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 ANIVERSARIANTES

Dia Aniversariante
02 Ali Samir Laila
02 Christiano Lins Lima
03 Paulo Fabiani de Oliveira
04 Susan Matsuzaki Ribeiro
05 Angélica Tanelli
05 Luiz Antonio Gasparello
05 Luiz Gustavo Miolaro de Mello
07 Luis Carlos Bethancourt de Sousa
08 Corinne Yvonne Alice Taamy Bazani
08 Rafael Couto Melo
09 Adriana Pereira
09 Hiroaki Sasaoka
10 Maria Lucia Pereira
10 Ubirajara Sergio de Arruda
11 Sergio Cardoso Mancuso
12 Lais Aguillar Nunes
12 Nelson Bettini Filho
13 Deborah de Castro Zillner Pinheiro
13 José Braz Filho
13 Leomar Leite Takai
14 Danitza Paola Rivera Murillo
17 Luiz Roberto Gudetti
19 Guilherme Zanutto Cardillo
19 Isabella Borges Rodrigues
19 Lauro José Figueiredo Altamirano
20 Ricardo Alexandre Palos Borges
21 José Robinson Saucedo Coleman
23 Fernando Manuel C. D. Tavares
23 Letícia Hitomi Yagi
24 Homero Penha Ferraro
24 Rachel Geiger Mendes
24 Ruth Sampaio Paulucci
24 Vanessa dos Santos Justo
25 Artur Prado Marsicano
25 Camila Vecchies Morassi
26 João Parisi Neto
27 Lucio Cesar Silva Righi
28 Carlos Brandão Messenberg
28 Lucia Padula 
28 Rogério Tadeu Felizi
29 Stephan Sperling
30 Renato Restituti

DATAS COMEMORATIVAS DE MAIO
01 Dia do Trabalho
07 Dia do Oftalmologista 
08 Dia Internacional da Cruz Vermelha 
10 Dia das Mães
12 Dia Mundial do Enfermeiro 
13 Dia da Abolição da Escravatura no Brasil 

Dia da Fraternidade
17 Dia Internacional da Comunicação e das Telecomunicações 

Dia da Constituição
22 Dia do Abraço
28 Dia Internacional de ação da saúde da Mulher e combate da mortalidade materna
31 Dia do Espírito Santo

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

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

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

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

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

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

Theo Darlington Mano de Oliveira
Thereza C. Machado de Godoy ....
Ubiratan Leal ..............................

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

Conselho Fiscal
Conselho Fiscal
Conselho Fiscal
Conselho Fiscal  Suplente

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

 

 
 
 
 

Ultimamente, com tantas notícias avas-
saladoras, realmente é preocupante para 
o cidadão comum entender algumas 
situações. Para nós da área médica 
temos duas situações, como cidadãos 
que também não entendem o atual esta-
do de coisas e como médicos que não 
entendem o que o governo está fazendo 
ou tentando fazer para esta profissão. 
Senão vejamos:

No Brasil, o governo 
não está preocupado 
em qualidade, mas 
sim em quantidade. 
O ideal seria priorizar 
a qualidade e o finan-
ciamento adequado 
para as demandas de 
saúde da população.

Nos últimos 44 me-
ses (até agosto de 2014), alcançou-se 
um recorde nunca visto na nossa história; 
neste período foi autorizado o funciona-
mento de 62 novas faculdades médicas, 
sendo abertos 136 cursos de medicina. 
Há algo de muito errado nesse processo, 
pois hoje temos 242 escolas médicas, 
sendo que mais da metade nasceu nos 
últimos 15 anos, as demais, nos cinco 
séculos anteriores.

O Governo Federal está trabalhando a 
todo o vapor para, além da graduação, 
aumentar também as vagas de residência 
médica em todo o país! Não somos contra 
aumentar tais vagas, mas a residência 
médica é o aperfeiçoamento do médico 

EDITORIAL

 
 

na sua profissão, é 
o local onde ele irá 
aprender a espe-
cialização e o que 
lhe dará gabarito e 
credibilidade para 
ser um médico es-
pecialista. Portanto, 
esse aumento não pode ser indiscrimi-
nado, assim como foi feito com as facul-

dades. Um serviço 
de residência requer 
infraestrutura ade-
quada, com precep-
tores competentes e 
habilitados, pois eles 
são os responsáveis 
por conduzir, orientar 
e supervisionar a for-
mação dos médicos 
residentes em suas 
especialidades. 

Quantidade não é qualidade! O ensino 
médico mal estruturado formará profissio-
nais sem qualificação e isso é um risco, 
porque esses médicos cuidarão de seres 
humanos. O governo está enveredando 
por um caminho que comprometerá muito 
a formação médica, o que contribuirá 
para acentuar ainda mais o caos que se 
encontra a saúde no país.

Com essa degradação na formação 
médica, infelizmente, estão retirando do 
aluno um conjunto de conhecimentos 
e habilidades que são imprescindíveis 
para a atividade prática e intelectual dos 
jovens médicos. 
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A realidade do exercício da me-
dicina brasileira tem mudado 
rapidamente nos últimos anos. 
A expansão do atendimento do 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
aliado a cada vez maior centra-
lização dos planos de saúde em 
poucos compradores de serviços 
têm levado os médicos de uma 
condição de profissional liberal 
para a de trabalhador assalaria-
do. 

A transferência de ações, que 
antes eram desenvolvidas ex-
clusivamente por médicos e 
hoje estão sendo divididas com 
outros profissionais da saúde, 
está rapidamente transformando 
a nossa realidade profissional. 
Ademais, a implantação de novas 
escolas médicas no Grande ABC 
contribuirá enormemente para a 
mudança do perfil do médico da 
nossa região. É preciso somar 
a tudo isso a mudança de visão 
da sociedade brasileira na sua 
forma de interpretar o exercício 
profissional do médico, tanto em 
relação aos resultados que espe-
ra de nossa atividade quanto às 
exigências cada vez maiores que 
imputa aos serviços que presta-
mos, isso não só na qualidade 
deles, mas também na agilidade 
e rapidez que pacientes e fami-
liares esperam neste mundo cada 
vez mais exigente. 

