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DIA  ANIVERSARIANTE

Marcelo Ferraz de Campos 
Presidente da Associação Paulista de 
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Constantemente somos assombrados por no-
tícias que até colocam em dúvida quanto à sua 
veracidade, a última que nos deixou perplexos foi 
quanto à possibilidade de criação de planos po-
pulares para atender à população que se encontra 
desempregada e para aqueles que não podem 
pagar um plano melhor.  Isto é simplesmente 
abominável, pois o governo quer resolver o seu 
lado e jogar a população aos abutres!

Os planos populares nada mais são do que 
planos incapazes de garantir assistência digna à 
população; as pessoas acreditando numa falsa 
assistência médica adquirirão esses subprodutos 
de nada, pagarão e não levarão. Consequente-
mente, terão de se socorrer no Sistema Único de 
Saúde (SUS) e jogarão seu dinheiro fora, ou me-
lhor, serão roubados por empresas inidôneas. E o 
que o governo quer é justamente limitar o acesso 
ao SUS para que ele, 
governo, não tenha de 
investir recursos finan-
ceiros e transferir a sua 
responsabilidade de 
fornecimento da saúde 
a empresas que hoje já 
ludibriam a população. 
Na ânsia de desonerar 
o SUS, o governo quer 
onerar ainda mais o 
cidadão.

O Conselho Regional de Medicina do Estado de 
São Paulo (Cremesp) e as entidades represen-
tativas da classe médica estão se posicionando 
contra essa ação absurda onde, com certeza, o 
maior prejudicado será novamente a sociedade, 
pois os tais planos acessíveis terão sua cobertura 
extremamente limitada, ou seja, totalmente contrá-
rio ao que determina a Agência Nacional de Saúde 
(ANS) e, na outra ponta, estarão os médicos que, 
para atender a esses planos, terão de rebaixar 
ainda mais os seus honorários.

Ou seja, retrocedemos, 
pois hoje a legislação 
determina a cobertura 
de todas as doenças 
conforme o Rol de Pro-
cedimentos Médicos 
da ANS, com os planos 
acessíveis como ficará? 
O que terá de cobertu-
ra? Será impossível que 
um plano de baixíssimo 
valor cubra um mínimo 
de procedimentos ou 
diárias de UTI, sem falar 
na contratualização dos médicos que terá de ser 
revista.

Diante deste quadro triste, que mais uma 
vez paira sobre a Saúde, é imprescindível que 

os governos tenham 
consciência que é 
necessário melhorar 
e não piorar o siste-
ma; não adianta tentar 
passes de mágica na 
Saúde, é necessário, 
sim, regular melhor a 
Saúde Suplementar e 
intensificar o trabalho 
para a melhoria no 
SUS. 

Existe solução para este imbróglio, mas é neces-
sário um esforço hercúleo de todos os envolvidos: 
governo – sociedade civil – classe médica etc., e, 
o mais importante, não deixar que nada escuso 
interfira nas tomadas de decisões.  

Portanto é um longo caminho a percorrer, porque 
esbarra em posições conflitantes e é importante 
separar, de uma vez por todas, os interesses pri-
vados e colocar um basta em ações que sejam 
lesivas ao interesse público.

Planos Populares - Subproduto 
de Nada!?

“Diante deste quadro triste, 
que mais uma vez paira sobre a 
Saúde, é imprescindível que os 
governos tenham consciência 
que é necessário melhorar e não 
piorar o sistema; não adianta 
tentar passes de mágica na 
Saúde”
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Eleições municipais 2016
Em 2 de outubro, os brasileiros 

aptos a votar no pleito municipal 
deste ano vão às urnas para 
escolher o prefeito e vereadores 
de sua cidade para os próximos 
quatro anos de mandato. Princi-
pal preocupação da maioria dos 
eleitores brasileiros, o tema Saúde 
tem predominado as discussões 
em todos os níveis pelos can-
didatos. Ainda mais nesta crise 
política sem precedentes que 
estamos vivendo em nosso país, 
com consequências econômicas 
extremamente graves em todos 
os setores, inclusive o da saúde 
privada.

A perda dos empregos provo-
cou, consequentemente, a dimi-
nuição dos usuários do sistema 
de planos de saúde privado. Sem 
convênio médico, as pessoas 
passaram a se utilizar dos ser-
viços públicos de saúde, sobre-

carregando todo o 
sistema, tanto na 
área de atendimen-
to Básico e Terciário 
como também na 
questão de medi-
camentos.

Esse quadro pre-
ocupante da Saúde Pública nos 
levou a promover uma discussão 
sobre o tema com os principais 
candidatos a prefeito em São Ber-
nardo, publicada nas páginas 10, 
11 e 12 desta edição da revista 
Visão Médica. O objetivo é poder 
contribuir na formação de opinião 
dos nossos associados. 

Faça a sua leitura, acompanhe 
a posição de cada candidato e 
forme a sua opinião, para que São 
Bernardo possa ter um sistema de 
Saúde digno e justo para toda a 
população.
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Associação Médica Brasi le ira (AMB) 
protocolou, na manhã de primeiro de setembro, 
Mandado de Segurança (MS) junto ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) pedindo que Dilma 
Rousseff, destituída da Presidência da República 
pelo Senado Federal na tarde de 31 de 
agosto, fique inabilitada por oito anos para o 
exercício de função pública. “A Constituição 
Federal diz, no seu artigo 52: ‘[…perda do 
cargo, com inabilitação, por oito anos, para 
o exercício de função pública, sem prejuízo 
das demais sanções judiciais cabíveis]’. E a 
Constituição Federal é soberana em relação à 
Lei do Impeachment, de 1950, e ao Regimento 
do Senado”, explica Carlos Michaelis Jr, 
coordenador jurídico da AMB.

A motivação da AMB para ingressar com esta 
ação é a convicção sobre riscos que a decisão 
traz ao ambiente político, jurídico e constitucional 
brasileiro. “Antes de qualquer coisa, é imoral 
mudar regras do jogo, escritas na Constituição 
Federal, para diminuir as consequências 
da destituição para Dilma Rousseff. Como 
representantes da sociedade civil organizada, 
não nos omitiremos. Em segundo lugar, e 
ainda mais grave, abre-se precedente para 
que manobras regimentais semelhantes sejam 
utilizadas em casos de outros políticos (de 
vários partidos) ou agentes públicos que estão 
sendo investigados, em operações como a Lava 
Jato, por exemplo, e que serão julgados pelo 
Congresso ou STF. Não podemos deixar que o 

AMB pede ao STF inabilitação de 
Dilma Rousseff para funções públicas

impeachment, que deveria dar passo à frente 
no processo de passar o Brasil a limpo, seja 
insumo para abastecer estratégias de defesa e 
livrar quem prejudica o País”, explica Florentino 
Cardoso, presidente da AMB.

