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O Brasil está passando por um turbulento momento 
político e é importante que todos aproveitem esta agi-
tação ruidosa para refletir em mudanças que venham 
a melhorar tanto a vida pessoal quanto profissional. E 
no caso da área médica, uma mudança importante 
a ser feita é na relação com os planos de saúde, 
objetivando que as tratativas com os mesmos sejam 
mais saudáveis e independentes.

Não se pode aceitar que as condutas médicas 
sejam tão monitoradas e pressionadas, que che-
guem a um ponto tal que interfiram diretamente na 
qualidade da assistência ao paciente. São exames 
negados, contestados e tantos outros argumentos 
e ingerências que deixam o médico assistente de 
mãos atadas para dar continuidade ao tratamento, 
por vezes emergencial.

Concordamos que são necessários controles 
administrativos, porém 
confundir  controles e 
exagerar na burocracia 
não podem inviabilizar as 
necessidades terapêuticas 
do paciente e a conduta 
médica, pois os abusos de 
certas operadoras causam 
uma verdadeira desordem 
nos tratamentos prescritos e 
necessários, sendo o maior 
prejudicado o paciente 
que está extremamente 
vulnerável à espera do 
tratamento que, na maioria 
das vezes, minorará o seu sofrimento.  

Além do problema crucial da ingerência nas 
decisões profissionais, existe também o fator dos 
honorários médicos que não pode ser esquecido. 
Esta deve ser uma batalha constante e sempre 
exaustiva, sendo obrigatório lembrar o excelente 
trabalho que as entidades de classe vêm fazendo na 
condução das negociações com várias operadoras 
de saúde e, em alguns casos, os resultados foram 
satisfatórios. 

EDITORIAL

DIA  ANIVERSARIANTE

C o n t i n u a n d o  c o m 
as mudanças radicais 
n e c e s s á r i a s  e  q u e 
envolvem outros setores 
da  á rea  da  saúde , 
fomos surpreendidos 
recentemente com uma 
decisão do Conselho 
Federal de Farmácia 
(CFF), com as Resoluções 
CFF-585 e 586/2013, que 
ultrapassou seus limites 
legais. 

Essas deliberações 
facultam aos profissionais 
farmacêuticos atividade 
clínica em que poderão prescrever medicamentos 
e outros produtos com finalidade terapêutica, 

afrontando cabalmente a lei 
do Ato Médico a qual define 
como atribuição legal e restrita 
aos profissionais médicos o 
diagnóstico de doença, suas 
causas e a prescrição de seus 
respectivos tratamentos.

Além d isso ,  com essa 
autorização, o CFF está permitindo 
um vínculo comercial nocivo, pois 
o farmacêutico ao prescrever o 
medicamento induzirá o cidadão 
a adquiri-lo na própria farmácia.

O CREMESP já está tomando as medidas cabíveis 
para coibir e proteger a saúde da população.

Portanto, colegas, são muitas as batalhas que a 
classe médica tem de vencer e temos a convicção 
de que todas serão vencidas, pois as entidades de 
classe representadas, principalmente pelas APMs 
e Sociedades de Especialidades, vêm usando 
todas as ferramentas necessárias para a defesa 
da nossa profissão.  Vamos continuar com o bom 
combate!

Marcelo Ferraz de Campos 
Presidente da Associação Paulista de 
Medicina de São Bernardo/Diadema
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V i v e m o s  u m  m o m e n t o  d e 
profunda crise política e econômica 
em nosso País. O desemprego 
atinge números como há muito 
tempo não observávamos. Aqueles 
com recursos financeiros para 
investimento estão adiando projetos 
e levando a economia à estagnação 
e à retração. As perspectivas não são 
as melhores para um futuro próximo.

É normal perguntarmos o que 
devemos fazer nesta situação?

Preocupados com este fato, nós, 
da Diretoria de Comunicação da 
Associação Paulista de Medicina 
de São Bernardo/Diadema (APM-
SBC/D), acreditamos que o caminho 
mais acertado para enfrentar 
essa crise seja a divulgação de 
nosso trabalho. Como? Através da 
comunicação e suas poderosas 
ferramentas disponíveis atualmente. 
Esta edição da revista Visão Médica 
centra justamente na discussão 
da importância da comunicação, 
de qualidade, para o crescimento 
profissional.       
        
  Hoje, a internet é o grande canal 
de comunicação da sociedade. A 
venda de serviços e produtos na 

Internet cresce de 20 
a 30% ao ano. Apesar 
desse crescimento 
exponencial, cerca 
de 90% de nossa 
categoria não tem 
qualquer mecanismo 
de divulgação na área 
virtual, como, por exemplo, um site. 
Esta ferramenta seria muito útil para 
ampliar as possibilidades de melhora 
de divulgação do trabalho que 
executamos e, consequentemente, 
de nossa renda. Não é isso que 
fazem os planos de saúde e hospitais 
na divulgação de seus serviços? 

O mundo muda a cada dia, 
e nós precisamos acompanhar 
essas mudanças. As nossas velhas 
lideranças, e eu me incluo neste 
grupo, sempre defenderam que 
os médicos não deveriam fazer 
propaganda ou divulgar seu trabalho. 
O tempo mostrou que essa decisão 
foi um erro. Hoje em dia, os planos 
de saúde ocuparam esse espaço - e 
entendemos o porquê. 

Diante deste cenário nada animador, 
devemos recuperar o tempo perdido. 
Se conseguirmos provocar, já nos 
sentiremos satisfeitos! 
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Fernando Godoi Wanderley
Advogado da APM-SBC/D
 

Muito tem se falado acerca 
da judicialização da saúde, 
seja no aspecto da saúde 
pública como na saúde suple-
mentar. As críticas são diver-
sas, mas de quem será a culpa 
pelo excesso de demandas 
judiciais?

NO ASPECTO PÚBLICO
No âmbito público, as críticas maiores se pautam que as 

demandas buscam medicamentos não previstos na políti-
ca de saúde; autorização de cirurgias de vultosos valores 
e direcionamento do orçamento reservado à população 
para um único caso, em detrimento de vários.

Concordo com as preocupações lançadas, principal-
mente pelas secretarias municipais, que detém menores 
orçamentos do que os Estados, e por vezes a determina-
ção judicial para aquisição daquele medicamento pode 
trazer consequências deletérias, de fato.

Contudo, não nos aprofundaremos nesse mérito, mas fica 
as ressalvas particulares que, ao meu ver, a judicialização 
é uma consequência de uma falta de política de saúde 
eficaz e adequada daqueles entes públicos.

Aliado a isso, é inequívoco que os tempos mudaram e 
o consumidor avançou, tendo mais ciência de seus di-
reitos e de que o acesso ao judiciário lhe é uma garantia 
constitucional. Nesse cenário, é evidente que demandará 
judicialmente para buscar uma determinação que obrigue 
o poder público (União, Estado ou Município) a realizar 
aquela consulta, cirurgia ou provisão dos medicamentos.

