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DIA  ANIVERSARIANTE

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

Planos privados mais acessíveis: 
Mais uma enganosa invenção!

“Todas essas ações nos levam 
a pensar na ética que deveria 
prevalecer nas relações governo x 
sociedade civil x administradoras 
de planos de saúde, que é o 
respeito básico pelos outros, 
baseadas na necessidade da 
união e do consenso”

Primeiramente, desejamos um feliz ano novo a 
todos os colegas e que em 2017 paire sobre os 
governantes muito bom senso para vencer a crise 
que assola o país e que causou vários estragos 
na economia brasileira. E que os governantes 
não se esqueçam da área médica, pois a saúde 
ficou extremamente prejudicada e foi sucateada, 
em todos os sentidos.

Baseados nesse processo de sucateamento, 
voltamos aqui a alertar sobre o grande retrocesso 
que será imposto a todos caso se consolide a 
proposta do Ministério da Saúde em criar planos 
privados “teoricamente” mais acessíveis à popu-
lação que, diante da crise, perdeu seu emprego 
ou ficou com rendimentos insuficientes para pagar 
um plano com cobertura total. 

As entidades representativas da área médica 
são terminantemente contrárias a essa propo-
situra, pois ela busca reduzir o contingente de 
cidadãos que estão à procura do SUS e a inten-
ção do governo é justamente limitar o acesso ao 
SUS para que ele, governo, não tenha de investir 
recursos financeiros e transferir a sua responsa-
bilidade 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 que, além de ser onerado, vai 
pagar por um serviço que não vai levar.

As propostas já estão sendo levadas a um grupo 
de trabalho do Ministério da Saúde e, inicialmen-
te, serão formatados dois modelos de planos, 
um somente ambulatorial e outro ambulatorial + 
internação. Porém, tudo isso carece de muitas 
análises para que o cidadão não seja mais uma 
vez punido pela incompetência governamental.

Caso essas pro-
postas sejam apro-
vadas, o cenário que 
se vislumbra é de 
grandes dificulda-
des para os profis-
sionais da saúde e 
para os consumi-
dores. Mais uma vez, o lobby das empresas da área da 
saúde funcionou e encarcerará a todos.

Todas essas ações nos levam a pensar na ética que de-
veria prevalecer nas relações governo x sociedade civil 
x administradoras de planos de saúde, que é o respeito 
básico pelos outros, baseadas na necessidade da união 
e do consenso. Caso essa receita fosse seguida, com 
certeza, a sujeição imposta pela força e autoridade de 
acordos fechados na calada da noite não sobreviveriam.

Portanto, vamos aguardar o final de mais esta nove-
la envolvendo a 
área da saúde; 
desejamos que 
os próximos ca-
pítulos não sejam 
rocambolescos 
e que as cenas 
se desenvolvam 
dentro da cau-
tela necessária 
para apresentar 
um trabalho sério, que atenda a todos dentro do res-
peito que o ser humano merece.

Tomara que os grandes lobbys não saiam vitoriosos, 
aliás, seria muito bem-vinda uma lava-jato nas relações 
governo x ANS x planos de saúde! Não sobraria pedra 
sobre pedra!

Chamamos de ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos 
estão olhando. O conjunto de coisas que as pessoas fazem quando 

ninguém está olhando chamamos de caráter.
Oscar Wilde
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Esperado com ansiedade por muitos de nós 
que não víamos o fim daquele que parecia um 
ano que não queria acabar. Aguardamos a 
virada do ano com a ansiedade daqueles que 
acreditam que um momento mágico fosse sufi-
ciente para enterrar 12 meses dramaticamente 
históricos. Mas, nós da Associação Paulista de 
Medicina São Bernardo/Diadema   (APM-SBC/D) 
preferimos não acreditar em momentos mági-
cos. Preferimos depositar nossas crenças em 
trabalho, dedicação, criatividade, colaboração. 
Algumas das armas escolhidas para combater 
a crise.

No ano de 2016, tivemos a oportunidade de 
avançar positivamente em várias frentes no as-
sociativismo médico e em nosso relacionamento 
com a comunidade. Destacou-se a intensa 
atividade junto à nova Frente Parlamentar da 
Medicina no Congresso Nacional, na tentativa 
de defender os direitos da classe médica junto 
aos parlamentares. Por iniciativa de nossa regio-
nal, nossa assessoria jurídica manteve intenso 
trabalho junto aos projetos de lei e CPIs que 
envolvem assuntos médicos. 

Realizamos a Corrida e Caminhada da Cir-
culação, um evento de estímulo à prática que 
agregou aproximadamente 3.000 pessoas em 
São Bernardo do Campo. Consideramos como 
sendo o maior projeto comunitário dessa asso-
ciação naquele ano.

A campanha do Dia 
Mundial contra a Trom-
bose também envolveu a 
comunidade com muitas 
exposições na mídia, além 
do lançamento do website 
www.antitrombo.com.br.

Os projetos para este 
ano estão ainda mais am-
biciosos. Muitos eventos 
científicos e sociais para a classe médica e maior interação 
da APM-SBC/D com a comunidade. Manteremos a Corrida e 
Caminhada da Circulação, mas modificaremos o calendário de 
forma a coincidir com o Dia Mundial contra a Trombose, tornando 
a campanha ainda mais abrangente. Estamos em processo de 
criação de um cadastro eletrônico no nosso website com dados 
de divulgação dos consultórios de cada sócio da APM-SBC/D. 
Uma forma de facilitar contato e encaminhamento para seus 
pares e tornar essas informações mais acessíveis até mesmo 
para o público geral. 

Em outubro, teremos a eleição da nova diretoria para o triênio 
seguinte. Os novos diretores receberão o bastão dessa contí-
nua corrida de revezamento para que exista a continuidade da 
excelente gestão que caracteriza essa regional. 

Por fim, gostaria de convocar os colegas a frequentarem nossa 
confortável sede e nossos eventos científicos, sociais e esporti-
vos. A APM-SBC/D tem muito a oferecer quando há participação. 
E quanto maior esta for, mais ideias, colaboração, criatividade e 
trabalho para combater os tempos difíceis que atravessamos.

Finalmente 2017!

