SERGIO AZEVEDO BASTOS
R. Dr. Nilo Pecanha, 389
São Gonçalo - Tel.: 2607-0537
WASHINGTON BARBOSA DE ARAUJO
R. 15 de Novembro, 134
Niterói - Tel.: 2620-7679
WELLINGTON BRUNO SANTOS
R. Cel. Moreira Cesar, 229 sl. 1911
Niterói - Tel.: 2714-2374
VALDENIA PEREIRA DE SOUZA
R. Alfredo backer, 115 sl. 402
Alcantara - Tel.: 26014514

Cirurgia da Cabeça e Pescoço
BRUNO ALVES COSTA
R. da Conceição,188 sl. 1201
Niterói - Tel.: 26222402

Cirurgia Geral
ANTONIO CHINELLI
R. Miguel de Frias, 77 sl. 1614
Niterói - Tel.: 2719-8902
ARNALDO BAPTISTA AFFONSO
R. Cel. Moreira Cesar, 229 sl. 1122
Niterói - Tel.: 2710-5493
FLAVIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
R. Vereador Duque Estrada, 157
Niterói - Tel.: 2715-0404
HABERLANDH SODRE LIMA
R. Doutor Borman, 43 Sl 708
Niterói - Tel.: 2719-8024
PIETRO ACCETTA
R. Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 551 sl. 404
Niterói - Tel.: 2620-3970
THIAGO PEREIRA PACHECO
R. Conel Serrado,1000 sl. 1118
São Gonçalo - Tel.: 2712-7802

Cirurgia Pediátrica
ADELMO BORGES BRANDAO
R. Miguel de Frias, 88 sl. 1004
Niterói - Tel.: 2719-7710
CARLOS MURILO GUEDES DE MELLO
R. Gaviao Peixoto, 148 sl. 803
Niterói - Tel.: 2714-0941/2714-3914

Cirurgia Plástica
CARLOS LEONARDO CARVALHO PESSOA
R. Salvatori, 40 sl.1208
São Gonçalo - Tel.: 37131704
EDUARDO DUARTE DE OLIVEIRA
R. Herotides de Oliveira, 97 sl. 101
Niterói - Tel.: 2610-1416

Cirurgia Toracica
FABRICIO DUARTE FERREIRA
R. da Conceição,188 sl. 2204 C
Niterói - Tel.: 2715-7795

Cirurgia Vascular
PAULO EDUARDO OCKE REIS
R. da Conceição, 95 sl. 910
Niterói - Tel.: 2722-2897

Clínica Médica
ABRAHAO MALBERGIER
R. Cel. Moreira Cesar, 229 sl. 1308
Niterói - Tel.: 2714-3873
ALEXANDRE RODRIGUES MONACO
R. Miguel de Frias, 77 sl. 813
Niterói - Tel.: 2719-7680
ANA CRISTINA C.PEREIRA DAS NEVES
R. Miguel de Frias, 51 sl. 207
Niterói - Tel.: 2704-4350
ANA CRISTINA PEREIRA DANTAS
R. La Lalle.12
Niterói - Tel.: 2729-1121
ANGELO D'ANDREA
R. Dr. Nilo Pecanha, 166
São Gonçalo - Tel.: 2712-4653
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA ALONSO
Av. Ernani do Amaral Peixoto,178 sl. 710
Niterói - Tel.: 2719-4312
ANTONIO ORLANDO RESPEITA
R. Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 551 sl. 502
Niterói - Tel.: 2613-0302
CARLA COUTINHO CORREA DA SILVA
R. Dr. Tavares de Macedo, 95 sl. 912
Niterói - Tel.: 2610-2921
MARCOS DE SOUZA PAIVA
R. Vereador Duque Estrada, 157
Niterói - Tel.: 2717-4397
PAULO ROBERTO BASTOS MEIRELLES
R. Dr. Borman, 23 sl. 214
Niterói - Tel.: 2710-0638  sl.  2622-7715
SONIA MARIS DE OLIVEIRA ZAGNE
R. Cel. Moreira Cesar, 229 sl. 1212
Niterói - Tel.: 2711-7207

