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3 EDITORIAL

João Eduardo Charles
Presidente da Associação Paulista de 

Medicina São Bernardo/Diadema

Reflexões e Análise das 
Realizações na Área da Saúde

“Como diz o ditado: a união permite que juntos 
possamos fazer sempre melhor!
Para isso, é preciso que todos continuem a 
participar e frequentar nossas atividades sociais 
e científicas. Este é o desejo da nossa diretoria: 
participação!”

Terminado o primeiro trimestre do ano, é 
momento de refletir sobre o movimento médico 
e buscar novas ações.

No âmbito nacional, o Ministério da Saúde, 
conduzido de forma desastrosa pelo ministro 
que se desligou do cargo, trouxe para o âmbito 
do Sistema Único de Saúde - SUS práticas sem 
nenhum fundamento científico, o que aumentou 
o descrédito da sociedade com relação à saúde 
pública. Em contrapartida, temos observado 
avanços em algumas áreas que nos animam e 
nos deixam otimistas.

Em nossa região, estamos caminhando 
bastante, com várias ações na área da saúde e, 
dentre elas, destacamos as mais importantes:

• Construção do Hospital de Urgência e a 
abertura do atendimento às crianças portadoras 
de doenças cardíacas; a implantação da 
farmácia de alto custo no Poupatempo. Vários 
projetos Estaduais que melhorarão a área da 
saúde e que estão sendo encabeçados pela 
Prefeitura Municipal e Secretaria da Saúde.

• No que tange à defesa da classe, a 
Associação Paulista de Medicina- Regional 
São Bernardo e Diadema participa ativamente 
de todos os movimentos que são liderados 
pelas entidades representativas da saúde. 
O mais recente foi o ato público da Frente 
Democrática em Defesa do SUS, realizado 
no dia 05/04/18, vésperas do Dia Mundial da 
Saúde, o qual contou com a presença de vários 
representantes de nossa Regional.

• Participação de ações sociais, nos mais 
diversos projetos, em busca de melhorar a 
condição de vida dos menos favorecidos.

•  Ut i l i zação de novos recursos no 

aperfeiçoamento dos 
colegas, sejam eles 
o r i undos  do  se to r 
público ou privado.

•  Ampl iação  dos 
serviços administrativos 
oferecidos gratuitamente 
a o s  a s s o c i a d o s , 
propiciando, inclusive, 
o  a tend imen to  ao 
médico em seus locais de trabalho, tanto para 
orientação quanto para execução de alguns 
serviços.

• Disponibilização de serviços jurídicos, 
contábeis e apoio para trabalhos científicos.

Na avaliação como um todo, demonstra-
se a importância da Associação Paulista 
de Medicina - Regional São Bernardo e 
Diadema tanto para o médico quanto para 
a sociedade.

Como diz o ditado: a união permite que juntos 
possamos fazer sempre melhor!

Para isso, é preciso que todos continuem 
a participar e frequentar nossas atividades 
sociais e científicas. Este é o desejo da nossa 
diretoria: Participação!
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PALAVRA DO DIRETOR

Interfaces da 
Medicina

Caríssimos associados e lei-
tores, é com enorme satisfação 
que informo sobre a programa-
ção da Diretoria Científica da 
Associação Paulista de Medi-
cina – Regional São Bernardo 
e Diadema - APM-SBC/D. Inicio 
uma nova jornada em minha 
vida profissional como diretor 
Científico da APM-SBC/D. Um 
convite, pelo qual sou muito 
grato pela confiança, dos co-
legas João Eduardo Charles e 
Robson Barbosa de Miranda, 
presidente e vice-presidente 
desta entidade, respectiva-
mente. 

Entendo que o caráter cien-
tífico está intrinsicamente liga-
do às atividades primordiais 
preconizadas pela APM: uma 
Associação de médicos que 
preza a atualização e capa-
citação profissional dos seus 
associados e da classe médica, 
bem como a interação entre 
nós médicos e entre médicos 
e a população em geral. É, 
portanto, nossa função ofere-
cer formas diversas de cursos, 
simpósios, reuniões ou sessões 
clínicas que possam contribuir 
nesses propósitos.

Para este ano, a Diretoria 
Científica, junto aos diversos 
departamentos, propõe uma 
atividade interdisciplinar, onde 
colegas médicos de áreas dis-
tintas debaterão temas em co-
mum às suas especialidades, 

com o intuito de 
tornar a discussão 
mais abrangente e 
enriquecida, elu-
cidar dúvidas dos 
colegas presen-
tes e desenvolver 
uniformidade em 
condutas. Sabendo que o tempo 
se torna cada dia mais valioso e 
escasso na vida do profissional 
médico, buscaremos realizar 
uma atividade prática, agradável 
e eficiente. 

Intitulada Interfaces da Medici-
na, essa atividade será lançada 
no dia 08 de maio, no anfiteatro da 
APM-SBC/D, com início previsto 
às 19h30. Após a parte científica, 
será servido um jantar aos parti-
cipantes. Com o apoio da Socie-
dade Brasileira de Angiologia e 
Cirurgia Vascular- Seccional ABC, 
presidida pelo colega cirurgião 
e ecografista vascular Anderson 
Nadiak Bueno, nesse primeiro 
evento (08/05) discutiremos os 
temas Mioma Uterino e Varizes 
Pélvicas, comuns às especialida-
des de Cirurgia Vascular e Gine-
cologia/Obstetrícia. No entanto, 
colegas das diversas especiali-
dades estão convidados e serão 
bem-vindos ao evento. 

Em breve, estarão recebendo o 
convite para o evento. Conto com 
a presença dos senhores para 
que possamos cultivar o conhe-
cimento de uma forma prazerosa, 
eficiente e prática. 

Rafael Couto Melo
Diretor Científico
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Fernando Godoi Wanderley
Advogado do Depto. Jurídico da APM-SBC/D

JURÍDICO

Responsabilidade Civil do Médico
A natureza da prestação de serviços 

médicos é considerada contratual e de 
consumo, o que significa que devem ser 
aplicadas as regras do Código de Defe-
sa do Consumidor em qualquer situação 
advinda dessa relação (ações indeniza-
tórias pautadas em erro médico).