Robson Barbosa de Miranda
Diretor Científico
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SEGUROS
“Imprevistos surgem sem a gente 
esperar. Portanto, é importante 
estar prevenido para enfrentar os 
dissabores que eles ocasionam, 
garantindo a sua tranquilidade e 
de toda a família.

Sempre atenta, a Associação 
Paulista de Medicina de São 
Bernardo do Campo/Diadema 
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 do 
Campo

Mulheres já são maioria 
entre médicos jovens

Demografia Médica de São Paulo, produzida pelo Cremesp e 
pela Faculdade de Medicina da USP, revela uma maior presença 
feminina entre os formandos de Medicina, com rápida feminização 
da categoria nos últimos 10 anos.

• 123.761 é o número atual de médicos com endereço em 
território paulista e em atividade. 

• Desses médicos, 55,3% são homens e 44,7% são 
mulheres. 

• Essa relação se inverte quando se trata do grupo até 35 anos, 

que tem predominância feminina, com 54%. 

• Já a participação da mulher sobe para 58% na faixa mais 
jovem, com idade inferior a 25 anos.

Veja mais sobre a feminização da Medicina e outros dados esta-
tísticos no site da demografiamedica.org.br
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Fato mais gravoso é nos casos 
de óbitos. O nosso Superior Tri-
bunal de Justiça já demonstrou 
através de condenações em 
casos onde foi perdida oportuni-
dade de oferecer um tratamento, 
o qual poderia evitar a ocorrência 
do óbito. Vejam que não houve 
propriamente uma conduta er-
rada, mas uma oportunidade foi 
frustrada.

 
Em todos os casos acima a chance é vista como um bem, 

o qual não pode ser violado, sob pena de indenização 
equivalente.

 
Aplicando ao cotidiano médico, algumas operadoras de 

saúde vêm impedindo que certos procedimentos, exames 
e até mesmo cirurgias sejam realizadas, nitidamente por 
motivos econômicos.

 
Fato que nos causa maior preocupação é que caso venha 

a ser constatado que o procedimento não realizado poderia 
ter sido uma oportunidade efetiva e real de proporcionar ao 
lesado condições de evitar o prejuízo que sofreu, tanto o 
convênio como o médico correm o sério risco de serem acio-
nados judicialmente. Ao médico lhe será imputado a omissão 
por não ter empreendido todas as diligências devidas ao 
caso, ou seja, não ter aproveitado a chance do paciente.

 
No aspecto ético profissional também estaria sujeito a 

sanções, tendo em vista que o Código de Ética Médica é 
claro ao prever no seu artigo 32 que é “vedado ao médico 
deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e 
tratamento, cientificamente reconhecidos e ao seu alcance, 
em favor do paciente”.

 
Logo, atenção deve ser dada a mais essa modalidade 

de responsabilização civil, bem como não esquecer que as 
demandas indenizatórias não se pautam somente na negli-
gência, imprudência e imperícia, mas também na teoria da 
perda de uma chance.

 

Teoria da perda de uma chance

PALAVRA DO DIRETORJURÍDICO

Um dos temas intrigantes na atividade médica 
é o da responsabilidade civil. O número de de-
mandas judiciais que envolve o tema saúde tem 
aumentado exponencialmente nos últimos anos e 
grande parte refere-se a acusação de supostos 
erros médicos.

 
Processos dessa natureza demandam longa 

produção de provas, bem como a demonstração 
do nexo de causalidade entre ato e danos. Especi-
ficamente ao médico, demanda ainda a evidência 
de culpa, tendo em vista que sua atividade pres-
supõe obrigações de meio e não de resultado 
(ressalva para cirurgias estéticas).

 
No entanto, é prudente que o profissional médico 

tenha ciência de uma outra modalidade de respon-
sabilização civil que vem se tornando recorrente 
no Judiciário. Estamos nos referindo às demandas 
pautadas na “teoria da perda de uma chance”.

 
Autores desse tipo de ação focam suas ar-

gumentações pelo fato de não terem exercido 
determinada oportunidade, a qual poderia alterar 
o resultado adverso que se encontra ou a conse-
quência indesejada.

 
Um exemplo de fácil entendimento é o paciente 

que perde a visão, fato que não ocorreria caso 
fosse realizado um diagnóstico precoce.  Outro 
exemplo que pode ser aplicado ao cotidiano do 
médico é deixar de submeter o paciente a deter-
minado procedimento, o qual poderia lhe trazer 
chances de melhora ou mesmo cura.

 
Percebe-se que nestes casos não houve suposta 

imperícia, imprudência ou negligencia do médico 
(requisitos habituais para pleitos indenizatórios), 
mas pelo simples fato do paciente não ter sido 
submetido a procedimento que lhe poderia tra-
zer benefícios, pode haver o risco de demandas 
judiciais de cunho indenizatório.

 

Fernando Godoi Wanderley
Advogado do Depto. Jurídico da 

APM-SBC/D
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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 ativida-
des culturais externas.
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, Ende-
reço: 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) 

       

  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. Ambien-
te familiar, com riqueza de detalhes em sua 
decoração, excelente atendimento e sabores 

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 consul-
toria para viagens de lazer ou negócios com um 
serviço personalizado.
Agora oferece 5% de desconto para os associa-
dos da APM em pacotes nacionais e interna-
cionais, além de tarifas diferenciadas para pas-
sagens aéreas e hospedagens em congressos 
médicos (sujeito a disponibilidade).
Localização: Consulte Unidades

POUSADA PRAIA DO TROMBO
10% de desconto
Em tarifa vigente, para todas as épocas, inclu-
sive final de ano, festas e feriados, mediante 
disponibilidade
Localização: Guarujá
Informações: (13) 3354-6319 / (13) 98137-
0465 

 
BÚZIOS BEACH RESORT
15% de desconto
Nas diárias de hospedagens em dias de semana 
(segunda a quinta) e 10% em finais de semana 
(sexta a domingo)
Localização: Búzios
Informação: www.buziosbeachresort.com.br

