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MÉDICA

ABRIL

7
No Dia Mundial da Saúde as 
entidades médicas paulistas 
promoverão um protesto 
contra os planos de saúde, 
conforme calendário nacional 
de mobilização

PROTESTO

Em uma ação de cidadania, em 7 de 
abril, os médicos promoverão uma 
campanha de doação de sangue. Um 
posto de coleta funcionará das 9h às 
12h, na sede da Associação Paulista 
de Medicina 

Sua participação é fundamental!
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Abril
ANIVERSARIANTES

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

Dia Aniversariante
2 Ali Samir Laila
2 Christiano Lins Lima
3 Paulo Fabiani de Oliveira
5 Angélica Tanelli
5 Luiz Gustavo M. de Mello
7 Luis Carlos B. de Sousa
8 Corinne Yvonne Alice T. Bazani
8 Rafael Couto Melo
9 Hiroaki Sasaoka

10 Maria Lúcia Pereira
10 Ubirajara Sérgio Arruda
11 Sérgio Cardoso Mancuso
12 Lais Aguilar Nunes
12 Nelson Bettini Filho
13 Deborah de Castro Zillner Pinheiro
13 José Braz Filho
13 Jussara Franca Resende
13 Leomar Leite Takai
14 Danitza Paola Rivera Murillo
17 Luiz Roberto Guidetti
19 Isabella Borges Rodrigues
19 Lauro José F. Altamirano
20 Ricardo Alexandre Palos Borges
23 Fernando Manuel C. D. Tavares
23 Letícia Hitomi Yagi
24 Homero Penha Ferraro
25 Artur Prado Marsicano
25 Camila Vecchies Morassi
26 João Parisi Neto
26 Juliana de Armani e S. Oliveira
27 Lúcio Cesar S. Righi
28 Carlos Brandão Messenberg
28 Lúcia Pádula
28 Ruth Sampaio Paulucci
29 Stephan Sperling
30 Renato Restituti

DATAS COMEMORATIVAS
 DE ABRIL

01 Dia da Mentira
04 Dia Nacional do Parkinsoniano
07
07

Dia do Médico Legista
Dia Mundial da Saúde

08 Dia Mundial do Combate ao Câncer
12 Dia do Obstetra
15 Dia da Conservação do Solo
18
18
18

Dia Nacional do Livro Infantil
Dia de Monteiro Lobato
Sexta-feira da Paixão

19 Dia do Índio
21 Tiradentes
22
22

Descobrimento do Brasil
Dia do Planeta Terra

23 Dia de São Jorge
28 Dia da Sogra

Parabéns ao Presidente da Associação 
Médica Brasileira (AMB)

Florentino Cardoso esclareceu o grande buraco negro que é o programa “Mais Médicos” 
do Governo Federal. “O programa faz sete meses de vigência e continua mal desenhado e 
avaliado. As entidades médicas não são contra médicos estrangeiros trabalharem no Brasil, 
são contra a forma que o programa foi inserido no Brasil, sem passar pelo exame de revali-
dação de diplomas de médicos formados no exterior (Revalida). Houve um afrontamento por 
parte do governo Federal em enfiar goela abaixo da classe médica o programa, beneficiando 
tão somente o governo Cubano. 

Nossas leis precisam ser respeitadas, principalmente quanto à diferenciação do valor 
recebido pelo médico cubano; a maior parte do ganho vai para Cuba.

As entidades médicas são favoráveis a todos os médicos brasileiros serem avaliados. O 
Revalida funciona desde 2010; sendo que 90% dos médicos formados em Cuba e Bolívia 
não são aprovados no Revalida. As entidades médicas defendem a qualidade e defendem o 
exame para o exercício da medicina, igual é feito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 
O Governo Federal é contra.

Existe no programa “Mais Médicos” características de trabalho 
escravo; o Ministério Público pretende ingressar com ação na jus-
tiça, os relatos que a médica cubana Ramona fez foram absurdos, 
a AMB acolheu Ramona e o Governo acusou a AMB de partidarizar 
esta ação.  A médica Ramona tinha cerceamento da sua liberdade, 
restrição de ir e vir e todos os médicos cubanos são espionados 
em todos os seus movimentos. As médicas cubanas são proibidas 
de se relacionarem com brasileiros, caso engravidem são enviadas 
para Cuba imediatamente.  

Quanto aos termos do contrato firmado, existem muitas dúvidas, primeiramente se falou 
que o contrato era com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), as entidades solici-
taram os contratos, mas segundo o Governo Federal todas as documentações da OPAS são 
sigilosas. Depois foi dito que os contratos foram firmados com uma Sociedade Mercantil que 
não se sabe quem são os sócios, desconfia-se que os sócios são do Governo cubano. Ou 
seja, tudo escuso!”  

O apresentador levantou uma fala que o ex-presidente Lula fez na campanha de 2010, 
quando ele afirmou que o sistema de saúde brasileiro estava beirando à perfeição e que ele 
passando em frente a uma UPA teve até vontade de se internar, pois aquilo parecia o primeiro 
mundo; segundo o apresentador, sabe-se que essas declarações são absurdas e perguntou 
sobre o SUS, quais as principais qualidades e principais deficiências? O presidente da AMB 
respondeu que o “ SUS tem ilhas de eficiência, exemplo para o mundo: o sistema de trans-
plantes de órgãos e tecidos, o programa de vacinação, o programa de atenção ao doente HIV 
positivo, entre outros, porém existe um lado negro, falta de estrutura, doentes esperando 4 a 

5 anos para cirurgias simples, pode-
mos assegurar que o SUS é caótico. 

A AMB vai lançar o projeto Caixa 
Preta que será um canal para 
denúncias quanto às condições de 
atendimento médico na sua cidade; 
quer seja Hospital, Posto de Saúde, 
UPA”. Ao ser arguido se isto era 
uma revanche ao Governo Federal, 
ele afirmou que não, pois o médico 
não tem tempo para revanches ou 
quedas de braço, além do que a AMB não tem vínculo partidário e tem liberdade de agir e de 
se manifestar contra qualquer partido político, esse projeto estava sendo pensado há muito 
tempo mas somente agora se conseguiu verba para lançá-lo.

O último bloco iniciou com a seguinte pergunta: Afinal o que é bom para a saúde? Floren-
tino respondeu com muita propriedade: “Seriedade, compromisso, 
transparência, empenho, com isto já teríamos um grande avanço”. 

Também foi falado sobre ensino médico em Cuba, que é 
insatisfatório, tendo em vista as dificuldades econômicas e isto 
inviabiliza o acesso às modernas tecnologias, formando mal os 
médicos na quantidade que se forma; “médico hoje em Cuba é 
‘Commodity’, é moeda”.

A última pergunta foi: Os médicos do programa Mais Médicos se submetem ao Conselho 
Regional de Medicina (CRM), pois ele advogado sabe o quanto rigoroso é o CRM, e esses 
médicos estão também sob o crivo do CRM? Florentino respondeu: “NÃO, o CRM não pode 
intervir, pois eles não têm registro no CRM, o registro deles é no Ministério da Saúde!”