Frente a essa nova realidade 
imposta pelo mundo contempo-

râneo, a Associação 
Paulista de Medicina 
(APM) tem a missão 
de acompanhar, dis-
cutir e traduzir em 
ações em diversas 
áreas, Defesa Profissional, Cientí-
fica e Social, que auxiliem nossos 
associados no desenvolvimento 
do seu trabalho. Nessa linha, o 
Departamento de Comunicação e 
Marketing da APM São Bernardo/
Diadema está criando fóruns de 
discussão com o propósito de 
diversificar os temas da nossa 
revista, a Visão Médica, para 
manter a categoria médica devi-
damente atualizada. 

Para que possamos ter sucesso 
nessa empreitada é fundamen-
tal a participação dos nossos 
associados propondo temas, 
discussões e, principalmente, 
marcando presença nos eventos 
promovidos pelas Diretorias da 
APM São Bernardo/Diadema. Ao 
final desses encontros, quase 
sempre procuramos proporcionar 
momentos de confraternização 
em nosso salão de festas, com o 
objetivo de, além de partilhamos 
alguns momentos de relaxamen-
to, também ampliarmos nossa 
relação, trocarmos experiências 
e nos ajudarmos mutuamente.

Entre conosco nesse projeto, 
cuja missão é tornar nossa ativi-
dade profissional mais profícua e 
prazerosa. 
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João Eduardo Charles
 Diretor de Comunicação e 

Marketing 



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/Diadema oferece aos 
associados ativos parceria com 
duas competentes empresas na 
área de seguros: a MONGERAL 
AEGON e SECURITY, cada uma 
com serviços exclusivos que 
garantem a proteção financeira 
nos momentos que você mais 
precisa. É uma gama variada 
de produtos diferenciados 
em condições especiais, que 
atendem as necessidades 
específicas de cada associado: 
patrimonial, de vida e saúde e 
previdência. O atendimento é 
rápido, competente e atencioso, 
como merece o sócio da APM-
SBC/D.

MONGERAL AEGON
(11) 4122-6900, Av. Índico, 677, 
Jardim do Mar, São Bernardo.

SECURITY
(11) 2897-6334 / 6335, E-mail: 
apmsbc@securitycor.com.br

PEC do Orçamento Impositivo - 
Determina investimento mínimo 
da União em Saúde de 15% da 
Receita Corrente Líquida, per-
centual a ser atingido de maneira 
escalonada: 13,2% em 2015, 
inferior aos 14,2% aplicados 
pelo Governo Federal em 2014; 
13,7% em 2016; 14,1% em 2017; 
e 14,5% em 2018, até atingir 15% 
em 2019.

O percentual está muito aquém 
do preconizado como mínimo 
pela sociedade, de acordo com o 
projeto de lei de iniciativa popular 
assinado por mais de dois mi-
lhões de brasileiros e conhecido 
como Saúde+10: 10% da Receita 
Corrente Bruta, o que equivale 
a 18,7% da Receita Corrente 
Líquida.

Frente Democrática em Defesa 
do SUS - Criada em 24 de no-
vembro de 2014, é formada por 
diversos representantes da Saúde, 
como profissionais de Medicina, 
cirurgiões-dentistas, enfermeiros, 
farmacêuticos, psicólogos, além 
de outros ramos da sociedade civil, 
a exemplo da OAB, Fecomercio e 
Fiesp, e parlamentares médicos, 
como o vereador Gilberto Natalini e o 
recém-eleito deputado federal Sinval 
Malheiros, entre outros. O objetivo da 
Frente é retomar a luta da sociedade 
para aumentar o financiamento da 
saúde pública, iniciada com a Emen-
da Constitucional 29, de 2000, cuja 
regulamentação em janeiro de 2012 
frustrou as expectativas de estabe-
lecer o patamar de investimento de 
10% das receitas correntes brutas 
da União para a Saúde.

No Dia Mundial da Saúde, 7 de 
abril, a Frente Democrática em 
Defesa do Sistema Único de Saú-
de realizou grande movimento em 
Defesa do Sistema Único de Saúde, 
que no início deste ano foi vítima de 
mais um pesado golpe desferido 
pela base governamental que in-
seriu indevidamente a questão do 

financiamento da saúde pública 
como matéria vinculada no texto da 
PEC do Orçamento Impositivo, apro-
vada pelo Congresso Nacional, em 
segundo turno,  em 10 de fevereiro.

Acompanhe os desdobramentos 
da manifestação na próxima edição 
da Revista Visão Médica.
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Confira as ofertas imperdíveis dos parceiros da APM / Central de atendimento: (11) 3188-4270 / 4339 / 4579 / 4370.

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

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

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

 Eletrodomésticos
ELECTROLUX
A maior fabricante mundial de eletro-
domésticos oferece descontos de até 
40% e parcelamento em até 10x sem 
juros. Frete grátis para todo o Brasil. 
Localização: Nacional (compra online)

Flores e Decoração
GIULIANA FLORES
Maior floricultura do Brasil, referência 
de elegância e bom gosto, oferece 
20% de desconto em toda compra no 
site. 
Localização : Nacional (compra 
online) 

Cursos
YÁZIGI 
A Yázigi escola de idiomas oferece 15% 

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

de desconto para adultos e 25% para 
dependentes menores de 18 anos.
Unidades: Alphaville,Osasco, Campo 
Belo, República, Penha e Pinheiros.