NO ASPECTO PRIVADO
Aqui temos a Saúde Suplementar. Quando contratamos 

um plano de saúde, a relação comercial é regida pelo 
Código de Defesa do Consumidor, que é um conjunto de 
normas de ordem pública e interesse social e seus ditames 
não podem ser contrariados, nem por vontade das partes, 
pois são imperativas.

A figura do contrato recebeu relevante atenção 
por parte de nossa legislação, de modo a coibir 
abusos, má-fé, falta de informação básica ao con-
tratante, proteção ao lado mais fraco da relação 
comercial e outras. Tratam-se de princípios, que 
na seara judicial são mandamentos nucleares, 
verdadeiros alicerces do sistema. 

Dentre esses princípios basilares nessa relação 
temos o da vulnerabilidade do consumidor, prin-
cípio da boa-fé objetiva, que em uma tradução 
simplista, pode ser conceituado como “aquilo que 
esperamos da outra parte”. Tratam-se de regras 
de comportamento; assim como o da equidade 
e equilíbrio contratual. Em suma, são os nortes 
existentes nos contratos de consumo.

Ocorre que, essas disposições legais já são de 
conhecimento do consumidor, que hoje tem uma 
visão mais crítica e exigente, e não permite abusos 
traduzidos em negativas, por vezes infundadas 
dos planos de saúde, muitas vezes pautadas em 
critérios econômicos em detrimento da indicação 
médica, o que é inadmissível.

Costumamos dizer que pagamos o plano para 
não usar, mas quando precisar, espera-se que 
tenha a assistência necessária e esperada.

Se o material custa caro ou se o procedimento 
é divergente não cabe ao consumidor e isso não 
pode resvalar no seu direito em ser atendido. Há de 
se criar outras regras, como precificação de pro-
cedimentos, isenção tributária, melhoria da política 
pública de saúde por parte dos entes federativos 
brasileiros, ou mesmo uma maior fiscalização fazen-
dária de toda cadeia produtiva, mas que não rever-
bere no consumidor, que nada tem a ver com isso.                                                                                                                                            
                     

A judicialização é uma consequência, de orça-
mento limitado na seara pública, de condutas abu-
sivas das operadoras e da maior consciência do 
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consumidor de seus direitos, que através das defensorias públicas 
tem acesso ao Poder Judiciário.

DA FORMA EXTRAJUDICIAL – DA NIP
A ANS - Agência Nacional de Saúde criou através da Resolução 

nº 388/15 a ferramenta da NIP -   Notificações de Intermediação 
Preliminar.

Trata-se de procedimento elogiável, totalmente eletrônico, que visa 
solucionar conflitos entre consumidores beneficiários e operadoras 
de planos de saúde e de forma extrajudicial.

A NIP pode ser “assistencial” (referente a qualquer restrição de 
acesso à cobertura) e “não assistencial” (quando se referir a outros 
temas que não cobertura assistência. 

Sem dúvidas é uma forma de buscar o cumprimento do contrato 
sem ter a necessidade de demandar o Judiciário.

Para registrá-la, basta o consumidor ter em mãos o número do 
protocolo fornecido pelo SAC da operadora e no próprio site da ANS 
relatar o ocorrido de forma escrita. A operadora será notificada para, 
de 5 a 10 dias de prazo, adotar medidas de solução da demanda.

Após o prazo, a ANS verificará o caso, podendo dar início a pro-
cesso administrativo sancionador contra a operadora e, ao final, 
determinar condenação em multa pecuniária correspondente à 
infração.

O melhor é que a operadora pode durante esse processo adminis-
trativo exercer o RVE – Reparação Voluntária Eficaz, ou seja, adotar 
voluntariamente conduta que solucione a demanda, reparando o 
eventual prejuízo ao consumidor.

Como se verifica, é uma forma extrajudicial de resolver o caso 
(uma negativa, por exemplo) sem precisar demandar judicialmente, 
e, melhor, tudo por via eletrônica.

Em suma, o excesso da judicialização significa que algo não está 
certo e que devem ser envidados esforços para resolver o problema, 
mas não criticar aquele que precisa de uma prestação jurisdicional, 
que só está demandando, por condutas anteriores que lesionaram 
seu direito.

Ninguém em sã consciência sente prazer em demandar judicial-
mente, mas pelo que se verifica, na maioria dos casos, é isso ou 
nada! Até a próxima.

DEFESA PROFISSIONAL

Os Hospitais Universitários (HUs) e de 
ensino são responsáveis por até 10% 
das internações hospitalares em todo o 
País e por quase metade dos procedi-
mentos de média e alta complexidade 
do Sistema Único de Saúde (SUS)

Muitos dos 196 Hospitais Universi-
tários (HUs) e de ensino seguem com 
dificuldades financeiras e passam por 
uma crise que já interrompeu serviços 
e atendimentos ao longo dos últimos 
anos.

Dados apurados pelo Conselho Fede-
ral de Medicina (CFM), em parceria com 
a ONG Contas Abertas, confirmam que 
a redução de verba orçamentária é uma 
das causas dos problemas enfrentados 
pelas instituições. Em 2015, em 50 
hospitais universitários da rede federal, 
a retração nas contas foi de quase R$ 
550 milhões. 

Por: CFM
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ção, dissemina o conhecimento e se propõe a formar 
cidadãos competentes, éticos e conscientes. 
Mais informações / Site: www.br.cellep.com
Central de Informações: (11) 3742-7728tse iagens  

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, circos, parque de diversões e 
passeios turísticos.
Localização: Nacional (compra online) 

HOT PARK 
37% de desconto
Considerado um dos 10 melhores parques aquáticos 
do mundo por dois anos seguidos, o Hot Park é pura 
adrenalina e diversão. Com mais de 21 atrações 
totalmente integradas a natureza, sua família viverá 
momentos de muita alegria e felicidade.
Agora em parceria com a APM oferece 37% e direito 
a 5 ingressos com desconto para os dependentes 
diretos. 
Informações: Telefone da Central: (11) 3512-4830 
ou 0800 9400 818
Site: www.gruporioquente.com.br/convenioMecâ

Restaurantes e Bebidas
CASA FLORA 
Com mais de 40 de tradição, a Casa Flora atua no 
mercado Premium enogastronômino. Oferece aos 
associados da APM um canal direto com atendimen-
to personalizado, preço diferenciado e desconto* de 
10% nas compras acima de R$ 300 em produtos. 
Localização: São Paulo   

PRESIDENTE  RESTAURANTE E BAR (Grande ABC) 
10% desconto
O Presidente Restaurante oferece menus no almoço 
(segunda a sexta) elaborados a preços convidativos, 
com entrada, prato principal, água e sobremesa. 
Associados da APM e seus acompanhantes têm 
ainda 10% de desconto no total da conta e café 
expresso cortesia.
Mais informações e reservas:
Presidente Restaurante e Bar
Tel.: (11) 2374-7011
Rua da Imperatriz, 31 - Nova Petrópolis
São Bernardo do Campo/SP
contato@presidenterestaurante.com.br

