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Fevereiro
ANIVERSARIANTES

Dia Aniversariante
1 Douglas Hideki Ikeuti
1 Rafael Henrique de Miranda Murad
2 Ana Claudia Sapuppo
3 Faouaz Ali Hazime
4 Vivian Alvez Gruenwaldt Cunha
4 Cassia Caroline Gondo Hirai
6 Alberto Martin Caserta
6 Claudio Trevisan Junior
6 José Antonio Martinez Germano
7 Armando Lisboa Castro
8 Pedro Luiz Squalacci Leme
9 Maria Christina Pacheco Oliveira
9 Marcelo Etturi Santos

10 Emilia Maria Silveira Ferreira
11 Erick Yoshio Wataya
12 Luiz Francisco de Souza
12 Caroline Grassi
13 Benedito Maw Baptista da Luz
13 Rafael Honorio de Souza Sales
13 Monyse Almeida Sicco
15 Camila Costa Sene
16 Marco Lucio Augusto
16 Roberta Diaz Savoldelli
18 Sidnei de Carvalho
20 Luiz Henrique Cuzziol
20 Marcelo Gervilla Gregorio
21 Alfredo José Ramos
21 Laertes Nigro
21 Ariadine Augusta Maiante
23 Ivone da Silva Duarte
23 Priscila Barile Marchi Candido
24 Marcos Antonio Pereira Cardoso
25 Eduardo Kenji Kawamura
25 José Luis Aziz
25 Aline da Graça Fevereiro
26 Elide Correira Cervantes
26 Alex Mota Benevides
26 Livia Porto de Medeiros Cunha
26 Stephanie Yuri Torres Ogata
26 Mariana Araujo Rosa
27 Jose Orrico Filho
27 Mariana Guimarães do Couto
28 Rafael Alexandre Fusco Araujo Cammarosano

DATAS COMEMORATIVAS DE FEVEREIRO
1 Dia do Publicitário
2 Dia de Iemanjá

Dia de Nossa Senhora dos Navegantes
10 Dia do Atleta Profissional
11 Dia Mundial do Enfermo
14 Dia de São Valentim
16 Dia do Repórter
17 Carnaval
19 Dia do Esportista
20 Dia Mundial da Justiça Social
22 Término do Horário de Verão
27 Dia do Livro Didático
28 Dia Mundial da Doença Rara

Dia da Ressaca

Marcelo Ferraz de Campos .........
Fúlvio Nicolau Bechelli Fiho.........
Rubens Martins Neto..................
Sylvia Ghiotto Abdian..................
Fernando Kooro .........................
Luiz Henrique Cuzziol......................
Artur Prado Marsicano................
Marcelo Rodrigues Bacci.............
João Parisi Neto ..........................
Marisa de Oliveira Pelarin ...........
Robson Barbosa de Miranda .......
José Carlos Rodrigues Junior........
Thereza Chistina M de Godoy ......
Luiz Roberto Guidetti ..................
Enzo Ferrari.................................
Fabio Salata ...............................
Tomas P. Smith-Howard...............
Eduardo Nicola ...........................
João Eduardo Charles..................
Beatriz Freitas de Moura Barbosa

Luiz Carlos João...........................
Everaldo Porto Cunha .................

CONSELHO FISCAL
André Augusto Pinto ...................
Alexandre Ricardo Fumagalli ......
Romildo Gerbelli ........................
William Baptista Fidelix ..............

DEPARTAMENTOS 
Alvimar Duarte Grego .................. 
André Augusto Pinto ...................

Beatriz Freitas de Moura Barbosa
Caetano da Silva Cardial.............
Encarnação R. G. Laghai .............

Everaldo Porto Cunha..................
Fernando Kooro..........................
Fúlvio Nicolau Bechelli Fiho ........
João Parisi Neto..........................
José Braz Filho............................
José Carlos Rodrigues Junior........
Marcelo Rodrigues Bacci.............
Marçal Rossi...............................
Robson Barbosa Miranda............
Rogério Gomes Mota...................
Romildo Gerbelli.........................
Rubens Wajnsztejn......................

Thereza C. Machado de Godoy ....
Ubiratan Leal ..............................

Presidente
Vice-Presidente
Secretário
Secretário Adjunto
Diretor Administrativo
Diretor Administrativo Adjunto
Diretor de Defesa Profissional
Diretor de Defesa Profissional Adjunto
Diretor Social, Cultural e Lazer
Diretor Social, Cultural e Lazer Adjunto
Diretor Científico 
Diretor Científico Adjunto
Diretor Financeiro e Patrimônio
Diretor Financeiro e Patrimônio Adjunto
Diretor de Serviços
Diretor de Serviços Adjunto
Diretor de Previdência e Mutualismo
Diretor de Previdência e Mutualismo Adjunto
Diretor de Comunicação e Marketing
Diretora de Comunicação e 
Marketing Adjunta
Delegado
Delegado

Conselho Fiscal
Conselho Fiscal
Conselho Fiscal
Conselho Fiscal  Suplente

Departamento de Medicina de Tráfego
Departamento de Cirurgia Geral, Cirurgia 
do Aparelho Digestivo e Gastroenterologia
Departamento de Sexualidade
Departamento de Oncologia
Departamento de Obstetrícia e Ginecologia 
da Infância e Adolescência 
Departamento de Ginecologia e Obstretícia
Departamento de Patologia Clínica
Departamento de Ortopedia
Departamento de Cardiologia
Departamento de Urologia
Departamento de Neurocirurgia
Departamento de Nefrologia
Comitê de Cirurgia Bariátrica e Metabólica
Departamento de Cirurgia Vascular
Departamento de Auditoria Médica
Departamento de Psicanálise
Departamento de Neurologia da Infância 
e Adolescência
Departamento de Patologia e Citologia
Departamento de Radiologia
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Marcelo Ferraz de Campos 
Presidente da Associação Paulista de 
Medicina de São Bernardo/Diadema

 

 
 
 
 
 
 

Uma notícia alentadora foi publicada na revista do 
Conselho Federal de Medicina (CFM) do mês de de-
zembro/14: “Justiça Desobriga CREMESP de registrar 
estrangeiro”. Trata-se de um médico intercambista boli-
viano do programa do Governo Federal Mais Médicos, 
que pleiteou o direito de obter o registro no CREMESP 
sob a alegação de que está inscrito no Programa Mais 
Médicos. A justiça negou a concessão do registro jus-
tificando que o médico intercambista dever exercer a 
medicina “exclusivamente no âmbito das atividades 
de ensino, pesquisa e extensão do Programa Mais 
Médicos para o Brasil, dispensada, para tal fim, nos 
três primeiros anos de participação, a revalidação de 
seu diploma”.

Aplaudimos essa 
decisão judicial, pois 
todos nós sabemos o 
quanto é difícil para o 
estudante de medicina 
brasileiro fazer sua for-
mação no nosso país 
e, também, para aque-
les que vêm de outro 
país e são obrigados 
a fazer o exame de 
revalidação dos seus 
diplomas para poderem exercer a medicina no Brasil. 
Estes têm de estudar muito para enfrentar um exame 
de revalidação.

