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EDITORIAL

CREMESP, hora de mudar!
O país está passando por um enorme
processo de modificação nas suas relações
sociais e políticas. Quem poderia imaginar
alguns anos atrás que teríamos políticos presos
por corrupção e desvios financeiros!!! Hoje,
temos dois ex-governadores e um ex-presidente
da república cumprindo pena por desvios
financeiros.
Nossas instituições, tanto da gestão privada
como da pública, pareciam acomodadas com
essa situação. Tanto é verdade que, como disse
a Ministra Carmem Lúcia, estamos acostumados
a conviver com uma corrupção social, onde as
pessoas procuram furar filas e obter vantagens
de todo tipo, passando por cima dos outros,
para conseguirem os seus objetivos. Essa
situação contaminou toda a sociedade brasileira
que está, neste momento, procurando rever seus
conceitos e suas lideranças.
Nossa entidade, sob a liderança do presidente
Florisval Meinão, iniciou uma profunda reforma
administrativa que culminou na construção com
recursos próprios de um novo edifício, que trará
mais conforto e recursos para a manutenção
de nossa associação. Hoje, sob a liderança
do Dr. José Luiz Gomes do Amaral, estamos
participando de um movimento que irá buscar
a renovação dos quadros do Conselho Regional
de Medicina do Estado de São Paulo – Cremesp,

em agosto próximo.
É preciso renovar e
tornar o Cremesp uma
entidade mais próxima
dos colegas médicos.
Uma entidade que
fiscalize a atuação do
profissional, mas que
também possa dar-lhe
um atendimento mais
João Eduardo Charles
Presidente da Associação Paulista de
confortável e adequado.
Medicina São Bernardo/Diadema
É preciso que nossa
entidade olhe com especial atenção para
todos, mas especialmente para o jovem médico
que está saindo da faculdade e muitas vezes
tem dificuldade de se adaptar à realidade do
mercado de trabalho.

“É momento de renovação, momento de mudança
e queremos todos participando dessa luta”
Para que possamos alcançar esse objetivo
é importante o engajamento de todos em
torno desse projeto. É momento de renovação,
momento de mudança e queremos todos
participando dessa luta.
Portanto, participe do movimento CREMESP,
HORA DE MUDAR.!!!!

Eleição Cremesp: voto será por correspondência
O pleito que definirá a gestão 2018-2023 do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo Cremesp ocorrerá no dia 9 de agosto, de acordo com a resolução CFM 2.161/2017, que dispõe sobre a
eleição dos membros titulares e suplentes dos Conselhos Regionais de Medicina. A eleição será realizada
exclusivamente por correspondência, não havendo voto presencial.
A partir do mês de julho, o médico receberá o material eleitoral, contendo as instruções, uma papeleta de
identificação e a cédula eleitoral, além de envelope próprio para postagem de retorno. Assim que receber
esse material, o médico deverá efetuar o seu voto, direto, secreto e obrigatório, e enviá-lo, imediatamente,
pelos correios ao Cremesp. Serão considerados válidos apenas os votos cujos envelopes contiverem a
chancela dos Correios e que chegarem até o dia 9 de agosto no Conselho. Está prevista em lei multa para
aqueles que não votarem, exceto quando justificado até 60 dias após o encerramento do pleito.
O médico que estiver inscrito em mais de um Conselho Regional de Medicina deverá votar em pelo menos
um deles, justificando nos demais.
Por: Cremesp

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

Maio e Junho de 2018

4

Maio e Junho de 2018

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: Bimestral
Tiragem: 1.300 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 .

Solução para a Saúde:
Gestão Profissionalizada
Eficiente

“Não sobreviverão os mais fortes e nem os mais inteligentes, e sim os que melhor se
adaptarem.”
Charles Darwin

Caros colegas, notamos a falta
de gestão adequada em Saúde em
todas as esferas funcionais deste
País. As pesquisas mostram que
a área de Saúde, com exceção
das empresas de produção com
características multinacionais, tem
um atraso significativo em relação
às Organizações de outros segmentos, até pela própria história
de filantropia e benemerência, que
dificulta o entendimento, por questões culturais arraigadas, que o
Hospital, a Clínica, o Laboratório, a
Operadora de Saúde, constituem-se em uma Empresa que deve
ser administrada de modo profissionalizado.
Isso não significa deixar de valorizar a vida das pessoas, ou tirar
proveito da dor, do sofrimento ou da
morte, mas sim utilizar as mais modernas ferramentas de gestão para
otimizar os recursos e maximizar os
resultados, podendo reinvestir no
desenvolvimento das pessoas, em
tecnologia de ponta e na pesquisa,
buscando excelência no atendimento e fidelizando a clientela.
A medicina brasileira encontra-se num período de grandes mudanças devido à globalização
do conhecimento e à constante
incorporação de novas tecnologias
que permitem o acesso quase instantâneo a novos medicamentos,
equipamentos e técnicas. Esses
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fatores têm causado,
nas últimas décadas,
um aumento da longevidade no Brasil.