CLUBE DE BENEFÍCIOS 

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

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

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

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

Eletrodomésticos
ELECTROLUX
A maior fabricante mundial de eletrodomésticos 
oferece descontos de até 30% e parcelamento em 
até 10x sem juros. Frete grátis para todo o Brasil. 
Localização: Nacional (compra online)s

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

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

CEL®LEP 
10% de desconto
O CEL®LEP, rede de ensino de idiomas 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 unidades do grupo.
O método desenvolvido pelo CEL®LEP, com labora-
tório de línguas e turmas de no máximo 10 pessoas, 
proporcionou ensinar mais de 420 mil alunos 
durante todos esses anos.
Além de ensinar idiomas, a escola promove a educa-

www.presidenterestaurante.com.br

Serviços
BATERIAS RUDGE RAMOS
(Grande ABC)
Especializada no comércio de baterias, oferece 10% 
de desconto em todos os produtos, em até 3 vezes 
sem juros no cartão.
Localização: São Bernardo do Campo.

ÊXITO ILUMINAÇÃO (Grande ABC)
A Êxito Iluminação não dispensa qualidade e design 
diferenciado na fabricação de produtos. São 20 
anos utilizando tecnologia e os melhores materiais, 
ermitindo ao cliente a criação de ambientes agra-
dáveis e adequadamente iluminados. Além disso, a 
empresa oferece soluções sob medida para projetos 
especiais.
Associados, dependentes e funcionários da APM têm 
12% de desconto nas compras parceladas e 15% no 
pagamento à vista. Compras a partir de R$ 300,00 
podem ser parceladas em até duas vezes. Desconto 
válido somente para a loja da Rua José D’ Angelo, 
322, Jardim Bom Pastor, Santo André.
O desconto é cumulativo às promoções vigentes no 
site*
Mais informações: (11) 4426-1797 / 4426-1975 
Site: www.exitoluz.com.br

MEGA MUDANÇAS E TRANSPORTES
Em parceria com a APM, oferece aos associa-
dos 20% de desconto nos seguintes serviços: 
mudanças residenciais; mudanças empresariais; 
mudanças industriais; equipamentos sensíveis 
(informática, robótica e hospitalares); embalagens 
especiais (obras de arte, exposições e antiguidades); 
remoções internas (confecção de layout); guarda-
-móveis (armazenagem); e lançamentos em todas as 
modalidades.
Tel.: (11) 2909-3473
E-mail: mega@megamudancas.com.br
Site: www.megamudancas.net/
Localização: São Paulo

DROGARIA SÃO PAULO 
5% a 30% de desconto
Com atendimento 24 horas e mais de 550 filiais, 
está presente nos estados de São Paulo, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Em 
parceria com a APM, oferece aos associados os 
seguintes descontos nas compras à vista: 
- 20% para Demais Medicamentos / OTC
- 30% para Medicamentos Genéricos
- 5% para Perfumaria e Higiene Pessoal
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Confira as ofertas imperdíveis dos parceiros da APM / Central de atendimento: (11) 3188-4270 / 4339 / 4579 / 4370.

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

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

na Associação Paulista 
de Medicina de São 

Bernardo/Diadema. Se 
já for sócio, mantenha 

sempre atualizado 
telefone, e-mail e 

seu endereço para 
correspondência

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

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

 *Desconto não cumulativo e válido para todas as 
unidades no Brasil;
*Para validação do desconto, identifique-se como 
associado da APM e informe seu CPF diretamente 
no caixa.
Mais informações: Tels.: (11) 9.9389-9065 | (11) 
3274.7400 ramal 907 17
www.drogariasaopaulo.com.br/

WALMART 
Até 10%  de desconto
Walmart.com.br, integrante do maior grupo varejista 
do mundo, oferece até 10% de desconto em mais 
de 80.000 produtos, divididos em 21 categorias: 
Automotivo; Bebês; Beleza e Saúde; Brinquedos; 
Cama, Mesa e Banho; Câmeras e Filmadoras; 
Casa e Segurança; Eletrodomésticos; Eletrônicos; 
Eletroportáteis; Esporte e Lazer; Ferramentas; Ga-
mes; Informática; Instrumentos Musicais; Móveis e 
Colchões; Perfumes e Cosméticos; Produtos Susten-
táveis; Relógios; Telefonia; Utilidades Domésticas.
O Walmart entrega em todo território nacional, 
oferecendo rapidez no atendimento e segurança em 
suas compras.
Os descontos não são cumulativos com ofertas 
ou promoções do site e não incluem marcas de 
exceção, Apple, Sony, Pioneer, Epson, HP, Mattel, 
Caloi e Hasbro, categorias de Market Place e lista 
de serviços.
Confira agora mesmo: www.walmart.com.br/apm ou 
ligue para 3003-6000 e informe o código “APM”.
*Os descontos da parceria não são cumulativos nas 
promoções sazonais.
Localização: São Paulo

CONFIDENCE CÂMBIO 
Até 1,5% de desconto
A Associação Paulista de Medicina firmou parceria 
com a Confidence Câmbio – parte do maior Grupo 
de Câmbio do Mundo. Com a parceria, o associado 
APM passa a ter desconto de 1,5% na compra de 
Dólar e Euro e de 0,5% nas demais moedas.
Além disso, o associado não paga nada pelo Confi-
dence Travel Card (cartão pré-pago internacional), 
forma mais prática e segura de usar seu dinheiro no 
exterior. Confira os benefícios: 
• Cartão personalizado com nome e senha
• Não tem variação cambial e nem anuidade
Entre em contato com a Central Exclusiva de Atendi-
mento e aproveite o desconto!
0800 770 2015
(de segunda a sexta, das 8h às 19h, e sábado, das 
9h às 13h)
1. Para garantir o benefício, basta apresentar a 

carteirinha de associado ou cupom de desconto.
2. Desconto válido apenas para operações realiza-
das pela Central Exclusiva de Atendimento, citada 
acima.
Local: Santo André
O trabalho de comunicação institucional, desenvolvi-
do por profissionais da área (jornalistas, RPs e publi-
citários) mostra-se fundamental para a consolidação 
da imagem pública e a certificação dos valores 
sociais dessas entidades perante à comunidade 
que integram ou pertencem.