Seria, portanto, totalmente injusto conceder a um 
intercambista tal direito simplesmente pelo fato dele 
pertencer ao Programa Mais Médicos. 

É bom lembrar que os estudantes de medicina que 
vão estudar na Bolívia ou Cuba o fazem porque nestes 
países não é necessário passar pelo apertado funil 
que é o vestibular, e como o ensino é insuficiente, nem 

EDITORIAL

 
 

de longe concorre com o 
nosso, as universidades 
são bem mais baratas. Em 
2014, num dos vestibulares 
mais concorridos de São 
Paulo, o número era de 55 
alunos por vaga, imaginem 
o nível de conhecimento 
que o estudante deve ter. Portanto, levando-se em 
conta a maratona que um aluno brasileiro deve fazer 
para entrar numa universidade brasileira, aliado a isto, 
o sacrifício que a família desse estudante também tem 
de fazer para mantê-lo na universidade, é que se torna 

mais injusto conce-
der o registro a esses 
migrantes médicos, 
que querem exercer a 
profissão rechaçando 
os requisitos legais 
exigidos para o exer-
cício da medicina no 
Brasil. 

Um agravante im-
portante é o fato de o 
programa Mais Médi-
cos ter um viés políti-

co, e até hoje as base em que foram negociados os 
contratos do Governo Federal com Cuba ainda são 
um mistério.

Parabenizamos a lúcida decisão tomada pela Justiça 
Federal de São Paulo, a qual corrobora o entendimento 
das entidades representativas e dos Conselhos Federal 
e Regionais e da classe médica brasileira em geral.

Vamos continuar na defesa tanto do direito da classe 
médica quanto ao direito de o povo brasileiro ter um 
atendimento digno, sob todos os aspectos!
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 A cada dia que passa 
somos surpreendidos por 
novos fatos, quer seja na po-
lítica, economia, na ciência e 
na tecnologia. Não faz muito 
tempo, fiquei maravilhado 
com um tal de BIP. Colocava 
o aparelho na cintura e ele 
tocava quando me procu-
ravam, daí me dirigia a um 
telefone e ligava para uma 
central que me informava o 
recado. Era uma maravilha 
da ciência, embora, entre o 
início da chamada pelo hos-
pital até a reposta, o tempo 
de demora era em média 
de 30 minutos, uma rapidez 
incrível. Hoje tudo está acele-
rado com a telefonia celular; 
em frações de segundos, 
você já está inteirado dos fa-
tos e envolvido no tratamen-
to. Exige, portanto, rapidez, 
muito conhecimento e agili-
dade no acompanhamento 
dos processos da saúde.

Assim precisamos estar 
inteirados ao máximo das 
informações, não podemos 
ficar igual a um avestruz 
com a cabeça num buraco 
ignorando as mudanças 
que estão acontecendo no 
mundo atual. Precisamos de 
informação, acompanhar as 
mudanças, gostemos ou não 
delas precisamos conhecê-
-las. Temos a informação 
que dentro de muito pouco 
tempo teremos - queiramos 
ou não - cerca de cinco esco-

las médicas na re-
gião. Precisamos 
ter conhecimen-
to dos projetos e 
da realidade para 
podermos discu-
tir, criticar ou, até 
mesmo se for o 
caso, apoiar. O que preci-
samos é estar participando, 
trocando opiniões e influindo 
nesses fatos. Essa é a razão 
pela qual nós propomos a ser 
um informativo ágil, moderno 
e que traga informações quer 
seja para a categoria médica, 
quer seja para a sociedade. 

Os médicos sempre foram 
e devem continuar sendo 
uma referência na socieda-
de quanto ao melhor que se 
possa fazer na construção 
de um mundo mais justo. Se 
pudermos ajudar um pouco 
nessa direção, já nos senti-
remos contemplados. Que-
remos estar integrados com 
a categoria e com todas as 
instituições sociais de nossa 
região. 

                                                                         
Participe de nossos even-

tos e programações cientí-
ficas, isso com certeza nos 
encherá de satisfação, quer 
seja sócio ou não. Participan-
do, você com certeza terá um 
melhor olhar sobre a nossa 
região na questão da saúde 
e poderá melhor se colocar 
junto ao mercado de trabalho 
e a população.
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Na trajetória mundial, há exemplos bem interes-
santes de países que resolveram tratar os proble-
mas de saúde com o amargo remédio da quan-
tidade e só tiveram problemas, além de perder 
tempo. Em meados de 1900, os Estados Unidos, 
então com 87 milhões de habitantes, e o Canadá, 
ainda sob domínio britânico, com população de 6 
milhões, tinham 160 faculdades de medicina com 
ensino precário, mal equipadas e corpo docente 
de baixa qualidade.

 
Quando perceberam que semeavam o caos ao 

formar médicos aos montes, mas sem conheci-
mento suficiente, contrataram Abraham Flexner 
(1866-1959) para elaborar um minucioso estudo 
do problema e propostas de solução. Foi assim 
que, após quatro anos, surgia o histórico Relató-
rio Flexner, base da reforma que consumiu mais 
25 anos para colocar a casa em ordem, com o 
fechamento de cerca de 100 desses cursos e o 
estabelecimento de parâmetros de qualidade para 
o ensino da medicina.

No Brasil, faz algumas décadas, passamos 
por crise semelhante. Seguidos governos, com 
diversas ideologias, apostam em quantidade, em 
vez de priorizar a qualidade e o financiamento 
adequado para atender às demandas de saúde 
da população.

Nos últimos 44 meses (até agosto deste ano) 
alcançou-se um recorde jamais visto na história 
deste país. Neste período foi autorizado o fun-
cionamento de 62 novas faculdades médicas. O 
Brasil, do ano 2000 até agora, abriu 136 cursos 
de medicina. Há algo claramente errado nesse 
processo: hoje, temos 242 escolas médicas, 
mais da metade nasceram nos últimos quinze 
anos; as demais, nos cinco séculos anteriores.

O equívoco não atinge somente a graduação. 
O Governo Federal trabalha em passo acelerado 
para ampliar o número de vagas de Residência 
Médica em todo o país.

A residência médica é uma modalidade de ensi-
no de pós-graduação destinada a médicos, sob a 
forma de curso prático-teórico de especialização, 
com direito a bolsa de estudos. Funcionando em 
instituições de saúde, como hospitais-escola, os 
pós-graduandos realizam atividades profissionais, 
sob a orientação de médicos preceptores espe-
cialistas.

Na carona do programa “Mais Médicos”, já foi 
anunciada a criação de 2.822 vagas, sendo, de 
um ano para cá, 1.609 no Estado de São Paulo. 
A necessidade de haver vagas de Residência 
Médica para todos os graduados em medicina 
é reivindicação antiga das entidades médicas. 
Entretanto, deve se dar como parte de uma inter-
venção organizada, com estrutura adequada à 
boa formação. A proliferação de vagas de forma 
anárquica e sem critérios preocupa; há boa pro-
babilidade de riscos de danos à saúde e à vida 
dos usuários dos serviços brasileiros de atenção 
à saúde, uma vez que tal açodamento pode sig-
nificar busca populista de mão de obra barata 
aos cidadãos.

A Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP) 
já está trabalhando para criar parâmetros mínimos 
de qualidade a serem seguidos em todos os cen-
tros de treinamento para que a especialização em 
Pediatria seja a mais próxima da excelência. Os 
programas de Residência Médica devem buscar 
o aperfeiçoamento progressivo do padrão pro-
fissional e científico de médicos, bem como da 
assistência ao paciente. A base começa com infra-

Drs. Mário Roberto Hirschheimer, Clóvis Francisco Constantino e Ana Cristina Zollne 
Respecticamente, presidente, vice-presidente e primeira secretária  da Sociedade de Pediatria de São Paulo
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estrutura adequada e com preceptores (médicos 
responsáveis por conduzir, orientar e supervisionar 
a formação dos médicos residentes em suas es-
pecialidades) competentes e habilitados, critérios 
que o inchaço abrupto não possibilita.

No Brasil a conclusão de um Programa de Resi-
dência Médica confere ao médico o título de espe-
cialista na área cursada, e no sentido de consolidar 
os conhecimentos adquiridos e dar credibilidade 
junto a seus pares, ele realiza as provas elaboradas 
pela especialidade afim, que, no caso da Pediatria, 
é a Sociedade Brasileira de Pediatria.

O Título de Especialista em Pediatria, obtido 
por meio da Sociedade Brasileira de Pediatria, 
confere ao seu detentor credibilidade para sua 
atuação profissional, tornando o paciente menos 
vulnerável.

É imperioso que haja efetividade no ensino. 
Por isso, nossa vigilância neste momento é para 
que haja preceptores qualificados para orientar 
o treinamento. Só dessa forma formaremos pro-
fissionais de qualidade para assistir à criança e 
ao adolescente, em vez de utilizar a Residência 
somente como mão-de-obra barata. Os residentes 
devem ser sujeitos de treinamento e não objetos 
de trabalho pouco qualificados.

A SPSP considera imperioso participar ativamen-
te do processo de criação das vagas, inclusive 
oferecendo parâmetros e sugestões à Comissão 
Nacional de Residência Médica do Ministério da 
Educação. Afinal é sua missão zelar pela qualidade 
dos futuros pediatras e pela assistência competen-
te às crianças e adolescentes.

Inclusive temos promovido qualificadas dis-
cussões e elaborado projetos de treinamento de 
preceptores para que eles, por sua vez, possam 
adequadamente treinar seus residentes.

A população brasileira de crianças e adolescen-
tes, bem como os jovens médicos que decidem 
tornarem-se pediatras, merecem todo esse respei-
to de uma sociedade científica e ética.

O Brasil possui 216 faculdades de Me-
dicina. O número é superior à China, com 150, e 
Estados Unidos, com 149, países com população 
maior que a brasileira.

Em 14 anos, ou seja, do início de 2000 até 
2014, a quantidade de faculdades de Medicina 
no país dobrou.

O crescimento de 60% do setor se deve 
às faculdades particulares.

Mais de 19 mil estudantes de medicina 
se formam a cada ano.

60% dos médicos recém-formados foram 
reprovados na avaliação obrigatória no Estado 
de São Paulo, aplicada em 2013, pelo Conselho 
Regional de Medicina do Estado de São Paulo 
(Cremesp) – os dados do último exame, realizado 
em outubro de 2014, ainda não foram divulgados 
pelo Cremesp.

Dados apresentados no I Encontro Nacional dos 
Conselhos de Medicina 2014
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Confira as ofertas imperdíveis dos parceiros da APM / Central de atendimento: (11) 3188-4270 / 4339 / 4579 / 4370.

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 ingres-
sos 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)

 Doces e Café
HAVANNA
Associados da APM tem desconto de 
15% na compra de qualquer produto 
Havanna, exceto na categoria “even-
tos”. Você poderá se deliciar com os 
produtos da Havanna, criadora do 
alfajor mais famoso do mundo.
Desconto válido para compras online.
Localização: Nacional (compras 
online)

 Eletrodomésticos
ELECTROLUX
A maior fabricante mundial de eletro-
domésticos 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
Maior floricultura do Brasil, referência 
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 

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

15% de desconto para adultos e 25% 
para dependentes menores de 18 
anos.
Localização: Consulte as unidades

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

Hotéis e Viagens
GUARAREMA PARQUE HOTEL RESORT
15% Nas Tarifas balcão vigentes no 
período, 15% de desconto nas tarifas 
balcão de day Use vigentes no perí-
odo, e 10% de desconto nas tarifas 
de alta temporada (feriados). Não 
cumulativo com outras promoções e 
inclui 3 (três) refeições diárias.
Localização: Guararema

POUSADA VILLA HARMONIA
A Pousada Villa Harmonia, localizada 
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 benefí-
cios.
Localização: Paraty

Informática e Comunicação
SONY VAIO
Até 20% de desconto. Aproveite!
Localização: Nacional (compra 
online)

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)
   
Mecânica
AUTO MECÂNICA SASSO
Serviço especializado e funcionários 
extremamente capacitados para rea-

lizar qualquer tipo de serviço em seu 
veículo. Especialmente para os sócios 
da APM oferecemos 10% de desconto 
na prestação de serviços e peças 
para veículos de todas as marcas.
Localização: São Paulo

Restaurantes e Bebidas
RESTAURANTE PISELLI
Associados são isentos da taxa de 
Rolha
Localização: São Paulo

Serviços
TOTVS
A Totvs S.A. é uma empresa espe-
cializada em software, inovação, 
relacionamento e suporte à gestão, 
sendo líder absoluta no Brasil. Com 
o software Série 1 Saúde (Personal 
Med), você terá acesso rápido a todas 
as informações necessárias relacio-
nadas à rotina do seu consultório, 
facilitando o trabalho e melhorando 
o atendimento aos pacientes.  O 
desconto é de 30% na compra do 
software e 15% na mensalidade dos 
aplicativos disponíveis (Série 1 Mo-
bilidade e Série 1 Financeiro Web). 
Além disso, o associado pode alugar 
o sistema, com desconto exclusivo de 
15% na mensalidade.
Localização: Nacional (compra online)

Uso Pessoal
FASCAR
Há  50 anos no mercado com tradição 
em calçados e acessórios masculinos. 
Além da qualidade, tecnologia e design 
dos seus produtos, agora em parceria 
com a APM oferece descontos espe-
ciais para os associados.
5% de desconto em lojas físicas.
5% de descontos em compras na loja 
online, exceto frete.
Localização: Consulte as unidades

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

Agência de Turismo
SELFE TURISMO
Localizada em São Bernardo do Cam-
po, a Selfe Turismo vem atuando no 
mercado desde 1994. Possui profis-
sionais altamente qualificados para 
oferecer a seus clientes atendimento 
personalizados, em nível nacional e in-
ternacional. Associado APM e funcioná-
rios têm 5% de desconto para pacotes 
de viagens, com pagamento de 10 a 12 
vezes sem juros.
Localização: São Bernardo do Campo

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

Cursos
AEC IDIOMAS
Oferece 20% de descontos sobre 
as mensalidades, taxa de matrícula 
isenta e estacionamento gratuito. São 
36 Anos de tradição e já formaram 
mais de 20 mil alunos, contando com 
professores atenciosos e capacitados 
para ministrar aulas de idiomas, cursos 
intensivos e também in company. A 
linha de ensino é completa através da 
escrita, fala e audição visando a comu-
nicação. Disponibilizam aulas interati-
vas, recursos multimídia e atividades 
culturais externas.
Localização: São Bernardo do Campo