Mesmo antes do início das manifestações 
contra o governo da presidente Dilma Rousseff, 
a AMB já se posicionava de forma clara e 
transparente contra a política adotada para a 
área da saúde, sempre demonstrando a visão 
da entidade e enfrentando consequências – que 
vieram – de estabelecer um diálogo franco e 
honesto.

Quando os escândalos de corrupção, 
má gestão e de crime de responsabilidade 
vieram à tona e o País começou a sentir na 
economia consequências do desgoverno 
capitaneado pelo Palácio do Planalto, a 
AMB foi a primeira entidade de classe a 
formalmente apoiar as manifestações pelo 
impeachment da presidente. “Não fugimos da 
nossa responsabilidade naquela época e não 
vamos fugir agora. Se os partidos estão com 
medo de entrar na Justiça, entramos nós. Pela 
moralidade, pela Constituição Federal, por 
um Brasil melhor, pela saúde. Somos contra 
o acordo de impunidade e esperamos que o 
STF acolha nosso Mandado de Segurança, 
defendendo a Constituição Brasileira”, encerra 
Florentino Cardoso.

Por: AMB

SERVIÇOS
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SEGUROS
Imprevistos surgem sem a gente 
esperar. Portanto, é importante 
estar prevenido para enfrentar 
os dissabores que eles geram, 
garantindo a sua tranquilidade 
e de toda a família.
Sempre atenta, a Associação 
Paulista de Medicina de São 
Bernardo do Campo/Diadema 
oferece  parcer ia  com 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, competen-
te e atenciosa

 MONGERAL AEGON
(11) 4122-6900, Av. Índico, 674
Jardim do Mar, São Bernardo 

A Associação Paulista de Medicina de 

São Bernardo/Diadema convida para 

o coquetel em comemoração ao Dia do Médico

Dia 22 de outubro, sábado, às 20h, 

no salão de festas da entidade

Troféu Amor Pela Medicina

A programação da noite festiva reserva também cerimônia 

de entrega do Troféu Amor Pela Medicina ao Ginecologista 

Everaldo Porto Cunha, pela dedicação inconteste em ações 

em prol da Defesa Profissional da classe médica e no 

crescimento da Associação Paulista de Medicina 

de São Bernardo/Diadema.

Local: Rua Pedro Jacobucci, 400, Jardim das Américas, 

São Bernardo

Reservas até 14/10/16

Tel.: (11) 4330-6166

SERVIÇOS
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Rua Dr. Fláquer, 29 - Centro - São Bernardo 
Informações: (11) 4122-5493 
Site: www.aecidiomasabc.com.br 

SPAZIO ITALIANO (GRANDE ABC)
10% de desconto
Nos cursos ministrados nas escolas e nos cursos 
in-company, abrangendo a Região do Grande ABC e 
São Paulo. Seja nosso aluno e adquira conhecimento 
do que há de melhor em cultura italiana.
Mais informações: Fone: (11) 4427-6500, Endereço: 
Rua Airó, 69 - Santo André/SP
Site: www.spazioitaliano.com.br
* É necessário a apresentação do cupom para 
usufruir do benefício.

Flores e Decoração
GIULIANA FLORES 
20% de desconto
A Giuliana Flores, maior floricultura do Brasil, 
referência de elegância e bom gosto, oferece 20% de 
desconto em toda compra no site. 
Acesse: www.giulianaflores.com.br/apm

Lazer e Entretenimento 
BILHETERIA.COM
10% a 50% de desconto na compra de ingressos 
para shows, teatro, circos, parque de diversões e 
passeios turísticos.
Localização: Nacional (compra online) 

HOT PARK 
37% de desconto
Considerado um dos 10 melhores parques aquáticos 
do mundo por dois anos seguidos, o Hot Park é pura 
adrenalina e diversão. Com mais de 21 atrações 
totalmente integradas a natureza, sua família viverá 
momentos de muita alegria e felicidade.
Agora em parceria com a APM oferece 37% e direito 
a 5 ingressos com desconto para os dependentes 
diretos. 
Informações: Telefone da Central: (11) 3512-4830 ou 
0800 9400 818
Site: www.gruporioquente.com.br/convenioMecâ

Restaurantes e Bebidas

ESTAÇÃO LEOPOLDINA PARRILLA (GRANDE ABC)
10% de desconto
O Restaurante Estação Leopoldina Parrilla traz para 
o ABC a opção de saborear os melhores cortes de 
carnes argentinas na parrilla. Ambiente familiar, com 
riqueza de detalhes em sua decoração, excelente 
atendimento e sabores incomparáveis. A casa conta 
também com um espaço para eventos que oferece 
toda infraestrutura para você que gosta de surpre-

CLUBE DE BENEFÍCIOS 

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.

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

Cursos
TARGET ENGLISH
Associados e seus dependentes têm 10% de des-
conto 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 / 3214-4816 contato@
targetenglish.com.br

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

CEL®LEP 
10% de desconto
O CEL®LEP, rede de ensino de idiomas que nasceu 
há 40 anos e hoje é referência entre as escolas de 
idiomas oferece 10% de desconto válido para os 
cursos de inglês e espanhol (em turmas regulares) 
em todas as unidades do grupo.
O método desenvolvido pelo CEL®LEP, com labora-
tório de línguas e turmas de no máximo 10 pessoas, 
proporcionou ensinar mais de 420 mil alunos durante 
todos esses anos.
Além de ensinar idiomas, a escola promove a educa-
ção, dissemina o conhecimento e se propõe a formar 
cidadãos competentes, éticos e conscientes. 
Mais informações / Site: www.br.cellep.com
Central de Informações: (11) 3742-7728t

 AEC IDIOMAS (GRANDE ABC)
20% de desconto
Sobre as mensalidades, taxa de matrícula isenta e 
estacionamento gratuito. São 36 Anos de tradição e 
já formaram mais de 20 mil alunos, contando com 
professores atenciosos e capacitados para ministrar 
aulas de idiomas, cursos intensivos e também in 
company. A linha de ensino é completa através 
da escrita, fala e audição visando a comunicação. 
Disponibilizam aulas interativas, recursos multimídia 
e atividades culturais externas.

ender seus amigos e convidados!  Uma combinação 
perfeita de estilos, bom gosto e sabores.
Oferece 10% de desconto no valor total da conta. 
Av. Imperatriz Leopoldina, 420 - Nova Petrópolis - São 
Bernardo 
*Para usufruir do desconto é necessário apresentar 
o cupom de desconto e carteirinha de associado 
APM. Mais informações: (11) 2564-7445 / (11) 
94109-0042