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

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

 AEC IDIOMAS (GRANDE ABC)
20% de desconto

incomparáveis. A casa conta também com um 
espaço para eventos que oferece toda infraes-
trutura para você que gosta de surpreender 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 apre-
sentar 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 
atendimento personalizado, preço diferenciado 
e desconto* de 10% nas compras acima de R$ 
300 em produtos. 
Localização: São Paulo   

Serviços
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 va-
rejista do mundo, oferece até 10% de desconto 
em mais de 80.000 produtos, divididos em 21 
categorias: Automotivo; Bebês; Beleza e Saúde; 
Brinquedos; Cama, Mesa e Banho; Câmeras e 
Filmadoras; Casa e Segurança; Eletrodomésti-
cos; Eletrônicos; Eletroportáteis; Esporte e Lazer; 
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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

Ferramentas; Games; Informática; Instrumen-
tos 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 seguran-
ça 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, Mat-
tel, 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 
A Associação Paulista de Medicina firmou 
parceria com a Confidence Câmbio – parte 
do maior Grupo de Câmbio do Mundo. Com a 
parceria, o associado APM passa a ter desconto 
de 1,5% na compra de Dólar e Euro, e de 0,5% 
nas demais moedas.
Localização: Santo André

ÓTICAS ZURIQUE
12% de desconto
Em seus produtos para a compra nas unidades 
da ótica ou on-line.
Informações: www.oticaszurique.com.br

ZURICH
Em parceria com a APM, oferece aos as-
sociados rentabilidade diferenciada, taxas 
competitivas e facilidade na adesão ao plano de 
previdência complementar.
Localização: São Paulo
Tel.: (11) 3750.3210 / 3090.3510 
e-mail: apmprev@angaprev.com.br 

LIVRARIA CULTURA
15% de desconto
A Livraria Cultura, em parceria com a APM, 
oferece aos associados produtos do hotsite 
exclusivo.
Localização: nacional (compra on-line)

FAST SHOP
Até 30% de desconto 

Nos produtos do Fast Shop, hot site exclusivo 
criado para a Associação Paulista de Medicina, 
onde você terá acesso a preços diferencia-
dos, condições especiais e um mix único de 
produtos.
Localização: nacional (compra on-line)

CONCEPT BLINDAGENS
10% de desconto
Em parceria com a APM, a empresa oferece na 
blindagem do seu veículo.
Localização: São Paulo

Uso Pessoal

FASCAR
Há  50 anos no mercado com tradição em 
calçados e acessórios masculinos. Além 
da qualidade, tecnologia e design dos seus 
produtos, agora em parceria com a APM oferece 
descontos 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.
Localização: Nacional (compra on-line) e Regi-
ões citadas acima

IMAGINARIUM
10% de desconto
Oferece, na compra on-line, 10% de desconto 
em toda linha de artigos para presentes, utilida-
des, decoração e itens de uso pessoal.
Localização: Nacional (compra on-line)
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Apesar das expectativas de recu-
peração da economia brasileira 
ter melhorado, 2017 promete 
ainda ser um ano difícil para os 
brasileiros, segundo perspectivas 
e dados da crise apresentados 
por especialistas da área econô-
mica. Diante desse cenário de 
insegurança, a sociedade está 
operando mudanças para se 
adaptar a essa realidade. Com 
as sociedades médicas não é 
diferente. “O primeiro movimento 

foi o de adequar os nossos custos à realidade or-
çamentária”, comenta o diretor de Comunicação 
e Marketing da Associação Paulista de Medicina 
São Bernardo/Diadema (APM-SBC/D), o anes-
tesista João Eduardo Charles. Porém, o diretor 
assegura que a entidade continua extremamente 
atuante nos interesses da classe médica, tanto 
na realização de atividades socioculturais, que 
propiciem conhecimento científico e lazer a um 
baixo custo, como de ações na importante área 
de defesa profissional. Mais: preocupados com 
a situação econômica e profissional, não só a 
dos colegas médicos, mas também com a de 
todos os profissionais da área da saúde, a APM-
-SBC/D desenvolveu produtos vantajosos junto 
a empresas seguradoras quanto à perda de 
renda e previdência privada. Com isso, procura 
“incentivar os associados da necessidade de 
uma poupança individual, com mecanismos de 
proteção para o enfrentamento da turbulência 
financeira”. Acompanhe a entrevista:

Como a APM-SBC/D está vendo a atual crise 
social e a sua atividade associativa?
Toda a sociedade brasileira foi pega por uma 
crise sem precedentes na história recente do 

Associação Paulista de Medicina São Bernardo/Diadema sempre atuante nos 
interesses da classe médica

país. Passamos de um país em pleno desenvol-
vimento, com uma visão otimista de crescimento, 
para um país mergulhado numa crise, onde deu 
origem a um desemprego sem precedentes 
e crescimento negativo. A sociedade médica 
também foi surpreendida com essa situação e 
teve de se adaptar a essa realidade.

Quais propostas a entidade pretende desenvol-
ver para enfrentar esta crise?
O primeiro movimento foi o de adequar os 
nossos custos à realidade orçamentária que 
provocou uma redução em nossas atividades. 
Na última comemoração do Dia do Médico 
realizamos um evento mais modesto do que o 
habitual, porém, com o mesmo clima festivo e 
alegria que é tradicional em nossas comemora-
ções. Também estamos reduzindo a tiragem da 
nossa revista e outras publicações, em razão da 
perda de anunciantes, mas estamos mantendo 
e até aumentando nossas ações em atividades 
associativas e de defesa profissional.

No âmbito de defesa profissional, o que tem 
sido realizado?
Estamos mantendo participação em nível nacio-
nal na discussão da remuneração, no trabalho 
médico junto aos convênios e no âmbito das 
atividades parlamentares em todos os temas 
ligados à atividade profissional médica, em 
especial aos projetos de órteses, próteses e 
insumos na área da saúde, bem como na defesa 
profissional de nossos associados junto à justiça 
comum e ao CREMESP.

