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EDITORIAL

A determinação do médico
brasileiro
Lendo várias notícias acerca da área médica,
constata-se as dificuldades, em todo o Brasil, pelas
quais o povo brasileiro tem passado para conseguir
um tratamento digno no SUS. O tempo passa e as
dificuldades continuam e também sempre acabam
esbarrando no médico. Em várias situações de conflito,
as autoridades tentam jogar a responsabilidade para
quem? Os médicos!
Todos sabem que essa tática de querer fazer do
médico um bode expiatório é antiga. Desde o governo petista, que tentou nos enredar, os médicos foram
metralhados com várias acusações, e conforme Luiz
Felipe Pondé publicou na Folha de SP à época, foi o
“fascismo do PT contra os médicos”. Óbvio que em
todas as opiniões existem uma dose exagerada nas
falas, mas que isto acontece é verdade.
A maioria da população tem um imaginário na
profissão do médico, uns o consideram uma elite
privilegiada, outros o tem como aquele que resolve
todos os problemas do cidadão, outros já imaginam o
médico com um halo que o livrará de todos os males,
e nesta misturada de emoções, está lá o doutor tendo
de defender sua profissão a todo o momento.
Esta defesa vai desde outras profissões querendo
invadir o terreno de trabalho do médico a universidades jorrando profissionais malformados, bem como
governos denegrindo a profissão e sem dar condições
de trabalho, pesquisas sendo jogadas no lixo por falta
de dinheiro e tantos outros absurdos.
E à margem de tudo isto, lá está o médico querendo
trabalhar e o médico acredita no valor do trabalho,
da excelência e do conhecimento, pois estas são
virtudes inerentes ao exercício da medicina, as quais,
infelizmente, estão decadentes na nossa sociedade.
Por isso, o título do editorial “A determinação do
médico brasileiro”. Somos determinados a continuar
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pendente de opiniões de
esquerda, de direita e de
centro. Queremos nos destacar pelo mérito e também
sermos bem remunerados
por isto, como em qualquer
outra profissão.
E essa determinação
Marcelo Ferraz de Campos
Presidente da Associação Paulista de
acompanha o médico em
Medicina São Bernardo/Diadema
todas as fases da sua
profissão, seja atendendo em um local de ponta, com
todas as condições de tecnologia e aparatos básicos,
ou nos mais distantes rincões do país, sem nenhuma
estrutura, utilizando parcos recursos, tentando salvar
vidas a qualquer custo e convivendo com a pobreza
dramática que atinge grande parte dos brasileiros e,
em muitas situações, alguns médicos até compram
medicamentos para poder minorar um pouco a angústia do doente.

“Somos determinados a continuar
exercendo nossa profissão com
dignidade, independente de opiniões
de esquerda, de direita e de centro”
São essas situações que os governos, em todas
as esferas, não divulgam, aliás fazem questão de
esconder. E mesmo com todas estas circunstâncias
contrárias, o médico continua determinado a percorrer
seu caminho.
Portanto, colegas, temos de continuar a batalha em
prol da profissão e as diretorias de Defesa Profissional
da Associação Paulista de Medicina de São Paulo e da
Regional de São Bernardo/Diadema têm trabalhado arduamente para isso, quer seja levando reivindicações
ao CFM de Brasília, Câmara de Deputados, planos de
saúde e tantas outras.
Entre em contato conosco, filie-se e vamos em frente,
com determinação!
Agosto de 2017
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Buscando sempre uma
medicina de qualidade
De 21 a 31 de agosto, aconteceram as eleições do sistema
associativo da AMB, APM e
de nossa regional. Estivemos
envolvidos com essa ação,
procurando renovar nossa entidade. Nossas lideranças se
renovam através da participação daqueles que permanentemente estão envolvidos com
o sistema associativo, os quais
se dispõem a ocupar qualquer
cargo, no interesse maior de
nossa categoria.
Nessas eleições, fui conduzido à presidência de nossa
regional pelos colegas, o que
muito me honra e, com certeza,
exigirá uma maior dedicação
da minha parte. E neste momento, o que mais nos importa é acompanharmos como
caminha a Saúde em nossa
cidade. Com a crise estabelecida em nosso país, a maioria
das cidades viu seu sistema
de Saúde entrar em falência.
Aqui em São Bernardo, pelo
contrário. Observamos que,
capitaneado por nosso prefeito, Orlando Morando, e nosso
secretário de Saúde, Geraldo
Reple, o investimento na área

da Saúde tem até
aumentado, com a
ampliação de leitos
no Hospital de Clínicas, contratação de
mais de 250 novos
médicos, ampliação de
serviços... Portanto, estamos observando uma
melhora cada vez maior na saúde pública.
A entrada de novos investidores no sistema
privado também não pode ser desprezada.
Por outro lado, temos que estar atento e
apoiar nossos colegas que continuam em
suas clínicas privadas buscando fazer uma
medicina de qualidade e de proximidade com
seus pacientes.
As mudanças em nosso país e no mundo,
com a inserção de novas tecnologias e conhecimento, os custos crescentes com novos
instrumentos, tanto medicamentoso quanto
tecnológico, trazem enormes desafios a todo
aquele que busca aperfeiçoar o seu trabalho
pessoal e coletivo.
Enfim, não faltam desafios para enfrentar.
Mas tenho a certeza que a união de nossa
diretoria, fortalecida com a participação de
nossos colegas associados, estaremos no
caminho certo. Ainda no cargo de diretor
responsável pela revista Visão Médica, busco
um olhar otimista! Unidos e determinados,
poderemos comemorar as vitórias.