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

A ESPORTIVA 
De 5% a 10% de desconto
Loja virtual de artigos esportivos oferece 10% de 
desconto nas compras à vista ou em até 10x sem 
juros no cartão.
Para as lojas físicas em Santo André, São Bernardo 
do Campo, São José dos Campos, Santos, Campi-
nas, Ribeirão Preto e Brasília, o desconto é de 10% 
nas compras à vista e 5% nas compras em até 3x 
no cartão.
Acesse: www.aesportiva.com.br e utilize o 
código:APMDESCONT e aproveite!
* O desconto será aplicado no carrinho de compras 
ao digitar o código promocional.
** Descontos não acumulativos.
Mais informações:
Tel.:(11) 4990-6000
Acesse: www.aesportiva.com.br

NETSHOES 
10% de desconto
NETSHOES é a maior loja virtual de materiais espor-
tivos que agora traz para você, associado da APM, 
descontos especiais!
10% de desconto em todo o site NETSHOES! 
*exceto lançamentos, categoria bike, suplementos 
da marca Optimum, Games e Eletrônicos; e produ-
tos com selos Especiais, tais como Selos Saldão, 
Black Friday, Black November, entre outros Selos.
Acesse: www.netshoes.com.br/apm 
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Neste mundo globalizado, 
onde as pessoas são instigadas 
à individualidade, a viver por si 
só, a comunicação desponta 
como o único processo 
que permite a interação e 
integração de pessoas dentro 
de um interesse comum. Dos 
desenhos nas paredes da 
caverna, util izados como 
forma de expressão na pré-
história, até a atualidade, 
a comun icação evo lu iu 
absurdamente. Hoje em dia, 

várias e poderosas ferramentas são necessárias 
para a eficácia da comunicação, especialmente 
no mundo virtual. Com o 
boom da internet, com 
85 milhões de visitantes 
no Brasil ,  surgiram 
diferentes meios de 
se comunicar. Com 
essa nova realidade, o 
trabalho de comunicação institucional mostra-se 
fundamental para a consolidação da imagem 
pública, bem como a divulgação dos valores, 
postura e ações desenvolvidas, das entidades 
perante a comunidade que representam. “É uma 
forma que se ‘vende’ o que pensa e não um 
produto específico”, afirma o Diretor da Trade 
Comunicação, Júlio Rego Filho. Em entrevista 
à revista Visão Médica, Júlio fala mais sobre a 
importância da comunicação e dos meios de 
informação. 

Vamos iniciar pelo básico, o que é comunicação?
Na teoria, é trocar, partilhar qualquer conteúdo. 
Na prática, a maior necessidade do ser humano 
moderno.

Qual a importância da comunicação oral e 

Entrevista com o Diretor da Trade Comunicação, Júlio Rego Filho

escrita nos dias de hoje?
Fundamental. Somos impactados o dia todo 
com informações em uma velocidade cada vez 
maior. Pela manhã lemos jornal de hoje para 
analisarmos, ponderarmos e aprofundarmos 
o que já soubemos ontem de uma maneira 
superficial.

E a importância da mídia na informação?
Cada vez mais conseguimos direcionar a 
informação para quem está esperando recebê-
la. A mídia é responsável pela escolha do 
veículo certo, para a pessoa certa, na hora 
certa.

Qual a capacidade dos meios de comunicação 
em colaborar com o 
c o n h e c i m e n t o  d a s 
pessoas, permitindo com 
que elas tenham maior 
poder de discussão e 
argumentação?
Os meios de comunicação 

têm o poder de influenciar e alimentar de 
informações as pessoas. A cada notícia ou 
fato novo quase que imediatamente iniciam-se 
opiniões e posicionamentos.

No mundo globalizado, a internet e o smartphone 
se tornaram essenciais na profissão, nos 
negócios e nas relações pessoais, como 
explicar esse fenômeno?
São os veículos e meios mais próximos e que nos 
acompanham durante todo o dia. As pessoas 
tornaram-se viciadas em informação. Quando 
você chega em um papo com amigos e conta 
algo novo, torna-se o centro das atenções. Vira 
quase uma realização pessoal. Fica a impressão 
que quem não viu determinada notícia, que foi 
publicada há minutos atrás, está desinformado 
e desatualizado.

É uma forma que se ‘vende’ 
o que pensa e não um produto 
específico
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 Dessas e outras ferramentas de comunicação 
disponíveis atualmente, quais são as mais 
eficazes para a divulgação da informação?
O meio digital é muito assertivo, com o melhor 
custo x benefício. Hoje conseguimos encontrar 
o público que queremos impactar com uma 
precisão incrível. Isso porque abrimos nossa 
vida em redes sociais e hábito de navegação de 
internet. Se você buscou um vinho no Google, 
será impactado seguidamente por esse assunto 
cada vez que navegar na internet. Coincidência? 
Não! Isso chama-se remarketing. Mas não 
podemos esquecer as formas tradicionais. A 
fórmula do sucesso é saber dosar e chegar na 
melhor equação. Com a análise de pesquisas e 
audiências chegamos nesse resultado.

O que é comunicação institucional?
A parte que cuida da imagem que a empresa, 
instituição ou produto quer ser conhecida. 
É fundamental para quem quer passar 
credibilidade e confiança. 

E qual a sua importância para uma entidade sem 
fins lucrativos, como a Associação Paulista de 
Medicina (APM)?
Mostrar a seriedade da instituição e o conteúdo 
que ela tem para oferecer. É uma forma de 
comunicação que você ‘vende’ o que pensa e 
não um produto específico.

Para se comunicar com os seus associados, a 
APM de São Bernardo/Diadema (APM-SBC/D) 
sempre se utilizou de todas as mídias disponíveis 
(revista, site, face, Newsletter...), bem como se 
preocupa em modernizá-las de acordo com a 
exigência de evolução de cada ferramenta.  Na 
sua visão, a APM-SBC/D está no caminho certo?
Sim. Mas a constante busca pelo público 
a ser atingido, a linguagem adequada e o 
conteúdo que ele será impactado são os pontos 
mais importantes. Isso é uma busca diária e 
constante. Hoje, a tendência chama-se Inbound 
Marketing, ou seja, as empresas são avaliadas 
pela qualidade do conteúdo que proporcionam 
para seus ‘clientes’. 

apmsbc.org.br/ 
Mais moderno e repleto de informações relevan-
tes e de qualidade. Confira!

Justamente por conhecer a enorme e eficaz 
capacidade de divulgação prática e rápida 
das modernas ferramentas de comunicação, a 
Diretoria da Associação Paulista de Medicina 
de São Bernardo/Diadema (APM-SBC/D) está 
sempre atenta na atualização (modernização) 
de todos os meios que dispõe para se inte-
ragir com qualidade e agilidade com os seus 
associados, especialmente quando o assunto 
é comunicação virtual:  face, newsletter, e-mail 
marketing e site.

Dentre esses meios de comunicação, o site é, 
talvez, o primeiro, e mais fundamental, canal de 
contato: a primeira impressão, o cartão de visita. 
Portanto, no processo de constante aprimora-
mento, no início de maio, a entidade colocou no 
ar um novo e mais moderno site, com qualidade 
e conteúdo relevante e claro. 

Não perca tempo, entre, navegue, aproveite 
todas as áreas.  