Esta entrevista demonstrou como o Governo Federal está levando à piora o sistema de 
saúde brasileiro, sem responsabilidade, sem critérios técnicos e deixando as entidades 
médicas de mãos atadas para evitar um caos no atendimento aos mais necessitados. É 
um programa eleitoreiro, com vieses contraditórios e escusos, beneficiando tão somente o 
regime comunista de Cuba.

Queremos também parabenizar o digno representante da AMB, Florentino Cardoso, 
por ter defendido com clareza a posição das entidades médicas. Sua entrevista de-
monstrou o que as entidades defendem e continuarão a defender e não retrocederão 
em nada e por nada nas suas convicções de dignidade e do exercício da medicina 
com ética e respeito.

No dia 10 de março, Florentino Cardoso, Presidente da AMB, concedeu uma exce-
lente entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, segue o resumo:

“O programa Mais Médicos 
é um programa eleitoreiro, 
com viéses contraditórios e 
escusos, beneficiando tão 
somente o regime comunis-
ta de Cuba”
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A Revista 
Visão Médica 
é uma pu-
blicação da 
Associação 
Paulista de 
Medicina 
Regional São 
Bernardo 
do Campo e 
Diadema

A Revista 

Tomás Patrício 
Smith-Howard

Os anúncios e matérias assina-
das publi cados nesta revista 
são inteiramente de respon-

sabilidade dos anunciantes e 
autores. A APM não se respon-

sabiliza pelos conteúdos .

“O mundo e as coisas 

dentro dele só mudam 

quando nós mudamos 

para valer...

Eu quero, portanto eu 

faço minha parte!!!

E você?...1 2 3 4”
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EU SOU APM

Sócio Novo

Guilherme Boni 
Especialidades: 
Ortopedista e 
Traumatologista
CRM: 141013
Admissão: junho de 
2013

“Tentar unir e fortalecer uma classe para 
conseguir algo benéfico para a sociedade”

Esta é a essência do associativismo na visão 
do Ortopedista e Traumatologista Guilherme 
Boni, membro do Grupo de Traumatologia Orto-
pédica da UNIFESP. Nesse contexto de união e 
força, a Associação Paulista de Medicina (APM) 
é para ele um eficaz “instrumento que possibi-
lita reunir os médicos em torno da defesa dos 
interesses de toda a classe médica”. Além dessa 
primordial missão, a APM também desenvolve 
atividades na área de educação continuada, 
importante para a atualização e/ou capacitação 
dos médicos em sua ou outras especialidades. 
“Todo médico deve ter uma entidade para repre-
sentá-lo, e a APM é uma Associação de união e 
luta nesse caminho marcado por adversidades 
políticas”, conclui Boni.

Sócio Antigo

Webert Fernando Reis
Acadêmico
Admissão: dezembro de 
2009 

“O associativismo é a 
força de qualquer classe 
trabalhadora”

Justamente por acreditar na força desse trabalho de-
senvolvido em prol dos direitos mútuos dos médicos é 
que Webert Fernando Reis tomou a importante decisão 
de ficar sócio da Associação Paulista de Medicina já 
na fase acadêmica, em 2009; como reside na cidade 
de São Bernardo, optou integrar o quadro associativo 
da Regional São Bernardo/Diadema. Além do trabalho 
na área de Defesa Profissional, Reis destaca ainda os 
benefícios de corporativismo e outros serviços que 
a entidade proporciona, como a sala Conforto que, 
instalada na sede da entidade, oferece uma série 
de comodidades para o médico, principalmente para 
o profissional que está em trânsito e precisa de um 
espaço para descansar, abrir seus e-mails, etc. O 
acadêmico Webert Fernando Reis já utilizou e aprova 
o espaço climatizado, dotado de sofá, computador 
com internet, frigobar, máquina de café, jornais e 
revistas e TV.

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

 Eletrodomésticos

ELECTROLUX
A maior fabricante mundial de 
eletrodomésticos oferece descontos 
de até 40% e parcelamento em até 
10x sem juros. Frete grátis para todo 
o Brasil. 
Localização: Nacional (compra online)

 Cursos

YÁZIGI INTERNEXUS
A Yázigi escola de idiomas oferece 
15% de desconto para adultos e 
25% para dependentes menores de 
18 anos.
Localização: Consulte as unidades

CENTRO BRITÂNICO DE IDIOMAS
Associados  e dependentes da 
APM ganham 20% de desconto 
nos cursos regulares. Os cursos 
dispensam taxa de matrícula. O 
material didático não está incluso 
no valor do curso (e também não 
tem desconto no valor).
Localização: Consulte as unidades.

 Seguros e Planos de Saúde

MDS 
Seguros de auto, residência e outros 
produtos com valores especiais.

 Eletroeletrônicos

FAST SHOP
Até 30% de desconto nos produtos 
do Fast Club, hotsite exclusivo criado 
para a APM.
Localização: Nacional (compra online)

SONY 
Até 20% de desconto na loja online. 
Fabricante de diversos produtos 
eletrônicos, como Acessórios de 
Áudio, MP3 & MP4 Player, Câmeras 
e Filmadoras, Games, Computado-
res & Tablets, Celulares, Televisores, 
Blu-ray, DVD & Home Theater. 
Localização: Nacional (compra online)

 Serviços

ARTE MAIS CULINÁRIA
Buffet especializado em diversos 

tipos de eventos, oferece 10% de 
desconto em todos os produtos e 
serviços.
Localização: São Paulo

 Veículos

ALUGUE BRASIL 
20% na locação de veículos.
Localização: Consulte as unidades.

 Flores e Decoração

LOFT HOME FASHION 
Loja de móveis e decoração, oferece 
cortinas e persianas luxaflex, toldos 
stobag, tecidos para decoração, pa-
péis de parede e tapetes com 10% 
de desconto, em três parcelas sem 
entrada, ou à vista com mais 5% de 
desconto.
Localização: Presidente Prudente 

MARIA PRESENTEIRA
A loja online tem a disposição de 
produtos  originais, divertidos e 
charmosos para presentear e de-
corar com 15% de desconto a vista 
no boleto ou 10% a prazo parcelado 
em até 3x sem juros cumulativo em 
promoções.
Localização: Nacional (compra online)

 Doces e Café

QUE SEJA DOCE
Especializada em doces finos. Asso-
ciados e colaboradores da APM têm 
20% de desconto nas encomendas 
especiais para festas e eventos, pedi-
do mínimo, caixa com: 16 macarons 
ou 15 brigadeiros ou 8 caneles. 
Localização: São Paulo

 Informática e Comunicação

SONY VAIO
Fabricante de uma infinidade de 
produtos eletrônicos, tais como 
Acessórios de Áudio, MP3 & MP4 
Player, Câmeras e Filmadoras, 
Games, Computadores & Tablets e 
etc., agora a Sony conta com o VAIO, 
um dos melhores notebooks do 
mercado. A loja online disponibiliza 
até 20% de desconto.
Localização: Nacional (Compra online)