 
O que isso significa na prática? 
Numa demanda judicial ocorrerá a 
facilitação da defesa dos direitos do 
paciente, invertendo-se o ônus da 

prova. Ou seja, normalmente prevalece a máxima de 
quem acusa deve provar, mas nesse caso, o médico 
deve provar que não agiu irregularmente. 

 
Outro detalhe importante é quanto à responsabilida-

de e tipo da obrigação do médico. Quanto à respon-
sabilidade civil, essa será apurada mediante aferição 
da culpa, nas modalidades de negligência, imperícia e 
imprudência. É a chamada responsabilidade subjetiva 
(diferente da responsabilidade objetiva dos hospitais 
e clínicas, onde não se discute a culpa, bastando o 
paciente mostrar o dano e o nexo de causa para gerar 
a obrigação indenizatória).

 
Quanto à obrigação do médico, nessa relação o 

profissional não se compromete com a obtenção de 
resultados, mas sim em prestar um serviço tecnica-
mente diligente, ou seja, de acordo com as técnicas 
disponíveis, sendo portanto, uma obrigação de meio.

 
É muito parecido com a atividade advocatícia, onde 

o resultado final não depende apenas da capacida-
de, conhecimentos e empenho do profissional, pois 
fatores externos e aleatórios interferem. Por mais 
que o advogado seja brilhante, o sucesso ou não da 
causa depende muito da valoração que o juiz dará 
às provas.

 
O médico, por mais diligente que seja, não pode se 

responsabilizar pela cura total, porque cada organis-
mo responde de uma forma a um mesmo tratamento 
ou medicamento.

Assim o médico tem um dever de empenho, de 
modo a demonstrar que houve a correta aplicação 
de todos os meios materiais e profissionais aplicá-
veis à espécie. 

 
Dos deveres dos médicos 

Se fossemos enumerar, poderíamos citar como o 
primeiro deles o dever de atualizar-se no seu oficio, 
mantendo-se sempre em dia com procedimentos, 
equipamentos e medicamentos. O Código de Ética 
Médica, inclusive, estabelece como princípio o médico 
“aprimorar continuamente seus conhecimentos”, além 
de que a falta de atualização técnica pode ser consi-
derada como imperícia, imprudência ou negligência. 

 
Outro importante dever é respeitar o desejo do pa-

ciente, ou seja, o direito à informação. Trata-se de 
obrigação que decorre de lei, portanto obrigatória. A 
maior prova de que houve o cumprimento ao dever de 
informação se dá através da obtenção do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) do paciente 
ou do representante legal. O Superior Tribunal de Justiça 
entende que o descumprimento do dever de informar se 
caracteriza como falha na prestação de serviço. 

 
Já falamos na última edição sobre o TCLE, mas vale 

a pena relembrar os requisitos que devem conter para 
uma defesa eficaz do médico em juízo: linguagem sim-
ples e sem tecnicidade; justificativa do procedimento; 
objetivo; descrição resumida e clara da escolha do 
procedimento; duração; possíveis desconfortos; be-
nefícios esperados; principais riscos; cuidados pós; 
e outros mais que se fizerem necessários.

 
Sob tais circunstâncias, a recomendação é: Elabora-

ção de prontuário com uma correta e completa anam-
nese, exames e prescrições de medicamentos; TCLE 
preenchido e exames complementares, tudo pautado 
em protocolos, diretrizes e literatura científica atual.

 
A boa relação entre médico e paciente, baseada 

na confiança, disponibilidade e atenção, é ferra-
menta primordial para prevenção de demandas 
indenizatórias.
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TEATRO MORUMBI SHOPPING
50% de desconto 
No valor dos ingressos para espetá-
culos em cartaz.
Localização: São Paulo

Serviços
GIULIANA FLORES
10% de desconto
Em parceria com a APM, oferece 10% 
de desconto para as compras realiza-
das pelo sitewww.giulianaflores.com.
br/apm
Localização: Nacional (compra on-line)

MDS CONSULTORES DE 
SEGUROS E RISCOS 
Nossos associados podem contratar 
seguros de automóvel, residência, 
viagem, equipamentos e patrimo-
nial (consultórios, clínicas e hospi-
tais) das melhores seguradoras do 
mercado, por preços e condições 
exclusivas, extensivas aos pais, filhos 
e cônjuges dos associados.
Mais informações: https://worksite.
mdsinsure.com/apm 
contato: (11) 3188-4564 / 3104-
8501 | apm@mdsinsure.com

DROGARIA SÃO PAULO 
5% a 30% de desconto
Com atendimento 24 horas e mais 
de 550 filiais, está presente nos 
estados de São Paulo, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. 
Em parceria com a APM, oferece aos 
associados os seguintes descontos 
nas compras à vista: 
- 20% para Demais Medicamentos / 
OTC
- 30% para Medicamentos Genéricos
- 5% para Perfumaria e Higiene 
Pessoal
 *Desconto não cumulativo e válido 
para todas as unidades no Brasil;
*Para validação do desconto, 
identifique-se como associado da 
APM e informe seu CPF diretamente 
no caixa.

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
CW TOUR
2% a 20% de desconto
A CW Tour é uma agência de viagens 
especializada em serviços de consulto-
ria, com foco no melhor atendimento e 
custo-benefício para seus clientes. Com 
14 anos de experiência no mercado, a 
agência trabalha para garantir que a 
sua viagem seja única e inesquecível.
Localização: São Paulo e Grande ABC.

