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EDITORIAL

Desempenho dos Planos de
Saúde X Crise X Área Médica
Foi noticiado em uma reportagem, que o faturamento
das operadoras de planos de saúde aumentou 12,8%,
para R$ 158,3 bilhões, em 2016, e, além disso, o setor
encerrou o ano passado com lucro de R$ 6,2 bilhões,
o que representa um crescimento de 70,6% quando
comparado a 2015, segundo os dados da Agência
Nacional da Saúde – ANS.

classe médica. Muito já foi
feito, mas falta um longo
caminho a percorrer e,
caso o conflito aumente, a
bomba relógio está prestes
a explodir, prejudicando
milhares de pessoas.

O que se depreende disto? Que o setor vai muito
bem obrigado! Vamos deixar claro que não somos
contra o lucro, somos totalmente favoráveis ao bom
desempenho das empresas, mas qual empresa no
atual momento no Brasil cresceu 70,6%?

É lamentável para um
Marcelo Ferraz de Campos
Presidente da Associação Paulista de
médico e seu paciente
Medicina São Bernardo/Diadema
quando, às vésperas de
realizar uma cirurgia, o convênio avisa que o procedimento não foi autorizado. Isto é corriqueiro e ficam
o médico e paciente estressados, tentando solucionar
o que não tem solução!

O que intriga é que este setor vive às turras com seus
usuários e a todo o momento é questionado judicialmente, não autoriza procedimentos cirúrgicos, pratica
glosas lineares com seus prestadores de serviço,
não autoriza tratamentos mais modernos, e quando
vemos esta notícia de um crescimento significativo,
em tempos de crise, realmente não dá para entender.
Tomara que seus gestores sejam mesmo muito
eficientes! Para se ter uma ideia do que significa
um crescimento dessa grandeza, em 2016 uma das
perguntas mais feitas por empresários deve ter sido:
como fazer minha empresa crescer numa crise? Pois,
numa época de portas fechadas e dinheiro curto, prosperar é um desafio, obviamente que não é impossível,
mas é difícil. Houve, sim, alguns segmentos que na
contramão da crise cresceram e tiveram muito boa
lucratividade, mas foram poucos e, na sua maioria,
do segmento de alimentação, bebidas e beleza. Ou
seja, segmentos menos complexos de venda do que
a área da saúde.
A visão que se tem dos planos de saúde é uma
caixa preta e há tempos que vimos chamando a
atenção para esta situação, as entidades representativas sistematicamente vêm organizando um intenso
trabalho procurando alertar para o conflito que está
sendo gerado entre os planos de saúde, usuários e
Revista Visão Médica - Informativo da APM Regional São Bernardo do Campo e Diadema

“Estamos numa seara de negócios, pode
ser que nós médicos é que tenhamos um
ideal de atendimento que não se enquadra
mais no “modus operandi” atual e nós é que
tenhamos de mudar”
Mais uma vez, fique claro que não somos contra
o lucro e bom desempenho de qualquer empresa
de plano de saúde, mas o ideal seria que as regras
beneficiassem a todos.
No entanto, estamos numa seara de negócios, pode
ser que nós médicos é que tenhamos um ideal de
atendimento que não se enquadra mais no “modus
operandi” atual e nós é que tenhamos de mudar, o
que para nós médicos é muito difícil, devido à nossa
formação.
Certa vez, num artigo havia uma frase sem a identificação do autor: “Curar é uma arte –medicina é uma
profissão e mercado da saúde é um negócio”, talvez
meus colegas este seja o duro futuro que teremos de
encarar! Mas, enquanto pudermos vamos tentando
equalizar este jogo bruto!
Julho de 2017
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O Brasil passa por uma tormenta
política e econômica, acredito, jamais antes vivenciada por todos os
segmentos da sociedade. Até aqui,
nenhum fato que qualquer cidadão
brasileiro consciente não saiba, visto
que a mídia e as redes sociais se
encarregam de divulgar e desmarcarem os detalhes, escândalos, índices
econômicos.
Se já não bastasse essa profunda
crise que esmoesse a credibilidade na
instituição política do país, nós, médicos, ouvimos perplexos a declaração
do ministro da Saúde, Ricardo Barros,
de que a adoção da biometria nas
unidades de saúde do País fará “...o
médico parar de fingir que trabalha”.
Mais uma vez, somos transformados
no bode expiatório das mazelas da
Saúde Pública. Ele não se atenta aos
colegas que ao final de seus plantões
e horários muitas vezes atendem pacientes que nunca antes tinham visto,
pois, conscientes que estes precisam
de seus préstimos, permanecem muito além de seus horários, operando ou
cuidando para preservar a vida.
Não precisa ser expert na área para
constatar como vai mal todo o sistema
da Saúde Pública, que a população
brasileira tanto depende. Há tempos
as entidades médicas lideradas pela
Associação Paulista de Medicina
(APM) e suas Regionais vêm denunciando o sucateamento dos equipamentos de saúde, a falta de recursos,
a escassez de insumos, falta de vagas
nos hospitais, filas intermináveis para
atendimento médico e exames.
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Claro que o governo precisa de bodes
expiatórios para a má
gestão do dinheiro
público, e, na área da
Saúde, os médicos
são apontados como
os vilões dessa situação perniciosa e sistêmica que reina no país, não
só na Saúde Pública, como também na Suplementar
(privada), onde os usuários pagam mensalidades
caras nos planos de saúde e são desrespeitados
com negativas de procedimentos, Segunda Opinião etc.
É preciso que os médicos trabalhem em conjunto
na luta por melhores condições de trabalho e por
uma saúde de qualidade à população. Não podemos permitir que declarações como a do ministro
denigram o trabalho do médico, que desempenha
com profissionalismo e dedicação o seu papel,
tentando superar as adversidades diárias.
Apesar de o médico trabalhar de forma autônoma
na maioria das situações, característica que dificulta o entrosamento entre os profissionais, a classe
médica tem entidades representativas fortes que
promovem a união e lutam em sua defesa em várias
esferas. Este é o trabalho que a APM desenvolve a
quase nove décadas, não só no campo de defesa, como também na promoção de atividades de
educação médica continuada e social.
A sua participação é essencial para o sucesso
de cada empreitada.
Em agosto, a APM e suas Regionais realizam
eleições para escolha da nova diretoria para a
gestão 2017/2020. Conheça os candidatos, participe com seu voto consciente. Juntos, vamos
fortalecer ainda mais a APM e suas ações em prol
da classe médica.
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Novo edifício da APM será
entregue em janeiro de 2018

