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 ANIVERSARIANTES

Marcelo Ferraz de Campos 
Presidente da Associação Paulista de 
Medicina de São Bernardo/Diadema

Está em curso um projeto de lei no Senado 
de nº PLS 138/2012, de 03/05/2012, que dá a 
forma de lei ao REVALIDA, exame a ser obri-
gatório a todos os médicos com diploma de 
outro país e que queiram exercer a medicina 
no Brasil. Este projeto de Lei é de autoria do 
Senador Paulo Davim e pretende instituir o 
Exame Nacional de Revalidação de Diplomas 
Médicos expedidos por Universidades estran-
geiras. O Projeto de Lei ainda acrescentará um 
requisito adicional para os candidatos ao exa-
me, relacionado à comprovação de residência 
médica por período de, no mínimo, dois anos, 
no país em que o curso foi concluído ou em 
um terceiro país. Esta exigência assegurará 
que os candidatos que vierem a ser aprova-
dos tenham experiência prévia para exercer 
a profissão de médico no Brasil.

O REVALIDA já existe e foi criado por meio de 
portaria conjunta dos Ministérios da Educação 
e da Saúde e a intenção 
do projeto é elevá-lo à 
categoria de lei e, portan-
to, consolidá-lo, transfor-
mando-o em política de 
Estado. Esta providência 
fortalecerá o exame, além 
de evitar manipulações 
governamentais, iguais às 
que fomos alvos do atual 
Governo Federal.

O projeto de lei foi enca-
minhado ao Senador Otto 
Alencar e está aguardando 
a tramitação legal para ser 
colocado em votação.

Portanto, colegas, é importante que todos 
entrem no link http://www12.senado.gov.br/
ecidadania/visualizacaotexto?id=168622  e 
nele vocês podem votar a favor da aprovação 
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EDITORIAL

deste projeto que é de 
suma importância para 
a área médica; ele tem 
o aval do CFM (Con-
selho Federal de Me-
dicina), pois o REVA-
LIDA é considerado o 
instrumento adequado 
para a revalidação dos 
diplomas estrangeiros 
e, não há dúvida, que 
ele é uma das boas 
iniciativas e merece 
ser cristalizada em lei 
para ter sua continui-
dade assegurada. 

Caso o projeto seja aprovado, será mais 
um ganho para a área médica e mostrará 
também que não somos contra profissionais 
médicos estrangeiros, pelo contrário, eles são 

bem-vindos, desde que 
passem pelo REVALIDA. 
Contrariamente ao que foi 
feito com os profissionais 
do projeto “Mais Médi-
cos”, que nos foi imposto 
compulsoriamente pelo 
Governo Federal. Aliás, 
nunca é demais ressaltar 
que o “Mais Médicos” não 
colaborou em nada para a 
melhoria da saúde no país, 
os problemas continuam 
os mesmos ou piores.

Acessem o link e ma-
nifestem seu voto a favor da aprovação do 
PL-138/2012:

http://www12.senado.gov.br/ecidadania/
visualizacaotexto?id=168622  

A classe médica agradece!
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Estamos próximos das festas de 
final de ano, onde renovamos nossas 
energias e esperanças. Por uma feliz 
coincidência, o calendário homenageia 
os médicos em outubro.

Embora nós, médicos, procuremos 
manter o otimismo, enquanto categoria 
pouco temos a comemorar. É bem ver-
dade que o país tem investido de forma 
efetiva em equipamentos e material, 
hospitais e unidades de saúde, quer 
seja na área médica ou saúde bucal. Isto 
poderia ser entendido como um avanço, 
se os gestores responsáveis pela Saúde 
Pública entendessem que não adianta 
investir em prédios ou ambulâncias se 
não investir nos profissionais de saúde, 
como médicos, paramédicos... e mesmo 
motoristas qualificados, bem treinados e, 
principalmente, bem remunerados.

Nós, médicos, temos tido perdas 
enormes na remuneração. Cada vez 
mais o Estado exige maior participação 
e acúmulo de serviços. A abertura in-
discriminada de novas faculdades, sem 
a devida estrutura, será um fator a mais 
na perda de qualidade. Hoje, nossos 
colegas não conseguem mais estudar e 
descansar o suficiente para acompanhar 
a necessidade da assistência à nossa 
população.

De toda a sorte, en-
contros como as nossas 
reuniões sociais permitem 
a troca de experiências e 
informações, que servi-
rão de subsídios para a 
Diretoria da APM São Ber-
nardo/Diadema consolidar suas ações.

Em nosso baile comemorativo ao Dia 
do Médico, realizado em 16 de outubro, 
tivemos a presença de cerca de 200 
colegas, uma ocasião muito especial, 
quando pudemos estimar o quanto a nos-
sa APM está sendo bem avaliada pelos 
colegas. Agora precisamos nos preparar 
para o próximo ano que, segundo os ana-
listas, será tão ou mais difícil que este.

Deveremos fazer nosso planejamento 
logo no início de 2016, para elaborarmos 
e programarmos as ações que movimen-
tarão a nossa Regional em diferentes 
áreas, especialmente na de Defesa Pro-
fissional. Gostaria que mesmo os colegas 
que não fazem parte da nossa diretoria, 
mas que sofrem no dia a dia as pesadas 
cargas de trabalho diário, participassem 
desse trabalho de elaboração. Afinal, 
como disse acima, de toda sorte é pre-
ciso que renovemos nossas esperanças 
e confiança de que estaremos melhor no 
final do próximo ano.
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João Eduardo Charles
 Diretor de Comunicação e 

Marketing 
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 Com o aumento da expectativa 
de vida e da sobrevida de bebês 
prematuros, sindrômicos, pós-AVEs 
e traumas graves, tivemos uma au-
mento da população portadora de 
deficiências, sejam elas congênitas 
ou adquiridas, e uma maior neces-
sidade da reabilitação desta e sua 
inclusão na sociedade. 

