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SINDIMED TEM NOVA DIRETORIA
Novos gestores tomaram posse 

neste dia 02 de março.

O médico Elói Guilherme Provin-

ciali Moccellin  é o novo presidente 

do Sindicato dos Médicos de San-

tos, São Vicente, Cubatão, Guarujá 

e Praia Grande (SINDIMED), eleito 

para o triênio 2022-2025. 

O processo eleitoral contou com 

a inscrição de apenas uma cha-

pa – intitulada “Movimento Médi-

co” - que foi eleita por aclamação 

em assembleia realizada no dia 

10 de fevereiro e tem praticamente 

a mesma composição da anterior. 

Confi ra os demais membros da 

nova Diretoria que tomaram posse 

neste dia 02 de março:
Dr Eloi Guilherme, novo presidente do
Sindimed e sua vice Dra Maria Claudia

Presidente
Dr. Elói Guilherme P. Moccellin
Vice-presidente
Dra. Maria Claudia S. Cassiano
Primeiro Secretário
Dr. José Francisco C. de Almeida
Segundo Secretário
Dr. Antônio C. Fonseca Silveira
Primeiro Tesoureiro
Dr. Marcelo Miguel Alvarez Quinto
Segundo Tesoureiro
Dr. André Lacerda Trevisam
Diretor Assistencial
Dr. Álvaro Norberto V. da Silva
Diretoria Suplente: Dr. José Bento 
Toledo Piza, Dr. Octacílio Sant’Anna 
Junior, Dr. Lucas Pedroso Fernandes 
Ferreira Leal, Dra. Laura Raquel 
Ferreira de Araújo, Dr. Gilberto 
Simão Elias, Dr. Marco Lívio Oliveira 
Bittencourt. 
Conselho Fiscal: Dr. Messias Elias Neto, 
Dra. Maria Vilma Alves dos Santos, Dr. 
Luiz Arnaldo Garcia. 
Conselho Fiscal Suplente: Dra. 
Jaqueline de Toledo Bonugli, Dr. 
Carlos Alberto Yoshimura e Dr. Alberto 
Bedulatti Cardoso.

Despedida - Dra. 
Maria Claudia

O especialista em Urologia, Dr. Antonio Monteiro,
é o médico homenageado nesta edição
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Editorial

Assumir a presidência do Sindimed é um grande 

privilégio, mas também uma grande responsa-

bilidade, principalmente, numa época em que 

teremos que lidar com as consequências da 

pandemia para a classe médica. Atualmente, 

muitos colegas estão sofrendo com a Síndrome de 

Burnout, alguns ainda lidando com sequelas da 

Covid-19 ou outros motivos que os mantêm afas-

tados de suas funções, o que pode gerar dúvidas 

sobre vínculos trabalhistas ou reclamações para 

com seus empregadores. 

Agora, mais do que nunca, devemos estar atentos 

e continuar a  garantir a segurança e os direitos 

dos médicos, ao mesmo tempo em que buscamos 

o fortalecimento de nosso sindicato

O início de uma nova gestão nos oferece a oportu-

nidade de olhar com discernimento, entendimento 

e coragem para traçar novos projetos e trabalhar 

para realizá-los. Será uma honra passar os pró-

ximos três anos representando meus pares, mas 

nós do Sindimed não somos onipresentes e para 

conseguir continuar o bom trabalho de nossos 

antecessores  precisamos que vocês, médicos e 

médicas continuem nos ajudando, sendo nossos 

olhos e ouvidos em seus locais de trabalho. Afi nal, 

juntos somos mais fortes!

Agradeço, mais uma vez, a todos pela confi ança 

depositada não só em mim, mas em toda a nova 

diretoria. E é esse sentimento que nos dá energia 

de sobra para continuar lutando pelos interesses 

da classe médica em nossa região. Este sindicato 

continua sendo o legítimo representante dos mé-

dicos e nossas portas estão abertas para defender 

nossa categoria.

Dr. Eloi Guilherme P. Moccellin

Presidente

Dr. Eloi Guilherme 
P. Moccellin
Presidente
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UM NOVO CICLO PARA O SINDIMED

A vida é cheia de ciclos que 
se  iniciam e se renovam... E no 
encerramento deste ciclo à frente 
da presidência do Sindimed é o 
momento de agradecer por tudo 
que aprendi neste cargo.