SÃO JOÃO INFORMÁTICA
Associados têm direito a 10% de 
desconto no pagamento à vista ou 
em até 3 vezes sem juros na compra 
de equipamentos e suprimentos de 
informática.
Localização: São João da Boa Vista / 
SP (Compra online)

HAVANNA
15% de desconto em todos os pro-
dutos disponíveis no site
Localização: Nacional (compra online)

 Uso Pessoal

OLOOK
15% de desconto em roupas femini-
nas.
Localização: Nacional (compra online)

 Hotéis e Viagens

ROYAL PALM PLAZA
Desconto de 10% na diária e isen-
ção na taxa de serviço. 
Localização: Campinas

HOTEL NACIONAL INN
Rede presente em 12 cidades do 
Brasil. Descontos de 15% e também 
promoções de pagamento que esti-
verem sendo realizadas. 
Localização: Consulte as unidades.

POUSADA VILLA HARMONIA
A Pousada Villa Harmonia, localiza-
da próxima ao Centro Histórico de 
Paraty, oferece 20% de desconto no 
valor da diária.
Localização: Rio de Janeiro

 Agência de Turismo

STELLA BARROS
10% de desconto em pacotes 
Stella Barros. 5% nos demais 
pacotes nacionais e internacionais. 
Compra via telefone e email.
Localização: São Paulo

 Casa e Decoração

MEU MÓVEL DE MADEIRA
20% de desconto no pagamento à 
vista ou 10% no pagamento a prazo.
Localização: Nacional (compra online)

 Grande ABC

SPAZIO ITALIANO
Associado da APM tem 10% de des-
conto nos cursos ministrados nas 
escolas e nos cursos in-company, 
abrangendo a região do ABC e São 
Paulo.
Localização: Santo André

RESTAURANTE ESTAçÃO LEOPOLDI-
NA PARRILLA
Os melhores cortes de carnes argen-
tinas na parrilla! 10% de desconto 
no valor total da conta. 
Localização: São Bernardo do 
Campo

PRESIDENTE RESTAURANTE E BAR
O Presidente Restaurante oferece 
menus no almoço (segunda a sexta) 
elaborados a preços convidativos, 
com entrada, prato principal, água 
e sobremesa. Associados da APM 
e seus acompanhantes têm ainda 
10% de desconto no total da conta e 
café expresso cortesia.
Localização: São Bernardo do 
Campo

SELFE TURISMO
Associado APM têm 5% de desconto 
para pacotes de viagens, com paga-
mento de 10 a 12 vezes sem juros.
Localização: São Bernardo do 
Campo

 Restaurantes e Bebidas

EMPÓRIO VILLA REAL
Excelentes vinhos e queijos, em 
um ambiente charmoso, aconche-
gante e com atendimento especial. 
Oferece 10% de desconto em vinhos 
nacionais, 6% em vinhos importa-
dos, 5% para as demais bebidas e/
ou outros produtos da loja.
Localização: Presidente Prudente

 Lazer e Entretenimento 

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

CLUBE DE BENEFÍCIOS

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

A Câmara dos Deputados vai se reunir em Comissão 
Geral, no dia 8 de abril, das 10h às 16h, para debater 
o financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS). A 
proposta foi feita em 11 de março pelo presidente da 
Casa, Henrique Eduardo Alves (PMDB/RN), aos repre-
sentantes do Movimento Saúde + 10 – que defendem a 
aplicação de 10% da Receita Corrente Bruta da União na 
área –, e a um grupo de parlamentares. Com a Comissão 
Geral, representantes do governo e da sociedade civil 
vão apresentar, no plenário da Câmara, alternativas de 
financiamento do SUS.

O 2º vice-presidente do Conselho Federal de Medicina 
(CFM) e coordenador da Comissão Nacional Pró-SUS, 
Aloísio Tibiriçá, participou da reunião com o presidente 
da Câmara e avalia como importante a proposta, já que 
a realização da Comissão vai coincidir com o início das 
mobilizações das entidades médicas na luta por um 
maior financiamento do SUS e em defesa da saúde e de 
melhores condições de trabalho na rede pública e suple-
mentar. “No dia 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, vamos 
realizar atos nos estados para denunciar a precariedade 
da saúde pública e, no dia seguinte, estaremos em Brasília 
para defender mais recursos para o SUS”, afirma Tibiriça.

As entidades solicitaram ao presidente da Câmara a 
desapensação do projeto de lei 321/13, de autoria po-
pular, que prevê a vinculação de 10% da receita bruta 
da União para a saúde. Apresentado em agosto do ano 
passado, com o apoio de 2,2 milhões de assinaturas, 
o projeto foi apensado a outros projetos.

As entidades também querem que seja dado o 
tratamento de urgência ao projeto. O deputado Hen-
rique Eduardo Alves sugeriu, então, a realização da 
Comissão Geral para que o assunto seja debatido 
amplamente e se encontre no Congresso o melhor 
encaminhamento possível.

A reunião com o presidente da Câmara foi acom-
panhada pelos deputados Darcísio Perondi (PMDB/

Comissão Geral debate 
financiamento do SUS

RS), Osmar Terra (PMDB/RS), João Ananias (PCdoB/
CE), Lincoln Portela (PR/MG), além de representan-
tes de entidades do Movimento Saúde + 10, como a 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
o Centro Brasileiro de Estudos da Saúde (Cebes) e a 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Saúde 
(CNTS), além de Central Única dos Trabalhadores 
(CUT) e Associação Brasileira de Saúde Coletiva 
(Abrasco).

No encontro preparatório para essa reunião, além de 
Tibiriçá, representaram as entidades médicas Márcio 
Bichara (da Comissão Pró-SUS e, também, da Federa-
ção Nacional dos Médicos) e o conselheiro do CFM e 
integrante da Comissão de Assuntos Políticos (CAP), 
Waldir Cardoso.

     Fonte: CFM

“Plano de Carreira no SUS aguarda votação 
na Câmara”

Está pronto para votação em Plenário o 
projeto que define uma carreira de Estado para 
médicos (PEC 454/09), aprovado no dia 20 de 
novembro pela Comissão Especial da Câmara 
dos Deputados, por meio de parecer substitutivo 
do médico e deputado Eleuses Paiva (PSD-SP), 
vice-líder da bancada e relator da matéria.

Com ele, “fica estabelecida dedicação exclusiva 
dos médicos ao Sistema Único de Saúde 
(SUS), progressão na carreira e capacitação 
profissional”, explicou Paiva.

De acordo com o texto aprovado, o ingresso 
ocorrerá por concurso público. O desenvolvimento 
da carreira obedecerá a critérios de merecimento 
e antiguidade, e as atividades estarão sujeitas 
à fiscalização por órgão a ser determinado. Os 
salários serão definidos em lei específica.

