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EDITORIAL

Refletindo para 2018
Final de ano, este é um momento de reflexão
e renovação, que culmina com o ano novo que
começará. Nem sempre tivemos boas notícias,
mas, com todas as dificuldades, as nossas entidades médicas unidas conseguiram melhorias
para a classe médica. Novas eleições na APM
conduziram o dr. José Luis Gomes do Amaral à
presidência, colega com vasta experiência no
associativismo e que, certamente, nos enche de
esperança quanto aos rumos do associativismo
da classe médica.
No âmbito municipal, São Bernardo, apesar
da crise que está estabelecida a nível nacional,
através das ações do nosso Secretário da Saúde,
dr. Geraldo Reple e do Prefeito Orlando Morando,
está conseguido avanços significativos. O Hospital de Clínicas que durante o governo passado
atendia apenas 40% da nossa população, hoje
está em pleno uso da sua capacidade, o novo
hospital de urgência está sendo construído e um
hospital tradicional conhecido como Hospital Anchieta está em plena reforma, para se tornar um
centro de referência no tratamento oncológico
em nossa região. Cerca de 250 novos médicos
foram contratados com o objetivo de melhorar o
atendimento à população que depende do SUS.
No Sistema Complementar Privado, grandes investimentos têm sido feitos e, consequentemente,
trazido transformações importantes na prática da
medicina privada do município - hoje praticamente todos os hospitais privados estão sob controle
e gestão de grandes grupos nacionais.
Com este quadro, a Associação Paulista de
Medicina – Regional SBC/D está procurando
oferecer aos colegas médicos e seus associados um projeto onde o interesse de cada um
seja preservado e defendido. A interação com
as ações municipais, projetos com parceiros,
quer seja na área securitária, serviços, ações
culturais e associativas estão sendo priorizados.
Nossa diretoria está totalmente envolvida com
Revista Visão Médica - Informativo da APM Regional São Bernardo do Campo e Diadema

o interesse da categoria
médica, tanto do associado quanto daqueles
colegas que, por qualquer motivo, ainda não
façam parte do nosso
quadro associativo.
Para que possamos
cada vez mais estar fortalecidos em defesa da
João Eduardo Charles
Presidente da Associação Paulista de
boa prática médica,
Medicina São Bernardo/Diadema
pública ou privada, é
fundamental que os colegas que ainda não
integram o nosso quadro associativo façam a
adesão à nossa associação. O custo da mensalidade, além de não ser significativo, será
retornado ao colega através dos projetos que
desenvolvemos em serviços como atendimento
jurídico, orientação administrativa, despachante,
projetos culturais, clube de campo etc.

“Com este quadro, a Associação Paulista de
Medicina - Regional SBC/D está procurando
oferecer aos colegas médicos e seus associados
um projeto onde o interesse de cada um seja
preservado e defendido”
Com muito prazer estamos dando continuidade
ao projeto desenvolvido pelo ex-presidente, dr.
Marcelo Ferraz de Campos, que tive a honra de
suceder, e também estamos afinados com a nova
gestão da Associação Paulista de Medicina/SP,
presidida pelo dr. José Luiz Gomes do Amaral,
colega há 30 anos e com o qual tive o privilégio
de compartilhar várias lutas em prol da classe
médica e, até hoje, manter uma excelente relação ético-profissional.
Finalizando, desejamos que 2018 seja um ano
pleno de realizações para os nossos associados
e parceiros.
Dezembro de 2017

4

Dezembro de 2017

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

5

PALAVRA DO DIRETOR

A Revista
Visão Médica
é uma publicação da
Associação
Paulista de
Medicina
Regional São
Bernardo
do Campo e
Diadema

REDAÇÃO
Rua Pedro Jacobucci, 400
Jardim América • 09725-750 • São
Bernardo do Campo/SP
(11) 4125-4439 • (11) 4330-6166
e-mail: administracao@apmsbc.org.br
www.apmsbc.org.br
Presidente
João Eduardo Charles
Diretores Responsáveis
Rubens Martins Neto
William Fidelix
Editora Responsável
Sonia Macedo
Mtb. 15.787
Redação, Revisão e Fotos
Sonia Macedo
(11) 9 6630-6732
Editor de Arte
Alex Franco
Arte
Comunicação Assertiva
www.assertiva.ppg.br
(11) 2691-6480
Periodicidade: mensal
Tiragem: 1.500 exemplares
Circulação: Grande ABCD
Portal da APMSBC/D
www.apmsbc.org.br
Publicidade: APM - SBC/D
(11) 4330-6166 • (11) 4125-4439

Os anúncios e matérias assinadas
publicados nesta revista são inteiramente de responsabilidade dos
anunciantes e autores. A APM não se
responsabiliza pelos conteúdos .

Podemos mudar
o rumo de uma
epidemia mundial?

“Todo conhecimento implica em poder”
Friedrich Nietzsche

Vivemos uma época em que os avanços
tecnológicos para diagnóstico, tratamento
e os potentes fármacos para terapêutica
e controle de doenças estão permitindo
o avanço da longevidade da população
mundial. Entretanto, frequentemente somos ameaçados por epidemias virais ou
bacterianas que dizimam muitas vidas,
mas que, por outro lado, acabam provocando o avanço e grandes descobertas
científicas.
Uma epidemia, no entanto, vem sendo
difícil de ser controlada: o Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2). A cada seis segundos
ocorre uma morte de causa cardiovascular
associada ao aumento da incidência de
DM2, HAS – Hipertensão Arterial Sistêmica,
obesidade e dislipidemia.
A IDF - International Diabetes Federation
acaba de publicar o atlas de diabetes 2017.
São 425 milhões de adultos com diabetes no
mundo, sendo que 1 em cada dois permanece sem diagnóstico. Um em cada 6 nascimentos é afetado pelo aumento da glicemia
gestacional, com riscos de complicações no
parto tanto para a mãe como para o feto e,
posteriormente, maior risco de desenvolver
DM. O índice de DM gestacional é maior em
mulheres mais idosas e obesas.
Outros dados da IDF apontam que ¾
das pessoas com DM2 residem em países
de baixa e média renda; 2/3 residem em
áreas urbanas e estão em idade produtiva;
a idade de incidência é de 20 a 79 anos,
sendo que após os 65 anos aumenta o
risco de complicações. Mais um dado: um
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milhão de crianças tem DM1,
sendo que 586 mil vivem em
países pobres.