Há exatos seis anos estava to-
mada por uma ansiedade enorme 
e uma grande vontade de acertar 
e fazer o melhor para meus cole-
gas médicos. Foi uma honra ser a 
primeira mulher a presidir o Sindi-
cato  e  posso atestar que estes 
foram, sem dúvida,  anos desafi a-
dores... Enfrentamos mudanças 
na arrecadação dos sindicatos, 
o não pagamento de médicos, 
novas leis de aposentadoria, uma 
pandemia, que nos fez olhar a 
vida de forma diferente… mas fe-
lizmente com o  comprometimen-
to de meus colegas diretores e da 
equipe do sindicato pudemos su-
perar cada obstáculo e  garantir 
a segurança e os direitos da nos-
sa classe profi ssional em meio ao 
caos causado pela Covid-19.

Hoje, ao olhar para trás, vejo 
como o Sindimed ainda é uma 
escola para mim. Passei por 
outros cargos na diretoria antes 
de chegar à Presidência e a cada 
nova função fui ganhando um 
pouco mais de conhecimento.

Desejo externar meu sentimento 
de alegria por terminar a gestão 
com a sensação de dever 
cumprido,  foi certamente uma 
experiência genuína que marcou 
minha vida profi ssional e pessoal.

Tenho a certeza de que meu 
sucessor, Dr. Elói Guilherme P. 
Moccellin, fará tudo para que 
nosso sindicato possa continuar 
a crescer e se fortalecer na digna 

representação dos médicos com o mesmo empenho que a construímos 
ano a ano, gestão por gestão. Quanto a mim, este não será um adeus 
defi nitivo, mas um “até breve”,  pois assumo a vice-presidência desta 
nova gestão. 

Obrigada pela confi ança e pela honra de poder ter estado à frente 
do Sindimed.

Maria Claudia Santiago Cassiano
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O  homenageado desta edição do Informativo Sin-
dimed é o médico santista, especialista em Urologia, 
Dr. Antonio Monteiro, de 74 anos.

Filho mais velho do comerciante português José 
Monteiro e de dona Maria Albertina Monteiro, Antonio 
e as duas irmãs – Maria de Lourdes (hoje morando 
em Portugal) e Maria Adelaide (já falecida) foram 
criados na Vila Mathias. O pai era propietário de um 
bar localizado na esquina das Ruas Brás Cubas com 
Campos Salles, estabelecimento que até hoje está 
funcionando e ainda na família – agora gerido por 
primos do médico. Na infância, dividia o tempo entre 
os estudos no Colégio Tarquínio Silva (primário e gi-
násio) e as brincadeiras no antigo campo do Clube 
XV, que fi cava na Avenida Washington Luis com a Rua 
Guedes Coelho. 

Já adolescente, estudou no Colégio Canadá, 
onde fez o curso Científi co no período noturno. Aos 
17, quase 18 anos, começou a trabalhar no Banco da 

Homenagem

América S.A., que fi cava lá na Rua XV de Novembro. 
“Eu trabalhava no banco das 12h às 18h, mas não 
me via como bancário. Eu queria mesmo é ser mé-
dico. Por isso, quando acabei o Científi co, em 1967, 
comecei a fazer cursinho para Medicina de noite”, 
explica Dr. Monteiro.  

O ingresso na Faculdade de Medicina de Valença, 
no Rio de Janeiro, ocorreu em 1970. Após seis anos de 
curso, já formado, voltou a sua terra natal para fazer 
residência de um ano  em Cirurgia Geral, na Santa 
Casa de Misericórdia de Santos. “Sempre gostei de 
cirurgias, até pensei em me especializar em Cirurgia 
Plástica,  até que um colega médico, Dr. Paulo Ricardo 
de Assis, que era Urologista, despertou meu interes-
se nessa especialidade, que alia a cirurgia com o 
atendimento mais próximo aos pacientes. Então, fi z 
mais um ano de residência na Santa Casa, dessa 
vez em Uro, sob o comando do Dr. Danilo Tavares 
Guerreiro”, comenta.

DR. ANTONIO MONTEIRO

Dr. Antonio com a esposa Lauren
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Mas a residência não foi o único 
motivo para retornar à Santos. Durante 
seus anos de cursinho, conheceu seu 
grande amor, sua esposa há 45 anos, 
a médica veterinária (hoje aposen-
tada) Dra. Lauren Denise Câmara 
Monteiro, com quem se casou meses 
antes de sua formatura. Da união, 
nasceram Vinícius, 44, sociólogo e 
jornalista, atualmente morando na 
capital paulista; e Natali, 42, peda-
goga, casada com Matheus e mãe 
de Marina e Rafael, 8 e 5 anos, os 
xodós dos avós.

