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Recentemente, o STF julgou procedente revisões de aposenta-
dorias.  Assim,  o departamento jurídico do Sindimed informa 
aos associados que tiverem interesse em avaliar a possibilida-
de de propositura de ação junto ao INSS visando a “revisão da 
vida toda”, que enviem cópia do CNIS – Cadastro Nacional de 
informações Sociais,  para o e-mail:
sindimedsantos@sindimedsantos.org.br, para análise inicial.
Salientamos que o pedido se restringe para aposentadorias 
concedidas nos últimos 10 (dez) anos, com exceção para aque-
las havidas após a reforma previdenciária de novembro/2019.
Após a análise prévia, o departamento jurídico entrará em con-
tato para solicitar outros documentos necessários à realização 
de cálculos.
Mais informações pelo Whatsapp do sindicato (13) 97408-5445.
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Homenagem
Dra. Sandra Lopes Mattos e 
Dinato recebe Medalha de 
Mérito Médico 2022
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Editorial

Final de ano é tempo de festa e celebração, mas 

também de reflexão, de análise e de recomeços. 

Para trás fica um ano em que presenciamos uma 

das mais acirradas disputadas eleitorais de todos 

os tempos em nosso país. Agora é hora de deixar 

de lado a rivalidade com os opositores e garantir 

condições para que possamos superar os inúmeros 

desafios que ainda estão por vir. Cada batalha e 

conquista que fizeram parte  de 2022, serão essen-

ciais para conseguirmos tirar o melhor do ano está 

começando.

Como o primeiro ano do meu mandato a frente 

do Sindimed, mais uma vez, só posso agradecer a 

todos pela confiança depositada em nossa gestão. 

E é esse sentimento que nos dá energia de sobra 

para encarar o próximo ano sem receio de continu-

ar garantindo os interesses da classe médica. Este 

sindicato  é a entidade que luta para conquistar 

melhores condições de trabalho e de salário para 

os médicos da região e a quem você, médico(a) 

recorre para garantir seus direitos na Justiça. Infe-

lizmente, para manter essa estrutura em funciona-

mento, após quatro anos sem aumento, estaremos 

reajustando as mensalidades para R$ 85,00, sendo 

que os associados que optarem pelo pagamento 

anual terão desconto de R$ 100,00 no total.

Por fim, em nome de toda a Diretoria desejo um 

Natal muito feliz no conforto da companhia de 

seus familiares e amigos e que no Ano Novo nossos 

sonhos se transformem em realidade.

Boas Festas!

Dr. Eloi Guilherme 
P. Moccellin
Presidente
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A legibilidade das receitas médicas é obrigatória 
desde 1973, através da Lei Federal nº 5.991, que diz, 
em seu artigo 35º, que só será aviada a receita que 
estiver escrita de modo legível.  Além de infringir uma 
Lei Federal, ao escrever de forma ilegível, o prescritor 
também está ferindo o Código de Ética Médica, tendo 
em vista que o capítulo III, artigo 11, veda ao médico 
“receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta 
ou ilegível”. Em resumo, letra ilegível em receita 
médica pode e deve gerar punição. Visando resolver 
o problema de pacientes que não entendem a 
caligrafia dos médicos, recentemente a Prefeitura de 
Santos sancionou a Lei Complementar nº 1.180/2022, 
que obriga a emissão de receitas médicas digitais 
em todos os estabelecimentos de saúde da 
cidade, com assinatura e número de inscrição do 
profissional, e em caso de impossibilidade, a receita 
deverá ser prescrita em letra de forma. Em caso de 

descumprimento da lei, os infratores estarão sujeitos 
à sanções gradativas. Em caso de estabelecimento 
de saúde público: advertência, afastamento 
provisório de seus dirigente, e afastamento definitivo 
de seus dirigentes. Em caso de estabelecimento de 
saúde privado: advertência e multa no valor de R$ 
1.000,00 (mil reais), que em caso de reincidência 
será aplicada em dobro.Saliente-se que a dúvida 
na prescrição correta do medicamento e sua 
quantidade pode acarretar inúmeros transtornos, 
não apenas para o paciente, mas também para o 
médico, e a legislação traz segurança para ambos. 
O SINDIMED reafirma 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 filiar-se ao sindicato e que 
hoje usufruem dos inúmeros benefícios disponíveis.

DA RECEITA 
MÉDICA LEGÍVEL

Jurídico
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MEDALHA DE MÉRITO MÉDICO

No final da tarde do dia 21 de novembro, na sala 
Princesa Isabel, no Paço Municipal de Santos, foi re-
alizada a solenidade de outorga das Medalhas de 
Mérito Médico e Mérito Odontológico 2022. Este ano 
os homenageados foram: a médica Sandra Lopes 
Mattos e Dinato, que recebeu a Medalha de Mérito 
Médico e o cirurgião-dentista Fued Samir Salmen. A 
cerimônia contou com a presença do prefeito Ro-
gério Santos, do secretário municipal de Saúde em 
exercício, Denis Vallejo,  do secretário-adjunto de Em-
preendedorismo, Economia Criativa e Turismo, Braz 
Antunes, do diretor do Sindimed, Dr. Marcelo Miguel 

Alvarez Quinto, além de parentes, amigos e colegas 
de profissão dos homenageados. 