Sylvia Ghiotto Abdian
Diretora Financeira e Patrimônio

No Brasil, 12 milhões de pessoas têm DM2,
sendo que 73,7% dos portadores não são diagnosticados e dos diagnosticados, 3 em cada 4 são
mal controlados (hemoglina glicada>8,5 a 9,5%).
No total, 12% do gasto global em saúde (US$
727 bilhões) estão ligados à DM. A maior incidência de DM2 se deve ao nível de urbanização,
envelhecimento populacional, sedentarismo,
aumento da obesidade e ao aumento de hábitos
alimentares menos saudáveis.
O que podemos fazer para mudar essas
estatísticas?
Primeiro: Diagnosticar precocemente (sempre estar atento aos sintomas, como aumento
da sede, aumento do número de micções,
cansaço, fraqueza, emagrecimento súbito,
formigamento etc.).
Segundo: Rastrear a população de risco:
idade mais avançada, antecedentes familiares,
obesos, hipertensos...
Terceiro: Educar:
a) Portadores da doença para maior adesão ao uso correto de medicação, prática de
atividades físicas e bons hábitos alimentares;
b) Profissionais da saúde para cobrar mudanças de atitudes dos seus pacientes;
c) Nossos governantes para mudanças de
atitudes, principalmente em relação à política
de aquisição de novos medicamentos que
permitam melhores controles glicêmicos e,
com isso, redução das complicações cardiovasculares.
Dezembro de 2017
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APM-SBC/D: Forte
atuação na defesa
profissional médica
A Associação Paulista de Medicina São Bernardo e Diadema – APM-SBC/D realizou grandes
contribuições em prol da classe médica no mês
de novembro, muitas executadas através do seu
departamento jurídico.
Primeiramente, a APM-SBC/D promoveu o
I Simpósio de Auditoria e Perícia Médica dos
Planos de Saúde, realizado no dia 9/11, no anfiteatro da entidade, cujo programa apresentou
palestras e discussões relevantes sobre o tema
(acompanhe a cobertura do evento na coluna
Aconteceu da página 15).
Também em novembro, o coordenador do departamento Jurídico da APM-SBC/D, Fernando
Godoi, participou de reunião de apresentação

do modelo de Junta Médica Colegiada ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para
utilização no Judiciário, que contou com a presença do desembargador presidente do TJ-SP,
Paulo Dimas, e também ao Conselho Federal de
Medicina (foto), sendo elogiado por ambas as
instituições, devido aos benefícios que geram
ao paciente.
“Ato subsequente ao posicionamento contrário
emitido pelo médico auditor, a junta médica colegiada é uma ferramenta criada pela Sociedade
Brasileira de Neurocirurgia (SBN), em parceria
com a Sociedade Brasileira de Ortopedia e
Traumatologia (SBOT), Sociedade Brasileira de
Coluna (SBC), que propicia a resolução de conflitos de forma isenta e imparcial”, explica Godoi.

Projeto de Lei nº 7.419/06
Outro tema que exigiu forte atuação da entidade foi o Projeto de Lei nº 7.419/06, o qual
pretende produzir severas alterações na Lei
nº 9.656/98, seja na esfera do paciente (consumidor) como na do médico. Caso o PL seja
aprovado, as operadoras passarão a escolher o
material a ser utilizado pelo médico nos procedimentos cirúrgicos, ao contrário do que prevê o
atual modelo, onde cabe ao médico determinar
as características da OPME, nos termos da Resolução CFM nº 1.956/10 e RN ANS nº 424/17.
Devido à relevância do tema, o coordenador
do departamento Jurídico da APM-SBC/D se
reuniu com o Deputado relator Rogério Marinho,
quando protocolaram pedido de exclusão dessa
proposta. Godoi explicou que o pedido foi fundamentado no receio de queda de qualidade
dos materiais, na possibilidade de cartelização
Dezembro de 2017

com majoração dos preços dos materiais, no
aumento da judicialização, na necessidade da
existência de regulamentação da ANS e do CFM
sobre o tema e, principalmente, na autonomia
do médico em saber o que é melhor para seus
pacientes. Foi explicado ainda que a junta
médica colegiada e os manuais de utilização
racional de dispositivos médicos implantáveis
são instrumentos efetivos para evitar abusos e
detectar a má prática da Medicina.
“As argumentações foram bem recebidas pelo
Deputado relator, que elogiou a criação da junta
médica na forma colegiada, recomendando ser
esta a ferramenta ideal a ser utilizada por todas
as especialidades médicas no Brasil”, comenta
Godoi, que assegura que o departamento jurídico da APM-SBC/D acompanhará os deslindes
da tramitação do projeto.
Revista Visão Médica - Informativo da APM Regional São Bernardo do Campo e Diadema

7

10Kennedy
2a Corrida e Caminhada da Circulação

A
R
A
P
A
D
A
G
O
R
ORde Outubro
PR
29
8
1
0
2
/
5
27/0
Início: 7h
Ginásio Poliesportivo de São Bernardo, Adib Moysés Dib
Av. Kennedy, 1155

Visite o website
www.10kennedy.com.br
e se inscreva!
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Conﬁra as ofertas imperdíveis dos parceiros da APM / Centr
Agência de Turismo
CW TOUR
2% a 20% de desconto
A CW Tour é uma agência de viagens
especializada em serviços de consultoria, com foco no melhor atendimento e custo-benefício para seus
clientes. Com 14 anos de experiência
no mercado, a agência trabalha para
garantir que a sua viagem seja única
e inesquecível.
Localização: São Paulo e Grande ABC.
Cursos

TARGET ENGLISH
Associados e seus dependentes
têm 10% de desconto 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 / 32144816 contato@targetenglish.com.br
CEL LEP
10% de desconto
Oferece 10% de desconto válido
para os curso de inglês e espanhol
(em turmas regulares) em todas as
unidades do grupo
Localização: Grande São Paulo
Lazer e Entretenimento
BILHETERIA.COM
10% a 50% de desconto
Preencha seu cadastro no site
www.bilheteria.com/apm. Após
isso confira as promoções
para teatros, cinemas, shows,
espetáculos, entre outros. Divirtase!
Localização: Compras on-line
BOURBON STREET MUSIC
20% de desconto
Um dos melhores bares e restaurantes com música ao vivo de São