Cursos
TARGET ENGLISH
Associados e seus dependentes têm 
10% de desconto em aulas na plata-
forma 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

CEL LEP
10% de desconto
Oferece 10% de desconto válido para 
os curso de inglês e espanhol (em tur-
mas regulares) em todas as unidades 
do grupo
Localização: Grande São Paulo         

     
  Lazer e Entretenimento 
BILHETERIA.COM 
10% a 50% de desconto
Preencha seu cadastro no site www.
bilheteria.com/apm.  Após isso 
confira as promoções para teatros, 
cinemas, shows, espetáculos, entre 
outros. Divirta-se!
Localização: Compras on-line

BOURBON STREET MUSIC
20% de desconto
Um dos melhores bares e restauran-
tes com música ao vivo de São Paulo, 
com 20% de desconto no couvert 
artístico.
Localização: São Paulo

Mais informações: Tels.: (11) 9.9389-
9065 | (11) 3274.7400 ramal 907 
17
www.drogariasaopaulo.com.br/

 FAST SHOP
Até 30% de desconto 
Nos produtos do Fast Shop, hot site 
exclusivo criado para a Associação 
Paulista de Medicina, onde você 
terá acesso a preços diferenciados, 
condições especiais e um mix único 
de produtos.
Localização: nacional (compra on-line)

AUDI
Oferece de 9% a 14% de desconto aos 
associados a sua gama de veículos 
com condições especiais adquiridos 
diretamente da Audi do Brasil através 
das concessionárias*.
Localização: São Paulo (*consulte 
modelos e concessionárias partici-
pantes)
 
ELECTROLUX
Até 30% de desconto
Produtos Electrolux com descontos 
especiais.
www.shopclub.electrolux.com.br
Localização: Nacional (compra on-
-line)

APPLE | IPLACE
Produtos da Apple na iPlace com 
desconto e a qualidade que todo 
associado APM merece. Visite o site 
do club|apm para ter acesso ao 
desconto.                
Localização: compras on-line

MERCEDES-BENS
8% de desconto
Conte com a tradição e qualidade 
indiscutível dos veículos Mercedes-
-Benz e com a experiência que só a 
estrela de três pontas pode propor-
cionar, além do conforto, economia 
e tranquilidade na hora de sua 
manutenção.
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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

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

Para os associados, a Mercedes 
oferece 8% de desconto na tabela de 
preços vigentes na data da compra 
do Automóvel*.
Conheça a linha completa e maiores 
informações no site 
www.mercedes-benz.com.br
Localização: Nacional (on-line)

KIA SAVOL
3% a 30% de desconto
Aos associados APM e seus depen-
dentes, a Kia Savol oferece 3% de 
desconto no valor da tabela geral da 
concessionária, 30% na aquisição 
de acessórios e 10% nas revisões 
periódicas.
Além disso, oferece aos associados 
benefícios como pintura (metálica 
e perolizada) na compra de qual-
quer veículo zero quilometro, além 
de test-drive, serviço de logística e 
assessoria para transporte e entrega 
de veículos.
Localização: Santo André, São Ber-
nardo do Campo, São Paulo (Ipiran-
ga) e São José dos Campos.

TESTES GENÉTICOS
5% de desconto
Aos associados APM, oferece 5% 
de desconto na taxa de Assessoria 
Técnica para a realização de testes 
genéticos como Painel de Oncologia 
Completo, Exoma, Painel de arritmia 
cardíaca e Painel de epilepsia, entre 
outros.
Localização: São Paulo

JORGE BISCHOFF
15% de desconto
A grife oferece 15% de desconto aos 
associados. O benefício é válido na 
loja do Park Shopping São Caetano,
Nas compras com pagamento à vista 
ou parcelamento em até 6 vezes, 
sendo a parcela mínima de R$ 
80,00.
Localização: São Caetano do Sul

Uso Pessoal

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

BRASTEMP/CONSUL
Clube de compras exclusivo com 
produtos Brastemp, Consul e Kitche-
nAid direto da fábrica, com ofertas 
garantidas! Compres em até 10 vezes 
sem juros no cartão de crédito, com 
entrega em todo Brasil.
Localização: Nacional (on-line)
 
FASCAR
5% de desconto
Há mais de 50 anos no mercado, é 
uma das lojas mais tradicionais es-
pecializada em calçado e acessórios 
masculinos. Oferece aos associados 
descontos especiais para compra 
nas lojas físicas e on-line.
Localização: nacional (on-line)
 
UNIDAS  
Até 55% de desconto
Reserve e garanta até 55% de des-
conto na diária nacional. Reservas 
pelo site, Central de Reservas ou nas 
lojas Unidas.
Localização: Nacional

FAZENDA DONA CAROLINA
10% a 20%
Aproveite, desfrute de toda a estrutu-
ra com 20% de desconto nos fins de 
semana em baixa temporada e 10% 
de desconto nos pacotes e feriados 
prolongados.
Localização: Itatiba
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Febre Amarela: campanha de vacinação 
registra baixa adesão da população

Wagner Kuroiwa 
Diretor do Departamento de Proteção à 
Saúde e Vigilâncias - PMSBC 

Depois da corrida aos postos de 
saúde do Estado de São Paulo que 
oferecem a vacina contra a febre e 
das longas filas que se formaram, a 
campanha de vacinação, lançada 
em janeiro, está longe da meta de 
imunizar 95% da população. “Em 
São Bernardo, até meados de mar-
ço, tinham sido aplicadas 360.166 
doses, correspondendo a 50,91% 
da população, sendo que o alvo era 
atingir 707.474 pessoas”, observa 

o Diretor do Departamento de Proteção à Saúde 
da PMSBC, Wagner Kuroiwa. De acordo com o 
diretor, apesar de aquém da previsão, o resultado 
de São Bernardo ainda é um dos melhores quando 
comparado com a maioria das cidades do estado, 
que não passou dos 40-45% de imunizados. Para 
ele, o medo da vacina, população masculina aves-
sa e tendência mundial contra vacinação contribu-
íram para a baixa adesão. Acompanhe a entrevista 
que Kuroiwa concedeu à revista Visão Médica.