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

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

POUSADA VILLA HARMONIA
A Pousada Villa Harmonia, localizada 
próxima ao Centro Histórico de Paraty, 
oferece 20% de desconto no valor da 
diária e um delicioso vinho para os 
associados que informarem a senha 
secreta que está no clube de benefí-
cios.
Localização: Paraty

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

Lazer e Entretenimento 
BILHETERIA.COM
10% a 50% de desconto na compra 
de ingressos para shows, teatro, cir-
cos, parque de diversões e passeios 
turísticos.
Localização: Nacional (Compra online)
   
Mecânica
AUTO MECÂNICA SASSO
Serviço especializado e funcionários 
extremamente capacitados para rea-

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

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

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

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

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



Revista Visão Médica - Informativo da APM Regional São Bernardo do Campo e Diadema Março de 2015

9 BENEFÍCIOS GRANDE ABC

Confira as ofertas imperdíveis dos parceiros da APM / Central de atendimento: (11) 3188-4270 / 4339 / 4579 / 4370.
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Agência de Turismo
SELFE TURISMO
Localizada em São Bernardo do Cam-
po, a Selfe Turismo vem atuando no 
mercado desde 1994. Possui profis-
sionais altamente qualificados para 
oferecer a seus clientes atendimento 
personalizados, em nível nacional e in-
ternacional. Associado APM e funcioná-
rios têm 5% de desconto para pacotes 
de viagens, com pagamento de 10 a 12 
vezes sem juros.
Localização: São Bernardo do Campo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

na Associação Paulista 
de Medicina de São 

Bernardo/Diadema. Se 
já for sócio, mantenha 

sempre atualizado 
telefone, e-mail e 

seu endereço para 
correspondência

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

administracao@apmsbc.org.br
www.apmsbc.org.br
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Nas últimas décadas, 
a classe médica enfren-
ta inúmeros problemas 
com os planos de saú-
de e políticas gover-
namentais. Se já não 
bastassem essas difi-
culdades que interferem 
diretamente na forma do 
médico exercer a sua 
profissão, atualmente 
a classe médica se vê 
obrigada a lidar com 

outro grave problema: o aumento exponencial do número 
de denúncias e processos por reparação civil em decor-
rência do chamado erro médico. Para não sofrer nenhum 
revés advindo da nova relação médico-paciente que foi 
estabelecida pelos padrões da sociedade moderna, é pre-
ciso que o médico esteja atualizado sobre essa questão, 
especialmente sobre as medidas preventivas necessárias. 
No sentido de oferecer informações e colaborar na sua 
atualização sobre o tema Responsabilidade civil médica, 
a revista Visão Médica procurou o presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil junto à 39ª Subsecção de São 
Bernardo do Campo/SP (OAB-SBC), Luís Ricardo Vasques 
Davanzo. 

Na saúde, as relações sobre o direito do paciente 
têm mudado muito nos últimos tempos, sendo comum 
que questões polêmicas sejam tratadas no judiciário. 
Neste cenário, como estão os profissionais da saúde 
no que tange às questões de natureza jurídica de 
responsabilidade civil médica? 

A natureza jurídica da responsabilidade médica 
é contratual, tratando-se de contrato de prestação 
de serviços para os casos eletivos e passando à 
extracontratual para os casos de urgências e emergências. 
Assim, percebe-se que os profissionais têm buscado 
documentar todo o tratamento que é realizado no paciente, 
desde o momento em que este chega ao consultório pela 
primeira vez até o final do procedimento. Dessa forma, 

Entrevista com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil junto à 39ª Subsecção de São Bernardo 
do Campo/SP (OAB-SBC), Luís Ricardo Vasques Davanzo*

em havendo qualquer complicação, de cunho judicial ou 
outro, o profissional consegue rapidamente buscar em 
seus arquivos a evolução do tratamento utilizado e assim 
tomar as providências cabíveis.

A atividade médica sempre foi tratada como obrigação 
de meio e temos observado que cada vez mais a sociedade 
tem cobrado resultados de fim, como o judiciário tem se 
portado nessa questão?

O entendimento é quase uníssono quando se trata de 
responsabilidade civil por erro médico. A atividade médica 
é tida por obrigação de meio, excetuada as reparações de 
cunho estético, as quais possuem obrigação de resultado. 
A definição da natureza dos procedimentos médicos é de 
suma importância para efeito da responsabilidade que é 
atribuída ao profissional da área da saúde, uma vez que 
nas intervenções de cunho reparador, a cura do paciente 
é o resultado almejado, mas não prometido, de forma que 
casual insucesso por si só não configura inadimplemento 
contratual. Nesse sentido, cabe ao paciente demonstrar 
que o médico agiu com culpa, nos termos do artigo 14, 
parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor, em 
qualquer de suas modalidades (obrigação de meio). 
Diferentemente das cirurgias e procedimentos que 
possuem cunho estético, em que se busca somente 
o embelezamento, sem necessidade de cura de mal 
algum, o aformoseamento pretendido pelo paciente 
corresponde ao resultado prometido e assumido pelo 
médico (obrigação de resultado). Quando esse resultado 
não é obtido, o judiciário presume a culpa do profissional, 
a quem cumpre comprovar eventual excludente de 
responsabilidade.

Quais as causas mais prováveis de processo?
Hodiernamente, percebe-se o aumento nas demandas 

judiciais relacionadas aos procedimentos estéticos. 
Tal situação encontra-se diretamente proporcional ao 
próprio aumento desses procedimentos, haja vista que o 
Brasil, de acordo com relatório divulgado pela Sociedade 
Internacional de Cirurgia Plástica Estética (Isaps), em 
2013, ocupou pela primeira vez o cargo de liderança 
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em número de cirurgias e procedimentos estéticos 
realizados no mundo. Por se tratar de obrigação de 
resultado, o profissional compromete-se em maior grau 
com a satisfação final do paciente. E o padrão estético 
socialmente aceito é altamente subjetivo, uma vez que 
o que é bonito para um, não necessariamente é bonito 
para outro.

Quais as especialidades que mais sofrem processo por 
Erro Médico?

As especialidades que possuem cunho estético 
apresentam maior incidência de demandas judiciais, 
justamente por se tratarem de obrigações de resultado, 
onde o paciente possui determinado padrão estético que 
visa alcançar, utilizando-se dos serviços do profissional 
contratado para obtê-lo. Nessa lista não se encontram 
somente cirurgiões plásticos, como costuma ser noticiado. 
Percebe-se também grande incidência de demandas 
em face de cirurgiões dentistas, dermatologistas, dentre 
outras especialidades que possuem como objetivo o 
embelezamento.