Paulo, com 20% de desconto no
couvert artístico.
Localização: São Paulo
Serviços
GIULIANA FLORES
10% de desconto
Em parceria com a APM, oferece
10% de desconto para as compras
realizadas pelo sitewww.giulianaflores.com.br/apm
Localização: Nacional (compra on-line)
MDS CONSULTORES DE
SEGUROS E RISCOS
Nossos associados podem
contratar seguros de automóvel,
residência, viagem, equipamentos
e patrimonial (consultórios,
clínicas e hospitais) das melhores
seguradoras do mercado, por
preços e condições exclusivas,
extensivas aos pais, filhos e
cônjuges dos associados.
Mais informações: https://worksite.
mdsinsure.com/apm
contato: (11) 3188-4564 / 31048501 | apm@mdsinsure.com
DROGARIA SÃO PAULO
5% a 30% de desconto
Com atendimento 24 horas e
mais de 550 filiais, está presente
nos estados de São Paulo, Minas
Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e
Pernambuco. Em parceria com a
APM, oferece aos associados os
seguintes descontos nas compras
à vista:
- 20% para Demais Medicamentos
/ OTC
- 30% para Medicamentos Genéricos
- 5% para Perfumaria e Higiene
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/
ZURICH
Em parceria com a APM, oferece
aos associados rentabilidade
diferenciada, taxas competitivas e
facilidade na adesão ao plano de
previdência complementar.
Localização: São Paulo
Tel.: (11) 3750.3210 / 3090.3510
e-mail: apmprev@angaprev.com.br
FAST SHOP
Até 30% de desconto
Nos produtos do Fast Shop, hot site
exclusivo criado para a Associação
Paulista de Medicina, onde você
terá acesso a preços diferenciados,
condições especiais e um mix único
de produtos.
Localização: nacional (compra on-line)
AUDI
Oferece de 9% a 14% de desconto
aos associados a sua gama de
veículos com condições especiais
adquiridos diretamente da Audi do
Brasil através das concessionárias*.
Localização: São Paulo (*consulte
modelos e concessionárias participantes)
ELECTROLUX
Até 30% de desconto
Produtos Electrolux com descontos
especiais.
www.shopclub.electrolux.com.br
Localização: Nacional (compra on-line)
APPLE | IPLACE
Produtos da Apple na iPlace com
desconto e a qualidade que todo
associado APM merece. Visite o
site do club|apm para ter acesso

Acesso e informações: www.apm.org.br/clubedebeneficios Confira
Dezembro de 2017
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ral de atendimento: (11) 3188-4270 / 4339 / 4579 / 4370.
ao desconto.
Localização: compras on-line
MERCEDES-BENS
8% de desconto
Conte com a tradição e qualidade
indiscutível dos veículos Mercedes-Benz e com a experiência que
só a estrela de três pontas pode
proporcionar, além do conforto,
economia e tranquilidade na hora
de sua manutenção.
Para os associados, a Mercedes
oferece 8% de desconto na tabela
de preços vigentes na data da
compra do Automóvel*.
Conheça a linha completa e maiores informações no site
www.mercedes-benz.com.br
Localização: Nacional (on-line)
KIA SAVOL
3% a 30% de desconto
Aos associados APM e seus
dependentes, a Kia Savol oferece
3% de desconto no valor da tabela
geral da concessionária, 30% na
aquisição de acessórios e 10% nas
revisões periódicas.
Além disso, oferece aos associados benefícios como pintura (metálica e perolizada) na compra de
qualquer veículo zero quilometro,
além de test-drive, serviço de logística e assessoria para transporte e
entrega de veículos.
Localização: Santo André, São Bernardo do Campo, São Paulo (Ipiranga) e São José dos Campos.
TESTES GENÉTICOS
5% de desconto
Aos associados APM, oferece 5%
de desconto na taxa de Assessoria Técnica para a realização de
testes genéticos como Painel de
Oncologia Completo, Exoma, Painel
de arritmia cardíaca e Painel de
epilepsia, entre outros.
Localização: São Paulo

Uso Pessoal

VILLAS PARATY
20% de desconto
A Villas de Paraty, uma das melhores pousadas de Paraty (RJ), agora
faz parte do Clube de Benefícios.
Aproveite a oportunidade para
conhecer as maravilhas desta
linda cidade histórica. Para mais
informações, acesse www.villas-de-paraty.com.br.
Localização: Paraty – RJ
BRASTEMP/CONSUL
Clube de compras exclusivo com
produtos Brastemp, Consul e
KitchenAid direto da fábrica, com
ofertas garantidas! Compres em até
10 vezes sem juros no cartão de
crédito, com entrega em todo Brasil.
Localização: Nacional (on-line)

Dr!,
Se tiver interesse em
receber mensalmente
a revista, cadastre-se
na Associação Paulista
de Medicina de São
Bernardo/Diadema. Se
já for sócio, mantenha
sempre atualizado
telefone, e-mail e
seu endereço para
correspondência
Tel. (11) 4330 - 6166
administracao@apmsbc.org.br
www.apmsbc.org.br

FASCAR
5% de desconto
Há mais de 50 anos no mercado,
é uma das lojas mais tradicionais
especializada em calçado e
acessórios masculinos. Oferece
aos associados descontos
especiais para compra nas lojas
físicas e on-line.
Localização: nacional (on-line)
UNIDAS
Até 55% de desconto
Reserve e garanta até 55% de desconto na diária nacional. Reservas
pelo site, Central de Reservas ou
nas lojas Unidas.
Localização: Nacional
FAZENDA DONA CAROLINA
10% a 20%
Aproveite, desfrute de toda a estrutura com 20% de desconto nos fins
de semana em baixa temporada
e 10% de desconto nos pacotes e
feriados prolongados.
Localização: Itatiba

a neste endereço as unidades participantes e as condições para usufruir dos benefícios.
Revista Visão Médica - Informativo da APM Regional São Bernardo do Campo e Diadema
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As modificações emocionais
de final de ano
Mais um final de ano se aproxima,
e com ele, as inevitáveis consequências de mobilizar os nossos
conteúdos emocionais. Devido à
condição “final” de um ano e “começo” de outro, tudo somado ao
clima de festas, músicas natalinas,
confraternizações, recordações...,
ninguém passa este período sem
ser mexido emocionalmente. “Uma
parte das pessoas fica mais
Romildo Gerbelli
Conselheiro Fiscal e Coordenador do
Departamento de Psicanálise da APM-SBC/D
alegre, feliz, adora essa época
do ano; enquanto outras têm
uma verdadeira aversão - entram em tristeza,
depressão, tornam-se apreensivas, fóbicas e eufóricas”, observa o psiquiatra e psicanalista Romildo Gerbelli, conselheiro Fiscal e coordenador
do Departamento de Psicanálise da Associação
Paulista de Medicina São Bernardo/Diadema.
Seria esperado, afirma Romildo, que fosse uma
época do ano agradável, em função dos vários
momentos festivos (confraternizações, amigo
secreto, jantares...), mas não! Para aquelas
pessoas que sofrem, a coisa é bem diferente:
“É a pior época do ano”; “Essa época teria que
ser riscada do calendário”, “É sofrido demais”,
lamentam-se os pacientes. Em entrevista à revista Visão Médica, o psiquiatra e psicanalista
Gerbelli explica esse processo.