   O que é a febre amarela?
A febre amarela é uma doença febril aguda 

causada por um arbovirus do gênero Flavivirus, 
transmitido ao homem e aos primatas não humanos 
(PNH) por meio da picada de mosquitos infectados, 
com relevante impacto em saúde pública na África 
e nas Américas.

Como ocorre a transmissão dessa doença?
É causada por um vírus, inoculado em nosso 

corpo pela picada de um mosquito. No Brasil, são 
conhecidos dois ciclos de transmissão: o silvestre, 
no qual o vírus circula entre mosquitos silvestres 
(Haemagogus spp e Sabethes spp) e PNH, que 
vivem em áreas de florestas densas, com vege-
tação abundante; e o urbano, quando o vírus é 
transmitido ao homem pelo Aedes aegypti, único 
vetor no ambiente urbano.

A população corre risco de um surto da febre 
amarela urbana?

Por ora, todos os casos registrados foram da for-
ma silvestre. Contudo, caso uma pessoa infectada 
com febre amarela seja picada pelo Aedes aegypti 
- o mesmo da dengue, do zika e da chikungunya –, 
durante o período de viremia (presença de vírus no 
sangue), poder-se-ia iniciar o ciclo de transmissão 
urbana, com suas graves consequências. Como 
a vacina da febre amarela é segura e eficaz, uma 
cobertura de 95% evitaria um surto, ou epidemia. 
O risco potencial, portanto, existe.

A febre amarela estava controlada no Brasil. 
Quais são as causas da dispersão da doença 
nos últimos anos?

Nos surtos de febre amarela silvestre ocorridos 
nas últimas décadas, observou-se a expansão da 
circulação viral a partir da área endêmica (região 
Amazônica e Centro-Oeste), nos sentidos Leste e 
Sul do país, detectando-se sua ocorrência em áreas 
silenciosas há vários anos. Atribui-se a esse fato, o 
adensamento humano e a ocupação de territórios 
antes adstritos aos primatas não humanos (PNH), 
o que se explica pela propagação através de cor-
redores ecológicos.

A opção pela dose fracionada é decorrência 
de estoque da vacina. A eficácia é a mesma, 
diferindo apenas na duração da imunidade?

Em função da abrangência da campanha de va-

“Não acreditamos que essa meta [95% da 
população] será atingida, nem mesmo até o 
fim do ano. Infelizmente, o medo da vacina, 
população masculina avessa e tendência 
mundial contra vacinação parecem ter imperado. 
Processo educativo, esclarecimento e evolução 
levam tempo para produzir resultado”
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cinação, o governo brasileiro adotou a aplicação da 
dose fracionada da vacina. A eficácia é a mesma, 
diferindo apenas na duração da imunidade.

Apesar de ainda desenvolver estudos quanto 
ao período de proteção da dose fracionada, a 
Organização Mundial da Saúde - OMS adota, 
por enquanto, no modelo fracionado, a valida-
de de um ano de proteção contra a doença. Já 
o governo brasileiro afirma ter evidências de a 
validade desse imunizante ser por oito anos. 
Qual é o período correto?

De fato, a OMS, baseando-se em estudo levado 
a cabo no Congo, em 2016, afirma que a proteção 
é de ao menos um ano, uma vez que os estudos 
ainda prosseguem. No Brasil, em estudo da Bio-
-Manguinhos/Fiocruz, foram vacinados soldados 
com a dose fracionada, em 2009, registrando-se 
ainda títulos protetores semelhantes à dose pa-
drão. Por esse motivo, estabeleceu-se a validade 
em oito anos. Pesquisas em andamento, entre-
tanto, continuarão a avaliar a proteção posterior 
a esse período.

Quando ela é contraindicada?
• Crianças menores de 9 meses;
• Pessoas com imunodeficiência primária ou ad-

quirida, excetuando-se pessoas com HIV positivo, 
assintomático e que apresentem o LT-CD4 maior 
ou igual a 350 células/mm³;

• Indivíduos vivendo com HIV/Aids que apresen-
tem imunodeficiência grave;

• Indivíduos com imunossupressão à doença 
ou terapias imunossupressoras (quimioterapia, 
radioterapia, corticoide em dose de 2mg/dia de 
prednisona ou equivalente);

• Pessoas em uso de medicações antimetabó-
licas ou medicamentos modificadores do curso 
da doença(Infliximabe, Etanercepte, Golimumabe 
entre outros);

• Transplantados de órgãos sólidos;
• Pessoas que apresentaram reação de hiper-

sensibilidade prévia à vacina;
• Pessoas com história pregressa de doença do 

timo (miastenia gravis, timoma), Lúpus, Doença de 
Addison e artrite reumatoide;

• Pessoas com doença hematológica que 

cursam com imunodeficiência(aplasia medula/
anemia aplástica).

Quem deve tomar a vacina?
Ressalvadas as contraindicações relacionadas 

na questão anterior, todas as pessoas devem se 
vacinar. Tomando-se como referência São Bernar-
do do Campo, a meta é vacinar 707.474 pessoas, 
correspondente a 95% da população, meta, esta, 
aplicável a todos os municípios abrangidos pela 
campanha. Os 5% não cobertos são protegidos 
pelos imunizados.

Pode-se afirmar que com a completa vacinação 
da população a doença será extinta?

Ao contrário, por exemplo, da varíola, onde o 
homem é o reservatório e hospedeiro, foi possível 
extingui-la, existindo os vírus apenas em labora-
tórios guardados a sete chaves. O reservatório 
do vírus da febre amarela é o próprio mosquito, 
assim a despeito de, com uma cobertura vacinal 
ideal, não termos mais casos, o vírus irá sobre-
viver na natureza.

Apesar da grande campanha nacional de va-
cinação contra a febre amarela e da divulgação 
maciça da importância dessa imunização para 
o controle do avanço da doença, um balanço do 
governo federal comprova a baixa adesão da po-
pulação. Quais são as razões desse resultado? 
A campanha prossegue?