Dermatologia
ANA CARLA HERINGER RANGEL
Av. Roberto Silveira, 488/601
Niterói - Tel.: 2635-1385
ANTONIO MARCOS ALLAN PINTO JUNIOR
Av. Roberto Silveira, 488 sl. 601
Niterói - Tel.: 2635-1385
JOSE EMIDIO RIBEIRO ELIAS
R. Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 521 sl. 807
Niterói - Tel.: 2717-3531
LUIZ PERES QUEVEDO FILHO
Av.Ernani do Amaral Peixoto,36 sl. 604
Niterói - Tel.: 3906-0000/2620-1616

Endocrinologia
EDSON DA CUNHA
R. Cel. Gomes Machado, 130 sl. 906 e 907
Niterói - Tel.: 2621-6975
RICARDO BADY BUISSA
R. Jose Clemente,94 sl. 1605
Niterói - Tel.: 2719-3610
ANA PAULA FERREIRA BRAGA
R. Cel. Moreira Cesar, 229 sl. 1421
Niterói - Tel.: 2610-0013
DANIELE MOREIRA RODRIGUES
R. Cel. Serrado, 1000 sl. 822
São Gonçalo - Tel.: 2719-5327
PAULA BARREIRA LOPES DA COSTA ROCHA
R. Cel. Serrado, 1000 sl. 822
São Gonçalo - Tel.: 3685-4477
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Endoscopia
ALKAMIR ISSA
R. Vereador Duque Estrada, 157
Niterói - Tel.: 2610-8223
ELIANE BORDALO CATHALA ESBERARD
R. Maris e Barros, 284
Niterói - Tel.: 2711-1061
FELIPE DE SOUZA CARINO
R. da Conceição, 188 - 3º andar - Centro Médico
Niterói - Tel.: 2620-1433 ramal 4
GLAUCO BARBIERI
R. Vereador Duque Estrada, 157 Parte
Niterói - Tel.: 2610-8223
SYLVIO ALEXANDRE DE VIDAL CHAVES
R. Maris e Barros, 284
Niterói - Tel.: 2711-1061

Gastroenterologia
AGOSTINHO SOARES DA SILVA
R. Mariz e Barros, 284
Niterói - Tel.: 2711-1061
AMARO ALEXANDRE NETO
R. Cel. Moreira Cesar, 229 sl. 1317
Niterói - Tel.: 2714-2170
DANIEL JOSE DA SILVA FILHO
R. Cel. Moreira Cesar, 229 sl. 1701
Niterói - Tel.: 2605-5653 / 2711-8237
MARIA CLAUDIA CRUZ LINS
R. da Conceição,188 sl. 1503 A
Niterói - Tel.: 3065-2576
TADEU BORGES PEREIRA DAS NEVES
R. Cel. Moreira Cesar, 229 sl. 1817
Niterói - Tel.: 2711-4212

Geriatria
CARINA FERNANDES DE MORAES
R. Miguel de Frias, 206 sl. 301
Niterói - Tel.: 99513-3823
FATIMA FERNANDES DE S. CHRISTO
R. Cel. Moreira Cesar, 26 sl. 719
Niterói - Tel.: 2717-1074
MARIANA BRIGGS CALHEIROS DA SILVA
R. Miguel de Frias,77 sl. 813/816
Niterói - Tel.: 2719-7680
PAULO CAVALCANTE APRATTO JUNIOR
R. Maestro Felício Toledo, 519 sl. 506
Niterói - Tel.: 2621-3149