O relatório mensal de prestação de contas da construção aponta que 48,64% da obra foi
efetivada até maio - 2% a mais do que o previsto

“Imprevistos surgem sem a gente
esperar. Portanto, é importante
estar prevenido para enfrentar os
dissabores que eles ocasionam,
garantindo a sua tranquilidade e
de toda a família.
Sempre atenta, a Associação
Paulista de Medicina de São
Bernardo do Campo/Diadema
o fe r e c e p a rc e r i a c o m a
MONGERAL AEGON, renomada
e competente empresa na
área de Seguros. A MONGERAL
AEGON disponibiliza uma gama
de benefícios diferenciados, de
Seguros de Vida e Previdência
Complementar, que atendem
as necessidades específicas de
cada profissional.
A consultoria é rápida, competente e atenciosa.”
MONGERAL AEGON
(11) 4122-6900, Av. Índico, 674
Jardim do Mar, São Bernardo do
Campo

Com estrutura de concretagem
até o 22º andar, os trabalhos executados incluem alvenarias, drywall
e divisórias internas, instalações
hidráulicas de prumada e elétricas,
revestimentos internos e externos
e impermeabilizações em áreas
úmidas. Até o momento, foi feito o
contrapiso até o 10º andar; a instalação de guarda-corpo nas escadas
e gradil de proteção na área externa
dos apartamentos até o 11º pavimento; o revestimento em garagem
até o 6º andar; e o chumbamento de
contramarco (moldura) em todas as
janelas dos apartamentos. Além disso, teve início o processo de pintura
de garagem e distribuição de água
quente e fria nos banheiros.
Apresentado na reunião de diretoria de junho, o balanço foi elaborado
pela construtora Sinco, analisado
pela TRS Engenharia, aprovado
pela Contabilidade da APM e enviado para auditoria externa.
O novo prédio da entidade - localizado na Rua Francisca Miquelina
(antigo estacionamento da APM) -
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terá 117 unidades residenciais, com
tamanhos entre 30 e 40 metros quadrados, distribuídos em 15 andares.
Na parte inferior, os dois subsolos
e sete andares de estacionamento
permitirão a acomodação de até
102 veículos, vagas que não estarão vinculadas aos apartamentos.
A área de lazer ficará na cobertura,
com piscina e churrasqueira.
Finanças em número:
• R$ 14.950.000,00 era o
saldo em conta corrente até maio;
• R$ 2.000.000,00 foi o aporte
que a APM efetuou até o quinto dia
útil daquele mês;
• 46,80% dos valores já estão
depositados;
• 48,64% da obra foi efetivada
até maio - 2% a mais do que o
previsto
Os valores do contrato têm como
base o reajuste de cálculo do Índice
Nacional de Custo da Construção
(INCC - DI), que mede a evolução
dos custos de construções habitacionais.
Com informações da APM
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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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Conﬁra as ofertas imperdíveis dos parceiros da APM / Centr
Agência de Turismo
POUSADA PRAIA DO TROMBO
10% de desconto
Em tarifa vigente, para todas as
épocas, inclusive final de ano,
festas e feriados, mediante disponibilidade
Localização: Guarujá
Informações: (13) 3354-6319 /
(13) 98137-0465
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
MACKENZIE
15% a 30% de desconto
De acordo com a tabela disponível

no site do clubapm.
Localização: São Paulo
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

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)
SONY
Até 20%
Oferece até 20% de desconto aos
associados, acesse www.store.sony.
com.br/parceiros ,insira o código
promocional e informe seu CPF.
Localização: Nacional (online)
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/
CONFIDENCE CÂMBIO
A Associação Paulista de Medicina
firmou parceria com a Confidence
Câmbio – parte do maior Grupo de
Câmbio do Mundo. Com a parceria, o associado APM passa a ter
desconto de 1,5% na compra de
Dólar e Euro, e de 0,5% nas demais
moedas.
Localização: Santo André
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

