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7.015 Casos de Microcefalia
(Período de 3 a 9 de Abril)

5.449 
Região Nordeste 

853 - Região Sudeste

378 - Centro Oeste 

239 - Região Norte 

96 - Região Sul

3.836 
Casos em investigação

3.179
Investigados e 
Classificados

1.113
Confirmados

2.066
Descartados

SERVIÇOS

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

►• De acordo com o Protocolo de Vigilância de Monitoramento de 
Casos de Microcefalia no Brasil, entre 3 e 9 de abril deste ano, 7.015  
casos foram registrados de recém-nascido, natimorto, abortamento ou 
feto com microcefalia e/ou alteração do Sistema Nervoso Central (SNC). 

► • Desses, 3.836 (54,7%) permanecem em investigação; 3.179 
foram investigados e classificados; 1.113, confirmados; e 2.066, 
descartados.

• A região Nordeste apresenta o maior número de notificações, com 
5.449 (77,7%) dos casos.

• Em segundo lugar vem a região Sudeste, com 853 (12,2%); seguida 
da Centro-Oeste, 378 (5,4%); Norte, 239 (3,4%); e Sul, 96 (1,4%).

 O monitoramento de casos de microcefálicos e outras malformações 
congênitas no País começou em outubro de 2015. O primeiro surto ocor-
reu no Nordeste. Em novembro, o Governo Federal confirmou a relação 
entre o vírus zika e a microcefalia, e disparou alerta nacional para conter 
o mosquito transmissor Aedes aegypti.

CASOS DE MICROCEFALIA NO BRASIL EM 2016

REGIÕES DE CASOS DE MICROCEFALIA

SAÚDE
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Fernando Godoi Wanderley
Advogado da APM-SBC/D

 

A Câmara dos Deputados é uma caixa de 
ressonância da sociedade e devido ao escân-
dalo da “Máfia das Próteses”, deflagrado em 
meados do ano de 2014, segue atualmente na 
Câmara dos Deputados cinco Projetos de Lei 
que buscam tipificar como crime a obtenção 
de vantagem indevida do médico na indica-
ção de procedimentos, comercialização de 
medicamentos, órteses e próteses.

 
O Projeto de Lei nº 2452/15, em específico, 

propõe criminalizar a “fraude médica”, ou seja, 
realizar tratamento que sabe ser desneces-
sário, envolvendo a colocação de dispositivo 
médico implantável. A pena nesse caso é de 2 
a 4 anos de reclusão e se resultar em morte, de 
6 a 15 anos. Outro ponto que chama a atenção 
é a proposta de incluir a fraude médica no rol 
dos crimes hediondos.

A proposta do Projeto de Lei é elogiada e 
apoiamos a punição dos maus profissionais, 
porém enxergamos certo exagero que pode 
vir a prejudicar toda classe médica.

E imbuído desse pensamento, estivemos no 
mês de fevereiro, em Brasília, no Conselho 
Federal de Medicina para sustentar a preo-
cupação com o atual texto do Projeto de Lei 
e sugerir a aprovação com ressalvas. 

A medicina é uma ciência dinâmica e que 
há diferentes escolas de tratamento para de-
terminado diagnóstico, além de que a forma 
como consta a redação do artigo, caso seja 
necessário a colocação de OPME´s (órteses, 
próteses e materiais especiais) e mesmo 
assim o paciente venha a morrer (por outras 
situações não ligadas à colocação), o médico 
certamente será processado.

O Código de Ética Médica determina que 
o profissional deve envidar o melhor de sua 

capacidade profissional e uti-
lizar todos os meios técnicos 
científicos existentes em favor 
do paciente. Ocorre que com a 
aprovação da lei da forma que 
se apresenta, certamente criará 
um temor em toda classe, pois 
o médico passará a trabalhar 
sobre a pressão de ter que 
observar o Código de Ética e ao mesmo tem-
po poder ser submetido a processo criminal 
que pode deixá-lo preso durante toda fase 
processual.

Não se pode admitir que a classe médica 
trabalhe nesses termos, até por que é prerro-
gativa do médico exercer sua profissão com 
autonomia, sem renunciar a sua liberdade pro-
fissional para o melhor tratamento do paciente. 
Trata-se de atividade de “meios” e não de “fim”. 
A desnecessidade do procedimento deve ser 
averiguada com vagar, de forma técnica.

Fomos bem recebidos pelos conselheiros 
que apoiaram nossa preocupação. 

No mês seguinte fomos até à Câmara dos 
Deputados e tivemos uma reunião com o pre-
sidente da CPI, o Deputado Geraldo Resende, 
bem como com os deputados federais Hugo 
Mota, Luiz Henrique Mandetta, Manoel Junior 
e Manoel Junior, e apresentamos novo Projeto 
de Lei com alterações que busquem prote-
ger os bons médicos, sem retirar o correto e 
aplaudido caráter punitivo do Projeto de Lei nº 
2452/15 e outros relacionados.