 
A Rede de Cuidados para a Pes-

soa com Deficiência foi instituída em 
abril de 2012, criando os Centros 
Especializados em Reabilitação 
(CER). O CER de São Bernardo foi 
habilitado em agosto de 2012, na 

modalidade CER IV - preparado para atender deficientes físicos, 
intelectuais, visuais e auditivos. O local dispõe de rampas, banhei-
ros adaptados, piso podotátil, corrimões com duas alturas, quadra. 
Atualmente, iniciou-se uma reforma que deixará o local com uma 
sala de eletroterapia para pacientes com dores crônicas, salas de 
exames audiológicos, ateliê, sala de integração social e espaço 
para treinamento de atividades de vida autônoma, além de oficina 
ortopédica, que fará manutenção, adaptação e construção de al-
gumas órteses e palmilhas. 

 
O atendimento é dividido em equipes: 1- estimulação precoce, 

que atende crianças de 0 a 3 anos; 2- neurologia infantil, para as 
crianças de 4 a 17 anos com sequelas neurológicas: 3- neurologia 
adulta, a partir dos 18 anos e pacientes com sequelas neurológicas 
e amputados; 4- deficiência auditiva, desde o diagnóstico da perda 
até a reabilitação; 5- deficiência intelectual que faz o desenvolvimento 
inclusivo; 6- deficiência visual. 

Chamamos um paciente de portador de visão subnormal quando 
ele possui algum grau de visão útil insuficiente para realizar suas 
atividades cotidianas, mas que pode melhorar com o uso de auxílios 
óticos e não ótico, ou seja, a pessoa tem 20% ou menos de visão 
no melhor olho, com o uso de sua correção ótica (óculos ou lentes 
de contato), ou aquela com um campo visual central inferior a 20 
(o campo normal de uma pessoa é 180). A maioria das pessoas 
classificadas como cegas tem visão subnormal.  

A baixa visão pode ser congênita ou adquirida e dentre 
as causas podemos citar: cicatriz macular por coriorretinite, 
catarata congênita, retinopatia da prematuridade, albinismo 
ocular, nistagmo, glaucoma, retinopatia diabética, degene-
ração macular relacionada à idade, descolamento de retina, 
retinose pigmentar, traumas, entre outras. 

 
A maioria dos sintomas é relacionada à falta de nitidez, 

como dificuldade de reconhecer rostos, sensibilidade aumen-
tada à luz, perda da percepção de contraste, dificuldade para 
ler/costurar, perceber superfícies irregulares, pegar o ônibus, 
esbarrar ou tropeçar com frequência.  

 
O atendimento ao deficiente visual requer refração com 

material adaptado e tabelas específicas para baixa visão. 
Adaptamos lupas manuais e de apoio, sistemas telescópicos 
para longe e lupas eletrônicas, a fim de melhorar a funciona-
lidade do indivíduo. Adaptamos também óculos com lentes 
medicinais (filtros), para aqueles com fotofobia importante. 

 
A equipe de deficiência visual conta com um técnico em 

orientação e mobilidade, para os pacientes com deficiência 
visual severa e para aqueles com cegueira noturna ou grande 
perda de campo visual periférico. 

 
Além de abrigar o CER, o Complexo Padre Aldemar Moreira 

abriga a EMEBE Rolando Ramacciotti. A escola conta com o 
Serviço de Apoio à Pessoa com Deficiência Visual (SAPDV), 
que atende os munícipes portadores de deficiência visual da 
rede de educação infantil, fundamental I, Escola de Jovens e 
Adultos (EJA), encaminhados por estas e adultos encaminha-
dos pelo CER. No contra turno da escola regular, os alunos 
podem ter aulas de Braille, Soroban (instrumento utilizado 
para cálculos matemáticos por portadores de deficiência 
visual), Recursos Gráficos e Informática Adaptada. Contam 
ainda com o Núcleo de Material Adaptado, onde fazem as 
adaptações de todo o material pedagógico solicitado pela 
escola regular. 

  
Com o avanço tecnológico na área, hoje é possível reabilitar 

e incluir na sociedade muitos indivíduos antes considerados 
inválidos. 

 

Ana Carolina Fava Salata* - Médica oftalmologista, especialista em 
visão subnormal, atua no CER de São Bernardo, no Ambulatório de 
Visão Subnormal do HC- FMUSP e em consultórios.
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produtos da Havanna, criadora do 
alfajor mais famoso do mundo.
Desconto válido para compras online.
Localização: Nacional (compras online)

Eletrodomésticos

ELECTROLUX
A maior fabricante mundial de eletro-
domésticos oferece descontos de até 
30% e parcelamento em até 10x sem 
juros. Frete grátis para todo o Brasil. 
Localização: Nacional (compra online)

Flores e Decoração

GIULIANA FLORES
Maior floricultura do Brasil, referência 
de elegância e bom gosto, oferece 20% 
de desconto em toda compra no site. 
Localização : Nacional (compra online) 