Fonte: Cremesp
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DEFESA PROFISSIONAL

AMB lança site que reúne denúncias sobre 
problemas na saúde pública e privada

Médicos de SP suspendem 
atendimento aos planos de saúde 
no dia 7 de abril

Entidades médicas condenam abusos
dos planos de saúde

A Associação Médica Brasileira (AMB) lançou o pro-
jeto Caixa-preta da Saúde, em 12 de março. A ideia é 
reunir em um site denúncias relacionadas a problemas 
encontrados pela população brasileira na saúde pública 
e particular.

“Nosso interesse maior é mostrar a realidade do 
que está acontecendo no país. Em postos de saúde, 
hospitais, UPAs (Unidades de Pronto-Atendimento)”, 
disse o presidente da AMB, Florentino Cardoso. “Que-
remos possibilitar que a população do país inteiro se 
manifeste”, completou.

Profissionais paulistas de Medicina suspenderão o aten-
dimento eletivo em todo o estado; Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional terão paralisações pontuais; Odontologia terá 
manifestações públicas.

O estado de São Paulo terá um grande protesto contra os pla-
nos e seguros saúde, em 7 de abril. Pela primeira vez, categorias 
profissionais estarão unidas para reivindicar o acesso pleno à 
assistência para os pacientes e a valorização do trabalho dos 
prestadores de serviços. Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais 
e cirurgiões-dentistas cerrarão fileira com a classe médica, que 
suspenderá o atendimento eletivo por 24 horas.   Desde já, os mé-
dicos estão antecipando os atendimentos de suas agendas para 
suspender a prestação de serviços aos planos de saúde, em 7 de 
abril. Na data, será realizada somente assistência em urgência 
e emergência.   A ideia da classe é responder adequadamente 
às demandas de todos os pacientes, que, aliás, são tão vítimas 
das operadoras quanto os próprios profissionais de Medicina e 
demais áreas da Saúde. 

“Este ano, também protestamos contra a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar [ANS] por conta da Consulta Pública nº 
54, sobre norma que estimularia boas práticas entre as ope-
radoras de planos de saúde e prestadores de serviços, mas, 
em verdade, está embutindo regras nocivas aos prestadores 
e pacientes. O texto ressuscita o pagamento por performance, 
ou seja, bônus para os médicos que economizam mais. Além As entidades médicas, entre elas o Cremesp, a Associação Paulista de Medicina (APM) e o Sindicato dos 

Médicos de São Paulo (Simesp), avaliam que a medicina suplementar tem agido de forma desrespeitosa 
em relação aos médicos e pacientes, impedindo procedimentos e interferindo na autonomia profissional e 
nas internações hospitalares.

Segundo o último balanço divulgado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), foram recebidas 
mais de 100 mil reclamações dos usuários contra os planos de saúde em todo país em 2013, o que equi-
vale a um crescimento de 31% referente ao ano anterior. A principal reclamação entre os usuários descrita 
no relatório da ANS foi em relação a problemas de cobertura do plano, com mais de 74 mil queixas. “Os 
planos de saúde interferem muito nos procedimentos e exames e isso causa impacto principalmente para 
os usuários, que precisam de autorização para realizar determinados processos. Há restrições na oferta 
de atendimento aos pacientes e nas autorizações dos procedimentos”, explica o presidente do Simesp, Cid 
Carvalhaes.

Fonte: Cremesp

Ao acessar o site, as pessoas vão poder indicar o Estado, 
a cidade e o local onde o problema foi encontrado. Basta 
clicar no mapa e relatar o ocorrido. É possível enviar ainda 
fotos e vídeos. Não é preciso se identificar – a denúncia 
pode ser feita de forma anônima. Uma equipe da AMB 
ficará responsável por analisar o material e disponibilizá-
-las no site.

O presidente da AMB lembrou que o objetivo do projeto não 
é resolver todos os problemas relacionados à saúde brasileira, 
mas dar voz à população e, em seguida, pressionar o governo 
para tomar as providências necessárias. “Quando a denúncia 
se torna pública, os líderes tendem a se manifestar”, destacou 
Cardoso.

Dados da associação indicam que o Sistema Único de 
Saúde (SUS) desativou quase 42 mil leitos nos últimos sete 
anos. O órgão cita ainda pacientes que ficam anos na fila de 
espera para cirurgias e exames, e a falta de infraestrutura, me-
dicamentos e material básico para atendimento à população.

Fonte: Agência Brasil

disso, existe a questão da instaura-
ção de uma câmara arbitral, o que 
impediria os médicos de recorrerem à 
justiça comum caso tivessem problemas 
com as operadoras de planos de saúde”, 
informou o presidente da APM, Florisval 
Meinão, em reunião realizada na sede da 
entidade em 24 de fevereiro.

  
Segundo o ex-presidente e atual conselheiro 

do Conselho Regional de Medicina do Estado 
de São Paulo (Cremesp), Renato Azevedo Júnior, 
2014 é o ano em que os médicos deixarão bem 
claro que não admitem ataques aos pacientes e 
nem a eles próprios. Periodicamente, haverá mani-
festações em defesa da plena assistência na saúde 
suplementar e na rede pública, o SUS.

“Outra pauta do 7 de abril é por mais investimentos no 
Sistema Único de Saúde (SUS). É absurdo um país do porte 
do Brasil ser um dos lanterninhas em destinação de recursos 
à Saúde na América Latina”, finaliza Azevedo. 

Fonte: APM

-
ção de uma câmara arbitral, o que 
impediria os médicos de recorrerem à 
justiça comum caso tivessem problemas 
com as operadoras de planos de saúde”, 
informou o presidente da APM, Florisval 
Meinão, em reunião realizada na sede da 

Segundo o ex-presidente e atual conselheiro 
do Conselho Regional de Medicina do Estado 
de São Paulo (Cremesp), Renato Azevedo Júnior, 
2014 é o ano em que os médicos deixarão bem 
claro que não admitem ataques aos pacientes e 
nem a eles próprios. Periodicamente, haverá mani-

Doação de sangue
Em uma ação de cidadania, os médicos aprovei-

tarão a suspensão do atendimento em 7 de abril e 
promoverão uma campanha de doação de sangue. 
Um posto de coleta funcionará das 9h às 12h, na 
sede da Associação Paulista de Medicina (Avenida 
Brigadeiro Luís Antônio, 278).

Os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e 
cirurgiões-dentistas também participarão da inicia-
tiva, que, aliás, é extensiva à toda a comunidade. 

“Durante o ano todo há planos de saúde tiran-
do o sangue dos médicos e metendo a faca nos 
pacientes. Dessa vez, doaremos nosso sangue 
por uma boa causa: os nossos pacientes, que são 
vítimas de toda a sorte de abusos e negativas 
de cobertura de algumas operadoras”, esclarece 
Florisval Meinão.

