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ANIVERSARIANTES

DIA  ANIVERSARIANTE DIA  ANIVERSARIANTE DIA  ANIVERSARIANTE

1 Robson Barbosa de Miranda
1 Thereza Christina M. de Godoy
3 Iracema Louza Rodrigues
3 Júlio César Ribeiro Barros
3 Taísa Capeloza Augusto
5 Pedro Rodrigues Sanches
7 Rubens Martins Neto
8 William George Giusti Fischer
9 Alessandra Defácio
11 Vitor Ruda Silva Aragão
13 André Cássio dos Reis
13 Bruno Nobre Varotto
13 Regina Viviane Munekata
14 Enzo Ferrari
15 Weslei Pimenta Pereira
17 Heloísa Santos Marcon
17 Jordana Ferraro de Souza Pinto
17 Maria Margareth Fumio Shinzato
18 Cyro Robin Yokota
18 Henrique Takahashi Sugimati
19 João Eduardo Charles
21 Jerônimo Adamo
21 Regner Sandro Sampaio
22 Ana Carolina Spadotto Guerriero
22 Cíntia C. Satie Minami Kodjaoglanian
22 Lélia Suely Maciel Serra
23 Flávia Habermann
26 Carlos Alberto Calderaro
26 Gilberto Kendi Takeda
27 Antônia Hideko Nagamine
28 Dieb El Afiouni
28 Marco Felipe Esteves Pinto da Silva
28 Simone Uezato
28 Vilma Akama Hazime
30 Cláudio Cássio de Oliveira
30 Lianna Kaizer Galo Perusso
31 Lucas Galera
31 Priscila Canet Rocha
31 Ubiratan Leal

3 Ana Carolina Casagrande
4 Leonardo Henrique Machado
5 André Horcajo Agostinetti
6 Salete Italia A. Bazotti
8 Ayaka Ino
8 Etienne de Miranda e Silva
10 James Eduardo Coelho
10 Nelson Mariano Martins
11 Hans Manfred Voll
12 Augusto Rodrigues Xavier
12 Dierk Fritz Bodo Kirchhoff
12 Roberta Harumi Kuniyoshi
13 Cleber Resende
14 Chien Yin Ming
16 Ariadne Stacciarini D. Melo
18 Eduardo Vítor Neves Canto
18 Flávio Geraldes Alves
19 José Amilton Terreiro
19 Lélio Alves Silva
19 Patrícia Reis
20 Gabriela Lorencini
20 Lilian Argentino Pinchiari
20 Maria Solange de M. Cunha
22 Renato Barreto F. da Silva
22 Wagner Ciongoli
24 Mariana da Costa R. Paulino
25 Fabíola Pandolfo Bisca
26 Eduardo Arakaki Hypólito
26 Jorge Nahmatallah Obeid
27 Mauro Massafumi Taniwaki
29 Maria Carolina Soares
29 Nathalia de Godoy Daiha
30 Rafael Gusson Ramos

1 Mara Lia Pereira
2 Sandra Cayres Naufal
3 Wilson Ayres
4 Celso de Freitas Gomes
5 Fernanda Policarpo Pereira
5 Rosemeire Fiorotto
6 Tarissa Beatrice Zanata Petry
7 Fernando Ferreira Costa
7 Sílvia Helena Pinheiro Puget
8 Dayana Susan Romero Perez
8 Guilherme Devide Mota
10 Cyro Padilha Balsimelli
11 Gabriela Tenedini Moreira
11 Valéria Valeriano da Silva
12 Bárbara Cristina Barreiros
13 Cláudio Luiz Rodrigues Emílio
13 Mayara Silva Barcaroli
14 Daniela Nogueira Tirolli Oetting
14 Ingredy Tavares da Silva
14 Lila Ramos Castelo Branco
15 Vitório Lauro Damico Filho
17 Guillermo F. Eguez Jelski
17 Isabela Mateus Costa Santana
19 Patrícia Wentzcovitch
20 Beatriz P. Soengas Campelo
21 Marçal Rossi
22 Félix Gonzales Vera
22 Mariana Vieira Barbosa
23 Andréia Vieira de Oliveira
23 Carla T. Cides Pereira Migliore
23 Katiusa de Abreu Alves
24 William Baptista Fidelix
25 Analídia Camejo dos Santos
26 Encarnação R. Galvez Laghai
26 Larissa Nayla S. Nishimura
27 Arlindo de Almeida
29 Guilherme Andrade Peixoto
29 Ingrid Teles Silva Alves Borges
30 Eliana Duarte Lopes
30 Isadora Taamy Bazani
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3 EDITORIAL

João Eduardo Charles
Presidente da Associação 
Paulista de Medicina São 
Bernardo/Diadema

Fé e esperança 
no futuro

O mês de outubro é um período de 
muita agitação no meio médico. É a 
posse do novo corpo de conselheiros 
do CREMESP - Conselho Regional 
de Medicina do Estado de São Paulo. 
Renovada, esperamos que a nova 
Diretoria consiga realizar as propostas 
que apresentou durante o pleito eleitoral. 
De nossa parte, estamos prontos para 
colaborar. 

Também em outubro, teremos eleições 
gerais no país para a escolha do presidente, deputados estaduais 
e federais, senadores e governadores. Observamos que nossa 
sociedade está bastante amargurada e desiludida com a 
classe política – e não é sem razão. Porém, devemos preservar 
a democracia. Temos de tomar todo o cuidado, analisar com 
seriedade os candidatos, para a melhor decisão e melhor escolha 
daqueles que estão mais preparados para nos representar. Afinal, 
serão quatro anos de mandato exercido por eles em nosso nome. 
Devemos querer o melhor para o nosso País.

Durante o mês de outubro, também comemoramos o Dia 
do Médico. Sabemos que pouco, ou quase nada, temos para 
celebrar, mas a comemoração de um aniversário, mudança de 
ano, nascimento etc. são ocasiões que sempre nos enchem 
de esperança de dias melhores. É dessa forma que queremos 
comemorar nossa Data, ou seja, com muita fé e esperança no 
futuro. 