CEL LEP
O CEL®LEP, rede de ensino de idio-
mas que nasceu há 40 anos e hoje é 
referência entre as escolas de idiomas 
oferece 10% de desconto válido para 
os cursos de inglês e espanhol (em 
turmas regulares) em todas as unida-
des do grupo. Além de ensinar idiomas, 
a escola promove a educação, disse-
mina o conhecimento e se propõe a 

formar cidadãos competentes, éticos e 
conscientes. 
Localização: Consulte Unidades

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

Serviços
BRIDGESTONE
A Brigdestone, maior produtora de 
pneus no mundo oferece 5%  de des-
conto em pneus ( Bridgestone, Firesto-
ne ou Seiberling das linhas de Passeio 
e Caminhonete)  nas revendedoras 
Bridgestone do Estado de São Paulo.
Localização: Consulte Unidades
 
Restaurantes e Bebidas
PRESIDENTE RESTAURANTE E BAR
O Presidente Restaurante oferece 
menus no almoço (segunda a sexta) 
elaborados a preços convidativos, 
com entrada, prato principal, água e 
sobremesa. Associados da APM e seus 
acompanhantes têm ainda 10% de des-
conto no total da conta e café expresso 
cortesia.
Localização: São Bernardo do Campo

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

Uso pessoal
A ESPORTIVA
Loja virtual de artigos esportivos 
oferece 10% de desconto nas compras 
à vista ou em até 10x sem juros no 
cartão.
Para as lojas físicas em Santo André, 
São Bernardo do Campo, São José dos 
Campos, Santos, Campinas, Ribeirão 
Preto e Brasília, o desconto é de 10% 
nas compras à vista e 5% nas compras 
em até 3x no cartão.
Localização: Consulte unidades

Dr!,
Se tiver interesse em 
receber mensalmente 
a revista, cadastre-se 

na Associação Paulista 
de Medicina de São 

Bernardo/Diadema. Se 
já for sócio, mantenha 

sempre atualizado 
telefone, e-mail e 

seu endereço para 
correspondência

Tel. (11) 4330 - 6166
Fax (11) 4330 - 6891

administracao@apmsbc.org.br
www.apmsbc.org.br
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Fundada em 1967 pelos municípios 
de Santo André, São Bernardo e São 
Caetano, a Fundação do ABC (FUABC) 
é uma Organização Social de Saúde 
e entidade filantrópica de assistência 
social, saúde e educação sem fins 
lucrativos. Seu objetivo principal foi 
viabilizar uma Faculdade de Medicina 
no Grande ABC (FMABC). Com sede 
e foro na cidade de Santo André, a 

FMABC foi autorizada a funcionar pelo Decreto Federal 
N.64.062, de 05 de fevereiro de 1969, e reconhecida pelo 
Decreto Federal N.76.850, de 17 de dezembro de 1975. 
“Com o passar dos anos, a FUABC passou a ser encarada 
como parceira estratégica das prefeituras do Grande ABC 
– e mais recentemente do Litoral paulista, Franco da Rocha, 
Caieiras e Francisco Morato – no que diz respeito à gestão 
e assistência em saúde”, afirma o presidente da Fundação 
do ABC, o economista e administrador Pós-Graduado em 
educação Marco Antônio Santos Silva, que falou em entre-
vista para a revista Visão Médica. Acompanhe:

Quais são os desafios de gestão e como vem sendo a 
evolução da Fundação nestes 47 anos de atividades?

A Fundação do ABC foi instituída em 1967 como funda-
ção sem fins lucrativos pelos 3 municípios do ABC Paulista: 
Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano 
do Sul. Com o passar dos anos, a FUABC passou a ser 
encarada como parceira estratégica das prefeituras do 
Grande ABC – e mais recentemente do Litoral paulista, 
Franco da Rocha, Caieiras e Francisco Morato – no que 
diz respeito à gestão e assistência em saúde. Com o bra-
ço de ensino da Faculdade de Medicina do ABC, hoje a 
Fundação do ABC está à frente de diversas unidades de 
saúde denominadas mantidas – modelo em que a gestão 
plena dos equipamentos está a cargo da FUABC, tanto 
na área administrativa como na clínica, sob diretrizes pré-
-estabelecidas pelo parceiro (prefeitura ou Governo do 
Estado). Hoje a Fundação do ABC é mantenedora de 17 
hospitais e 3 AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialida-
des), além da Faculdade de Medicina do ABC e da Central 
de Convênios que administra mais 40 planos de trabalho 
específicos. São mais de 17 mil funcionários diretos. Os 

desafios de gestão são muitos. É imensa a responsabili-
dade de prestar serviços de ponta à população, otimizar 
os recursos disponíveis, cumprir as metas e prezar pela 
humanização do atendimento. Outro ponto fundamental é a 
integração de todo o corpo de colaboradores, a fim de que 
desempenhem suas funções de acordo com as diretrizes 
centrais da FUABC, independentemente da cidade ou 
mantida em que atuam. Nesse sentido, criamos a Diretoria 
Executiva de Recursos Humanos, cuja função principal 
é justamente promover treinamentos e capacitações em 
todas as áreas e unidades. Apesar do pouco tempo de 
trabalho, o setor já organizou cursos para secretárias, 
funcionários administrativos, de RH e gestores. Também 
estamos oferecendo bolsas de estudos para funcionários 
da FUABC na Faculdade de Medicina do ABC, que valem 
tanto para graduação quanto para pós-graduação. Nossa 
intenção é que os colaboradores estejam sempre se aper-
feiçoando, pois acreditamos que esse conhecimento será 
refletido em melhores serviços à população.

 
Como funciona a representação no corpo de curadores 

da fundação?
O Conselho de Curadores é formado por 21 membros, 

representantes das prefeituras instituidoras – Santo André, 
São Bernardo e São Caetano –, das câmaras municipais 
e conselhos de saúde, além de funcionários, alunos, 
ex-alunos, professores e residentes da Faculdade de 
Medicina do ABC. A presidência do Conselho Curador é 
indicação do prefeito de uma das cidades do ABC, que se 
revezam no comando da instituição a cada 2 anos. Neste 
biênio, represento São Caetano do Sul. Temos ainda um 
Conselho Fiscal, com um representante indicado de cada 
município do ABC.

 
Atualmente, o curso de Medicina oferece quantas vagas 

por ano?
Hoje o vestibular para Medicina oferece 100 vagas 

anualmente.
 