Estamos acompanhando de perto o deslin-
de desse Projeto e todos os esforços serão 
envidados para proteger a classe médica de 
abusos em decorrência de poucos crimino-
sos, que não devem ostentar a qualidade de 
médico.
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a tabela disponível no site do clubapm. 
Localização: São Paulo 

CEL®LEP 
10% de desconto
O CEL®LEP, rede de ensino de idiomas que nasceu 
há 40 anos e hoje é referência entre as escolas de 
idiomas oferece 10% de desconto válido para os 
cursos de inglês e espanhol (em turmas regulares) 
em todas as unidades do grupo.
O método desenvolvido pelo CEL®LEP, com 
laboratório de línguas e turmas de no máximo 10 
pessoas, proporcionou ensinar mais de 420 mil 
alunos durante todos esses anos.
Além de ensinar idiomas, a escola promove a edu-
cação, dissemina o conhecimento e se propõe a 
formar cidadãos competentes, éticos e conscientes. 
Mais informações / Site: www.br.cellep.com
Central de Informações: (11) 3742-7728tse 
Viagens  

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

Lazer e Entretenimento 
BILHETERIA.COM
10% a 50% de desconto na compra de ingressos 
para shows, teatro, circos, parque de diversões e 
passeios turísticos.
Localização: Nacional (compra online) 

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

Mecânica
AUTO MECÂNICA SASSO
Serviço especializado e funcionários extremamente 
capacitados para realizar qualquer tipo de serviço 
em seu veículo. Especialmente para os sócios da 
APM oferecemos 10% de desconto na prestação de 

CLUBE DE BENEFÍCIOS 

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

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

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

SELFE TURISMO (Grande ABC)
Localizada em São Bernardo, a Selfe Turismo 
vem atuando no mercado desde 1994. Possui 
profissionais altamente qualificados para oferecer a 
seus clientes atendimento personalizados, em nível 
nacional e internacional.
Associado APM e funcionários têm 5% de desconto 
para pacotes de viagens, com pagamento de 10 e 
12 vezes sem juros.
Mais Informações: Av. Robert Kennedy, 3095 / Av. 
Nações Unidas, 100 - São Bernardo/SP, Telefones: 
(11) 4344-4300 / 4126-9100 / E-mail: turismo@
selfe.com.br / Site: www.selfe.com.br

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

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

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

MACKENZIE 
Oferece de 15% a 30% de desconto, de acordo com 

serviços e peças para veículos de todas as marcas.
Localização: São Paulo.

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

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

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

ÊXITO ILUMINAÇÃO (Grande ABC)
A Êxito Iluminação não dispensa qualidade e design 
diferenciado na fabricação de produtos. São 20 
anos utilizando tecnologia e os melhores materiais, 
ermitindo ao cliente a criação de ambientes agra-
dáveis e adequadamente iluminados. Além disso, 
a empresa oferece soluções sob medida para 
projetos especiais.
Associados, dependentes e funcionários da APM 
têm 12% de desconto nas compras parceladas e 
15% no pagamento à vista. Compras a partir de R$ 
300,00 podem ser parceladas em até duas vezes. 
Desconto válido somente para a loja da Rua José D’ 
Angelo, 322, Jardim Bom Pastor, Santo André.
O desconto é cumulativo às promoções vigentes 
no site*
Mais informações: (11) 4426-1797 / 4426-1975 
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Confira as ofertas imperdíveis dos parceiros da APM / Central de atendimento: (11) 3188-4270 / 4339 / 4579 / 4370.

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

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

na Associação Paulista 
de Medicina de São 

Bernardo/Diadema. Se 
já for sócio, mantenha 

sempre atualizado 
telefone, e-mail e 

seu endereço para 
correspondência

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

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

Site: www.exitoluz.com.br

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

DROGARIA SÃO PAULO 
5% a 30% de desconto
Com atendimento 24 horas e mais de 550 filiais, 
está presente nos estados de São Paulo, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Em 
parceria com a APM, oferece aos associados os 
seguintes descontos nas compras à vista: 
- 20% para Demais Medicamentos / OTC
- 30% para Medicamentos Genéricos
- 5% para Perfumaria e Higiene Pessoal
 *Desconto não cumulativo e válido para todas as 
unidades no Brasil;
*Para validação do desconto, identifique-se como 
associado da APM e informe seu CPF diretamente 
no caixa.
Mais informações: Tels.: (11) 9.9389-9065 | (11) 
3274.7400 ramal 907 17
www.drogariasaopaulo.com.br/

WALMART 
Até 10%  de desconto
Walmart.com.br, integrante do maior grupo 
varejista do mundo, oferece até 10% de desconto 
em mais de 80.000 produtos, divididos em 21 
categorias: Automotivo; Bebês; Beleza e Saúde; 
Brinquedos; Cama, Mesa e Banho; Câmeras e 
Filmadoras; Casa e Segurança; Eletrodomésticos; 
Eletrônicos; Eletroportáteis; Esporte e Lazer; 
Ferramentas; Games; Informática; Instrumentos 
Musicais; Móveis e Colchões; Perfumes e Cosmé-
ticos; Produtos Sustentáveis; Relógios; Telefonia; 
Utilidades Domésticas.
O Walmart entrega em todo território nacional, 
oferecendo rapidez no atendimento e segurança 
em suas compras.
Os descontos não são cumulativos com ofertas 
ou promoções do site e não incluem marcas de 

exceção, Apple, Sony, Pioneer, Epson, HP, Mattel, 
Caloi e Hasbro, categorias de Market Place e lista 
de serviços.
Confira agora mesmo: www.walmart.com.br/
apm ou ligue para 3003-6000 e informe o códi-
go “APM”.
*Os descontos da parceria não são cumulativos 
nas promoções sazonais.
Localização: São Paulo

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

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

NETSHOES 
10% de desconto
NETSHOES é a maior loja virtual de materiais 
esportivos que agora traz para você, associado da 
APM, descontos especiais!
10% de desconto em todo o site NETSHOES! 
*exceto lançamentos, categoria bike, suplementos 
da marca Optimum, Games e Eletrônicos; e produ-
tos com selos Especiais, tais como Selos Saldão, 
Black Friday, Black November, entre outros Selos.
Acesse: www.netshoes.com.br/apm 