“É fundamental pensar com muito cuidado o que
se pretende, como se conseguir aquilo, mas sem
sair do chão”
Por que têm pessoas que ficam infelizes
nesta época do ano?
É uma situação muito complexa. Nesta época,
ocorre a conjunção de centenas de situações
emocionais, mobilizadas do inconsciente ao
Dezembro de 2017

mesmo tempo, interagindo-se entre si. Não é difícil entendermos que cada pessoa é uma e que
cada uma tem seu modo mental de ser, com o
seu recheio individualizado, seu modo de sentir,
sofrer, desejar, formar expectativas, planejar a
vida, aceitar os fracassos ocorridos. Cada um
tem sua maneira para sofrer as perdas de entes
queridos, amigos, pessoas queridas. Cada um
tolera de forma diferente os acontecimentos,
conforme o acervo próprio, formado dentro de
si. Assim, a maneira de cada um ver a época
do ano é diferente da do outro. Para muitos, a
época de final de ano simboliza o nascimento de
Jesus. Para outros, “puro comércio, totalmente
deturpada”. Outros diriam que este período do
ano é para acontecerem os frustrados pedidos
de perdão, que não ocorrem. Já outros, um
período de se fazer planos, projetos, retomar
caminhos. O fato é que os estados mentais
depressivos e ansiosos são muito comuns no
final do ano. A tristeza talvez seja a campeã dos
sintomas, seguida pela indesejada ansiedade. O
desconforto que a pessoa passa a viver é ruim
demais. Afloram muitos desgostos, decepções,
desilusões, desapontamentos, de perda de esperança e expectativas etc. Também ocorrem
estados mentais totalmente opostos aos da
depressão, o dito humor elevado e eufórico,
em que as pessoas ficam demasiadamente
alegres, felizes, em verdadeiro estado de graça,
de felicidade plena, com compras e presentes
excessivos.
Quais são as causas disso?
A mente humana possui uma infraestrutura
individualizada. Cada um é único. Mesmo entre
os irmãos existem diferenças marcantes. A começar pela hereditariedade. O mundo pulsional
proporciona centenas e centenas de vezes mais
variedades do que a “simples” impressão digital. Cada qual com o seu conjunto de pulsões
das mais diversas ordens, com intensidades e
Revista Visão Médica - Informativo da APM Regional São Bernardo do Campo e Diadema
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pressões internas diferentes, infinitos desejos
diferentes, necessidades vitais diferentes etc.
Interagindo a esse mundo de pulsões, vão
acontecendo uma infinidade de vivências e
experiências, a começar pela vida intrauterina,
seguidas pelas experiências ocorridas ao longo
da vida, sejam elas boas ou ruins, que vão sendo assimiladas, transformando-nos finalmente
no que cada um é. O acolhimento, a proteção,
o carinho, as rejeições, as perdas, os traumas
psíquicos, um número infinito de experiências
vão compondo e estruturando nossa mente,
resultando nas características de cada pessoa.
Os traumas psíquicos e fixações mentais, que
são vivências altamente marcantes que ficaram
instaladas no inconsciente, tendem a ser reproduzidas no futuro, dando um tom ao consciente
de que novamente estão acontecendo, trazendo
as boas ou sofridas emoções para o presente.
Para ir um pouco mais a fundo no tema, um
grupo de fixações mentais são as vivências e
registros mentais da época de quando ainda
éramos apenas fetos, dentro do útero de nossas
mães. Hoje se sabe que, pelo menos a partir
do quinto mês de gestação, os fetos podem
registrar cem números de experiências que
vivenciam e as quais poderão influenciar o seu
futuro. Dependendo da fase que se está dentro
do útero, registra-se boas ou más situações.
Das boas, citando algumas: o acolhimento, o
amparo, a proteção, situações interligados a ser
provido, proteção. Nas más situações, as que
ocorrem durante o trabalho de parto, o feto dentro do útero sozinho, no escuro, apertado, sendo
esmagado constantemente pelo agitado útero,
evidentemente, não registra que é uma coisa
boa. O que ele registra é baseado em seu entendimento filogenético, sobre o que experimenta
naquelas horas, sente-se sendo contido, imobilizado, sendo esmagado repetitivamente, como
se estivesse sendo predado, matado – uma
linguagem animal. Também registra sentimento
de desamparo, abandono, ameaça de morte.
Nas festas de fim de ano e começo de ano, essa
infinidade de experiências e fixações mentais
vivenciadas ao longo da vida são mobilizadas
do inconsciente, proporcionando a revivência
Revista Visão Médica - Informativo da APM Regional São Bernardo do Campo e Diadema
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de um mundo de emoções e experiências, tanto
agradáveis quanto as sofridas.
O que se deve fazer para não sofrer as derrocadas das expectativas do ano novo?
As expectativas são naturalmente formadas
pela mente humana no dia a dia. Essa “indústria”
sempre está aberta, produzindo expectativa atrás
de expectativa. Por vezes, elas são formadas a
partir de pulsões do gosto, dos prazeres, dos
sonhos, das ilusões. Em outras palavras, são
formadas a partir de pulsões emocionais, que
nada tem a ver com a realidade da vida humana, das pessoas, do que é possível. Elas são
carentes da noção de realidade. Devido a isso,
o mais comum é nos frustrarmos, darmos com
o que popularmente se diz com o burro n’água,
porque, na realidade, aquilo que se desejou não
é factível. As expectativas frustradas resultam em
desilusões, decepções, desapontamentos, tristeza, perda do gosto e prazeres, desinteresse pelo
o que se queria. Mas a expectativa se reconstrói
em novas expectativas, e novamente tendem a
nos iludir e a nos colocar numa fria. Portanto,
formar expectativas daquilo que não dá para
se cumprir é frustração na certa. É fundamental
pensar com muito cuidado o que se pretende,
como se conseguir aquilo, mas sem sair do chão.
É importante fazer propostas para o ano
novo?
Sim, é importante! Se não as fizermos, o ano
passa e não se faz nada. A programação nos
predispõe a executar aquilo que pretendemos.
Mas não se esqueça: uma coisa é a programação de algo que se almeja, a outra é a realização
– e esta é que é trabalhosa, penosa, às vezes,
restringindo-nos do lazer e descanso. Portanto,
é preciso decidir com clareza e lucidez o que se
pretende realizar, E depois da proposta assumida, é preciso comprometer-se com ela, comprometer-se consigo mesmo, e mãos à obra! Agarre
firmemente a proposta com as duas mãos, com
os dois pés, com toda a cabeça voltada para
ela, sem dar trela para considerações opostas
que a levem a dividi-la nas horas difíceis, frente
às inevitáveis dificuldades e cansaço.
Dezembro de 2017
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Botucatu – UNESP – São Paulo –
SP
Informação: (14) 3811-6256
E-mail: oftalmo@fmb.unesp.br