PROMOÇÃO:
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JUNHO
XXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE GENÉ-
TICA MÉDICA
Realização: SBGM
Data: 15 a 18
Local: Hangar Centro de Convenções - 
Belém - PA
Site: www.geneticamedicabelem2016.
com.br

GANEPÃO 2016
Realização: Sociedade Brasileira de 
Cancerologia
Data: 15 a 18
Local: Centro de Convenções Rebouças – 
São Paulo - SP
Informação: (11)3284-6318 
E-mail: ganepao@ganep.com.br
Site: www.ganepao.com.br/2016/

XVIII SINE – SIMPÓSIO INTERNACIONAL 
DE NEUROENDOCRINOLOGIA
Realização: Sociedade Brasileira de Endocri-
nologia e Metabologia
Data: 16 a 18
Local: Plaza São Rafael – Porto Alegre – RS
Informação: (21) 2579-0312
Site: www.sine2016.com.br 

III CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTÉ-
TICA PERIOCULAR
Realização: Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Plástica Ocular
Data: 16 a 18
Local: Centro de Artes e Convenções da 
UFOP – Ouro Preto – MG
Informações: (31) 3291-9899 / (31) 99884-
9899 / (31) 99589-9869
E-mail: congressosbcpo@consulteventos.
com.br
Site: www.sbcpocongressos.com.br

2º CONGRESSO BRASILEIRO DE DISFAGIA
Apoio: SOBED
Data: 17 e 18
Local: Centro de Convenções de Ribeirão 
Preto – Ribeirão Preto - SP
Informação: (16) 3967-1003
Site: www.oxfordeventos.com.br/disfa-
gia2016/

14º CONGRESSO BRASILEIRO DE TERAPIA 
INTENSIVA PEDIÁTRICA
Realização: Sociedade Brasileira de 
Pediatria
Data: 22 a 25
Local: Centro de Convenções Ulisses Guima-
rães – Brasília – DF
Informação: (41) 3022-1247
E-mail: ekipe@ekipedeeventos.com.br
Site: www.ctip2016.com.br/

17º CONGRESSO BRASILEIRO DE ESCLE-
ROSE MÚLTIPLA E DE NEUROMIELITE 
ÓPTICA
Apoio: Academia Brasileira de Neurologia
Data: 22 a 25
Local: Hotel Tivoli – São Paulo – SP
Site: bctrims2016.com

26º COTESP – CONGRESSO DE ORTOPE-
DIA E TRAUMATOLOGIA DO ESTADO DE 
SÃO PAULO
Apoio: SBOT
Data: 23 a 25
Local: Centro de Convenções Ribeirão 
Preto - SP
Informação: (11) 2137-5400
E-mail: cotesp@oxfordeventos.com.br
Site: www.cotesp.org.br/

XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE CIRUR-

GIA CRÂNIO-MAXILO-FACIAL
Realização: Associação Brasileira de Cirurgia 
Crânio – Maxilo – Facial 
Data: 24 e 25
Local: Maksoud Plaza – São Paulo - SP
Informações: (11) 3341-2980 / (11) 3207-
8241
E-mail: congresso@numeneventos.com.br
Site: www.abccmf.org.br/congresso2016/

VII ENCONTRO DO COMITÊ DE GLÓBULOS 
VERMELHOS E DO FERRO DA ABHH
Realização: ABHH
Data: 24 e 25
Local: Blue Tree Premium Morumbi – São 
Paulo - SP
Informações: (16) 2101-9344 / (16) 3630-
8411
E-mail: eventos@abhh.org.br
Site: www.abhheventos.com.br/globulo-
sesmd/

16º CONGRESSO BRASILEIRO DE GASTRO-
ENTEROLOGIA PEDIÁTRICA
Apoio: Sociedade Brasileira de Pediatria
Data: 28 de junho a 01 de julho
Local: Centro de Convenções de Vitória - 
Vitória – ES
Informação: (41) 3022-1247
E-mail: ekipe@ekipedeeventos.com.br
Site: www.gastroped2016.com.br

VIII SIMPÓSIO NACIONAL DE PSORÍASE 
SÃO PAULO
Realização: SBD
Data: 30 
Local: São Paulo – SP 
Informação: (21) 2253-6747 

JULHO
III CONGRESSO IBERO-BRASILEIRO DE 
PATOLOGIA DUAL
Realização: ABP
Data: 1 e 2
Local: Hotel Deville Prime - Salvador – BA
Informação: (21) 2199-7500
E-mail: eventos@abpbrasil.org.br
Site: www.abpbrasil.locaweb.com.br/ibero-
-brasileiro.php

V SIMPÓSIO SOGESP
Realização: SOGESP
Data: 01 e 02
Local: Auditório do Hotel Renaissance – São 
Paulo - SP
Informação: (11) 3884-7100 
E-mail: sogesp@sogesp.org.br

8º TERADERM 
Realização: SBD
Data: 01 e 02
Local: Frei Caneca – São Paulo - SP
Informação: (21) 2253-6747
E-mail: bruna@sbd.org.br
Site: www.sbd.org.br/eventos/8%CB%9A-
-teraderm/

CINDOR 2016 - VII CONGRESSO INTERDIS-
CIPLINAR DE DOR 
Apoio: SONESP
Data: 06 a 09
Local: Centro de Convenções Rebouças – 
São Paulo - SP
Informações: (11) 3849-0379 / (11) 3849-
8263
E-mail: cindor@meetingeventos.com.br
Site: www.cindor.com.br

XIX CONGRESSO INTERNACIONAL DA SOB
Realização: Sociedade Brasileira de 
Oftalmologia
Data: 07 a 09

Local: Windsor Barra Hotel – Rio de Janeiro 
– RJ Email: 
Informações: (21) 3326-3320 / (21) 3235-
9220 / (21) 97007-2504
E-mail: sbo2016@interevent.com.br / sob@
sboportal.org.br 
Site: www.sbo2016.com.br

19º SOBRICE 2016
Apoio: FEBRASGO
Data: 14 a 16
Local: Centro de Convenções Rebouças – 
São Paulo - SP
Informação: (11) 3361-3056
E-mail: sobrice@eventus.com.br
Site: www.sobrice2016.com.br

I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CABELOS 
E UNHAS DA SBD
Realização: SBD
Data: 21 a 23
Local: Mercure Belo Horizonte Lourdes Hotel 
- Belo Horizonte – MG
Informação: (21) 2142-9300
E-mail: corporativo@blumar.com.br
Site: www.sbd.org.br/eventos/simposio-
-internacional-de-cabelos-e-unhas-da-sbd/

XXIV CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASI-
LEIRA DE HIPERTENSÃO
Realização: Sociedade Brasileira de 
Hipertensão
Data: 21 a 23
Local: Centro de Convenções Rebouças – 
São Paulo - SP
Informação: (51) 3086-9100
Site: hipertensao2016.com.br

21º CONGRESSO BRASILEIRO MULTIDIS-
CIPLINAR EM DIABETES
Realização: ANAD
Data: 28 a 31
Local: UNIP Unidade Vergueiro – São Paulo 
- SP
Informação: (11) 5908-6777 ramal 212,215 
e 216
E-mail: congresso2016@anad.org.br
Site: www.anad.org.br/eventos/congresso/

