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Setembro
ANIVERSARIANTES

Dia Aniversariante
1 Everaldo Porto Cunha
1 Juliana Zoboli
1 Mara Lia Pereira
2 Renata Regina Viera
2 Sandra Cayres Naufal
3 Lilian de Oliveira Ribeiro
3 Wilson Ayres
4 Celso de Freitas Gomes
5 Rosemeire Fiorotto
6 Marcia Mitiko Morita
6 Meiry Yanaze
6 Tarissa Batrice Z Petry
7 Fernando Ferreira Costa

10 João Paulo Verzegnassi Ginez
11 Gabriela Tenedini Moreira
12 Julio Eduardo Svartmaqn Morando
12 Luiz Guereschi Filho
13 Claudio Luiz Rodrigues Emilio
13 Jonathas Ferreira de Sousa
14 Augusto Grotti
14 Daniela Nogueira Tirolli Oetting
14 Ingredy Tavares da Silva
15 Neruska Hikari Saito
16 Rebeca Esteves Matos Rodrigues
17 Guillermo Fernando Eguez Jelski
19 Gleise Aparecida Moraes Costa
19 Renan Salvioni de Souza
21 Andressa Ramiro Hoshino
21 Marçal Rossi
22 Felix Gonzales Vera
23 Andreia Viera de Oliveira
23 Katiusa de Abreu Alves
23 Patricia Barretto Mory Del Vecchio
24 William Baptista Fidelix
25 Cintia de Azevedo Marques Perico
26 Encarnação Rodrigues Galvez Laghai
27 Arlindo de Almeida
29 Guilherme Andrade Peixoto
29 Ingrid Teles Silva A Borges
29 Ricardo Krikor Djehizian
30 Eliana Duarte Lopes
30 Isadora Tamy Bazani

DATAS COMEMORATIVAS DE SETEMBRO
02 Dia do Repórter Fotográfico 
05 Dia Oficial da Farmácia 

Dia da Amazônia
07 Independência do Brasil
08 Dia Internacional da Alfabetização
09 Dia do Médico Veterinário
17 Dia da Compreensão Mundial
19 Dia de São Geraldo 
20 Dia dos Maçons
21 Dia da Árvore

Dia da Luta Nacional das Pessoas com Deficiências
22 Data da Juventude do Brasi
23 Início da primavera
26 Dia Nacional do Surdo
27 Dia de Cosme e Damião
28 Dia da Lei do Ventre Livre
29 Dia do Petróleo 
30 Dia da Secretária
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PALAVRA DO PRESIDENTE

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

Luto pela Saúde

Pensando filosoficamente, segundo 
Rousseau:  “Se a Lei é feita pelos ho-
mens e o homem é corruptível, então 
a justiça também é”... e esse lugar 
comum de corrupção é uma armadilha 
para nossa capacidade de agir como 
cidadãos e amarra e imobiliza a todos 
que denunciam essas irresponsabili-
dades que afetam, sobremaneira, a 
eficiência das agências reguladoras 
e nos deixam estáticos e incrédulos 
com tanta audácia dos envolvidos. 

Fato 1 – ANS articula contra:
Em carta aberta a CONSU – Comissão Nacional 

de Saúde Suplementar, representada pelo CFM – 
Conselho Federal de Medicina, AMB – Associação 
Médica Brasileira e FENAM – Federação Nacional 
dos Médicos, repudiou a conduta da Agência 
Nacional da Saúde –ANS com relação ao cumpri-
mento da Agenda Regulatória para 2013 e 2014, 
afirmando que, “além de omissa”, a agência tem 
atuado em desfavor dos profissionais e em prol 
dos interesses das operadoras de planos de saú-
de, colocando em risco a assistência oferecida a 
mais de 25% da população.

Fato 2 – ANS articula contra:
PL 6964/2010
Aprovada na íntegra, no dia 8 de maio, a tra-

mitação do PL havia sido retardada por meio 
de um requerimento 
para submetê-lo ao 
Plenário da Câmara 
dos Deputados, an-
tes do envio à san-
ção da presidente 
Di lma Roussef.  O 
documento assinado 
por 74 Deputados, 
teria sido articulado 
pelas operadoras 
de planos de saúde 
com o apoio da ANS 
para retardar sua 
aprovação. Porém as 
entidades CFM, AMB 
e FENAM e APMs se 
mobilizaram junto 
à Comissão de Assuntos Políticos e Comissão 
Nacional de Saúde Suplementar e conseguiram 
reverter a situação.

Não é a primeira vez que as entidades re-
presentativas da classe médica tomam medi-
das drásticas contra a ANS, pois constante-

mente somos alvos 
das arbitrariedades 
cometidas por ela. 
Os planos de saú-
de se utilizam da 
ANS como se fosse o 
quintal da sua casa; 
determinam as re-
gras que querem 
que sejam feitas, 
interferem nas de-
cisões, enfim, têm 
uma relação espúria 
com a ANS. Direto-
res de planos de saúde hoje são diretores da 
ANS! Observem que nos dois fatos citados ao 
lado, a ANS agiu conjuntamente com os planos 
de saúde, justamente ela que não deveria nun-

ca se envolver com 
quem fiscaliza! 

Pensando filoso-
ficamente, segun-
do Rousseau: “se 
a Lei é feita pelos 
homens e o homem 
é corruptível, então 
a justiça também 
é” e, partindo desta 
análise, podemos 
julgar que esse re-
lacionamento es-
púrio entre ANS x 
Planos de Saúde 
todos os envolvidos 
são altamente cor-

ruptíveis e esse lugar-comum de corrupção é 
uma armadilha para nossa capacidade de agir 
como cidadãos e amarra e imobiliza a todos 
que denunciam essas irresponsabilidades que 
afetam, sobremaneira, a eficiência das agências 
reguladoras e nos deixam estáticos e incrédulos 
com tanta audácia dos envolvidos. 
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EDITORIAL

Voto: reflexões, ações e bastidores

Revista Visão Médica - Informativo da APM Regional São Bernardo do Campo e Diadema Agosto de 2014 5

REDAÇÃO
Rua Pedro Jacobucci, 400

Jardim América • 09725-750 • São 
Bernardo do Campo/SP

(11) 4125-4439 • (11) 4330-6166 
Fax (11) 4330-6891

e-mail: administracao@apmsbc.org.br
www.apmsbc.org.br

Presidente
Marcelo Ferraz de Campos

Diretores Responsáveis
Tomás Patrício Smith-Howard

Beatriz Freitas de Moura

Editora Responsável
Sonia Macedo

Redação, Revisão e Fotos
Sonia Macedo

(11) 99243-9320

Editor de Arte
Alex Franco

Arte
Comunicação Assertiva
www.assertiva.ppg,br

(11) 2825-6856

Periodicidade: mensal
Tiragem: 4.000 exemplares

Circulação: Grande ABCD
Portal da APMSBC/D
www.apmsbc.org.br

Publicidade: APM - SBC/D
(11) 4330-6166 • (11) 4125-4439

A Revista 
Visão Médica 
é uma pu-
blicação da 
Associação 
Paulista de 
Medicina 
Regional São 
Bernardo 
do Campo e 
Diadema

A Revista 

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 .