Cursos

TARGET ENGLISH
Associados e seus dependentes 
têm 10% de desconto em aulas na 
plataforma online, aulas na sede 
da Target e aulas particulares, 
e 15% em todas as turmas na 
Target.
Mais informações:
Rua Piauí, 292, sala 2, Higienópo-
lis, São Paulo/SP -  01241-000
Fones: (11) 95261-5981 / 3214-4816 
contato@targetenglish.com.br

GANEP 
Educação é a maior instituição 
especializada em terapia médico-
-nutricional no Brasil e oferece 
20% de desconto em todos os 
cursos de atualização a distância. 
Localização: nacional (online) 

MACKENZIE 
Oferece de 15% a 30% de desconto, 
de acordo com a tabela disponível 
no site do clubapm. 
Localização: São Paulo 

BENEFÍCIOS GRANDE ABCCLUBE DE BENEFÍCIOS - SÃO PAULO

Confira as ofertas imperdíveis dos parceiros da APM / Central de atendimento: (11) 3188-4270 / 4339 / 4579 / 4370.

Acesso e informações: www.apm.org.br/clubedebeneficios Confira neste endereço as unidades participantes e as condições para usufruir dos benefícios.

Dr!,
Se tiver interesse em 
receber mensalmente 
a revista, cadastre-se 

na Associação Paulista 
de Medicina de São 

Bernardo/Diadema. Se 
já for sócio, mantenha 

sempre atualizado 
telefone, e-mail e 

seu endereço para 
correspondência

Tel. (11) 4330 - 6166
Fax (11) 4330 - 6891

administracao@apmsbc.org.br
www.apmsbc.org.br

Agência de Turismo

WEB VIAGENS
10% de desconto em pacotes na-
cionais e internacionais; em aluguel 
internacional de carros; em seguro 
viagens; e em reservas de hotéis. 5% 
de desconto em pacotes operados 
por outros parceiros; em cruzeiros 
marítimos; em aluguel nacional 
de carros; em passes de trem; em 
ingressos e tickets para atrações e 
shows; e em intercâmbios culturais e 
cursos no exterior.
Localização: nacional (compra online)

NR TURISMO
A NR Turismo é especialista em 
prestar consultoria para viagens 
de lazer ou negócios com um ser-
viço personalizado.
Agora oferece 5% de desconto 
para os associados da APM em 
pacotes nacionais e internacio-
nais, além de tarifas diferenciadas 
para passagens aéreas e hospe-
dagens em congressos médicos 
(sujeito a disponibilidade).
Localização: Consulte Unidades

 
Casa e Decoração

MEU MÓVEL DE MADEIRA
10% de desconto nas compras a pra-
zo e 20% nas compras à vista.
Localização: Nacional (compra online)

BONTEMPO GABRIEL 
A Bontempo tem em sua origem a 
experiência de cinco gerações na 
fabricação de móveis. Associados 
têm 10% desconto nos pagamentos à 
vista ou em até 5 vezes. 
Localização: São Paulo

 
Doces e Café

HAVANNA
Associados da APM tem desconto de 
15% na compra de qualquer produto 
Havanna, exceto na categoria “even-
tos”. Você poderá se deliciar com os 

SPAZIO ITALIANO
Associado da APM tem 10% de 
desconto nos cursos ministrados 
nas escolas e nos cursos in-com-
pany. Localização: Consultar as 
unidades

Hotéis e Viagens

TAM 
Descontos especiais para associados 
e seus dependentes. 
Localização: nacional (compra online) 
  
VILLA DI MANTOVA 
Associado APM tem 12% de descon-
tos nas diárias, em qualquer período 
do ano. 
Localização: São Paulo

SAN RAPHAEL COUNTRY
O hotel oferece desconto de 15% na 
tarifa vigente
Localização: Itu

Informática e Comunicação

SONY VAIO
Até 20% de desconto. Aproveite!
Localização: Nacional (compra 
online)

Lazer e Entretenimento 

BILHETERIA.COM
10% a 50% de desconto na compra 
de ingressos para shows, teatro, cir-
cos, parque de diversões e passeios 
turísticos.
Localização: Nacional (Compra online) 

Mecânica

AUTO MECÂNICA SASSO
Serviço especializado e funcionários 
extremamente capacitados para rea-
lizar qualquer tipo de serviço em seu 
veículo. Especialmente para os sócios 
da APM oferecemos 10% de desconto 
na prestação de serviços e peças 
para veículos de todas as marcas.
Localização: São Paulo

Restaurantes e Bebidas

CASA FLORA 
Com mais de 40 de tradição, a Casa 
Flora atua no mercado Premium 
enogastronômino. Oferece aos asso-
ciados da APM um canal direto com 
atendimento personalizado, preço 
diferenciado e desconto* de 10% 
nas compras acima de R$ 300 em 
produtos. 
Localização: São Paulo 

  
WIBA! SENSAÇÔES EM CACHAÇA 
Associados APM ganham desconto 
de 10% em todos os produtos dispo-
níveis no site. 
Localização: São Paulo

RESTAURANTE 
ESTAÇÃO LEOPOLDINA 
PARRILLA
Os melhores cortes de carnes 
argentinas na parrilla! 10% de 
desconto no valor total da conta. 
Localização: São Bernardo do 
Campo