Como os médicos devem se prevenir (documentalmente) 
para comprovar que agiram de forma correta num eventual 
processo?

Os profissionais liberais da área da saúde devem se 
municiar, primeiramente, de contratos de prestação de 
serviço, onde detalhem os serviços que serão prestados 
e os honorários cobrados em contrapartida. Além do 
contrato, é imprescindível possuir prontuário médico, 
passando pelas propostas e alternativas de tratamento 
sugeridas (anamnese), descrição de evolução clínica, 
relatórios de todos os medicamentos aplicados e 
receitados e todo e qualquer procedimento médico 
realizado.

O prontuário médico é uma prova importante num 
processo judicial? Quais informações devem ser 
registradas nele?

O prontuário médico possui grande relevância como 
meio de prova nas demandas judiciais. Nele devem constar, 
de maneira legível, todos os dados do paciente, histórico 
médico anterior, caso haja necessidade de diagnóstico 
pautado em tais informações, além de informações sobre 
doenças congênitas e demais informações relevantes ao 
caso clínico. Recomenda-se, ainda, a descrição evolutiva 
do tratamento e o relatório de todos os medicamentos 

receitados ao paciente. Por oportuno, ressalta-se que o 
Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1.931/2009), 
apresenta em seu artigo 87, § 1º, os dados que devem 
constar nos prontuários médicos.

Existe a obrigação da guarda física do prontuário por 
cerca de 25 anos; não estaria na hora de se digitalizar esse 
documento, acabando com a guarda física, introduzindo 
apenas a guarda eletrônica ou microfilmagem?

Em verdade, a Resolução CFM nº 1.639/2002 aprovava 
as normas técnicas para o uso de sistemas informatizados 
para a guarda e manuseio de prontuários médicos, norma 
esta que possibilitava a elaboração e o arquivamento 
do prontuário em meio eletrônico. Essa Resolução foi 
revogada pela Resolução CFM nº 1821/2007, que apro-
vou o Manual de Certificação para Sistemas de Registro 
Eletrônico em Saúde, na versão aprovada pelo Conselho 
Federal de Medicina. Assim, o prontuário em papel pode 
ser descartado, desde que arquivado em meio eletrônico, 
obedecendo-se o previsto na Resolução em questão. No 
entanto, ressalta-se que o descarte de prontuários físicos 
é um ato de extrema importância, que deve obedecer a 
todos os critérios legais, visto tratar-se de documentos 
protegidos em lei, com cominações penais, administra-
tivas e civis.

 
*Luís Ricardo Vasques Davanzo: Natural de São 

Bernardo, é formado pela Faculdade de Direito de São 
Bernardo, em 1991, atuando desde essa época em 
escritório próprio, com aproximadamente 15 profissionais. 
Com pós-graduação na área Processual Penal, pela “FMU” 
de São Paulo, em 1997, ocupou os cargos de Colaborador 
da Comissão do Tribunal de Ética e Disciplina de SBC até 
2003; Conselheiro da Comissão de Direitos e Prerrogativas 
da OAB Seccional de São Paulo, gestões 2004/2006 e 
2007/2009; Diretor Tesoureiro, gestão 2004/2006, e Vice-
Presidente, gestão 2010/2012, da Ordem dos Advogados 
do Brasil junto à 39ª Subsecção de São Bernardo do 
Campo/SP, onde atualmente ocupa o cargo de presidente. 
Em 2000, foi homenageado pela Câmara Municipal de 
São Bernardo do Campo/SP, com o título de Advogado 
do Ano por destaque em sua atuação profissional; e em 
2009/2010, atuou como advogado debatedor no programa 
“Quem Tem Razão”, no quadro semanal que ia ao ar todas 
as segundas-feiras, pela TV Bandeirantes, intermediado 
pela apresentadora Márcia Goldsmith,.
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Entidades médicas paulistas, dentre elas o Cre-
mesp e a Associação Paulista de Medicina, emitiram 
uma carta conjunta em que criticam a Agência Na-
cional de Saúde Suplementar (ANS) por emitir reso-
luções na maioria das vezes sem eficácia há anos. 
O frequente insucesso normativo por parte da ANS, 

Os problemas no Sistema de Saúde Suplementar acentuam-se 
cada vez mais. São queixas recorrentes dos usuários de problemas 
como a demora para a marcação de consultas e exames com 
especialistas de diversas áreas da medicina, excesso de buro-
cracia e os inúmeros obstáculos para autorização e realização de 
procedimentos de maior complexidade, além da dificuldade de 
encontrar médicos para realização de cirurgias.

Essa situação deve-se em parte ao insucesso do órgão regulador 
(a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS), que há anos 
emite resoluções e instruções normativas na maioria das vezes 
sem a eficácia esperada. São relevantes os inúmeros conflitos 
entre médicos e demais profissionais de saúde junto às empresas, 
que, a despeito de cobrar mensalidades caríssimas, com aumentos 
sempre acima da inflação, remuneram muito mal os prestadores 
credenciados, subreajustando os honorários ao longo dos anos.

Criou-se dessa forma grave desequilíbrio econômico no sistema, 
sendo os maiores prejudicados aqueles que optaram por adquirir 
um plano de saúde para fugir às dificuldades do SUS, e hoje, 
muitas vezes, são obrigados a recorrer ao sistema público para 
o atendimento.

Diante desse cenário, foi aprovada a lei 13.003/14, cujo objetivo 
seria solucionar essas graves distorções. Essa lei determina, entre 
outras coisas, que deve haver reajuste anual para os prestadores 

órgão regulador do setor privado de saúde,  acentu-
am os conflitos entre médicos e demais profissionais 
de saúde junto às operadoras de planos, que, “a 
despeito de cobrar mensalidades caríssimas, com 
aumentos sempre acima da inflação, remuneram 
muito mal os prestadores credenciados”.

credenciados, além de contratos equilibrados entre as partes.