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

Serviços
MEGA MUDANÇAS E TRANSPORTES
Em parceria com a APM, oferece aos associados 20% 
de desconto nos seguintes serviços: mudanças resi-
denciais; mudanças empresariais; mudanças indus-
triais; equipamentos sensíveis (informática, robótica 
e hospitalares); embalagens especiais (obras de arte, 
exposições e antiguidades); remoções internas (con-
fecção de layout); guarda-móveis (armazenagem); e 
lançamentos em todas as modalidades.
Tel.: (11) 2909-3473
E-mail: mega@megamudancas.com.br
Site: www.megamudancas.net/
Localização: São Paulo

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/

WALMART 
Até 10%  de desconto
Walmart.com.br, integrante do maior grupo varejista 
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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

do mundo, oferece até 10% de desconto em mais de 
80.000 produtos, divididos em 21 categorias: Auto-
motivo; Bebês; Beleza e Saúde; Brinquedos; Cama, 
Mesa e Banho; Câmeras e Filmadoras; Casa e Segu-
rança; Eletrodomésticos; Eletrônicos; Eletroportáteis; 
Esporte e Lazer; Ferramentas; Games; Informática; 
Instrumentos Musicais; Móveis e Colchões; Perfumes 
e Cosméticos; Produtos Sustentáveis; Relógios; 
Telefonia; Utilidades Domésticas.
O Walmart entrega em todo território nacional, 
oferecendo rapidez no atendimento e segurança em 
suas compras.
Os descontos não são cumulativos com ofertas 
ou promoções do site e não incluem marcas de 
exceção, Apple, Sony, Pioneer, Epson, HP, Mattel, 
Caloi e Hasbro, categorias de Market Place e lista de 
serviços.
Confira agora mesmo: www.walmart.com.br/apm ou 
ligue para 3003-6000 e informe o código “APM”.
*Os descontos da parceria não são cumulativos nas 
promoções sazonais.
Localização: São Paulo

CONFIDENCE CÂMBIO 
Até 1,5% de desconto
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.
Além disso, o associado não paga nada pelo Confi-
dence Travel Card (cartão pré-pago internacional), 
forma mais prática e segura de usar seu dinheiro no 
exterior. Confira os benefícios: 
• Cartão personalizado com nome e senha
• Não tem variação cambial e nem anuidade
Entre em contato com a Central Exclusiva de Atendi-
mento e aproveite o desconto!
0800 770 2015
(de segunda a sexta, das 8h às 19h, e sábado, das 
9h às 13h)
1. Para garantir o benefício, basta apresentar a 
carteirinha de associado ou cupom de desconto.
2. Desconto válido apenas para operações realiza-
das pela Central Exclusiva de Atendimento, citada 
acima.
Local: Santo André
O trabalho de comunicação institucional, desenvolvi-
do por profissionais da área (jornalistas, RPs e publi-
citários) mostra-se fundamental para a consolidação 
da imagem pública e a certificação dos valores 
sociais dessas entidades perante à comunidade que 
integram ou pertencem.

  Uso Pessoal
FASCAR
Há  50 anos no mercado com tradição em calçados 
e acessórios masculinos. Além da qualidade, tecnolo-
gia e design dos seus produtos, agora em parceria 
com a APM oferece descontos especiais 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 
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.
Acesse: www.aesportiva.com.br e utilize o 
código:APMDESCONT e aproveite!
* O desconto será aplicado no carrinho de compras 
ao digitar o código promocional.
** Descontos não acumulativos.
Mais informações:
Tel.:(11) 4990-6000
Acesse: www.aesportiva.com.br

NETSHOES 
10% de desconto
NETSHOES é a maior loja virtual de materiais espor-
tivos que agora traz para você, associado da APM, 
descontos especiais!
10% de desconto em todo o site NETSHOES! 
*exceto lançamentos, categoria bike, suplementos 
da marca Optimum, Games e Eletrônicos; e produtos 
com selos Especiais, tais como Selos Saldão, Black 
Friday, Black November, entre outros Selos.
Acesse: www.netshoes.com.br/apm 

PORTAL DAS MALAS 
10% de desconto
Em parceria com a APM, concede 10% de desconto 
em todos os produtos do site e frete grátis para a 
Grande São Paulo.
Acesse: www.portaldasmalas.com.br, insira o código 
APM1010 e aproveite para comprar para toda a 
família! Portal das Malas – Seu outlet na internet!
Mais informações: (11) 2462 – 5550 
Site: www.portaldasmalas.com.br
*Desconto não cumulativo a outras promoções 
vigentes no site.

Uso Pessoal
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N a  s u a  v i s ã o , 
a t u a l m e n t e ,  c o m o 
estão as condições 
de t rabalho para o 
médico no município 
de São Bernardo e qual 
a perspectiva, nessa 
área, para o seu plano 
de governo?

O município de São 
Bernardo promoveu 
nos últimos anos uma 
grande expansão nos 
serv iços de saúde, 
desde a atenção básica 

até a atenção hospitalar e de urgência, incluindo 
ainda a qualificação da atenção especializada. São 
Bernardo possui uma rede complexa, com quatro 
hospitais públicos e mais de 90% das demandas 
são resolvidas dentro do próprio município, sejam 
ambulatoriais ou de urgência. Em São Bernardo, o 
médico encontra serviços de saúde bem equipados, 
supridos regularmente com insumos e medicamentos. 
Possui estrutura física e recursos tecnológicos e de 
acesso a exames de diagnóstico que permitem o 
desenvolvimento adequado do trabalho. O município 
possui uma rede de saúde organizada, com fluxos 
pactuados e definidos, com uma gestão técnica, 
profissional e comprometida com a oferta do 
cuidado em saúde. A remuneração é condizente 
com o mercado, valendo registrar que, desde 2009, 
foram implantados mecanismos que melhoraram a 
remuneração, como gratificação especial de acordo 
com a atividade e bolsa para o desenvolvimento de 
ações de educação. Também é assegurado horário 
para estudo e discussão de casos, inclusive com 
a discussão de ferramentas on-line, os protocolos 
clínicos adotados são discutidos e construídos com 
os profissionais médicos. Além disso, os serviços 
de saúde do município são campo de ensino da 
graduação e de residência médica, o que permite 
a troca de conhecimento e o desenvolvimento de 
pesquisas. O processo de melhorias é permanente e 
está atrelado à ampliação e qualificação das ofertas 

assistenciais. E vamos seguir fazendo de São 
Bernardo um bom município para o médico 
atuar.

A atual crise econômica poderá influir no 
trabalho dos profissionais médicos no seu 
governo?