Serviços

TOTVS
A Totvs S.A. é uma empresa especiali-
zada em software, inovação, relacio-
namento e suporte à gestão, sendo 
líder absoluta no Brasil. Com o sof-
tware Série 1 Saúde (Personal Med), 
você terá acesso rápido a todas as 
informações necessárias relacionadas 
à rotina do seu consultório, facilitando 
o trabalho e melhorando o atendi-
mento aos pacientes.  O desconto 
é de 30% na compra do software e 
15% na mensalidade dos aplicativos 
disponíveis (Série 1 Mobilidade e 
Série 1 Financeiro Web). Além disso, 
o associado pode alugar o sistema, 
com desconto exclusivo de 15% na 
mensalidade.
Localização: Nacional (compra online)

BRIDGESTONE
A Brigdestone, maior produtora de 
pneus no mundo oferece 5%  de 
desconto em pneus ( Bridgestone, 
Firestone ou Seiberling das linhas 
de Passeio e Caminhonete)  nas 
revendedoras Bridgestone do 
Estado de São Paulo.
Localização: Consulte Unidades

Uso 
Pessoal

FASCAR
Há  50 anos no mercado com tradição 
em calçados e acessórios masculinos. 
Além da qualidade, tecnologia e design 
dos seus produtos, agora em parceria 
com a APM oferece descontos espe-
ciais para os associados.
5% de desconto em lojas físicas.
5% de descontos em compras na loja 
online, exceto frete.
Localização: Consulte as unidades

A ESPORTIVA
Loja virtual de artigos esportivos 
oferece 10% de desconto nas 
compras à vista ou em até 10x 
sem juros no cartão.
Para as lojas físicas em Santo An-
dré, São Bernardo do Campo, São 
José dos Campos, Santos, Cam-
pinas, Ribeirão Preto e Brasília, o 
desconto é de 10% nas compras 
à vista e 5% nas compras em até 
3x no cartão.
Localização: Consulte unidades

ESPAÇO BRANCO 
Associado APM tem 10% de 
desconto nas físicas e online, em 
todas as formas de pagamento. 
Localização: São Paulo
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A Associação Paulista de Me-
dicina de São Bernardo/Diadema 
(APM-SBC/D) repetiu a receita de 
sucesso lançada no ano passado 
e novamente presenteou todos os 
seus associados com o tradicional 
e impecável Jantar Dançante, rea-
lizado no Buffet Piazza Demarchi, 
em 16 de outubro. Isto mesmo: 
pelo segundo ano consecutivo, a 
belíssima festa foi totalmente gra-
tuita para o sócio da APM-SBC/D 
e um acompanhante.

Destaques da noite: homenagem 
aos médicos com 50 anos de exercício da Medicina (página 12); 
entrega do troféu Amor Pela Medicina (página 13); apresentação 

DIA DO MÉDICO

da banda cover dos Beatles 
(página 12); repertório musi-
cal diversificado e animado 
executado pela Banda Com-
pany; serviço de bartenders 
(fina coquetelaria) sob o 
comando da Pepper Drink’s; 
e, para completar, o Diretor 
Social, João Parisi Neto, 
surpreendeu os convidados 
com a instalação de uma ca-
bine de fotos instantânea, a 
Instaphoto. Com acessórios 
engraçados para compor o 
visual, os convidados fizeram 

fila para entrar na cabine. As fotos eram entregues minutos 
após o flash, uma recordação e tanto da festa.
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Apesar das adversidades que a área da Saúde enfrenta 
no Brasil, os médicos continuam firmes na missão que 
escolheram de salvar vidas e promover o bem-estar. Jus-
tamente por esta conduta pautada na ética e nos princípios 
Hipocráticos, a Diretoria da Associação Paulista de Medici-
na de São Bernardo/Diadema (APM-SBC/D) homenageia, 
todo ano, um representante da classe médica da Região 
do Grande ABC com o troféu Amor Pela Medicina. Por 
seus trabalhos em prol da medicina e da comunidade, o 
homenageado 2015 foi merecidamente o ortopedista Fúlvio 
Nicolau Bechelli Filho, que recebeu o belo troféu das mãos 
do Diretor de Defesa Profissional, Artur Prado Marsicano. 
Na foto, ao centro, a esposa Luciana. 

Após a entrega do troféu Amor Pela Me-
dicina, foi a vez do CREMESP (Conselho 
Regional de Medicina do Estado de São 
Paulo) render homenagens aos médicos 
com 50 anos de exercício da Medicina. 
Representando o presidente do Cremesp, 
Bráulio Luna Filho, o conselheiro Desiré 
Carlos Callegari entregou medalha e di-
ploma a José Ovídio Indiani, Carlo Milani 
e Ary Almeida Policeno. 

Formada por João Parisi Neto, Diretor Social da APM-SBC/D e o grande 
responsável pela organização da noite; Delmar Nicoletti, César R. Perez 
e Newton Cordeiro, a banda cover dos Beathes é um dos pontos altos de 
animação da festa 

Diversão garantida, convidados fazem fila para tirar 
foto na cabine de fotos instantâneas.

Um show à parte: garçons segurando a bandeja com o prato de 
entrada e um recipiente com uma chama flamejante anunciam o 
início dos serviços do jantar.  