Como o curso de medicina da Fundação ABC é avaliado 

pelo MEC?
O curso de Medicina da Faculdade de Medicina do ABC 

obteve nota máxima na última avaliação do MEC e está 

Entrevista com o Presidente da FUABC, Dr. Marco Antônio
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relacionado entre os melhores de todo o país. O Ministério 
da Educação divulgou em dezembro de 2014 os resul-
tados do Índice Geral de Cursos (IGC) e dos Conceitos 
Preliminares de Curso (CPC), cujo cálculo inclui a nota 
de cada curso no Exame Nacional de Desempenho de 
Estudantes (ENADE). Na avaliação institucional global, a 
FMABC conseguiu manter a nota 4 no IGC – cujo conceito 
máximo é 5. Já nos cursos isolados, Medicina manteve a 
nota máxima 5 no ENADE, enquanto Enfermagem passou 
de 3 para 5. Além dessas notas máximas em Medicina e 
Enfermagem, todos os demais cursos avaliados no ENADE 
tiveram desempenho excelente. As graduações em Farmá-
cia, Nutrição e Fisioterapia ficaram classificadas entre as 
melhores do país, todas com conceito 4. Também temos 
mais três cursos disponíveis na FMABC e que não foram 
avaliados nessa última edição do ENADE: Tecnologia em 
Gestão Hospitalar, Terapia Ocupacional e Gestão em Saúde 
Ambiental. Além disso, vale ressaltar que, em 2014, ano em 
que a FMABC completou 45 anos, a escola contabilizou 
mais de 200 mestres e doutores formados, 1.600 residentes 
e quase 5.000 alunos diplomados na graduação – mais de 
4.000 somente em Medicina. Atualmente são 33 cursos 
de pós-graduação “Lato Sensu”, mais de 150 projetos 
de iniciação científica em andamento e “Stricto Sensu” – 
Mestrado e Doutorado – reconhecido pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

 
Quais os programas voltados para a comunidade? Exis-

tem projetos de lançar novos programas?
São muitos os programas voltados à prevenção e pro-

moção da saúde da população. Tanto no ABC como nas 
demais cidades em que a FUABC atua, trabalhamos inten-
samente para não apenas tratarmos doenças, mas para 
que a comunidade local aprenda, pratique e multiplique 
conceitos de qualidade de vida, saúde preventiva, higie-
ne, prevenção de acidentes, entre outros. Além da rotina 
diária de atendimentos, a FUABC e suas mantidas também 
realiza diversos mutirões de saúde a fim de reduzir filas 
nos municípios e orientar a população. Em 2014 tivemos 
a Feira de Saúde, Campanha de Combate ao Câncer da 
Pele, mutirões de urologia e de catarata, campanhas no 
Outubro Rosa e no Novembro Azul, entre muitas outras.

Em seu discurso de posse, em janeiro de 2014, o senhor 
afirmou que buscaria apoio e integração da FUABC junto 
aos hospitais parceiros e demais unidades mantidas com 
objetivo de trabalharem em conjunto para o crescimento 

da Fundação. O que de concreto foi alcançado um ano 
depois?

Logo nas primeiras reuniões deixei clara essa necessi-
dade de maior integração da FUABC com seus hospitais 
e unidades mantidas. E essa integração foi alcançada de 
maneira concreta. Nossos superintendentes e diretores 
entenderam a importância de ter uma Fundação do ABC 
uniforme, fortalecida pela proximidade de seus gestores, 
com maior troca de experiências exitosas e compartilha-
mento de ideias e projetos comuns. Hoje, além da reunião 
do Conselho de Curadores, também introduzimos mensal-
mente a reunião de mantidas. Trata-se de espaço em que 
todas as unidades da FUABC prestam contas e dividem 
seus trabalhos umas com as outras. 

 
Como está o projeto para adequação da instituição como 

centro universitário?
O projeto está em andamento e esperamos boas notícias 

para 2015. Um dos frutos positivos desse processo já foi 
colhido em 2014, com a abertura de um novo curso na 
Faculdade de Medicina do ABC. Na metade de 2014 foi 
inaugurada a graduação em Tecnologia em Gestão Hospi-
talar, cuja primeira turma teve todas as vagas preenchidas.

 
Nos últimos anos, aconteceu uma considerável expansão 

de liberação de novos cursos de medicina. As entidades 
médicas e especialistas da área questionam sobre a qua-
lidade do ensino com a criação desenfreada de cursos. Na 
sua visão, esse quadro é verdadeiro? Quais os riscos de 
comprometer a formação do futuro médico?

A preocupação com a criação de novos cursos de Me-
dicina é pertinente, pois trata-se de graduação que lida 
diretamente com a saúde da população e, por essa razão, 
deve priorizar o ensino prático em serviços de saúde na 
formação de seus alunos. Dessa forma, é preciso avaliar 
as condições dos novos cursos, os campos de estágio 
oferecidos e a qualificação do corpo docente, a fim de ga-
rantir que os estudantes estão recebendo todo o conteúdo 
teórico e prático necessário para desempenhar a profissão 
com qualidade, segurança e competência. A Faculdade 
de Medicina do ABC, por exemplo, incentiva o contato 
aluno-paciente desde o primeiro ano da graduação, por 
meio do programa Pró-Saúde. Para isso, são dezenas de 
serviços de saúde disponíveis para estágio, incluindo o 
Hospital Estadual Mário Covas de Santo André, o maior da 
região do ABC e que, desde 2013, é oficialmente hospital-
-escola da FMABC. 
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EVENTOS 2015
FEVEREIRO

Avaliação de Risco 
Perioperatório: Que 
Medidas Realmente 
Protegem o Paciente 
Cardiopata?
Realização: Sociedade de 
Cardiologia do Estado de 
São Paulo
Data: 10
Horário: 20h as 22h
Local: Rua Delfino Cintra, 
63 – Campinas / SP
Informações: www.socesp.
org.br
 
37º Simpósio 
Internacional Moacyr 
Álvaro
Realização: Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia
Data: 13 a 15
Local: Maksoud Plaza 
Hotel –São Paulo/SP
Informações: info@
fernandapresteseventos.
com.br
 
10º Simpósio de 
Síndrome Metabólica do 
Hospital das Clínicas da 
FMUSP          
Realização: Grupo de 
Obesidade e Síndrome 
Metabólica da Disciplina 
de Endocrinologia e 
Metabologia do HC
Data: 28
Local: Centro de 
Convenções Rebouças – 
São Paulo/SP
Informações: site www.
sindromemetabolicahc.
com.br
 
MARÇO

Birth Brazil – Clinical 
Challenges in Labor and 
Delivey
Realização: Federação 
Brasileira das Associações 
de Ginecologia e 
Obstetrícia
Data: 05 a 07
Local: Centro de Eventos 
do Ceará – Fortaleza / 
Brasil
Informações: www.
birth2015brazil.org

XXI Congresso Brasileiro 

de Mulheres Médicas
Realização:  Federação 
Nacional dos Médicos
Data: 05 A 07
Local: Associação Paulista 
de Medicina – Av. Brig. 
Luis Antonio, 278 – São 
Paulo / SP
Informações: www.fenam.
org.br

XXXII Congresso Pan-
Americano de Mulheres 
Médicas
XXII Congresso Brasileiro 
de Mulheres Médicas
IV Encontro FENAM  de 
Mulheres Médicas do 
Brasil
Realização: Associação 
Brasileira de Mulheres 
Médicas
Data: 04 a 07 de Março
Local: Associação Paulista 
de Medicina – Av. Brig. 
Luis Antonio, 278 – São 
Paulo / SP
Informações e Inscrições: 
inscrições@apm.org.br 
/ site: www.apm.org.br / 
Fone: 3188-4252