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

10SAÚDE SUPLEMENTARENTREVISTA

A Diretoria da As-
sociação Paulista 
de Medicina São 
Bernardo/Diadema 
(APM-SBC/D) de-
liberou, após am-
pla discussão du-
rante a reunião de 
Diretoria de abril, o 
lançamento de uma 
campanha de valori-
zação do médico, e 
consequentemente 

do trabalho médico. Há quase duas décadas, a 
Associação Paulista de Medicina e suas Regio-
nais promovem constantes ações nesse sentido, 
especialmente no tocante à Saúde Suplementar. 
Entre as vitórias, está 
a Lei 13.3003/14, que 
regulamenta a obrigato-
riedade da formalização 
de contrato entre as par-
tes e deve ser assinado 
por todos os médicos 
que atendem a qualquer plano de saúde, seja 
como pessoa física ou jurídica. Apesar desta e 
outras conquistas, o cenário da Saúde Suple-
mentar ainda é bastante nebuloso, com contratos 
leoninos e valores ínfimos para consultas e pro-
cedimentos. “A valorização do trabalho médico 
depende de nós mesmos”, defende o Diretor do 
H.Olhos e membro do Conselho Fiscal da APM-
-SBC/D, William Baptista Fidelix. Na entrevista que 
concedeu à revista Visão Médica, Fidelix mostra 
que existem iniciativas promissoras que valorizam 
o trabalho médico, entre elas, a criação de um 
sistema privado particular. Para exemplificar, cita 
o sucesso do VB Saúde, sistema que soma, atu-
almente, mais de 200.000 cartões cadastrados, 
beneficiando médicos e clínicas associados, e 
especialmente os pacientes, com uma prestação 
de serviço de qualidade. Acompanhe!

Em um país onde a questão da saúde está sem-
pre em pauta e o sistema público não atende as 
necessidades da população, as operadoras de 
saúde passaram a ocupar espaço. Como está 
esse quadro atualmente?
Qualquer que seja a modalidade do sistema de 
saúde, público ou privado, há a necessidade de 
uma boa gestão e recursos financeiros suficientes 
para a cobertura dos gastos.  Estamos falando de 
saúde, pessoas e qualidade de vida, fatores que 
devem ser o propósito dos profissionais da saú-
de. Saúde não tem preço, mas tem custo. O que 
fazer para oferecer todo arsenal propedêutico e 
terapêutico disponível para o melhor atendimento 
possível à população sem a preocupação com 
os gastos? O médico não poderia ter essa preo-
cupação. Por ser um dever do Estado, o Sistema 

Único de Saúde (SUS) foi 
instituído para oferecer a 
todos os cidadãos bra-
sileiros acesso integral, 
universal e gratuito a 
serviços de saúde; no 
entanto, com uma gestão 

ineficiente e orçamento insuficiente, o Sistema 
não funciona como deveria, a conta não fecha. 
A Saúde Suplementar, que seria uma alternativa 
ao sistema público, apesar das dificuldades que 
conhecemos, deixa de ser somente uma opção 
e passa a ser uma necessidade. Quem hoje, 
que ainda não tem alguma cobertura em plano 
privado, não quer ter?

Qual tem sido o papel do médico nessa relação 
com as operadoras de saúde e como essas em-
presas têm tratado a questão da remuneração dos 
profissionais - consulta e procedimento?
É impossível pensar em operadora de saúde sem 
médicos, e sabemos da importância deles para 
o sistema. Nas décadas de 60 e 70, aqui mesmo 
no ABC Paulista, começaram a crescer as opera-
doras de saúde, que se tornaram uma excelente 

A valorização do trabalho 
médico depende de nós 
mesmos
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oportunidade de negócio, principalmente para 
os médicos mais jovens que, no início de suas 
atividades, contavam com os pacientes encami-
nhados pelos “convênios”. As negociações eram 
mais fáceis, as remunerações para os serviços 
de saúde eram melhores. Uma consulta médica, 
por exemplo, era 50 US (Unidade de Serviço), 
sendo que 1 US era o equivalente a 1% do valor 
do salário mínimo. Mantendo a mesma relação 
daquela época e indexador o salário mínimo, uma 
consulta hoje seria R$440,00, muito melhor do que 
os valores praticados. Vários fatores durante estes 
anos contribuíram para mudar uma excelente 
relação que beneficiava a todos: situação econô-
mica, custo da medicina, modelo de gestão de 
saúde, regulamentação, mercado etc. A solução 
não pode ser unilateral, tem de haver novamente 
um esforço conjunto para provocar mudanças e 
voltar a ter um sistema mais abrangente e eficiente 
para a população, com uma melhor valorização 
dos profissionais. 

Há quase duas décadas, a Associação Paulista 
de Medicina e suas Regionais exercem notório 
trabalho de Defesa Profissional junto às ope-
radoras de saúde – a Regional São Bernardo/
Diadema, inclusive, realizou manifestações de 
peso, como passeata de médicos que parou a 
Rodovia Anchieta, no sentido de alertar as ope-
radoras de saúde e conscientizar a população 
sobre o problema (baixos valores pagos para 
consulta e procedimentos, entre outros). Como 
o senhor analisa todo esse processo de luta e a 
participação do médico?
Acompanho o trabalho de Defesa Profissional da 
APM-SBC/D desde a implantação da CBHPM.  A 
participação tem sido muito importante na mo-
bilização da classe, fundamental para a busca 
de soluções. Diante do cenário que vivemos, as 
mudanças têm de ser discutidas entre todas as 
partes envolvidas e com uma análise crítica dos 
problemas. O papel das APMs tem sido funda-
mental neste cenário. 