Portanto, a Associação Paulista de Medicina São Bernardo e 
Diadema, por meio da sua diretoria social, comandada pelo Dr. 
João Parisi, não está economizando esforços e recursos para uma 
festa grandiosa. Queremos promover uma noite alegre, com muita 
música e boa comida, onde todos nós, associados e familiares, 
possamos comemorar o esforço que dedicamos aos nossos 
pacientes durante todo um ano.  

Tenha a certeza que teremos uma festa digna do trabalho 
desenvolvido por toda a nossa coletividade. 

Queremos a presença de todos os associados, seus familiares 
e amigos para festejarmos juntos o Dia do Médico. 

 

João Eduardo Charles .................
Robson Barbosa de Miranda.......
Thereza Christina M. de Godoy.....
Mauricy Magario..........................
Marcelo Ferraz de Campos..........
Beatriz F. de Moura Barbosa........
Artur Prado Marsicano.................
Luiz Francisco de Souza...............
João Parisi Neto..........................
Marisa Oliveira Pelarin................
Rafael Couto Melo.......................
Enzo Ferrari.................................
Sylvia Ghiotto Abdian..................
José Carlos Rodrigues Júnior........
Luiz Roberto Guidetti...................
Fernando Kooro...........................
Fúlvio N. Bechelli Filho................
Fabio Salata................................
Rubens Martins Neto...................
William Fidelix.............................
Luiz Carlos João...........................

CONSELHO FISCAL
André Augusto Pinto ...................
Alexandre Ricardo Fumagalli ......
Romildo Gerbelli ........................
José Braz Filho............................
José Orrico Filho..........................
Sandra Cayres Naufal..................

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

Beatriz Freitas de Moura Barbosa
Encarnação R. G. Laghai .............

Fernando Kooro..........................
Fúlvio Nicolau Bechelli Fiho ........
João Parisi Neto..........................
José Braz Filho............................
José Carlos Rodrigues Junior........
Marçal Rossi...............................
Robson Barbosa Miranda............
Rogério Gomes Mota...................
Romildo Gerbelli.........................
Theo Darlington Mano de Oliveira
Thereza C. Machado de Godoy ....
Ubiratan Leal ..............................

Presidente
Vice-Presidente
Secretária
Secretário Adjunto
Diretor Administrativo
Diretora Administrativa Adjunta
Diretor de Defesa Profissional
Diretor de Defesa Profissional Adjunto
Diretor Social, Cultural e Lazer
Diretora Social, Cultural e Lazer Adjunta
Diretor Científico 
Diretor Científico Adjunto
Diretora Financeira 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
Diretor de Comunicação e Marketing Adjunto
Delegado

Conselho Fiscal
Conselho Fiscal
Conselho Fiscal
Conselho Fiscal Suplente
Conselho Fiscal Suplente
Conselho Fiscal  Suplente

Departamento de Medicina de Tráfego
Departamento de Cirurgia Geral, Cirurgia 
do Aparelho Digestivo e Gastroenterologia
Departamento de Sexualidade
Departamento de Obstetrícia e Ginecologia 
da Infância e Adolescência 
Departamento de Patologia Clínica
Departamento de Ortopedia
Departamento de Cardiologia
Departamento de Urologia
Departamento de Neurocirurgia
Comitê de Cirurgia Bariátrica e Metabólica
Departamento de Cirurgia Vascular
Departamento de Economia Médica
Departamento de Psicanálise
Departamento de Medicina do Trabalho
Departamento de Patologia e Citologia
Departamento de Radiologia
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APM-SBC/D vai ao médico

Sempre buscando melhorar cada vez os be-
nefícios que oferece aos seus associados, a 
Associação Paulista de Medicina São Bernardo 
e Diadema sai na frente e inova mais uma vez 
na prestação de serviços administrativos total-
mente gratuitos. Confira a lista de serviços à 
sua disposição: 

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

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

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

Leque de prestação de serviços administrativos gratuitos ao médico associado

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

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

• Orientação para uso das ferramentas de 
divulgação nas mídias sociais. Atendimento 
básico, com 15 (quinze) horas de treinamento.

• Assessoria para treinamento de recepcionis-
tas. No máximo 3 (três) profissionais, limitado a 
20 (vinte) horas de assessoria.

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

Nota: Não será permitido que os representantes da Regional façam trabalhos que envolvam a 
manipulação de valores.
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Museu Nacional da 
Quinta da Boa Vista

Há anos nossos editoriais são dirigi-
dos aos problemas da classe médica, 
cada vez mais complicados e que, em 
geral, colocam o médico como vilão. 
Naturalmente, não concordamos e 
sempre estamos contestando as falá-
cias dos corruptos da ANS - Agência 
Nacional de Saúde e dos convênios 
médicos.

Isto posto, falarei sobre algo diferente 
e relacionado ao recente incêndio do 
Museu Nacional, localizado na Quinta 
da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Prédio 
da primeira residência da família Real. 
Eu o conheci em 1948 e retornei a visitá-
-lo em 1968.

Lindo, maravilhoso, comparado aos 
melhores do mundo, que também co-
nheço alguns. Quando liguei a TV no 
domingo, 2 de setembro, e a imagem 
de um incêndio enorme e a voz do 
locutor dizendo ser o Museu Nacional 
do Rio de Janeiro que estava sendo 
destruído por um grave incêndio, fiquei 
triste, com água nos olhos. Que pena! 
Não tive palavras para expressar meu 
sentimento diante desse desastre 
irreparável.

Há anos a imprensa e a direção 
do museu vêm alertando as auto-

ridades da necessi-
dade urgente de re-
formas no prédio do 
museu, pois havia o 
perigo de compro-
meter o acervo nele 
existente.

A verba para sua manutenção tem 
diminuído a cada ano, como também 
tem acontecido com todas as coisas 
relacionadas à cultura e a educação no 
Brasil, exceto para os políticos, quando 
sempre há verba. 