Tomás Patrício 
Smith-Howard

Ainda em tempo de refletir sobre fatos, ações e contra 
ações que acontecem no dia a dia nos bastidores de toda 
sociedade, instituição ou entidades, onde se conjugam 
todos os interesses relevantes ou irrelevantes, pessoais ou 
coletivos, até políticos ou não, mas de fato um sempre muito 
acima do interesse do outro, onde prevalecem motivos sem 
escrúpulos e falta do bom senso quando ÉTICA, MORAL, 
CARÁTER, PERSONALIDADE, RESPEITO, DIGNIDADE perdem 
espaço diante de tanta FALSIDADE, DESCONSIDERAÇÃO, 
HIPOCRISIA, EGOÍSMO, PODER E VAIDADE do bem estar do 
individual ou de poucos e não do coletivo, de todos.  Aqui se 
faz necessário rever definições para refletirmos.

Ética vem do Grego “ethos”, que significa modo de ser 
ou caráter.  A ética associa-se ao estudo fundamentado dos 
valores morais que orientam todo o comportamento huma-
no em sociedade. A ética é o conjunto de conhecimentos 
extraídos da investigação do comportamento humano 
ao tentar explicar as regras racionais, fundamentadas, 
científicas e teóricas baseadas na reflexão sobre a moral.

Moral tem origem na palavra Latina “morales”, relativo 
aos costumes. Moral é o conjunto de regras adquiridas 
através da cultura, educação, tradição aplicadas no coti-
diano e usadas continuamente para orientarem as nossas 
ações e nosso julgamento sobre o que é certo ou errado, 
bom ou mau..., ou seja, moral e imoral. Na filosofia, a moral 
é mais abrangente que a ética porque define as ciências 
do espírito que contemplam todas as manifestações que 
não são expressamente físicas no ser humano.

Caráter descreve os traços morais de uma personalidade.  
O caráter é responsável pela forma habitual e constante de 
agir peculiar e inerente de cada pessoa, sua índole, natureza 
e temperamento. Ou seja, o conjunto das qualidades, boas 
ou más, que determinam a conduta e concepção moral, 
gênio, humor e adaptação às condições ambientais, pe-
dagógicas e sociais, tornando-o em bom ou mau caráter.

Personalidade se forma através de um processo 
gradual, complexo, organizacional e singular em cada 
indivíduo.  É o conjunto de características psicológicas que 
determinam os padrões de pensar, sentir e agir, ou seja, a 
individualidade pessoal e social de indivíduo.

Vaidade é característica daquilo que é vão, ou seja, que 
não possui conteúdo e baseia-se numa aparência falsa e 
mentirosa; é também chamada de orgulho ou soberba. Nada 
mais é que a ideia exageradamente positiva que a pessoa 
faz de si própria; tipo presunção, fatuidade, ou gabo dado 
à própria aparência, aos atributos físicos ou intelectuais.

Poder, do latim potere, é impor a vontade sobre os outros, 
com autoritarismo, ditatorial, soberba ou imposição, mesmo 
com resistência de alguma maneira. Aqui, destacam-se o 
poder político do governo, militar, policial, judicial, social, 
econômico, religioso, sindical ou até institucional.

Hipocrisia, do latim hypocrisis, é o ato 
de fingir ter crenças, virtudes, ideias e 
sentimentos que a pessoa na verdade 
não tem.  Moralmente, pessoas que 
representam ou que fingem comporta-
mentos, ou seja, tem ações ou falam bem 
diferentemente daquilo que na verdade 
realizam. Segundo François duc de la Ro-
chefoucauld: “A hipocrisia é a homenagem 
que o vício presta à virtude”. Ou seja, todo 
hipócrita finge emular comportamentos corretos, virtuosos, 
socialmente aceitos.  (Referência: falso, mentiroso).

Egoismo é o hábito ou atitude de colocar seus interes-
ses, opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar, em 
detrimento do ambiente e das demais pessoas com quem 
se relaciona; isto é,  amor próprio excessivo e desprezo às 
necessidades alheias.

Honestidade indica a qualidade de ser verdadeiro: não 
mentir, não fraudar, não enganar.  Deriva do latim honos, 
que remete à dignidade e honra; é a obediência explícita e 
incondicional às regras morais existentes.  A honestidade 
pode ser característica de uma pessoa ou instituição, 
significa falar a verdade, não omitir, não dissimular. O 
honesto repudia a malandragem, conluio, espertezas 
de querer levar vantagens em tudo em detrimento da 
sociedade, classe ou entidade.

Dignidade refere-se às pessoas merecedoras de 
respeito pelos atos de sempre fazer o bem em relação à 
sociedade, autoridades, amigos e principalmente à famí-
lia...; é ser digno de respeito. É um valor moral e espiritual 
inerente à pessoa, e abrange uma diversidade de valores 
existentes na sociedade.  A dignidade humana é o mais 
amplo princípio constitucional.

Por último, o Respeito.  Do latim respicere, significa 
olhar para trás, evocando a ideia de julgarmos conside-
rando sempre alguma coisa em relação ao que foi feito no 
passado de valoroso reconhecimento, atos de boa conduta 
e por ter realizado sempre coisas boas, seja essa pessoa 
individual ou coletivo, classe ou instituição.

Após todas essas definições, devemos voltar nossos 
pensamentos para os bastidores onde realmente agem 
todos os atores, sejam eles autoridades políticas ou não, 
dirigentes institucionais, de entidades ou representantes 
classistas da sociedade.  Nesses locais acontecem as 
ações de acertos onde os principais interesses do coleti-
vo são muito poucos atendidos em favor do poder e das 
vantagens.  Em tempos eleitorais, seu voto consciente é 
importante, não para mudarmos o começo da história, e, 
sim, pelo direito de iniciarmos um novo fim, ou melhor, um 
novo caminho de progresso, crescimento e ideais melhores 
para todos da classe, entidade, sociedade e nação, pela 
nossa dignidade e o respeito que merecemos.
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OPINIÃO DO LEITOR

 “Desconfiai do mais trivial, na aparência singe-
lo. E examinai, sobretudo, o que parece habitual. 
Suplicamos expressamente: não aceiteis o que é 
de hábito como coisa natural, pois em tempo de 
desordem sangrenta, de confusão organizada, de 
arbitrariedade consciente, de humanidade desu-
manizada, nada deve parecer natural, nada deve 
parecer impossível de mudar.

Eugen Berthold Friedrich Brecht

Iniciei com uma avaliação singela das escritas de 
Brecht. Intelectual demais, diriam alguns; ultrapas-
sados, diriam outros; particularmente acho que são 
atuais; nada deve ser imutável.

Outubro, como sendo o mês do médico, já não 
causa tanto orgulho como antigamente. Nós que so-
mos mais “velhos”, por assim dizer, temos que fazer 
esforço muito grande para suportar os pesados fartos 
da nossa profissão.

Os médicos mais jovens lutam obstinadamente 
para manter o outrora padrão elevado de vida na 
sociedade.

Existe uma briga diária chamada “Convênio X Pa-
ciente X Médico”. Quantos colegas atualmente têm 
um consultório atuante: Poucos?! Alguns?! Nenhum?! 
O Sistema Único de Saúde (SUS) aumentou (eu disse 
aumentou!!) a consulta para R$10,00 reais neste mês 
de outubro. Qual seria o ponto de referência que nós 
pais poderemos dar aos nossos filhos: estudem, se 
esforcem, façam cursos, se empenhem e quando 
você tiver um diploma do curso superior, seja qual 
for, façam mais pós-graduação, mestrado e doutora-

do e seja um brilhante médico, dentista, engenheiro, 
biomédico, advogado, fisioterapeuta, nutricionista, 
psicólogo, etc., e depois de estudar tantos anos quem 
sabe vocês possam chegar à Presidente da República 
ou Senador da República. Vice-versa, se você não fizer 
nada disso poderá chegar lá também. 