Infelizmente, nenhuma das cidades do Estado de 
São Paulo atingiu a meta de vacinar 95% da popu-
lação.  Em São Bernardo, até meados de março, 
tinham sido aplicadas 360.166 doses, correspon-
dendo a 50,91% da população, sendo que o alvo 
era atingir 707.474 pessoas. Nosso resultado é um 
dos melhores, a maioria das cidades não passou 
de 40-45% de imunizados. Diante desse resultado, 
vamos prosseguir com a vacinação em todas as 34 
UBS de São Bernardo, sem prazo para o término. 
Não acreditamos que essa meta será atingida, nem 
mesmo até o fim do ano. Infelizmente, o medo da 
vacina, população masculina avessa e tendência 
mundial contra vacinação parecem ter imperado. 
Processo educativo, esclarecimento e evolução 
levam tempo para produzir resultado.
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EVENTOS 2018
ABRIL

2º DERMAPED – SIMPÓSIO INTERNACIONAL 
DE DERMATOLOGIA PEDIÁTRICA
Realização: Sociedade Brasileira de Pediatria
Data: 11 a 13
Local: Estação Convention Center - Curitiba 
– PR
Informação: (41) 3022-1247
Site: www.dermaped.com.br

17º CONGRESSO BRASILEIRO DE CIRURGIA 
DE JOELHO
Apoio:  Sociedade Brasileira de Ortopedia e 
Traumatologia
Data: 12 a 14
Local: Windsor Convention & Expo Center 
Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ
Informação: (11) 3884-1120 / (11) 3884-
2098
Site: www.cbcj2018.com.br

I CONGRESSO BRASILEIRO DE DOENÇAS 
INFLAMATÓRIAS INTESTINAIS
Apoio: Sociedade Brasileira de Coloproctologia
Data: 13 a 15 
Local: Hotel Royal Palm Plaza – Campinas 
– SP
Informação: (21) 2240-8927
E-mail: contato@gediib.org.br

18º CONGRESSO BRASILEIRO DE CIRURGIA 
ESPINHAL
Apoio: Sociedade Brasileira de Coluna
Data: 19 e 20
Local: Maksoud Plaza Hotel – São Paulo - SP
E-mail: secretaria@cirurgiaespinhal.com.br
Site: www.cirurgiaespinhal.com.br/2018

XI CONGRESSO BRASILEIRO DE ONCOLOGIA 
ORTOPÉDICA
Realização: Associação Brasileira de Oncologia 
Ortopédica
Data: 19 a 21
Local: Hangar Centro de Convenções - Belém - PA
E-mail: comites@sbot.org.br
Site: www.cboo.med.br

ONCOPLASTIA 2018 – JORNADA 
BRASILEIRA DE ONCOPLÁSTICA
Realização: Sociedade Brasileira de 
Mastologia
Data: 20 a 22
Local: Hotel Bourbon Convention Center – São 
Paulo – SP
Informação: (21) 2220-7111
Site: www.sbmastologia.com.br/eventos/
jbo-2018/

COPA 2018 – CONGRESSO PAULISTA DE 
ANESTESIOLOGIA
Realização: Sociedade de Anestesiologia do 
Estado de São Paulo
Data: 26 a 29 
Local: Transamérica Expo Center – São 
Paulo – SP
Informação: (11) 3673-1388
E-mail: inscricoes@saesp.org.br
Site: www.saespcongressos.org.br/p/78/
copa-2018

30º CONGRESSO BRASILEIRO DE CIRURGIA 
DERMATOLÓGICA
Realização: Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Dermatológica
Data: 27 a 30 
Local: Expominas – Belo Horizonte – MG
Informação: (11) 2114-6388
E-mail: cbcd2018bh@mci-group.com
Site: www.cbcd2018bh.com.br

XVIII ENCONTRO BRASILEIRO DE TIREÓIDE
Realização: Sociedade Brasileira de 
Endocrinologia e Metabologia
Data: 27 a 30 
Local: Campos do Jordão Convention Center - 
Campos do Jordão – SP
Informação: (11) 3822-1965
E-mail: contato@sbemsp.org.br
Site: www.ebt2018.com.br

XVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE 
NEFROLOGIA PEDIÁTRICA
Realização: Sociedade Brasileira de Nefrologia

Data: 28 de abril a 1º de maio
Local: Estação Convention - Curitiba-PR
Site: www.nefroped2018.com.br

MAIO
XXV CONGRESSO BRASILEIRO DE 
CITOPATOLOGIA
Realização: Sociedade Brasileira de 
Citopatologia
Data: 02 a 04 
Local: Mercure Camboriú Hotel –Balneário 
Camboriú – SC
Informação: (21) 2255-7502
Site: www.portalsbc.com.br/congresso

1º CONGRESSO SUL-AMERICANO DE 
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PEDIÁTRICAS
Realização: Sociedade de Pediatria de São 
Paulo
Data: 02 a 05 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca – 
São Paulo – SP
Informações: (11) 3849-0379 / (11) 3849-
8263
E-mail: pediatria@meetingeventos.com.br
Site: www.emergenciaspediatricas.org.br

XVI CONGRESSO PAULISTA DE MEDICINA 
DO SONO
Realização: Associação Paulista de Medicina
Data: 04 e 05 
Local: Milenium Centro de Convenções – São 
Paulo - SP
Informação: (11) 3188-4250
E-mail: inscricoes@apm.org.br
Site: www.associacaopaulistamedicina.org.br/
atualizacao-medica/eventos/xvi-congresso-
paulista-de-medicina-do-sono

30º CONGRESSO DE CARDIOLOGIA DO 
ESTADO DA BAHIA
Apoio: Sociedade Brasileira de Cardiologia
Data: 09 a 12 
Local: Bahia Othon Palace Hotel – Salvador 
– BA
Informação: (71) 3245-6320

CONGRESSO NEXT FRONTIERS TO CURE 
CANCER 2018
Apoio: Sociedade Brasileira de Cancerologia
Data: 10 a 12
Local: WTC Events Center – São Paulo - SP
Informação: (11) 2189-5078
Site: www.nextfrontiers.com.br