Infelizmente, no Brasil a prevenção 
só é pensada após o desastre ter 
acontecido. O País e o mundo perde-
ram um patrimônio incalculável, como 
bem disse o editorialista e articulista 
José Neumanne – O Estadão, em 
05/09/18.

E então vemos o Sr. Presidente e 
seus auxiliares, como sempre fazem 
os políticos, dando suas brilhantes 
explicações.

Enzo Ferrari
Decano e Diretor Científico

“Prédio da primeira residência da 
família Real. Eu o conheci em 1948 e 
retornei a visitá-lo em 1968”
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SEGUROS
“Imprevistos surgem sem a gente 
esperar. Portanto, é importante 
estar prevenido para enfrentar os 
dissabores que eles ocasionam, 
garantindo a sua tranquilidade e 
de toda a família.

Sempre atenta, a Associação 
Paulista de Medicina de São 
Bernardo do Campo/Diadema 
oferece  parcer ia  com a 
MONGERAL AEGON, renomada 
e competente empresa na 
área de Seguros. A MONGERAL 
AEGON disponibiliza uma gama 
de benefícios diferenciados, de 
Seguros de Vida e Previdência 
Complementar, que atendem 
as necessidades específicas de 
cada profissional.

A consultoria é rápida, competen-
te e atenciosa.”

 MONGERAL AEGON
(11) 4122-6900, Av. Índico, 674
Jardim do Mar, São Bernardo do 
Campo

SERVIÇOS

Agressão no ambiente de 
trabalho médico

Dados coletados pela Associa-
ção Paulista de Medicina com 509 
profissionais do Estado de São 
Paulo, entre os dias 29 de agosto e 
3 de setembro, por meio do Survey 
Monkey, reforçam uma percepção 
crescente: os médicos sentem-
-se cada vez mais inseguros. É 
cabível dizer que esse quadro é 
em boa parte reflexo da ineficá-
cia dos sistemas de saúde, seja 
no âmbito público ou no privado. 
Os números são estarrecedores. 
Confira alguns:

• 71,12% dos médicos já so-
freram algum tipo de violência no 
ambiente de trabalho;

• Somente 53,78% dos pes-
quisados apontam a existência 

de equipes de segurança onde 
atuam;

• No Sistema Único de Saúde 
(SUS), 70,87% das agressões 
ocorrem em serviços ligados ao 
estado (41,46% em hospitais e 
29,41% em postos de saúde ou 
outras unidades);

• 22,41% dos episódios foram 
registrados em hospitais privados 
e outros 6,72% em consultórios 
particulares;

• 32,9% afirmam que a demora 
para o atendimento ao paciente é 
a principal motivação da violência;

• 21,29% acontecem por discor-
dância com o atestado.

Dados da APM
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e fácil acesso ao prontuário, oferece 
descontos de 30% na assinatura 
mensal do PLANO PRÓ e 25% na assi-
natura mensal do PLANO REGULAR.
Localização: Nacional (compra on-
-line)

PEPÚNICO
50% de desconto
Tudo em uma plataforma WEB que 
dispensa qualquer instalação, muito 
mais fácil e que cumpre 100% da 
normativa CFM.
Localização: Nacional (compra on-
-line)

SPAZIO ITALIANO
Associado da APM tem 10% de 
desconto nos cursos ministrados nas 
escolas e nos cursos in-company, 
abrangendo a região do ABC e São 
Paulo. Seja nosso aluno e adquira 
conhecimento do que há de melhor 
em cultura italiana.
Localização: Santo André

ZATTINI
Para os associados APM, a Zattini ofe-
rece 15% de desconto nas compras 
realizadas por meio do hotsite.
Localização: Nacional (on-line)

CONFIDDENCE CÂMBIO
1,5% de desconto
Na compra de dólar  e euro e de 0,5% 
nas demais moedas. Associado tam-
bém não paga pelo Confidence Travel 
Card (cartão pré-pago internacional), 
forma mais prática e segura de usar 
seu dinheiro no exterior.
Localização: Somente compras por 
telefone

JUST INTERCÂMBIOS
100% de desconto da taxa admi-
nistrativa para cursos com duração 
mínima de 4 semanas; 50% da taxa 
administrativa para cursos com dura-
ção inferior a 4 semanas; 5% no valor 
do seguro viagem com duração de 4 

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.

Cursos

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

     
  Lazer e Entretenimento 
T-REX PARK
20% de desconto
Parque temático infantil localizado 
no Parque D. Pedro Shopping, em 
Campinas/SP. Associados e seus de-
pendentes tem 20 % de desconto nos 
ingressos comprados diretamente na 
bilheteria física do parque.
Localização: Campinas

TEATRO MORUMBI SHOPPING
50% de desconto
No valor dos ingressos para espetácu-
los em cartaz. Confira a programação 
completa no site: www.teatromorum-
bishopping.com.br
Localização: São Paulo

TEATRO MORUMBI SHOPPING
50% de desconto 
No valor dos ingressos para espetácu-
los em cartaz.
Localização: São Paulo

Serviços
PRONTMED
46% a 50% de desconto
Prontuário eletrônico feito de médico 
para médico. Associados terão 50% 
de desconto no plano anual e 46% no 
plano mensal.
Localização: Nacional (compra on-
-line)

SAÚDE VIANET
25% e 30% de desconto
É uma plataforma de gestão, relacio-
namento com pacientes e prontuário 
médico. Além de ter mais organização 

semanas ou mais e desconto de 600 
USD/CAN no valor final do curso para 
programas de High School de 1 ou 2 
semestres para Austrália (SEA), Esta-
dos Unidos, Nova Zelândia (SEANZ) e 
Canadá.
Localização: Nacional

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

DROGARIA SÃO PAULO 
5% a 30% de desconto
Com atendimento 24 horas e mais 
de 550 filiais, está presente nos 
estados de São Paulo, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. 
Em parceria com a APM, oferece aos 
associados os seguintes descontos 
nas compras à vista: 
- 20% para Demais Medicamentos / 
OTC
- 30% para Medicamentos Genéricos
- 5% para Perfumaria e Higiene Pesso-
al
 *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/

 FAST SHOP
Até 30% de desconto 
Nos produtos do Fast Shop, hot site 
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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.