Ginecologia e Obstetrícia
ALESSANDRA SANT' ANNA DE MIRANDA
R. Cel. Moreira Cesar, 229 sl. 1001
Niterói - Tel.: 2714-9895/7880-7505
ALOYSIO DECNOP MARTINS
R. Miguel de Frias, 51 sl. 303 e 304
Icarai - Tel.: 2620-5188
ANA LUCIA BAPTISTA P. ALBUQUERQUE
R. Dr. Feliciano Sodré, 46
São Gonçalo - Tel.: 3713-1386
ANA MARIA DA SILVA DIAZ ANDRE
R. Yolanda Saad Abuzaid, 150/10º Andar
Saõ Gonçalo - Tel.: 3247-7263
ANA MARIA DAMASCENO DE ANDRADE
R. Dr. Mario Viana, 653
Niterói - Tel.: 3511-9179
ANA MARIA RODRIGUES
R. Cel. Gomes Machado, 130 sl. 806
Niterói - Tel.: 2717-6577
BENITO PETRAGLIA
R. Lopes Trovão, 52 sl. 703
Niterói - Tel.: 2711-7098
CARMINE MASULLO
R. Luiz Leopoldo F. Pinheiro,521 sl. 501
Niterói - Tel.: 2620-6185
CHARBEL KHOURI DUARTE
R. Yolanda Saad Abuzaid, 150 sl. 907
São Gonçalo - Tel.: 2605-7583
CLAUDIA MUNIZ STROLIGO
R. da Conceição, 188 sl. 1504 C
Niterói - Tel.: 3683-4179 / 2704-5717
CRISTINA KHOURI CASALINO
R. Cel. Moreira Cesar, 229 sl. 1207
Niterói - Tel.: 2610-2802
DILSON REIS
Av. Ernani do Amaral Peixoto, 455 sl. 710
Niterói - Tel.: 2607-1117

EMANUEL DECNOP MARTINS JR.
R. Cel. Moreira Cesar, 229 sl. 1204
Niterói - Tel.: 2611-2074/98862-6147
FABIOLA LOURENCO SILES RIVELLO TELLES
R. Fidelis Alves ,2 sl. 202
Itaboraí - Tel.: 2639-0487
FRANCISCO DE ASSIS MACHADO MASSA
R. Gavião Peixoto, 182 sl. 514
Niterói - Tel.: 2710-9342
FRITZ ALFREDO SANCHEZ CARDENAS
Av. Amaral Peixoto, 36 sl. 1108
Niterói - Tel.: 2613-3253
GRAZIELLA BARD DE CARVALHO
R. Dr. Pereira dos Santos,130 sl. 210
Itaboraí - Tel.: 3639-1208
JULIANA BARBOSA TEIXEIRA
R. da Conceição,188 sl. 1004
Niterói - Tel.: 2622-4590
KATHYA ELIZABETH DO MONTE TEIXIEIRA
R. Cel. Moreira Cesar, 229 sl. 1206
Niterói - Tel.: 2711-1772 / 2610-2802
LEONARDO JORGE LAGE
Av. Sete de Maio, 209
Rio Bonito - Tel.: 2734-0210
LUCIANO ANTONIO MARCOLINO
R. da Conceição, 188 sl. 2207-A
Niterói - Tel.: 2711-4171/2620-5995
LUIZ GOMES DE ARAUJO
R. Mariz e Barros, 393
Niterói - Tel.: 2714-7677
MARIA ESMERALDINA LEMOS DUARTE
R. Nilo Peçanha, 110 sl. 312
Niterói - Tel.: 2605-0294
MARLI CAMARA ABELHA
Av. Amaral Peixoto, 500 sl. 506
Niterói - Tel.: 2717-9617
MARTA MARTINS FARIA
R. da Conceição, 137 sl. 902
Niterói - Tel.: 2717-8204
MAURO RENATO B. BUSTAMANTE
R. Mem de Sa, 148 sl. 604
Niterói - Tel.: 2611-0548
MAURO ROMERO LEAL PASSOS
Av. Sete de Setembro, 115
Niterói - Tel.: 2714-3549
MAX LUIS JUNQUEIRA DE SOUZA
R. Cel. Moreira Cesar, 26 sl. 913
Niterói - Tel.: 2620-8991
MIRIAM DA SILVA CARVALHO CAMPOS
Cel. Moreira Cesar,  299 sl. 903
Niterói - Tel.: 2705-2284
OSVALDO QUEIROZ FILHO
Av. Amaral Peixoto, 60 sl. 904
Niterói - Tel.: 2620-6105/2719-0340
PAULO AFFONSO MAINIER
R. Presidente Domicianom, 164
Niterói - Tel.: 2621-6600
PAULO ROBERTO CORREA
Av. Ernani do Amaral Peixoto, 55 sl. 1003
Niterói - Tel.: 2622-2683
PEDRO IVO BASTOS PEREIRA
R. Sete de Setembro, 171
Niterói - Tel.: 2714-1859
RENATO DE SOUZA BRAVO
R. da Conceição, 188 sl. 1303-C
Niterói - Tel.: 2719-7898
ROSANA MARIA BENEVIDES CARVALHO
R. Cel. Moreira Cesar, 229 sl. 229
Niterói - Tel.: 27147618
TANIA MARA DA SILVA REGO
R. Getulio Vargas, 16
Paracambi - Tel.: 2683-2421
THAIS DA SILVA E SOUZA
R. da Conceição, 158 sl. 302
Niterói - Tel.: 2719-4584
VAIL REIS FERREIRA
R. Francisco Portela, 2747
São Gonçalo - Tel.: 3705-0420
VICENTE FRANCISCO LEITE ROSINA
R. da Conceição, 188 sl. 2004A
Niterói - Tel.: 2719-2291