EVENTOS 2018
MARÇO
II SIMPÓSIO DE CABELOS E
UNHAS
Realização: Sociedade Brasileira de
Dermatologia – Regional São Paulo
Data: 9 e 10
Local: Centro Fecomércio de
Eventos – São Paulo – SP
Informação: (11) 5573-8735
E-mail: sbd-resp@sbd-sp.org.br
Site: www.sbd-sp.org.br/geral/
event/1a-rdp-ii-simposio-de-cabelose-unhas/
JORNADA PAULISTA DE
COSMIATRIA
Apoio: Sociedade Brasileira de
Cirurgia Plástica Regional São Paulo
Data: 10 e 11
Local: São Paulo - SP
Informação: (11) 3825-9685
42ª JONNA – JORNADA NORTE E
NORDESTE DE ANESTESIOLOGIA
Apoio: Sociedade Brasileira de
Anestesiologia
Data: 15 a 17
Local: Summerville Beach Resort –
Porto de Galinhas – PE
Informação: (81) 3212-0990
E-mail: saepe@saepe.org.br
IMAGINE 2018 IN RAD - XVI
CONGRESSO DE RADIOLOGIA E
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DO
HCFMUSP
Apoio: Cremesp
Data: 15 a 17
Local: Instituto de Radiologia do
HCFMUSP – São Paulo – SP
Informação: (11) 4196-6000
Site: www.imagine-inrad.org.br
XXIII CONGRESSO NORTENORDESTE DE OFTALMOLOGIA
Realização: Sociedade Brasileiro de
Oftalmologia
Data: 16 a 18

Local: Hotel Tropical Tambaú – João
Pessoa – PB
Informação: (11) 3171-0953
E-mail: cnno2017@
maiseventoscongressos.com.br
Site: www.snno2017.com.br
I CONGRESSO BRASILEIRO DE
NEUROGENÉTICA
Realização: Academia Brasileira de
Neurologia
Data: 23 e 24
Local: Tivoli Mofarrej São Paulo
Hotel – São Paulo – SP
Informação: (11) 3188-4252
Site: www.
associacaopaulistamedicina.
org.br/atualizacao-medica/
eventos/i-congresso-brasileiro-deneurogenetica
X SIMPÓSIO INTERNACIONAL
DE OTORRINOLARINGOLOGIA
PEDIÁTRICA DA IAPO
Realização: Associação
Internacional de Otorrinolaringologia
Pediátrica - IAPO
Data: 23 a 25
Local: Câmara Americana de
Comércio – São Paulo – SP
Informação: (11) 3255-7630
E-mail: primavera@iapo.org.br
I CONGRESSO BRASILEIRO DE
NEUROGNÉTICA
Realização: Academia Brasileira de
Neurologia
Data: 23 e 24
Local: Tivoli Mofarrej São Paulo –
São Paulo – SP
Informação: (11) 3188-4252

ABRIL
9ª JORNADA PAULISTA DE
OFTALMOLOGIA
Apoio: Conselho Brasileiro de
Oftalmologia
Data: 05 a 07
Local: Faculdade de Medicina de
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COPA 2018 – CONGRESSO
PAULISTA DE ANESTESIOLOGIA
Realização: Sociedade de
Anestesiologia do Estado de São
Paulo
Data: 26 a 29
Local: Transamérica Expo Center –
São Paulo – SP
Informação: (11) 3673-1388
E-mail: inscricoes@saesp.org.br
Site: www.saespcongressos.org.
br/p/78/copa-2018

Caneca – São Paulo – SP
Informações: (11) 3849-0379 /
(11) 3849-8263
E-mail: pediatria@meetingeventos.
com.br
Site: www.emergenciaspediatricas.
org.br
30º CONGRESSO DE
CARDIOLOGIA DO ESTADO DA
BAHIA
Apoio: Sociedade Brasileira de
Cardiologia
Data: 09 a 12
Local: Bahia Othon Palace Hotel –
Salvador – BA
Informação: (71) 3245-6320

30º CONGRESSO BRASILEIRO DE
CIRURGIA DERMATOLÓGICA
Realização: Sociedade Brasileira de
Cirurgia Dermatológica
Data: 27 a 30
Local: Expominas – Minas Gerais
– MG
Informação: (11) 2114-6388
E-mail: cbcd2018bh@mci-group.
com
Site: www.cbcd2018bh.com.br

III CONGRESSO BRASILEIRO
DE DOENÇAS FUNCIONAIS DO
APARELHO DIGESTIVO
Realização: Federação Brasileira de
Gastroenterologia
Data: 11 e 12
Local: AMCHAM – São Paulo – SP
Informação: (11) 3813-1610
E-mail: fbg@fbg.org.br
Site: www.doencasfuncionais2018.
com.br

XVIII ENCONTRO BRASILEIRO DE
TIREÓIDE
Realização: Sociedade Brasileira de
Endocrinologia e Metabologia
Data: 27 a 30
Local: Campos do Jordão
Convention Center - Campos do
Jordão – SP
Informação: (11) 3822-1965
E-mail: contato@sbemsp.org.br
Site: www.ebt2018.com.br