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

na Associação Paulista 
de Medicina de São 

Bernardo/Diadema. Se 
já for sócio, mantenha 

sempre atualizado 
telefone, e-mail e 

seu endereço para 
correspondência

Tel. (11) 4330 - 6166

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

exclusivo criado para a Associação 
Paulista de Medicina, onde você 
terá acesso a preços diferenciados, 
condições especiais e um mix único 
de produtos.
Localização: nacional (compra on-line)

ELECTROLUX
Até 30% de desconto
Produtos Electrolux com descontos 
especiais.
www.shopclub.electrolux.com.br
Localização: Nacional (compra on-
-line)

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

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

JORGE BISCHOFF
15% de desconto
A grife oferece 15% de desconto aos 
associados. O benefício é válido na 
loja do Park Shopping São Caetano,
Nas compras com pagamento à vista 
ou parcelamento em até 6 vezes, 

sendo a parcela mínima de R$ 80,00.
Localização: São Caetano do Sul

Uso Pessoal

MISTRAL
20% De Desconto
Conceituada Importadora de Vinhos, 
Com o melhor e mais completo Catá-
logo de bebidas, concede até 20% de 
desconto em uma seleção de vinhos 
exclusivos.
Localização: nacional (compra on-
-Line)

LIVRARIA CULTURA
15% de desconto
Em produtos do hotsite exclusivo. O 
desconto é válido apenas para livros 
(exceto didáticos, e-book e com preço 
promocional)
Localização: Nacional (compra on-
-line)
 
FASCAR
5% de desconto
Há mais de 50 anos no mercado, é 
uma das lojas mais tradicionais es-
pecializada em calçado e acessórios 
masculinos. Oferece aos associados 
descontos especiais para compra nas 
lojas físicas e on-line.
Localização: nacional (on-line)
 
UNIDAS  
Até 55% de desconto
Reserve e garanta até 55% de des-
conto na diária nacional. Reservas 
pelo site, Central de Reservas ou nas 
lojas Unidas.
Localização: Nacional

FAZENDA DONA CAROLINA
10% a 20%
Aproveite, desfrute de toda a estrutu-
ra com 20% de desconto nos fins de 
semana em baixa temporada e 10% 
de desconto nos pacotes e feriados 
prolongados.
Localização: Itatiba
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O importante papel da APM 

Florisval Meinão
Ex-presidente e atual diretor 
Administrativo da APM

Em 18 de outubro, os médicos 
festejam o seu Dia. Fica a pergunta: 
a classe médica tem o que come-
morar? O ex-presidente e atual 
diretor Administrativo da Associa-
ção Paulista de Medicina - APM, 
Florisval Meinão, garante que 
sim, os médicos têm muito, muito 
mesmo o que comemorar. “Somos 
reconhecidos pela sociedade como 
uma classe profissional que presta 
serviços relevantes”, evidencia 

Meinão, que, na sua visão, é um motivo importante 
para se comemorar. Mas com certeza há muita luta 
pela frente. Meinão afirma que o cenário na Saúde 
é preocupante. E como legítima representante dos 
médicos do Estado de São Paulo, a APM apresenta 
forte atuação na luta em defesa do médico no mer-
cado de trabalho, tanto no setor público como no 
privado, e por uma saúde de qualidade oferecida 
à população. Meinão encontrou um tempo em sua 
corrida agenda de trabalho e falou à revista Visão 
Médica sobre os problemas da Saúde no País e o 
importante papel que desempenha a APM.

Qual o papel da APM frente ao cenário da me-
dicina nos próximos anos?

Primeiro, é preciso descrever o cenário da Saúde, 
para depois falar do papel da APM. Hoje, o cenário 
é preocupante, porque o médico trabalha dentro 
de um sistema de saúde deficiente para executar o 
seu trabalho. No SUS – Sistema Único de Saúde, a 
PEC do Teto de Gastos congelou os investimentos 
num patamar insuficiente para a demanda do País. 
O médico é um profissional bem-formado, capaci-
tado para dar um atendimento de primeira linha - 
pudemos comprovar isso no atendimento prestado 
ao candidato Jair Bolsonaro, pelo SUS, na Santa 
Casa de Misericórdia, em Juiz de fora – MG, onde 
os médicos atenderam prontamente e salvaram a 
vida dele. Ou seja, o problema não está no trabalho 
médico, mas, sim, no financiamento insuficiente 
para garantir o acesso à Saúde para a população. 

Já no sistema privado, o médico teve uma redução 
muito forte dos seus rendimentos ao longo dos 
anos – as empresas não reajustaram os honorá-
rios médicos na mesma proporção que o aumento 
da inflação. Além disso, hoje, as empresas estão 
optando por criar serviços próprios, chamados 
de verticalização, que refletem na diminuição do 
número de consultórios, os quais tendem a desapa-
recer. Desse modo, dentro da medicina privada, os 
médicos jovens já não conseguem credenciamento 
para trabalhar num espaço seu (consultório). A 
maior parte trabalha como terceirizada em hospitais 
próprios dos convênios, situação que não atende à 
legislação trabalhista, pois esses profissionais são 
contratados como pessoas jurídicas. Voltando ao 
SUS, muitos médicos exercem a profissão também 
por meio de contratos, chamados precários, con-
tratos que não atendem à legislação trabalhista. 

O excesso de escolas médicas influi negativa-
mente nesse cenário de assistência à saúde que 
o senhor apresentou?

O grande número de escolas médicas está for-
mando um número significativo de profissionais, 
resultando em um excesso de médicos no mercado 
de trabalho. O pior de tudo, é que boa parte dessas 
escolas apresenta muita deficiência no ensino, o 
que significa colocar médicos que não estão per-
feitamente habilitados para atender a população, 
como tem comprovado, inclusive, o exame de 
proficiência realizado, anualmente, pelo Conselho 
Regional de Medicina – CRM, o qual registra alto 
índice de reprovação. Ou seja, são médicos sem 
formação suficiente para estarem atendendo.