A crise econômica inf luencia a vida de 
todos nós e exige dos governantes ainda mais 
discricionariedade na eleição das prioridades 
e criatividade para investir. Mesmo em meio à 
crise, São Bernardo não atrasou salários, não 
atrasou pagamento de fornecedores e nem 
reduziu a oferta de serviços de saúde, mantendo 
o abastecimento regular de medicamentos e 
demais insumos. Saúde é e sempre será uma 
prioridade e penso que nos momentos de forte 
crise é quando o poder público mais deve 
cumprir seu papel de garantir o direito à saúde. 
Portanto, no meu governo, não haverá redução 
de serviços de saúde, pelo contrário, já assumi 
publicamente que vamos manter os serviços 
atuais e ampliar onde é necessário.

  
Na sua opinião, a Associação Paulista de 

Medicina (APM) pode vir a ser uma parceira e 
contribuir com o seu governo?

Primeiro, registrar que a APM é nossa parceira 
na gestão do prefeito Luiz Marinho, tendo 
representante inclusive no Conselho Municipal de 
Saúde. Acreditamos que toda parceria e apoio 
que visem oferecer mais cuidado, mais saúde 
para as pessoas são muito bem-vindas. Quero 
fazer um governo aberto, democrático, receptivo 
a propostas e sugestões, vamos trabalhar de 
forma coletiva e em conjunto com a sociedade 
civil tendo sempre como objetivo o bem comum 
e a construção de uma cidade melhor. Tenho 
certeza que a APM pode ser uma parceira 
importante no desenvolvimento de projetos de 
comunicação e divulgação de experiências 
positivas de interesse da saúde e do trabalho 
médico, bem como de promoção da saúde e de 
integração de ações de saúde e ensino. 

Principais candidatos a prefeito de São Bernardo falam sobre Saúde

Tarcísio Secoli
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Na sua visão, atualmente, 
como estão as condições de 
trabalho para o médico no 
município de São Bernardo e 
qual a perspectiva, nessa área, 
para o seu plano de governo?

Infelizmente, a situação 
da Saúde em todo o Brasil 
é caótica, não de hoje. Em 
São Bernardo não é diferente. 
Vemos um sucateamento 
no setor, profissionais cada 
vez mais desmotivados, que 
trabalham em meio a grandes 
problemas, inclusive de gestão, 

que acarretam falta de medicamentos, de infraestrutura, de 
humanização e, principalmente, de agilidade, dignidade e 
qualidade. A exemplo do que acontece com outras categorias 
que atuam no serviço público da cidade, os médicos se deparam 
com salários que não condizem com o mercado e, para reforçarem 
o orçamento, acabam pingando de lá para cá, cumprindo 
expedientes em vários municípios. Em suma, uma bagunça, aliada 
a uma desvalorização que precisa chegar ao fim. É muito triste 
conversar com médicos que acabam não atendendo bem um 
paciente, pois lhe faltam um esparadrapo, uma aspirina simples 
para medicar. Meu Plano de Governo prevê a implantação de um 
novo modelo de gestão na Saúde de São Bernardo, que garanta 
melhores resultados e mais eficiência no acolhimento público, 
e que será alicerçado no seguinte tripé: médicos disponíveis, 
remédio fácil e exame rápido. Além de colocar para funcionar o 
que já existe, vou construir postos de saúde nos bairros que não 
contam com este tipo de equipamento. Essa medida vai desafogar 
a demanda existente nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). 
Também vou implementar o cartão de saúde com chip, para unificar 
e disponibilizar a toda a rede básica de São Bernardo informações 
do paciente. Vou, ainda, concluir a implantação do sistema de 
Tecnologia da Informação (TI) em todas as UBSs, que ainda serão 
readequadas, para oferecerem mais conforto, acessibilidade 
e segurança aos usuários; contratar mais médicos e renovar e 
recuperar os equipamentos médico-hospitalares, visando maior 
eficiência e qualidade nos diagnósticos e redução no tempo de 
espera para a realização de exames. Também está nos meus planos 
implantar Ambulatórios de Alta Resolutividade, para que no mesmo 
dia e local o paciente passe em consulta, receba diagnóstico e 

Principais candidatos a prefeito de São Bernardo falam sobre Saúde

Orlando Morando

seja submetido a exames complementares; ampliar o 
programa Saúde da Família; capacitar os profissionais 
da Saúde; melhorar o salário da categoria, incluindo dos 
médicos; e instituir, de fato, um plano de cargos e carreira. 
Ainda vou implantar um Sistema de Telemedicina em 
todas as UBSs de São Bernardo, bem como um serviço de 
agendamento eletrônico; e adotar um sistema rápido de 
entrega de medicamentos, entre outras tantas propostas 
que, seguramente, farão do atendimento na rede básica 
de saúde mais digno, rápido e qualitativo. 

 
A atual crise econômica poderá influir no trabalho dos 

profissionais médicos no seu governo? 
Sou político, deputado pela quarta vez, mas sou 

administrador e essa experiência na iniciativa privada 
é que me permite ter um olhar muito crítico ao que 
acontece na Prefeitura de São Bernardo. Na minha 
opinião, não falta dinheiro nos cofres públicos da 
cidade, falta gestão. E as mais de dez obras que estão 
inacabadas ou que seguem em ritmo lento por anos no 
município não me deixam mentir. São milhões e milhões 
de cifras que correm pelo ralo do descaso. Desta 
forma, no meu governo, o dinheiro, cada centavo do 
contribuinte, será empregado com responsabilidade e 
planejamento, e isso vai proporcionar melhores salários 
para os servidores, incluindo os médicos. Acho, aliás, 
um absurdo existir disparidade na rede municipal de 
São Bernardo quando falamos sobre médicos, pois os 
que são lotados por meio de Organizações Sociais de 
Saúde (OSs) acabam ganhando mais no fim do mês do 
que os médicos de carreira. Temos de equiparar isso, 
sem nivelar por baixo. 

 
Na sua opinião, a Associação Paulista de Medicina 

(APM) pode vir a ser uma parceira e contribuir com o 
seu governo?

Não tenho dúvidas de que a Associação Paulista de 
Medicina, que mantém em seus quadros profissionais de 
indiscutível nível, será de extrema importância para as 
decisões que vou tomar no decorrer do meu governo. Sou 
defensor do diálogo entre o poder público e a sociedade 
civil organizada, entidades de classe, como é o caso da 
APM, e população. Governo de verdade se faz ouvindo as 
pessoas, acolhendo demandas e apresentando soluções.
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Principais candidatos a prefeito de São 
Bernardo falam sobre Saúde

Alex Manente

N a  s u a  v i s ã o , 
a t u a l m e n t e ,  c o m o 
estão as condições de 
trabalho para o médico 
no município de São 
B e r n a rd o  e  q u a l  a 
perspectiva, nessa área, 
para o seu plano de 
governo?