Acesso e informações: www.apm.org.br/clubedebeneficios Confira
Julho de 2017
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ral de atendimento: (11) 3188-4270 / 4339 / 4579 / 4370.
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)
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, confira as vantagens
oferecidas pela parceria.
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

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
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.
Localização: Nacional (compra
on-line)

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

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

Uso Pessoal

A ESPORTIVA
De 5% a 10% de desconto

a neste endereço as unidades participantes e as condições para usufruir dos benefícios.
Revista Visão Médica - Informativo da APM Regional São Bernardo do Campo e Diadema
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ELEIÇÕES APM E AMB

O seu
voto faz a
diferença!
Em agosto, a Associação
Paulista de Medicina – APM
e suas Regionais e Associação Médica Brasileira – AMB
realizam eleições para definição da nova diretoria para o
triênio 2017/2020. Associado,
o seu voto é essencial para
o fortalecimento dessas entidades que atuam de forma
efetiva na área de educação
continuada e, especialmente,
na defesa da classe médica.
No mesmo formato para
todas as Regionais da APM,
a eleição da nova diretoria
da Regional São Bernardo/
Diadema será de forma presencial, em pleito único, a se
realizar no dia 31 de agosto,
das 8 às 17h, na sede da entidade: rua Pedro Jacobucci,
400, Jardim das Américas,
São Bernardo.

APM-SP e
AMB
Já os associados da APM-SP e da AMB podem escolher entre dois modelos de
votação: eletrônico ou por
correspondência - método
misto utilizado pelos Conselhos de Medicina e por
algumas sociedades de especialidades. Diferente das
Julho de 2017
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Regionais da APM, o pleito
acontecerá no período da
21 a 31 de agosto, no horário
das 9h do dia 21 às 18h30 do
dia 31. A senha de acesso ao
sistema de votação via web
será enviada para o e-mail
do associado cadastrado na
APM, e a cédula impressa
para o seu endereço cadastrado. Caso opte por votar
via correspondência, basta
preencher a cédula e enviá-la
com a carta resposta.
Poderão votar os associados:
• Efetivos, inscritos até o dia
30 de março do ano eleitoral
respectivo;
• Que tiverem quitado, até
a data da eleição, os seis
primeiros meses da contribuição associativa do ano
eleitoral;
• Que estiverem em pleno
gozo dos seus direitos estatutários.
Com informações da APM

Depoimentos
Neste importante cenário
de pré-eleições, a revista
Visão Médica aproveitou
a última reunião da atual
diretoria da I Distrital, realizada na sede da APM
São Bernardo/Diadema APM-SBC/D, em 8 de julho
(acompanhe a cobertura na
página 16), para ouvir a opinião dos presidentes das
Regionais que compõem
esta distrital, presentes ao
evento. Acompanhe:

“Em agosto teremos
eleições para a escolha da nova diretoria da
Associação Paulista de
Medicina e Regionais e
da Associação Médica
Brasileira. É muito importante a sua manifestação
Porto Cunha
através do seu voto. A Everaldo
Diretor da I Distrital e delegado
da APM-SBC/D
eleição é a melhor forma
de sabermos se tudo o que foi feito nesta
última gestão, e afirmo que foi desenvolvido
um trabalho sério e competente, satisfez suas
expectativas”

“À frente de dois mandatos da diretoria, Florisval
Meinão fez uma gestão
extremamente técnica,
com grandes avanços
administrativos, que, com
planejamento eficiente,
possibilitou a recupera- Márcia Pachiega Lanzieri
Presidente da Regional Guarulhos
ção financeira da APM, a
valorização do patrimônio e, através de um
arrojado projeto, a sustentabilidade financeira
da entidade, garantindo tranquilidade para
à próxima Diretoria vencedora das eleições
de ocorrem em agosto. Também não posso
deixar de salientar o inestimável apoio que
esta administração deu a todas as Regionais.
Por todas essas razões, nós, da Regional de
Guarulhos, apoiamos totalmente a chapa de
Meinão”

“Na posição de presidente da Regional de
Suzano, peço que todo
médico associado reflita
tudo que a atual gestão
fez de bom e que vote
conscientemente nesse
grupo, antigo de admi- Dino Giordan
Presidente APM Regional Suzano
nistração, porém novo de
grandes ideias e projetos, que nós precisa-
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mos para o fortalecimento cada vez mais da
APM. Precisamos da participação de todos os
colegas. Muitos não dão a devida importância
às eleições da entidade, às vezes nem sabe
quem são os candidatos. Portanto, até o dia da
eleição, nós, presidentes das Regionais, temos
de estreitar os laços com nossos associados
para informar o que acontece na APM, quem
são os candidatos e a qualidade de cada um,
para não votar de forma errônea”

“As eleições da APM-SP e
de todas as Regionais significam um momento muito
importante para a continuidade do fortalecimento
da Associação Paulista de
Medicina. Os médicos precisam de uma Associação
Sander José Miguel
que os representem de for- Alex
Presidente APM Regional
ma efetiva e eficiente cada Mogi das Cruzes
vez mais. E o fortalecimento da entidade é um
ideal que nunca deve ser perdido entre nós,
médicos. Com toda a sua bagagem científica
e do movimento associativo, acreditamos que
o candidato Dr. José Luiz Gomes do Amaral
dará, com certeza, continuidade ao competente
trabalho administrativo desenvolvido com excelência pela equipe do Dr. Florisval Meinão. Essa
continuidade será o futuro da APM”