Os anúncios e matérias assinadas
publicados nesta revista são inteiramente de responsabilidade dos
anunciantes e autores. A APM não se
responsabiliza pelos conteúdos .
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JURÍDICO

Das novas regras para junta médica
Desde há muito venho falando sobre a segunda opinião e junta médica, sobretudo nas áreas de ortopedia e
neurocirurgia. É um assunto muito em voga, pois diariamente temos relatos de pacientes e médicos insurgindo-se contra uma prática que é de certa forma habitual e
não é antiética, mas que vem sendo utilizada com viés
econômico-financeiro pelas operadoras.
Mas não nos ateremos à segunda opinião, pois já discorremos muito sobre ela em edições anteriores. Hoje,
venho falar sobre as novas regras para a realização da
junta médica. Trata-se da Resolução Normativa ANS nº
424, de 26 de junho de 2017, que, dentre as disposições,
traz as regras de formação, processo de composição e
procedimento da junta.

A resolução vai exigir do médico
maior atuação administrativa. Após a
realização da segunda opinião, tanto
o médico como o paciente deverão
receber notificação (via correio ou e-mail) com os motivos da divergência
e com a indicação de 4 profissionais
para formar a junta. Após o recebimento o médico terá apenas 2 (dois)
dias úteis para manter a indicação
Godoi Wanderley
clínica ou acolher os motivos da Fernando
Advogado do Depto. Jurídico da APM-SBC/D
divergência detectada na segunda
opinião. Caso mantenha, deverá escolher um dos 4 médicos
indicados, e se não o fizer dentro do prazo, a própria operadora
escolherá o desempatador.

Até a edição da Resolução ANS nº 424/17, o norte
utilizado para junta médica era o entendimento Difis
ANS nº 7/16. Conduto, as determinações da resolução
é a que prevalecerão, até porque, repete-se, era apenas
um entendimento norteador.

O paciente também passará a ter maior atuação. Em caso de
junta presencial, deverá apresentar os documentos e exames
que fundamentaram a solicitação, bem como não faltar injustificadamente, sob pena de ter seu procedimento solicitado negado
pela operadora, ou seja, sua participação passa a ser obrigatória.

Uma das mais radicais alterações, as quais deixo
minhas críticas pessoais, é a possibilidade da junta médica ser realizada de forma não presencial (a distância)
a critério do profissional desempatador. A finalidade é
boa pela celeridade, mas nos dias atuais entendo não
ser recomendada, sobretudo pela fragilidade de um
exame a distância, baseado em laudos. Explico: ao
agir como desempatador o médico inexoravelmente
estará atuando na função de auditoria, e sendo assim
estará regido pelas disposições da Resolução CFM nº
1.614/01, que determina logo em seu preâmbulo ser a
auditoria um ato médico. Concluindo o raciocínio, cito o
parecer da consulta CREMESP nº 142.829/2014 que, por
ser naturalmente uma consulta médica, trata-se então
de uma “ação presencial, sendo o exame físico parte
integrante e insubstituível da mesma”. Pergunto como
auferir o quadro álgico do paciente através de laudos?

Por outro lado, a resolução acerta quando possibilita que o
desempatador sejam os próprios conselhos profissionais ou possam ser indicados pelas sociedades de especialidade médica.
A medida é excelente, pois retira o eventual viés de conflito de
interesses que se instala ao determinar que um próprio auditor
da operadora decida pelo procedimento. Nada mais correto
nesses casos delegar a profissionais com total isenção. Para
tanto, é necessário que as sociedades médicas de especialidade
indiquem às operadoras médicos para que possam atuar como
desempatadores.

Nos casos relacionados a órteses e próteses foi
mantida a prerrogativa do médico determinar as suas
características e obrigatoriamente indicar 3 marcas de
fabricantes diferentes regularizados pela Anvisa.
Revista Visão Médica - Informativo da APM Regional São Bernardo do Campo e Diadema

A decisão do desempatador deve ser enviada ao paciente e
ao médico assistente em até 2 dias úteis, cujo parecer deverá
ser acatado pela operadora.
É inegável que a Medicina atual vem mudando a passos largos
e os avanços exigem do médico conhecimentos que extrapolam
as questões clínicas, mas também operacionais administrativas.
A atenção deve ser redobrada, pois a resolução normativa nº
424/17 entrou em vigor no dia 27/08/17.
Até a próxima.
Agosto de 2017
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Conﬁra as ofertas imperdíveis dos parceiros da APM / Centr
Agência de Turismo
BÚZIOS BEACH RESORT
15% de desconto
Nas diárias de hospedagens em
dias de semana (segunda a quinta)
e 10% em finais de semana (sexta
a domingo)
Localização: Búzios
Informação: www.buziosbeachresort.com.br
CW TOUR
2% a 20% de desconto
A CW Tour é uma agência de
viagens especializada em serviços
de consultoria, com foco no melhor
atendimento e custo-benefício para
seus clientes. Com 14 anos de
experiência no mercado, a agência
trabalha para garantir que a sua
viagem seja única e inesquecível.
Localização: São Paulo e Grande
ABC

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, Higienópolis, São Paulo/SP - 01241-000
Fones: (11) 95261-5981 / 32144816 contato@targetenglish.com.br

CEL LEP
10% de desconto
Oferece 10% de desconto válido
para os curso de inglês e espanhol
(em turmas regulares) em todas as
unidades do grupo
Localização: Grande São Paulo
Lazer e Entretenimento
BILHETERIA.COM
10% a 50% de desconto

Preencha seu cadastro no site
www.bilheteria.com/apm. Após
isso confira as promoções para teatros, cinemas, shows, espetáculos,
entre outros. Divirta-se!
Localização: Compras on-line
CIA BARBIXAS DE HUMOR
50% de desconto
Espetáculo de improvisação teatral
que utiliza jogos e cenas artísticas
com vertente humorística. Até 30
de novembro, associados da APM
terão desconto de 50% na compra
de até 2 ingressos.
Localização: São Paulo