O médico precisa ser 
valorizado não somente 
e m  S ã o  B e r n a r d o , 
mas em todo o país. 
Queremos implantar 
o Prontuár io  Médico 

Eletrônico do Paciente, constando toda a atividade 
diagnóstica da saúde do munícipe, criando um 
repertório único e disponibilizando-o em toda a 
rede municipal. Estabeleceremos convênio com 
a Faculdade de Medicina do ABC para trazer 
professores titulares, de cada especialidade médica 
e os médicos residentes, para prestar atendimento 
nas Unidades Públicas de Saúde. Também iremos 
ampliar o quadro de profissionais na área médica, 
com objetivo de fazer frente às demandas de 

atendimento da população assistida, sempre 
valorizando o profissional. 

A atual crise econômica poderá influir no 
trabalho dos profissionais médicos no seu 
governo? 

A Saúde será pr ior idade em nosso 
futuro governo. Vamos reduzir cargos 
com iss i onados  e  sec re ta r i as ,  mas 
garantiremos total investimento na área 
de saúde em relação aos profissionais, 
equipamentos e estruturas.  

Na sua opinião, a Associação Paulista de 
Medicina (APM) pode vir a ser uma parceira 
e contribuir com o seu governo?

Sim. Especialmente na qualif icação, 
atualização e valorização dos profissionais 
médicos na saúde pública do município 
de São Bernardo, em especial, nas ações 
voltadas à prevenção e atenção básica à 
saúde promovendo melhorias de qualidade 
na vida dos cidadãos, um povo mais 
saudável e economia dos custos da saúde 
curativa.

Com o objetivo de informar e permitir a formação de opinião 
dos seus associados, a Associação Paulista de Medicina 
São Bernardo/Diadema traz, nesta edição da sua revista 
Visão Médica, o posicionamento sobre o tema Saúde dos 
principais candidatos a prefeito da cidade de São Bernardo 
no pleito 2016.

Para prestigiar igualitariamente os três entrevistados, 
cada um dos candidatos teve a liberdade de expressar a 
sua opinião e propostas nas questões apresentadas pela 
entidade sem quaisquer restrições ou limitação.

Esperamos ter cumprido esse objetivo, na expectativa que 
cada eleitor possa, através de sua decisão e opinião, fazer 
a melhor escolha no interesse de nossa cidade.
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71º CONGRESSO BRASILEIRO 
DE CARDIOLOGIA
Realização: Sociedade Brasileira 
de Cardiologia
Data: 23 a 25
Local: Centro de Eventos do Ceará 
- Fortaleza – CE
Informação: (21) 3478-2700
E-mail: sbc@cardiol.br
Site: www.cbc71.com.br

SIMPÓSIO DE ATUALIZAÇÃO 
EMERGÊNCIAS EM OTORRINO-
LARINGOLOGIA E OFTALMOLO-
GIA
Realização: Sociedade de 
Pediatria de São - Paulo Diretoria 
Regional Grande ABC
Data: 24
Local: APM Regional Santo André 
– Santo André – SP
Informações: (11) 4990-0634 ou 
(11) 4990-0168
E-mail: info@apmsantoandre.
org.br

50º CONGRESSO BRASILEIRO 
DE PATOLOGIA CLÍNICA/MEDICI-
NA LABORATORIAL
Realização: Sociedade Brasileira 
de Patologia Clínica/Medicina 
Laboratorial
Data: 27 a 30
Local: Centro de Convenções 
SulAmérica – Rio de Janeiro - RJ
Informações: (21) 3077-1400 e 
0800 023-1575
E-mail: sbpc@sbpc.org.br

XLIII CONGRESSO BRASILEIRO 
DE ALERGIA E IMUNOLOGIA
Realização: Associação Brasileira 
de Alergia e Imunologia
Data: 28/09 a 01/10
Local: Expo Curitiba – Curitiba – 
PR
Informação: (51) 3086-9100
Site: www.congressoalergia2016.
com.br

II CONGRESSO BRASILEIRO E 5º 
SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE 
NUTROLOGIA PEDIÁTRICA
Apoio: Sociedade Brasileira de 
Pediatria

Data: 28/09 a 01/10
Local: Hangar Centro de Conven-
ções da Amazônia – Belém – PA
Informação: (41) 3022-1247
Site: www.nutroped2016.com.br

XXI CONGRESSO MUNDIAL DA 
IFSO
Apoio: Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Bariátrica e Metabólica
Data: 28/09 a 01/10
Local: Windsor Barra - Rio de 
Janeiro – RJ
Informação: (11) 3284-6951
E-mail: sbcbm@sbcbm.org.br
Site: www.ifso2016.com

V CONGRESSO BRASILEIRO DE 
ENDOMETRIOSE E CIRURGIA 
MINIMAMENTE INVASIVA
Realização: Associação Brasileira 
de Endometriose e Ginecologia 
Minimamente Invasiva
Data: 29/09 a 01/10
Local: Fecomércio - São Paulo – 
SP
Informações: (11) 5073-8282 / 
(11) 3056-6000
E-mail: congresso@sbendometrio-
se.com.br
Site: www.endometriose2016.
com.br

OUTUBRO
FÓRUM EM REUMATOLOGIA
Realização: Departamento de 
Reumatologia da Associação 
Paulista de Medicina 
Data: 01
Local: Associação Paulista de 
Medicina – São Paulo – SP
Informação: (11) 3188-4250
E-mail: inscricoes@apm.org.br
Site: www.apm.org.br

19º CONGRESSO BRASILEIRO 
DE MASTOLOGIA / 12º JPM
Realização: Sociedade Brasileira 
de Mastologia
Data: 05 a 08
Local: Centro de Convenções Frei 
Caneca – São Paulo - SP
Informação: (11) 3107-6403
Site: www.inscricaofacil.com.br/
congressos/mastologia2016/

XIV PANAMERICAN CONGRESSO 

ON VASCULAR SURGERY
Realização: SBACV
Data: 05 a 08
Local: Windsor Marapendi Hotel – 
Rio de Janeiro – RJ
Informação: (21) 2548-5141
Site: www.pan2016.com.br

JORNADA PAULISTA DE ANESTE-
SIOLOGIA – JOPA 2016
Realização: SAESP
Data: 08 e 09
Local: Campinas – SP
Informação: (11) 3673-1388
E-mail: saesp@saesp.org.br
Site: www.saespcongressos.org.
br/exibe_evento_saesp

65º CONGRESSO BRASILEIRO 
DE COLOPROCTOLOGIA
Realização: Sociedade Brasileira 
de Coloproctologia
Data: 09 a 11 
Local: Sheraton WTC – São Paulo 
– SP
Site: www.sbcp.org.br