“Aprendemos às duras
penas que escolhas erradas
trazem grandes consequências; por isso, precisamos
de muito apoio e atenção
às escolhas dos nossos
representantes da APM.
Pesquise, informe-se e, Adriano Valente
APM Regional
principalmente, venha par- Presidente
Santo André
ticipar e ajudar a fazer desta
uma instituição ainda maior e melhor”
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“Associação Paulista de Medicina
tem uma representatividade muito forte no meio médico, para defender não
somente os interesses dos médicos,
mas também a classe médica como
um todo. Estamos num momento social e político massacrados pela mídia
e medicina de grupo. Por isso, é imSalim Gebara
portante estarmos fortalecidos nestes Michel
Presidente APM Regional Osasco
pontos. Precisamos da participação
dos médicos, especialmente nas eleições da
APM e Regionais. Os médicos devem conhecer
seus candidatos para votar com responsabilidade. Eu peço apoio para a chapa da situação,
respeitando o direito de voto de cada colega”
“O processo eleitoral é uma das
principais ferramentas da democracia.
Mas esse exercício da democracia só
será pleno com o voto consciente, isto
é, com avaliação e questionamentos,
na busca de informações que solidifiquem a escolha dos melhores candidatos que nos representarão. Só com
o voto consciente é que conseguimos Marcelo Ferraz de Campos
Presidente da Regional
operar mudanças significativas, quer São Bernardo/Diadema
no cenário político nacional, ou em áreas que
exijam do mesmo processo. Portanto, nós, médicos, temos a fundamental missão de participarmos do processo democrático de definição
das novas diretorias da APM e Regionais e
AMB, que acontecem em agosto. Participem,
conscientemente!”

“Nós estamos num momento muito
delicado da situação nacional, onde
o médico é considerado vilão em
todas as situações. Por ser uma pessoa comprometida inteiramente com
a valorização médica, acredito que o
candidato à presidência da APM-SP
Dr. José Luiz [Gomes do Amaral] fará Radir Sabino
uma diferença significativa na defesa Presidente da Regional Barueri
dos interesses da classe médica. E eu
conto com os meus colegas associados para
apoiar a candidatura do Dr. José Luiz”
Julho de 2017
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Mudança na lei dos planos de saúde
pode prejudicar usuários
Uma proposta quer acabar com o limite de reajuste, o rol mínimo de coberturas obrigatórias
e a aplicação de direitos do consumidor em planos de saúde
Exame.com - Por Júlia Lewgoy

São Paulo – Uma proposta de mudança na lei dos
planos de saúde, de 1998, pode ser apresentada em
menos de um mês na Câmara dos Deputados e afetar
a vida de 47,6 milhões de usuários.
Criticada por entidades de defesa do consumidor, a
reforma pode liberar o livre reajuste dos planos individuais e acabar com o rol mínimo de coberturas obrigatórias, entre outras alterações importantes. A proposta
tramita em regime de urgência no Congresso, por meio
de uma comissão especial, que pretende reunir as mudanças sugeridas por 140 projetos de lei desde 2006.
No final de junho, 14 entidades - entre elas o Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Associação
Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) e a Comissão de
Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)— divulgaram um manifesto em que denunciam
que a reforma atende aos interesses das operadoras.

A nota ressalta que uma das alterações pode proibir
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos
contratos de planos de saúde. Isso significa que as
decisões judiciais em ações contra planos de saúde
não poderiam mais se basear no Código.
“Hoje, os contratos de planos de saúde estabelecem
relações de consumo e o Código de Defesa do Consumidor protege a parte mais fraca dessa relação”,
explica a advogada Ana Carolina Navarrete, pesquisadora em saúde do Idec.
Atualmente, a maioria das decisões judiciais é
favorável a consumidores. Segundo um estudo da
Faculdade de Medicina da USP, as ações contra planos de saúde na Justiça de São Paulo aumentaram
631% entre 2011 e 2016. O principal problema que
vai parar na Justiça é a negativa de atendimento e a
exclusão de coberturas.

Outras mudanças
A mudança na lei dos planos de saúde também pode
autorizar a venda dos chamados planos “populares
ou “acessíveis”. Segundo entidades de defesa do
consumidor, esses planos teriam imensas restrições
de coberturas.
A reforma também pode acabar com o ressarcimento
ao SUS, que, segundo a lei de 1998, deve ser feito toda
vez que um cliente de plano de saúde é atendido na
rede pública.
O manifesto em defesa dos usuários alerta que a
Julho de 2017