38ª JORNADA PAULISTA DE
CIRURGIA PLÁSTICA
Realização: Sociedade Brasileira de
Cirurgia Plástica
Data: 30 de maio a 02 de junho
Local: São Paulo – SP
Informação: (11) 3044-0000

MAIO
XXV CONGRESSO BRASILEIRO DE
CITOPATOLOGIA
Realização: Sociedade Brasileira de
Citopatologia
Data: 02 a 04
Local: Mercure Camboriú Hotel –
Balneário Camboriú - SC
Informação: (21) 2255-7502
Site: www.portalsbc.com.br/
congresso
1º CONGRESSO SUL-AMERICANO
DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
PEDIÁTRICAS
Realização: Sociedade de Pediatria
de São Paulo
Data: 02 a 05
Local: Centro de Convenções Frei

JUNHO
IV CONGRESSO PAULISTA DE
COLOPROCTOLOGIA
Realização: Associação de
Coloproctologia do Estado de São
Paulo
Data: 1 e 2
Local: Royal Palm Plaza – Campinas
– SP
Site: www.acpesp.com.br/evento.
php?id=57
1º TERASAMPA
Realização: Sociedade Brasileira de
Dermatologia Regional São Paulo
Data: 8 e 9
Local: Centro Fecomércio de
Eventos – São Paulo – SP
Informação: (11) 5573-8735
E-mail: sbd-resp@sbd-sp.org.br
Site: www.sbd-sp.org.br/geral/
event/2a-rdp-i-terasampa/
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10º TERADERM
Realização: Sociedade Brasileira de
Dermatologia
Data: 29 e 30
Local: Windsor Barra – Rio de
Janeiro – RJ
Informação: (21) 2253-6747

AGOSTO
CBEM 2018 – 33º CONGRESSO
BRASILEIRO DE ENCODRINOLOGIA
E METABOLOGIA
Realização: Sociedade Brasileira de
Endocrinologia e Metabologia
Data: 07 a 11
Local: Belo Horizonte – MG
Informação: (21) 2579-0312
Site: www.cbem2018.com.br

SETEMBRO
XXXV CONGRESSO DE
REUMATOLOGIA
Realização: Sociedade Brasileiro de
Reumatologia
Data: 05 a 08
Local: Windsor oceânico Hotel – Rio
de Janeiro – RJ
Informação: (11) 3289-7165
E-mail: contato@reumatologia.com.
br
XXXII CONGRESSO BRASILEIRO
DE NEUROCIRURGIA
Realização: Sociedade Brasileira de
Neurocirurgia
Data: 05 a 09
Local: Centro de Eventos FIERGS –
Porto Alegre – RS
Informação: (11) 3051-6075
E-mail: sbn@sbn.com.br
Site: www.cbn2018.com.br
XV CONGRESSO PAULISTA DE
UROLOGIA
Realização: Sociedade Paulista de
Urologia
Data: 06 a 08
Local: WTC Eventos – São Paulo
– SP
Informação: (11) 3168-4229
E-mail: sbu.sp@uol.com.br
2018 INTERNATIONAL CONGRESS
OF GENETICS
Realização: Sociedade Brasileira de
Genética
Data: 10 a 14
Local: Bourbon Cataratas
Convention & SPA Resort – Foz do
Iguaçu – PR
Informação: (16) 3621-8540
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E-mail: contato@sbg.org.br
Site: www.sbg.org.br/pt-br/
node/29769
73º CONGRESSO DA SOCIEDADE
BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA
Realização: Sociedade Brasileira de
Dermatologia
Data: 15 a 18
Local: Expo Unimed - Curitiba - PR
Informação: (21) 2253-6747
Site: www.sbd.org.br/dermato2018
XV CONGRESSO BRASILEIRO
DE CIRURGIA CRÂNIO-MAXILOFACIAL
Realização: Associação Brasileira
de Cirurgia Crânio–Maxilo-Facial
Data: 21 e 22
Local: Hotel Transamérica – São
Paulo – SP
Informação: (11) 3341-2980

OUTUBRO
XXVIII CBN – CONGRESSO
BRASILEIRO DE NEUROLOGIA
Realização: Sociedade Brasileiro de
Neurologia
Data: 11 a 14
Local: São Paulo – SP
Informação: (11) 5084-9463
E-mail: contato@abneuro.org
XXII FIGO 2018 – WORLD
CONGRESS OF GYNECOLOGY AND
OBSTETRICS
Realização: Federação Brasileira
das Associações de Ginecologia e
Obstetrícia
Data: 14 a 19
Local: Rio de Janeiro – RJ
Informação: (21) 2487-6336

Pioneiro em dinâmica de grupo, o psiquiatra e psicanalista inglês Wilfred R. Bion, discípulo e admirador da obra de Melanie
Klein, será o tema do curso que a Sociedade Brasileira de Psicanálise (SBP) de São Paulo-Regional do Grande ABC irá realizar
em 2018, no anfiteatro da Associação Paulista de Medicina de
São Bernardo/Diadema (APM-SBC/D), apoiadora da iniciativa.
Coordenado pelo psiquiatra/psicanalista e diretor da APM-SBC/D Romildo Gerbelli e pela psicanalista Marcy Motta Carmona Gerbelli, ambos da diretoria da SBP-Regional do Grande
ABC, o curso Introdução às ideias de Bion está previsto para
iniciar em março, com 1 aula mensal (no primeiro sábado de
cada mês), a partir das 9h. Os inscritos com 75% de participação em toda a programação receberão certificado. Mais
informações na edição de janeiro da revista Visão Médica.
Informação: (11) 2125-3703
E-mail: sbpsp.regionalgrandeabc@uol.com.br

NOVEMBRO
XXV CONGRESSO BRASILEIRO
DE CARDIOLOGIA E CIRURGIA
CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA
Realização: Sociedade Brasileira de
Cardiologia
Data: 01 a 03
Local: Maceió - AL
Informação: (11) 3411-5504
55º CONGRESSO BRASILEIRO DE
CIRURGIA PLÁSTICA
Realização: Sociedade Brasileira de
Cirurgia Plástica
Data: 14 a 17
Local: Recife – PE
Informação: (11) 3044-0000
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ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA DE SÃO BERNARDO/DIADEMA
Rua Pedro Jacobucci, 400, São Bernardo (atrás do Poupatempo).
Tels: (11) 4330-6166 / 4125-4439
administracao@apmsbc.org.br | www.apmsbc.org.br
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Férias

Cada qual interpreta a palavra a seu
modo: vibração, descanso, recuperação física e mental, conhecimento de
pessoas, coisas e cultura em geral.
Pois é assim que entendo de férias,
outro tipo de canseira diferente, sem
dúvida, do trabalho diário e rotineiro.