III CONGRESSO BRASILEIRO DE DOENÇAS 
FUNCIONAIS DO APARELHO DIGESTIVO
Realização: Federação Brasileira de 
Gastroenterologia
Data: 11 e 12 
Local: AMCHAM – São Paulo – SP
Informação: (11) 3813-1610
E-mail: fbg@fbg.org.br
Site: www.doencasfuncionais2018.com.br

XXX CONGRESSO BRASILEIRO DE 
GENÉTICA MÉDICA
Realização: Sociedade Brasileira de Genética 
Médica
Data: 15 a 18
Local: Centro de Convenções Sul América – 
Rio de Janeiro – RJ
Informação: (41) 3022-1247
Site: www.cbgmcbteim2018.com.br 

XVIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE 
CATARATA E CIRURGIA REFRATIVA
Apoio: Conselho Brasileiro de Oftalmologia
Data: 16 a 19
Local: Transamérica Expo Center – São 
Paulo – SP
Informação: (45) 3025-2121
E-mail: alvo@alvoeventos.com.br
Site: www.brascrs2018.com.br

14 º CONGRESSO BRASILEIRO DE 
VIDEOCIRURGIA SOBRACIL
Apoio: Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva
Data: 16 a 19
Local: Expo Unimed – Curitiba – PR
Informação: (21) 2215-4476
E-mail: congresso@sobracil.org.br
Site: www.sobracil.org.br/congresso2018

XXIV CBTO – CONGRESSO BRASILEIRO DE 
TRAUMA ORTOPÉDICO
Realização: Sociedade Brasileira de Trauma 
Ortopédico
Data: 17 a 19 
Local: Expominas - Belo Horizonte – MG
Informação: (16) 3514-1112
E-mail: vinicius.padilha@oxfordeventos.com.br
Site: www.traumaortopedico.med.br/2018/
trauma

XVI ENCONTRO SP DE CIRGURGIA 
VASCULAR E ENDOVASCULAR
Realização: Sociedade Brasileira de Angiologia 
e Cirurgia Vascular Regional SP
Data: 17 a 19 
Localização: Centro de Convenções Frei 
Caneca – São Paulo – SP
Informação: (11) 3849-0379 / 
3849-8263
E-mail: vascular@meetingeventos.com.br
Site: www.encontrosaopaulo.com.br

SOBED 2018 - XII SIMPÓSIO 
INTERNACIONAL DE ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA DA SOBED
Realização: Sociedade Brasileira de 
Endoscopia Digestiva
Data: 17 a 19
Local: Centro de Convenções de João Pessoa 
– João Pessoa – PB
Informação: (11) 3148-8200
Site: www.endogastro2018.com
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6º EBEP – ENCONTRO BRASILEIRO DE 
ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA
Realização: Sociedade Brasileira de 
Endocrinologia e Metabologia
Data: 24 a 26 
Local: Estação Eventos – Curitiba – PR
Informação: (11) 3849-0099
Site: www.ebep.com.br

38ª JORNADA PAULISTA DE CIRURGIA 
PLÁSTICA
Realização: Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Plástica
Data: 30 de maio a 02 de junho
Local: Grand Hyatt Hotels - São Paulo - SP
Informação: (11) 3825-9685
E-mail: regional@sbcp-sp.org.br

38ª JORNADA PAULISTA DE CIRURGIA 
PLÁSTICA
Realização: Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Plástica
Data: 30 de maio a 02 de junho
Local: São Paulo – SP
Informação: (11) 3044-0000

19º SINE – SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE 
NEUROENDOCRINOLOGIA
Realização: Sociedade Brasileira de 
Endocrinologia e Metabologia
Data: 31 de maio a 02 de junho
Local: Hotel Bourbon Convention Ibirapuera – 
São Paulo – SP
Informação: (11) 3849-0099
Site: www.sine2018.com.br

XXXIX CONGRESSO DA SOCIEDADE DE 
CARDIOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Realização: Sociedade de Cardiologia do 
Estado de São Paulo
Data: 31 de maio a 02 de junho
Local: Transamérica Expo Center - São Paulo - SP
Informação: (11) 3181-7429 – Ramais 107, 
108, 109 e 113
Site: www.soscesp2018.com.br

JUNHO
IV CONGRESSO PAULISTA DE 
COLOPROCTOLOGIA
Realização: Associação de Coloproctologia do 
Estado de São Paulo
Data: 1 e 2 
Local: Royal Palm Plaza – Campinas – SP
Site: www.acpesp.com.br/evento.php?id=57

37º CONGRESSO DA LIGA BRASILEIRA DE 
EPILEPSIA
Apoio: Sociedade Brasileira de Neurofisiologia 
Clínica
Data: 6 a 9
Local: Hotel Maksoud Plaza – São Paulo – SP
Informação: (11) 3361-3056
E-mail: epilepsia@eventus.com.br
Site: www.congresso.epilepsia.org.br/2018

1º TERASAMPA
Realização: Sociedade Brasileira de 
Dermatologia Regional São Paulo
Data: 8 e 9 
Local: Centro Fecomércio de Eventos – São 
Paulo – SP
Informação: (11) 5573-8735
E-mail: sbd-resp@sbd-sp.org.br
Site: www.sbd-sp.org.br/geral/event/2a-rdp-
i-terasampa/

XIV CONGRESSO PAULISTA DE MEDICINA 
DESPORTIVA
Realização: Associação Paulista de Medicina
Data: 08 a 10 
Local: Universidade Anhembi Morumbi – São 
Paulo – SP
Informação: (11) 3188-4250
E-mail: inscricoes@apm.org.br
Site: http://associacaopaulistamedicina.
org.br/atualizacao-medica/eventos/xiv-
congresso-paulista-de-medicina-desportiva

GANEPÃO 2018
Apoio: Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva
Data: 12 a 16
Local: Centro de Convenções Rebouças – São 
Paulo – SP
Informação: (11) 3284-6318 ramal 213
E-mail: secretaria@ganepao.com.br
Site: www.ganepao.com.br/congresso/2018