XXII Encontro dos Ex – 
Estagiários do Serviço 
de Cirurgia Vascular 
Integrada Prof. Bonno 
Van Bellen,
Do Hospital da 
Beneficência Portuguesa 
de São Paulo
Realização: Sociedade 
Brasileira de Angiologia e 
Cirurgia Vascular
Data: 07
Local: Mercure Grand 
Hotel do Parque do 
Ibirapuera – São Paulo/SP
Informações: email: 
eventobpvascular@yahoo.
com.br
 
Congresso Sudeste de 
Videocirurgia
Realização: Sociedade 
Brasileira de Endoscopia 
Digestiva
Data: 20
Local: Vila Galé Eco Resort
Informações: site www.
videocirurgiasudeste.com.
br
 
28ª Jornada Centro Oeste 
de Cirurgia Plástica
Realização: Sociedade 

Brasileira de Cirurgia 
Plástica
Data: 26 a 28
Local: Brasília/DF
Informações: site www.
cirurgiaplastica.org.br
 
ABRIL

Atualização em Cirurgia 
Geral, Emergência e 
Trauma
Realização: Colégio 
Brasileiro de Cirurgiões
Data: 16, 17 e 18
Local: Maksoud Plazza 
Shopping – SP
Informações: www.cbcsp.
org.br 

XXVII Congresso 
Brasileiro de Cirurgia 
Dermatológica
Realização: Sociedade 
Brasileira de Dermatologia
Data: 17 a 21
Local: Complexo da Costa 
do Sauípe – Bahia
Informações: site www.sbd.
org.br
 
II Simpósio Internacional 
de Coloproctologia Prof. 
Cutait
Realização: Sociedade 
Brasileira de 
Coloproctologia
Data: 30/04 a 02/05
Local: Hospital Oswaldo 
Cruz – São Paulo / SP
Informações/Inscrições: 
(11) 3549-0577 / 3549-
0585 - email: iecs@haoc.
com.br
 
MAIO

III Congresso de Medicina 
Intensiva Neurológica
Realização: Associação 
de Medicina Intensiva 
Brasileira
Data: 08 e 09
Local: Pullman SP Vila 
Olímpia Hotel – Rua 
Olimpíadas, 205 / SP
Informações: www.amib.
org.br
 
X Congresso da 
Sociedade Brasileira de 
DST 
VI Congresso Brasileiro 
de AIDS
Realização: Sociedade 

Brasileira de Infectologia
Data: 17 a 20
Local: Hotel Maksoud 
Plaza – São Paulo/SP     
Informações: www.
dstaids2015.com.br
 
JUNHO

11º Congresso 
Internacional de Câncer 
Gástrico (IGCC)
Realização: Sociedade 
Brasileira de Endoscopia 
Digestiva
Data: 04 a 06
Local: World Trade Center 
São Paulo Events Center 
– Av. das Nações Unidas, 
12551 – São Paulo / SP
Informações: 3086-9126 
/ site: www.11igcc.com.
br / email: claudia@
ccmew.com

XI Jornada de 
Obstetrícia e 
Ginecologia do Vale do 
Paraíba
Realização: Federação 
Brasileira das 
Associações de 
Ginecologia e Obstetrícia
Data: 11 a 13
Local: Ourotour Garden 
Hotel – Rua Engº Gustavo 
Kaiser, 165 – Vila Natal 
– Campos do Jordão / SP
Informações: www.
cenacon.com.br

35ª Jornada Paulista de 
Cirurgia Plástica 
Realização: Sociedade 
Brasileira de Cirurgia 
Plástica
Data: 23 a 25
Local: São Paulo
Informações: site www.
cirurgiaplastica.org.br
 
JULHO

VII Teraderm
Realização: Sociedade 
Brasileira de 
Dermatologia
Data: 03 e 04
Local: Centro de 
Convenções Frei Caneca 
– SP
Informações: www.sbd.
org.br
 
XVII Curso Continuado 
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de Videocirurgia
Realização: Sociedade 
Brasileira de 
Videocirurgia – Regional 
São Paulo
Data: 22 a 24
Local: Araçatuba
Informações: Ana Claudia 
e Danielle – Fone: (18) 
3622-3772 / email: 
videolap@terra.com.br / 
site: www.videolap.com.
br
 
AGOSTO

9º ENDO Santa Casa
Realização: Associação 
Nacional da Assistência 
ao Diabético
Data: 09
Local: Centro de 
Convenções da 
Associação Medica de 
Minas Gerais – Belo 
Horizonte / MG
Informações: (31) 
3213-0836 / email: 
endosantacasamg@
gmail.com
 
XX Congresso Paulista 
de Obstetrícia e 
Ginecologia
Realização: Associação 
de Obstetrícia e 
Ginecologia do Estado de 
São Paulo
Data: 27 a 29
Local: Transamérica 
Center – São Paulo /SP
Informações:  www.
sogesp.com.br
 
SETEMBRO

I Simpósio AMIB 
Multiprofissional em UTI
Realização: Associação 
de Medicina Intensiva 
Brasileira
Data: 11 e 12
Local: Grand Mercure 
Hotel – Rua Senna 
Madureira, 1355 – 
Ibirapuera / SP
Informações: www.amib.
org.br
 
XXIII Congresso 
Brasileiro de 
Hepatologia
Realização: Sociedade 
Brasileira de Hepatologia
Data: 30/09 a 03/10

Local: São Paulo / SP
Informações: www.
sbhepatoloia.org.br
 
OUTUBRO

Jornada de 
Atualização 2015 
da Clínica de Olhos 
Holanda de Freitas
Imagem/ OCT/ Angio/ 
Ultrassonografia/
Topografia/ 
Eletrofisiologia/
Biometria
Realização:  Sociedade 
Brasileira de 
Oftalmologia
Data: 2 e 3
Local: Hotel Vitória de 
Indaiatuba, São Paulo 
(SP)
Informações: (19) 
3252-8422 Ramal 21
 
IV NOSE – Cirurgias 
Endoscópicas 
Endonasais ao Vivo
Realização: Associação 
Brasileira de 
Otorrinolaringologia e 
cirurgia Cérvico-facial
Data: 7 a 8
Local: Anfiteatro 
da Disciplina de 
Otorrinolaringologia do 
Hospital das Clinicas da 
FMUSP – ICHC – São 
Paulo / SP
Informações:  Roberta 
Tel: 3068-9855 site: 
www.forl.org.br / email: 
cursosforl@forl.org.br 

NOVEMBRO

9º Congresso Paulista 
de Geriatria e 
Gerontologia – GERP 
2015
Realização: Sociedade 
Brasileira de Geriatria e 
Gerontologia
Data: 19
Local: Centro de 
Convenções Frei 
Caneca – São Paulo – 
SP
Informações: www.
gerp2015.com.br

APMSBC/D   EM FOCO

A  Associação Paulista de Medicina oferece 
uma gama de serviços que visam facilitar o 
dia a dia de seus sócios. Confira alguns:

SALA CONFORTO
Com completa infra-
estrutura (TV, Inter-
net, frigobar, máquina 
de café, sofá, etc.), o 
espaço oferece todo 
o suporte técnico ou 
mesmo momento de 
relaxamento para o 
médico que está em 
trânsito.