Por sua importância, o que mais tem sido desen-
volvido na área de defesa profissional?
Estamos extremamente preocupados com a 
situação econômica e profissional, não só a dos 

Entrevista com o diretor de Comunicação e Marketing da Associação Paulista de Medicina São Bernardo/Diadema (APM-SBC/D), João Eduardo Charles
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Associação Paulista de Medicina São Bernardo/Diadema sempre atuante nos 
interesses da classe médica

colegas médicos, mas também com a de todos os 
profissionais da área da saúde. Nesse sentido, a 
APM-SBC/D desenvolveu produtos junto a empre-
sas seguradoras quanto à perda de renda e previ-
dência privada. Hoje, a APM-SBC/D possui, atra-
vés de parceria com a MONGERAL-AEGON, uma 
equipe de corretores que presta um atendimento 
personalizado ao médico e demais profissionais 
da saúde, apresentando produtos 
que, em última análise, garantem a 
manutenção da sua renda mesmo 
quando impossibilitado, por moti-
vos de doença, tenha de se afastar 
do seu trabalho. A preocupação 
com o futuro é traduzida através da 
proposta de previdência privada, 
com taxas bem melhores que o 
mercado, que garantem uma renda 
mínima no futuro de acordo com o 
interesse do associado, principal-
mente neste momento, quando o 
governo estuda mudanças no atual 
cenário do sistema previdenciário.

A APM-SBC/D está pessimista quanto a 2017?
De forma alguma. Nós, que compomos a diretoria 
da APM-SBC/D, sempre fomos e continuaremos 
otimistas com relação ao futuro do nosso País. Po-
rém, achamos que, nós, médicos, teremos, neste 
ano, que buscar rendas alternativas para o enfren-

tamento da crise e, para isto, é fundamental 
que estejamos unidos e desenvolvamos ativi-
dades em diferentes áreas, as quais permitam 
proporcionar conhecimentos científicos e lazer 
a baixo custo, através dos recursos da asso-
ciação, bem como incentivar os associados 
da necessidade de uma poupança individual, 
com mecanismos de proteção para o enfren-

tamento da turbulência financeira. Portanto, 
focaremos ações que incentivem o seguro 
profissional e a previdência complementar, 
assim como também vamos nos empenhar 
na realização de atividades socioculturais em 
nossa sede.

“Nós, que compomos a diretoria da APM-SBC/D, sempre 
fomos e continuaremos otimistas com relação ao futuro 
do nosso país. Porém, achamos que, nós, médicos, 
teremos, neste ano, que buscar rendas alternativas para 
o enfrentamento da crise e, para isto, é fundamental 
que estejamos unidos e desenvolvamos atividades 
em diferentes áreas, as quais permitam proporcionar 
conhecimentos científicos e lazer a baixo custo, através 
dos recursos da associação, bem como incentivar os 
associados da necessidade de uma poupança individual”

Entrevista com o diretor de Comunicação e Marketing da Associação Paulista de Medicina São Bernardo/Diadema (APM-SBC/D), João Eduardo Charles

Conheçam os produtos de Seguro Profissional e 
Previdência Privada, elaborados exclusivamente 

para a área médica. 
 

Liguem para nossos corretores: 4122-6900



Revista Visão Médica - Informativo da APM Regional São Bernardo do Campo e DiademaJaneiro de 2017

12CIDADE

Este será o lema do mandato do novo prefeito de São Bernardo, 
Orlando Morando. “Assumiremos uma prefeitura com dívidas, 
vamos devolver os valores a nossa sociedade, seremos bons 
exemplos falando a verdade a cada cidadão de São Bernardo 
do Campo”, afirmou na cerimônia de posse, em Sessão Solene, 
realizada na Câmara Municipal de São Bernardo, em primeiro 
de janeiro.

Dentre as primeiras ações como prefeito de São Bernardo, 
Morando assegurou que devolverá a merenda escolar de prato 
cheio para as crianças e implantará o programa de zeladoria que 
cuidará da cidade. Estas e outras ações fazem parte do Plano 
de Governo do seu mandato, exercício de 2017 a 2020. “Vamos 
respeitar o poder Legislativo, mas tomaremos todas as medidas 
necessárias para cumprir um Plano de Governo que foi criado a 
partir da vontade da população”.

O prefeito entregou uma cópia do plano de governo a cada 
um dos seus secretários (acompanhe a relação abaixo), com 
destaque para a lâmina da pasta responsável e as metas a se-
rem cumpridas no prazo de 100 dias de governo, 180 dias e um 
ano. Para Morando, os primeiros resultados do plano de metas 

Trabalho, humildade e responsabilidade
devem aparecer para a população logo nos 100 
dias de governo.

Morando disse ainda que pretende ter pelo menos 
uma agenda pública todos os dias, inclusive acom-
panhado de profissionais da imprensa e que todo 
seu time terá muito trabalho ao seu lado. “Volto a 
afirmar que nosso governo será para a população, 
não ficarei encastelado na prefeitura, será um go-
verno de proximidade”, enfatizou.

Saúde 
O ginecologista e obstetra Geraldo Reple Sobrinho 

comandará a Secretaria da Saúde. Profundo conhe-
cedor de saúde pública, Reple já ocupou cargos na 
Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo e foi 
Superintendente do Hospital Estadual Mário Covas. 
Considerada por Orlando como uma das mais im-
portantes pastas do seu mandato, a Secretaria da 
Saúde terá o desafio de oferecer saúde de qualidade 
à população, com a contratação de 300 novos mé-
dicos, exames rápidos e remédios de fácil acesso.

Dr. Carlos Maciel
Secretário de Assuntos Jurídicos e Cidadania
 
José Luiz Gavinelli 
Secretário de Finanças
 
Suzana Aparecida Dechechi de Oliveira 
Secretária de Educação / Cultura
 
Marcelo de Lima Fernandes 
Secretário Serviços Urbanos
 
João Abukater Neto 
Secretária de Habitação
 
Pedro Antônio Aguiar Pinheiro
Secretário de Administração e Modernização 
Administrativa
 
José Carlos Pagliuca
Secretário de Segurança Urbana

Assume Interinamente Coronel Carlos Alberto dos 
Santoscv
 
Maurício Soares de Almeida 
Secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania
 
Julia Benicio
Secretária de Governo

 Thais Santiago
Secretária de Comunicação
 
Geraldo Reple Sobrinho
Secretário de Saúde
 
Luiz Mário
Procurador Geral do Município
 
Hiroyuki Minami
Secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho 
e Turismo
 