Pauta que será discutida nas reuniões com as operadoras, 
baseada nas deliberações da reunião da Comissão Nacional 
de Saúde Suplementar (Comsu) realizada na sede da APM em 
14 de fevereiro:

1. Valorização das consultas médicas com pleito de R$ 100;
2. Reajuste dos procedimentos com base na CBHPM, incluindo 
recuperação das perdas acumuladas nos últimos anos;
3. Contratualização de acordo com as exigências da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), especialmente quanto 
ao cumprimento da Instrução Normativa nº 49, que determina 
que todos os contratos devem conter critérios e periodicidade 
de reajuste dos honorários médicos de forma clara, não sendo 
aceitas minutas com frações de índices;
4. Sistema de hierarquização dos procedimentos médicos, 
tendo como referência a CBHPM.
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PARLAMENTARDEFESA PROFISSIONAL

Alesp avalia alterações no projeto de 
Carreira do Médico em São Paulo

Rol de 
Procedimentos e 
Serviços Médicos 
(RPMS)

As alterações no Projeto de Lei Complementar 
39/2012, que institui a Carreira de Médico no 
âmbito da Secretaria de Estado da Saúde do 
Estado de São Paulo, foram encaminhadas à 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 
de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde 
(SES-SP).

O projeto – anteriormente aprovado pelo Ple-
nário – estabelece três diferentes jornadas de 
trabalho para o médi-
co: uma de 40 horas 
semanais, uma de 24 
e uma de 20 horas 
semanais. Na jornada 
de 40 horas, os ven-
cimentos variam de 
R$ 3.800 a R$ 4.350, 
aproximadamente; na 
de 24 horas, de R$ 
2.280 a R$ 2.610,37; e 
no regime de 20 horas, 
os ganhos vão de R$ 
1.900 a R$ 2.175,31.

Além das novas faixas 
salariais, a carreira traz 
outros benefícios, além 
do Prêmio de Produti-
vidade Médica (PPM), 
que incorpora diversos 
prêmios e gratificações 
atuais. Para ter direito a esse prêmio, entretanto, 
o médico não poderá ter nenhuma falta sem justi-
ficativa ao trabalho. Nesses casos, a remuneração 
para 20 horas semanais, segundo a Secretaria, 
poderá chegar a R$ 6 mil, a partir de 2014. Quan-
do apresentou o plano na sede do Cremesp, o 
secretário de Estado da Saúde, David Uip, afirmou 
também que seriam criadas 600 novas vagas de 
Residência Médica, com tutoria, abrangendo 68 
instituições, num total de 6.134 vagas. 

Propostas

As entidades médicas paulistas, entre elas o 
Cremesp, o Simesp e a Associação Paulista de 
Medicina, identificaram problemas na formula-
ção do plano em termos salariais e apresenta-
ram diversas reivindicações à Secretaria. Entre 
as alterações propostas pelo governo, estão: 
Adicional de Local de Exercício aos integrantes 
da carreira de Médico, no âmbito da Secretaria 

de Estado da Saúde, des-
tinado aos servidores no 
exercício da assistência, 
em unidades com carac-
terísticas que remetem 
a um elevado grau de 
investimento em recur-
sos humanos, diante da 
dificuldade na fixação 
de equipes; percentuais 
escalonados do adicional 
de local de exercício, que 
iniciam em 30% para os 
ingressantes na Carreira 
Médica, observada a jor-
nada de trabalho, e que 
mediante requerimento 
do servidor, poderá ser 
substituído em 35%, 40% 
e 45%, de acordo com a 
titulação apresentada: 
mestrado, doutorado e 

pós-doutorado; previsão de ingresso em jorna-
das de trabalho de 12 horas (reduzida), 20 horas 
(parcial) e 24 horas (ampliada); e a redução do 
lapso temporal para a evolução funcional, de 
modo a abreviar, no primeiro processo de promo-
ção, os interstícios mínimos na carreira: cinco 
anos, na primeira classe de Médico I para Mé-
dico II; e 15 anos, na segunda classe de Médico 
II para Médico III.

Fonte: Cremesp

Membros da Comissão de Assuntos Políticos 
da Federação Nacional dos Médicos (CAPFENAM) 
se reuniram, em 12 de fevereiro, com o relator 
do PLC 39/2007, o senador Roberto Requião. O 
objetivo do encontro foi buscar o apoio do parla-
mentar na defesa dos interesses da categoria. A 
matéria estabelece critérios para a edição do Rol 
de Procedimentos e Serviços Médicos (RPMS) e dá 
outras providências. Diz respeito a todos os aten-
dimentos, exames e tratamentos com a cobertura 
obrigatória pelos planos de saúde. De autoria do 
deputado Inocêncio Oliveira (PR/PE), o PLC dispõe 
sobre honorários médicos e contratualização, 
além de dar poder à Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) para intervir, caso as partes 
envolvidas não cheguem a um consenso. A FENAM 
é a favor da matéria, por defender uma das ban-
deiras relacionadas à luta na saúde suplementar. 
O secretário de saúde suplementar da entidade, 
Márcio Bichara, salientou dois artigos no PLC que 
são de relevância para o movimento. O primeiro 
trata de aumentar a racionalidade do reajuste de 
mensalidades das operadoras. O segundo dá pos-
sibilidade da ANS criar mecanismos para dirimir 
conflitos, facilitando a negociação e preservando 
o equilíbrio dos contratos para evitar prejuízos aos 
envolvidos. O texto está em análise na Comissão 
de Assuntos Econômicos. Também esteve presente 
no encontro o assessor parlamentar da entidade, 
Napoleão Puente Salles.

Fonte: Fenam (por Fernanda Lisboa) 

PEC desonera medicamentos

Tramita na Câmara dos Deputados a proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 301/13, do deputado 
Francisco Chagas (PT-SP), que extingue os impos-
tos sobre produtos farmacêuticos e os insumos 
utilizados em sua produção e comercialização.

A comissão especial para analisar a PEC, que 
tramita conjuntamente com duas outras propos-
tas relativas à redução de tributos, foi criada no 

ano passado, mas ainda não foi instalada. Caso a 
proposta seja aprovada, toda empresa brasileira 
ou estrangeira que queira produzir medicamentos 
para uso humano no Brasil teria a isenção comple-
ta dos tributos. De acordo com o autor da proposta, 
os impostos sobre esses produtos atualmente são 
da ordem de 33,9%. Francisco Chagas lista entre 
os argumentos para a aprovação do texto: 

- o fim da guerra fiscal entre os estados, já que 
hoje os governos estaduais estabelecem alíquotas 
de ICMS diferentes sobre os produtos farmacêu-
ticos; 

- o estímulo à criação de uma política pública in-
dustrial para fortalecer o setor farmacoquímico no 
Brasil, pois atualmente a produção é inferior a 10%; 

- a geração de tecnologia, empregos e maiores 
investimentos; e 

- a transferência direta, da ordem de R$ 19 
bilhões, para o bolso do consumidor de produtos 
farmacêuticos.