Serviços
GIULIANA FLORES
10% de desconto
Em parceria com a APM, oferece
10% de desconto para as compras
realizadas pelo sitewww.giulianaflores.com.br/apm
Localização: Nacional (compra on-line)
MDS CONSULTORES DE
SEGUROS E RISCOS
Nossos associados podem contratar seguros de automóvel, residência, viagem, equipamentos e
patrimonial (consultórios, clínicas
e hospitais) das melhores seguradoras do mercado, por preços e
condições exclusivas, extensivas
aos pais, filhos e cônjuges dos
associados.
Mais informações: https://worksite.
mdsinsure.com/apm
contato: (11) 3188-4564 / 31048501 | apm@mdsinsure.com
DROGARIA SÃO PAULO
5% a 30% de desconto
Com atendimento 24 horas e mais
de 550 filiais, está presente nos estados de São Paulo, Minas Gerais,
Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Em parceria com a APM, oferece aos associados os seguintes

descontos nas compras à vista:
- 20% para Demais Medicamentos
/ OTC
- 30% para Medicamentos Genéricos
- 5% para Perfumaria e Higiene
Pessoal
*Desconto não cumulativo e válido
para todas as unidades no Brasil;
*Para validação do desconto,
identifique-se como associado da
APM e informe seu CPF diretamente no caixa.
Mais informações: Tels.: (11)
9.9389-9065 | (11) 3274.7400
ramal 907 17
www.drogariasaopaulo.com.br/

ÓTICAS ZURIQUE
12% de desconto
Em seus produtos para a compra
nas unidades da ótica ou on-line.
Informações: www.oticaszurique.
com.br
ZURICH
Em parceria com a APM, oferece
aos associados rentabilidade
diferenciada, taxas competitivas e
facilidade na adesão ao plano de
previdência complementar.
Localização: São Paulo
Tel.: (11) 3750.3210 / 3090.3510
e-mail: apmprev@angaprev.com.br
LIVRARIA CULTURA
15% de desconto
A Livraria Cultura, em parceria com
a APM, oferece aos associados
produtos do hotsite exclusivo.
Localização: nacional (compra on-line)
FAST SHOP
Até 30% de desconto
Nos produtos do Fast Shop, hot site
exclusivo criado para a Associação
Paulista de Medicina, onde você
terá acesso a preços diferenciados,
condições especiais e um mix único
de produtos.
Localização: nacional (compra on-line)

Acesso e informações: www.apm.org.br/clubedebeneficios Confira
Agosto de 2017
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ral de atendimento: (11) 3188-4270 / 4339 / 4579 / 4370.
AUDI
Oferece de 9% a 14% de desconto
aos associados a sua gama de
veículos com condições especiais
adquiridos diretamente da Audi do
Brasil através das concessionárias*.
Localização: São Paulo (*consulte
modelos e concessionárias participantes)
ELECTROLUX
Até 30% de desconto
Produtos Electrolux com descontos
especiais.
www.shopclub.electrolux.com.br
Localização: Nacional (compra
on-line)
APPLE | IPLACE
Produtos da Apple na iPlace com
desconto e a qualidade que todo
associado APM merece. Visite o
site do club|apm para ter acesso
ao desconto.
Localização: compras on-line

Uso Pessoal

A ESPORTIVA
De 5% a 10% de desconto
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 André, São Bernardo do Campo, São
José dos Campos, Santos, Campinas, Ribeirão Preto e Brasília, o
desconto é de 10% nas compras à
vista e 5% nas compras em até 3x
no cartão.
Localização: Nacional (compra on-line) e Regiões citadas acima

Localização: Nacional (compra
on-line)
FOUND IT!
12% de desconto
Em parceria com a APM, oferece
12% de desconto para as compras
realizadas pelo site www.foundit.
com.br.
Localização: Nacional (compra
on-line)
UNIDAS
Até 60% de desconto
A Unidas Locadora tem descontos
exclusivos para você associado
APM, reserve agora mesmo e
garanta até 60% de desconto na
Diária Nacional.
Localização: Consultar Central de
reservas 0800 121 121
CAPITAL STEAK HOUSE
Até 30% de desconto
Todos os dias, do 12h às 15h, seu
almoço por R$38,50, prato executivo mais bebida e sobremesa.
Localização: São Bernardo do
Campo

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

VILLAS PARATY
20% de desconto
A Villas de Paraty, uma das melhores pousadas de Paraty (RJ), agora
faz parte do Clube de Benefícios.
Aproveite a oportunidade para
conhecer as maravilhas desta
linda cidade histórica. Para mais
informações, acesse www.villas-de-paraty.com.br.
Localização: Paraty – RJ

INSTITUTO GUSTAVO ROSA
Até 15% de desconto
Oferece 10% de desconto em itens
como almofadas, jogos americanos, linha de papelaria e 15% de
desconto em livros , gravuras e
pôsteres na loja cultural.

a neste endereço as unidades participantes e as condições para usufruir dos benefícios.
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Saúde é prioridade
em São Bernardo
Saúde é um dos
três itens analisados
para classificar o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH
de um município, que
varia entre 0 (nenhum
desenvolvimento humano) e 1 (desenvolvimento humano
total), revelando que
Orlando Morando
Prefeito de São Bernardo
quanto maior a proximidade de 1, mais desenvolvido é o município. Por isso, Saúde deve
ser prioridade em qualquer gestão municipal
séria. “Na minha gestão, a Saúde é prioridade
e sempre vai ser, não vou permitir que as pessoas fiquem esperando anos por atendimento
médico”, garante o prefeito de São Bernardo,
Orlando Morando. Com mais de 800 mil habitantes, São Bernardo, segundo Morando,
apresentava um quadro desfavorável na área
da Saúde quando a nova gestão assumiu o
mandato, em janeiro deste ano. “Recebemos
um frágil legado em termos de administração
pública, com inúmeros desafios a serem vencidos”. Em entrevista à revista Visão Médica, o
prefeito fala sobre esses desafios e programas
que lançou para oferecer uma Saúde de qualidade à população. Acompanhe!