Fernando da Costa 
 Secretário de Transportes e Vias Publicas
 
Paulinho Guidetti 
Secretário de Planejamento Urbano e Ação Regional
 
Mário de Abreu
Secretário de Gestão Ambiental
 
Alexander Mognon
Secretário de Esportes e Lazer
 
Mônica Leça
Secretária Chefia de Gabinete
 
Adalberto Guazelli 
Diretor de Cultura

 Ademir Silvestre 
Presidente ETC

 
Luiz Carlos Gonçalves
Superintendente do Instituto Municipal de Assistência 
à Saúde do Funcionalismo (Imasf)
 
Luiz Pires 
Superintendente do Rotativo São Bernardo
 
Samuel Gomes Pinto
Diretor Presidente da Fundação Criança de São 
Bernardo do Campo
 
Marcos Galante Vial (Arouca) 
Diretor Superintendente do Instituto de Previdência do 
Município de SBC
 
Carlos Alberto dos Santos  
Adjunto da Secretaria de Segurança

 
Luciano Eber Nunes Pereira 
Adjunto da Secretaria de Planejamento Urbano e 
Ação Regional

Com informações da assessoria do prefeito Orlando 
Morando

Secretários
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EVENTOS 2017

FEVEREIRO
JORNADA PAULISTA DO 
INTERIOR PRESIDENTE 
PRUDENTE
Realização: Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Plástica Regional São 
Paulo
Data: 10 e 11 de fevereiro
Local: a definir
Informação: (11) 3825-9685
E-mail: regional@sbcp-sp.org.br

40º SIMPÓSIO INTERNACIONAL 
MOACYR ÁLVARO - SIMASP
Apoio: Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia
Data: 16 a 18 de fevereiro
Local: Maksoud Plaza Hotel – 
São Paulo – SP
Site: www.simasp.com.br/2017/
E-mail: info@
fernandapresteseventos.com.br

MARÇO
BRAZILIAN INTRACRANIAL 
ANEURYSM COURSE: FROM 
GENESIS TO RUPTURE!
Data: 05 a 10 de março
Local: Hospital de Transplantes 
do Estado de São Paulo – São 
Paulo – SP
Informação: (21) 2602-3578
E-mail: dulcineia.madureira@
bbraun.com

JORNADA PAULISTA DE 
COSMIATRIA
Realização: Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Plástica Regional São 
Paulo
Data: 11 e 12 de março
Local: Hotel Pullman – São Paulo 
– SP
Informação: (11) 3825-9685
E-mail: regional@sbcp-sp.org.br

XVIII SIMPÓSIO INTERNACIONAL 
DE CIRURGIA PLÁSTICA
Apoio: Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Plástica
Data: 17 a 19 de março
Local: Sheraton SP WTC Hotel
Site: www.simposiointernacional.
com.br
 

37º CONGRESSO BRASILEIRO 
DE CIRURGIA DA MÃO
Realização: Sociedade Brasileira 
de Cirurgia da Mão
Data: 30 de março a 01 de abril
Local: Hotel Ouro Minas - Belo 
Horizonte – MG
Informação: (11) 5092-3434
E-mail: atendimento@
cirurgiadamao.org.br

ABRIL
XII CONGRESSO BRASILEIRO DE 
NEUROCIRURGIA PEDIÁTRICA
Realização: Sociedade Brasileira 
de Neurocirurgia Pediátrica
Data: 19 a 22 de abril
Local: Majestic Palace Hotel – 
Florianopólis – SC
Informações: (48) 3024-9390 / 
(48) 99989-1616
E-mail: sbnped2017@esferamix.
com.br
Site: www.sbnped2017.com.br

44º CONGRESSO DA 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
CIRURGIA CARDIOVASCULAR 
2017
Realização: Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Cardiovascular
Data: 20 a 22 de abril
Local: Riocentro Exhibition & 
Convention Center – Rio de 
Janeiro – RJ
Site: www.sbccv.org.
br/44congresso

COPA 2017 – CONGRESSO 
PAULISTA DE ANESTESIOLOGIA
Realização: Sociedade de 
Anestesiologia do Estado de São 
Paulo
Data: 27 a 30 de abril
Local: Transamérica Expo Center 
– São Paulo – SP

XXXII CONGRESSO BRASILEIRO 
DE CIRURGIA
Realização: CBC – Colégio 
Brasileiro de Cirurgiões
Data: 28 de abril a 1º de maio
Local: WTC Sheraton Hotel – São 
Paulo – SP
Informação: (11) 5081-7028
E-mail: cbc2017@
fernandapresteseventos.com.br
Site: www.cirurgia2017.com.br

MAIO
TÓRAX 2017 -XX CONGRESSO 
DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
CIRURGIA TORÁCICA
Realização: Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Torácica
Data: 03 a 05 de maio
Local: Windsor Barra – Rio de 
janeiro – RJ
Site: www.torax2017.com.br

1º SIMPÓSIO DE 
IMUNIBIOLÓGICOS E 9º 
SIMPÓSIO NACIONAL DE 
PSORÍASE
Realização: Sociedade Brasileira 
de Dermatologia
Data: 04 de maio
Local: a definir - São Paulo – SP
Informação: (21) 2253-6757

9º TERADERM – SBD
Realização: Sociedade Brasileira 
de Dermatologia
Data: 05 a 06 de maio
Local: São Paulo
Informação: (21) 2253-6747

XXIII CONGRESSO BRASILEIRO 
DE TRAUMA ORTOPÉDICO
Realização: Sociedade Brasileira 
de Trauma
Data: 11 a 13 de maio
Local: Brasil 21 Centro de 
Eventos e Convenções – Brasília 
– DF
Informação: (16) 3967-1003
Site: www.traumaortopedico.
med.br

XV CONGRESSO PAULISTA DE 
MEDICINA DO SONO
Realização: Associação Paulista 
de Medicina
Data: 12 e 13 de maio
Local: Maksoud Plaza – São 
Paulo – SP
Informação: (11) 3188-4250
E-mail: inscrições@apm.org.br

IG&T 2017 – INTERGASTRO & 
TRAUMA 2017
Realização: Sociedade Brasileira 
de Atendimento Integrado ao 
Traumatizado
Data: 18 a 20 de maio
Local: Expo Dom Pedro – Centro 
e Exposições de Campinas - 
Campinas – SP