Eu particularmente jamais abdiquei
do meu período de férias, fosse de
Enzo Ferrari
poucos ou maiores dias. CompartiDecano da APM-SBC/D
lhava sempre com a esposa e filhos.
Lá íamos aos destinos pré-programados, e até hoje
eu, nonagenário, e minhas filhas, na segunda idade,
fazemos peripécias.
Este ano fomos conhecer a Bavária, Sul da Alemanha e suas belas cidades, em uma viajem de
16 dias, o suficiente para ver a beleza da região
e dizer que o velho mundo realmente é histórico e
encantador. Não há o menor sinal que a Alemanha
foi quase totalmente destruída pela última guerra.
Está tudo reconstruído, cidades maravilhosas,
floridas, rios limpos e navegáveis, jardins esplendidos, reflorestamento por toda a parte, estradas
maravilhosas, nenhuma sem asfalto, ao lado culturas
de milhos, sojas, feno e videiras por toda parte. Essa
região da Bavária é linda, grudada à Floresta Negra,
divisa com a França e a Suíça.
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Visitamos Berlim e o que restou do famoso Muro
que dividia a Alemanha Oriental Soviética e a Ocidental dos aliados, felizmente desfeito desde 1989,
seus museus, o portão de Brademburg.
Também visitamos Munique, com sua famosa
OktoberFest (o maior festival de cerveja do mundo)
e o museu da B.M.W. (lindíssimo). Fomos a Stuttgart,
grande cidade, onde está o museu da Mercedes
Bens com sua história e os primeiros carros feitos
no mundo.
Visitamos outras lindas cidades como: Calw,
Baden-Baden, incrustadas na Floresta Negra, e
Freiburg.
Seu povo é sorridente, alegre, sempre com um
copo de 1 litro de cerveja na mão.
Claro que pensamos retornar para casa, sequiosos para contar as maravilhas e peripécias da
viagem. Apesar do chá de cadeira nos aeroportos
e das situações que nos fazem pensar em desistir
de programar uma próxima viagem, tudo é logo
esquecido, suplantado pela gostosa saudade de
tudo que vivenciamos, da mordomia dos belos
aviões e do atendimento das aeromoças, dos
lugares maravilhosos que conhecemos, das horas
agradáveis que passamos juntos da família etc.

Doe Horas é destinado
aos médicos associados
da APM. Faça parte, doe
horas! Entre no site e
se cadastre-se agora:
www.horasdavida.org.
br/index.php/cadastroprofissional/
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Auditoria e
Perícia Médica
dos Planos de
Saúde
Sempre empenhada em desenvolver ações na
área de defesa profissional médica, não só no âmbito prático, mas também na forma de cursos de
atualização, a Associação Paulista de Medicina de
São Bernardo e Diadema – APM-SBC/D promoveu o
I Simpósio de Auditoria e Perícia Médica dos Planos
de Saúde, em 9 de novembro, das 19h30 às 22h30,
em seu anfiteatro.
Segundo o Diretor de Defesa Profissional Adjunto
da APM-SBC/D e Diretor de Tecnologia de Informação Adjunto da APM-SP, Marcelo Ferraz, o objetivo
principal do simpósio foi atualizar o médico sobre a
atual legislação, que estabelece regras para dirimir
conflitos técnicos entre médicos assistentes e auditores das operadoras, e recomendações de conduta
ao médico assistente diante de eventuais abusos.
O advogado que coordena o departamento Jurídico da APM-SBC/D, Fernando Godoi; o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Coluna Regional
São Paulo, o cirurgião de coluna vertebral Rodrigo
Augusto do Amaral; e o conselheiro do Cremesp Conselho Regional de Medicina do Estado de São
Paulo, Aizenaque Grimaldi; apresentaram temas
baseado nos Aspectos Éticos da Auditoria Médica
na Saúde Suplementar: As regras operacionais da
Auditoria e Perícia Médica, Como o Médico Assistente deve proceder nos casos de Auditoria Médica
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(2ª opinião), Junta Médica, Opinião dos pacientes
sobre as Auditorias Médicas e Parecer do Conselho
Regional de Medicina do Estado de São Paulo. No
final das apresentações, foi aberto espaço para
debates e perguntas do público.
“O Conselho Federal de Medicina estabelece
regras para a auditoria médica, exigindo que seja
realizada de forma presencial (tendo em vista ser a
auditoria um ato médico, portanto, uma ação presencial, onde o exame físico é parte integrante e insubstituível) e que o médico assistente seja comunicado
do parecer do auditor, o que nem sempre ocorre.
Dessa forma, caso o médico assistente tenha o seu
paciente encaminhado para a segunda opinião,
recomendamos que seja requerida a modalidade
presencial, tendo em vista a superficialidade do
parecer técnico pautado em mera análise de laudos
e exames”, enfatiza Godoi.
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Posse da nova diretoria da APM-SP
Cerca de 200 pessoas,
entre diretores, presidentes de Regionais, delegados e representantes
do Conselho Fiscal, participaram da Assembleia
de Delegados promovida
pela Associação Paulista
de Medicina - APM, em
11 de novembro, na sede
da entidade. Durante a assembleia, aconteceu sessão
solene de posse da nova diretoria da APM para o triênio
2017-2020, presidida por José Luiz Gomes do Amaral.

Como prevê o estatuto da APM, a antiga diretoria
deu posse aos novos delegados da capital e do interior, que escolheram Walter Albertone como novo
presidente da Assembleia de Delegados, Helencar
Inácio como 1º secretário e João Eduardo Charles
como 2º secretário. Em seguida, os delegados deram
posse à nova diretoria e conselho fiscal.
Presentes no evento, o presidente da Associação
Paulista de Medicina São Berrando e Diadema,
João Eduardo Charles, e o delegado, Everaldo Porto
Cunha, reafirmaram ao novo presidente o total apoio
e cooperação à sua gestão.

Encontro de líderes
posicionamentos consistentes, alicerçados
na pluralidade e pensamento coletivo.