Hansenologia
FRANCISCO LUIZ GONZAGA DA SILVA
Av. Ernani do Amaral Peixoto, 455 sl. 710
Niterói - Tel.: 2620-2119

Hematologia
MIRNA MAIRA BEZERRA CALAZAN DO CARMO
Estr. Francisco da Cruz Nunes, 6501 sl. 322
Niterói - Tel.: 2609-8513
RENATA SOUZA PEREIRA DA SILVA
R. Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro,481 sl. 606
Niterói - Tel.: 27154202

Homeopatia
ANA LUCIA VALENTE DA SILVA
R. Cel. Gomes Machado130 sl. 1106
Niterói - Tel.: 2717-6074
ARMANDO DA SILVA OLIVEIRA FILHO
R. Visconde do Rio Branco, 633 sl. 406
Niterói - Tel.: 2609-6912
ELOAN DE CASSIA VELLOSO TEIXEIRA
R. Doutor Nilo Peçanha, 110 sl. 1203
São Gonçalo - Tel.: 26202514
MARIA DA CONCEIÇÃO FARIAS STERN
R. Cel. Moreira César, 26 sl. 1311
Niterói - Tel.: 2717-8700
VALERIA PATROCINIO TEIXEIRA VAZ
R. Gavião Peixoto, 80 sl. 701
Niterói - Tel.: 2717-6919 / 2605-6610

Mastologia
CARLOS ARTHUR MENDES GAMEIRO
R. Otávio Carneiro, 143 sl. 504
Niterói - Tel.: 26129028
THEREZA CHRISTINA CYPRESTE MIRANDA
R. Moreira Cesar, 229 sl. 1404
Niterói - Tel.: 2714-3292

Medicina do Trabalho
PAULO PILOTTO
R. Mariz e Barros, 284
Niterói - Tel.: 2711-1061
PAULO ROBERTO BASTOS MEIRELLES
R. Dr. Borman, 23 sl. 214
Niterói - Tel.: 2710-0638 / 2622-7715

Neurologia
DANIEL DA SILVA JUNIOR
R. Coronel Serrado,1000 sl. 403
São Gonçalo - Tel.: 2606-0781
GEORGIA RIBEIRO DE MASCARENHAS
R. Gastão Gonçalves, 12
Niterói - Tel.: 2721-5093
JANO ALVES DE SOUZA
R. Otávio Carneiro, 143 sl. 609
Niterói - Tel.: 2611-0504
MARCY PEREIRA RIBEIRO
R. Otávio Carneiro, 143 sl. 511
Niterói - Tel.: 2714-2075
RENATO LAVOYER ESCUDEIRO
R. Gavião Peixoto, 182 sl. 401
Niterói - Tel.: 2714-1614
RENATO LINCOLN CORREA PATRICIO
R. Coronel Serrado,1000 sl. 1021
São Gonçalo - Tel.: 2712-3219
RICARDO DE ARAUJO LIMA
R. Cel. Moreira César, 229 sl. 1009
Niterói - Tel.: 2711-1450
ROBERTO MAURO SANTOS DE SA
R. Cel. Moreira Cesar, 229 sl. 910
Niterói - Tel.: 2714-3482
ROMARIO LEITE PONTES
R. Mariz e Barros, 284
Niterói - Tel.: 2711-1073