alteração da lei está sendo feita “a toque de caixa” e
que “é crescente a insatisfação de brasileiros que usam
planos de saúde, devido a exclusões de cobertura,
barreiras de acesso para idosos e doentes crônicos,
reajustes proibitivos, rescisões unilaterais de contratos,
demora no atendimento e problemas na relação entre
operadoras e prestadores de serviços”.
“A atual lei de planos de saúde tem muitas lacunas
e brechas que favorecem o mercado. Ela precisa de
mudanças, mas não essas que estão sendo discutidas”,
ressalta a advogada do Idec.
Revista Visão Médica - Informativo da APM Regional São Bernardo do Campo e Diadema
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Código H.
O Código Hemorrágico – Código H é uma
política Institucional criada para identificação
precoce do paciente com Risco hemorrágico e
padronização de atendimento do paciente com
hemorragia aguda e choque. O objetivo primário
é a segurança do paciente; tivemos nos últimos
anos casos de eventos adversos graves e catastróficos vinculados ao manejo do paciente
com sangramento.
A partir deste indicador institucional e de
levantamentos do gerenciamento de risco; a
prática médica e assistencial solicitou a criação de um novo guia de orientação onde as
equipes médicas e assistenciais (enfermagem
e farmácia), juntamente com as áreas de apoio
(Banco de Sangue, CTI e Laboratório Clínico),
que já possuem protocolos internos vinculados
a essa área, trabalhassem juntos, em sinergia,
para melhor atender essas ocorrências.
Foram criados dois fluxos específicos, o
primeiro para identificar o paciente com risco
hemorrágico. Nesta etapa, os profissionais médicos, enfermagem e farmacêutico terão oportunidades de identificar o paciente que, diante da
sua doença e tratamento, encontra-se num risco
de evento hemorrágico, podendo, assim, alertar
todos os profissionais envolvidos na assistência
e monitorar o caso durante toda a internação,
evitando a intercorrência.
O segundo fluxo está diretamente ligado ao
atendimento do paciente com sangramento
ativo, que quando tiver critérios maiores com
repercussão hemodinâmica, o médico do código amarelo será acionado para avaliação, e se
este julgar tratar-se de um choque hemorrágico,
suspeita ou instalado, deverá solicitar o acionamento de uma Tecla H. A partir deste momento.
uma série de procedimentos são gerados automaticamente, e vários setores do HIAE com
funções específicas, pré-determinadas, irão se
Revista Visão Médica - Informativo da APM Regional São Bernardo do Campo e Diadema

mobilizar para um atendimento ágil e eficaz da
ocorrência.
Neste momento crítico,
o médico que está atendendo a ocorrência irá
focar nos cuidados do
João Carlos de Campos Guerra
paciente, como ressuscitação volêmica, correção
da acidose e hipotermia, que estão diretamente
relacionados com piora do distúrbio da coagulação e prognóstico, e o mais importante, definir
um destino correto para o melhor tratamento
efetivo desse paciente.
O desafio deste projeto está na sua complexidade, pois envolvem várias áreas da Instituição.
Para tanto, mais de 150 profissionais médicos
do PA, CTI e Anestesia foram treinados, que
atendem ao código amarelo, além das equipes
líderes multiprofissionais. Teremos uma equipe
de retaguarda da hematologia, que também
receberá treinamento para orientar os casos
mais complexos ou quando acionados para
discutir casos.
Contamos com um time de profissionais
especializados que atuam na área e estamos
utilizando todas as melhores ferramentas de
diagnóstico e terapêutica que temos na Instituição para auxiliar neste protocolo, com total foco
na melhora dos indicadores e, principalmente,
na segurança dos pacientes.

João Carlos de Campos Guerra - MD, PhD, Médico
Hematologista e Patologista Clínico, Responsável
pelo Setor de Coagulação, Sociedade Beneficente
Israelita Brasileira Albert Einstein, MDP - Departamento de Patologia Clínica e Anatomia Patológica
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EVENTOS 2017