IV CONGRESSO PAULISTA DE 
COLOPROCTOLOGIA 2018
Realização: Associação de Coloproctologia do 
estado de São Paulo
Data: 14 a 16
Local: Royal Palm Plaza Resort – Campinas 
- SP
Informação: (17) 3214-5900

GASTRÃO 2018
Data: 26 a 30 
Local: Centro de Convenções Rebouças – São 
Paulo - SP
Informação: (51) 3086-9100
E-mail: inscricao@ccmew.com
Site: www.gastrao.org.br

XX CONGRESSO INTERNACIONAL DA SOB
Realização: Sociedade Brasileira de 
Oftalmologia
Data: 28 a 30
Local: Windsor Barra Hotel – Rio de Janeiro 
– RJ
Informação: (21) 3326-3320
E-mail: sbo2018@interevent.com
Site: www.sbo2018.com.br

10º TERADERM
Realização: Sociedade Brasileira de 
Dermatologia
Data: 29 e 30 
Local: Windsor Barra – Rio de Janeiro - RJ
Informação: (21) 2253-6747

AGENDA APM-SBC/D

Local: 
Anfiteatro da Associação Paulista de Medicina São Bernardo e Diadema

Associação Paulista de Medicina Regional SBC/D.
Rua: Pedro Jacobucci, 400 - São Bernardo do Campo/SP

Dentro da missão de oferecer cursos de atualização e ca-
pacitação profissional à classe médica da região, a diretoria 
Científica da Associação Paulista de Medicina São Bernardo e 
Diadema - APM-SBC/D lança, em maio, Interface da Medicina. 
Trata-se de uma atividade interdisciplinar que reunirá médicos 
de áreas distintas para debater temas comuns às especialidades 
envolvidas. “O objetivo é tornar a discussão mais abrangente e 
enriquecida, elucidar dúvidas dos colegas presentes e desenvol-
ver uniformidade em condutas”, salienta o diretor Científico da 
APM-SBC/D, Rafael Couto Melo.

P R O G R A M A Ç Ã O

 MAIO

Tema: Vascular e Ginecologia - 
Miomas Uterinos e Varizes Pélvicas
Dia: 08
Horário: 19h30

 AGOSTO

Tema: Vascular e Cardiologia - Tratamento 
Clínico da Aterosclerose Periférica e Cuidados 
Pré e Pós Intervenções
Dia: Em definição
Horário: 19h30

Informações/inscrição: 
Tel.: (11) 4125-4439/ 4330-6166
Site: www.apmsbc.org.br

Interfaces 
da Medicina
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Curso promovido pela Diretoria Regional da Sociedade Brasilei-
ra de Psicanálise de São Paulo - Seção Regional do Grande ABC.
Coordenadores da Seção Regional do Grande ABC: 
Romildo Gerbelli e Marcy Motta Carmona Gerbelli.
 
Objetivo do curso: propiciar a profissionais e estudantes 
de psicologia, medicina, áreas afins e demais pessoas 
interessadas na psicanálise a oportunidade de entrar em 
contato com as ideias e os textos do Bion, evidenciando a 
vitalidade das suas ideias e da psicanálise.
 
Duração: de março a novembro/2018 
Horário: Aula - das 9h às 11h30 

Discussão Clínica - das 11h40 às 13h (restrita a psicólogos, 
médicos e estudantes a partir do quarto ano do curso de 
psicologia e medicina). 

P R O G R A M A Ç Ã O
 MAIO 

Tema: Sobre a Psicose
Dia: 05
Coordenação: Angela Jimenes B de Castro (SBPSP)

 JUNHO
Tema: Sobre Arrogância e Ataques ao elo de Ligação
Dia: 09 
Coordenação: Ana Patrícia Rosa Ribeiro (SBPSP) 

Local: Associação Paulista de Medicina Regional SBC/D.
Rua: Pedro Jacobucci, 400 - São Bernardo do Campo/SP  
Tel.: (11) 4125-4439/ 4330-6166.
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APM-SBC/D vai ao médico

Sempre buscando melhorar 
cada vez os benefícios que 
oferece aos seus associados, a 
Associação Paulista de Medici-
na São Bernardo e Diadema sai 
na frente e inova mais uma vez 
na prestação de serviços admi-
nistrativos totalmente gratuitos. 
Confira a lista de serviços à sua 
disposição: 

• Digitação e impressão de 
trabalhos, até no máximo 50 
páginas, com exceção de tra-
balhos que exijam formatação 
ABNT.

• Orientações sobre faturamento de convê-
nios, limitado a 20 (vinte) horas de assessoria.

• Orientações sobre o fluxo de recebimento 
de convênios, limitado a 20 (vinte) horas de 
assessoria.

• Resolução de pendências no Poupa Tempo, 
desde que devidamente documentadas pelo 
associado.

• Orientações iniciais para abertura de em-
presa e assessoria em casos simples.

• Orientação para uso das ferramentas de 
divulgação nas mídias sociais. Atendimento 

Leque de prestação de serviços administrativos gratuitos ao médico associado

SERVIÇOS

básico, com 15 (quinze) horas de treinamento.
• Assessoria para treinamento de recepcio-

nistas. No máximo 3 (três) profissionais, limitado 
a 20 (vinte) horas de assessoria.

• Assessoria para seleção de recepcionistas. 
No máximo 3 (três) profissionais, limitado a 20 
(vinte) horas de assessoria.

Nota: Não será permitido que os represen-
tantes da Regional façam trabalhos que 
envolvam a manipulação de valores.
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Doppler de Artérias 
Carótidas e Vertebrais

O Que Você Precisa 
Saber Sobre o Sistema 
Único de Saúde - 
Associação Paulista de 
Medicina 

Reunião de Diretoria

Fiesp lança movimento 
contra os juros extorsivos 
praticados no Brasil

Este livro destina-
-se a todos que se 
dedicam ao diag-
nóstico e tratamen-
to da doença cere-
brovascular. Com 
a colaboração de 
ecografistas vascu-
lares, cardiologistas 
e radiologistas de 
diversos estados 
da Brasil, o livro foi 
idealizado e dese-
nhado com base 

na experiência profissional dos autores. Ricamente 
ilustrado, apresenta temas tradicionais de ecogra-
fia vascular das artérias e, o diferencial, capítulos 
expondo aspectos clínicos e cirúrgicos da doença 
cerebrovascular. 