“Nós estamos mudando o padrão e, com
isso, ofertando um atendimento de qualidade
a todos os dependentes do SUS. Saúde é a
principal prioridade da minha gestão, ela
é a única que não pode esperar, por isso
estamos investindo tudo que é necessário
para oferecer conforto e dignidade a todos”

Agosto de 2017

Em que situação estava a área da Saúde
quando o senhor assumiu a gestão?
Quando assumi a gestão, em janeiro deste
ano, encontrei na Saúde uma fila de cerca de
70 mil pessoas aguardando por atendimento.
No total, 49.575 pessoas esperavam por consultas e 21.051, para fazer exames. A população
estava completamente desacreditada e muitas
delas já tinham perdido a esperança de ter um
atendimento médico de qualidade. Também
encontrei as farmácias das Unidades Básica
de Saúde (UBS) e das Unidades de Pronto
Atendimento (UPA) com mais de 200 remédios
obrigatórios em falta e com várias dívidas, pois
a gestão anterior não pagava as empresas fornecedoras de medicamentos. Recebemos um
frágil legado em termos de administração pública, com inúmeros desafios a serem vencidos.
Passamos a investir 25% do orçamento público
na Saúde, quando a constituição diz que deveria ser investido apenas 15%. Na minha gestão,
a Saúde é prioridade e sempre vai ser, não vou
permitir que as pessoas fiquem esperando anos
por atendimento médico. Nós instituímos prazos
e exijo que eles sejam cumpridos, a população
de São Bernardo merece ter um atendimento
com qualidade, respeito e com dignidade.
Como encontrou o Hospital de Clínicas e
quais medidas foram desenvolvidas para
colocá-lo em pleno funcionamento?
O Hospital de Clínicas estava operando
apenas com um terço da sua capacidade
total. Nós readequamos as agendas e até o
fim deste ano teremos o hospital trabalhando
com a sua total capacidade. Também encontramos problemas no piso do equipamento e
no sistema de aquecimento de água, levando
em conta que diversos pacientes, internados
no HC, eram obrigados a tomar banho gelado.
Para solucionar o problema, firmamos parceria
com a empresa distribuidora de gás natural, a
Revista Visão Médica - Informativo da APM Regional São Bernardo do Campo e Diadema
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Comgás, o que permitiu oferecer água quente
para todos os 270 leitos do hospital. Todo o investimento foi doado pela Comgás e a mudança
ocasionará em uma economia de 36 mil Reais
por ano. Além disso, encontramos equipamentos caros que estavam abandonados nas salas
dos hospitais. Como, por exemplo, os aparelhos
dos exames de endoscopia e colonoscopia. Os
equipamentos custam em média 20 mil Reais e
nunca tinham sido utilizados. Nós inauguramos
o Centro de Endoscopia, no próprio Hospital
de Clínicas, e hoje realizamos, em média, 500
procedimentos por mês. Com a adequação de
espaço, transferimos algumas especialidades,
que estavam nos demais hospitais da região, e
concentramos no Hospital de Clínicas, como a
Cirurgia Vascular e Plástica. Com essas modificações, conseguiremos atingir a capacidade
total do hospital e livrar o atendimento dos demais equipamentos de São Bernardo.
Os críticos falam em fechamento do Hospital Anchieta. De fato, quais são as medidas
que o senhor pretende tomar em relação ao
Hospital Anchieta?
O Hospital Anchieta realmente vai passar
por um processo de reforma e modernização.
Tivemos duas situações importantes para tomarmos essa decisão. O prédio é da década
de 40 e precisa obrigatoriamente de reformas
na infraestrutura. Além disso, recentemente,
conseguimos junto ao Governo Federal uma
moderna máquina de radioterapia, que precisa
de instalações apropriadas. Será necessário construir uma cabine reforçada com piso
e 4 paredes, todos de concreto de 1 metro
de espessura, para proteger as pessoas de
irradiação. Outra condição é que o hospital
esteja dentro de padrões atuais de qualidade
e segurança determinadas pelo Ministério da
Saúde. Durante a reforma, o hospital continuará
em funcionamento, com a utilização parcial de
alguns espaços.
Mesmo com a atual crise financeira, a prefeitura tem investido em novos profissionais
na área da Saúde?
Revista Visão Médica - Informativo da APM Regional São Bernardo do Campo e Diadema
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Sim, a Prefeitura segue investindo para melhorar a área da Saúde do município. Como disse
anteriormente, estamos investindo 25% do orçamento público na Saúde, sendo que o indicado
pela Constituição brasileira é de 15%. Desde
o início da gestão, também contratamos 707
novos funcionários, sendo 240 novos médicos
e 140 enfermeiros e técnicos de enfermagem,
31 funcionários da equipe assistencial (13 fisioterapeutas, 5 fonoaudiólogos, 8 nutricionistas
e 5 psicólogos) e demais funções do setor e
administrativo. A nova gestão também está investindo em um atendimento mais humanizado,
priorizando, sempre, a qualidade do atendimento que estamos ofertando à população.
O programa Saúde Prioridade da prefeitura
zerou a lista de espera por exames e consultas. Agora, existem projetos semelhantes
para os pacientes que aguardam tratamento
cirúrgico?
O programa Saúde Prioridade Cirurgia será
lançado ainda no mês de agosto. No momento,
estamos encaminhando os pacientes atendidos
pelo “Saúde Prioridade Consultas e Exames”
para os especialistas cirúrgicos. A nossa meta,
agora, é solucionar os problemas de todos os
pacientes que aguardam na fila de espera,
assim como fizemos nas consultas e exames.
Que mensagem gostaria de dar aos médicos e usuários da Saúde Pública de São
Bernardo?
Gostaria de pedir que todos os médicos,
enfermeiros e usuários da rede pública me
ajudem a defender a Saúde de São Bernardo.
Nós estamos mudando o padrão e, com isso,
ofertando um atendimento de qualidade a todos
os dependentes do SUS. Saúde é a principal
prioridade da minha gestão, ela é a única que
não pode esperar, por isso estamos investindo
tudo que é necessário para oferecer conforto e
dignidade a todos. Também é importante ressaltar que estamos realizando treinamentos e
orientando os nossos profissionais a oferecerem
um atendimento humanizado. Vamos, juntos,
melhorar o atendimento público da cidade.
Agosto de 2017
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Encontro - Dicas de Circulação