O legislador delegou à própria Agência Nacional de Saúde 
Suplementar o poder de intervir, quando necessário, definindo 
regras contratuais e índices de reajustes para buscar o reequilíbrio 
do sistema. No entanto, ao regulamentá-la, a ANS manteve na 
prática o atual modelo de contratação e reajustes dos médicos.

Repudiamos a atitude dos planos de saúde, que insistem em 
manter com os profissionais o atual modelo marcado pela desigual-
dade no equilíbrio econômico, em claro desrespeito aos usuários.

Esse modelo é responsável pelos permanentes conflitos entre 
os planos de saúde e os profissionais, em prejuízo dos usuários, 
pois é baseado na relação assimétrica entre as partes.

As entidades médicas, preocupadas com essa situação, estarão 
sempre ao lado de seus pacientes, na busca da melhor qualidade 
de assistência à saúde.

Associação Paulista de Medicina (APM)
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp)

Sindicato dos Médicos de São Paulo (Simesp)
Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj)

Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro (Somerj)
Federação Nacional dos Médicos - Regional Sudeste (Fesumed)
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EVENTOS
1º SEMESTRE 
ABRIL 

Curso de Nefrologia UNIFESP/
EPM 2015 (Curso de 
Atualização)
Realização: Sociedade 
Brasileira de Nefrologia 
Data: 08 a 10
Local: Anfiteatro Marcos 
Lindemberg – UNIFESP – São 
Paulo/SP
Informações: Paulo Alcalde – 
Email: Paulo.alcalde@unifesp.
br / Fone: (11) 5904-1960
 
VII Congresso Brasileiro da 
SOBLEC
Realização: Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia
Data: 10 A 12
Local: Maksoud Plaza Hotel – 
São Paulo /SP
Informações/Inscrições: 
email: atendimendo3@
creativesolution.com.br / site: 
www.congressosoblec.com.br
 
2º CEMCD – Atualização em 
Dermatologia
Realização: Sociedade 
Brasileira de Dermatologia – 
Regional São Paulo
Data: 11
Local: Hotel Tivoli / SP
Informações/Inscrições: site: 
www.sbd-sp.org.br
 
Curso de Reanimação 
Neonatal Para Médicos
Realização: Sociedade 
Brasileira de Pediatria
Data: 11
Local: Centro Covidien de 
Inovação – Av. Jornalista 
Roberto Marinho, 85 – Tower 
Bridge – 9º Andar – São Paulo/
SP
Informações/Inscrições: Fone 
(11) 3849-8263 ou 3849-0379 
/ site: www.meetingeventos.
com.br / email: pediatria@
meetingeventos.com.br
  
22º Encontro do Núcleo de 
Especialidades da Sociedade 
Brasileira de Patologia
Realização: Sociedade 
Brasileira de Patologia
Data: 11
Local:  Escola Paulista 
de Medicina -UNIFESP- 
Rua Botucatu, 740 – Vila 
Clementino – São Paulo/SP
Informações/Inscrições: Fone 
(11) 5080-5298 / email: 

secretaria@sbp.org.br/ site: 
www.sbp.org.br
 
CICE 2015 
Realização: Sociedade 
Brasileira de Angiologia e 
Cirurgia Vascular
Data: 15 a 18
Local: Sheraton São Paulo WTC 
Hotel – São Paulo / SP
Informações/inscrições: 3262-
1158 / email secretaria@icve.
com.br
 
41ª Edição – Curso 
Microanatomia Cirúrgica do 
Osso Temporal
Realização: Associação 
Brasileira de 
Otorrinolaringologia Cirúrgica 
Cérvico Facial
Data: 15 a 18
Local: Hospital Sírio Libanês – 
Rua Cel. Nicolau dos Santos, 
69- Bela Vista –São Paulo/SP
Informações/Inscrições: 
Silvana/Izabel – Fone 
(11) 5080-4933 
site: wwwnensino1.
hospitalsiriolibanes.com.
br / email: administrativo@
stelamariseventos.com.br
 
XVI Curso Nacional de 
Atualização (CNAP)
Realização: Sociedade 
Brasileira de Pneumologia e 
Tisiologia
Data: 16 a 18
Local: Centro de Convenções 
Rebouças – São Paulo/SP
Informações/Inscrições: site: 
www.sbpt.org.br
 
Curso Básico e Avançado de 
Artroposcopia do Ombro e 
Cotovelo – Módulo Básico de 
Ombro
Realização: Sociedade 
Brasileira de Ortopedia e 
Traumatologia
Data: 16 a 17
Local: Rua Ovídio Pires de 
Campos, 333 – São Paulo/SP
Informações/Inscrições: site: 
www.iothcfmusp.com.br / 
email: cegom.fo@uol.com.br 
 
Atualização em Cirurgia 
Geral, Emergência e Trauma
Realização: Colégio Brasileiro 
de Cirurgiões de São Paulo
Data: 16, 17 e 18
Local: Hotel Maksoud Plaza – 
São Paulo / SP
Informações/Inscrições: www.
cirurgiaoatualizacao.com.br
 
Jornada Campinas de Cirurgia 

Plástica
Realização: Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica
Data: 17 e 18
Local: Hotel Tryp Campinas 
– Rua Severo Penteado, 140 – 
Cambuí Campinas – São Paulo 
/SP
Informações/Inscrições: 
telefone (19) 3753-8028 / site: 
www.sbcp-sp.org.br 
 
12ª COPA – Congresso 
Paulista de Anestesiologia
Realização: Sociedade de 
Anestesiologia do Estado de 
São Paulo
Data: 23 a 26
Local: Transamérica Expo 
Center – Av. Dr. Mario Vilas 
Boas Rodrigues, 387 – Santo 
Amaro – São Paulo / SP
Informações/Inscrições: site 
www.saespcongressos.org.br
 