Após o fi nal da ressidência em 
Urologia, continuou a atuar na equipe 
de Urologia da Santa Casa santista, 
onde está até hoje. “ Sempre atuei 
na Santa Casa, ao longo dos anos 
e a cada novo chefe, a equipe de 
Urologia sempre foi muito coesa, 
competente. O único período em que 
não atuei lá, foi por volta de 1983, se 
não me engano, quando o hospital 
fi cou fechado por dez meses.  Aí, tive 
que me virar… Fui fazer cirurgias no 
Hospital dos Estivadores, na Casa de 
Saúde de Santos, na Benefi cência  
Portuguesa e no Hospital Anglo 
Americano”, lembra o médico.

Desde o início da década de 
1980, começou a atuar também 
em consultório próprio. Primeiro, no 
número 186 da Avenida Ana Costa 
e dez anos depois, mudou para a 
casa na Rua Martim Francisco, 54, 
onde está há 30 anos.

Associado não só do Sindimed, 
mas também da Associação dos 
Médicos de Santos (hoje Associação 
Paulista de Médicos - APM), esta últi-
ma onde chegou a exercer o cargo 
de presidente do Departamento de 
Urologia, em 1987,  sob o comando 
do então presidente da entidade, 
o Dr. Itiberê Rocha Machado. Na 
gestão seguinte, passou a atuar 
como secretário geral da gestão 
do Dr.  José Luiz Camargo Barbosa,  
cargo que voltaria a exercer em 
1997, sob quando o Dr. Luiz Carlos 
Ferraz assumiu a antiga AMS.

 Ao longo dos seus 46 anos de 
profi ssão, Dr. Monteiro conta que a 
relação entre o médico Urologista 
e seus pacientes mudou muito, 
mas para melhor. ”Antigamente, os 
homens procuravam um Urologista 
por insistência da esposa e muitos 
tinham vergonha de revelar seus 
problemas. Agora, isso não existe 
mais. Os pacientes são mais diretos, 
nos explicam melhor o que sentem. 
Lembro de uma vez em que fui exa-
minar um paciente no 3º G da Santa 

Casa e expliquei a ele como era o 
procedimento, mas quando comecei 
a fazer o exame, ele fi cou uma fera 
e tive que fugir para não apanhar! 
Mas depois, com o paciente mais 
calmo, consegui examiná-lo“, conta.

Quando perguntado sobre um 
conselho para a nova geração de 
médicos diz que em primeiro lugar 
eles devem ter satisfação pela pro-
fi ssão. ”Só com amor e dedicação 
é que você vai ter sucesso na sua 
trajetória profi ssional. Outra coisa 
importante é ter o comprometimento 
com o paciente, para que este se 
sinta amparado. Muitas vezes uma 
pessoa pode não ter uma doença, 
mas está doente e um pouco de 
atenção pode ajudá-la.  Ouvir o 
paciente, sempre! Os mais jovens 
não tem muita paciência para ouvir. 
E sempre digo que todo médico, in-
dependente de sua especialidade, 
tem que entender um pouco de 
psiquiatria para garantir o melhor 
atendimeneto aos seus pacientes“, 
fi naliza Dr. Antonio Monteiro.

O casal com os fi lhos Natali e Vinícius

O casal com a fi lha, netos e genro
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DA PRESCRIÇÃO DIGITAL E O FIM DA FALSIFICAÇÃO 
DE ATESTADOS E RECEITUÁRIOS MÉDICOS

Jurídico

O artigo 91 do Código de Ética Médica determina 
que é dever do médico, sempre que solicitado, atestar 
todos os atos praticados no seu exercício profi ssional.

A fi m de se evitar problemas futuros, o profi ssional 
deve inserir em todo o documento por ele emitido, 
tanto para o fi m de prescrição de medicamentos 
quanto para o de atestado, a identifi cação do 
paciente e de seu responsável legal, conforme 
Resolução nº 1658/02, artigo 4º, 1º e 2º do Conselho 
Federal de Medicina.

Da mesma forma, o documento deve ser entregue 
no momento da consulta ou procedimento, e não 
deve ser elaborado com datas retroativas ou futuras.