Rubens Martins Neto

Diretor de Comunicação e Marketing

Esse contexto social e econômico
traz novos desafios para as sociedades organizadas. Um deles é a questão do acesso à saúde e da necessidade de otimizar recursos escassos de
tal modo a permitir o ingresso de uma
demanda sempre crescente.
Para que isso ocorra, devemos
formar gestores líderes na área de
Saúde. Nessa nova visão, o gestor
não pode ser um mero cumpridor
de tarefas, mas sim um líder nato
com habilidades para gerenciar
processos, desenvolver e influenciar pessoas, orientar para resultados, alinhar objetivos estratégicos
e reter talentos.
A qualidade na área de Saúde
passa por um planejamento estratégico eficiente, gestão e controle de
recursos e custos, racionalização da
cadeia de suprimentos, comportamento ético, excelência nos serviços
prestados, atenção e cuidados tecnicamente corretos, com presteza,
simpatia legítima e, se possível, solidariedade e empatia.
Manter equipes motivadas e de alta
performance nesse contexto só com
gestores líderes que possam inspirar
e servir de exemplo!
Maio e Junho de 2018
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APM-SBC/D vai ao médico
Leque de prestação de serviços administrativos gratuitos ao médico associado

Sempre buscando melhorar cada vez os
benefícios que oferece aos seus associados,
a Associação Paulista de Medicina São Bernardo e Diadema sai na frente e inova mais uma
vez na prestação de serviços administrativos
totalmente gratuitos. Confira a lista de serviços
à sua disposição:
• Digitação e impressão de trabalhos, até no
máximo 50 páginas, com exceção de trabalhos
que exijam formatação ABNT.
• Orientações sobre faturamento de convênios, limitado a 20 (vinte) horas de assessoria.
• Orientações sobre o fluxo de recebimento
de convênios, limitado a 20 (vinte) horas de
assessoria.
• Resolução de pendências no Poupatempo,
desde que devidamente documentadas pelo
associado.
• Orientações iniciais para abertura de empresa e assessoria em casos simples.
• Orientação para uso das ferramentas de
divulgação nas mídias sociais. Atendimento
básico, com 15 (quinze) horas de treinamento.
• Assessoria para treinamento de recepcionistas. No máximo 3 (três) profissionais, limitado a 20 (vinte) horas de assessoria.
• Assessoria para seleção de recepcionistas.
No máximo 3 (três) profissionais, limitado a 20
(vinte) horas de assessoria.

Nota: Não será permitido que os representantes da Regional façam trabalhos que
envolvam a manipulação de valores.

Maio e Junho de 2018
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Conﬁra as ofertas imperdíveis dos parceiros da APM / Centr
Agência de Turismo
INTERFLY VIAGENS
5 % de desconto
Para pacotes e promoções anunciadas e 12% de desconto par o seguro
viagem.
Localização: São Caetano do Sul
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 / 3214-4816
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
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
TEATRO MORUMBI SHOPPING
50% de desconto
No valor dos ingressos para espetáculos em cartaz.
Localização: São Paulo
Serviços
CONFIDDENCE CÂMBIO
1,5% de desconto
Na compra de dólar e euro e de 0,5%
nas demais moedas. Associado também não paga pelo Confidence Travel
Card (cartão pré-pago internacional),
forma mais prática e segura de usar
seu dinheiro no exterior.

Localização: Somente compras por
telefone
JUST INTERCÂMBIOS
100% de desconto da taxa administrativa para cursos com duração mínima
de 4 semanas; 50% da taxa administrativa para cursos com duração inferior a 4 semanas; 5% no valor do seguro viagem com duração de 4 semanas
ou mais e desconto de 600 USD/CAN
no valor final do curso para programas
de High School de 1 ou 2 semestres
para Austrália (SEA), Estados Unidos,
Nova Zelândia (SEANZ) e Canadá.
Localização: Nacional
MDS CONSULTORES DE
SEGUROS E RISCOS
Nossos associados podem contratar
seguros de automóvel, residência,
viagem, equipamentos e patrimonial
(consultórios, clínicas e hospitais) das
melhores seguradoras do mercado,
por preços e condições exclusivas,
extensivas aos pais, filhos e cônjuges
dos associados.
Mais informações: https://worksite.
mdsinsure.com/apm
contato: (11) 3188-4564 / 3104-8501
| apm@mdsinsure.com
DROGARIA SÃO PAULO
5% a 30% de desconto
Com atendimento 24 horas e mais de
550 filiais, está presente nos estados
de São Paulo, Minas Gerais, Rio de
Janeiro, Bahia e Pernambuco. Em
parceria com a APM, oferece aos associados os seguintes descontos nas
compras à vista:
- 20% para Demais Medicamentos /
OTC
- 30% para Medicamentos Genéricos
- 5% para Perfumaria e Higiene 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) 9.93899065 | (11) 3274.7400 ramal 907 17
www.drogariasaopaulo.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 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*.