Uma das opções de valorização do trabalho mé-
dico e também de oferecer saúde de qualidade 
à população é o sistema privado particular. Como 

ele funciona?
Muitos médicos têm a vantagem de estabelecer 
uma relação comercial unicamente com os seus 
pacientes, por meio de um sistema privado parti-
cular. Hoje em dia, alguns profissionais procuram 
dar as melhores condições financeiras para per-
mitir maior acessibilidade e também criar mais 
uma alternativa na busca de cuidados médicos. 
Dar maior acessibilidade nos faz pensar no VB 
Saúde, cujo objetivo é oferecer um serviço de 
saúde de qualidade com condições especiais 
às pessoas que não têm convênio ou querem al-
ternativas ao seu plano contratado. Formado por 
uma rede de médicos e clínicas associados, o VB 
Saúde é mais uma opção à população. Os inte-
ressados nessa opção recebem um cartão sem 
ônus de adesão ou mensalidade, que é fornecido 
após um cadastro simples, que dá acesso aos 
serviços médicos que integram o VB Saúde. Já 
os serviços médicos, para se associarem, passam 
por uma comissão de avaliação e análise criterio-
sa, primando pela qualidade e valores especiais.

Qual é a aceitação do cartão VB Saúde?
A aceitação é muito boa, atualmente tem mais de 
200.000 cartões cadastrados principalmente na 
Região do Grande ABC. O VB Saúde é uma ótima 
alternativa para quem ainda não tem nenhuma 
cobertura ou procura profissionais fora da rede 
oferecida por seu plano de saúde. 

O VB Saúde é uma das alternativas de valorização 
do trabalho médico? 
Valorização do trabalho médico não é só uma 
questão financeira, mas também de prestígio. A 
valorização do trabalho médico depende de nós 
mesmos. O que o paciente procura? Somente 
solução de seu problema? A cura já é o bastante? 
Na minha opinião, não. Não acho que ter o melhor 
serviço seja o suficiente; é fundamental oferecer a 
melhor prestação de serviço. Não podemos olhar 
somente a doença, mas sim o paciente. Muito 
mais do que a cura de seus males, o paciente 
busca atenção, humanização, quer alguém que 
se preocupe com sua qualidade de vida. Retorno, 
satisfação, resgate da boa relação médico-
paciente? Com certeza teremos.
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MAIO
XIV ENCONTRO SÃO PAULO DE 
CIRURGIA VASCULAR E ENDO-
VASCULAR 
Realização: Sociedade Brasileira 
de Angiologia e Cirurgia Vascular 
Data: 12 a 14 
Local: Centro de Convenções Frei 
Caneca – 4º Andar – São Paulo 
– SP 
Informações: (11) 5087-4888 / 
(11) 3849-0379 
  
22º ERA - ENCONTRO DE REUMA-
TOLOGIA AVANÇADA 
Realização: Sociedade Paulista de 
Reumatologia 
Data: 12 a 14 
Local: Hotel Tivoli Mofarrej – São 
Paulo - SP 
Informações: (11) 3289-7165 
Site: www.eventus.com.br/
era2016/  
  
XIV CONGRESSO PAULISTA DE 
MEDICINA DO SONO 2016 
Apoio: Associação Brasileira do 
Sono 
Data: 13 e 14 
Local: APM Sede – Av. Brig. Luís 
Antônio, 278 – Bela Vista São 
Paulo - SP. 
Informações: (11) 3188-4250   
E-mail: inscricoes@apm.org.br 
  
PRIMEIRO MELANOMA DAY da 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
DERMATOLOGIA 
Realização: Sociedade Brasileira 
de Dermatologia 
Data: 13 e 14 
Local: WTC Events Center – 
Brooklin Novo – São Paulo – SP 
Informações: (11) 5573-8735 / 
(11) 5573-5528 
  
16º CONGRESSO NACIONAL ANA-
MT - MEDICINA DO TRABALHO 
Realização: Associação Nacional 
de Medicina do Trabalho 
Data: 14 a 19 
Local: Recanto Cataratas Thermas 
Resort & Convention - Foz do 
Iguaçu – PR 
Informações: (11) 3251-0849 
Site: www.congressoanamt2016.
com.br/  
  
IX CONGRESSO BRASILEIRO DE 
CLIMATÉRIO E MENOPAUSA 
Realização: SOBRAC 
Data: 19 a 21  
Local: Centro de Convenções Frei 
Caneca – São Paulo – SP 
Informações: Secretaria da SO-
BRAC (11) 5584-6938 

Site: www.menopausa.org.bre 
  
XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE 
OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA DA 
INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA 
Realização: FEBRASGO 
Data: 25 a 28 
Local: Centro de Convenções Ru-
bens Gil de Camillo – Parque dos 
Poderes – Campo Grande – MS 
Informações/site: www.sogomat-
sul.com.br 
  
XXXVII CONGRESSO DA SOCIEDA-
DE DE CARDIOLOGIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO 
Realização: SOCESP 
Data: 26 a 28  
Local: Transamérica Expo Center 
Informações: (11) 3179-0049 / 
(11) 3179-0068 / (11) 3179-0039 
  
MÃO 2016 
Realização: Sociedade Brasileira 
de Cirurgia da Mão 
Data: 26 a 28  
Local: Maksoud Plaza Hotel – São 
Paulo – SP 
Informações/site: www.mao2016.
com.br/ 
  
CBOP 2016 - XII CONGRESSO 
BRASILEIRO DE ORTOPEDIA 
PEDIÁTRICA 
Realização: Sociedade Brasileira 
de Ortopedia Pediátrica 
Data: 26 a 28 
Local: Belo Horizonte – MG 
Informações/site: www.cbop2016.
com.br

JUNHO  
XIV CONGRESSO INTERNACIO-
NAL DE CATARATA E CIRURGIA 
REFRATIVA 
Apoio: CBO 
Data: 01 a 04 
Local: Parque Anhembi – São 
Paulo – SP 
Informações/site: www.bras-
crs2016.com.br/ 
  