CERTIDÕES
O associado da APM pode provi-
denciar, junto à entidade, diversas 
certidões, tais como a negativa 
da Receita Federal, negativa da 
Justiça do Trabalho e atestado de 
antecedentes. 

DÚVIDAS CONTÁBEIS
Os associados podem enviar dúvidas 
contábeis, que serão respondidas 
por profissionais da AGL Serviços 
Contábeis e Administrativos.

SEGUROS
Por meio de parcerias man-
tidas entre a Associação 
Paulista de Medicina de São 
Bernardo/Diadema e as em-
presas MONGERAL AEGON 
e SECURITY, os associados 
têm à disposição uma gama 
variada de benefícios na 
área de seguro patrimonial, 
de vida, saúde  e previdên-
cia, por preços e condições 
exclusivas (confira  Clube 
de Benefícios Grande ABC, 
páginas 8 e 9). 

CLUBE DE BENEFÍCIOS 
Contempla diversas áreas de inte-
resse do médico, com condições di-
ferenciadas em produtos e serviços 
de empresas parceiras, com alcance 
nacional e local.

ASSESSORIA JURÍDICA 
Prevenção, orientação e defesa 
dos médicos em casos de má 
prática da medicina no exercício 
profissional.

IMPOSTO DE RENDA
Suporte e orientação a todos os seus 
associados sobre a declaração anual 
de imposto de renda através de par-
ceria com as empresas AGL e MERC. 
PLANOS DE SAÚDE
Oportunidade de adesão a contratos 
coletivos de planos de saúde e odon-
tológicos, com condições exclusivas 
e valores inferiores aos praticados 
no mercado. 

VISTO
A APM realiza para seus 
associados todo o processo 
para a obtenção do visto 
consular do Canadá. Para 
os demais países, o procedi-
mento pode ser solicitados à 
Celestino Despachante, em-
presa parceira que oferece 
atendimento exclusivo aos 
associados da APM.

CLUBE DE CAMPO
Localizado na Serra da Canta-
reira, o Clube de Campo da As-
sociação Paulista de Medicina 
oferece completa infraestru-
tura para a prática esportiva, 
relaxamento e diversão, em 
meio ao incrível visual da 
Mata Atlântica intocada.
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A Diretoria da Sociedade Brasileira de Psicanálise de 
São Paulo – Seção Regional do Grande ABC (SBP-ABC), 
com o apoio da Associação Paulista de Medicina de São 
Bernardo/Diadema, divulga a agenda 2015 do curso 
Introdução às Ideias de Freud. A primeira aula do ano 
será em 14 de março. Confira os temas de cada mês. 
Igual aos cursos anteriores, é preciso 75% de presença 
para receber o certificado.

PROGRAMAÇÃO
Março: 14
Tema: Sobre o Narcisismo (1914) Vol. XIV
Horário: 8h

Abril: Os instintos e suas vicissitudes (1915) Vol. XIV

Maio: Luto e Melancolia (1917 (1915)) Vol. XIV

Junho: Além do prazer (1920)

Agosto: Continuação do tema Além do prazer (1920)

Setembro: O ego e o id (1923) Vol. XIX

Outubro: Continuação do tema O ego e o id (1923) 

Novembro: Inibição, sintoma e Angustia (1926) Vol. XX 

Dezembro: Continuação do tema Inibição, sintoma e 
Angustia (1926) 

Local: Anfiteatro da APMSBC/D 
Informações: sbpsp.regionalgrandeabc@uol.com.br

A reunião de Diretoria de março da Associação Paulista 
de Medicina de São Bernardo/Diadema (APMSBC/D) 
reserva palestra com a Diretora Geral da Faculdade 
das Américas, Leila Mejdalani Pereira. Aberta para 
médicos sócios e não sócios, o tema será sobre o 
trabalho desenvolvido pela Faculdade das Américas, 
especialmente sobre o curso de Medicina que, com 
a aprovação do Ministério da Educação (MEC), entrou 
em pleno funcionamento este ano, com a instalação 
de uma unidade em São Bernardo.

Dia: 5 de março (acompanhe a confirmação da data 
na próxima edição de Visão Médica)
Horário: 20h
Local: Anfiteatro da APMSBC/D 
Informações: (11) 4330-6166 / 4125-4439 
E-mail: administracao@apmsbc.org.br

Faculdade das 
Américas

Introdução 
às Ideias 
de Freud

Meta Real
  

 
 
  

  

AGENDA APMSBC/D

Associação Paulista de Medicina 
de São Bernardo/Diadema

Rua Pedro Jacobucci, 400, São Bernardo, 
(atrás do Poupatempo).

Telefones: (11) 4330-6166 / 4125-4439
E-mail: administracao@apmsbc.org.br

Site: www.apmsbc.org.br
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Muito se fala sobre o risco de trombose venosa profunda e embolia 
pulmonar durante e após viagens aéreas. O assunto volta à tona na 
mídia frequentemente nos períodos de férias, quando aumenta o 
número de viagens aéreas. As principais dúvidas são:

⦁• Quão frequentemente ocorre a trombose venosa profunda durante 
viagens aéreas?

⦁• Existem pessoas com maiores riscos?
⦁• Viagens mais longas aumentam o risco de tromboembolismo 

pulmonar (trombose venosa profunda e/ou embolia pulmonar)?

Quando se quer a melhor resposta baseada em estudos clínicos, 
existe um tipo de estudo científico chamado revisão sistemática que 
avalia os resultados de diversos estudos em uma única análise, au-
mentando a precisão dos resultados obtidos, aumentando a eficácia 
dos dados. As informações apresentadas abaixo se baseam em alguns 
desses estudos (citados ao fim do texto).

Na realidade a trombose venosa profunda e a embolia pulmonar 
após viagens de avião são, de fato, eventos pouco frequentes. Em 
um estudo onde 8755 trabalhadores de companhias aéreas foram 
acompanhados, observou-se que após 8 semanas, equivalentes a 
102.429 horas/voo (de longa distância), foram diagnosticados somente 
22 epsódios de tromboembolismo venoso, o que equivale a 1 trombose 
venosa profunda ou embolia pulmonar a cada 4.656 horas de voo de 
longa distância.

Outro estudo encontrou a incidência de 0,5 casos de embolia pul-
monar a cada 1.000.000 de viajantes no dia da chegada do voo e 27 
epsódios de trombose venosa profunda ou embolia pulmonar após 2 
semanas da chegada do voo.

Apesar da baixa taxa de incidência de tromboembolismo pulmonar 

CIENTÍFICO

após viagens aéreas, há aumento do risco quanto maior o tempo de 
voo, sendo o maior risco em voos com mais de 8 horas de duração.

Outros fatores que aumentam o risco de trombose venosa profunda/
embolia pulmonar após viagens aéreas são distúrbios de coagulação 
(trombofilias), obesidade grave, mobilidade limitada, câncer e varizes 
de grosso calibre.

Em resumo, o tromboembolismo venoso após viagens aéreas não é 
um evento comum; mas em decorrência da cada vez maior mobilidade 
aérea, o número absoluto tende a aumentar, gerando a sensação de 
que é mais comum do que os dados científicos nos informam.