Se o problema é ter sorte e oportunidade, ser bem 
relacionado e um político astuto, você poderá não 
precisar nem de seu diploma, é só entrar no ‘bolo’ 
ou ‘bola’. Fico triste em ter que escrever tudo isto, 
pois meu próprio filho, com curso de especialização 
em Biomedicina e Citologia Oncótica, já me questio-
nou sobre o seu próprio futuro. Teria sido melhor ser 
‘ninguém’ e chegar lá?!

A semana do médico de 18 a 24 de outubro sem-
pre será festejada. Receberemos muitos abraços e 
cartões, todos enaltecendo a nobre arte de curar. Eu 
sempre dei graças a Deus de ser médico e ter vivido 
minha profissão como se fosse uma dádiva divina. 
É certo que já pressinto que minha juventude já se 
esvai e a idade me cobra cada dia mais, mas não vou 
retroceder um minuto sequer até o fim da minha vida.

 
Poderíamos responder aos nossos filhos aquelas pa-

lavras que o próprio Bertold Brecht teria dito aos seus: 
“Há homens que lutam um dia, e são bons;� Há outros 

que lutam um ano, e são melhores;� Há aqueles que 
lutam muitos anos, e são muito bons;� Porém, há os 
que lutam toda a vida;� Estes são os imprescindíveis.”

Artur Prado Marsicano, em seu editorial da edição de 
outubro/2007 da revista Visão Médica, quando presidia a 

APMSBC/D, gestão 2005/2008
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SAÚDE EM NÚMEROS

6.687
É o número de hospitais do país: 21% municipais, 
8% estaduais, 1% federais e 70% privados.

5.099
É o número de hospitais atendidos pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS) – público ou sem fins lucrativos.

503.498
É o total de leitos nos hospitais brasileiros, sendo 
352.830 atendidos pelo SUS e 150.668 não SUS.

154.602
É o total de leitos de hospitais filantrópicos, sendo 
110.956 do SUS.

161.713
É o total de leitos de hospitais privados. Desses, 
64.448 são SUS.

187.082
É o total de leitos de hospitais públicos, sendo 
177.383 SUS – os demais leitos são de hospitais do 
funcionalismo.

101
É o número de hospitais de sindicatos, sendo que 
43 são SUS.

Fonte APM

Balanço de 2012, feito pelo Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), revela que:
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Confira as ofertas imperdíveis dos parceiros da APM
Central de atendimento: (11) 3188-4270 / 4339 / 4579 / 4370.

 Doces e Café

CHOCOFINE

10% de desconto na compra das 
melhores e mais famosas marcas de 
chocolates do mundo, como Godiva, 
Lindt, Belgian, Jacquot, Weinrich, 
Porta, Jubileu, Loacker e Pepperidge.
Localização: Nacional (compra 
online)

 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)

 Flores e Decoração

GIULIANA FLORES
Giulianna Flores: A Giuliana Flores, 
maior floricultura do Brasil, refe-
rência de elegância e bom gosto, 
oferece 20% de desconto em toda 
compra no site. 
Localização : Nacional (compra 
online) 

 Cursos

YÁZIGI 
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 dispen-
sam taxa de matrícula. O material 
didático não está incluso no valor do 
curso (e também não tem desconto 
no valor).

Localização: Consulte as unidades

 Hotéis e Viagens

ROYAL PALM PLAZA
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 e um delicioso vinho 
para os associados que informarem 
a senha secreta que está no clube 
de benefícios.
Localização: Paraty

 Informática e Comunicação

SÃO JOÃO INFORMÁTICA
Associados têm direito a 10% de 
desconto no pagamento à vista ou 
em até 3 vezes sem juros na com-
pra de equipamentos e suprimen-
tos de informática.
Localização: São João da Boa Vista 
/ SP

 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)

 Restaurantes e Bebidas

ELEMENTAR.COM
A elementar.com.br é uma em-
presa do Grupo Cesta Nobre que 
comercializa cestas de alimentos e 

cestas de Natal, além de bebidas 
nacionais e importadas com descon-
tos especiais: 5% de desconto em 
todos os produtos da loja e mais 5% 
de desconto nos pagamentos com 
boleto ou débito.
Localização: Nacional (compra 
online)

 Seguros e Planos de Saúde

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

 Serviços

ARTE MAIS CULINÁRIA
Buffet especializado em diversos 
tipos de eventos, oferece 10% de 
desconto em todos os produtos e 
serviços.
Localização: São Paulo

 Uso Pessoal

ESPAÇO BRANCO
10% de desconto nas lojas físicas 
e online, em todas as formas de 
pagamento.
Localização: lojas físicas (Campi-
nas e Jundiaí) e nacional (compra 
online)

ÓPTICA MODELO
Associado APM e seus dependentes 
têm 12% de desconto à vista e 5% 
nas compras parceladas.
Localização: São Paulo

 Veículos

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

 Grande ABC

SPAZIO ITALIANO
Associado da APM tem 10% de 
desconto nos cursos ministrados nas 
escolas e nos cursos in-company. 
Localização: Consultar as unidades

RESTAURANTE ESTAÇÃO LEOPOL-
DINA PARRILLA
Os melhores cortes de carnes 
argentinas 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 sex-
ta) elaborados a preços convidati-
vos, 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

 Agência de Turismo

WEB VIAGENS
10% de desconto em pacotes na-
cionais e internacionais; em aluguel 
internacional de carros; em seguro 
viagens; e em reservas de hotéis. 5% 
de desconto em pacotes operados 
por outros parceiros; em cruzeiros 
marítimos; em aluguel nacional 
de carros; em passes de trem; em 
ingressos e tickets para atrações e 
shows; e em intercâmbios culturais e 
cursos no exterior.
Localização: nacional (compra 
online)

 Casa e Decoração

MEU MÓVEL DE MADEIRA
10% de desconto nas compras a 
prazo e 20% nas compras à vista.
Localização: Nacional (compra online)

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

CLUBE DE BENEFÍCIOS
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REGISTRO PROFISSIONAL

Exame do Cremesp em sua 10ª edição  
Após nove edições do Exame do Cremesp - 

duas delas de participação obrigatória para 
a obtenção do registro profissional - a prova 
deste ano será realizada em 19 de outubro, 
um domingo.No ano passado, 3.328 egres-
sos de Medicina em todo o País realizaram 
a prova, representando um aumento signifi-
cativo no número de participantes. Para este 
ano, a previsão é de que o exame contará 
com a participação de mais de 100 escolas 
de Medicina em todo o País.O desempenho 
na prova continua não atrelado à obtenção 
do registro profissional junto ao Conselho, 
medida que dependeria de lei federal para 
ser adotada. Mas, na opinião de Bráulio 
Luna Filho, conselheiro e coordenador do 
Exame do Cremesp, “após duas edições 
obrigatórias, temos de trabalhar para que o 
Exame se estenda para todo o País, adqui-
rindo futuramente um caráter eliminatório”, 
afirmou.O Projeto de Lei nº 217/2004, que 
visa instituir o exame nacional de proficiência 
em Medicina como requisito para o exercício 
pleno da profissão, foi aprovado na Comissão 
de Educação do Senado em 20 de novem-
bro de 2013, e se encontra na Comissão de 
Assuntos Sociais.