Cerca de 100 representantes dos médicos paulistas
participaram do Encontro de Líderes promovido pela
nova diretoria da Associação Paulista de Medicina,
de 24 a 26 de novembro, na cidade de São Pedro,
interior Paulista.
As boas-vindas aos participantes foram dadas na
noite do dia 24 (uma sexta-feira) pelo 1º vice-presidente
da APM, Donaldo Cerci da Cunha, e pelo diretor Administrativo e ex-presidente, Florisval Meinão. No dia
seguinte (25), José Luiz Gomes do Amaral, novo presidente da APM, abriu oficialmente os trabalhos, quando
instou aos participantes, presidentes das Regionais,
delegados e integrantes do Conselho Fiscal, interagirem ao máximo nas discussões, para a APM construir
Dezembro de 2017

O Encontro de Líderes contou com apresentações técnicas
sobre as áreas financeira, de Marketing e
de Comunicação da
APM, além de um resumo das ações de Defesa Profissional nos últimos anos. Compiladas, para facilitar
o debate, as proposituras agora serão encaminhadas
para grupos de trabalho e, posteriormente, para serem referendadas pelos associados. Servirão para
subsidiar as iniciativas estratégicas da Associação
Paulista de Medicina e, ainda, para estruturar um
posicionamento maduro sobre os mais importantes
pontos da Saúde e da Medicina, uniformizando assim
a atuação e o discurso da APM em todo o estado.
A Regional São Bernardo/Diadema foi representada pelo presidente João Eduardo Charles e pelos
delegados Everaldo Porto Cunha e Luiz Carlos João.
Com informações da APM
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Morte Materna: Desafios e
estratégias para redução
Devido ao aumento do número de casos de
morte materna no Brasil e, em especial, em São
Bernardo, a Sociedade de Ginecologia de São
Paulo (Sogesp) - Regional do Grande ABC, em
conjunto com a Secretária de Saúde de São
Bernardo, Associação Paulista de Medicina São
Bernardo e Diadema (APM-SBC/D) e Faculdade
de Medicina do ABC (FMABC), promoveu um
grande debate sobre o tema, para a elaboração
de um protocolo de conduta que auxilie na redução do índice atual.
Mais de 100 profissionais da saúde do Grande
ABC compareceram ao evento, realizado no anfiteatro da APM-SBC/D, em 28 de novembro, às 19h.
“O ABC tem uma das melhores redes públicas do
Brasil. Portanto, precisamos definir normativas para
reverter esse quadro tão preocupante”, afirmou o
secretário de saúde de São Bernardo, o ginecologista Geraldo Reple Sobrinho, que compôs a
mesa de honra junto com o presidente da Sogesp,
Rodolfo Strufaldi, o presidente da APM-SBC/D,
João Eduardo Charles, e o coordenador da mesa
redonda, o Prof. da FMABC Mauro Sancovski.
Para discutir o problema e as causas, a organização se preocupou em oferecer um programa
coeso e diversificado, apresentado por expressivos
nomes da área da saúde. Confira: Mortalidade Materna: Panorama no Estado de São Paulo, Grande
ABC e São Bernardo, Dra. Odete Yaeko Uehara
Yoneda e Dra. Silvana Giovanelli; Pré-Eclâmpsia:
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Proposta de Protocolo Assistencial, Profª. Dra.
Maria Regina Torloni; Hemorragias na Gestação:
Prevenção e Conduta, Prof. Dr. Mário Macoto
Kondo; Hemorragias na Gestação: Prevenção
e Manejo no Intra e Pós-Operatório, Profª. Dra.
Mônica M. Siaulys.
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CLASSIFICADOS

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
•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
•2 Propriedades com 4 casas de aluguel, para cons- Informações:
trutores.
(11) 4224-7800 / (11) 9 9987-0105
Bairro Rudge Ramos – São Bernardo do Campo
Tratar com Dr. Adston J. Stanguini  
Informação: (11) 99973-3883 - Horário Comercial
•Aluga-se período de quatro horas, incluso: Wi-Fi, secreLOCAÇÃO
tária, ar-condicionado, consultório mobiliado.
•Aluga-se clínica para médicos, nutricionistas ou psi- Contato c/ Jamile (11) 98622-4285
cólogos, com dois consultórios mobiliados e recepção.
Ótima localização no centro SBC (200 metros do Hospital •Sala comercial, com 65m², na Rua Mediterrâneo, 290,
Assunção).
2º Andar - sala 21, no Bairro Jardim do Mar, São Bernardo.
Contato: Erick 99586-5939
Tratar com Talita nos telefones: (11) 4123-3634 / 41225263 / 9-5037-2900 / 9-9633-8210
•Salas e horários disponíveis para consultório, de preferência para pediatras ou neurologistas.
•Aluga-se clínica para médicos, nutricionistas ou psiAv. Dom Pedro II. 125
cólogos, com três consultórios mobiliados e recepção.
Tratar com Dra. Daisy, fone: 4992-7111
Ótima localização no centro de S.B.C. (Domo Business próximo ao Shopping Metrópole).
VENDE-SE
•Sala Comercial 39m² com locação contratual de 18
meses. Estrutura completa com ar condicionado.
Domo Business Torre B
Centro – São Bernardo do Campo
Informação: (11) 99973-3883 - Horário Comercial

Contato: Dra. Simone (11) 98282-2480 ou 4314-9616 /
4314-9615
•Apartamento no Guarujá, praia das Pitangueiras, na quadra
da praia (calçadão), 1 dormitório, com cama queen e bi-cama,
2 sofás reversíveis de solteiro na sala, varanda com vista para
o mar, dois banheiros completos, cozinha com máquina de
lavar pratos, área de serviço com máquina de lavar e secar.
Vaga de garagem no prédio em frente, outra em um edifício
a uma quadra.
A partir de 08 de janeiro: R$ 300,00 a diária.
Contato: 99937-8998
SUBLOCAÇÃO
•Para médicos e psicólogos
Edifício Pasteur
Rua Jurubatuba, 845 sala 102
Telefone para contato:
(11) 4121-3965
• Horários em Consultório
Aluga-se horário em Consultório para profissionais de saúde.
Rua Mediterrâneo 290 – 2º andar
Tratar no telefone: 4123-3634 / 95037-2900.

REALIZE SEU EVENTO EM UM DOS MAIS
MODERNOS AUDITÓRIOS DA REGIÃO DO ABC
• Amplo
• Climatizado
• Completa
infraestrutura
• Fácil acesso
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