I ENCONTRO DO DEPARTAMENTO 
CIENTÍFICO DE NEUROGENÉTICA 
DA ABN 
Realização: Associação Paulista de 
Medicina 
Data: 03 e 04 
Local: APM – Av. Brigadeiro Luís 
Antônio, 278 – São Paulo – SP. 
Informações: Departamento de 
Eventos (11) 3188-4281  
Site: www.apm.org.br/eventos/
neurogenetica/default.aspx 
  
XX CONGRESSO BRASILEIRO DE 
GERIATRIA E GERONTOLOGIA 

Realização: Sociedade Brasileira 
de Geriatria e Gerontologia 
Data: 08 a 11 
Localização: Centro de Eventos do 
Ceará – Fortaleza - CE 
Informações/site: www.cbgg2016.
com.br/ 
  
V CONGRESSO LUSO BRASILEI-
RO DE MEDICINA INTENSIVA 
Apoio: Associação de Medicina 
Intensiva Brasileira 
Data: 09 a 11 
Local: Best Western Manibu Recife 
- Recife – PE 
Informações: (11) 5089-2642  
Site: www.amib.org.br/lusobrasilei-
ro2016/ 
  
14º CONGRESSO BRASILEIRO DE 
TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA 
Realização: Sociedade Brasileira 
de Pediatria 
Data: 22 a 25 
Local: Centro de Convenções Ulis-
ses Guimarães – Brasília – DF 
Informações/site: www.ctip2016.
com.br/ 
  
26º COTESP – CONGRESSO DE 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Apoio: SBOT 
Data: 23 a 25 
Local: Centro de Convenções Ribei-
rão Preto - SP 
Informções: (11) 2137-5400 
Site: www.cotesp.org.br/  
  
XIV CONGRESSO BRASILEIRO 
DE CIRURGIA CRÂNIO-MAXILO-
-FACIAL 
Realização: Associação Brasileira 
de Cirurgia Crânio – Maxilo – 
Facial 
Data: 24 a 25 
Local: Maksoud Plaza – São Paulo 
- SP 
Informações: (11)3341-2980  
Site: www.abccmf.org.br/congres-
so2016/   
 
16º CONGRESSO BRASILEIRO DE 
GASTROENTEROLOGIA PEDIÁ-
TRICA 
Apoio: Sociedade Brasileira de 
Pediatria 
Data: 28 de junho a 01 de julho 
Local: Centro de Convenções de 
Vitória - Vitória – ES 
Informações: (41) 3022-1247  
Site: www.gastroped2016.com.br/ 
  

JULHO
V SIMPÓSIO SOGESP 
Realização: SOGESP 
Data: 01 e 02 

Local: Auditório do Hotel Renais-
sance – São Paulo - SP 
Informações: (11) 3884-7100 
E-mail: sogesp@sogesp.org.br 
 
8º TERADERM  
Realização: SBD 
Data: 01 e 02 
Local: Frei Caneca – São Paulo 
- SP 
Informações: (21) 2253-6747 
Site: www.sbd.org.br/
eventos/8%CB%9A-teraderm/ 
 
CINDOR 2016 - VII CONGRESSO 
INTERDISCIPLINAR DE DOR  
Apoio: SONESP 
Data: 06 a 09 
Local: Centro de Convenções 
Rebouças – São Paulo - SP 
Informações/site: www.cindor.
com.br/ 
 
19º SOBRICE 2016 
Apoio: FEBRASGO 
Data: 14 a 16 
Local: Centro de Convenções 
Rebouças – São Paulo - SP 
Informações: (11) 3361-3056  
Site: www.sobrice2016.com.br  
 
I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE 
CABELOS E UNHAS DA SBD 
Realização: SBD 
Data: 21 a 23 
Local: Mercure Belo Horizonte 
Lourdes Hotel - Belo Horizonte – 
MG 
Informações: (21) 2253-6747 
 
XXIV CONGRESSO DA SOCIEDA-
DE BRASILEIRA DE HIPERTEN-
SÃO 
Realização: Sociedade Brasileira 
de Hipertensão 
Data: 21 a 23 
Local: Centro de Convenções 
Rebouças – São Paulo - SP 
Informações/site: www.hiperten-
sao2016.com.br/ 
 
1º CONGRESSO BRASILEIRO 
MULTIDISCIPLINAR EM DIABE-
TES 
Realização: ANAD 
Data: 28 a 31 
Local: UNIP Unidade Vergueiro – 
São Paulo - SP 
Informações: (11) 5572-6559  
Site: www.anad.org.br/eventos/
congresso/ 
 
II CONGRESSO BRASILEIRO DE 
DOENÇAS FUNCIONAIS DO APA-
RELHO DIGESTIVO 
Apoio: Federação Brasileira de 
Gastroenterologia 
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Introdução 
às ideias de 
Melanie 
Klein
Tema: 
A Posição Depressiva
Dia: 4 de junho
Horário: às 9h

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

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

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

Meta Real

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

Data: 28 a 31 
Local: Gramado – RS 
Informações: (11) 3032-1460 
 
V COMINCO 
Realização: Associação Brasileira 
de Cirurgia Minimamente Invasiva 
da Coluna 
Data: 28 a 30 
Local: WTC – São Paulo - SP 
Informações/site: www.cominco.
com.br/ 

AGOSTO  
12º CONGRESSO PAULISTA DE 
DIABETES E METABOLISMO 
Realização: Sociedade Paulista de 
Diabetes e Metabolismo 
Data: 04 a 06 
Local: Centro de Convenções Feco-
mércio – São Paulo – SP 
Informações: (11) 3846-0729 
  