Após essa sua análise de como está a Saúde 
no Brasil, voltamos à primeira pergunta: qual 
o papel da APM frente ao cenário da medicina 
no País?

A APM é uma legítima representante dos médicos 
do Estado de São Paulo. É uma instituição antiga, 
com muita tradição, que luta em defesa do médico. 
A APM lidera um movimento, juntamente com as 
suas Regionais e demais entidades médicas, prin-
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cipalmente com as sociedades de especialidades,  
que luta, em primeiro lugar, por um financiamento 
adequado para o SUS. Essa é a principal luta no 
âmbito do serviço público, porque sem os recursos 
necessários não há como garantir o atendimento 
e as boas condições de trabalho. A APM luta 
também para que o médico não tenha contrato de 
trabalho que desobedeça à legislação vigente - a 
contratação deve ser por concurso público e com 
implantação de carreira médica. Outra atuação é 
junto ao sistema Legislativo, para que a legislação 
possa garantir, não só para o sistema público, mas 
também para o privado, que o médico exerça a sua 
profissão dentro dos padrões técnicos e científicos 
hoje vigentes e, no caso do sistema privado, que 
não haja interferência dos planos de saúde na 
autonomia médica e que seja criado um plano de 
reajuste de honorários que reponha, no mínimo, a 
inflação. Em suma, nosso trabalho é de organiza-
ção da luta dos médicos tanto no sistema público 
como no privado. Cabe também à APM lutar para 
que seja aprovada uma legislação que coloque 
como obrigatório o exame de proficiência no final 
do curso médico, com o objetivo de o médico poder 
exercer a sua profissão com qualidade, bem como 
a avaliação do ensino das escolas médicas, com o 
fechamento daquelas que não apresentam um bom 
ensino, ou, então, que as obrigue a melhorar dentro 
do programa de qualidade de ensino. As ações da 
APM envolvem todos esses aspectos de defesa do 
médico no mercado de trabalho e de uma saúde 
de qualidade para a população.

Na prática, como que se desenvolve essa 
atuação?

Atualmente, a APM trabalha para que todos os 
estados tenham, pelo menos, um ou dois represen-
tantes comprometidos com as causas defendidas 
pelos médicos e demais profissionais de saúde que 
enunciei nas questões anteriores. Por intermédio 
dessa bancada de deputados, a classe médica 
terá uma interlocução forte no Congresso Nacional 
para que possa, no âmbito do legislativo, encami-
nhar projetos de lei que atendam às necessidades 
da classe médica e, ao mesmo tempo, bloquear 
projetos de lei que sejam perniciosos para o nosso 
sistema de saúde. Também temos de lutar no âmbi-

to do Executivo para sejam implementadas políticas 
de saúde que atendam às necessidades expostas. 
Por exemplo, em relação à ANS – Agência Nacional 
de Saúde Suplementar, nós somos contrários a in-
dicações de pessoas que representem interesses 
das empresas dentro da ANS e defendemos que 
é preciso ter um equilíbrio entre os diretores da 
Agência, objetivando um melhor gerenciamento e 
o pleno exercício do seu papel de normatização do 
setor. Ainda no Executivo, principalmente nas Se-
cretarias de Saúde e Ministério da Saúde, devemos 
lutar para que tenham pessoas comprometidas com 
a melhoria da qualidade de atendimento à Saúde.

Podemos dizer que outro papel da APM seria 
como o de fiscalizadora?

Não devemos só fiscalizar, devemos principal-
mente tentar interferir, por meio dos canais de 
comunicação, para que sejam nomeadas pessoas 
que tenham compromisso verdadeiro com a saú-
de. Somos entidades fortes, com grande poder 
de representação, e, portanto, temos de exercer 
a nossa influência para que atuem em favor das 
causas médicas. 

Em 18 de outubro comemora-se o Dia do 
Médico. Na sua opinião, a categoria tem o que 
comemorar?

Temos muito, muito o que comemorar. Devemos 
apontar as dificuldades porque temos de lutar 
para cada vez mais garantir ao médico melhores 
condições de trabalho e remuneração e melhor 
qualidade de atendimento à população. Mas nós 
temos muito o que comemorar. Somos reconhecidos 
pela sociedade como uma classe profissional que 
presta serviços relevantes. A população identifica 
o médico como um profissional de sua confiança. 
E a classe médica tem demonstrado que é capaz 
de prestar atendimento da melhor qualidade. 

“A população identifica o médico como um 
profissional de sua confiança. E a classe médica 
tem demonstrado que é capaz de prestar 
atendimento da melhor qualidade”
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O uso de aplicativos de comunicação na Medicina
O avanço tecnológico, aliado à facili-

dade e à rapidez na comunicação, fez 
dos aplicativos de comunicação uma 
realidade no cotidiano do profissional 
médico. 

Atualmente, a principal ferramenta 
de comunicação instantânea é o What-
sApp, que embora excelente, deve ser 
utilizado de forma criteriosa na relação 
médico e paciente.

Primeiramente, o médico deve ter 
alguns conceitos firmados: o primeiro é que a consulta 
médica pressupõe o exame físico do paciente. 

Segundo a Resolução CFM nº 1958/10, as caracterís-
ticas primordiais compreendem a anamnese e o exame 
físico. Na auditoria médica, a necessidade do exame do 
paciente fica evidenciada ao analisar as disposições da 
Resolução CFM nº 2.056/13, cujo texto é expresso ao 
trazer o exame físico como conduta básica do perito.

O Código de Ética Médica, por sua vez, reforça o con-
ceito quando traz ser vedado ao médico prescrever trata-
mentos ou procedimentos sem exame direto do paciente 
(salvo casos de urgência ou emergência), vide artigo 37.

Fica bastante claro, portanto, verificar a preocupação 
do Conselho Federal de Medicina - CFM em relação às 
consultas e ao atendimento à distância.