Fonte: Agência Câmara

Teste da linguinha

 Os hospitais e as maternidades públicos ou 
ligados ao Sistema Único de Saúde (SUS) pode-
rão ser obrigados a realizar o chamado “teste da 
linguinha” (avaliação do frênulo ou membrana 
da língua) em bebês recém-nascidos. Esse teste 
avalia a existência de problemas na língua que 
podem levar a desmame precoce, baixo ganho de 
peso e língua presa. De acordo com o substitutivo 
aprovado, não poderá haver contingenciamento de 
recursos pelo Ministério da Saúde, e a oferta do 
teste será efetivamente obrigatória.

O substitutivo é da Comissão de Seguridade 
Social e Família aos projetos de lei 4832/12, 
do deputado Onofre Santo Agostini (PSD-SC), e 
5146/13, do deputado Ricardo Izar (PSD-SP). A 
matéria, aprovada em caráter conclusivo pela CCJ, 
será votada ainda pelo Senado.

Fonte: Agência Câmara
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AGENDA CIENTÍFICA

ABRIL

3ª Jornada Integrada de Qualidade em 
Hemodiálise: da teoria à prática
Sociedade Brasileira de Nefrologia
Dias: 3 a 5 
Local: Higienópolis Medical Center (São 
Paulo / SP)
Informações e Inscrições: (11) 5579-1242 
/ www.jornadahemodialise.com.br / e-mail: 
jornadahd@jornadahemodialise.com.br
 
Reunião Cientifica de Coloproctologia | 
Tratamento cirúrgico eletivo da doença 
diverticular - Indicações e técnicas 
Associação Paulista de Medicina – 
Departamento de Coloproctologia
Dia: 7 
Local: APM (Av. Brigadeiro Luís Antônio, 278 
– Bela Vista – São Paulo/SP)
Informações:(11)3188-4577 Carolina Lopes 
/ www.apm.org.br
 
Curso de Formação em Medical Science 
Liaison - MSL
Sociedade Brasileira de Medicina 
Farmacêutica 
Módulo I: 01/04
Módulo II: 07/04
Módulo III: 17/04
Módulo IV: 22/04
Local: Auditório do SINDUSFARMA (Rua 
Alvorada, 1.280, Vila Olímpia, São Paulo/SP)
Informações: (11) 3253-2848 / www.sbmf.
org.br / e-mail: eventos@sbmf.org.br
 
Fórum de Debates em Reumatologia (1° 
Semestre/2014)
Sociedade Paulista de Reumatologia
Dias: 1/04, 6/05 e 3/06
Local: Associação Médica Brasileira (São 
Paulo/SP)
Informações: (11) 3284-0507 / e-mail: 
reumatologiasp@reumatologiasp.com.br
 
Simpósio “Uso do Placebo em Pesquisa Clínica”
Sociedade Brasileira de Medicina 
Farmacêutica, em parceria com o CFM
Dia: 3
Local: Auditório do CFM (Brasília)
Informações: (11) 3253-2848 / www.sbmf.
org.br /e-mail: eventos@sbmf.org.br
 
VIII Congresso Paulista de Doenças 
Digestivas
Sociedade de Gastroenterologia de São Paulo
Dias: 3 a 6
Local: Campos do Jordão Convention Center 
(Campos do Jordão/SP)
Informações: (11) 3813-8896 / www.
gastrosp2014.com.br
 
XII Curso de Residentes em 
Otorrinolaringologia 2014 
Departamento de Otorrinolaringologia da APM

Dias: 4 – 19h20 às 21h40 
          5 – 08h20 às 11h40
Informações: (11) 3188-4248 / 
Acesse: www.apm.org.br/eventos/
cursoresidentesorl
 
X Congresso Paulista de Clínica Médica
Sociedade Brasileira de Clínica Médica
Dias: 4 e 5
Local: Centro Fecomércio de Eventos (São 
Paulo/SP)
Informações: (11) 5908-8385 /  www.
clinicamedicaonline.com.br
 
Curso AVR - Assistência à Vida em 
Radiologia 2014
Colégio Brasileiro de Radiologia e 
Diagnóstico por Imagem – CBR
Dia: 5 – 8h às 17h (Vagas limitadas!)
Local: Sede do CBR (Av. Paulista, 37, Cj. 71, 
São Paulo/SP)
Informações e Inscrições: (11) 3372-4544 / 
www.cbr.org.br
 
Jornada de Cardiologia para o Pediatra
Sociedade de Pediatria de São Paulo
Dia: 5 – 8h às 18h
Local: APM (Av. Brigadeiro Luís Antônio, 
278, Bela Vista, São Paulo/SP)
Informações e Inscrições: (11) 3849-8263 / 
e-mail: pediatria@meetingeventos.com.br
 
V SIMI – Simpósio Internacional de 
Medicina Intensiva
Realização: IEP – Instituo Sírio-Libanês de 
Ensino e Pesquisa
Apoio: Associação Brasileira de Medicina de 
Urgência e Emergência
Dias: 8 a 12
Local: Instituto Sírio Libanês de Ensino e 
Pesquisa (São Paulo/SP)
Informações: www.simisirio.com.br
 
Curso de ortopedia e Traumatologia:
Módulo Pediátrica – Osteometabólica
Sociedade Brasileira de Ortopedia e 
Traumatologia – Regional São Paulo
Dia: 9, 19h às 22h
Informações: (11) 3188-4250, com Débora 
Macedo
 
1° Congresso Brasileiro e Latino-Americano 
de Tratamento por Ondas de Choque
Sociedade Brasileira de Ortopedia e 
Traumatologia
Dias: 11 e 12
Local: São Paulo / SP
Informações: CS Eventos (11) 2639-1002 
Claudia Sartori 
E-mail:contato@cseventos.net
 
III Simpósio Internacional de Câncer de 
Pulmão
Sociedade Brasileira de Cancerologia
Dias: 11 e 12

Local: Hotel César Park Faria Lima (São 
Paulo/SP)
Informações: www.sbcancer.org.br
 
Atualização em Pneumologia Pediátrica e 
em Imunizações (Grande ABC)
Centro de Estudo de Pediatria Maria 
Aparecida Sampaio Zacchi
Dia: 15, 19h às 22h
Local: APM Reg. Santo André (Av. dos 
Andradas, 224, Santa Tereza, Santo André/
SP)
Informações: (11) 4990-0366
 
Web Transmissão de Infectologia 
Medicina do Viajante – Vacinas e 
Profilaxias
Dia: 17, 20h30 às 22h
Local: APM (Av. Brigadeiro Luís Antônio, 
278, Bela Vista, São Paulo/SP)
Informações: (11) 3188-4252 / e-mail: 
inscricoes@apm.org.br
Acesse: www.apm.org.br/eventos/infectologia
 
1° Congresso Paulista do Conselho 
Regional de Enfermagem de São Paulo
Conselho Regional de Enfermagem de São 
Paulo - COREN
Dias: 23 a 26
Local: Palácio das Convenções do Anhembi 
(São Paulo/SP)
Informações: e-mail: congresso@coren-sp.
gov.br / www.congresso.coren-sp.gov.br
 