AGOSTO

XV COPATI
Realização: Sociedade Paulista de
Terapia Intensiva
Data: 02 a 05
Local: Convention Center Campos do
Jordão - Campos do Jordão – SP
Informação: (11) 3288-3332
Site: www.congressocopati.com.br
XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE
REPRODUÇÃO ASSISTIDA
Realização: Sociedade Brasileira de
Reprodução Assistida
Data: 02 a 05
Local: Hotel Pullman – São Paulo – SP
Informação: (11) 3253-3713
E-mail: cbra2017@rgcomunic.com.br
Site: cbra2017.com.br
2º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE
CABELOS E UNHAS SBD
Realização: Sociedade Brasileira de
Dermatologia
Data: 04 e 05
Local: Windsor Barra Hotel - Rio de
Janeiro – RJ
Informação: (21) 2253-6747
IV SIMPÓSIO NACIONAL
GASTROINTESTINAL – ONCOLOGIA
D’OR
Apoio: Sociedade Brasileira de
Coloproctologia
Data: 05
Local: Hotel Mercure Santo André –
Santo André – SP
Informação: (11) 98431-1400
Site: www.eventosoncologiador.com.br/
gastrointestinal/
XXV CONGRESSO DA SOCIEDADE
BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO
Realização: Sociedade Brasileira de
Hipertensão
Data: 09 a 12
Local: Hotel Samuara – Caxias do Sul
– RS
Informação: (51) 3086-9100
Site: www.hipertensao2017.com.br
VI CONGRESSO BRASILEIRO DE
HUMANIDADES MÉDICAS
Realização: Conselho Federal de
Medicina
Data: 10 e 11
Local: Auditório ParlaMundi da LBV Brasília – DF
Informações: (61) 3445-5900
E-mail: humanidade@portalmedico.
org.br
Site: www.eventos.cfm.org.br
ALERGO IMUNO RIO 2017
Apoio: Associação Brasileira de Alergia
e Imunologia
Data: 11 e 12
Local: Centro de Convenções CBC Amil
– Rio de Janeiro – RJ
Informação: (21) 3003-0908
E-mail: alergoimunorio@
bureaudeeventos.com.br
Site: www.alergoimunorio.com.br
CBAEM 2017
Realização: Sociedade Brasileira de
Endocrinologia e Metabologia
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Data: 16 a 19
Local: Centro de Convenções do Ceará
– Fortaleza – CE
Informação: (21) 2579-0312
II ENCONTRO CIENTÍFICO RIO – SÃO
PAULO DE CIRURGIA DE COLUNA
Realização: Sociedade Brasileira de
Coluna Regional São Paulo
Data: 18 e 19
Local: Blue Moutain Hotel & Spa –
Campos do Jordão – SP
E-mail: colunarjsp@gmail.com
IV CONGRESSO BRASILEIRO SBRATE
Realização: Sociedade Brasileira de
Artroscopia e Traumatologia do Esporte
Data: 18 e 19
Local: Expo Renault Barigui - Curitiba
– PR
Informação: (11) 2137-5408
E-mail: comites@sbot.org.br
Site: www.sbrate2017.com.br
XXII CONGRESSO PAULISTA DE
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
Realização: Sociedade de Obstetrícia e
Ginecologia do Estado de São Paulo
Data: 24 a 26
Local: Transamérica Expo Center – São
Paulo – SP
Informação: (11) 3884-7100
E-mail: sogesp@sogesp.org.br
Site: www.sogesp.com.br/
congresso/2017
XXVI CONGRESSO BRASILEIRO DE
CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO
Realização: Sociedade Brasileira de
Cirurgia de Cabeça e Pescoço
Data: 24 a 27
Local: Royal Tulip – Rio de Janeiro – RJ
E-mail: sbccp@sbccp.org.br
Site: www.congressobrasileiroccp2017.
org.br
XI CONGRESSO CIPESP
Realização: Associação Paulista de
Cirurgia Pediátrica
Data: 25 a 27
Local: Universidade 9 de Julho – São
Paulo - SP
Informação: (11) 3815-9380
E-mail: contato@cipesp.com.br
Site: www.cipesp.com.br/xi-congressopaulista-de-cirurgia-pediatrica-3/
36º CBU 2017
Realização: Sociedade Brasileira de
Urologia
Data: 26 a 29
Local: Centro de Eventos do Ceará Fortaleza – CE
Informações: (21) 2246-4003 / 22464265
Site: cbu2017.com.br
JORNADA PAULISTA RECONSTRUTIVA
Realização: Sociedade Brasileira de
Cirurgia Plástica Regional São Paulo
Data: 26 e 27
Local: Royal Palm Plaza - Campinas
– SP
Informação: (11) 3825-9685
E-mail: regional@sbcp-sp.org.br

SETEMBRO
ICIEM 2017 – 13º INTERNATIONAL
CONGRESS OF INBORN ERRORS OF
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METABOLISM
Apoio: Sociedade Brasileira de Genética
Médica
Data: 05 a 08
Local: Rio de Janeiro – RJ
Informação: (21) 2286-2846
E-mail: infor@iciem2017.org
Site: www.iciem2017.org
61º CONGRESSO BRASILEIRO DE
OFTALMOLOGIA
Realização: Conselho Brasileiro de
Oftalmologia
Data: 06 a 09
Local: Centro de Eventos do Ceará Fortaleza – CE
Site: www.cbo2017.com.br
VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE
CIRURGIA DO FÍGADO, PÂNCREAS E
VIAS BILIARES – CB-IHPBA
Realização: Capítulo Brasileiro da
International Hepato-Pancreato-Biliary
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
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
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
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Data: 10 a 14
Local: Centro de Convenções do Ceará - Fortaleza – CE
Informação: (21) 2548-1999
Site:www.sbp.com.br/sbp-em-acao/38-congressobrasileiro-de-pediatria/
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/congressoscicvesp-2017
XLIV CONGRESSO BRASILEIRO DE ALERGIA E
IMUNOLOGIA
Realização: Associação Brasileira de Alergia e Imunologia
Data: 21 a 24
Local: Centro de Convenções Minascentro – Belo Horizonte
– MG
Informação: (11) 5575-6888
Site: www.congressoalergia2017.com.br
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

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 três próximos temas:
SETEMBRO
Tema: O estágio do Concernimento
Dia: 02
OUTUBRO
Tema: Sobre a agressão
Dia: 07
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