11º Curso Teórico-Prático 
de Colonoscopia do Hospital 
Santa Catarina
Realização: Colégio Brasileiro 
de Cirurgia Digestiva
Data: 24 a 26
Local: São Paulo / SP
Informações/Inscrições: site 
www.inscricoes.hsc.org.br
 
Sessão Especializada de 
Cirurgia Plástica
Realização: Núcleo Central do 
CBC
Data: 25
Local: Colégio Brasileiro de 
Cirurgiões – Rua Visconde da 
Silva, 52 – RJ
Informações/Inscrições: Fone 
(21) 2138-0656
 
Perguntas e Respostas em 
Otoneurologia
Realização: Associação 
Brasileira de 
Otorrinolaringologia e Cirurgia 
Cérvico Facial
Data: 25
Local: Hotel Travel INN 
Ibirapuera – Live e Lodge – Rua 
Borges Lagoa, 1209 – São 
Paulo /SP
Informações/Inscrições: 
Silvana – Fone (11)5080-4933 
/ Email: eventos@iocp.com.br / 
site: www.iocp.org.br 
 
V Simpósio de Escleroterapia 
e II Curso Prático de 
Escleroterapia da Rede de 
Hospitais São Camilo
Realização: Sociedade 
Brasileira de Angiologia e 
Cirurgia Vascular

Data: 25 e 26
Local: Hotel São Camilo 
Unidade Pompéia, Rua 
Tavares Bastos, 537 – 
Pompéia / SP
Informações/Inscrições: site: 
www.saocamilo.com/IEP / 
fone: (11) 3677-4405
 
X Simpósio de PET/CT em 
Oncologia
VII Simpósio de SPECT/CT 
em Oncologia
Realização: Sociedade 
Brasileira de Medicina 
Nuclear
Data: 28 a 29
Local: Hospital Sírio-Libanês 
– São Paulo / SP
Informações/Inscrições: site: 
www.sbmn.org.br
  
VI Congresso Paulista de 
Medicina do Trabalho “Prof. 
Dr. Luiz Carlos Morrone”
Realização: Associação 
Nacional de Medicina do 
Trabalho
Data: 30
Local: Campus Paraíso/
Vergueiro – Universidade 
Paulista (UNIP) – Rua 
Vergueiro,1211 – Paraíso – 
São Paulo/SP
Informações/Inscrições: site: 
www.apm.org.br/eventos / www.
anamt.org.br
  
XXI Encontro de 
Reumatologia Avançada
Realização: Sociedade 
Brasileira de Reumatologia
Data: 30/04 a 02/05
Local: Hotel Tivoli Mafarrej – 
Alameda Santos, 1437 – São 
Paulo/SP
Informações/Inscrições: 
fone (11) 3361-3056 / site: 
eventus.com.br
 
45ª Jornada Paulista de 
Radiologia (JPR 2015)
1 º Encontro Brasil - 
Península Ibérica
Realização: Federação 
Brasileira das Associações de 
Ginecologia e Obstetrícia
Data: 30/04 a 03/05
Local: Transamérica Expo 
Center – São Paulo / SP
Informações/Inscrições: site: 
www.jpr2015.org.br

MAIO

II Simpósio Internacional de 
Coloproctologia
Realização: Colégio Brasileiro 
de Cirurgiões
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Data: 01 e 02
Local: Hospital Sírio 
Libanês, Rua Cel. Nicolau 
dos Santos, 69 – São 
Paulo/SP
Informações/Inscrições: 
site HYPERLINK “http://
www.sicp.com.br” \t “_
blank”www.sicp.com.br
 
VI Congresso Paulista do 
Trabalho “Prof. Dr. Luiz 
Carlos Morrone”
Realização: Associação 
Paulista de Medicina
Data: 01 a 03
Local: UNIP- Universidade 
Paulista Campus 
Paraíso/Vergueiro – Rua 
Vergueiro,1211, Paraíso / 
SP
Informações/Inscrições: 
Depto. De Eventos (11) 
3188-4252/3188-
4281 – site: HYPERLINK 
“mailto:inscricoes@apm.org.
br”inscricoes@apm.org.br
 
Regional Presidente – 
Semana do Coração
Realização: Sociedade de 
Cardiologia do Estado de 
São Paulo
Data: 05 a 07
Local: Teatro Universitário 
César Cava – Rodovia 
Raposo Tavares, Km 572 
/ Bloco B3 – Presidente 
Prudente/SP
Informações/Inscrições: 
site HYPERLINK “http://
www.socesp.org.br” \t 
“_blank”www.socesp.org.
br / HYPERLINK “http://
www.sistemas.socesp.
com.br” \t “_blank”www.
sistemas.socesp.com.
br / email HYPERLINK 
“mailto:marjori@socesp.org.
br”marjori@socesp.org.br
 
Exame Laringoscópico: 
Técnica e laudo da 
Videonasofibroscopia
Realização: Associação 
Brasileira de 
Otorrinolaringologia e 
Cirurgia Cérvico Facial
Data: 07 e 08
Local: Santa casa de 
Misericórdia de São Paulo – 
Rua Cesário Mota Jr. 112-4º 
Andar – São Paulo/SP           
Informações/Inscrições: 
email HYPERLINK 
“mailto:ceotorrino@
santacasasp.org.
br”ceotorrino@santacasasp.
org.br / Zélia ou Telma – 

Fone 2176-7235

III Congresso de Medicina 
Intensiva Neurológica
Realização: Associação 
de Medicina Intensiva 
Brasileira
Data: 08 e 09
Local: Pullman SP Vila 
Olímpia Hotel – Rua 
Olimpíadas, 205 / SP
Informações: www.amib.
org.br
 
X Congresso da Sociedade 
Brasileira de DST 
VI Congresso Brasileiro de 
AIDS
Realização: Sociedade 
Brasileira de Infectologia
Data: 17 a 20
Local: Hotel Maksoud Plaza 
– São Paulo/SP     
Informações: www.
dstaids2015.com.br

 
JUNHO

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

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

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

Introdução às Ideias de Freud
Módulo IV 

Com uma aula mensal até dezembro, sempre realizada de sábado, 
no período da manhã, o Modulo IV do curso Introdução às Ideias 
de Freud tem a chancela da Sociedade Brasileira de Psicanálise de 
São Paulo – Seção Regional do Grande ABC (SBP-ABC) e o apoio da 
Associação Paulista de Medicina de São Bernardo/Diadema. Para 
receber o certificado, é necessário ter, no mínimo, 75% de presença 
no curso. 