Especialista em Dermatologia, Dra. Sandra inte-
grou a  primeira turma da Faculdade de Ciências 
Médicas de Santos,  da Fundação Lusíada, que este 
ano comemorou 50 anos de Formatura. Após sua re-
sidência médica em Dermatologia no Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universida-
de de São Paulo (USP), em 1976, tornou-se professo-
ra de Dermatologia  do Centro Universitário Lusíada 
(UNILUS), onde está até hoje.Desde 2015 é Respon-
sável pelos Cursos de Graduação e Especialização 

PMS/CARLOS NOGUEIRA

GALERIA FICOU LOTADA DE AMIGOS E PARENTES DOS HOMENAGEADOS DR. MAURO DINATO

PMS/CARLOS NOGUEIRA
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em Dermatologia do UNILUS. Dois anos depois, em 
2017, assumiu ainda a presidência do Conselho Ge-
ral dos Instituidores da Fundação Lusíada em 2017, 
cargo que ocupa até hoje.

Em seu discurso, Dra Sandra, emocionada, agrade-
ceu a homenagem e à todos que tornaram possível 
que ela realizasse seus sonhos profissionais, especial-
mente seus pais e esposo, Dr. Mauro Dinato, seu gran-
de apoiador e incentivador, que juntamente com o 
prefeito santista, lhe entregou a  Medalha do Mérito 
Médico 2022. 

Durante a cerimônia, o prefeito Rogério Santos des-

tacou a importância em se homenagear profissionais 
de reconhecimento em suas áreas e suas respectivas 
contribuições ao Município. “É o reconhecimento da 
Cidade para a Odontologia e para a Medicina. São 
duas pessoas homenageadas, mas há tantos outros 
profissionais dedicados e importantes na Cidade, 
principalmente, na área da Saúde, que nos últimos 
dois anos foram ainda mais valiosas. Foram extrema-
mente corajosos e combativos durante a pandemia. 
E todos fazem Santos ser referência em muitos seto-
res”, ressalta o prefeito.

Confira as fotos do evento:

A HOMENAGEADA, 
DRA SANDRA LOPES MATTOS E DINATO

PMS/CARLOS NOGUEIRA

PMS/CARLOS NOGUEIRA

PREFEITO ROGÉRIO SANTOS E DR. MAURO DINATO 
ENTREGAM A HOMENAGEM À DRA SANDRA

A HOMENAGEADA LADEADA PELO AMIGO E  DIRETOR DO SINDIMED, 
DR. MARCELO QUINTO E SEU ESPOSO, DR. MAURO DINATO 

PMS/CARLOS NOGUEIRA

A SALA PRINCESA ISABEL FICOU LOTADA DE AMIGOS E PARENTES DOS HOMENAGEADOS
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FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE SANTOS
PRIMEIRA TURMA COMPLETA

MEIO SÉCULO DE FORMATURA
Os formandos da Primeira Turma da Faculdade de Ciências Médicas 
de Santos, da fundação Lusíadas se encontraram no último dia nove 
de dezembro para festejar os 50 anos de formatura. Na ocasião, os 

primeiros “ficemossauros”, como carinhosamente se autodenominam, se 
reuniram no Campus III da Unilus, receberam medalhas comemorativas  

em homenagem aos 50 anos de exercício da profissão.

OS “FICEMOSSAUROS” NO ENCONTRO
DE 25 ANOS DE FORMADOS

NA SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU, NO CANTO,  
A ESQUERDA, DR. MARCELO QUINTO, DIRETOR DO SINDIMED

A PRIMEIRA TURMA DA FCMS FOI FORMADA POR 100 ALUNOS: 80 HOMENS E 20 MULHERES

OSMAR BUSTOS/CREMESP
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OS FORMANDOS DA TURMA DE 1972 QUE ESTAVAM PRESENTES NA SOLENIDADE  RECEBERAM 
HOMENAGEM DO CREMESP PELOS 50 ANOS DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO
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A Faculdade de Ciências Médicas de Santos (FCMS, pro-
nuncia-se ficêmis, como é carinhosamente denominada 
pelos seus alunos e ex-alunos) surgiu após extensa cam-
panha liderada pelo Dr. Eduardo Dias Coelho (primeiro 
presidente da Fundação Lusíadas), que envolveu toda a 
comunidade para a implantação de uma Faculdade de 
Medicina. Na época, estudantes secundaristas e exceden-
tes de Medicina realizavam passeatas pedindo o apoio do 
povo à campanha pró-Faculdade de Medicina.

Mas toda a luta valeu a pena e, com a aprovação do 
MEC, a Baixada Santista conquistou a tão sonhada Facul-
dade de Medicina. A primeira turma de Medicina com-
posta por 100 alunos “excedentes” realizou sua  “aula 
inaugural”  do dia 11 de setembro de 1967, proferida pelo 
Professor Doutor Edgard de Cerqueira Falcão, no Salão No-
bre da Santa Casa de Misericórdia de Santos. A solenida-
de de formatura, ocorreu no dia 7 de setembro de 1972, no 
antigo Cine Caiçara, que ficava na Avenida Conselheiro 
Nébias, próximo à orla da praia.

Desde então, foram mais 50 turmas,  totalizando mais de 
seis mil médicos formados pela FCMS.

SAUDADES, SORRISOS E MUITA EMOÇÃO.
A cerimônia organizada pela Fundação Lusíada foi cer-

cada de muita emoção. No telão do auditório, uma apre-

sentação especial projetou imagens de cada um dos 80 
homens e 20 mulheres que formaram a primeira turma da  
ficêmis, entre eles o atual presidente da Fundação Lusía-
da, Dr. Mauro Dinato e o ex-presidente e atual  tesoureiro 
do Sindimed, Dr. Marcelo Miguel Alvarez Quinto.

A solenidade contou também com a presença da  Dra. 
Irene Abramovich, presidente do Conselho Regional de 
Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), e Angelo 
Vattimo, 1º. Secretário, que entregaram medalhas come-
morativas aos médicos que completaram o cinquentená-
rio de exercício profissional.

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE SANTOS
Um pouquinho de história…

FOTO: OSMAR BUSTOS/CREMESP