II CONGRESSO BRASILEIRO DE DOENÇAS 
FUNCIONAIS DO APARELHO DIGESTIVO
Apoio: Federação Brasileira de Gastroen-
terologia
Data: 28 a 31
Local: Gramado – RS
Informações: (11) 3032-1460
Site: www.doencasfuncionais2016.com.br

V COMINCO
Realização: Associação Brasileira de Cirurgia 
Minimamente Invasiva da Coluna
Data: 28 a 30
Local: WTC – São Paulo - SP
Informações: (11) 98106-1600 
E-mail: contato@cseventos.net
Site: www.cominco.com.br

III SIMPÓSIO DE SÍNDROME CORONARIA-
NA AGUDA
Apoio: SOPATI
Data: 30
Local: Instituto Sírio-Libanês de Ensino e 
Pesquisa de São Paulo – SP
Informação: (11) 3394-0100
Site: www.iep.hospitalsiriolibanes.
org.br/web/iep/-/iii-simposio-
-de-sindrome-coronariana-aguda                                                                                                       
           

AGOSTO
12º CONGRESSO PAULISTA DE DIABETES 
E METABOLISMO
Realização: Sociedade Paulista de Diabetes 

e Metabolismo
Data: 04 a 06
Local: Centro de Convenções Fecomércio – 
São Paulo – SP
Informação: (11) 3361-3056
E-mail: diabetes@eventus.com.br
Site: www.eventus.com.br/diabetes2016

VII CURSO AVANÇADO DE RECICLAGEM 
EM CLÍNICA MÉDICA
Realização: Sociedade Brasileira de Clínica 
Médica
Data: 08 a 12
Local: Milenium Centro de Convenções – 
São Paulo – SP
Informação: (11) 5908-8385
E-mail: sbcm@sbcm.org.br
Site: www.sbcm.org.br/reciclagem2016/ 

5º CONTROVÉRSIAS EM CIRURGIA VASCU-
LAR E ENDOVASCULAR E IV SIMPÓSIO SVS 
CAPÍTULO BRASIL
Apoio: SBACV
Data: 18 a 21 
Local: Hotel SENAC – Águas de São Pedro 
– SP
Informações: (11) 3831-6382 

XIX CONGRESSO GAÚCHO DE GINECO-
LOGIA
Apoio: FEBRASGO
Data: 18 a 20
Local: Hotel Plaza São Rafael – Porto 
Alegre - RS
Site: www.sogirgs.org.br/congresso2016/

CÂNCER DE MAMA – GRAMADO 2016
Apoio: Sociedade Brasileira de Mastologia 
Regional São Paulo
Data: 18 a 20
Local: Serrano Centro de Eventos e Conven-
ções – Gramado – RS 
Informações: www.cancerdemamagramado.
com.br/
 
JORNADA DE ATUALIZAÇÃO EM REPRODU-
ÇÃO HUMANA, ENDOSCOPIA GINECOLÓGI-
CA E CIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA
Apoio: FEBRASGO
Data: 19 e 20
Local: SOGIPA – Curitiba – PR
Informação: (41) 3232-2535
E-mail: sogipa2002@terra.com.br

III JORNADA DE EMERGÊNCIAS PSIQUI-
ÁTRICAS
Realização: ABP
Data: 19 e 20
Informação: (21) 2199-7500
E-mail: eventos@abpbrasil.org.br
Site: www.abpbrasil.locaweb.com.br/
jornada.php

XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE 
REUMATOLOGIA
Realização: Sociedade Brasileira de Reu-
matologia
Data: 24 a 27
Local: Centro de Convenções Ulysses Guima-
rães - Brasília – DF
Informação: (61) 3322-2626
E-mail: ricardo@aeventos.com.br
Site: www.sbr2016.com.br

10º CONGRESSO PAULISTA DE INFECTO-
LOGIA
Realização: Sociedade Paulista de Infec-
tologia
Data: 24 a 27
Local: Mendes Convention Center - Santos 
- SP
Informações: (11) 3849-0379 / (11) 3849-
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Introdução 
às ideias de 
Melanie 
Klein
Tema: 
A Posição Esquizo-Paranóide
Dia: 6 de agosto
Horário: às 9h

Informações: 
sbpsp.regionalgrandeabc@uol.com.br / 2125-3703

Todas as terças-feiras, das 14h às 17h
Local: Salão da APM-SBC/D 

Informações: 
(11) 4438-6424 
www.metareal.com.br

Meta Real

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA DE SÃO BERNARDO/DIADEMA
Rua Pedro Jacobucci, 400, São Bernardo, 
(atrás do Poupatempo).
Tels: (11) 4330-6166 / 4125-4439
E-mail: administracao@apmsbc.org.br  |   Site: www.apmsbc.org.br

8263
E-mail: spi@meetingeventos.com.br
Site: www.infectologiapaulista.org.br/
congresso2016/

XX CONGRESSO DA SBTMO 2016
Realização: Sociedade Brasileira de Trans-
plante de Medula Óssea
Data: 24 a 27
Local: Hotel Gran Marquise – Fortaleza – CE
E-mail: contato@sbtmo2016.com.br
Site: www.sbtmo2016.com.br

XXI CONGRESSO PAULISTA DE GINECOLO-
GIA E OBSTETRÍCIA
Realização: SOGESP
Data: 25 a 27 
Local: Transamérica Expo Center - São 
Paulo – SP 
Informação: (11) 3884-7100 
E-mail: janaina.oliveira@sogesp.org.br / 
roberta.braga@sogesp.org.br
Site: www.sogesp.com.br/congres-
so/2016/inicio

VII JORNADA LYONESA NO BRASIL
Realização: Sociedade Brasileira de Cirurgia 
do Joelho (SBCJ)
Data: 25 a 27
Local: Royal Palm Plaza Hotel – Campinas 
- SP
Informação: (11) 3283-3326
E-mail: eventos@rveventos.net
Site: www.rveventos.net/jornadalyonesa2016 

XXV CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICI-
NA FÍSICA E REABILITAÇÃO
Realização: Associação Brasileira de Medici-
na Física e Reabilitação
Data: 25 a 27
Local: Teatro UNIP - São José do Rio Preto 
– SP
Informação: (17) 3214-5900
E-mail: cenacon@cenacon.com.br
Site: www.cenacon.com.br/eventos/2016/
medicina-fisica/index.php

XXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE 
NEUROLOGIA
Realização: Academia Brasileira de Neu-
rologia
Data: 27 a 31
Local: Expominas – Belo Horizonte – MG
Informação: (51) 3086-9100
E-mail: congressos@ccmew.com
Site: www.neuro2016.com.br