Oficina de Balão Intragástrico 2014 
Sociedade Brasileira de Endoscopia 
Digestiva
Dias: 25 e 26 (Vagas limitadas!)
Local: Centro de Treinamento SOBED / 
Hospital Ipiranga (São Paulo/SP)
Informações e Inscrições: (11) 3148 – 8200 
/ 0800 77 15191 / www.oficinabalao.com.br
 
Curso Teórico- Prático no Tratamento da 
SAOS em 2014 
Técnicas Básicas de Cirurgia Esquelética 
em SAOS e Marcadores de Posicionamento 
Articular, Astrocopia.
Associação Brasileira de 
Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial
Dias: 25 e 26 (Vagas limitadas!)
Local: Núcleo de Otorrinolaringologia, 
Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Medicina 
do Sono de São Paulo (São Paulo/SP)
Informações: (11) 5573-1970, com 
Elisângela  / e-mail: japorl@uol.com.br
  
6° Encontro de Neurocirurgiões Jovens do 
Estado de São Paulo
3° Congresso Brasileiro de Abordagens 
Neurocirúrgicas
Associação dos Neurocirurgiões do Estado 
de São Paulo - SONESP
Dias: 25 a 27
Local: Universidade Nove de Julho (Rua 

AGENDA APMSBC/D

Vergueiro, 249, São Paulo/SP)
Informações: (11) 3207-8241 / e-mail: 
neurojovem@sonesp.com.br
 
19° Encontro do Núcleo de Especialidades 
da Sociedade Brasileira de Patologia
Sociedade Brasileira de Patologia
Dia: 26, 8h às 18h
Local: Escola Paulista de Medicina (Unifesp) 
Anfiteatro Lemos Torres (Rua Botucatu, 740, 
São Paulo/SP)
Informações: (11) 5080-5298 / www.sbp.
org.br
 
Tosse crônica: um desafio para o pediatra 
e um estresse para os pais
SPSP - Sociedade de Pediatria de São Paulo
Dia: 26, 8h30 às 12h
Local: Anfiteatro Térreo da Sede da SPSP 
(Al. Santos, 211, Térreo, Cerqueira César, 
São Paulo/SP)
Informações e inscrições: (11) 3849-
8263 ou 3849-0379 / e-mail: pediatria@
meetingeventos.com.br

Curso Continuado de Cirurgia Geral do 
Capítulo de São Paulo
Colégio Brasileiro de Cirurgiões
Dias: 26/04; 31/05; 28/06; 26/07; 30/08; 
27/09; 25/10 (08h30 às 16h30)
Local: APM (Av. Brigadeiro Luís Antônio, 
278, 9° andar, Bela Vista, São Paulo/SP)
Informações: (11) 3101-8792 / e-mail: 
contato@cbcsp.org.br
 
Comitê Multidisciplinar de Adolescência 
da APM
Tema: Dislexia – Conceito e Estratégias de 
Atendimento
Associação Paulista de Medicina 
Dia: 28, às 20h (próximas datas 1° 
semestre: 26/05 e 23/06)
Local: APM (Av. Brigadeiro Luís Antônio, 
278, Bela Vista, São Paulo/SP)
Informações: (11) 3188-4248 Depto. de 
Eventos / e-mail: incricoes@apm.org.br
Para assistir as palestras online, acesse: 
www.apm.org.br/eventos/tdah
  
IX Simpósio de PET/CT – 
VI Simpósio de SPECT/CT em Oncologia
Apoio: Sociedade Brasileira de Medicina 
Nuclear
Dias: 29 e 30
Local: São Paulo / SP
Informações: www.hospitalsiriolibanes.
org.br/ensino
 
34ª Jornada Paulista de Cirurgia Plástica
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica
Dias: 30/04 a 03/05
Local: Hotel Grand Hyatt São Paulo (São 
Paulo/SP)
Informações: (11) 3044-0000 
www.cirurgiaplastica.org.br

Introdução as Ideias de Freud 
Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905) Vol. VII

Segundo ensaio: A sexualidade infantil

Sociedade Brasileira de Psicanálise 

Seção Regional do Grande ABC

Dia: 5 – 8h30 (Certificado com 75% de presença)

Local: APM (Rua Pedro Jacobucci, 400 – São Bernardo do Campo / SP)

Maiores Informações: 

email: sbpsp.regionalgrandeabc@uol.com.br

www.sbpsp.org.br

Meta Real

Todas Segundas-feiras às 19h00 / Terças-feiras às 14h00

Seção Regional do Grande ABC

Local: Salão da APM SBC/D (Rua Pedro Jacobucci, 400 – São Bernardo do 
Campo / SP)

Maiores Informações: 
(11) 4438-6424 

www.metareal.com.br

VAGAS LIMITADAS
Informações: roberttinetto@uol.com.br
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EVENTOS CIENTÍFICOACONTECEU

Rua Atlântica, 121  - São Bernardo do Campo - SP - CEP: 09750-480
Fone: 11 4126-4000 - www.ecoimagem.com.br

Check-up
Realizando os exames preventivos 

relacionados ao Check-up da 
Ecoimagem, além do atendimento 

personalizado, conforto e 
comodidade, o executivo garante 

qualidade de vida e saúde.

• Ressonância Magnética

• Tomografia Computadorizada Multislice

• Colonoscopia

• Densitometria Óssea

• Doppler Fluxometria Colorida

• Ecocardiograma

• Endoscopia Digestiva

• Holter

• Laboratório de Análises Clínicas

• Mamografia Digital

• Mapa

• Raios-X Digital

• Teste Ergométrico

• Ultrassonografia Geral

O mais completo centro de 
diagnósticos do ABC 

CIENTÍFICO

Avanços em Cirurgia Vascular
Hussein Amin Orra

Cirurgião Vascular do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP), Doutor em medicina 
pela FMUSP e Responsável pelo serviço de Cirurgia Vascular e Endovascular do Hospital São Bernardo

A especialidade Cirurgia Vascular sofreu avanços consideráveis após 
a “Segunda Grande Guerra Mundial”. Foi neste período que as técnicas 
de restaurações vasculares foram substituindo as ligaduras de vasos 
com lesões e as amputações primárias em membros com traumas.

Desde então as técnicas vasculares vêm sofrendo mudanças, 
positivas, na direção das abordagens menos invasivas possíveis.

Tais mudanças levaram à criação de uma subespecialidade dentro 
da própria cirurgia vascular: a cirurgia endovascular.

A ideia é que, através de punções ou dissecções de artérias ou 
veias, se consiga abordar e tratar lesões em sítios distantes das 
áreas de abordagens. Assim, através de uma punção em artéria 
femoral, conseguimos tratar uma estenose de carótida com total 
segurança (através de filtros de proteção e visão por radioscopia 
constante durante o procedimento).