Informação: (19) 3368-4100
CONGRESSO INTERNACIONAL 
DE CIRURGIA MINIMAMENTE 
INVASIVA E ROBÓTICA
Realização: Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Digestiva
Data: 18 a 20 de maio
Local: Hotel Atlântico Búzios – 
Rio de Janeiro – RJ
Informação: (21) 2215-4476

18º CONGRESSO BRASILEIRO 
DE MEDICINA E CIRURGIA DO 
TORNOZELO E PÉ
Realização: Associação Brasileira 
de Medicina e Cirurgia do 
Tornozelo e Pé
Data: 18 a 21 de maio
Local: Gramado – RS
Informação: (51) 3012-9148
Site: www.congressoabtpe.com.br

XI CONGRESSO PAULISTA DE 
NEUROLOGIA
Realização: Associação Paulista 
de Neurologia
Data: 24 a 27 de maio
Local: Hotel Sofitel Jequitimar - 
Guarujá – SP
E-mail: eventos@apm.org.br
Site: www.apm.org.br/neurologia/
inscricoes.aspx

COPEM 2017 – XII CONGRESSO 
PAULISTA DE ENDOCRINOLOGIA 
E METABOLOGIA
Realização: Sociedade Brasileira 
de Endocrinologia e Metabologia 
Regional São Paulo
Data: 25 a 27 de maio
Local: Centro de Convenções Frei 
Caneca – São Paulo – SP
Informação: (11) 3822-1965

CONGRESSO DO INSTITUTO DE 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 
DA FMUSP
Apoio: SBOT
Data: 26 e 27 de maio
Local: Teatro da Faculdade de 
Medicina da USP – São Paulo 
- SP
Informações: (11) 3086-4106 / 
(11) 98106-1600
E-mail: ciot2017.contato@gmail.
com

12º COBRAPEM – 2017
Realização: Sociedade Brasileira 
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de Pediatria
Data: 31 de maio a 03 de junho
Local: Rio de Janeiro – RJ
Informação: (41) 3022-1247
Site: www.cobrapem2017.com.br

JUNHO
GANEPÃO 2017
Apoio: Sociedade Brasileira de 
Cancerologia
Data: 13 a 17 de junho
Local: Centro de Convenções 
Rebouças – São Paulo – SP
Informação: (11) 3284-6318 
ramal 213
E-mail: sec.ganepao@ganep.
com.br
Site: www.ganepao.com.br

29º CBCD - SP 2017
Realização: Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Dermatológica
Data: 14 a 17 de junho
Local: Centro de Convenções Frei 
Caneca – São Paulo – SP
Informações: (11) 4508-0009 / 
(11) 2114-6388
Site: www.saopaulo2017.com.br

JP 2017 – 37º JORNADA 
PAULISTA DE CIRURGIA 
PLÁSTICA
Realização: Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Plástica Regional São 
Paulo
Data: 14 a 17 de junho
Local: Grand Hyatt São Paulo – 
SP
Informação: (11) 3825-9685
E-mail: regional@sbcp-sp.org.br

XXXVIII CONGRESSO SOCESP 
2017
Realização: Sociedade de 
Cardiologia do Estado de São 
Paulo
Data: 15 a 17 de junho
Local: Transamérica Expo Center
Informação: (11) 3181-7429 
Ramal: 107/108/109

JULHO IX 
CONGRESSO NACIONAL DA SOB
Realização: Sociedade Brasileira 
de Oftalmologia
Data: 06 a 08 de julho
Local: Sheraton Reserva do 
Paiva Hotel e Convention Center - 
Recife – PE 

Informação: (21) 3235-9220
Site: www.sbo2017.com.br

AGOSTO
2º SIMPÓSIO DE CABELOS E 
UNHAS SBD
Realização: Sociedade Brasileira 
de Dermatologia
Data: 04 e 05 de agosto
Local: a definir - Rio de Janeiro 
– RJ
Informação: (21) 2253-6747

CBAEM 2017
Realização: Sociedade Brasileira 
de Endocrinologia e Metabologia
Data: 16 a 19 de agosto
Local: Centro de Convenções do 
Ceará – Fortaleza – CE
Informação: (21) 2579-0312

CONGRESSO BRASILEIRO 
SBRATE
Realização: Sociedade Brasileira 
de Artroscopia e Traumatologia 
do Esporte
Data: 18 e 19 de agosto
Local: Curitiba – PR
Informação: (11) 2137-5408
E-mail: comites@sbot.org.br

XXII CONGRESSO PAULISTA DE 
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
Realização: Sociedade de 
Obstetrícia e Ginecologia do 
Estado de São Paulo
Data: 24 a 26 de agosto
Local: Transamérica Expo Center 
– São Paulo – SP
Informação: (11) 3884-7100
Email: sogesp@sogesp.org.br

JORNADA PAULISTA 
RECONSTRUTIVA
Realização: Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Plástica Regional São 
Paulo
Data: 26 e 27 de agosto
Local: Royal Palm Plaza - 
Campinas – SP
Informação: (11) 3825-9685
E-mail: regional@sbcp-sp.org.br

SETEMBRO
61º CONGRESSO BRASILEIRO 
DE OFTALMOLOGIA
Realização: Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia
Data: 06 a 09 de setembro

Local: Centro de Eventos do 
Ceará - Fortaleza – CE
Site: www.cbo2017.com.br

72º CONGRESSO DA 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
DERMATOLOGIA 
Realização: Sociedade Brasileira 
de Dermatologia
Data: 07 a 10 de setembro
Local: Costa do Sauípe – BA
Informações: (11) 3865-5354 / 
(11) 3873-1822
Site: www.dermatobahia2017.
com.br

JORNADA PAULISTA DO 
INTERIOR MARÍLIA
Realização: Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Plástica Regional São 
Paulo
Data: 23 e 24 de setembro
Local: a definir
Informação: (11) 3825-9685
E-mail: regional@sbcp-sp.org.br