A convite de Bechelli, Milani vai 
ao púlpito para fazer os seus 
agradecimentos

Representando o presidente da APM-SBC/D, Marcelo Ferraz de Campos, 
que participava de um congresso em Chicago, E.U.A., Fúlvio Bechelli, 
vice-presidente da entidade, agradeceu, em seu discurso, todos aqueles 
que o ajudaram na sua trajetória na Medicina, em especial ao seu mentor 
no Hospital Ifor, o ortopedista Carlo Milani, um dos homenageados pelo 
Cremesp

“Parabéns médicos e gestores da Associação 
Paulista de Medicina Regional de São Bernardo/
Diadema pela brilhante festa de comemoração ao 
Dia do Médico, mas principalmente por cumprirem 
o compromisso social da Medicina, apesar das ad-
versidades e da falta de reconhecimento público, 
vocês são excelentes para a maioria da população 
são-bernardense”
Deputado estadual Orlando Morando (PSDB), na foto 
com sua esposa Carla

“Um encontro em co-
memoração ao Dia do 
Médico, onde brinda-
mos com amigos mo-
mentos agradáveis” 
Marcos Sérgio G. 
Fontes, presidente da 
APM São Caetano

“A festa foi muito emo-
cionante, com homena-
gens merecidas, alegria 
e muita confraterniza-
ção. Parabéns ao belo 
trabalho de toda equipe 
da APM SBC/D” 
Adriano Valente, pre-
sidente da APM Santo 
André

“Bela festa. Ambiente alegre, descon-
traído, elegante e fraterno. Propício à 
celebração e comunhão dos nossos 
ideais. Apesar da conjuntura, sentimos 
orgulho da nossa profissão e prazer 
em comemorar o nosso Dia. É isso 
que nos mantém unidos. Parabéns aos 
membros da Diretoria da APM-SBC/D”
Everaldo Porto Cunha, representante 
do presidente da APMSP, Florisval 
Meinão

A Diretoria da Associação Paulista de Medicina de São Bernardo/Diadema agradece a todos 
os parceiros que ajudaram a proporcionar tão importante e bela comemoração: Hospital Ifor, 
Hospital São Bernardo, FAM (Faculdade das Américas), Mongeral Aegon e Unimed.

Cerca de 200 convidados prestigia-
ram o Jantar Dançante, organizado 
pelos Diretores Sociais João Parisi 
Neto e Marisa de Oliveira Pelarin. 
Acompanhe a opinião de algumas 
autoridades presentes na festa:
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NOVEMBRO
52º CONGRESSO BRASILEIRO 
DE CIRURGIA PLÁSTICA 
Realização: Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Plástica 
Data: 11 a 15 
Local: Belo Horizonte – MG 
Informações: www.52cbcp.
cirurgiaplastica.org.br 
  
XX CONGRESSO DIABETES 
2015 
Realização: Sociedade Brasileira 
de Diabetes 
Data: 11 a 13 
Local: Centro de Convenções 
FIERGS – Porto Alegre – RS 
Informações: www.
diabetes2015.com.br 
  
10º EDIÇÃO DO CONGRESSO 
BRASILEIRO DE NEUROLOGIA 
INFANTIL 
Realização: Sociedade Brasileira 
de Neurologia Infantil 
Data: 12 a 14 
Local: São Paulo - SP 
Informações: http://eventus.
com.br/sbni2015/index.php 
  
VII CONGRESSO MINEIRO DE 
NEUROCIRURGIA 
Apoio: Sociedade Brasileira de 
Neurocirurgia 
Data: 12 a 14 
Local: Hotel Mercure Lourdes – 
Av. do Contorno, 7315 – Lourdes 
– Belo Horizonte - MG 
Informações: www.
neurominas2015.com.br / (31) 
3140-7117 
  
56º CONGRESSO BRASILEIRO 
DE GINECOLOGIA E 
OBSTETRICIA 
Apoio: Federação Brasileira das 
Associações de Ginecologia e 
Obstetrícia 
Data: 12 a 15 
Local: Centro de Convenções 
Ulisses Guimarães - Brasília – 
DF 
Informações: www.febrasgo.org.
br/56cbgo 
  
62º CONGRESSO BRASILEIRO 
DE ANESTESIOLOGIA 
Realização: Sociedade Brasileira 
de Anestesiologia 
Data: 14 a 18 

Local: Centro Sul - Florianópolis - SC 
Informações: http://www.
congressoanestesia.com.br/ 
  
10º CONGRESSO HIV/AIDS 
3 º CONGRESSO DE HEPATITES 
VIRAIS 
Apoio: Sociedade Brasileira de 
Infectologia 
Data: 17 a 20 
Local: Centro de Convenções 
Poeta Ronaldo Cunha Lima – 
João Pessoa – PB 
Informações: http://
aidshvbrasil2015.aids.gov.br/ 
  
HEMO 2015 
Realização: Associação 
Brasileira de Hematologia e 
Hemoterapia 
Data: 19 a 22 
Local: Transamérica Expo Center 
– São Paulo - SP 
Informações: www.hemo.org.br 
  
FICARE 2015 
Apoio: Colégio Brasileiro de 
Cirurgia Digestiva 
Data: 19 a 21 
Local: Sheraton São Paulo WTC 
Hotel – São Paulo – SP 
Informações: (11) 3889-
0515  info@ficare.com.br 
  
GERP 2015 – 9º CONGRESSO 
PAULISTA DE GERIATRIA E 
GERONTOLOGIA 
Realização: Sociedade Brasileira 
de Geriatria e Gerontologia 
Data: 19 a 21 
Local: Centro CE Convenções 
Frei Caneca – São Paulo – SP 
Informações: www.gerp2015.
com.br 
  
47º CBOT - CONGRESSO 
BRASILEIRO DE ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA 
Realização: Sociedade Brasileira 
de Ortopedia e Traumatologia 
Data: 19 a 21 
Local: Expo Center Norte – São 
Paulo - SP 
Informações: www.cbot2015.
com.br 
  