SETEMBRO
XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE 
HOMEOPATIA
Realização: Associação Médica Brasileira de 
Homeopatia
Data: 03 a 06
Local: Centro de Convenções Arquiteto Ru-
bens Gil de Camilo – Campo Grande - MS
Informações: (67) 3326-5011 / (67) 8428-
3131
E-mail: sac@congressodehomeopatia.
com.br
Site: www.congressodehomeopatia.com.br

XXXI CONGRESSO BRASILEIRO DE NEU-
ROCIRURGIA 
Realização: Sociedade Brasileira de Neu-
rocirurgia
Data: 06 a 10
Local: Centro de Convenções Ulysses Guima-
rães – Brasília – DF
E-mail: contato@neurocirurgia2016.com.br
Site: www.neurocirurgia2016.com.br

XIV CONGRESSO PAULISTA DE UROLOGIA 

2016
Realização: SBU
Data: 07 a 10
Local: Sheraton WTC São Paulo – SP
Informações: (11) 3168-4229 / (11) 3888-
2227
E-mail: sbu.sp@uol.com.br
Site: www.congressopaulistaurologia.com.br

XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE RECONS-
TRUÇÃO E ALONGAMENTO ÓSSEO
Apoio: SBOT
Data: 08 a 09
Local: Hangar – Belém - PA
Informação: (91) 3259-4472
E-mail: pautaeventos@pautaeventos.com.br
Site: www.reconstrucaoosseabelem.com.br

SIMPANEST – 2016
Realização: SAESP
Data: 09 a 17
Local: São Paulo - SP
Informação: (11) 3673-1388
E-mail: saesp@saep.org.br

V CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA 
DE EMRGÊNCIA ADULTO E PEDIÁTRICO
Realização: ABRAMEDE
Data: 20 a 23
Local: Porto Alegre – RS
Informação: (51) 2108-3111
E-mail: congressoabramede@officemarketing.
com.br
 
XVI JOPPAQ – JORNADA PAULISTA DE 
PATOLOGIA DO QUADRIL
Realização: Sociedade Brasileira de Quadril 
Regional Paulista
Data: 21 a 24
Local: Hotel JP – Ribeirão Preto - SP
Informação: (16) 3623-9399
E-mail: joppaq@vsfutura.com.br / vanise@
vsfutura.com.br
Site: www.joppaq.com.br

71º CONGRESSO BRASILEIRO DE CAR-
DIOLOGIA
Realização: Sociedade Brasileira de 
Cardiologia
Data: 23 a 25
Local: Centro de Eventos do Ceará - Forta-
leza – CE
Informação: (21) 3478-2700
E-mail: sbc@cardiol.br
Site: www.cbc71.com.br

50º CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLO-
GIA CLÍNICA/MEDICINA LABORATORIAL
Realização: Sociedade Brasileira de Patolo-
gia Clínica/Medicina Laboratorial
Data: 27 a 30
Local: Centro de Convenções SulAmérica – 
Rio de Janeiro - RJ
Informações: (21) 3077-1400 e 0800 
023-1575
E-mail: sbpc@sbpc.org.br

XLIII CONGRESSO BRASILEIRO DE ALER-
GIA E IMUNOLOGIA
Realização: ASBAI
Data: 28/09 a 01/10
Local: Expo Curitiba – Curitiba – PR
Informação: (51) 3086-9100
Site: www.congressoalergia2016.com.br

II CONGRESSO BRASILEIRO E 5º SIMPÓ-
SIO INTERNACIONAL DE NUTROLOGIA 
PEDIÁTRICA
Apoio: Sociedade Brasileira de Pediatria
Data: 28/09 a 01/10
Local: Hangar Centro de Convenções da 
Amazônia – Belém – PA
Informação: (41) 3022-1247
Site: www.nutroped2016.com.br
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Na reunião mensal de Diretoria da Associa-
ção Paulista de Medicina de São Bernardo/
Diadema, realizada em 5 de maio, o advogado 
da entidade, Fernando Godoi Wanderley, fez 
apresentação de atualização dos esforços que 
o Departamento de Defesa Profissional vem 
envidando para o constante fortalecimento das 
condições de trabalho do médico.

 
“Continuamos acompanhando o deslinde dos 

Projetos de lei (PL) que tramitam na Câmara 
dos Deputados, que após pausa para eventos 
extraordinários de caráter político, terão sua 
pauta normalizada, reiniciando os trabalhos nas 
Comissões para prosseguimento ordinário”, afir-
mou Fernando. Especialmente no PL nº 2452/15, 
de autoria da CPI da “Máfia das Próteses e 
Órteses no Brasil” (que busca tipificar como 
conduta criminosa a obtenção de vantagem 
pelo encaminhamento de procedimentos para 
comercialização de medicamentos, órteses, 
próteses ou implantes de qualquer natureza). 

O Departamento de Defesa Profissional, atra-
vés do competente trabalho de sua Diretoria e do 
advogado da entidade, está buscando, junto ao 
Conselho Federal de Medicina e na própria Câ-
mara dos Deputados, a reformulação do texto da 

lei para que cumpra, efetivamente, o seu papel 
de punição dos criminosos que assim age. “Ao 
mesmo tempo, que ela proteja a livre autonomia 
do médico no exercício da Medicina, bem como 
lhe permita o direito às garantias individuais do 
contraditório e ampla defesa e, principalmente, 
proteja os bons profissionais que precisam se 
valer das OPME´S para o efetivo exercício do 
seu trabalho, promovendo o melhor ao paciente, 
como a lei que rege a profissão manda”, explica 
o advogado da APM-SBC/D.

 
Também foi apresentado os avanços que esse 

trabalho teve na fiscalização dos maus profis-
sionais que vêm se utilizando do instituto da 
“segunda opinião” de forma ardilosa, em franco 
desvio de paciente e concorrência desleal, ato 
esse eticamente punível, nos termos do artigo 
51 do Código de Ética Médica.

 
Finalmente, o advogado Fernando Godoi tra-

tou sobre a prática de alguns hospitais em exigir 
determinados tipos de fabricantes/fornecedo-
res, extinguindo o direito do médico pela prefe-
rência pelo material que entende tecnicamente 
ideal para o tratamento. A Diretoria de Defesa 
Profissional da APM-SBC/D está realizando a 
análise legal acerca da postura impositiva.



Revista Visão Médica - Informativo da APM Regional São Bernardo do Campo e Diadema Junho de 2016

17 ACONTECEU

Em 20 de maio, o presidente da Associação 
Paulista de Medicina (APM), Florisval Meinão, 
lançou a Pedra Fundamental do novo prédio da 
APM, que será construído no terreno do atual 
estacionamento da entidade. A cerimônia, que ini-
cia uma importante fase para a entidade, contou 
com a participação de vários Diretores da APM 
e convidados ilustres, entre eles, o presidente da 
APM de São Bernardo/Diadema (APM-SBC/D), 
Marcelo Ferraz de Campos, e o seu Delegado, 
Everaldo Porto Cunha, os quais também ocupam, 
respectivamente, o cargo de Diretor de Tecnolo-
gia de Informação Adjunto e Diretor da 1ª Distrital 
da APM-SP. 