Oftalmologia
ALEXANDRE DOS SANTOS FERREIRA
R. Prefeito João Augusto de Andrade, 47
Itaboraí - Tel.: 2639-0491
ANA CRISTINA CABRAL RODRIGUES
R. Miguel de Frias, 77 sl. 1706
Niterói - Tel.: 3021-5924
ANNE LIESE DE OLIVEIRA ISHIKAWA
R. Miguel de Frias, 40 sl. 801
Niterói - Tel.: 2620-6404
EDUARDO KESTELMAN
R. Yolanda Saad Abuzaid,150 lj. 110
São Gonçalo - Tel.: 3715-9600
FREDERICO VALADARES DE SOUZA PENA
R. Cel Moreira Cesar, 26 sl. 1007
Niterói - Tel.: 2717-8660
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GEORGIA SANTOS RIVELLO TELLES
R. Oswaldo Cruz, 76/Terreo
Rio Bonito - Tel.: 2734-1469
GUILHERME FANTOZZI VIEIRA
Est. Francisco da Cruz Nunes, 6723 sl. 401
Niterói - Tel.: 2709-3460
GUSTAVO ORLANDINI DA SILVA AGUIAR
R. Prefeito João Augusto de Andrade, 47
Itaboraí - Tel.: 3637-7548
KARIN TOLEDO DE OLIVEIRA
R. Domício de Gama,89 sl. 311
Maricá - Tel.: 3731-0054
LILIA RUTH PICANCO MURALHA
R. Sete de Setembro, 220
Niterói - Tel.: 2612-9212
MAGDA VIANNA LESSA
Alameda São Boaventura, 586
Niterói - Tel.: 2625-0808
MARCIO PENHA MORTERA RODRIGUES
R. Coronel Moreira César, 229 sl. 1504
Niterói - Tel.: 2705-2353
MAURICIO DE LUCENA AIUBE
R. Sete de Setembro,221
Niterói - Tel.: 2715-6000
ROBERTO WERMELINGER DA SILVA
Av. Amaral Peixoto, 334 sl. 306
Niterói - Tel.: 2620-5015
RODRIGO SCHWARTZ PEGADO
Av. Prof. Ernani do Amaral Peixoto, 36
Niterói - Tel.: 2717-1001
LEONARDO IZECKSOHN
Av. Ernani do Amaral Peixoto, 36 sl. 712
Niterói - Tel.: 2719-7571

Ortopedia
ADALBERTO CAVEARI ALBINO
R. Nestor Pinto Alves 121
São Gonçalo - Tel.: 2702-9800/2603-2195
ADRIENI ANTUNES DO AMARAL ALCHAAR
R. São Pedro, 186
Niterói - Tel.: 2628-1501
ALCINO MIGUEL ALCHAAR NETO
R. São Pedro, 186
Niteoi - Tel.: 2628-1501
ALEXANDRE DOS SANTOS IGNACIO
Prç Marechal Floriano Peixoto,405
Itaborai - Tel.: 2635-3882
CLAUDIO PINHEIRO CARDOSO
R. Nilo Pecanha, 168
São Gonçalo - Tel.: 2605-8833
CRISTINA PEREIRA VELLOSO
Av. Sete de Setembro,139
Niterói - Tel.: 27103073
JACKSON FERREIRA GALENO
R. Cinco de Julho, 263
Niterói - Tel.: 2611-4660
JOAO RICARDO GONCALVES DE SOUZA
R. da Conceição, 188 sl. 2004
Niterói - Tel.: 2719-2291
JORGE CARLOS MOSTACEDO LASCANO
R. São Pedro,104
Niterói - Tel.: 2712-1950
LEDIO LUIZ MAIA
R. Pereira da Silva, 278
Niterói - Tel.: 2719-3535
MARCELO JORGE LAGE
Clinica Artro - R. 5 de julho, 263
Niterói - Tel.: 2611-4660
PAULO AFONSO LOUREGA DE MENEZES
R.Visconde de Uruguai,531 sl. 56
Niterói - Tel.: 2719-6692
RICARDO AZEVEDO DE SOUZA
R. Cinco de Julho,263
Niterói - Tel.: 26114660
ROBSON LUIZ DE ARAUJO VAZ
R. Cel. Moreira César, 229 sl. 1105
Niterói - Tel.: 3602-2800
SANDRO CLAY MAUES CONDE
R. Doutor Celestino,187
Niterói - Tel.: 2719-0802
WILTON LUIZ PIMENTA
R.Gavião Peixoto 183 sl. 706
Niterói - Tel.: 2714-2170