XIV SEMANA BRASILEIRA DO 
APARELHO DIGESTIVO 
Realização: Sociedade Brasileira 
do Aparelho Digestivo 
Data: 21 a 25 

Local: Expo Curitiba – Curitiba 
– PR 
Informações: www.sobed.org.br/
educacao/eventos-sobed/sbad/ 
  
4º CONGRESSO 
INTERNACIONAL DO HOSPITAL 
SÃO CAMILO – URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA – SEGURANÇA 
DO PACIENTE 
Realização: Instituto de Ensino e 
Pesquisa São Camilo 
Data: 23 a 25 
Local: Maksoud Plaza – 
Alameda Campinas, 150 – São 
Paulo - SP 
Informações: IEP (11) 3677-
4405 /  www.saocamilo.com/
congresso 
  
XX CONGRESSO MÉDICO 
BRASILEIRO DE ACUNPUTURA 
E I SEMINÁRIO DE DOR DO 
COLÉGIO MÉDICO BRASILEIRO 
DE ACUNPUTURA 
Realização: Colégio Médico 
Brasileiro de Acupuntura 
Data: 25 a 28 
Local: Bahia Othon Palace - BA      
Informações: http://www.
cmba.org.br/area-acesso.
asp?edit=eventos&evento=18 
  
45º CONGRESSO BRASILEIRO 
DE OTORRINOLARINGOLOGIA E 
CIRURGIA CÉRVICO FACIAL 
Realização: Associação 
Brasileira de Otorrinolaringologia 
e Cirurgia Cérvico Facial 
Data: 25 a 28 
Local: Centro de Eventos do 
Ceará – Fortaleza – CE 
Informações: (11) 5053-
7502 http://aborlccf.org.
br/45cbo/ 
  
20ª RADESP & 8º SIMPÓSIO DE 
COSMIATRIA E LASER 
Realização: Sociedade Brasileira 
de Dermatologia Regional São 
Paulo 
Data: 26 e 27 
Localização: Campos do Jordão 
– SP 
Informações: (21) 2253-
6747 www.radesp.com.br 
  
9ª JORNADA DE CIRURGIA 
DE CABEÇA E PESCOÇO E 
2 º SIMPÓSIO DE CIRURGIA 
PLÁSTICA RECONSTRUTORA 

DE CABEÇA E PESCOÇO 
Apoio: Colégio Brasileiro de 
Cirurgiões 
Data: 27 e 28 
Local: Barretos – SP 
Informações: www.
hcancerbarretos.com.br 
  
 DEZEMBRO

JOPA 2015 – JORNADA 
PAULISTA DE ANESTESIOLOGIA 
2015 
Realização: SAESP 
Data: 04 e 05 
Local: Av. Marechal Floriano 
Peixoto, 42 – Santos - SP 
Informações: www.
saespcongressos.org.br/exibe_
evento_saesp 
  
VIII SIMPÓSIO INTERNACIONAL 
DE TRATAMENTO AVANÇADO 
DE FERIDAS 
Organização: Hospital Sírio 
Libanês Ensino e Pesquisa 
Data: 04 e 05 
Local: Instituto Sírio-Libanês de 
Ensino e Pesquisa – São Paulo 
– SP 
Informações: www.
hospitalsiriolibanes.org.br/iep 
  
1º CURSO CLÍNICO-CIRÚRGICO 
SOBRE DOENÇAS DAS 
PARATIREOIDES E TIREOIDE 
Apoio: Sociedade Brasileira de 
Nefrologia 
Data: 05 
Local: Hotel Travel Inn Ibirapuera 
– Live & Lodge – Rua Borges 
Lagoa, 1209 – Vila Clementino 
– São Paulo – SP 
Informações: http://
www.iocp.org.br/
cursoSobreTireoideParatireoide.
aspx 
  
IX CONGRESSO PAULISTA DE 
MEDICINA REPRODUTIVA 
Apoio: Associação Brasileira 
de Endometriose e Ginecologia 
Minimamente Invasiva 
Data: 11 e 12 
Localização: Centro de 
Convenções Rebouças – São 
Paulo – SP 
Informações: (11) 5073-
8282 secretaria@
sbendometriose.com.br
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Realização Sociedade Brasileira de Psi-
canálise de São Paulo – Secção Regional 
do Grande ABC, com o apoio da Associa-
ção Paulista de Medicina São Bernardo/
Diadema. 
  
DEZEMBRO  
Tema: Continuação – Inibições, sintomas 
e ansiedade (1925) Vol.XX 
Dia: 05 
Horário: 9h 
Maiores Informações
sbpsp.regionalgrandeabc@uol.com.br

Todas as terças-feiras, das 14h às 17h  
Informações: (11) 4438-6424
www.metareal.com.br  

Associação Paulista de Medicina de São 
Bernardo/Diadema

Rua Pedro Jacobucci, 400, São Bernardo, 
(atrás do Poupatempo).

Tels: (11) 4330-6166 / 4125-4439
E-mail: administracao@apmsbc.org.br  |   Site: 

www.apmsbc.org.br

ACONTECEU

Em 3 de outubro, pre-
sidentes de cinco Re-
gionais da Associação 
Paulista de Medicina 
(APM), das sete que 
compõem a I Distrital 
da APM, participaram 
de mais uma reunião 
para eficaz troca de 
experiências, com ên-
fases no trabalho desenvolvido para o associado e captação de novos 
membros, dessa vez realizada na Regional de Mogi das Cruzes. Além 
do Diretor da I Distrital, Everaldo Porto Cunha, que também represen-
tava o presidente da Regional São Bernardo/Diadema, participaram do 
encontro os presidentes Alex Sander José Miguel, Regional Mogi das 
Cruzes; Adriano Valente, Regional Santo André; Dino Giordan, Regional 
Suzano; e Márcia Pachiega Lanzieri, Regional Guarulhos.