De qualquer forma, pode-se lançar mão de estratégias para reduzir 
o risco de tromboembolismo venoso após voos. Algumas sugestões:

• Use meia elástica de compressão graduada durante o voo,
• Não permaneça muito tempo sentado, imóvel na poltrona.Levante 

vez ou outra e caminhe pelo corredor. Aproveite as idas ao banheiro 
para exercitar suas pernas;

• Enquanto sentado, faça movimentos de flexão plantar (forçando o 
pé para baixo) ou dorsal (forçando o pé para cima) esporadicamente;

⦁• Hidrate-se durante o voo;
⦁• Evite bebidas alcoólicas durante o voo (facilitam a desidratação, 

que aumenta a viscosidade do sangue, uma das causas de trombose);
⦁• Se você já teve trombose venosa, embolia pulmonar ou tem uma 

trombofilia conhecida, você precisará orientação do seu médico para 
profilaxia (prevenção) específica.

Boa viagem!

Referências:
Kuipers S, Cannegieter SC, Middeldorp S, et al. The absolute risk of venous thrombosis 
after air travel: a cohort study of 8,755 employees of international organisations. PLoS 
Med. 2007;4:e290.
Philbrick JT, Shumate R, Siadaty MS, et al. Air travel and venous thromboembolism: a 
systematic review. J Gen Intern Med. 2007;22:107-114.
Chandra D, Parisini E, Mozaffarian D. Meta-analysis: travel and risk for venous throm-
boembolism. Ann Intern Med. 2009;151:180-190.
Belcaro G, Geroulakos G, Nicolaides AN, et al. Venous thromboembolism from air 
travel: the LONFLIT study. Angiology. 2001;52:369-374.
www.fluxo.com

Robson Barbosa de Miranda
Cirurgião Vascular, Diretor Científico 

e Coordenador do Departamento 
de Cirurgia Vascular da Associação 

Paulista de Medicina de São 
Bernardo/Diadema
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Nasceu em 09.09.1909, na cidade de Itapira, 
Estado de São Paulo. Concluiu o Curso Médico 
na Faculdade de Medicina da USP em 1934. 
Desde 1932, isto é, desde a época de estudante 
trabalhou sempre na Santa Casa de São Paulo. 
Nesse hospital, dedicando-se sempre à cirurgia, 
fez longa carreira profissional, culminando com a 
chefia da enfermaria de Cirurgia de Tórax, obtida 
por concursos de Título. Foi uns dos primeiros ci-
rurgiões paulistas a se dedicar a cirurgia torácica, 
especialidade então nascente em nosso meio. 
Com o Prof. Febus Gikovate, Prof. Domingos Mi-
nervino, Prof. Pedro Fava, Prof. Salvador Mercúrio 
Netto e Prof. Manoel Ignácio Rollemberg formou 
um núcleo importante de ensino da pneumologia 
em São Paulo. Sócio fundador da Sociedade Bra-
sileira de Pneumologia (14.09.1974).

Lutou incansavelmente e constantemente pela 
evolução do Hospital da Santa casa de São Paulo, 
tendo sido o redator de um “Memorial”, sugerindo 
diretrizes novas com remodelações física e funcio-
nal do mesmo. As verdades e diretrizes nele conti-
das marcaram o início das grandes remodelações 
que atualizaram os serviços médicos e cirúrgicos 
da Santa Casa, isso tudo no ano de 1946.

Foi membro de várias Sociedades Médicas e 
presidente da Academia de Medicina e Cirurgia 
de São Paulo em 1962. Participou de numerosos 
eventos científicos. Escreveu também cinco livros 
com seus colaboradores. Em 1964, publicou pelo 
Fundo Editorial Procienx, com a colaboração do 
Dr. José Monfort, o livro “Hiper elevações diafrag-
máticas, hérnias diafragmáticas e Hérnias pelo 
Hiato esofágico. Em 1968, publicou ainda pelo 
Fundo Procienx, com a colaboração de Febus 
Gikovate, José Donato de Próspero e José Mon-
fort, “Afecções Cirúrgicas do Mediastino”. O último 
livro, lançado em 1983, tem como titulo “Cirurgia 
Torácica”, que contou com a co- autoria de Ro-
berto Saad Junior e foi publicado pela Panamed 
Editorial. Foram três volumes.

Por disposições regimentais, foi jubilado como 
médico da Santa Casa de São Paulo em julho de 
1979. Entretanto continuou como voluntário. Tanto 
na área assistencial como na do ensino. Foi nesse 
período que tive o privilégio de tê-lo como Mestre. 
Embora demonstrasse um vasto conhecimento 
de medicina Interna e principalmente na área da 
cirurgia, três temas foram suas paixões: empiema 
pleural, esternocondroplastias e bolhas gigantes 
enfisematosas.

 
O Professor Nairo foi muito criativo e inúmeras 

técnicas para tratamento de diversas doenças 
eram originais. Para o tratamento do empiema 
pleural construiu um aparelho de drenagem pleural 
(figura). Para explicar a fisiopatologia da bolha 
gigante utilizou a lei de Laplace, isto é, a bolha se 
insufla porque possui paredes finas, mais finas 
do que a parede pulmonar e, portanto, rouba ar 
do pulmão. E para o tratamento de deformidades 
torácicas publicou inúmeras técnicas, com base 
no seu pensamento da fisiopatologia dessa do-
ença, que ainda utilizamos na nossa Instituição. 
E muito mais!

Faleceu em 09.07.1984. Durante a sua longa 
e vitoriosa carreira, prestou ele grandes serviços 
à comunidade e à medicina e foi, sempre, um 
exemplo de retidão para aqueles que tiveram a 
sorte de seu convívio.

Não é possível almejar ser grande se, na sua 
formação de vida, na sua formação profissional, na 
sua formação cientifica não passaram os grandes 
que serviram de exemplo e mostraram o caminho 
a seguir.

Autor do Texto
Dr. Roberto Saad Junior

Prof. Titular da Disciplina de Cirurgia Torácica da 
faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa 
de São Paulo.

Prof. Livre Docente do Depto de Cirurgia

Presidente do Hospital São Bernardo



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 

PRECISA-SE 
• Neonatologista, Médicos Pediatras, Clínico Geral, Neurocirurgiões e 

Cirurgião Pediátrico. Vagas para região de São Bernardo do Campo. Dispo-
nibilidade para plantão de 12 horas (diurnos e noturnos). Vínculo CLT com 
salário e benefícios compatíveis com o mercado.

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

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

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

CLÍNICAS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM
•Vendem-se 02 clínicas de imagem em São Bernardo do Campo e 

Diadema com prédios próprios. Estamos no mercado há 30 anos e temos 
uma ampla rede de Convênios.

Unidade em SBC: área com amplo estacionamento de 390m² e uma    
área construída de 700m2. 

Unidade em Diadema: área de 755m².
Informações: (11) 4122-1022

SUBLOCAÇÃO (horários)
• Para Clínicos ou Psicólogos
Segunda  a Sexta-feira 08h30 as 18h45
Endereço: Edifício Pasteur, Rua Jurubatuba, 845, sala 95
Fones para contato: (11) 4123-5231 / 9 9937-2744 

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

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

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

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