Rafael Couto Melo
Cirurgião Vascular

O departamento de cirurgia vascular da Associação Paulista
de Medicina São Bernardo/Diadema (APM-SBC/D) participou
no domingo 06 de agosto do primeiro encontro entre cirurgiões
vasculares e professores de educação física, chamado Dicas de
Circulação, evento que faz parte do programa de divulgação da
Segunda Corrida da Circulação-10 Kennedy. O primeiro Dicas de
Circulação aconteceu no Centro de Treinamento Especializado
FIT 360, na cidade de Santo André, e contou com a minha presença e do diretor científico da APM-SBC/D, Robson Miranda,
além dos professores de educação física Guilherme Sato, Alex
Souza e Cláudio Wallace. Nesse evento foram discutidos temas
diversos sobre os benefícios do exercício físico para o sistema
circulatório.
Inicialmente, os educadores físicos puderam explicar de uma
forma didática as diferenças entre atividade física e exercício
físico. A atividade física é todo tipo de movimento feito pelos
músculos que promova gasto calórico superior ao estado de
repouso. São exemplos práticos de atividade física cotidiana:
andar dentro de casa, andar até a padaria, subir escadas, varrer
a casa etc. Já o exercício físico é uma sequência sistematizada
de movimentos, repetitivos, de forma planejada, com objetivo
específico e com auxílio de profissional da área, sendo praticado em academias, estúdios, centros de treinamento, parques
e na rua.
Nós, vasculares, pudemos abordar temas diretamente rela-

cionados ao sistema circulatório, como os benefícios dos exercícios para o condicionamento
das panturrilhas. Dessa forma, obtém-se melhora
da bomba muscular da perna, responsável pela
ejeção de sangue nas veias do sistema venoso
dos membros inferiores, sendo este o fator mais
importante na prevenção da doença de varizes.
Em seguida, discutimos sobre os efeitos dos
exercícios na prevenção da aterosclerose, um
processo multifatorial causado por fatores de
risco como hipertensão arterial, diabetes, tabagismo, dislipidemia e sedentarismo que cresce
exponencialmente, sendo responsável por mais
de 50% da morbidade e mortalidade em todo o
mundo. As principais complicações da aterosclerose
são o infarto agudo do miocárdio, a isquemia cerebral
(AVC-isquêmico), a insuficiência renal crônica e as
amputações de membros.
Por fim, os professores de educação física puderam
explanar como a prática regular de exercícios melhora
a performance cardiorrespiratória e o desempenho de
atividades cotidianas, bem como sobre os prazeres
físicos e mentais que os praticantes desenvolvem durante a realização de seus programas de treinamentos.
Estudos comprovam que a produção de neurotransmissores, como a endorfina, serotonina e dopamina,
encontra-se aumentada nessas pessoas.
A aproximação da medicina e da educação física
no primeiro Dicas de Circulação proporcionou aos
participantes um momento de reflexão e discussão
sobre os benefícios que a prática de exercícios feitos
regularmente promove à circulação, bem como ao
bem-estar da população em geral. Nós do departamento de Cirurgia Vascular da APM-SBC/D seguimos
promovendo a saúde e contamos com a participação
de todos na Segunda Corrida da Circulação-10 Kennedy, que acontecerá no dia 29 de outubro, em São
Bernardo do Campo, com largada prevista para às 7h,
no Ginásio Poliesportivo.

Acesse o site do evento: www.10kennedy.com.br
e faça sua inscrição.
Agosto de 2017
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10Kennedy
2a Corrida e Caminhada da Circulação

29 de Outubro
Início: 7h
Ginásio Poliesportivo de São Bernardo, Adib Moysés Dib
Av. Kennedy, 1155

Visite o website
www.10kennedy.com.br
e se inscreva!
Revista Visão Médica - Informativo da APM Regional São Bernardo do Campo e Diadema
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AGENDA CIENTÍFICA