Editores: Robson Barbosa de Miranda e Viviane 
Augusto Pereira Couto
Páginas: 269
Publicação: 2018
Edição: 1 º
Editora: Di Livros 

Edição ampliada e 
aumentada, agora 
em dois volumes, 
inclui: a sua legis-
lação completa, 
seus comentários 
e anál ises,  sua 
aplicabilidade e, 
sobretudo, o pa-
pel interativo a ser 
desenvolvido pela 
medicina - leia-se: 
a equipe de saúde 
como promotora da 
saúde do ser huma-
no e por extensão 
da coletividade. 

Autor: Associação Paulista de Medicina
Páginas: 256
Publicação: 2002
Edição: 1ª
Editora: Atheneu

Diretores da 
A s s o c i a ç ã o 
P a u l i s t a  d e 
Medicina de 
São Bernardo 
e Diadema – 
A P M - S B C / D 
par t iciparam 
d a  r e u n i ã o 
mensal de Di-
retoria, de março, no período da 
noite, para deliberação de as-
suntos administrativos e ações 
da APM-SBC/D em benefício 
dos médicos e da população. 
Entre os temas da pauta, avalia-
ção do programa APM-SBC/D 

E m  1 3  d e 
março, o presi-
dente da Asso-
ciação Paulista 
de Medicina 
- APM, José 
Lu iz  Gomes 
do Amaral, es-
teve presente 
no lançamento da campa-
nha “Chega de Engolir Sapo: 
diga não aos juros mais altos 
do mundo”, uma iniciativa da 
Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo - Fiesp. 
“É necessário posicionarmo-
-nos de maneira consistente 
e coerente, alinhados para o 

desenvolvimento do País. A 
APM se junta à Fiesp em mais 
essa luta, agora contra os juros 
excessivos praticados neste 
País”, afirma Amaral, que este-
ve presente na mesa, ao lado 
do presidente da Fiesp, Paulo 
Skaf, no dia do lançamento.

Com informações da apm.org.br

vai ao médico, que, lançado no 
início do ano, oferece um leque 
de prestação de serviços ad-
ministrativos gratuitos a todos 
os médicos associados (vide 
relação na página 17).

ACONTECEULIVROS

Ayrton Vignola/Fiesp
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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: (11) 4330-6166 / 4125-4439

CLASSIFICADOS

LOCAÇÃO
• Alugam-se salas para consultórios para 
profissionais de saúde, localizado na Av. 
Redenção 413, Jardim das Américas – SBC 
Contato: 4123-8142 e 4332-6884

•Aluga-se sala comercial no condomínio 
Praça Pamplona em São Paulo. Excelente 
local para consultório.
Tratar fones: 4123-3634 / 95037-2900 / 
99633-8210

•Salas e  horários disponíveis para 
consultório, de preferência para pediatras 
ou neurologistas.
Av. Dom Pedro II. 125 
Tratar com Dra. Daisy 
Tel.: (11) 4992-7111

•Conjunto de salas montadas (75m2), 
com salas de reunião, auditório e 2 WC, 
com registro de trabalho ANVISA.
Prédio com gerador e água de reuso nos 
banheiros.
Condomínio de R$ 1.000,00 e IPTU R$ 
250,00.
Edifício The Office, Rua Alegre, 470, conjun-
to 207, São Caetano – SP

Informações: 
(11) 4224-7800 / (11) 9 9987-0105 
Tratar com Dr. Adston J. Stanguini 

•Aluga-se período de quatro horas, 
incluso: Wi-Fi, secretária, ar-condicionado, 
consultório mobiliado.
Contato c/ Jamile (11) 98622-4285

•Sala comercial, com 65m², na Rua 
Mediterrâneo, 290, 2º Andar - sala 21, no 
Bairro Jardim do Mar, São Bernardo.
Tratar com Talita nos telefones: (11) 
4123-3634 / 4122-5263 / 9-5037-2900 / 
9-9633-8210

•Aluga-se clínica para médicos, nutricio-
nistas ou psicólogos, com três consultórios 
mobiliados e recepção.
Ótima localização no centro de S.B.C. 
(Domo Business - próximo ao Shopping 
Metrópole).
Contato: Dra. Simone  (11) 98282-2480 
ou 4314-9616 / 4314-9615

•Apartamento no Guarujá, praia das 
Pitangueiras, na quadra da praia 
(calçadão), 1 dormitório, com cama queen 
e bi-cama, 2 sofás reversíveis de solteiro 

na sala, varanda com vista para o mar, 
dois banheiros completos, cozinha com 
máquina de lavar pratos, área de serviço 
com máquina de lavar e secar. Vaga de 
garagem no prédio em frente, outra em um 
edifício a uma quadra.
A partir de 08 de janeiro: R$ 300,00 a 
diária.
Contato: 99937-8998

SUBLOCAÇÃO
•Para médicos e psicólogos
Edifício Pasteur 
Rua Jurubatuba, 845 sala 102
Telefone para contato: 
(11) 4121-3965

•Horários em Consultório
Aluga-se horário em Consultório para 
profissionais de saúde.
Rua Mediterrâneo 290 – 2º andar
Tratar no telefone: 4123-3634 / 95037-
2900.

AMPLO 
CLIMATIZADO    
COMPLETA INFRAESTRUTURA
FÁCIL ACESSO

Valor diferenciado para sócios da 
APM São Bernardo e Diadema

REALIZE SEU EVENTO EM UM DOS 
MAIS MODERNOS AUDITÓRIOS DA REGIÃO DO ABC