Conteúdo
 A prova objetiva de 2013 reuniu 120 ques-

tões de múltipla escolha que abordaram 
Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Pediatria, 
Ginecologia e Obstetrícia, Saúde Pública, 
Saúde Mental, Bioética e Ciências Básicas 
(Fisiologia, Bioquímica, Microbiologia e Pa-
rasitologia, Biofísica e Biologia Molecular).

As regras para a realização do Exame 
foram criadas por uma Comissão Interna 
do Cremesp, em conjunto com a Fundação 
Carlos Chagas, responsável pela elaboração 
e aplicação das provas.

Judiciário reafirma legalidade do
Exame do CREMESP

 Em ação judicial movida pelo Sindicato das Entida-
des Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino 
Superior, o Exmo. Juiz Federal Dr. João Batista Gon-
çalves negou o pedido de tutela antecipada para que 
o Conselho fosse impedido de exigir a comprovação 
de realização do Exame do CREMESP como requisito 
à concessão do registro de médico.Segundo o Exmo. 
Magistrado: “A Constituição Federal, nos termos de 
seu artigo 5º, inciso XIII, estipula que é livre o exer-
cício de qualquer trabalho, desde que “atendidas 
as qualificações profissionais que a lei estabelecer”, 
portanto referido direito não se apresenta como 
absoluto, irrestrito. No caso da medicina, atividade 
que por seu 10ª edição demandou regulamenta-
ção própria, a edição de lei federal a disciplinar a 
profissão, mais precisamente a Lei nº 3.268/1957, 
apenas veio a cumprir mandamento constitucional, 
inclusive para assegurar aos contratantes a neces-
sária perícia, pelo que exames de suficiência, ao 
menos perfunctoriamente, parecem ser adequados 
à atividade. É evidente, contudo, que o legislador e 
o operador do direito não estão autorizados a impor 
condições excessivas ou inexequíveis e nem traçar 
condições frágeis que sacrifiquem outros interesses 
jurídicos em favor da ampla liberdade, além do que 
não podem suprimir formal ou materialmente o 
próprio reconhecimento da prerrogativa tida como 
fundamental, configurando a conhecida teoria dos 
limites dos limites.”De acordo com o Coordenador 
do Departamento Jurídico do Cremesp, conselheiro 
Henrique Carlos Gonçalves, “o Juíz Federal, em irreto-
cável fundamentação, privilegiou com razoabilidade 
o direito à vida e à atenção médica de qualidade em 
detrimento de quaisquer outros interesses”.Segundo 
o advogado do Conselho, Osvaldo Pires Simonelli, o 
Ministério Público Federal, nos autos do Procedimen-
to Administrativo nº 1.34.001.008293/2012-71, já 
havia reconhecido a importância e a legalidade da 
avaliação dos egressos. Da decisão ainda cabe re-
curso (Processo nº 0004680-51.2014.4.03.6100).

Fonte: Cremesp



A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 
suspendeu a partir de 16 de agosto a comercializa-
ção de 123 planos de saúde de 28 operadoras por 
desrespeito aos prazos máximos de atendimento e 
por negativas indevidas de cobertura. Esse é o resul-
tado do 10º ciclo do Monitoramento da Garantia de 
Atendimento, medida existente desde o final de 2011 
que visa a solução ágil dos problemas de assistên-
cia ao beneficiário de plano de saúde. Há hoje 50,7 
milhões de consumidores com planos de assistência 
médica e 21 milhões com planos exclusivamente 
odontológicos no país.

Em contrapartida, a ANS está autorizando a reati-
vação no sábado de 104 planos de 34 operadoras 
que tinham a comercialização até então suspensa, 
já que houve comprovada melhoria no atendimento 
ao cidadão nos últimos três meses. Desde o início 
do programa, 991 planos de 141 operadoras já 
tiveram as vendas suspensas. A medida é aplicada 
com base nas reclamações recebidas nos canais de 
relacionamento da agência reguladora (Disque ANS, 
portal da ANS e 12 núcleos da ANS existentes nas 
cinco Regiões do país).

Neste 10º ciclo, foram recebidas 13.009 reclama-
ções. A todas elas foi aplicada pela ANS a mediação 
de conflitos entre consumidores e operadoras de 
planos de saúde. O objetivo é a resolução das re-
clamações de origem assistencial em até cinco dias 
úteis pelas operadoras.

“Monitoramos de forma permanente as reclama-
ções dos consumidores junto aos canais de relaciona-
mento da ANS. Com a mediação de conflitos, estamos 
induzindo as operadoras a solucionar os problemas 
de forma ágil. Portanto, é fundamental que os consu-
midores relatem à Agência as dificuldades que não 
tiverem sido solucionadas por suas operadoras”, 
ressalta o diretor-presidente da ANS, André Longo.

Segue a Lista de Planos Suspensos. Confira 
também a lista de Planos reativados em: http://
www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/
contratacao-e-troca-de-plano/2406-operadoras-
-liberadas-totalmente-para-comercializacao e a 
lista de Planos Parcialmente Liberados  em http://
www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/
contratacao-e-troca-de-plano/2407-operadoras-
-liberadas-parcialmente-para-comercializacao.

Perfil das reclamações assistenciais
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DEFESA PROFISSIONAL

ANS suspende comercialização de 
123 planos de 28 operadoras



ALLIANZ SAÚDE S/A - Reg. ANS: 000515
Registro Produto
410205993 Excellence 20
433380002 Excellence 20 PmE
410208998 Excellence 50
410207990 Excellence 40  
 
UNImED PAULISTANA SOC. COOP. TRAB. mÉD. - Reg. ANS: 301337
Registro Produto
467981124 UP Bronze Enfermaria Individual
455236069 Padrão Uniplan Empresarial
701003996 master
467990123 UP Platina I Uniplan Individual
459389098 Padrão Apartamento Uniplan Adesão
455244060 Supremo Uniplan Empresarial
445901036 Padrão
455215066 Supremo Uniplan Adesão
455209061 Integral Uniplan Adesão
467998129 UP Bronze Enfermaria Uniplan Empresarial
455204061 Absoluto I Uniplan Individual
467995124 UP Bronze Apartamento Uniplan Adesao
467976128 UP Prata Uniplan Individual
455229066 Original Apartamento Individual
455235061 Padrão Apartamento Individual
455234062 Padrão Apartamento Empresarial
445917032 Supremo
468685133 Padrão UP Enfermaria Uniplan Empresarial
445915036 Padrão
459378092 Padrão Apartamento Uniplan Empresarial
461082092 Padrão Enfermaria Uniplan Empr. Co-particip.
455211063 Padrão Uniplan Adesão
455212061 Padrão Uniplan Individual
467992120 UP Prata Uniplan Adesao
467977126 UP Bronze Enfermaria Coparticip. Empresarial
401047997 master
455213060 Referência Uniplan Adesão
461092090 Integral Uniplan Empresarial c/ Co-Participação
455210065 Integral Uniplan Individual
467980126 UP Bronze Apartamento Individual
445902034 Integral
401044992 master
445916034 Integral
455216064 Supremo Uniplan Individual
467991121 UP Ouro Uniplan Individual  
 