Nos casos de furto ou extravio do carimbo ou 
folha de receituário, é dever do médico abrir boletim 
de ocorrência e enviar cópia para o Conselho 
Regional de Medicina de sua região, sendo que só 
assim, está protegido ética e legalmente em casos 
de falsifi cação.

Em que pese todos esses cuidados, a falsifi cação de 
documentos médicos é mais comum do que se pode 
imaginar, sendo os documentos comercializados 

na internet por valores irrisórios, na medida em que 
apenas um carimbo e uma assinatura são sufi cientes 
para fraudar atestados e receitas.

Trazida com as inovações tecnológicas, a 
prescrição digital pode ser a solução para o 
combate a estas fraudes, eliminando o processo 
manual e alinhando as informações passadas pelo 
médico, por meio de uma plataforma digital que 
conecta usuários, drogarias e profi ssionais da área 
da saúde, evitando erros corriqueiros, garantindo a 
originalidade e autenticidade dos documentos e 
impossibilitando qualquer tipo de falsifi cação.

Qualquer médico pode adotar uma plataforma 
de prescrição digital diretamente de seu próprio 
consultório, colaborando para a prevenção destes 
tipos de fraudes.

O SINDIMED reafi rma o seu compromisso na defesa 
dos interesses da categoria médica, ressaltando 
que o seu custeio e sua manutenção decorrem das 
mensalidades associativas legalmente constituídas, 
daqueles que optaram por fi liar-se ao sindicato e que 
hoje usufruem dos inúmeros benefícios disponíveis.
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CREMESP PROMOVE EVENTO PARA 
HOMENAGEAR MÉDICAS POR SEU 

EXERCÍCIO PROFISSIONAL

FALSO MÉDICO É DENUNCIADO

O Conselho Regional de Me-

dicina do Estado de São Paulo 

(Cremesp) realizará no dia 11 

de abril, às 20h, um evento para 

homenagear médicas que se 

destacaram por seu exercício 

profi ssional. A cerimônia — or-

questrada em alusão ao Dia da 

Mulher — leva o nome da pri-

meira médica brasileira, Maria 

Augusta Generoso Estrela.

Na celebração, uma das 14 

médicas indicadas receberá a 

honraria. A escolha será feita por 

meio de votação online  que  se 

encerra em 04/04, às 18h, e é 

No último dia 15 de março, o 

Conselho Regional de Medicina 

do Estado de São Paulo (Cremesp), 

denunciou um falso médico ao 

Ministério Público Federal (MPF). 

O homem, Gerson Lavísio, havia 

solicitado no dia em 9 de fevereiro, 

um pedido de inscrição junto à 

autarquia, com apresentação de 

diploma falso.

O falso médico foi contrata-

do pela empresa Enseg apenas 

com o número de protocolo do 

pedido de inscrição no Cre-

mesp, e estava prestando servi-

ços na CCR Dutra. Vale ressaltar 

restrita aos médicos do Brasil, sendo 

permitido apenas um voto por CRM. 

O evento será transmitido ao 

vivo pelo canal do YouTube do 

Cremesp.

As médicas indicadas são:
• Albertina Duarte Takiuti 
• Angelita Habr-Gama
• Carmen Silvia V. Barbas
• Diana Tannos
• Elizabeth Regina Giunco 
Alexandre
• Eloisa Silva Dutra de 
Oliveira Bonfá
• Fabiana Maria Ajjar
• Filomena Regina Barbosa 
Gomes Galas
• Ho Yeh Li
• Irmã Monique Marie 
Marthe Bourget
• Maria Lucia Bueno Garcia
• Marisa Dolhnikoff
• Paloma A. Libanio Nunes
• Silvia Regina Brandalise

que Gerson não possuía número 

de CRM e, portanto, não estava 

habilitado para atuar, de modo 

que não poderia ser contratado 

pela entidade.

Agora, o Conselho investigará 

como Lavísio foi contratado pela 

Enseg e outras instituições e 

adotará as providências cabíveis.

É fundamental coibir o exercí-

cio ilegal da Medicina, de modo a 

salvaguardar a saúde e seguran-

ça da população.

Fonte: Cremesp
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Para o Sindimed, fundamental é garantir a 
qualidade de vida de seus associados e familiares

Ajude o Sindimed a ampliar os convênios e parcerias do Clube de Vantagens. 
Entre em contato conosco e envie sua sugestão de empresas que você e 
sua família gostariam de ter benefícios.

imprensa@sindimedsantos.org.br ou contato@sindimedsantos.org.br