XXXVIII CONGRESSO BRASI-
LEIRO DE PNEUMOLOGIA E 
TISIOLOGIA
Realização: Sociedade Brasileira 
de Pneumologia e Tisiologia
Data: 11 a 15
Local: Riocentro - Rio de Janeiro 
– RJ
Informação: 0800 61 6218
E-mail: pccampos@sbpt.org.br
Site: www.sbpt.org.br/sbpt2016

CBR 16
Realização: Colégio Brasileiro 
Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem
Data: 13 a 15
Local: Expo Unimed – Curitiba - PR
Informação: (11) 3372-4544 
E-mail: radiologia@cbr.org.br
Site: www.cbr.org.br/45o-congres-
so-brasileiro-de-radiologia-cbr-16/

28º CONGRESSO BRASILEIRO 
DE MEDICINA DO EXERCÍCIO E 
DO ESPORTE
Realização: Sociedade Brasileira 
de Medicina do Exercício e do 
Esporte
Data: 13 a 15 

Local: Resort Costão do Santinho 
– Florianópolis – SC
Informação: (11) 3168-3551
E-mail: contato@medicinaespor-
te2016.com.br
Site: www.medicinaesporte2016.
com.br

XXX CONGRESSO BRASILEIRO 
DE CEFALEIA
Realização: Sociedade Brasileira 
de Cefaleia
Data: 13 a 15
Local: Hotel JP - Ribeirão Preto 
– SP
Informação: (16) 3967-1003
Site: www.congressocefaleia.
com.br

10ª JORNADA DE CIRURGIA DE 
CABEÇA E PESCOÇO
Apoio: CBCSP
Data: 14 e 15
Local: Ircad América Latina – 
Barretos – SP
Informação: (17) 3321-6600 
ramal 7081
E-mail: eventos@hcanccerbarre-
tos.com.br

20º CONGRESSO BRASILEIRO 
DE ULTRASSONOGRAFIA DA 
SBUS
Realização: Sociedade Brasileira 
de Ultrassonografia
Data: 19 a 22
Local: Centro de Convenções Frei 
Caneca – São Paulo – SP
Informação: (11) 3081-6049
E-mail: sbus@sbus.org.br
Site: www.sbus.org.br

13º COPAC – CONGRESSO PAU-
LISTA DE CIRURGIA E TRAUMA-
TOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL
Realização: Colégio Brasileiro de 
Cirurgia e Traumatologia Buco-
-Maxilo- Facial
Data: 20 a 22
Local: Parque Tecnológico – Soro-
caba – SP
Informação: (11) 3283-3326
E-mail: eventos@rveventos.net
Site: www.copac2016.com.br

XVIII CONGRESSO SULBRASILEI-
RO DE GINECOLOGIA E OBSTE-
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TRÍCIA
Apoio: Febrasgo
Data: 27 a 29
Local: Hotel Bourbon Cataratas - 
Foz do Iguaçu – PR
Telefone: (41) 3022-1247
Site: www.sulbrago2016.com.br

IV CONGRESSO INTERNACIONAL 
DE ACUPUNTURA DO CMBA
Realização: CMBA
Data: 29 e 30
Local: Centro de Convenções 
Rebouças – São Paulo – SP
Informação: (11) 3813-8896
E-mail: paradigma@paradigmae-
ventos.com.br / anne@paradig-
maeventos.com.br

7º BRADOO – CONGRESSO 
BRASILEIRO DE DENSIOMETRIA 
OSTEOPOROSE E OSTEOMETA-
BOLISMO
Realização: Associação Brasileira 
de Avaliação Óssea e Osteometa-
bolismo
Data: 29/10 a 1/11
Local: Centro de Convenções e Ex-
posições Expoville – Joinville – SC
Informação: (47) 9654-2097
Email: abrasso@abrasso.com.br
Site: www.bradoo.com.br

XV SBAD – SEMANA BRASILEI-
RA DO APARELHO DIGESTIVO
Realização: Federação Brasileira 
de Gastroenterologia
Data: 29/10 a 02/11
Local: ExpoMinas – Belo Horizon-
te – MG
Informação: (11) 3813-1610
E-mail: fbg@fbg.org.br
Site: www.sbad2016.com.br

14º CONGRESSO BRASILEIRO 
DE ADOLESCÊNCIA
Realização: Sociedade Brasileira 
de Pediatria
Data: 30/10 a 02/11
Local: Palácio Popular de Cultura 
– Campo Grande – MS
Site: www.adolescencia2016.
com.br

NOVEMBRO
46º CONGRESSO BRASILEIRO 

DE OTORRINOLARINGOLOGIA E 
CIRURGIA CÉRVICO FACIAL
Realização: ABORLCCF
Data: 02 a 05
Local: Centro de Convenções de 
Goiânia – GO
Informação: (51) 3086-9100
Site: www.46cbo.com.br

19º CONGRESSO BRASILEIRO 
DE INFECTOLOGIA PEDIÁTRICA
Realização: Sociedade Brasileira 
de Pediatria
Data: 02 a 05
Local: Centro de Eventos do Ceará 
- Fortaleza – CE
Site: www.infectoped2016.com.br

27º CONGRESSO BRASILEIRO 
DE REPRODUÇÃO HUMANA
Realização: Sociedade Brasileira 
de Reprodução Humana
Data: 03 a 05
Local: Centro de Convenções 
Rebouças – São Paulo – SP
Informação: (11) 3515-7880 
E-mail: sbrh2016@rgcomunic.
com.br

12º CONGRESSO BRASILEIRO 
DE NEURORRADIOLOGIA
Realização: Sociedade de 
Neurorradiologia Diagnóstica e 
Terapêutica
Data: 04 e 05
Local: Hotel Tivoli Mofarrej – São 
Paulo - SP
Site: www.congressosbnr.com.br

SBAIT 2016
Realização: Sociedade Brasileira 
de Atendimento Integrado ao 
Traumatizado
Data: 08 a 12
Local: Centro Cultural e de exposi-
ções Ruth Cardoso – Macéio – AL
E-mail: secretaria@sbait.org.br

XV CONGRESSO BRASILEIRO 
DE CONTROLE DE INFECÇÃO 
HOSPITALAR E EPIDEMIOLOGIA 
HOSPITALAR
Apoio: Sociedade Brasileira de 
Infectologia
Data: 09 a 12 
Local: Minascentro – Belo Hori-

zonte – MG
Site: www.aph.org.br/congresso/

IX CONGRESSO FRANCO-BRASI-
LEIRO DE ONCOLOGIA
Realização: Sociedade Franco 
Brasileiro de Oncologia
Data: 10 a 12 
Local: Rio de Janeiro - RJ
Informações: (21) 2247-7874 / 
(21) 97024-1161
Site: www.sbct.org.br/ix-congres-
so-franco-brasileiro-de-oncologia/ 