VII CURSO AVANÇADO DE RECI-
CLAGEM EM CLÍNICA MÉDICA 
Realização: Sociedade Brasileira 
de Clínica Médica 
Data: 08 a 12 
Local: Milenium Centro de Conven-
ções – São Paulo – SP 
Informações/site: www.sbcm.org.
br/reciclagem2016/ 
  
5º CONTROVÉRSIAS EM CIRUR-
GIA VASCULAR E ENDOVASCU-
LAR E IV SIMPÓSIO SVS CAPÍTU-
LO BRASIL 
Apoio: SBACV 
Data: 18 a 21 
Local: Hotel SENAC – Águas de 
São Pedro – SP 
Informações: (11) 3831-6382 
  
XIX CONGRESSO GAÚCHO DE 
GINECOLOGIA 
Apoio: FEBRASGO 
Data: 18 a 20 
Local: Hotel Plaza São Rafael – 
Porto Alegre - RS 
Informações/site: www.sogirgs.org.
br/congresso2016/ 
  
CÂNCER DE MAMA – GRAMADO 
2016 
Apoio: Sociedade Brasileira de 
Mastologia Regional São Paulo 
Data: 18 a 20 
Local: Serrano Centro de Eventos e 
Convenções – Gramado – RS 
Informações/site: www.cancerde-
mamagramado.com.br/ 
 
JORNADA DE ATUALIZAÇÃO EM 
REPRODUÇÃO HUMANA, ENDOS-
COPIA GINECOLÓGICA E CIRUR-
GIA MINIMAMENTE INVASIVA 

Apoio: FEBRASGO 
Data: 19 e 20 
Local: SOGIPA – Curitiba – PR 
Informações: (41) 3232-2535  
E-mail: sogipa2002@terra.com.br 
  
XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO 
DE REUMATOLOGIA 
Realização: Sociedade Brasileira 
de Reumatologia 
Data: 24 a 27 
Local: Centro de Convenções Ulys-
ses Guimarães - Brasília – DF 
Informações/site: www.sbr2016.
com.br/ 
  
10º CONGRESSO PAULISTA DE 
INFECTOLOGIA 
Realização: Sociedade Paulista de 
Infectologia 
Data: 24 a 27 
Local: Mendes Convention Center 
- Santos - SP 
Informações/site: www.infec-
tologiapaulista.org.br/congres-
so2016/ 
  
XX CONGRESSO DA SBTMO 2016 
Realização: Sociedade Brasileira 
de Transplante de Medula Óssea 
Data: 24 a 27 
Local: Hotel Gran Marquise – For-
taleza – CE 
Informações/site: www.sbt-
mo2016.com.br/ 
  
XXI CONGRESSO PAULISTA DE 
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 
Realização: SOGESP 
Data: 25 a 27 
Local: Transamérica Expo Center - 
São Paulo – SP 
Informações: (11) 3884-7100  
Site: www.sogesp.com.br/congres-
so/2016/inicio 
  
VII JORNADA LYONESA NO 
BRASIL 
Realização: Sociedade Brasileira 
de Cirurgia do Joelho (SBCJ) 
Data: 25 a 27 
Local: Royal Palm Plaza Hotel – 
Campinas - SP 
Informações: (11) 3283-3326 / 
Site: www.rveventos.net/
jornadalyonesa2016/index.
php?page=inscricoes 
  
XXVII CONGRESSO BRASILEIRO 
DE NEUROLOGIA 
Realização: Academia Brasileira de 
Neurologia 
Data: 27 a 31 
Local: Expominas – Belo Horizonte 
– MG 
Informações/site: www.neu-
ro2016.com.br/ 
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Já está tudo pronto para a 6KENNEDY 
corrida e caminhada da circulação que 
a Associação Paulista de Medicina São 
Bernardo/Diadema, em conjunto com a 
equipe médica da Fluxo, irá promover 
no dia 19 de junho (um domingo), a 
partir das 7h. As inscrições irão até 12 
de junho, no valor de R$ 55, com direito 
a um kit básico com camiseta e ecobag, 
que será distribuído aos participantes 
na véspera do evento.

Serão duas modalidades: caminhada (3Km) e corrida (6Km), com duração de 90 minutos. As provas acontecerão no Ginásio 
Poliesportivo Adib Moysés Dib, localizado à Av. Kennedy. 1155, Parque Anchieta, São Bernardo. 

Para se inscrever e obter maiores informações acesse o site www.6kennedy.com.br

Com um público de 4 milhões de praticantes regulares (IBCE - 2014), 
atualmente a corrida de rua é o segundo esporte mais praticado no 
Brasil- em 2015 foram realizadas 612 corridas de rua no Estado de São 
Paulo. Enquanto isso, nos EUA, pelo menos 25 milhões de pessoas 
praticam corrida por 50 dias ou mais no ano. Os corredores regulares, 
com mais de 100 dias de prática anual, chegam a 19 milhões, cerca 
de 6% da população do país, conforme dados da Sporting Goods Ma-
nufacturers Association (SGMA). Embora o Brasil ainda esteja aquém 
dos EUA no que diz respeito ao número de praticantes, percebe-se 
que a corrida de rua tornou-se moda entre as atividades-âncoras 
para hábitos de vida mais saudáveis. A maioria dos praticantes de 
corrida de rua busca melhorar seus parâmetros cardiorrespiratórios, 
contribuindo com a melhora da qualidade de vida. 