Registrado os conceitos básicos, como então deve agir 
o médico quando o paciente relata determinada situação e 
solicita como proceder via WhatsApp?

Algumas cautelas devem ser adotadas. 

Primeiramente, o médico pode atendê-lo, mas na forma 
de orientação e confirmação do que já foi analisado em 
consulta médica.

É fato que, ao questionar o médico via WhatsApp, a 
“análise” que o paciente fez de si mesmo (ou de terceiros, 
ex.: mãe verificando que o filho amanheceu com febre e 

Fernando Godoi Wanderley 
Advogado do Departamento Jurídico da 
APM-SBC/D

“pintadinho”) não é baseada em qualquer conhecimento 
técnico-científico, por óbvio.  O que para ele poderia ser 
uma simples alergia, pode ser na realidade uma virose ou 
doença bacteriana, ou outros. Portanto, cuidado deve ser 
tomado em relação ao imediatismo ou a boa intenção de 
dar o atendimento mais rápido ao paciente. 

É princípio ético e basilar da atividade médica agir com o 
máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional, e 
sabendo disso, justifica-se a cautela colocada anteriormente, 
pois engana-se o médico que oferecendo rápida resposta ao 
paciente, tornará a relação mais estreita, ou que a confiança 
depositada pelo paciente no seu trabalho aumentará.

Sendo assim, é recomendável que o médico ao res-
ponder via WhatsApp ao paciente, que não o faça para 
substituir a consulta. Não há impedimento ético ou legal 
para que o médico oriente o paciente, no entanto, deve 
ter o senso de que, caso a “conversa” se estenda a ponto 
de que tal resposta demandaria a análise do caso, é reco-
mendável solicitar a presença do paciente no consultório, 
para que seja realizada análise mais detida, na forma de 
consulta médica.

Outra cautela que deve ser adotada é em relação às 
imagens e/ou informações do paciente nos exames. Nada 
impede que o médico receba resultados de exames e 
laudos. No entanto, a privacidade e o sigilo devem sempre 
ser resguardados e garantidos ao paciente. Trata-se de 
dever que visa preservá-lo de aspectos inerentes à sua 
intimidade.

Como colocado no início, máxima cautela deve ser ado-
tada pelo médico na prescrição de medicamentos, que é 
conduta vedada pelas disposições do artigo 37 do Código 
de Ética Médica. Não há impedimento ético, no entanto, é 
preciso que haja apenas a orientação do paciente quanto 
à prescrição  médica já indicada no momento da consulta 
realizada. Mas jamais recomendá-la ou prescrevê-la sem 
antes ter examinado fisicamente o paciente numa consulta 
pormenorizada.

Assim, a tecnologia é uma realidade dos tempos atuais, 
e utilizando-a de forma correta, torna-se uma excelente 
ferramenta ao médico.

JURÍDICO
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EVENTOS 2018

OUTUBRO
XVI CONGRESSO BRASILEIRO DE ONCO-
LOGIA PEDIÁTRICA (SOBOPE 2018)
Realização: Sociedade Brasileira de Onco-
logia Pediátrica
Data: 3 a 5
Local: Centro de Convenções Recanto 
Cataratas – Foz do Iguaçu - PR
Informação: (51) 98117-7804 / (51) 3216-
6300
Site: www.sobope2018.com.br

PAN 2018 – XV PANAMERICAN CON-
GRESS ON VASCULAR AND ENDOVASCU-
LAR SURGERY
Participação: Sociedade Brasileira de 
Angiologia e Cirurgia Vascular
Data: 3 a 6
Local: Windsor Oceânico Hotel – Rio de 
Janeiro – RJ
Informação: (21) 2548-5141
E-mail: inscricao@panamericanocongress.
com.br
Site: www.panamercianocongress.com.br

JORNADA DE CUIDADOS PALIATIVOS
Realização: APM Piracicaba
Data: 6 
Horário: das 8 às 17h
Local: APM Piracicaba - Av. Centenário, 546 
- São Dimas, Piracicaba
Informações: (11) 3188.4252 – Departa-
mento de Eventos
E-mail: inscricoes@apm.org.br

VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE DENSITO-
METRIA E OSTEOMETABOLISMO – BRA-
DOO
Apoio: Sociedade Brasileira de Reumato-
logia
Data: 10 a 13
Local: Centro de Convenções Frei Caneca – 
São Paulo – SP
Informação: (11) 3289-7165
Site: www.bradoo2018.com.br

XXVIII CBN – CONGRESSO BRASILEIRO 
DE NEUROLOGIA
Realização: Sociedade Brasileiro de Neu-
rologia
Data: 11 a 14 
Local: São Paulo – SP
Informação: (11) 5084-9463
E-mail: contato@abneuro.org

SÃO PAULO BREAST SYMPOSIUM
Apoio: Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Plástica
Data: 14 e 15
Local: WTC Hotel – São Paulo – SP
Informação: (11) 3831-6382 / (11) 99874-
8831
E-mail: marta@tecnomkt.com.br
Site: www.spbs.com.br

XXII FIGO 2018 – WORLD CONGRESS OF 
GYNECOLOGY AND OBSTETRICS
Realização: Federação Brasileira das Asso-
ciações de Ginecologia e Obstetrícia
Data: 14 a 19 
Local: Rio de Janeiro – RJ
Informação: (21) 2487-6336
Site: www.figo2018.org

48º CONGRESSO BRASILEIRO DE OTORRI-
NOLARINGOLOGIA E CIRURGIA CÉRVICO-
-FACIAL
Realização: Associação Brasileiro de Otorri-
nolaringologia E Cirurgia Cérvico-Facial
Data: 31 de outubro a 03 de novembro
Local: Centro de Convenções de João 
Pessoa-PB
Informação: (11) 5053-7513
E-mail: eventos@aborlccf.org.br
Site: www.otorrino2018.org.br