ABRIL Tema: Os Instintos e suas Vicissitudes (1915) Vol. XIV
Dia: 11 de abril
Horário: 8h 

MAIO Tema: Luto e Melancolia (1917 - 1915) Vol. XIV
Dia: 09

JUNHO Tema: Além do Princípio do Prazer (1920)
Dia: 13

AGOSTO Tema: Continuação de Além do Princípio do Prazer (1920)
Dia: 01

SETEMBRO Tema: O Ego e o Id (1923) Vol. XIX
Dia: 12

OUTUBRO Tema: Continuação de O Ego e o Id (1923)
Dia: 03

NOVEMBRO Tema: Inibição, Sintoma e Angústia (1926) Vol. XX 
Dia: 07

DEZEMBRO Tema: Continuação de Inibição, Sintoma e Angústia (1926)
Dia: 05

Meta Real
Todas as terças-feiras, das 14h às 17h.
Local: Salão de festas da APMSBC/D
Informações: (11) 4438-6424 
www.metareal.com.br

Rua Pedro Jacobucci, 400, São Ber-
nardo, (atrás do Poupatempo).
Tels: (11) 4330-6166 / 4125-4439
E-mail: administracao@apmsbc.org.br
Site: www.apmsbc.org.br

Associação Paulista de Medicina de São Bernardo/Diadema

AGENDA APM-SBC/D
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Justamente para divulgar e reforçar a 
importância da venda dos formulários de 
atestados médicos e de saúde ocupacio-
nal, impressos e digitais, para a classe 
médica, o Departamento de Previdência 
e Mutualismo da Associação Paulista 
de Medicina (APM) promoveu o primei-
ro encontro do Projeto Edam (Encontro 
Distrital do Atestado Médicos Impresso), 
que reuniu colaboradores e presidentes 
das Regionais que integram a 1ª Distrital 
da APM, no anfiteatro da Regional São 
Bernardo/Diadema, em 13 de março, das 9h às 
11h30. 

Coordenada pelo assessor da APM, Marcos 
Pimenta, a apresentação da campanha expôs, 
entre outros dados relevantes, o funcionamento 
dos dois tipos de formulários de atestados: o 
impresso e o digital. O impresso, criado há mais 
de 60 anos, tem parte de sua renda revertida em 
auxílio para médicos que ficaram impossibilita-
dos de exercer a profissão, ou seus familiares 
em dificuldade financeira, por conta de morte do 
associado. Já o digital, pioneiro na proposta, foi 

lançado há dois anos e conjuga fatores 
que agregam agilidade e segurança na 
emissão de atestados. 

O encontro da 1ª Distrital contou com a 
presença dos presidentes das Regionais 
de Guarulhos, Osasco e São Caetano, 
respectivamente, Márcia Pachiega Lanzani, 
Michel Salim Gebara e Marcos Sérgio Gon-
çalves Fontes; do Diretor de Comunicação 
e Marketing de São Bernardo/Diadema, 
João Eduardo Charles; e de representan-
tes das Regionais de Mogi das Cruzes e 
Santo André. O programa de divulgação 
abrangerá as outras 13 Distritais da APM.

O número de falsificações de atestados médicos 
e a necessidade de facilitar a rotina dos profissio-
nais estimulou a APM a pensar em um modelo de 
formulário diferente. Em parceria com a empresa 
Veus Technology, a entidade criou o atestado digi-
tal, primeiro no mercado brasileiro e único, ainda, 
que oferece chancelas importantes para garantir 
total segurança contra fraude. De acordo com 
Pimenta, esse atestado possui uma série de con-
troles que blinda completamente as falsificações. 
Para obtê-lo, é necessário o e-CNPJ ou e-CPF.
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Reunir representantes de entidades médicas e 
de outros setores, como OAB (Ordem dos Advo-
gados do Brasil) e poder legislativo, para, juntos, 
debater questões essenciais da boa prática da 
medicina é uma das missões da Associação Pau-
lista de Medicina de 
São Bernardo/Dia-
dema (APM-SBC/D). 
Neste contexto, a 
Diretoria de Comu-
nicação da entida-
de promoveu, em 
5 de março, evento 
para a apresenta-
ção, seguida de de-
bate, do curso de 
Medicina da Facul-
dade das Américas 
- FAM, que entrou 
em funcionamento 
em fevereiro deste ano, com a primeira turma de 
50 alunos, onde a cidade de São Bernardo terá 
uma das unidades do curso para as aulas práticas 
e algumas teóricas.

Aberto pelo presidente da APM-SBC/D, Marcelo 
Ferraz de Campos, o evento iniciou com bem 
montada apresentação do curso de Medicina da 

FAM, feita pelo Coordenador do Curso, o Prof. Dr. 
Nildo Alves Batista, que percorreu amplamente o 
curso, desde sua infraestrutura (unidades, biblio-
teca, laboratórios etc.) até currículo, formação do 
corpo docente, método de ensino, investimento, 
este na ordem de 150 milhões de Reais, entre 
outros tópicos. 

Após, o Diretor de Comunicação e Marketing da 
APM-SBC/D, João Eduardo Charles, convidou os 
integrantes da mesa de honra para se pronuncia-
rem: a proprietária e diretora-geral da FAM, Leila 
Mejdalani Pereira, e a sua Diretora Acadêmica, 
Denise Campos; o presidente da Câmara Muni-
cipal de São Bernardo, o vereador José Luis Fer-
rarezi, que representava o prefeito Luiz Marinho; 
e o Delegado Superintendente do CRM de SBC, 
Jurandyr de Paula Jr. Em seguida, foi aberto deba-
te com a participação ativa da plateia, que gostou 

muito do projeto da 
FAM. 