A construção do prédio foi aprovada em 
Assembleia de Delegados no dia 30 de janei-
ro, com 77 votos favoráveis, 2 contrários e 1 
abstenção. A Sinco Engenharia será a cons-
trutora responsável pelo edifício de uso misto 
(residencial, estacionamento e centro de con-
venções). Os aluguéis das unidades do novo 
edifício serão uma fonte de renda extra para 
a Associação Paulista de Medicina no futuro, 
pois não será necessário vender nenhuma uni-
dade, já que possui recursos próprios para a 
construção. O início da obra deve ocorrer nos 
próximos meses, com previsão de entrega em 
20 meses. 

Renata Almeida de Souza Aranha e Silva, 
Gerente Acadêmica (Secretaria Acadêmica - 
Inspetoria - Biblioteca - Comunicação e Marke-
ting Educacional), da Faculdade de Medicina 
do ABC (FMABC), defendeu com brilhantismo 
sua tese de doutorado, em 17 de maio, no 
Anfiteatro David Uip, da FMABC. O tema foi 
“Estudo exploratório sobre aspectos psicosso-
ciais, depressivos, relacionados ao consumo de 
substâncias psicoativas e impulsividade entre 
homens e mulheres que se identificam como 
zoófilos em ambientes virtuais de comunicação 

sexual”.  A Diretoria 
da Associação Pau-
lista de Medicina de 
São Bernardo/Dia-
dema parabeniza 
mais essa conquis-
ta da agora Profa. 
Dra. Renata, que 
foi colaboradora da 
entidade, na área 
de assessoria de 
imprensa, nos anos 
de 2002/2003.



Pacientes hospitalizados com doenças crôni-
cas não transmissíveis frequentemente são frá-
geis e apresentam desnutrição e/ou necessidade 
de terapia nutricional (TN). 

A alta hospitalar responsável e a comunicação 
em saúde, por meio de palestras e treinamentos, 
devem ser sistematizadas no planejamento e 
inseridas na linha de qualidade em cuidados, 
podendo ser uma ferramenta importante no 
processo de desospitalização e diferencial de 
qualidade de atendimento nas instituições de 
saúde.

A adesão a terapias em países desenvolvidos 
gira em torno de 50% e pode ser ainda muito 
menor em países em desenvolvimento, em face 
ao baixo acesso a serviços de saúde pela po-
pulação em geral. A baixa adesão a tratamentos 
longos compromete a efetividade dos mesmos, 
tornando-se um problema crítico para a saúde da 
população, no tocante à diminuição da qualidade 
de vida relacionada a aspectos econômicos.

Quando necessário, o cuidado nutricional ini-
ciado no hospital deve ter sua continuidade ga-
rantida no domicílio do indivíduo. A elaboração e 
implantação de projetos assistenciais, entre eles, 
palestras para cuidadores e familiares voltada 
para TN, como planejamento da alta responsável, 

favorecem a contrarreferência 
positiva para instituições hospi-
talares em continuidade de TN 
de qualidade em domicílio.

A orientação em TN para 
cuidadores de pacientes em 
processo de desospitalização 
permite a continuidade da aten-
ção nutricional preconizada no 
ambiente hospitalar na linha de 
cuidado por meio de estratégias 
de comunicação em saúde. 

Esse processo educativo impacta no índice de 
reintegração. 

Projetos voltados ao paciente desospitalizado 
podem trazer benefícios significativos à institui-
ção:

• Assistencial: oferecendo oportunidade de es-
clarecimento de dúvidas a pacientes e familiares 
em uso de TN domiciliar;

• Marketing / Inovação: divulgação da institui-
ção como ferramenta de assistência ao paciente 
após alta, tipo de serviço ainda pouco realizado 
por instituições hospitalares, principalmente na 
região do ABCDM;

• Humanização: oferecer um serviço de saúde 
assistencial diferenciado, de forma gratuita a todos 
interessados, transmitindo maior conhecimento 
aos mesmos e possibilitando a esse cuidador ou 
paciente condições de dinamizar sua TN.

A educação e acesso às informações é item 
primordial no sentido de preparar o indivíduo para 
lidar com suas novas necessidades, garantindo 
sua participação efetiva no processo de seu tra-
tamento. A educação alimentar deve habilitar o 
paciente a tomar decisões pautadas em dados 
técnicos e informações científicas, pois dessa for-
ma ele terá capacidade para traçar seus próprios 
objetivos no sentido de melhorar o estado geral 
de sua saúde e da qualidade de vida.
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Gina Roberta Borsetto 
Supervisora de nutrição

Liane Beringhs  
Nutróloga EMTN

Naiara Cabral 
Nutricionista EMTN



Revista Visão Médica - Informativo da APM Regional São Bernardo do Campo e Diadema Junho de 2016

19

Aberto para todos os médicos, o espaço Classificados é mais um benefício que a Associação 
Paulista de Medicina de São Bernardo/Diadema oferece gratuitamente para seus sócios, com 
preços especiais para não-sócios. Envie o seu classificado para: administracao@apmsbc.org.br 
Informações: 4330-6166 / 4125-4439

LOCAÇÃO
•Salas e  horários disponíveis para consultório, 

de preferência para pediatras ou  neurologistas.
Av. Dom Pedro II. 125 
Tratar com Dra. Daisy, fone: 4992-7111

•Conjunto de salas montadas (75m2), com 
salas de reunião, auditório e 2 WC, com registro 
de trabalho ANVISA
Prédio com gerador e água de reuso nos ba-
nheiros, condomínio de R$ 1.000,00 e IPTU 
R$ 250,00
Edifício The Office, Rua Alegre, 470, conjunto 
207, São Caetano – SP
Informações: 
(11) 4224-7800 / (11) 9 9987-0105 
Tratar com Dr. Adston J. Stanguini    

    
•Aluga-se período de 4 quatro horas - R$ 

600.00.
Clínica mobiliada, com secretária, ar-condiciona-
do, internet e vaga para estacionamento.
Av. Ministro Gabriel de Resende Passos,500 
12ºand., Moema, ao lado do Hospital Alvorada.
Telefone: 11-5052-6408                                         

 

SUBLOCAÇÃO 
•Para médicos e psicólogos

Edifício Pasteur 
Rua Jurubatuba, 845 sala 102
Telefone para contato: 
(11) 4121-3965 

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

Contato para locação: 4330-6166 / 4125-44 39 www.apmsbc.org.br

CLASSIFICADOS

• Amplo 

• Climatizado 

• Completa 
infraestrutura 

• Fácil acesso

PRECISA-SE 
• Neonatologista, Médicos Pediatras, Clínico 

Geral, Neurocirurgiões, Cirurgião Pediátrico e Ci-
rurgião Geral. Vagas para região de São Bernar-
do 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 responsável entrará em contato, 
caso a vaga ainda não esteja preenchida.

• Médicos com os seguintes títulos de espe-
cialistas 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.