EVENTOS 2017

SETEMBRO
VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE
CIRURGIA DO FÍGADO, PÂNCREAS
E VIAS BILIARES – CB-IHPBA
Realização: Capítulo Brasileiro da
International Hepato-PancreatoBiliary Association
Data: 07 e 09
Local: Centro de Eventos do Hotel
Plaza São Rafael - Porto Alegre – RS
E-mail: cbihpba@officeeventos.com.
br
Site: www.cb.ihpba.com.br/
congresso
72º CONGRESSO DA SOCIEDADE
BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA
Realização: Sociedade Brasileira de
Dermatologia
Data: 07 a 10
Local: Costa do Sauípe – BA
Informações: (11) 3865-5354 / (11)
3873-1822
Site: www.dermatobahia2017.com.
br
13º CBDOR – CONGRESSO
BRASILEIRO PARA ESTUDO DA
DOR
Realização: Sociedade Brasileira
para o Estudo da Dor
Data: 12 a 15
Local: Centro de Convenções de
Natal – Natal - RN
Informação: (11) 5904-2881
E-mail: dor@dor.org.br
INFECTO 2017 – XX CONGRESSO
BRASILEIRO DE INFECTOLOGIA
Realização: Sociedade Brasileira de
Infectologia
Data: 12 a 15
Local: Centro de Convenções Sul
América - Rio de Janeiro – RJ
Site: www.infecto2017.com.br
XXXIV CONGRESSO BRASILEIRO
DE REUMATOLOGIA
Realização: Sociedade Brasileira de
Reumatologia
Data: 13 a 16
Local: CentroSul – Florianópolis – SC
Informação: (11) 3284-0507
E-mail: reumatologiasp@
reumatologiasp.com.br
Site: www.sbr2017.com.br
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VII ENCONTRO INTERNACIONAL DE
ENDOSCOPIA ONCOLÓGICA
Apoio: Sociedade Brasileira de
Endoscopia Digestiva
Data: 14
Local: Instituto do Câncer do Estado
de São Paulo (ICESP) – São Paulo
– SP
Informações: (11) 3284-6680 / (11)
3253-5704
Site: www.eneo.net.br
JORNADA PAULISTA DO INTERIOR
MARÍLIA
Realização: Sociedade Brasileira de
Cirurgia Plástica Regional São Paulo
Data: 23 e 24
Local: Hotel Quality & Conv Center –
Marília - SP
Informação: (11) 3825-9685
E-mail: regional@sbcp-sp.org.br
NEURÃO 2017
Realização: SONESP
Data: 22 a 24
Local: Maksoud Plaza – São Paulo
– SP
Informações: (11) 3341-2980 / (11)
3207-8241
E-mail: neurao@sonesp.com.br
Site: www.neurao.sonesp.com.br

OUTUBRO
XVIII CONGRESSO BRASILEIRO
DE CIRURGIA BARIÁTRICA E
METABÓLICA DA SBCBM
Realização: Sociedade Brasileira de
Cirurgia Bariátrica e Metabólica
Data: 04 a 07
Local: Centro de Convenções de
Florianópolis - Florianópolis - SC
Informação: (11) 3284-6951
E-mail: sbcbm@sbcbm.org.br
Site: www.congressobariatrica.com.
br
14º CONGRESSO BRASILEIRO DE
CLÍNICA MÉDICA
Realização: Sociedade Brasileira de
Clínica Médica
Data: 04 a 08
Local: Minascentro – Belo Horizonte
– MG
Site: www.clinicamedica2017.com.br
Informação: (48) 3047-7600
XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE
HEPATOLOGIA

14

Realização: Sociedade Brasileira de
Hepatologia
Data: 04 a 07
Local: Sheraton reserva do Paiva –
Hotel & Convention Center – Recife
– PE
Informação: (51) 3061-2958 / (51)
3061-2959
Site: www.hepato2017.com.br
I CONGRESSO PAULISTA DE
CIRURGIA DO TRAUMA DA SBAIT
- SP
Apoio: Colégio Brasileiro de
Cirurgiões
Data: 05 a 07
Local: Sheraton WTC – São Paulo
– SP
Site: congressodetrauma.com.br
42º CONGRESSO BRASILEIRO
DE ANGIOLOGIA E DE CIRURGIA
VASCULAR
Realização: Sociedade Brasileira de
Angiologia e Cirurgia Vascular
Data: 09 a 13
Local: Centro de Convenções de
Natal - Natal - RN
Telefone: (84) 3221-3200
Site: www.vascular2017.com.br
38º CONGRESSO BRASILEIRO DE
PEDIATRIA
Realização: Sociedade Brasileira de
Pediatria
Data: 10 a 14
Local: Centro de Convenções do
Ceará - Fortaleza – CE
Informação: (21) 2548-1999
Site:www.sbp.com.br/sbp-emacao/38-congresso-brasileiro-depediatria/
XV CONGRESSO BRASILEIRO DE
TRANSPLANTE 2017
Realização: Associação Brasileira de
Transplante de Órgãos
Data: 18 a 21
Local: Hotel Bourbon Cataratas - Foz
do Iguaçu – PR
Informação: (11) 5081-7028 /
5084-4246
E-mail: abto@
fernandapresteseventos.com.br
Site: congressoabto.org.br/2017
20º CONGRESSO BRASILEIRO DE
MASTOLOGIA 2017
Realização: Sociedade Brasileira de

Mastologia
Data: 18 a 21
Local: Hotel Summerville - Porto de
Galinhas – PE
Informação: (81) 3423-1300
E-mail: secretaria1@assessor-pe.
com.br
Site: www.mastologia2017.com.br
XV CONGRESSO DA SOCIEDADE DE
CIRURGIA CARDIOVASCULAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Realização: Sociedade de Cirurgia
Cardiovascular do Estado de São
Paulo
Data: 20 e 21
Local: Grande Hotel Guarujá –
Guarujá – SP
Informação: (11) 3262-4718
E-mail: scicvesp@scicvesp.org.br
Site: www.scicvesp.org.br/eventos/
congresso-scicvesp-2017
6ª JORNADA DE CIRURGIA DO
JOELHO SBCJ REGIONAL SÃO
PAULO
Realização: Sociedade Brasileira de
Cirurgia do Joelho
Data: 20 e 21
Local: Hotéis Pullman e Caesar
Business – São Paulo – SP
Informação: (11) 3283-3326
E-mail: eventos@rveventos.net
Site: www.rveventos.net/
jornadasbcjsp
XX CONGRESSO BRASILEIRO DE
ONCOLOGIA CLÍNICA
Realização: Sociedade Brasileira de
Oncologia Clínica
Data: 25 a 28
Local: Windsor Oceânico – Rio de
Janeiro – RJ
Informação: (31) 3241-2920 / (31)
3241-2729
Site: www.semanaonco2.
websiteseguro.com/
oncologiaclinica/index.php#topo
XXXV CONGRESSO BRASILEIRO DE
PSIQUIATRIA
Realização: Associação Brasileira de
Psiquiatria
Data: 25 a 28
Local: Transamérica Expo Center –
São Paulo – SP
Informação: (21) 2199-7500
E-mail: congresso@abpbrasil.org.br
Site: www.cbpabp.org.br