A circulação sanguínea é composta pelo coração e vasos sanguí-
neos (como as artérias, as veias e os linfáticos) que, de uma forma 
conjunta e dinâmica, são responsáveis por levar nutrientes e oxigênio 
aos tecidos, através do fluxo sanguíneo, bem como eliminar resíduos 
do corpo humano. Portanto, a melhora desses parâmetros pela prá-
tica regular da corrida de rua torna-se grande aliada na motivação 
dos corredores, além de ser uma forma preventiva para doenças 

da circulação, cada vez mais frequentes na população 
mundial e responsáveis pela aterosclerose (obstrução 
crônicas das artérias), que pode causar infarto agudo do 
miocárdio, acidente vascular cerebral (AVC), insuficiência 
renal crônica e amputações de membros. As atividades 
como corrida e caminhada também ajudam na saúde das 
veias, que, quando doentes, levam à formação de varizes. 

Considerando todas as vantagens da corrida e da 
caminhada, a equipe médica da Associação Paulista de 
Medicina São Bernardo/Diadema e a Fluxo se propuseram 
a criar a “Corrida e Caminhada da Circulação” - 6Kenne-
dy. Os organizadores acreditam que esses esportes são 
aliados dos profissionais da área da Saúde no combate 
das doenças vasculares.

Dr. Rafael Couto Melo
Dr. Robson Barbosa de Miranda

Coordenadores da 
Corrida e Caminhada da Circulação 6Kennedy 
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A Diretoria da Sociedade Brasileira de Angiologia 
e Cirurgia Vascular (SBACV) - Seccional ABC, com o 
apoio da Associação Paulista de Medicina São Bernar-
do/Diadema (APM-SBC/D), promoveu o I Fórum Como 
está o atendimento em cirurgia vascular pelo SUS na 
Região do Grande ABCD?

Promovido na sede da APM-SBC/D, o fórum apresen-
tou três temas, cada um exposto por um profissional 
de destaque na área: Como Estamos em São Caetano 
do Sul?, Lidiane  Rocha Brand, Chefe do Serviço de 
Cirurgia Vascular do Hospital Marcia Braido, São Cae-
tano; Como Estamos em Mauá?, Rafael Furst, Chefe do 
Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital Nardini, Mauá; 
e Como Estamos em São Bernardo?, Yumiko Regina 

Dentro da sua missão de Responsabilidade Social, a Associação Paulista 
de Medicina São Bernardo/Diadema (APM-SBC/D) promoveu mais uma 
doação de amostras de remédios, desta vez, à Paróquia Nossa Senhora 
de Fátima, localizada na Rua Flávio Fongaro, 126, Vila Marlene, São Ber-
nardo, que, através de profissionais especializados, será a responsável 
pela distribuição dos remédios à população necessitada que assisti.

Parabéns aos médicos que participaram dessa ação, doando as amos-
tras grátis à APM-SBC/D: a ginecologista Maria Christina Pacheco Oliveira, 
o cardiologista Francisco Porto e a geriatra/cardiologista Dora Mercedes 
Marreros Maravi.

Yamazaki, Chefe do Serviço de Cirurgia Vascular 
do Complexo Hospitalar de S.B.C. Para debater 
os temas foi convidado o Prof. Dr. João Antonio 
Correa, Professor titular de Angiologia e Cirurgia 
Vascular da FMABC e Diretor Técnico  do Centro 
Hospitalar de S. André.

Aberto pelo Diretor da SBACV- Seccional ABC, 
Márcio Barreto de Araujo, o fórum contou com 
a participação do presidente da APM-SBC/D, 
Marcelo Ferraz de Campos, e do advogado da 
entidade, Fernando Godoi, que, especialista em 
Defesa Profissional, apresentou as últimas ações 
da entidade nessa área.

O evento foi encerrado com jantar de confraterni-
zação, servido no salão de festa da entidade. 



A Trombose Venoso 
Profunda (TVP) é de-
finida como sendo a 
oclusão de uma veia 
do sistema venoso 
profundo, de forma 
total ou parcial, em 
qualquer parte do cor-
po. Mais de 80% dos 
casos ocorrem nos 
membros inferiores, 
em consequência dis-

so, focaremos o artigo nesta doença. O diagnós-
tico rápido e as ações terapêuticas precoces são 
fundamentais para que se evitem complicações 
que podem ser, inclusive, letais.

A TVP pode deixar como sequela quadro de 
varizes de membros inferiores por síndrome 
pós-trombótica, ou seja, dor e edema acompa-
nhados de pigmentação acastanhada e, até, 
úlceras. Tais complicações acontecem em uma 
fase tardia da doença.

Ocorrem pelo fato de as válvulas venosas 
serem destruídas no processo de recanaliza-
ção da trombose. Assim, no curso natural da 
doença, pode haver insuficiência valvular com 
consequente refluxo que justificam a síndrome 
pós-trombótica.

A complicação mais temida dessa doença é 
a embolia pulmonar. Muitas vezes letal, acomete 
cerca de 10% (5%-15%) dos pacientes não trata-
dos. Trata-se da migração da porção não fixa do 
trombo (cauda do trombo), com oclusão da arté-
ria pulmonar e/ou seus ramos. As repercussões 
disso variam de frustras até o óbito. Os fatores de 
risco, chamados de “Tríade de Virchow”, são a 
estase sanguínea, a lesão endotelial e os estados 
de hipercoagulabilidade.

O diagnóstico inicial é, sempre, presuntivo e 
agrupa quadro clínico (dor, edema, empastamen-
to muscular, engurgitamento de veias do sistema 
venoso superficial, aumento de temperatura e 
dor à palpação) com exposição a fatores de 
risco e ressaltar que grande parte das tromboses 
venosas profundas. Cabe ressaltar que grande 

parte das TVPs são subclínicas, ou seja, 
oligossintomáticas. Assim, ao suspeitar 
de um quadro de trombose, o tratamento 
deve ser instituído imediatamente até que 
os exames sejam feitos. Vale a máxima: 
“Melhor pecar pelo excesso”.