63º CONGRESSO BRASILEIRO 
DE ANESTESIOLOGIA
Apoio: Sociedade de Anestesiolo-
gia do Estado de São Paulo
Data: 10 a 14
Local: Centro de Convenções Ulys-
ses Guimarães - Brasília – DF
Informação: (11) 3673-1388
Site: www.congressoanestesia.
com.br

I CONGRESSO NACIONAL DAS LI-
GAS ACADÊMICAS DE CIRURGIA 
VASCULAR E ENDOVASCULAR
Realização: SBACV-SP
Data: 12
Local: APM SP – São Paulo - SP
Informação: (11) 5087-4888
E-mail: secretaria@sbacvsp.org.br

30º CONGRESSO BRASILEIRO 
DE MEDICINA NUCLEAR
Realização: Sociedade Brasileira 
de Medicina Nuclear
Data: 12 a 14
Local: Hotel Caesar Bussiness 
Faria Lima – São Paulo – SP
E-mail: laura@growup-eventos.
com.br / claudia@growup-even-
tos.com.br
Site: www.sbmn.org.br/congres-
so2016 

XV CONGRESSO BRASILEIRO DE 
ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
Apoio: Sociedade Brasileira de 
Pediatria
Data: 15 a 19
Local: Windsor Barra Hotel - Rio 
de Janeiro – RJ
Site: www.sobope2016.com.br

XXXIV CONGRESSO BRASILEIRO 
DE PSIQUIATRIA 
Realização: Associação Brasileira 
de Psiquiatria – ABP
Data: 16 a 19 
Local: Transamérica Expo Center 
– São Paulo – SP
Informações: www.cbpabp.org.br

48º CONGRESSO BRASILEIRO 
DE ORTOPEDIA E TRAUMATO-
LOGIA
Realização: SBOT
Data: 17 a 19
Local: Expo Minas – Belo Horizon-
te - MG
Informação: (11) 3033-2864
E-mail: cbot@sbot.org.br

17ª JORNADA DE PEDIATRIA 
Apoio: Sociedade Brasileira de 
Pediatria
Data: 24 a 26
Local: Centro de Convenções de 
Ribeirão Preto – SP
Informação: (16) 3514-1112
E-mail: inscrição@oxfordeventos.
com.br
Site: www.jornadas.unimedribei-
rao.com.br/home--17-jornada-de-
-pediatria

DEZEMBRO
V JOPA CCP – JORNADA PAULIS-
TA DE CIRURGIA DE CABEÇA E 
PESCOÇO
Apoio: Sociedade Brasileira de 
Cirurgia de Cabeça e Pescoço
Data: 02 e 03
Local: APM SP – São Paulo – SP
Informação: (11) 2176-7272
E-mail: jopaccp@gmail.com
Site: www. jopaccp.com

CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DO SONO
Realização: Associação Brasileira 
do Sono
Data: 02 e 03
Local: Centro de Convenções Frei 
Caneca – São Paulo – SP
Informações: (11) 5081-4659 / 
(11) 5081-4809
E-mail: absono@absono.com.br
Site: sono2016.com.br
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A Associação Paulista de Medicina São Bernardo/Dia-
dema (APM-SBC/D) cumpriu mais uma vez a importante 
ação de doação de amostras de medicamentos, dessa vez 
à Instituição Assistencial Meimei (IAM), localizada na Rua 
Francisco Alves, 275, Bairro Paulicéia, São Bernardo. Com 
trabalho voltado a famílias e pessoas com carência material, 
social e espiritual, com prioridade nas crianças, a IAM será 
a responsável pela distribuição dos remédios às pessoas 
necessitadas.

Parte da sua missão de Responsabilidade Social, a APM-
-SBC/D realiza esse trabalho com a valiosa participação de 
médicos da Região do Grande ABC, que doam à entidade 
amostras grátis de medicamentos. Na ação da IAM, para-
béns aos médicos:

• Geriatra Dora Mercedes Marreros Maravi
• Psiquiatra Romildo Gerbelli
• Pediatra Dinah Patricia Martins Giannini
• Pediatra Eduardo Jorge de Matos Moffa

Parceira da Associação Paulista de Medicina São Bernardo/
Diadema (APM-SBC/D), a Farmácia Essencial definiu o anfite-
atro da entidade para a realização de uma palestra sobre “Uma 
nova alternativa terapêutica para o tratamento do Distúrbio da 
Hipopigmentação – Vitiligo”, levada a efeito em 18 de agosto, 
a partir das 19h. O médico Ricardo Shiratsu e a farmacêutica 
Ana Cristina Macedo, ambos da empresa Fagron, abordaram 
com bastante 
propriedade 
o tema para 
uma plate ia 
de cerca de 
20 pessoas, 
composta por 
médicos da 
especialidade 
de Dermato-
logia.

Doação de Remédios 

APM-SBC/D é palco de palestra da 
Farmácia Essencial 

Introdução 
às ideias de 
Melanie 
Klein

Tema: Inveja e Gratidão
Dia: 1 de outubro
Horário: às 9h

Tema: O infantil no Adulto
Dia: 5 de novembro
Horário: às 9h

Informações:
sbpsp.regionalgrandeabc@uol.com.br / 2125-3703

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
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Em 13 de agosto, no 
período da manhã, acon-
teceu a primeira reunião 
do segundo semestre 
deste ano entre os pre-
sidentes ou representan-
tes das Regionais que 
formam a I Distrital da 
Associação Paulista de 
Medicina (APM), desta 
vez realizada na sede da 
APM Osasco. 

O presidente da I Distri-
tal, Everaldo Porto Cunha, explica que essas reuni-
ões são de extrema importância, por se tratar de uma 
oportunidade ímpar para uma troca de experiências 
das ações desenvolvidas por cada Regional, bem 
como dos sucessos que obtém, podendo 
ser exemplo que pode ser adaptado de 
acordo com a realidade de cada Regional.

 
Participaram da reunião: o Diretor da 1ª 

Distrital, Everaldo Porto Cunha, que, como 
delegado da Regional São Bernardo/
Diadema, também estava representando 
o seu presidente, Marcelo Ferraz de Cam-
pos; os presidentes Michel Salim Gebara, 
Regional Osasco; Radir Sabino, Regional 
Barueri; Marcia Pachiega, Regional Guaru-

Filó Machado Quarteto foi o grupo que mo-
vimentou a segunda apresentação de 2016 
do programa Música em Pauta, realizada pela 
Associação Paulista de Medicina (APM), em 31 
de agosto, no auditório da entidade. Aplaudido 
em pé pelos presentes, o show foi aberto com 
a música “Marco Zero”, composição do próprio 
Filó Machado, em homenagem à Praça da Sé, 

 Reunião da I Distrital

Filó Machado Quarteto encanta platéia na 
Associação Paulista de Medicina

lhos; e Alex Sander José Miguel, Regional Mogi das Cruzes; 
o vice-presidente da Regional de Santo André/Mauá/R.
Pires/R.G. da Serra, Newton Ota Takashima, representando 
o presidente Adriano Valente. 

que fica a poucos metros da sede da APM. Os 
outros componentes do quarteto são Felipe 
Machado, de 13 anos e neto do artista, na voz 
e violão, Fábio Leandro no piano e Raphael 
Ferreira no saxofone. A filha de Filó, Isabela 
Mestriner Machado, que é cantora lírica, tam-
bém deu uma canja aos presentes. Houve ainda 
sorteio de CDs do artista entre o público.