Revista Visão Médica - Informativo da APM Regional São Bernardo do Campo e Diadema
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NOVEMBRO
XVI CONGRESSO BRASILEIRO DO SONO
Realização: Associação Brasileira do Sono
Data: 01 a 04
Local: Expoville – Joinville – SC
Informação: (11)5081-4659
E-mail: absono@absono.com.br
Site: www.sono2017.com.br
31º CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA
Realização: Sociedade Brasileira de Patologia
Data: 02 a 05
Local: Minascentro - Belo Horizonte – MG
Site: www.congressodepatologia2017.com.br
57º CONGRESSO BRASILEIRO DE GINECOLOGIA E
OBSTETRÍCIA
Realização: Febrasgo
Data: 15 a 18
Local: Hangar – Centro de Convenções e Feiras da
Amazônia - Belém – PA
Informação: (11) 5573-4949
Site: www.itarget.com.br/newclients/febrasgo.org.
br/57cbgo/
49º CBOT – CONGRESSO BRASILEIRO DE
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Realização: Sociedade Brasileira de Ortopedia e
Traumatologia
Data: 16 a 18
Local: Goiânia – GO
E-mail: cbot@sbot.org.br
Site: www.cbot2017.com.br
XI CONGRESSO PAULISTA DE MEDICINA
REPRODUTIVA
Realização: Sociedade Paulista de Medicina
Reprodutiva
Data: 25 a 28
Local: MSC Precioza – Santos – SP
Informação: (11) 5055-6494
E-mail: sbrh@sbrh.org.br
Site: www.sbrh.org.br/?tribe_events=xi-congressopaulista-de-medicina-reprodutiva
XVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE QUALIDADE EM
SERVIÇO DE SAÚDE
Realização: CQH – Compromisso com a Qualidade
Hospitalar
Data: 29 e 30
Local: APM – Av. Brigadeiro Luís Antônio, 278 – São
Paulo – SP
Informação: (11) 3188-4577
E-mail: inscricoes@apm.org.br
Site: associacaopaulistamedicina.org.br/atualizacaomedica/eventos/xviii-congresso-brasileiro-dequalidade-em-servicos-de-saude

Promovido pela Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo-Regional do Grande
ABC, com o apoio da Associação Paulista de Medicina São Bernardo/Diadema (APM-SBC/D), o curso Introdução às ideias de Vinnicott acontece sempre no primeiro sábado de cada mês, a partir das 9h, no anfiteatro da APM-SBC/D. Com certificado aos
inscritos com 75% de participação em toda a programação, o curso é coordenado pelo
psiquiatra/psicanalista e diretor da APM-SBC/D Romildo Gerbelli e pela psicanalista
Marcy Motta Carmona Gerbelli, ambos da diretoria da Regional da SBP. Acompanhe
os dois próximos temas:
OUTUBRO
Tema: Sobre a agressão
Dia: 07
NOVEMBRO
Tema: O medo do colapso
Dia: 11
Horário: às 9h
Informação: (11) 2125-3703 | E-mail: sbpsp.regionalgrandeabc@uol.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 | administracao@apmsbc.org.br | www.apmsbc.org.br
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X Conferência
Municipal de
São Bernardo

Gabriel Inamine
Fotógrafo

A Diretora Financeira e de Patrimônio da Associação Paulista de Medicina São Bernardo/
Diadema – APM-SBC/D, Thereza Christina M.

CAMP comemora
45 anos de
existência

ACONTECEU

de Godoy, integrou, ao lado do prefeito Orlando Morando, a mesa de honra de abertura
da X Conferência Municipal de São Bernardo,
realizada no auditório Inezita Barroso, do CEU
Regina Rocco, em 4 de agosto, das 18h às
21h. Além da Diretora Thereza, a APM-SBC/D
também foi muito bem representada pelo
Diretor de Comunicação e Marketing e pelo
secretário, respectivamente João Eduardo
Charles e Rubens Martins Neto.
Durante três dias (fim de semana dos dias 4,
5 e 6 de agosto), 300 delegados eleitos discutiram e elencaram propostas e soluções para o
Sistema Único de Saúde (SUS), para o aprimoramento dos serviços de Saúde do município,
com o objetivo de oferecer um atendimento
de respeito e qualidade a todos os munícipes
de São Bernardo. Todas as ideias aprovadas
resultaram no Plano Municipal de Saúde, válido
pelos próximos dois anos.

fundação do CAMP - Centro de Formação e
Integração Social de São Bernardo, promovido em 19 de julho, no período da noite, na
sede do CAMP. A programação da noite reservou merecida homenagem aos ex-presidentes
da instituição, pelos serviços voluntários
prestados, seguida da inauguração da galeria
dos ex-presidentes. Foto: Luiz Antonio Novi,
presidente do CAMP, e João Eduardo Charles.