ACONTECEU

Saúde Pública
na cidade de
São Bernardo

Este foi o tema da palestra proferida com propriedade pelo diretor
de Comunicação e Marketing da
Associação Paulista de Medicina
de São Bernardo/Diadema, João
Eduardo Charles, a convite do Rotary Club Terra Nova São
Bernardo, promovida em 20 de junho, à noite, no Camp de São
Bernardo. Com o objetivo de esmiuçar o tema, João Eduardo
Charles preparou uma apresentação em power-point expondo
todo o trabalho administrativo da prefeitura na área da saúde,
os equipamentos de saúde, como UBSs, UPAs e Hospital das Clínicas, custos etc. de forma agradável, compreensível
e dinâmica. Encerrada a exposição, Charles abriu amplo espaço para responder às perguntas dos convidados, ao
mesmo tempo que o jantar era servido, a pedido do próprio palestrante.
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I Distrital realiza a última reunião
da atual gestão
dente da APM Estadual, Florisval Meinão, e o
ex-presidente da APM e AMB e ex-deputado
federal por dois mandatos, Eleuses Paiva.
Como nas demais reuniões, cada presidente pode expor os projetos desenvolvidos
durante a sua gestão, que está se encerrando, bem como apresentar as dificuldades,
algumas comuns às demais Regionais. Na
palavra, Meinão detalhou as obras de construção do novo prédio da APM-SP, localizado
na Rua Francisca Miquelina (antigo estacionamento da APM), o qual garantirá sustentabilidade à entidade. Também aproveitou
a ocasião para agradecer o total apoio dos
presidentes que estavam na reunião.

Segundo o diretor da I Distrital, Everaldo Porto
Cunha, durante os três anos da sua gestão foi implantado um modelo de administração itinerante,
isto é, cada uma das oito Regionais sediaram
uma reunião. “Dessa forma, pudemos ver muita
diferença onde tudo parecia igual e identificar
um conjunto de intersecção de necessidades
comuns a todas as regionais. Isso possibilitou
uma harmonia e uma união de forças que fortaleceu muito a nossa Distrital”, explica Porto a sua
estratégia, que resultou num grande sucesso.

Estavam presentes: Everaldo Porto Cunha
- diretor da 1ª Distrital; Florisval Meinão - presidente da APM Estadual; Eleuses Paiva - ex-presidente da APM e AMB; Marcelo Ferraz de
Campos - presidente da Regional São Bernardo/
Diadema; Alex Sander José Miguel - presidente
da Regional Mogi das Cruzes; Adriano Valente presidente da Regional Santo André, que estava
acompanhado do seu vice, Newton Ota Takashima; Dino Giordan - presidente da Regional Suzano; Michel Salim Gebara - presidente da Regional
Osasco; Radir Sabino - presidente da Regional
Barueri e Márcia Pachiega Lanzieri- presidente
da Regional Guarulhos. Já o presidente da Regional São Caetano, Marcos Sérgio G. Fontes,
foi representado pelo diretor Delcides Zucon.
Além dos presidentes, também participaram
João Eduardo Charles e Sylvia Ghiotto Abdian,
respectivamente diretor de Comunicação e
Marketing e secretária Adjunta da Regional São
Bernardo/Diadema.

Para enriquecer o intercâmbio de experiências
e projetos desenvolvidos, também participaram
do encontro, a convite do diretor Porto, o presi-

Encerrado os trabalhos, todos foram convidados para a tradicional feijoada da APM-SBC/D
(acompanhe a cobertura na página ao lado).

Em 8 de junho, a partir das 9h, presidentes
e representantes das oito Regionais que compõem a I Distrital (Barueri, Guarulhos, Mogi das
Cruzes, Osasco, Santo André/Mauá/R.Pires/R.G.
da Serra, São Bernardo/Diadema – APM-SBC/D,
São Caetano e Suzano) participaram da reunião
de encerramento dos trabalhos da atual gestão,
realizada no anfiteatro da APM-SBC/D.

Julho de 2017
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Tradicional feijoada da APM-SBC/D
Como acontece anualmente na estação mais
fria do ano, a Associação Paulista de Medicina
São Bernardo/Diadema – APM-SBC/D realizou
mais uma edição da sua tradicional feijoada,
no horário do almoço do dia 8/07, um sábado
de temperatura bem propícia para o suculento
prato.
Realizada pela Diretoria Social, comandada
pelo cardiologista João Parisi Neto e Marisa de
Oliveira Pelarin, no confortável salão de festas
da entidade, a feijoada da APM-SBC/D foi mais
uma vez sucesso de público, sendo prestigiada
por cerca de 50 convidados, que apreciaram

Revista Visão Médica - Informativo da APM Regional São Bernardo do Campo e Diadema

o delicioso prato e seus acompanhamentos,
como torresmo à pururuca no ponto certo. No
comando do cardápio, o gastroenterologista
Artur Prado Marsicano, chef elogiado de outras
edições da feijoada.
Entre os convidados, destaque para as presenças do presidente da APM-SP, Florisval
Meinão; do ex-presidente da APM-SP, da Associação Médica Brasileira (AMB) e ex-deputado
federal por dois mandatos, Eleuses Vieira Paiva;
e do vice-presidente da Associação Paulista
dos Cirurgiões Dentistas de São Bernardo, João
Costa de Assis.

Julho de 2017
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II turma de Bragança Paulista comemora
40 anos de formados
O salão de festas da Casa do Médico São Bernardo/Diadema foi palco
de descontraído churrasco de comemoração dos 40 anos de formados da
II turma de medicina da Universidade
São Francisco, de Bragança Paulista,
levado a efeito em 24 de junho.