Otorrinolaringologia
BENJAMIN JAYME VELMOVITSKY
Av. Amaral Peixoto, 467 sl. 907
Niterói - Tel.: 2620-4627
CLAUDIA ORTIZ DE JESUS
R. Gavião Peixoto,182 sl. 517
Niterói - Tel.: 2714-4427
EDNA PATRICIA CHARRY RAMIREZ
R. Miguel de Frias, 51 sl. 305
Niterói - Tel.: 2620-1554
JEANILCO CARVALHO AREAS
Av. Amaral Peixoto, 207
Niterói - Tel.: 2719-5432
JOSEMAR DA SILVEIRA REIS
Av. Amaral Peixoto, 207 sl. 617
Niterói - Tel.: 2620-1603
LAUDELINO MOREIRA GONCALVES
R. Coronel Serrado,1000 sl. 822
São Gonçalo - Tel.: 32481050
LUCAS ARANTES BRAZ
R. da Conceição, 188 sl. 1004
Niterói - Tel.: 2622-4590
RENATA MATTOS MOURA BARIZON
R. Gavião Peixoto, 182 sl. 517
Niterói - Tel.: 2714-4427
ROSALVO MOURA NETO
R. Gavião Peixoto,182 sl. 517
Niterói - Tel.: 2610-3479

Patologia
CHRISTINA THEREZA MACHADO BITTAR
R. Dr. Borman, 43 sl. 101
Niterói - Tel.: 2621-6161
HERBERT PRAXEDES
R. Cel. Moreira Cesar, 229 sl. 1408/1409
Niterói - Tel.: 27117793

Pediatra
ALCIR VICENTE VISELA CHACAR
R. Miguel de Frias, 77 sl. 1003 - 1004
Niterói - Tel.: 2620-2094/2622-7366
ANTONIO CARLOS DA SILVA NAVEGA
Av. Amaral Peixoto, 71 sl. 512
Niterói - Tel.: 2621-1217
CARLOS UMBERTO COELHO DE SOUZA
R. Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 521 sl. 806
Niterói - Tel.: 2717-3531
CLOVIS ABRAHIM CAVALCANTI
R. Feliciano Sodré, 182 sl. 407
São Gonçalo - Tel.: 2712-0107
CRISTINA VALLE VIANA CARNEIRO LEAO
R. Cel. Serrado, 1000 sl. 1019
São Gonçalo - Tel.: 2604-7646
ELIZABETH JORGE DA SILVA
R. Cel. Moreira Cesar, 26 sl. 718
Niterói - Tel.: 2621-8204
GESMAR VOLGA HADDAD HERDY
R. Cinco de Julho, 281
Niterói - Tel.: 2710-6382
ILZA BOEIRA FELLOWS
R. La Salle, 12
Niterói - Tel.: 2729-1111
JOSE DE MOURA NASCIMENTO
R. Tavares de Macedo, 95 sl. 602
Niterói - Tel.: 2711-0087
JOSE GONZAGA ROSSI DA SILVA
R. Gavião Peixoto, 182 sl. 406
Niterói - Tel.: 2711-5084
LIZ EDILMA PAJARO VARGAS
R. Oswaldo Cruz, 76
Rio Bonito - Tel.: 2734 0787
LUCIA MARIA CARDOSO DE ORNELLAS
R. Yolanda Saad Abuzaid, 150 sl. 815
São Gonçalo - Tel.: 2601-7756
LUIZ FERNANDO GONCALVES EUZEBIO
R. Herotides de Oliveira,97
Niterói - Tel.: 2611-5440
MARIA DA CONCEIÇÃO FARIAS STERN
R. Cel. Moreira Cesar, 26 sl. 1311
Niterói - Tel.: 2717-8700
MARIANA CYPRESTE DE MIRANDA SAAD
R. Mem de Sá, 111 sl. 308
Niterói - Tel.: 2719-6691/9973-1212
MODESTINO JOSE POVOAS DE SALLES
R.Gavião Peixoto,133
Niterói - Tel.: 2714-0941