No período de 9 a 17 de 
outubro, o neurocirurgião Mar-
celo Ferraz de Campos, presi-
dente da APM-SBC/D, esteve 
ausente das suas atividades 
profissionais e classista. Mais 
que justo, o motivo foi a sua 
participação na extensa pro-
gramação do Congresso do 
NASS – North American 
Spine Society, realizado 
em Chicago, E.U.A., quan-
do, além do seu aper-
feiçoamento na área de 
neurocirurgia, trabalhou 
ativamente para divulgar 
a APM-SBC/D, sobretudo 
na área de Defesa Profis-
sional, tema que tem sido 
uma constante em todas 
as pautas.

Confira algumas das ações 
importantes que foram feitas:

▶• Reunião realizada no 
NASS, com a presença de 
médicos cirurgiões de coluna, 
coordenada pela Sociedade 
Brasileira de Coluna dos Es-

Este foi o tema da pa-
lestra que a Associação 
Paulista de Medicina 
São Bernardo/Diadema 
(APM-SBC/D), através 
do seu Departamento 
de Ginecologia e Obs-
tetrícia na Infância e 
Adolescência, promo-
veu para uma plateia de 
mães, em 3 de outubro, 
no anfiteatro da entida-

de. Uma das palestrantes foi a coordenadora do Departamento, a Gine-
cologista e Obstetra Encarnação Laghai, que apresentou diversos tópicos 
que comprovam a importância das crianças e adolescentes passarem 
por consulta ginecológica, principalmente para a prevenção de doenças. 
“O tratamento é muito mais eficaz quando as doenças são detectadas 
precocemente”, alertou Encarnação. Após, a psicóloga Alessandra Flo-
rentino abordou os diferentes transtornos emocionais, como desordens 
de diferenciação e determinação sexual, distúrbios alimentares (anorexia), 
uso de drogas e bebidas alcoólica por adolescentes, inclusive as grávidas, 
transtornos de humor (depressão), entre outros. O evento foi encerrado 
com coffe-break de integração, servido no saguão do anfiteatro.

tados de SP e RJ. As discus-
sões foram muito produtivas 
e continuarão na pauta da 
assembleia, a ser realizada na 
cidade de Ribeirão Preto-SP. 
Tônicas da reunião: unificação 
nacional de honorários das 
cirurgias da coluna; combate 
à segunda opinião tenden-

ciosa, bem como ao médico 
assistente que participa des-
sas más práticas; e análise da 
possibilidade de se colocar 
um lobista em Brasília para de-
fender os interesses dos mé-
dicos cirurgiões de coluna. O 
resultado desses debates vem 
começando a dar resultados.

• Representou a BRAMISS 
- Brazilian Minimally Invasive 
Spine Surgery in Joint Sec-
tions Reception: Resident, 
Fellow e Program Directors 
NASS.

• Convidado e confirmada 
a presença do Dr. Michael 
Perry, M.D., FACSM, FICS, 
Co-founder e Chief Medical 
Director Laser Spine Institute, 
Tampa-USA, para vir ao Brasil 

em 2016, realizar palestra no V 
COMINCO – Congresso Brasi-
leiro de Cirurgia e Técnicas Mi-
nimamente Invasivas da Coluna 
Vertebral, sob a presidência do 
Dr. Pil Sun Choi e vice-presidên-
cia do Dr. Marcelo Ferraz, que 
será realizado entre os dias 28 
e 30/07/2016, no WTC Brasil.

• Discutido e desenvol-
vido o programa de inter-
câmbio internacional, es-
pecializado para o médico 
brasileiro participar como 
“Observership” em Cen-
tros de referência e hospi-
tais americanos, que será 
criado pelo Departamento 
Científico da APM-SBC/D 
para os associados da 
entidade.

• Realizada, e já colocada 
em andamento, a proposta 
para a Fundação do Comitê 
de Coluna na APM Estadual.

Em todas as ações, o nome 
da APM-SBC/D foi inserido 
como participante e, portanto, 
divulgado internacionalmente.
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Aberto para todos os médicos, o espaço Classificados é mais um benefício que a Associação 
Paulista de Medicina de São Bernardo/Diadema oferece gratuitamente para seus sócios, com 
preços especiais para não-sócios. Envie o seu classificado para: administracao@apmsbc.org.br 
Informações: 4330-6166 / 4125-4439

LOCAÇÃO
•Aproximadamente 36m², 2 sa-

las distintas e 2 banheiros. 
Endereço: Av. Índico nº 61, térreo
Fone para Contato: 4122- 1362 / 

99108-3644 

SUBLOCAÇÃO 
PARA MÉDICOS E PSICÓLOGOS
Edifício Pasteur 
Rua Jurubatuba, 845 sala 102
Telefone para contato: 
(11) 4121-3965 

PRECISA-SE 
• Neonatologista, Médicos Pedia-

tras, Clínico Geral, Neurocirurgiões, 
Cirurgião Pediátrico e Cirurgião 
Geral. Vagas para região de São 
Bernardo do Campo. Disponibilidade 
para plantão de 12 horas (diurnos e 
noturnos). Vínculo CLT com salário 
e benefícios compatíveis com o 
mercado.