HEMO – CONGRESSO BRASILEIRO DE 
HEMATOLOGIA, HEMATERAPIA E TERAPIA 
CELULAR
Realização: ABHH Associação Brasileira 
de Hematologia, Hemoterapia e Terapia 
Celular
Data: 31 de outubro a 3 de novembro
Local: Transamerica Expo Center - São 
Paulo - SP
Informação: (16) 2101-9344 / (16) 3630-
8411
E-mail: eventos@abhh.org.br
Site: www.hemo.org.br

NOVEMBRO
XXV CONGRESSO BRASILEIRO DE CAR-
DIOLOGIA E CIRURGIA CARDIOVASCULAR 
PEDIÁTRICA
Realização: Sociedade Brasileira de Car-
diologia
Data: 01 a 03 
Local: Maceió - AL
Informação: (11) 3411-5504

I MEETING SBACV – NACIONAL
Realização: Sociedade Brasileira de Angio-
logia e de Cirurgia Vascular
Data: 2 e 3 
Local: Hotel Maksoud Plaza – São Paulo 
– SP
Informação: (11) 5084-6493

55º CONGRESSO BRASILEIRO DE CIRUR-
GIA PLÁSTICA
Realização: Sociedade Brasileira de Cirur-
gia Plástica
Data: 14 a 17 
Local: Centro de Convenções Pernambuco 
- Recife – PE
Informação: (11) 3044-0000
E-mail: sbcp@cirurgiaplastica.org.br
Site: sbcpnac.wixsite.com/55cbcp

20° CONGRESSO BRASILEIRO DE INFEC-
TOLOGIA
Realização: Sociedade Brasileira de Pedia-
tria
Data: 14 a 17
Local: Bahia Othon Palace Hotel
Informação: (71) 2104-3477
E-mail: eventus@eventussystem.com.br
Site: www.infectoped2018.com.br

XVII SEMANA BRASILEIRA DO APARELHO 
DIGESTIVO – SBAD 2018
Realização: Colégio Brasileiro de Cirurgia 
Digestiva
Data: 17 a 20 
Local: Transamérica Expo Center – São 
Paulo – SP
Informação; (11) 3289-0741
E-mail: secretaria@cbcd.org.br
Site: www.sbad2018.com.br

CQH´2018 XIX Congresso Brasileiro de 
Qualidade em Serviços de Saúde
Data: 28 e 29
Local: APM - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 
278 - Bela Vista, São Paulo
Informações: 3188-4252
E-mail: inscricoes@apm.org.br

VI JOPA CCP – JORNADA PAULISTA DE 
CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO
Realização: Sociedade Paulista de Cirurgia 
de Cabeça e Pescoço
Data: 30 de novembro a 1 de dezembro
Local: Associação Paulista de Medicina – 
São Paulo – SP
Site: www.jopaccp.com.br
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Curso promovido pela Diretoria 
Regional da Sociedade Brasileira 
de Psicanálise de São Paulo - Se-
ção Regional do Grande ABC. Co-
ordenadores da Seção Regional 
do Grande ABC: Romildo Gerbelli 
e Marcy Motta Carmona Gerbelli.

Local: 
Anfiteatro da Associação Paulista de Medicina São Bernardo e Diadema / Associação Paulista de Medicina Regional SBC/D. 

Rua Pedro Jacobucci, 400 - São Bernardo do Campo/SP  | Site: www.apmsbc.org.br

P R O G R A M A Ç Ã O
OUTUBRO NOVEMBRO 
Tema: Notas sobre memória e desejo
Dia: 06
Horário:  9h

Tema: Reflexões sobre a prática psicanalítica
Dia: 10
Horário:  9h

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

Informações e Inscrições do Curso:
Tel. (11) 2125-3703

E-mail: sbpsp.regionalgrandeabc@uol.com.br | Site: www.sbpcp.org.br
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Jantar Beneficente celebra 465 anos 
de São Bernardo

O presidente da Associação Paulista de Me-
dicina São Bernardo e Diadema – APM-SBC/D, 
João Eduardo Charles, representou a entidade 
no Jantar de Gala Beneficente que celebrou 
o aniversário de 465 anos de São Bernardo, 
promovido pelo Fundo Social de Solidariedade 
– FSS, em 18 de agosto, no histórico Pavilhão e 
Estúdio Vera Cruz. 

Os cerca de mil convidados foram recepcio-
nados pelo prefeito Orlando Morando e pela 
presidente do FSS, Greici Picollo Morselli. 
Entre eles estavam o prefeito de Santo André, 

Foto: Omar Matsumoto / PMSBC

Paulo Serra, e sua esposa, Ana 
Carolina, secretários municipais, 
vereadores, autoridades, empre-
sários e integrantes da sociedade 
civil.

Impecável, a programação da 
noite contou com vários requintes, 
como queima de fogos, leilão e 
apresentação da Orquestra Fi-
larmônica de São Bernardo. Sob 
a regência do maestro Fernan-
do e apresentação dos tenores 
Marcelo Vanucci, Rinaldo Viana 

e Marcos Maresch, a Orquestra Filarmônica 
emocionou o público com as canções “My 
way” e “New York, New York”, de Frank Sinatra, 
“Como é grande o meu amor por você”, de 
Roberto Carlos, assim como músicas eruditas 
como “Ave Maria”, de Franz Schubert, e “Fu-
niculi, Funiculà”, de Luciano Pavarotti. 

Realizado com apoio de patrocinadores e com 
a venda de convites, o jantar terá o remanescente 
de sua quantia convertido em verba para o FSS. 

Na foto: João Eduardo Charles e Aline e Carla 
e Orlando Morando.
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Situação atual das 
políticas na área da 
Saúde

Obesidade e Gastroplastia

Sempre preocupada em proporcionar 
momentos de discussão para fortalecimento 
de ações em prol do trabalho médico, a Di-
retoria da Associação Paulista de Medicina 
São Bernardo e Diadema - APM-SBC/D 
promoveu um encontro aberto para médicos 
da região, no dia 30 de agosto, a partir das 19h30, 
no anfiteatro da entidade.