CAMP
O Diretor de Comunicação e Marketing da
Associação Paulista de Medicina São Bernardo/Diadema – APM-SBC/D, João Eduardo
Charles, representou a Diretoria da entidade
no coquetel de comemoração dos 45 anos de
Revista Visão Médica - Informativo da APM Regional São Bernardo do Campo e Diadema

Fundado em 19 de julho de 1972 por rotarianos de São Bernardo, o CAMP-SBC assiste
jovens em vulnerabilidade social, através de
apoio educacional e psicossocial. A ONG
possui sede própria em São Bernardo, uma
unidade em Ribeirão Pires e uma filial em Caicó, Rio Grande do Norte. O Sistema de Gestão
da Qualidade e Responsabilidade Social do
CAMP-SBC é certificado pelas normas ISO
9001/2015 e NBR 16001/2015.
Agosto de 2017
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Curso Preparatório para
Título de especialista
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Nos dias 3 e 4 de agosto, em período integral,
aconteceu mais uma edição do tradicional Curso
Prático Preparatório para Título de Especialista em
Ecografia Vascular com Doppler, promovido pela
Clínica Fluxo, com o apoio do Departamento de Cirurgia Vascular da Associação Paulista de Medicina São Bernardo/
Diadema – APM-SBC/D, coordenado
pelo diretor Robson Barbosa Miranda.
Em comparação à edição 2016,
este ano o curso apresentou aumento significativo de inscritos. No total,
59 profissionais, entre angiologistas,
cirurgiões vasculares, radiologistas e
cardiologistas, participaram do treinamento nas diversas modalidades de
Doppler Vascular, desde exames das veias dos
membros inferiores até dos vasos sanguíneos
abdominais. As aulas foram distribuídas entre os
três consultórios e espaços do anfiteatro da APM-SBC/D. No saguão, foi montado uma base de
apoio e coffee-break, que serviu de pit stop para
monitores e alunos.
No final do treinamento de dois dias, os alunos
passaram por avaliação para obtenção do Título
de Especialista.

Check-up
Preventivo Digital
Gestantes

Trinta e cinco pessoas, a maioria gestante (o público
alvo), participou da Campanha Nacional Odontológica
Check-up Preventivo Digital Gestantes, promovida no
anfiteatro da Associação Paulista de Medicina São Bernardo/Diadema – APM-SBC/D, em 12 de agosto, das 9h
às 13h30, pelo Instituto Marson Gambini. A campanha
contou com palestra que envolveu profissionais de diferentes especialidades, como odontologistas, obstetra,
pediatra, cirurgião vascular, nutricionista e fonoaudióloga. O coordenador do Departamento de Cirurgia
Vascular da APM-SBC/D, Robson Barbosa Miranda,
participou como convidado especial da campanha. A
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organização do evento ofereceu coffee-break
aos participantes. Em tempo: O instituto Marson Gambini é dirigido por Flávio L. Marson
Gambini, Marcelo Marson Gambini e Márcio
Marson Gambini
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CLASSIFICADOS

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
•Aluga-se clínica para médicos, nutricionistas ou psicólogos,
com três consultórios mobiliados e recepção.
•Conjunto de salas montadas (75m2), com
Ótima localização no centro de S.B.C. (Domo Business - prósalas de reunião, auditório e 2 WC, com registro de ximo ao Shopping Metrópole).
trabalho ANVISA.
Contato: Dra. Simone (11) 98282-2480 ou 4314-9616 /
Prédio com gerador e água de reuso nos banheiros.
4314-9615
Condomínio de R$ 1.000,00 e IPTU R$ 250,00.
•2 Propriedades com 4 casas de aluguel, para cons- Edifício The Office, Rua Alegre, 470, conjunto 207, São •Apartamento no Guarujá, praia das Pitangueiras, na quadra
trutores.
Caetano – SP
da praia (calçadão), 1 dormitório, com cama queen e bi-cama,
Bairro Rudge Ramos – São Bernardo do Campo
Informações:
2 sofás reversíveis de solteiro na sala, varanda com vista para
Informação: (11) 99973-3883 - Horário Comercial
(11) 4224-7800 / (11) 9 9987-0105
o mar, dois banheiros completos, cozinha com máquina de
Tratar com Dr. Adston J. Stanguini  
lavar pratos, área de serviço com máquina de lavar e secar.
LOCAÇÃO
Vaga de garagem no prédio em frente, outra em um edifício
•Aluga-se clínica para médicos, nutricionistas ou psi- •Aluga-se período de quatro horas, incluso: Wi-Fi, secre- a uma quadra.
cólogos, com dois consultórios mobiliados e recepção. tária, ar-condicionado, consultório mobiliado.
A partir de 08 de janeiro: R$ 300,00 a diária.
Ótima localização no centro SBC (200 metros do Hospital Contato c/ Jamile (11) 98622-4285
Contato: 99937-8998
Assunção).
Contato: Erick 99586-5939
•Sala comercial, com 65m², na Rua Mediterrâneo, 290, SUBLOCAÇÃO
2º Andar - sala 21, no Bairro Jardim do Mar, São Bernardo. •Para médicos e psicólogos
•Salas e horários disponíveis para consultório, de pre- Tratar com Talita nos telefones: (11) 4123-3634 / 4122- Edifício Pasteur
ferência para pediatras ou neurologistas.
5263 / 9-5037-2900 / 9-9633-8210
Rua Jurubatuba, 845 sala 102
Av. Dom Pedro II. 125
Telefone para contato:
(11) 4121-3965
VENDE-SE
•Sala Comercial 39m² com locação contratual de 18
meses. Estrutura completa com ar condicionado.
Domo Business Torre B
Centro – São Bernardo do Campo
Informação: (11) 99973-3883 - Horário Comercial

Tratar com Dra. Daisy, fone: 4992-7111

REALIZE SEU EVENTO EM UM DOS MAIS
MODERNOS AUDITÓRIOS DA REGIÃO DO ABC
• Amplo
• Climatizado
• Completa
infraestrutura
• Fácil acesso

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