“Não sei se foi pelas dificuldades
e pelas vitórias que tivemos, temos
uma amizade e um carinho indescritível entre nós. Portanto, chegamos à
conclusão que um almoço em algum
restaurante seria muito pouco tempo
para matar a saudade”, explica o
diretor social da entidade e um dos
formandos da II Turma de Bragança
Paulista, João Parisi Neto, que sugeriu,
então, o aprazível espaço de festas da
APM-SBC/D para uma confraternização mais longa, animada e à vontade.
Todos concordaram de pronto!
Organizada pelo próprio diretor
social, o evento reuniu formandos e
seus familiares e diretores da entidade, que aproveitaram a ocasião para
se divertir e, claro, colocar o “papo”
em dia. Esses encontros acontecem
com frequência entre os atuais 52 alunos – “No início
eram 62, mas infelizmente 10 já não estão entre nós”,
comenta com tristeza o diretor social.
Unânimes, os participantes acreditam que o almoço
foi excelente para rever os amigos e relembrar os bons
e inesquecíveis momentos. “Tenho a certeza, e falo

em nome de todos,
que, se o tempo voltasse, faríamos tudo
de novo do mesmo
modo e com o mesmo amor e carinho.
Beijos no coração de
cada um de vocês”,
fala com emoção Parisi.
E as comemorações dos 40 anos não param neste almoço, o
grupo quer mais, e não é para menos, afinal
são quatro décadas de Amor Pela Medicina. Na
programação de festejos, o grupo já acertou o
reencontro para o dia primeiro de dezembro,
só que dessa vez será no navio MSC Preziosa.
Uma comemoração à altura da data!

Neurowebinar

“A Conduta do Médico Assistente diante da 2ª Opinião e Junta Médica”
foi o tema apresentado pelo advogado militante no direito médico e hospitalar Fernando Godoi, no projeto neurowebinar promovido pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia
– SBN, em 21 de junho, para neurocirurgiões e resistentes na especialidade. Além da SBN, Fernando
Godoi também é responsável pela área jurídica da Associação Paulista de Medicina São Bernardo/
Diadema e da Sociedade Brasileira de Coluna -RJ/SP.
Julho de 2017
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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
salas de reunião, auditório e 2 WC, com registro de
trabalho ANVISA.
Prédio com gerador e água de reuso nos banheiros.
Condomínio de R$ 1.000,00 e IPTU R$ 250,00.
Edifício The Office, Rua Alegre, 470, conjunto 207, São
Caetano – SP
Informações:
•2 Propriedades com 4 casas de aluguel, para cons- (11) 4224-7800 / (11) 9 9987-0105
Tratar com Dr. Adston J. Stanguini  
trutores.
Bairro Rudge Ramos – São Bernardo do Campo
•Aluga-se período de quatro horas, incluso: Wi-Fi, secreInformação: (11) 99973-3883 - Horário Comercial
tária, ar-condicionado, consultório mobiliado.
LOCAÇÃO
Contato c/ Jamile (11) 98622-4285
•Aluga-se clínica para médicos, nutricionistas ou psicólogos, com dois consultórios mobiliados e recepção. •Sala comercial, com 65m², na Rua Mediterrâneo, 290,
Ótima localização no centro SBC (200 metros do Hospital 2º Andar - sala 21, no Bairro Jardim do Mar, São Bernardo.
Tratar com Talita nos telefones: (11) 4123-3634 / 4122Assunção).
5263 / 9-5037-2900 / 9-9633-8210
Contato: Erick 99586-5939
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

•Apartamento no Guarujá, praia das Pitangueiras, na quadra
da praia (calçadão), 1 dormitório, com cama queen e bi-cama,
2 sofás reversíveis de solteiro na sala, varanda com vista para
o mar, dois banheiros completos, cozinha com máquina de
lavar pratos, área de serviço com máquina de lavar e secar.
Vaga de garagem no prédio em frente, outra em um edifício
a uma quadra.
A partir de 08 de janeiro: R$ 300,00 a diária.
Contato: 99937-8998
• Ponto comercial para Clínica no Centro de São Bernardo
7 salas, vestiário para funcionários, sala de esterilização, sala
de espera com 2 ambientes, sala para escritório nos fundos,
3 banheiros, estacionamento para 6 carros.
Valor baixo e repasse de aluguel.
Tratar com Paulo - 94723-3822 ou Caio - 99706-8724

SUBLOCAÇÃO
•Para médicos e psicólogos
•Salas e horários disponíveis para consultório, de pre- •Aluga-se clínica para médicos, nutricionistas ou psi- Edifício Pasteur
cólogos, com três consultórios mobiliados e recepção. Rua Jurubatuba, 845 sala 102
ferência para pediatras ou neurologistas.
Ótima localização no centro de S.B.C. (Domo Business - Telefone para contato:
Av. Dom Pedro II. 125
(11) 4121-3965
próximo ao Shopping Metrópole).
Tratar com Dra. Daisy, fone: 4992-7111
Contato: Dra. Simone (11) 98282-2480 ou 4314-9616
/ 4314-9615
•Conjunto de salas montadas (75m2), com

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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