CENTRO TRASmONTANO DE SAO PAULO - Reg. ANS: 303623
Registro Produto
440264022 Gold I - Apto. Ambulatorial/Hospitalar
467144129 Gold I 712  Apartamento
469628130 Pleno I  
 
SAÚDE mEDICOL S/A. - Reg. ANS: 309231
Registro Produto
467794123 Pleno Plus 320 (E)
457430083 Special 10 I/F
435363013 Emp.Amb+Hosp.Sem Obst.Executivo
467494124 master Plus Enfermaria Com Obstetrícia  
 
GREEN LINE SISTEmA DE SAÚDE S.A - Reg. ANS: 325074
Registro Produto
400307991 Standard Global
400308990 Special Global
444361036 Special Premium
469450133 Green max 201
469434131 Green max 101  
 
UNImED mACEIO COOP. TRAB. mÉD. - Reg. ANS: 327689
Registro Produto
406634991 Univida  Especial Plus I

430341005 Plano Estadual Especial Amb.+Hosp.+Obstetricia
460399091 Estadual Especial Plus Col. Empres. Coparticip.
430325003 plano estadual básico amb. + hosp.+obstetricia  
 
UNImED ARARUAmA COOP. TRAB. mÉD. LTDA - Reg. ANS: 335215
Registro Produto
410004992 Uniplan-NR-Ambulatorial + Hosp, c/ Obstetrícia Básico  
 
UNImED SERGIPE COOP. TRAB. mÉD. - Reg. ANS: 337668
Registro Produto
704574993 Unimed Cidade Basico
703794995 Univida Básico Empresarial Participativo
703792999 Univida Especial Adesão Participativo  
 
SEISA SERVIÇOS INTEGRADOS SAÚDE LTDA. - Reg, ANS: 338362
Registro Produto
415436993 Plano Premium Blue GR
456496071 Standard Blue GR - CE
700616991 Ônix
416330993 Plano Standard Blue GR
434204006 Premium Blue GR - CA
467746123 Styllus - CE
456501071 Standard Blue Gsp - CE
456389071 Safira  
 
ASSOCIAÇÃO AUX. CLAS. LABORIOSAS - Reg. ANS: 340146
Registro Produto
466021118 Line  
 
PLAmED PLANO DE ASSIS. mEDICA LTDA - Reg. ANS: 343463
Registro Produto
412785994 Plamed Empresarial Básico II
469053132 Plamed Prata Empresarial Ii C/P
427155996 Plamed Gold I
427159999 Plano Básico BA Co-Participação  
 
FUNDAÇÃO ASSIST SERV. mINIST. FAZENDA - Reg. ANS: 346926
Registro Produto
466490126 Assefaz Rubi Apartamento Empresarial
466497123 Assefaz Safira Apartamento
466491124 Assefaz Safira Enfermaria Empresarial  
 
PROmED ASSISTENCIA mEDICA LTDA - Reg. ANS: 348805
Registro Produto
458868081 Promed Gold Apart
457960087 Promed Premium Enfermaria  
 
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A - Reg. ANS: 363766
Registro Produto
448959044 Capixaba Total Empresarial Executivo  
 
NOSSA SAÚDE - OP. PL. PRIV. ASS. À SAÚDE LT. - Reg. ANS: 372609
Registro Produto
416612994 Lumen Líder 100 - Enf Com Co-Participação  
 
COOPUS - COOP. USUÁR. SIST. SD. CAmPINAS - Reg. ANS: 384356
Registro Produto
461511105 134.1.22 CE
461505101 134.1.33 CA
461454102 130.2.30 CA  
 
SANTO ANDRÉ PL. DE ASSIST. mÉDICA LTDA. - Reg; ANS: 400190
Registro Produto
456407073 Rubi
456479071 Diamante  
 
ASSImÉDICA SISTEmA DE SAÚDE LTDA. - Reg. ANS: 401846
Registro Produto
448970045 Plano Global Pleno Adesão

401069988 master Basic
412173992 Global Pleno  
 
SOSAUDE ASSIST. mÉDICO HOSPIT. LTDA - Registro ANS: 410926
Registro Produto
453350040 Standard Enfermaria s em Obstetricia
453351048 Vip Apartamento sem Obstetricia
467555120 Só Saúde Apartamento sem Obstetrícia Empresarial
467558124 Só Saúde Coparticipativo s/ Obstetrícia Enf. Ind./Fam.
467556128 Só Saúde Enfermaria sem Obstetrícia Empresarial
455751074 SoSaude Flex Standart  
 
mINAS CENTER mED LTDA - Reg. ANS: 411086
Registro Produto
459730093 Centermed Especial Enfermaria  
 
PLANO HOSPITAL SAmARITANO LTDA - Reg. ANS: 411256
Registro Produto
459670096 PSS Individual PC- II
459672092 PSS Empresa PC-II P  
 
TERRAmAR ADmIN. PL. DE SAÚDE LTDA - Reg. ANS: 412759
Registro Produto
440466021 Nordeste Vida mais II Enfermaria
440467020 Nordeste Vida mais I Apartamento
435227011 Nordeste Vida II Enfermaria
440468028 Plano Ambulatorial  
 
VIVA PLANOS DE SAÚDE LTDA - Reg; ANS: 412791
Registro Produto
460047099 Saude PE110 QC
460040091 Saúde QP - 11
468023125 Global I
468021129 Preferencial I
460050099 Saude PE120 Qp
460046091 Saúde Global 10
460051097 Saúde PE 11 Qc
457591081 Saúde Global 30
460049095 Saude PE120 Qc
460037091 Saúde QC - 12
460625096 Saúde Global 40
460039098 Saúde QC - 11
457592080 Saúde Global 50  
 
UNIÃO HOSPITALAR OP. PL. SAÚDE LTDA - Reg; ANS: 413780
Registro Produto
466191125 Plano UH master 110 Col. p/ Adesão - Rede Básica I QC  
 
UNIÃO mÉD. - COOP. TRAB. mÉD. F. DE SANTANA - Reg. ANS: 414581
Registro Produto
449821046 Uniao medica Individual c/ Cop Enfermaria  
 
BIOVIDA SAÚDE LTDA. - Reg. ANS: 415111
Registro Produto
466365129 Unisis I/F Enfermaria
467068120 Unisis CE Enfermaria
467067121 Unisis CE Apartamento
468568137 Unisis Biovida Classic Enfermaria  
 
CONmED S. LUIS - CONV. mÉD. SAÚDE SUPL. LT. - Reg. ANS: 417483
Registro Produto
463232100 Premier Plus S/Obst Individual/Familiar Enfermaria
463244103 Premier S/Obst Individual/Familiar Enfermaria  
 
CX. SEGURADORA ESPECIAL. Em SAÚDE S/A - Reg. ANS: 418072
Registro Produto
465104119 Saúde Vital Enfermaria-CO
465100116 Saúde Vital Enfermaria  

Lista de Planos Suspensos

Fonte ANS
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AGENDA CIENTÍFICA

SETEMBRO

Fórum de Debates em 
Reumatologia - 2º semes-
tre/2014
Sociedade Paulista de Reu-
matologia
Dias:  02 de setembro, 14 de 
outubro e 04 de novembro
Local: Associação Médica 
Brasileira ( São Paulo/SP)
Contato: (11) 3284-0507 
/ email: reumatologiasp@
reumatologiasp.com.br 