Feito o diagnóstico, que deve incluir 
história clínica, exame físico, exames de 
laboratório, ultrassonografia vascular e, 
em alguns casos, o exame de flebografia 
(este em casos específicos, uma vez que 
é invasivo), o tratamento deve ser iniciado 
sem delonga.

Os medicamentos utilizados para o 
tratamento das tromboses são, de forma 
geral, os anticoagulantes. Eles podem ser 
administrados por via intravenosa, subcu-
tânea e oral.

Devemos pensar em tratar cirurgica-
mente as tromboses em casos específicos 
como, por exemplo, aquelas que evoluem 
para “Phlegmasia”. De forma geral, pode-
mos dizer que estes são casos em que a 
parte arterial é comprometida pela gravi-
dade da doença venosa instalada. Assim 
podemos e devemos lançar mão de um 
recurso chamado fibrinólise. Trata-se de 
uma tentativa de dissolver o trombo com 
fibrinolíticos injetados “in loco”.

Com isso diminuímos o comprometimen-
to venoso e, consequentemente, o arterial. 
Lançamos mão do mesmo tratamento em 
tromboses de veias mais proximais, em 
pacientes jovens e, portanto, com grande 
possibilidade de graves síndromes pós-
-trombóticas. Isto diminuiria as sequelas 
deixadas pelo quadro agudo.

Outra possibilidade é tratar cirurgica-
mente uma trombose cuja causa é a com-
pressão da veia ilíaca esquerda pela artéria 
ilíaca direita. Essa compressão, quando 
significativa, seria a causa de tromboses 
proximais e, desta feita, após a fibrinólise 
é realizado um estudo contratado e, se 

identificada tal compressão, deve-se proceder 
a dilatação (angioplastia) e colocação de stents 
no local para que tal efeito seja minorado. A 
compressão é chamada de Síndrome de May 
Thurnner (ou de Cocket).

A fibrinólise é, também, utilizada em pacientes 
com embolia pulmonar maciça, especialmente 
naquelas com aumento expressivo de pressão de 
artéria pulmonar e com repercussão hemodinâmi-
ca. Esta é uma medida de salvamento que deve 
ser utilizada para preservar a vida dos pacientes 
acometidos sempre que não houver, naturalmen-
te, contraindicação para o procedimento.

Em pacientes com TVP e com possibilidade 
de tomar anticoagulante, o tratamento é bem 
definido com normativas e diretrizes estabele-
cidas pela Sociedade Brasileira de Angiologia e 
Cirurgia Vascular (SBACV), porém, há pacientes 
com impossibilidade de ser anticoagulado.

Para esses casos, na impossibilidade de tratar 
da forma tradicional, lançamos mão de um dispo-
sitivo chamado filtro de veia cava inferior. Trata-se 
de uma prótese metálica, compactada em uma 
bainha que é colocada na veia cava inferior, 
acima do ponto da trombose, com o objetivo de 
evitar a embolia pulmonar.

Este procedimento não trata a trombose, 
porém pode evitar a temida complicação com 
potencial letal. O procedimento é, geralmente, 
rápido podendo ser feito com anestesia local. O 
filtro pode ser definitivo ou temporário. Este último 
é colocado nos pacientes que serão submetidos 
a fibrinólise e naqueles em que a impossibilidade 
de anticoagulação é temporária. Para as outras 
situações o filtro definitivo é bem aceito.

Em nosso serviço usamos a profilaxia como 
melhor forma de tratamento, afinal, prevenir é 
sempre melhor que remediar. Mas caso a TVP 
esteja instalada, um organograma é disparado 
e seguido para que o diagnóstico seja feito 
e a melhor opção terapêutica iniciada. Com 
isso diminuímos as chances de complicações 
e prevenimos a instalação de grave síndrome 
pós-trombótica.
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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: 4330-6166 / 4125-4439

ALUGA-SE
Salas e  horários disponíveis para consultório, 
de preferência para pediatras ou  neurologistas.
Av. Dom Pedro II. 125 
Tratar com Dra. Daisy, fone: 4992-7111

LOCAÇÃO
• Aproximadamente 36m², 2 salas distintas 

e 2 banheiros. 
Endereço: Av. Índico nº 61, térreo
Fone para Contato: 4122- 1362 / 99108-3644

• Sala comercial com 54m², 1 banheiro com 
sacada de frente para Avenida em Bairro Boa 
Vista – SCS

Aceito negociação.
Contato (11)99687-9704 com Luis Fernando.

•Conjunto de salas montadas (75m2), com 
salas de reunião, auditório e 2 WC, com registro 
de trabalho ANVISA

Prédio com gerador e água de reuso nos 
banheiros, condomínio de R$ 1.000,00 e IPTU 
R$ 250,00
Edifício The Office, Rua Alegre, 470, conjunto 
207, São Caetano – SP
Informações: (11) 4224-7800 / (11) 9 9987-
0105 
Tratar com Dr. Adston J. Stanguini                                                 

 
SUBLOCAÇÃO 
PARA MÉDICOS E PSICÓLOGOS
Edifício Pasteur 
Rua Jurubatuba, 845 sala 102
Telefone para contato: 
(11) 4121-3965 

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

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

CLASSIFICADOS

• Amplo 

• Climatizado 

• Completa 
infraestrutura 

• Fácil acesso

PRECISA-SE 
• Neonatologista, Médicos Pediatras, Clínico 

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

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

• Médicos com os seguintes títulos de espe-
cialistas AMB: Cirurgia Infantil, Infectologista, 
Mastologista, Reumatologista, Geriatria e En-
docrinologista Infantil. Enviar currículo para o 
e-mail: administracao@apmsbc.org.br, a pessoa 
responsável entrará em contato, caso a vaga 
ainda não esteja preenchida.