O diretor administrativo da APM Estadual, Florisval 
Meinão, foi o palestrante convidado para discorrer 
sobre o tema Situação atual das políticas na área 
da Saúde. Também ex-presidente da APM, Meinão 
fez ainda uma avaliação dos processos eleitorais 
ocorridos na área da saúde (Cremesp, em 2018, e 
da própria APM, em 2017) e apresentou perspectivas 
para os próximos anos. 

Este foi o tema 
da palestra pro-
movida pelo 
Departamen-
to de Cirurgia 
Geral, Cirurgia 
do Aparelho Di-
gestivo e Gas-
troenterologia 

da Associação Paulista de Medicina São Bernardo e 
Diadema – APM-SBC/D, coordenado pelo Cirurgião 
Geral e Cirurgião Bariátrico, André Augusto Pinto, em 
3 de agosto, às 19h30.

Levada a efeito a cada dois meses, essa reunião 
é um importante instrumento para a orientação e 
esclarecimento das indicações de Cirurgia Bariátrica 
para os obesos. “A obesidade é um problema de 
saúde pública, considerada pela O.M.S uma epide-
mia. Segundo o ministério da Saúde, calcula-se que 

Encerrada a apresentação, palestrante e plateia 
desenvolveram proveitoso debate sobre o papel do 
médico e, principalmente, da APM no cenário da 
saúde e na realização de ações que promovam o 
bom trabalho médico.

Destaque para a presença do Vice-presidente da 
APM Santo André, Newton Ota Takashima, convidado 
para compor a mesa de honra. 

Após, todos os presentes foram convidados para 
um brunch servido no salão de festas da APM-SBC/D.

um em cada cinco brasileiros está acima do peso”, 
observa André Augusto, que também é diretor da 
APM-SBC/D. 

As reuniões bimestrais contam com a participação 
da equipe do cirurgião André Augusto: a anestesista 
Maria Eileen Cubas Smith e os cirurgiões Bruno Ferrari 
Bolla e Victor Stefanato Alvarez, além do apoio admi-
nistrativo da Tatiane, Silvia e Jucelia para os pacientes 
obesos com indicação de tratamento cirúrgico para 
obesidade Grau II e III (obesidade mórbida).
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Planejamento financeiro

O que fazer com minhas aplicações financeiras 
no cenário atual?

Antes de mais nada, é importante entender o que está 
acontecendo no Brasil e no mundo. Podemos dizer que 
o Brasil se encontra num cenário bastante desafiador: 
indecisão política, crise fiscal, crise monetária, reces-
são persistente, taxa de juros em 6,5% ao ano etc... No 
mundo, vivemos uma era de crescimento e algumas 
perturbações políticas: Trump e suas ameaças comer-
cias, guerra fiscal, crise do bloco europeu etc.

E como se aproveitar dessas si-
tuações?

Historicamente, os movimentos eco-
nômicos são cíclicos (alta da taxa de 
juros, queda da taxa de juros, aumento 
da inflação, contenção da inflação 
etc.), e antecipar esses movimentos faz 
toda a diferença na hora de posicionar 
uma carteira de investimentos. Ou 
seja, é a capacidade de olhar estra-
tegicamente o investimento no longo 
prazo que faz com que o investidor 
tenha tranquilidade e segurança em 
suas aplicações, obtendo ao longo 
do tempo um resultado muito melhor 
do que se estivesse na inércia dos 
investimentos tradicionais.

Simples?! Não! Então, como fazer 
isso tudo se não me sobra tempo?

Atualmente, existem profissionais 
capacitados para fazer esse filtro de 
informações e orientar o investidor a 

Diego Araújo

Investidor profissional, 
Engenheiro de Produção 
formado pela Universidade 
Federal de São Carlos - 
(UFSCar), que atua no mercado 
financeiro desde 2012 e possui 
ampla experiência no mercado.

tomar a decisão de maneira mais clara. São os Investi-
dores Profissionais! Esses profissionais possuem vasta 
experiência e são eles que ajudarão você a posicionar 
sua carteira e acompanhar suas aplicações ao longo 
do planejamento financeiro. Dentre as inúmeras tarefas 
atribuídas a eles estão: descobrir qual o atual perfil 
do investidor (Conservador, Moderado, Agressivo) e, 
alinhado aos parâmetros econômicos, definir qual o 
melhor investimento a ser proposto para um determi-
nado período. Outro fator importante e que faz toda a 
diferença é a escolha da plataforma de investimentos 
que você precisa utilizar. Atualmente existem inúme-
ras plataformas, busque sempre as plataformas com 
maior abrangência de investimentos, muitas oferecem 
isenção na manutenção da conta e de custódia. Em 
resumo, para que o investidor consiga otimizar seus 
investimentos é importante sempre estar antenado nos 
acontecimentos globais e assessorado por bons pro-
fissionais. Investimento consciente é aquele que gera 
benefícios ao investidor.

Abraços.
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Aberto para todos os médicos, o espaço Classificados é mais um benefício que a 
Associação Paulista de Medicina de São Bernardo/Diadema oferece gratuitamente 
para seus sócios, com preços especiais para não-sócios. Envie o seu classificado para: 
administracao@apmsbc.org.br Informações: (11) 4330-6166 / 4125-4439

CLASSIFICADOS

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

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

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

•Apartamento no Guarujá, praia das Pitangueiras, na quadra da 
praia (calçadão), 1 dormitório, com cama queen e bi-cama, 2 sofás 
reversíveis de solteiro na sala, varanda com vista para o mar, dois 

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

SUBLOCAÇÃO
• Alugam-se horários em consultório médico.
Domus Business - Rua Jose Versolato, 111, Centro, São Bernardo
Informações com Dra. Denise, fone (11)99991-8454.

• Sala para Ginecologista com Ultrassom, Colposcópio, Termocau-
tério e Instrumental
Localizado na Rua Jurubatuba , 845, Centro SBC
Fone 4125-5178 - Falar com o proprietário   

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

AMPLO 
CLIMATIZADO    
COMPLETA INFRAESTRUTURA
FÁCIL ACESSO

Valor diferenciado para sócios da 
APM São Bernardo e Diadema

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