11° Congresso Brasileiro 
de Dor
Sociedade Paulista de Medi-
cina Física e Reabilitação
Dias: 3 a 6 
Local: Centro de Convenções 
Frei Caneca (São Paulo – 
SP) Informações: www.dor.
org.br/congresso
 
XIII Congresso Paulista de 
Urologia
Sociedade Brasileira de Uro-
logia Seção São Paulo
Dias: 3 a 6
Local: Sheraton WTC Hotel 
(Av. das Nações Unidas, 
12559 – Itaim Bibi – São 
Paulo)
Informações: www.sbu-sp.
org.br
 
XIX Congresso Paulista de 
Obstetrícia e Ginecologia
Associação de Obstetrícia e 
Ginecologia do Estado de São 
Paulo
Dias: 4 a 6
Local: Transamérica 
Expo Center (são Paulo/
SP)Informações: (11) 3884-
7100 / www.sogesp.com.br/
congresso/2014/inicio
 
II Simpósio Internacional do 
Melanoma
Sociedade Brasileira de 
Oncologia Clínica
Dias: 5 e 6
Local: Caesar Park Faria Lima 
( São Paulo/SP)
Informações: RVMais - even-
tos3@rvmais.com.br
 
Violência e Trauma no Bra-
sil: Problemas, Intervenções 
e Soluções

Associação Brasileira de 
PsiquiatriaDia: 6 Local: 
auditório SPDM – R:Dr. Diogo 
de Faria,1036 2O Subsolo – 
Vila Clementino – São Paulo/
SP)Informações: (11) 5576-
4990 ramal 1064 / email: 
proveacademico@gmail.com
 
Curso: Articulação Têmporo-
-Mandibular - o tratamento 
feito pelo otorrino
Associação Brasileira de 
Otorrinolaringologia e Cirurgia 
Cérvico-Facial
Dia: 6  Local: Auditório Luc 
Louis Maurice Weckx - Sede 
da ABORL-CCF (São Paulo/
SP) Informações: (11) 5053-
7502 / www.aborlccf.org.br/
cursoatm / email: eventos1@
aborlccf.org.br

Curso – Treinamento para 
Residentes: Mão
Sociedade Brasileira de 
Ortopedia e Traumatologia 
Regional São Paulo
Dia: 10
Local: APM (Av. Brigadeiro 
Luís Antônio, 278 – Bela 
Vista – São Paulo/SP)
Informações: (11) 3889-
7073 / www.sbotsp.org.br
 
I Jornada de Medicina do 
Sono
Instituto Sírio Libanês de 
Ensino e Pesquisa
Dia: 10
Local: Inst. Sírio Libanês de 
Ensino e Pesquisa (Rua Cel. 
Nicolau dos Santos, 69 – São 
Paulo/SP)
Informações: (11) 3155-8800 
/email: iep@hsl.org.br
  
XIII Congresso Brasileiro de 
Flebologia e Linfologia
Dias: 11 a 13 - 8h às 
18hLocal: Centro de Eventos 
Ribeirão Shopping - Ribeirão 
Preto (SP) Telefone de conta-
to: (16) 3289-5005Informa-
ções: www.flebolinfo.com.br
  
V Congresso de Acadêmicos  
Organização: Associação 
Paulista de Medicina
Dia: 12, das 18h30 às 21h
Dia 13 – 8h às 11h / 14h 
às 18h

Dia 14 – 8h às 11h
Local: Universidade Mogi das 
Cruzes (Av. Dr. Cândido Xavier 
de Almeida Souza,200  Mogi 
das Cruzes, São Paulo
Informações: (11) 3188-4248 
/  www.apm.org.br/eventos/
congressodeacademicos
  
40º SIMPANEST - Simpósio 
de Atualização em Aneste-
siologia
Sociedade de Anestesiologia 
do Estado de São Paulo
Dias: 12 a 20 
Local: Auditório da Associa-
ção Brasileira de Metalurgia 
(R. Antônio Comparato, 218 – 
Campo Belo - São Paulo)
Informações e Inscrições: 
(11) 3673-1388 /  www.
saesp.org.br 

I Fórum AMIB de Farmácia
Associação de Medicina 
Intensiva Brasileira
Dia: 13
Local: Auditório AMIB (Rua 
Arminda, 93 – 7º andar – Vila 
Olímpia – São Paulo)
Informações: (11) 5089-
2642 / www.amib.org.br / 
email: eventos@amib.org..br
 
XI Fórum Internacional de 
Sepse
Realização: ILAS – Instituto 
Latino-Americano da Sepse
Dias: 18 e 19
Local: Hotel Caesar (São 
Paulo/SP)
Informações: www.forumsep-
se.com.br/2014
 
Paralisia Facial Periférica: 
Conceitos e Atualidades
Apoio: Assoc. Bras. de Otor-
rinolaringologia e Cirurgia 
Cérvico-Facial
Dias: 19 e 20 
Local: Hotel Travel Inn Live 
Lodge Ibirapuera  (Rua 
Borges Lagoa, 1209 – São 
Paulo/SP) Informações:  Stela 
Maris Eventos (11) 5080-
4933 - Silvana/Izabel  / www.
iocp.org.br / email: stelamari-
seventos.com.br
  
Simpósio de Hemoterapia 
(Grande ABC)
APM – Regional Santo André

Dia: 20 
Local: APM Santo André (Av. 
dos Andradas, 224 – Vila 
Santa Teresa – Santo André/
SP)
Informações: (11) 4990-
0366 / www.apmsantoandre.
org.br
 
XVIII Congresso Brasileiro 
de Nutrologia
Associação Brasileira de 
Nutrologia
Dias: 24 a 26 Local: Ho-
tel Maksoud Plaza -  (Al. 
Campinas, 150 - São 
Paulo)Informações: (11) 
3019-3095 Camila –Barce-
lona Soluções Corporativas/ 
www.abran.org.br 
  
Curso de Reanimação Neo-
natal para Médicos
Sociedade de Pediatria de 
São Paulo
Dia: 27, das 8h às 18h15   
(Vagas limitadas!)
Local: Sede da SPSP (Al. San-
tos, 211 – 5º. Andar - Conj. 
511 – Cerqueira Cesar – São 
Paulo/SP)
Informações e Inscrições: 
(11) 3849-8263 ou 3849-
0379 /  www.meetingeven-
tos.com.br / email: pedia-
tria@meetingeventos.com.br
 
69º Congresso Brasileiro de 
Cardiologia
Sociedade Brasileira de 
Cardiologia
Dias: 26 a 29
Local: Brasília
Informações: (11) 3411-5500 
/ http://congresso.cardiol.
br/69/
 
Curso Continuado de Cirurgia 
Geral do Capítulo de São 
Paulo
Colégio Brasileiro de Cirurgiões 
- Capítulo de São Paulo
Dias: 27 de setembro, 25 de 
outubro, das 8h30 às 16h30
Local: APM (Av. Brigadeiro 
Luís Antônio, 278 – 9° andar 
– Bela Vista, São Paulo / SP)
Informações: (11) 3101-8792 
/ email: contato@cbcsp.org.br
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AGENDA APMSBC/D

Introdução as Ideias de Freud
Cinco lições de Psicanálise (1910 (1909)) Vol. XI

Terceira lição: O processo primário e secundário  
Repressão Vol. V

Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo 
Secção Regional do Grande ABC

Dia: 13 – 8h30 
Local: APM (Rua Pedro Jacobucci, 400, São Bernardo 

do Campo, SP)