Participaram do 
evento: os ex-pre-
sidentes da APM-
-SBC/D, o decano 
Enzo Ferrari, João 
Parisi Neto, Romildo 
Gerbelli, Artur Mar-
sicano e Everaldo 
Porto Cunha; Direto-
res da APM-SBC/D; 
o Coordenador do 
Curso de Medicina 

da FAM, Afésio Braga; a presidente da Comissão 
de Representação junto à Área Contábil da OAB 
de São Bernardo, que representava o presidente 
Luís Ricardo V. Davanzo; o 1º e 2º Vice-presidente 
da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas de 
São Bernardo, respectivamente, João Costa de 
Assis e Francisco Angelo Biagioni; entre outros 
convidados ilustres.
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Fundado em 1948 por um grupo de médicos, o Hospital São 
Bernardo é o primeiro da Região do Grande ABC. Desde então, 
vem trabalhando para oferecer serviços e atendimento médico 
de alta qualidade, preservando sempre o bem-estar e o conforto 
dos pacientes com educação, cortesia, carinho, agilidade, habi-
lidade e técnica.

A desnutrição hospitalar é responsável por grande aumento 
da morbimortalidade de pacientes hospitalizados. No Brasil foi 
realizado um inquérito sobre desnutrição hospitalar, denominado 
Inquérito Brasileiro de Avaliação Nutricional Hospitalar (IBRANU-
TRI), que revelou que quase a metade dos doentes internados 
encontrava-se desnutrida. A prevalência de desnutrição hospitalar 
aumenta em função do tempo de internação, afetando mais da 
metade dos pacientes internados há mais de 15 dias.

Pacientes hospitalizados podem ter necessidades nutricionais 

especiais em função da desnutrição e dos desequilíbrios metabó-
licos impostos pelas doenças. A terapia nutricional, principalmente 
nos estágios críticos das enfermidades, deve ser administrada de 
modo seguro e eficaz. Vários estudos têm avaliado o papel da 
equipe multidisciplinar na administração da terapia nutricional.

Entende-se por Terapia Nutricional (TN) o conjunto de proce-
dimentos terapêuticos que visam a manutenção ou recuperação 
do estado nutricional por meio da Nutrição Enteral ou Parenteral, 
realizados nos pacientes incapazes de satisfazer adequada-
mente suas necessidades nutricionais e metabólicas por via oral 
simplesmente. A terapia nutricional é uma atividade altamente es-
pecializada e necessária no ambiente hospitalar, acompanhando 
o paciente até sua alta.

A Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN) do 
Hospital São Bernardo atua desde 2013 com o objetivo de imple-
mentar e aperfeiçoar a qualidade da TN em nossa Instituição. É 
composta por médico nutrólogo, nutricionistas, enfermeiros  e 
farmacêutico, profissionais com foco em Qualidade em Terapia 
Nutricional,  fazendo interface com toda a equipe técnica assisten-
cial do hospital. Durante estes dois anos de atuação, desenvolveu 
protocolos, implantou Indicadores de Qualidade em TN e parti-
cipou de diversos eventos científicos nacionais e internacionais 
apresentando os resultados positivos de sua atuação hospitalar.

No Hospital São Bernardo todo paciente internado é submetido 
a uma avaliação de risco nutricional. Em caso de necessidade de 
tratamento, há atendimento especializado, proporcionado por uma 
equipe multiprofissional (EMTN). A equipe identifica os pacientes 
que têm indicação de suporte nutricional e direciona a escolha da 
melhor via de terapia nutricional. 

A EMTN do Hospital São Bernardo atua baseada em protoco-
los de procedimentos específicos das várias etapas da Terapia 
Nutricional, para fornecer orientações e parâmetros a todos os 
profissionais envolvidos na assistência aos pacientes internados, 
melhorando assim a qualidade assistencial praticada. Além de 
protocolos, a EMTN do Hospital São Bernardo vem implantando 
nos últimos dois anos Indicadores de Qualidade, que visam 
avaliar a eficácia e discutir estratégias de aperfeiçoamento da 
Terapia Nutricional, como o indicador de incidência de diarreia 
intra-hospitalar

Dra. Liane Beringhs 
Nutróloga EMTN

Dra. Gina Roberta Borsetto dos Santos
Supervisora de nutrição

Dra. Naiara Cabral  
Nutricionista EMTN



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

LOCAÇÃO
•Aproximadamente 36m², 2 salas distintas e 2 banheiros. 
Endereço: Av. Índico nº 61, térreo
Fone para Contato: 4122- 1362 / 99108-3644 

• Alugo apartamento com 3 dormitórios (1 suíte), 2 vagas.
Endereço: Rua Bela Vista  (próximo ao Hospital  Anchieta e Ifor)
Informações: Dr. Wlademir 4123-5668 /  97388-4640

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

Cirurgião Pediátrico e Cirurgião Geral. Vagas para região de São Ber-
nardo do Campo. Disponibilidade para plantão de 12 horas (diurnos 
e noturnos). Vínculo CLT com salário e benefícios compatíveis com o 
mercado.

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

• Médicos com os seguintes títulos de especialistas AMB: Cirurgia 

Infantil, Infectologista, Mastologista, Reumatologista, Geriatria e En-
docrinologista Infantil. Enviar currículo para o e-mail: administracao@
apmsbc.org.br, a pessoa responsável entrará em contato, caso a vaga 
ainda não esteja preenchida.

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

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

• Vende-se aparelho de Luz Intensa Pulsada seminovo -Plataforma 
Etherea com a ponteira de IPL e conjunto de filtros completo.

Valor: 80 mil
Dr. Fábio R. Timoner - Dermatologista
Fone consultório: 4123-5805
Cel.: (11) 94719-1808

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

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