PAULO CESAR GRANATO DE CARVALHO
R. Miguel de Frias, 77 sl. 813
Niterói - Tel.: 2719-7680/2613-2184
PAULO CESAR SANTOS DIAS
R. La Salle, 12
NIterói - Tel.: 2729-1111
PAULO ROBERTO VISELA CHACAR
R. Miguel de Frias, 77 sl. 1001
Niterói - Tel.: 2620-2094
PEDRO ANGELO P. BITTENCOURT
R. Mariz e Barros, 176 sl. 507
Niterói - Tel.: 2611-5965
RONALDO MADRUGA MARTINS
R. Dr. Alfredo Backer,536 sl. 125
São Gonçalo - Tel.: 2601-9648
TATIANA GILABERTE FREITAS
R. Doutor Francisco Portela, 2759
São Gonçalo - Tel.: 2604-8679
VALERIA PATROCINIO TEIXEIRA VAZ
R. Gavião Peixoto, 80 sl. 701
Niterói - Tel.: 2717-6919 / 2605-6610
ZELINA MARIA DA ROCHA CALDEIRA
R. da Conceição,188 sl. 1801A
NIterói - Tel.: 2621-6767/2620-0480

Proctologia
PAULO PILOTTO
R. Mariz e Barros, 284
Niterói - Tel.: 2711-1061
RICARDO LUIZ PECANHA
R. da Conceição, 188 sl. 2004A
Niterói - Tel.: 2622-3913

Psiquiatria
RAUL GREENHALGH GARCIA
R. General Castrioto, 418
Niterói - Tel.: 2620-2063
RUY JUSTO CARNEIRO CUTRIM JUNIOR
Av. Quintino Bocaiuva S/N
Niterói - Tel.: 2714-8856 / 2205-7704

Reproducao Humana
MARCO ANTONIO PESSANHA LOURENCO
R. Cel. Moreira Cesar, 160 sl. 1101
Niterói - Tel.: 2611-0548

Reumatologia
ALMIR BRANCO FILHO
R. Miguel de Frias, 77 sl. 1409
Niterói - Tel.: 2613-2553
GILBERTO GARRIDO JUNIOR
R. Academico Walter Gonçalves, 01 sl. 710
Niterói - Tel.: 2719-9165
JAMERSON COELHO FILHO
R.da Conceição,188/3º Piso
Niterói - Tel.: 2621-4077

Urologia
CARLOS ROBERTO FERREIRA JARDIM
R. Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 551 sl. 613
Niterói - Tel.: 2719-7784
JOAO PAULO MARTINS DE CARVALHO
R.Coronel Moreira Cesar,229 sl. 1001
Niterói - Tel.: 2714-9895
JOSE GOMES DA CUNHA
Av.Ernani do Amaral Peixoto,467 sl. 512
Niterói - Tel.: 2717-3157
LAURINEI MUNIZ DA CUNHA
R.Doutor Nilo Peçanha,110 sl. 1103
São Gonçalo - Tel.: 27190078
PAULO ROBERTO MAGALHAES BASTOS
R. Luiz Leopoldo F  Pinheiro, 551 sl. 710
Niterói - Tel.: 32470609
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