Maiores Informações: 
email: sbpsp.regionalgrandeabc@uol.com.br

Meta Real

Todas segundas-feiras, às 19h, e
 terças-feiras, às 14h

Local:
 Salão da APM SBC/D

 (Rua Pedro Jacobucci, 400, São Bernardo do 
Campo, SP)

Informações:
 (11) 4438-6424 

www.metareal.com.br 

Clínico geral; Mestre em ciências pela USP; Diretor Clínico da Clínica Pineal Mind em São Paulo; Idealizador e 
Coordenador da Universidade Internacional de Ciências do Espírito; médico voluntário do ambulatório de cuidados inte-
grativos do Setor de Investigação de Doenças Neuromusculares do Depto. de Neurologia e Neurocirurgia da UNIFESP.
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ACONTECEU

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 
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ACONTECEU

Com o trabalho so-
bre a Expressão de 
Metaloproteinas 2, 
9 e TGFB na Hiper-
trofia do Ligamento 
Amarelo em paciente 
com Estenose do Ca-
nal Lombar, o presi-
dente da Associação 
Paulista de Medicina 
de São Bernardo/Dia-
dema (APMSBC/D), o 
neurocirurgião Marce-
lo Ferraz de Campos, 
ganhou o prêmio de 
Melhor Trabalho Cien-
tífico no renomado IV 
Congresso Brasileiro 
de Cirurgia e Técnicas 
Minimamente Inva -
sivas da Coluna Ver-
tebral (COMINCO) na 
categoria Tema Livre.

A  D i r e t o r i a  d a 
APMSBC/D congratula 

o presidente por essa merecida conquista. “Esse trabalho foi aceito para ser publicado na Revista Coluna, 
da Sociedade Brasileira de Coluna”, comenta Marcelo Ferraz, que acredita que ações como essa são 
fundamentais para o avanço da especialidade e, consequentemente, da medicina no Brasil. Além de 
participações significativas em congressos e atividades de Educação Continuada, bem como no exercí-
cio das suas atribuições no cargo de presidente da APMSBC/D e de Diretor da Sociedade Brasileira de 
Coluna, Marcelo Ferraz continua dedicado à sua tese de doutorado na Faculdade de Medicina do ABC.

Presidente da APMSBC/D ganha prêmio de 
Melhor Trabalho Científico do IV COMINCO

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.apmsbc.org.br
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ACONTECEU

Cerca de 40 convidados, entre médicos e advoga-
dos, participaram da última reunião de Diretoria da 
Associação Paulista de Medicina de São Bernardo/
Diadema (APMSBC/D), realizada no dia 7 de agosto, 
a partir das 20h, no anfiteatro da entidade. O motivo 
principal foi a estimulante e atual palestra sobre Res-
ponsabilidade Civil na Área Médica, proferida pelo Juiz 
de Direito Titular da 6ª Vara Cível de Jundiaí, Dirceu 
Brisolla Geraldini. 

De forma objetiva e clara, Geraldini expôs diversos 
pormenores que envolvem a responsabilidade civil 
do profissional de medicina na relação com seus pa-
cientes, analisando os direitos e deveres de ambos. 
“A responsabilidade do médico é contratual, podendo 
ser subjetiva, quando é necessária a verificação de 
culpa no dever de indenizar, ou objetiva, que dispensa 
a culpabilidade, ou seja, basta ter o dano para inde-
nizar”, esclareceu Geraldini. O juiz afirmou também 
que a maioria dos casos de responsabilidade civil é 
de negligência médica, sendo a mais comum “o es-
quecimento de objetos estranhos no interior do corpo 

Responsabilidade Civil na Área Médica

do paciente”. Entre os tópicos apresentados, Geraldini 
também destacou o dever do médico de informar ao 
paciente de forma objetiva e clara todo o procedimento 
que será adotado e suas consequências, evitando, 
desse modo, determinados processos. 

Encerrada a palestra, antes do tempo reservado 
para perguntas, o presidente da APMSBC/D, Marcelo 
Ferraz de Campos, convidou os demais integrantes da 
mesa de honra para apresentar suas considerações 
sobre o tema: a Promotora de Justiça Assistente do 
Centro à Execução, Mylene Comploier; o Coordena-
dor de Pós-Graduação da Faculdade de Medicina do 
ABC, Profº Dr. Joseval Martins Viana; e a advogada 
da APMSBC/D, Michele Franzoso. Todos elogiaram a 
iniciativa, especialmente pela importância do tema, 
tão em voga atualmente.

A noite foi encerrada com branch de confraterni-
zação, servido no salão de festa da entidade. Em 
tempo: o evento contou com o apoio da Faculdade 
de Medicina do ABC.



AGRADECIMENTO: 

COMO MODERADOR DA REUNIÃO ENTRE SERVIÇOS DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM NEUROCIRURGIA PARA DISCUSSÃO 

DE CASOS CLÍNICOS AGRADEÇO:

AO DR. LUIZ ANTONIO DIAS, PRESIDENTE DA SONESP E CHEFE DO SERVIÇO DA SCM DE RIBEIRÃO PRETO 

PELA OPORTUNIDADE E APOIO.

AO DR. MARCELO FERRAZ DE CAMPOS, PRESIDENTE DA APM SÃO BERNARDO DO CAMPO/DIADEMA E À 

SUA EQUIPE DE COLABORADORES, PELA ORGANIZAÇÃO, APOIO E LOGÍSTICA DESTA EXEMPLAR ENTIDADE ASSOCIATIVA 

MÉDICA PAULISTA.

AO PROF. DR. SERGIO CAVALHEIRO, PROFESSOR TITULAR DE NEUROCIRURGIA DA UNIFESP-EPM PELA 

PRESENÇA, INTERVENÇÕES DIDÁTICAS E INESTIMÁVEL APOIO.

AO PROF. DR. JOSÉ C. ESTEVES VEIGA, PROFESSOR TITULAR DE NEUROCIRURGIA DA SCMSP PELO APOIO. 

À DRA. GISLAINE MACHADO, NEURORADIOLOGISTA PELA PRESENÇA E COMENTÁRIOS DIDÁTICOS 

AOS SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA DO HSPE-IAMPSE; SCMDESP; UNIFESP-EPM; HELIÓPOLIS E SCM 

DE RIBEIRÃO PRETO, SUAS CHEFIAS, ASSISTENTES-PRECEPTORES E COLEGAS RESIDENTES,SEMPRE BRILHANTES, PELA 

PRESENÇA, INTERESSE E APOIO.

OXALÁ REUNIÕES COMO A OCORRIDA, SEU PROPÓSITO E RESULTADOS POSSAM SE REPETIR  MAIS AMIÚDE NO 

FUTURO, QUE AO DESTINO PERTENCE.

 SÃO PAULO, 9 DE AGOSTO DE 2014.

 DR. SERGIO LISTIK  

 NEUROCIRURGIA
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Em 9 de agosto, o anfiteatro da Associação Paulista de 
Medicina de São Bernardo/Diadema (APMSBC/D) foi palco 
do concorrido evento científico Discussão de Casos Neuroci-
rúrgicos entre os diversos Serviços-Escola do Estado de São 
Paulo, uma realização da Associação dos Neurocirurgiões 
do Estado de São Paulo, com o apoio da  APMSBC/D e do 
Grupo Implamed.