No Brasil, o acidente infantil vem 
se destacando como uma das 
principais causas de morte e hos-
pitalizações ao lado das doenças 
respiratórias e da desnutrição, 
caracterizando-se assim como um 
grave problema de Saúde Pública.

Segundo a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) e o Ministério da 
Saúde, os acidentes são lesões 
não intencionais identificadas como 
eventos de trânsito (atropelamento, 
passageiro de veículos e ciclista), 
afogamento, obstrução de vias aé-

reas (sufocação, estrangulamento e engasgamento), envenenamento e 
intoxicação, queimaduras e choques elétricos, acidentes com armas de 
fogo e outros. 

Sabe-se que as diferentes faixas etárias estão expostas a diferentes 
fatores de risco, conforme características de seu próprio desenvolvimento.

Conforme dados do Datasus, sistema de dados do Ministério da saúde 
de 2012, a principal causa de morte por acidentes em menores de 1 ano é 
a sufocação (70% dos óbitos), seguido pelos acidentes de trânsito (13%).

Já na faixa etária de 1 a 4 anos, temos o afogamento com maior índice 
de ocorrência (34% das mortes) e os acidentes de trânsito (32%). 

Dentre as crianças entre 5 a 9 anos, os acidentes de trânsito repre-
sentam quase a metade dos óbitos (49%), principalmente para a criança 
como pedestre, e o afogamento ainda prevalece com 26% das mortes.

É extremamente importante frisar que além das mortes, o alto índice 
de hospitalizações e sequelas a que ficam expostos tais paciente têm 
importante repercussão no aspecto emocional, social e financeiro das 
famílias e da sociedade.

Muitas vezes a falta de informação e de consciência sobre os reais riscos 
em situações corriqueiras e domésticas contribuem para tais acidentes, 
mas também as condições sociais econômicas têm sua importância nas 
estatísticas envolvendo esses casos. 

São fatores relacionados a essas más condições a impossibilidade de 
proporcionar ambientes ou brinquedos seguros por carência financeira. A 
falta de acesso à educação, bem como à informação por parte da família, 

dificulta a percepção dos riscos. A grande exposição das 
crianças mais carentes aos ambientes externos, sem a devida 
supervisão por adulto, permite assim uma maior exposição aos 
riscos de acidentes automobilísticos. E, finalmente, a falta de 
estrutura familiar, muitas das vezes cercada de violências do-
mésticas, são fatores determinantes para aumentar os riscos.

A literatura nos direciona para a gravidade e a extensão dos 
acidentes infantis, havendo necessidade de ações preventivas 
junto aos profissionais de saúde, criança, família, comunidade 
e sociedade em geral, no sentido de alertar para os riscos e 
para a necessidade de adotar comportamentos seguros em 
relação ao ambiente doméstico e à fase de desenvolvimento 
da criança. 

Sabe-se que os investimentos na prevenção são muito 
menores do que aqueles necessários para os tratamentos e 
amparo físico e emocional das famílias.

Pensando nisso, é fundamental que a orientação e a in-
formação sejam amplamente difundidas entre os meios de 
comunicação e que políticas de saúde e educação sejam 
implementadas.

Por todas essas razões, é imprescindível a participação ativa 
do pediatra, que é o profissional mais próximo das famílias, 
no intuito de orientar sobre os reais riscos de acidentes, prin-
cipalmente em ambientes domésticos, onde muitas vezes os 
perigos não são valorizados.

É o pediatra que, num primeiro plano, poderá levar acessi-
bilidade de informação direta e clara às famílias de diferentes 
níveis socioculturais, já que esse profissional está acessível 
a todos, desde as redes públicas de assistência até em seus 
próprios consultórios.

Também cabe a nós pediatras a responsabilidade de identi-
ficar e apontar riscos potenciais em ambiente externos de uso 
público, bem como na elaboração, implantação, cobrança e 
supervisão ativa de políticas específicas de prevenção. 

É fundamental lembrarmos que a nossa responsabilidade 
enquanto médico deve ser muito mais preventiva que cura-
tiva. Sendo assim, a nossa participação como profissionais 
mais intimamente ligados à criança e à família é de relevante 
importância.
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Acidentes na infância

Solange
Pediatra responsável pela Pediatria Clínica 
na Unidade Infantil do Hospital São Bernardo



Revista Visão Médica - Informativo da APM Regional São Bernardo do Campo e Diadema Setembro de 2016

19

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
•Salas e  horários disponíveis para consultório, de 

preferência para pediatras ou  neurologistas.
Av. Dom Pedro II. 125 
Tratar com Dra. Daisy, fone: 4992-7111

•Conjunto de salas montadas (75m2), com
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: 
(11) 4224-7800 / (11) 9 9987-0105 
Tratar com Dr. Adston J. Stanguini  

    •Aluga-se período de 4 quatro horas - R$ 600.00.
Clínica mobiliada, com secretária, ar-condicionado, 
internet e vaga para estacionamento.
Av. Ministro Gabriel de Resende Passos,500 12ºand., 

Moema, ao lado do Hospital Alvorada.
Telefone: 11-5052-6408

•Sala comercial com 54m², 1 banheiro e com 
sacada de frente para Avenida, no Bairro Boa Vista, 
São Caetano.
Aceita negociação
Contato (11) 99687-9704, com Luís Fernando

• Sala comercial, com 65m², na Rua Mediterrâneo, 
290, 2º Andar - sala 21, no Bairro Jardim do Mar, São 
Bernardo.

Tratar com Talita nos telefones: (11) 4123-3634 / 
4122-5263 / 9-5037-2900 / 9-9633-8210

                                
 

SUBLOCAÇÃO 
•Para médicos e psicólogos

Edifício Pasteur 
Rua Jurubatuba, 845 sala 102

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

Telefone para contato: 
(11) 4121-3965 

PRECISA-SE 
• Neonatologista, Médicos Pediatras, Clínico Geral, Neu-

rocirurgiões, 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 administracao@apmsbc.org.br, a 
pessoa responsável entrará em contato, caso a vaga ainda 
não esteja preenchida.

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