OUTUBRO
14º CONGRESSO BRASILEIRO 
DE CLÍNICA MÉDICA
Realização: Sociedade Brasileira 
de Clínica Médica
Data: 04 a 08 de outubro
Local: Minascentro – Belo 
Horizonte – MG
Site: www.clinicamedica2017.
com.br
Informação: (48) 3047-7600

42º CONGRESSO BRASILEIRO 
DE ANGIOLOGIA E DE CIRURGIA 
VASCULAR
Realização: Sociedade Brasileira 
de Angiologia e Cirurgia Vascular
Data: 09 a 13 de outubro
Local: Natal - RN
Telefone: (84) 3221-3200

38º CONGRESSO BRASILEIRO 
DE PEDIATRIA
Realização: Sociedade Brasileira 
de Pediatria
Data: 10 a 14 de outubro
Local: Fortaleza – CE
Informação: (21) 2548-1999
Site:www.sbp.com.br/sbp-em-
acao/38-congresso-brasileiro-de-
pediatria/

XXXV CONGRESSO BRASILEIRO 
DE PSIQUIATRIA
Realização: Associação Brasileira 
de Psiquiatria
Data: 25 a 28 de outubro
Local: Transamérica Expo Center 
– São Paulo – SP
Informação: (21) 2199-7500
E-mail: congresso@abpbrasil.
org.br
Site: www.cbpabp.org.br

NOVEMBRO
47º CONGRESSO BRASILEIRO 
DE OTORRINOLARINGOLOGIA E 
CIRURGIA CÉRVICO-FACIAL
Realização: ABORL-CCF
Data: 01 a 04 de novembro
Local: Centro Sul - Florianópolis 
– SC
Informação: (11) 5053-7503
E-mail: eventos@aborlccf.org.br

XXXI CONGRESSO BRASILEIRO 
DE MEDICINA NUCLEAR
Realização: Sociedade Brasileira 
de Medicina Nuclear
Data: 02 a 04 de novembro
Local: Costão do Santinho Resort 
– Florianópolis – SC
Informação: (11) 3262-5438
E-mail: sbmn@sbmn.org.br
Site: www.sbmn.org.br/
congresso2017

57º CONGRESSO BRASILEIRO 
DE GINECOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA
Realização: Federação Brasileira 
das Associações de Ginecologia e 
Obstetrícia
Data: 15 a 18 de novembro
Local: Hangar – Centro de 
Convenções e Feiras da 
Amazônia - Belém – PA
Site: www.febrasgo.org.
br/57cbgo

JPM 2017 – 13ª JORNADA 
PAULISTA DE MASTOLOGIA
Realização: Sociedade Brasileira 
de Mastologia Regional São 
Paulo
Data: 23 a 25 de novembro
Local: Centro de Convenções Frei 
Caneca – São Paulo – SP
Informação: (11) 3107-6403
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Inscrições abertas 
para o Brazilian 
Intracranial 
Aneurysm Course: 
from genesis to 
rupture!

Introdução às 
ideias de 
Winnicott

AGENDA CIENTÍFICA AGENDA APM-SBC/D

Entre os dias 05 e 10 de março de 2017, 
ocorrerá o “Brazilian Intracranial Aneurysm 
Course: from genesis to rupture!”, com sede 
no Hospital de Transplantes do Estado de São 
Paulo Euryclides de Jesus Zerbini – antigo 
Hospital Brigadeiro.

Foram convidados a participar: Prof. Dr. Juha 
Hernesnieme (Finlândia); Prof. Dr. Akitsugu 
Kawashima (Japão); Dr. Jorge Mura (Chile) e 
o Prof. Dr. Evandro de Oliveira (Brasil), todos 
eles especialistas e catedráticos, além de 
figuras notáveis e reconhecidas dentro do 
cenário mundial da “Neurocirurgia Vascular”.

O evento contará aproximadamente com 100 
(cem) participantes e colegas, principalmente 
da América Latina.

As inscrições já estão abertas.

Dia: de 05 a 10/03 de 2017 (o dia inteiro)

Local: Hospital de Transplantes do Estado de 
São Paulo Euryclides de Jesus Zerbin

Informações/Inscrições: (21) 2602-3578

E-mail: dulcineia.madureira@bbraun.com

A psicanálise win-
nicottiana é o novo 
curso da Sociedade 
Brasileira de Psica-
nálise de São Paulo – 
Secção Regional do 
Grande ABC, com o 
apoio da Associação 
Paulista de Medicina 
São Bernardo/Dia-
dema. 

Nascido em 7 de 
abril de 1896, de 
uma família metodista em Plymounth, na Ingla-
terra, Donald Woods Winnicott graduou-se em 
medicina, especializou-se em pediatria e, mais 
tarde, em psicanálise. Nesta área, desenvolveu o 
interesse nas relações familiares entre a criança 
e o ambiente, sendo este, inicialmente, represen-
tado pela mãe – ou alguém que exerça a função 
materna – e apoiada especialmente pelo pai.

Com aula uma vez por mês, sempre no primeiro 
sábado, com exceção da primeira aula, já agen-
dada para o segundo sábado de março, dia 11, o 
curso se estenderá até novembro, com entrega de 
certificado ao participante com 75% de presença.

Dia: 11 de março

Horário: às 9h

Informações: (11) 2125-3703

E-mail: sbpsp.regionalgrandeabc@uol.com.br 



Revista Visão Médica - Informativo da APM Regional São Bernardo do Campo e Diadema Janeiro de 2017

17

Observership 
Program

ACONTECEU

No mês de 
dezembro, o 
presidente da 
A s s o c i a ç ã o 
Paulista de Me-
dicina São Ber-
nardo/Diadema 
(APM-SBC/D), 
o neurocirur-
gião Marcelo 
Ferraz de Cam-
pos, se reuniu 
com os Drs. Mi-
chael W. Perry, 
M.D., FACSM, FICS e Michael C. Weiss, D.O., 
FAOAO – Dr. Perry é Co-founder e Chief Medical 
Director e Dr. Weiss, Chairman – Department of 
Surgery do Laser Spine Institute, em Tampa, na 
Flórida. No encontro, eles formalizaram a abertu-
ra no Brasil do “Observership Program” para os 
cirurgiões de coluna que pretendem fazer seu 
aperfeiçoamento técnico e atualização científica 
nesta instituição nos Estados Unidos. “Esta é mais 
uma ação da diretoria da APM-SBC/D em benefí-
cio do médico associado”, ressalta o presidente.