É possível tratar aneurismas de aorta torácica, abdominal e de 
artérias ilíacas por incisões inguinais e dissecções das artérias fe-
morais. Este tipo de tratamento reduz, habitualmente, a necessidade 
transfusional e de permanência em ambiente de UTI, diminuindo 
custos e proporcionando a possibilidade de uma alta hospitalar 
mais precoce. Quando necessárias, técnicas de correções híbridas 
(endovasculares e derivações abertas) podem ser usadas. Ainda 
assim a agressão cirúrgica é minimizada. O mesmo ocorre nas dis-
secções de aorta com início abaixo da artéria subclávia esquerda. 
As técnicas operatórias endoluminais mais apuradas diminuem as 
complicações do tratamento clássico.

Mesmo na interface com outras especialidades, como na gi-
necologia, é possível atuar. É o caso dos miomas, especialmente 
os intramurais, que conseguimos tratar com embolização. É um 
procedimento realizado através de punção, com baixíssima compli-
cação, bons resultados e que, principalmente, em pacientes jovens 
e nuligestas conseguimos tratar de forma mais conservadora. Há, 
também, os casos de claudicação intestinal com distensões e em-
pachamento pós prandial em pacientes com estenoses de artérias 
viscerais que podemos dilatar e colocar “stents” com melhora da 
perfusão visceral e alívio dos sintomas.

Muitas hemorragias digestivas baixas são factíveis de tratamento 
endovascular, na fase aguda, com liberação de “molas embolizan-
tes” nos locais de sangramentos ativos. Com isto é possível a 

preservação do intestino acometido com menor 
morbimortalidade.

Estenoses de veias subclávias causadas por múl-
tiplas punções das mesmas, principalmente, em pa-
cientes dialíticos podem ser tratadas por angioplastia 
e colocação de “stents” a fim de preservar um acesso 
para hemodiálise. Como sabemos um dos grandes 
problemas do paciente com insuficiência renal crônica é a falha das 
vias de acesso para o tratamento. Com isto conseguimos aumentar a 
“sobrevida” de uma fístula artério venosa, por exemplo.

Em conjunto com a cirurgia do trauma conseguimos tratar lacera-
ções de aorta em lesões por desaceleração decorrentes de acidentes.

Mesmo nos territórios de menor calibre, como em artérias distais 
de membros inferiores e superiores, abordamos e tratamos lesões 
estenóticas com o intuito de salvamento de membros. Há, moderna-
mente, dispositivos para micropunção de artéria pediosa e aborda-
gem retrógrada de sítios comprometidos por doença aterosclerótica.

No campo venoso, a colocação de filtro de veia cava inferior em 
pacientes com impossibilidade de anticoagulação plena para tra-
tamento de trombose venosa profunda e a fibrinólise das oclusões 
venosas extensas e com alto potencial de síndromes pós trombóticas 
graves ou “phlegmasias” já são rotina.

Em última análise, os pacientes são conduzidos, cada vez mais, de 
forma segura, menos invasiva e com menores riscos de mortalidade 
e morbidade das doenças vasculares.

É claro que tais procedimentos devem ter a segurança de uma 
retaguarda de UTI e hospitalar adequada. Foi então que o Hospital 
São Bernardo readequou seus equipamentos e melhorou o suporte 
para atender aos pacientes de alta complexidade com tranquilidade 
para a equipe cirúrgica. Lá contamos com um aparelho novo, com 
excelente definição de imagem e sala de hemodinâmica equipada 
e aparelhada para a realização desses procedimentos. Esse espa-
ço, diretamente ligado ao hospital, fica à disposição dos colegas 
vasculares que quiserem utilizá-lo diretamente ou, caso prefiram,  
encaminhar seu paciente para que nossa equipe faça o tratamento 
e reencaminhe o paciente ao médico assistente. Está, também, 
aberto aos colegas de outras especialidades que, porventura, em 
uma das interfaces possíveis, possam necessitar do concurso 
endovascular. A casa é nossa.



Realize seu evento num dos mais modernos auditórios da Região do ABC

Contato para locação: 4330-6166 / 4125-44 39 www.apmsbc.org.br
Amplo • Climatizado • Completa infraestrutura • Fácil acesso

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

LOCAÇÃO
•aproximadamente 36m², 2 salas distintas e 2 banheiros. 
Endereço: Av. Índico nº 61, térreo
Fone para Contato: 4122- 1362 / 99108-3644 
• Sala comercial com 62 m² no edifício Centro Empresarial Mediterrâ-

neo, Rua Mediterrâneo nº 290, São Bernardo do Campo/SP. Tratar nos 
telefones: 4123-3634/4122-5263/ 5037-2900.

PRECISA-SE 
• Médicos Pediatras, Clínico Geral, Neurocirurgiões e Cirurgião Pedi-

átrico. 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 res-
ponsável entrará em contato, caso a vaga ainda não esteja preenchida.

• Médicos com os seguintes títulos de especialistas AMB: Cirurgia Infantil, 
Infectologista, Mastologista, Reumatologista e Geriatria.

Enviar currículo para o e-mail: administracao@apmsbc.org.br, a 
pessoa responsável entrará em contato, caso a vaga ainda não esteja 
preenchida.

PREFEITURA de SBC SOLICITA:
• Cirurgião Geral - Vagas para plantonistas em Hospital de São Ber-

nardo do Campo. Contratação em regime CLT. Valores entre R$ 1.067,00 
e R$ 1.409,00 por plantão de 12 horas.

• Pediatras - Vagas para plantonistas em Hospital de São Bernardo 

do Campo. Contratação em regime CLT. Valores entre R$ 1.197,00 e 
R$ 1.565,70 por plantão de 12 horas.

• Cirurgião Pediátrico - Vagas para Hospital em São Bernardo do 
Campo. Contratação em regime CLT. Horário à combinar.

•  Intensivista Pediátrico - Vagas para plantonistas em Hospital e 
Pronto Socorro de São Bernardo do Campo. Contratação em regime CLT.

Obs.: Entrar em contato com Daniela no tel: (11) 4128-7730 e e-mail: 
daniela.pscsbc@gmail.com.

SUBLOCAÇÃO (horários)
• Para médicos ou psicólogos
No momento atendemos cirurgia vascular e plástica
Endereço: Edifício Pasteur, Rua Jurubatuba, 845, sala 95
Fones para contato: 4123-5231 / 99937-2744

VENDE-SE
• Clínica especializada em aparelho digestivo com 35 anos de 

existência e mais de 50.000 pacientes cadastrados. Atende clínica, 
cirurgia, endoscopia e ultrassonografia do aparelho digestivo, Centro, 
São Bernardo. Marcar entrevista pelo telefone: (11) 4121-3611, com 
Samai.

• Terreno com 320 m²,  situado na Rua Ruth Pinto de Camargo, 
esquina com a Rua Airton Gomes de Miranda,  Bairro Nova Petrópolis 
em São Bernardo do Campo / SP. Tratar nos telefones: 4123-3634 / 
4122-5263 / 5037-2900.
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