A programação foi aberta pontualmente às 8h pelo presi-
dente da APMSBC/D, Marcelo Ferraz de Campos, que res-
saltou a “importante colaboração da iniciativa na formação 
do médico especialista no âmbito estadual, bem como na 
área de educação médica continuada e atualização dos 
neurocirurgiões”.

No total, foram apresentados sete temas de casos clínicos 
neurocirúrgico de Serviços de residência em Neurocirurgia 
do Estado de São Paulo, a saber: Gliossarcoma - Hospital 
do Servidor Público do Estado de São Paulo; Aneurismas 
Cerebrais Completos e Foraminotomia via endoscópica - 
Santa Casa de São Paulo; Neurocirurgia Pediátrica - Escola 
Paulista de Medicina (UNIFESP); Schwannoma Espinhal e 

Discussão de Casos Clínicos Neurocirúrgicos

Listese Congênita - Hospital Heliópolis; e Meningioma III - 
Serviço de Neurocirurgia da Santa Casa de Ribeirão Preto. 

Convidado para moderar as apresentações, o renomado 
neurocirurgião Sérgio Listik, com sua larga experiência e 
competência inata, soube intervir em pontos fundamentais 
dos temas apresentados, suscitando excelentes questio-
namentos. Em cada um, convidou para as discussões os 
professores titulares e chefes de serviços presentes no 
encontro, os quais deram grandes contribuições para o 
desenvolvimento dos temas.

Além do presidente da APMSBC/D, Marcelo Ferraz, inte-
graram a comissão organizadora os neurocirurgiões Luiz 
A. de Araujo Dias, da Santa Casa de Ribeirão Preto; Jean 
Gonçalves de Oliveira; e José Carlos Rodrigues Jr., Preceptor 
do Hospital Heliópolis e também Secretário da APMSBC/D.

Os participantes receberam certificados ao final do evento. 
Após a parte científica, todos foram convidados para almoço 
de confraternização, na base de churrasco, servido no salão 
de festas da entidade. 
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Dimensão Digital, Promoção de Saúde e 
Prevenção Cardiovascular

João Paulo Milesi Pimentel
Médico Cardiologista Pós-graduando Prevenção 

Cardiovascular do Instituto do Coração (InCor-HCF-
MUSP). Médico da Unidade de Primeiro Atendi-

mento do Hospital Israelita Albert Einstein. Mem-
bro da ACC (American College of Cardiology) e SBC 

(Sociedade Brasileira de Cardiologia). Chefe da 
UTI e Cardiologia do Hospital São Bernardo.

Vivemos um momento de transição radical na área da saúde. Com 
novos modelos de saúde à atenção é entregue por equipes, avaliada 
pelos resultados e adquirida como pacotes. Nesta nova configuração, 
mídias digitais tornam-se uma fonte cada vez mais importante de 
valor. Graças à mídia digital, a conectividade aumentou, trazendo 
número sem precedentes de pessoas em contato, gerando melhores 
resultados de saúde com menor custo. As pessoas estão sendo 
capacitadas a participar mais ativamente de sua própria saúde, 
fornecendo novas ferramentas para gerenciar condições crônicas. 
Chama a atenção que 43% das buscas na Internet são sobre saúde. 

A saúde é prestada, tradicionalmente, em três espaços: domicílios, 
clínicas e hospitais. As mídias digitais criaram o quarto espaço, o 
digital.  Esse espaço possibilitou aos profissionais de saúde implan-
tarem mídia digital no sistema de saúde tradicional como, consultas 
de acompanhamento por e-mail, acesso on-line para os resultados 
de laboratório e acesso móvel a imagens de radiologia.  

As interações com o uso da tecnologia digital em saúde podem 
ser: (a) encontro médico-paciente por sincronismo digital, focados 
em discutir efeitos colaterais de medicações e avaliar resposta à 
terapêutica, utilizando recursos audiovisuais, como vídeos interati-
vos, webcams, smartphones e telefones celulares; (b) comunicação 
médico e paciente por assincronismo digital, encontros mais deta-
lhados e com maior interação entre profissional da saúde e usuário, 
focando aderência a orientações, incluindo vídeos interativos, res-
postas de voz interativas, mensagens de texto, e-mails e chats; (c) 
comunicações digitais do tipo par-a-par incluem discussões entre 
pacientes que trocam informações e experiências sobre as doenças 
em comum e promovem suporte mútuo entre si por meio de sites 
de redes sociais, fóruns online, telefones e e-mails; (d) interações 
por sincronismo digital entre pacientes e aplicativos em saúde da 
internet, que oferecem informações sobre saúde. 

A tecnologia digital vem promovendo mudanças na relação 

médico-paciente tornando-a mais dinâmica e interativa. Publicação 
recente desenvolveu um modelo interessante baseado em men-
sagens de texto via telefone celular para a prevenção de eventos 
cardiovasculares. Foram selecionadas mensagens sobre cessação 
do tabagismo, controle de colesterol, glicemia, pressão arterial e 
aderência medicamentosa. Um software enviava automaticamente 
as mensagens aos participantes. Ao final, 92% acharam as pergun-
tas de fácil compreensão e 86% qualificaram-nas como contendo 
informações úteis. Recentemente, o CDC (EUA) publicou um guia de 
como se comunicar em mídias sociais.

A American Heart Association divulgou artigo sobre o papel do uso 
da mídia digital, com programas de internet e tecnologia eletrônica, 
na prevenção e tratamento das doenças cardiovasculares, entre elas 
a obesidade infantil. Benefícios evidentes desta forma de tecnologia 
são alta disponibilidade na residência e na escola, popularidade 
entre os jovens, possibilidade de integração e engajamento entre os 
usuários e controle imediato do resultado dos programas utilizados. 
Videogames com participação ativa dos pacientes têm demonstrado 
aumentar a atividade física.

O programa brasileiro MyDoctor@ permite a pacientes cardiopatas 
medirem os parâmetros clínicos em casa e transmitirem para uma 
central usando uma rede móvel. Os resultados podem ser acessados   
por pacientes e equipe de saúde através de seu smartphone ou 
computador. O sistema fornece horários de medição, lembretes e 
alertas para tomar medicação, além de notificações se as medidas 
estão fora da faixa de segurança. A tecnologia foi aprovada por 98% 
dos profissionais de saúde e 84% dos pacientes. 

Podemos citar também os dispositivos de resposta de voz intera-
tiva, um sistema telefônico computadorizado que realiza e recebe 
chamadas, gera informação e coleta dados dos usuários. Pacientes 
frequentemente interagem com esse sistema automatizado para tirar 
dúvidas ou rever prescrições. Isso foi estudado em pacientes a fim 
de melhorar o controle de hipertensão e prevenção secundária após 
intervenção percutânea, com resultados satisfatórios. 

O uso das estratégias digitais na área da saúde está cada vez mais 
presente e certamente contribui e contribuirá para a melhoria da 
prática clínica e para aumentar as taxas de aderência medicamen-
tosa. Além disso, incrementa o poder de alcance das informações 
e sua difusão.

CIENTÍFICO



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 Mediter-

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

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

rocirurgiões e Cirurgião Pediátrico. 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, Geriatria e En-
docrinologista Infantil.

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:
•  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
Segunda  a Sexta-feira 08h30 as 18h45
Endereço: Edifício Pasteur, Rua Jurubatuba, 845, sala 95
Fones para contato: 4121-3965 / 98245-9432 

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

tência e mais de 50.000 pacientes cadastrados. Atende clínica, cirur-
gia, 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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