Enviar currículo para administra-
cao@apmsbc.org.br, a pessoa res-
ponsável entrará em contato, caso 
a vaga ainda não esteja preenchida.

REALIZE SEU EVENTO EM UM DOS MAIS 
MODERNOS AUDITÓRIOS DA REGIÃO DO ABC

Contato para locação: 4330-6166 / 4125-44 39 www.apmsbc.org.br

CLASSIFICADOS

• Amplo 

• Climatizado 

• Completa 
infraestrutura 

• Fácil acesso

Cesar Casarolli 
Médico Assistente 
d a  D i v i s ã o  d e 
Neurocirurgia do 
HCFMUSP, Diretor 
da Clínica Neurocop 
e Chefe do Serviço 
de Neurocirurgia 
do Hospital São 
Bernardo 

 

A hidrocefalia é o acúmulo ex-
cessivo de líquido cefalorraqui-
diano dentro do crânio, que leva 
ao inchaço cerebral.

Tipos
Hidrocefalia obstrutiva: Este tipo 

da doença ocorre quando há um 
bloqueio no sistema ventricular do 
cérebro, impedindo que o líquido 
cefalorraquidiano flua normalmen-
te pelo cérebro e pela medula 
espinhal;

Hidrocefalia não-obstrutiva: A 
hidrocefalia não-obstrutiva é resul-
tante da baixa produção ou absor-
ção do líquido cefalorraquidiano;

Hidrocefalia de pressão normal: 
Este tipo de hidrocefalia afeta 
principalmente pessoas idosas. 
Ela é resultado de um trauma ou 
doença, mas as causas exatas 
ainda não estão totalmente claras.

Sintomas
Variam de acordo com a idade, 

nos bebês os sintomas mais co-
muns incluem:

Perímetro cefálico elevado, au-
mento rápido do tamanho da 
cabeça, fontanela abaulada, vô-
mitos, sonolência, irritabilidade, 
má alimentação, convulsões, olhos 

fixos voltados para baixo, déficits 
no tônus muscular e pouca força 
muscular, dor de cabeça, visão 
turva ou dupla, equilíbrio instável, 
má coordenação, falta de apetite, 
convulsões, perda de controle 
da bexiga ou uma necessidade 
frequente de urinar, declínio da 
memória, concentração e outras 
habilidades de pensamento que 
podem afetar o desempenho no 
trabalho, dificuldade para cami-
nhar, movimentos mais lentos que 
o normal diagnóstico.

Diagnóstico
Os exames para diagnóstico de 

hidrocefalia incluem: Exames de 
imagem do cérebro, como ultras-
sons, ressonância magnética e 
tomografia computadorizada.

Tratamentos
Incluem reduzir e prevenir danos 

cerebrais, melhorando e corrigindo 
o fluxo de LCR e, cirurgicamente, 
um tubo flexível pode ser coloca-
do no cérebro para redirecionar o 
fluxo do liquor. Esse shunt envia 
o LCR para outra parte do corpo, 
como, por exemplo, para a área 
da barriga, onde ele pode ser 
absorvido.

Existe ainda um procedimento 
chamado terceiro ventriculostomia 
endoscópica (TVE), que alivia a 
pressão sem substituir o shunt e 
também pode ser feita remoção 
ou cauterização das partes do 
cérebro que produzem LCR.

Prognóstico
Com a ajuda de terapias de 

reabilitação e intervenções educa-
tivas, muitas pessoas com hidroce-
falia são perfeitamente capazes de 

viver normalmente, com algumas 
poucas limitações, dependendo 
do caso.

Há muitos recursos disponíveis 
para dar apoio emocional e médi-
co para uma criança portadora da 
doença, por exemplo. Verifique em 
sua cidade os locais em que você 
poderá encontrar esse apoio.

Complicações Possíveis
As complicações de hidrocefa-

lia em longo prazo podem variar 
muito, e muitas vezes são difíceis 
de prever.

• Se a hidrocefalia for congênita, 
ela pode resultar em deficiência 
intelectual e no retardo do desen-
volvimento mental e físico.

• Adultos que sofreram um declí-
nio significativo na memória ou de 
outras habilidades de pensamento 
geralmente têm uma recuperação 
mais lenta e menos eficaz, bem 
como sintomas persistentes.

Expectativas
Seguindo o tratamento corre-

tamente, os pacientes que apre-
sentam casos menos graves de 
hidrocefalia podem apresentar 
poucas complicações de saúde. 
Muitas vezes esses pacientes 
não apresentam nenhum tipo de 
complicação também.

Prevenção
Não existem métodos preventi-

vos de hidrocefalia. No entanto, 
existem maneiras de reduzir o 
risco da doença, como o pré-natal, 
controle de infecções e vacinação 
eficiente, que previna fatores que 
possam levar à hidrocefalia.

• Médicos com os seguintes títulos 
de especialistas AMB: Cirurgia Infan-
til, Infectologista, Mastologista, Reu-
matologista, Geriatria e Endocrino-
logista Infantil. Enviar currículo para 
o e-mail: administracao@apmsbc.
org.br, a pessoa responsável entrará 
em contato, caso a vaga ainda não 
esteja preenchida.

• Precisa de médico profissional 
em endoscopia e ultrassonografia - 
atuar como Autônomo. 

Ligar para tel: 4121-3611 e 4330-
0670, falar com Samai. 