Presidente APM-SBC/D realiza 
Pós-Doutorado

Após concluir o doutorado na Faculdade de 
Medicina do ABC, o presidente da Associação 
Paulista de Medicina São Bernardo/Diadema, 
Marcelo Ferraz de Campos, continua seu aper-
feiçoamento profissional no trabalho de pesquisa, 
fazendo agora o Pós-Doutorado na Escola Paulista 
de Medicina da Universidade Federal de São Pau-
lo – EPM/UNIFESP, sob a coordenação da Profª 
Drª Maria Aparecida da Silva Pinhal.

Com informações da APM

Conscientizar e 
capacitar a classe 
médica da região

Rogério Gomes Motta
Departamento de Economia Médica 

da APM-SBC/D   

A Associação Paulista de Medicina São Ber-
nardo/Diadema, por meio de sua Diretoria de 
Economia Médica, preparou para este ano uma 
agenda de eventos que tem como objetivo aten-
der as necessidades de nossos associados, da 
comunidade médica da região e da sociedade 
como um todo.

A situação do médico, atualmente, está difícil 
perante um mercado que, muitas vezes, desres-
peita a ética profissional e coloca o médico em 
uma posição não decisória dentro do processo 

de tomada de decisão terapêutica, principalmente no que tange a medicamentos 
e materiais necessários para os procedimentos.

A Saúde Suplementar está cada vez menos acessível à população brasileira 
e, consequentemente, as clínicas médicas e consultórios sofrem com a redução 
do número de pacientes, que passam a procurar os serviços públicos de saúde 
que, salvo exceções, estão com uma demanda muito acima de suas capacida-
des de atendimento.

De novembro de 1014 a novembro de 2015, cerca de 1,45 milhão de contratos 
foram desfeitos com operadoras de planos de saúde no Brasil (retração de 2,9%), 
sendo que 1 milhão (72%) destes, na região Sudeste do país. Os números inte-
gram a Nota de Acompanhamento de Beneficiários (NAB), produzida pelo Instituto 
de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), disponível no site www.iess.org.br.

Apenas no Estado de São Paulo, 564 mil beneficiários deixaram de contar 
com o plano de saúde médico-hospitalar. O número é maior do que a soma dos 
contratos rompidos em todas as outras regiões do Brasil.

O apresentado mostra a situação complexa da saúde no país e com conse-
quente migração de um grande contingente de pessoas para os serviços públi-
cos, os quais terão de estar preparados para o aumento significativo da demanda.

Nosso objetivo ao longo do ano será conscientizar e capacitar, dentro do pos-
sível, a classe médica da região para enfrentar a crise e melhorar a qualidade 
de atendimento aos pacientes e o desempenho de seus serviços.

Curso Gestão de Clínicas Médicas
Dias: 16,17 e 18 de março
Local: APM-SBC/D
Informações: (11) 4330-6166 / 4125-4439

AGENDA APM-SBC/D
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Já pensou em auxiliar pacientes que não podem arcar com 
os custos de um exame ou de um procedimento?

A Associação Paulista de Medicina te ajuda com essa missão, 
sem que você se preocupe com entraves como horários ou 
locomoção e sem a dúvida se a pessoa a ser auxiliada ne-
cessita dos cuidados que você pode oferecer.

Funciona da seguinte maneira: o médico voluntário deve se 
cadastrar no Instituto Horas da Vida, no link disponível no 
portal da APM (horasdavida.org.br/index.php/cadastro-pro-
fissional/), mencionando que chegou até lá pela Associação 
e discriminando seus dados, especialidade e possibilidades 
de agenda.

O Instituto reúne ONGs cadastradas e quando há demanda 
por atendimento especializado, realiza a triagem dos pacien-
tes para encaminhar ao médico voluntário mais adequado.

O contato com o médico é realizado pelo próprio Horas da 

Vida, que agenda a consulta e acompanha o paciente 
até a finalização do atendimento. Em São Paulo, alguma 
das organizações que precisam de atendimento para 
crianças, jovens, adultos e idosos são a APAE, o Clube 
dos Paraplégicos, o Lar Sírio Pró Infância, a Associação 
Beneficente Santa Fé e, entre outros, a Saúde Criança SP.

O Doe Horas APM apresenta, portanto, um programa de 
voluntariado estruturado e inclusivo, permitindo a você, 
médico associado, uma aproximação com a sociedade 
em geral, por meio de atendimento pro bono. Se inte-
ressou? Participe! 

Os médicos associados da APM de todo o estado de São 
Paulo já podem se cadastrar no programa Doe Horas, 
porém, inicialmente, as demandas para atendimento 
abrangerão a região metropolitana de São Paulo. Os 
profissionais do interior que se tornarem voluntários 
serão convocados para mutirões, palestras, cursos etc., 
conforme demanda.
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Aberto para todos os médicos, o espaço Classificados é mais um benefício que a Associação 
Paulista de Medicina de São Bernardo/Diadema oferece gratuitamente para seus sócios, com 
preços especiais para não-sócios. Envie o seu classificado para: administracao@apmsbc.org.br 
Informações: 4330-6166 / 4125-4439

LOCAÇÃO

•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 ba-
nheiros.
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-condiciona-
do, 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 Mediter-
râneo, 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

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

                                
• Apartamento no Guarujá, praia das Pitanguei-

ras, na quadra da praia (calçadão), 1 dormitório, 
com cama queen e bi-cama, 2 sofás reversíveis de 
solteiro na sala, varanda com vista para o mar, dois 
banheiros completos, cozinha com máquina de lavar 
pratos, área de serviço com máquina de lavar e secar. 
Vaga de garagem no prédio em frente, outra em um 
edifício a uma quadra.
A partir de 08 de janeiro: R$ 300,00 a diária.
Contato: 99937-8998

 
SUBLOCAÇÃO 

•Para médicos e psicólogos
Edifício Pasteur 
Rua Jurubatuba, 845 sala 102

Telefone para contato: 
(11) 4121-3965 