Acesso e informações: www.apm.org.br/clubedebeneficios Confira
Maio e Junho de 2018
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ral de atendimento: (11) 3188-4270 / 4339 / 4579 / 4370.
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
JORGE BISCHOFF
15% de desconto
A grife oferece 15% de desconto aos
associados. O benefício é válido na
loja do Park Shopping São Caetano,
Nas compras com pagamento à vista
ou parcelamento em até 6 vezes, sendo a parcela mínima de R$ 80,00.
Localização: São Caetano do Sul
Uso Pessoal

MISTRAL
20% De Desconto
Conceituada Importadora de Vinhos,
Com o melhor e mais completo Catálogo de bebidas, concede até 20% de

desconto em uma seleção de vinhos
exclusivos.
Localização: nacional (compra on-Line)
LIVRARIA CULTURA
15% de desconto
Em produtos do hotsite exclusivo. O
desconto é válido apenas para livros
(exceto didáticos, e-book e com preço
promocional)
Localização: Nacional (compra on-line)
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

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

Maio e Junho de 2018

ENTREVISTA

10

Associação Paulista de Medicina é
uma entidade forte e atuante
Representar os interesses
da classe médica, fortalecendo-a nos âmbitos
político, científico e social,
de forma a favorecer o
bem-estar da sociedade
é a missão primordial da
Associação Paulista de
Medicina (APM) e suas
76 Regionais do Estado
de São Paulo. “Qualquer
ação quando feita em
grupo, ela se fortalece
e, com isso, é possível
João Eduardo Charles
conseguirmos melhores
Presidente da Associação Paulista de
Medicina São Bernardo/Diadema
resultados. Isso acontece
com qualquer ação que pretendemos na vida”,
analisa o presidente da Associação Paulista de
Medicina São Bernardo e Diadema - APM-SBC/D,
João Eduardo Charles. O presidente falou à revista
Visão Médica sobre essa importante missão da APM
de unir os médicos em torno de causas comuns à
categoria, bem como as vantagens de ser sócio de
uma entidade forte, que atua com transparência,
credibilidade e ética.
O senhor hoje é presidente da Associação Paulista de Medicina de São Bernardo e Diadema.
O que o motivou a se associar?
Desde os tempos de estudante, eu percebi que
qualquer ação quando feita em grupo, ela se
fortalece e, com isso, conseguimos melhores resultados. Isso acontece com qualquer ação que
pretendemos na vida. E a Associação Paulista de
Medicina tem justamente esse objetivo: congregar
os médicos dentro de uma instituição, onde nós
possamos fazer estudos de desenvolvimento científico, dispormos de atividades culturais e sociais,
além de contarmos com ampla área de serviços. A
grande motivação da APM é poder contribuir para
o desenvolvimento da medicina, para uma boa
prática médica, com a união de toda a categoria.
Maio e Junho de 2018

O que é a Associação Paulista de Medicina?
É uma Associação de livre iniciativa dos médicos
para, através da união, alcançar objetivos comuns.
A APM é multifacetada. É uma entidade que atua fortemente nas questões de remuneração, de melhores
condições para o médico (defesa profissional) e de
defesa dos serviços de saúde oferecidos à população. Em abril, por exemplo, a APM, juntamente
com outras entidades médicas, igreja, sociedade
civil de todo o Estado de São Paulo, participou de
ato público, promovido pela Frente Democrática em
Defesa do Sistema Único de Saúde, com o objetivo de pressionar as autoridades por melhorias no
SUS. Também é uma entidade engajada na área
do conhecimento científico e, neste segmento, a
Associação faz publicações científicas, desenvolve
atividades de atualização científica - congressos,
simpósios, jornadas científicas por especialidades
-, congrega departamentos dentro da Associação,
cada um na sua especialidade, para discussão
das necessidades comuns entre seus pares. Esta
é uma segunda linha. A terceira é a linha cultural,
onde são desenvolvidas atividades diversas, como
cinema, música, artes em geral, parcerias com
peças teatrais, buscando o lazer cultural do médico. Outra linha importante é a abrangente área de
serviços, os mais diversos possíveis: retirada de
documentos, como passaporte, assessoria contábil,
programas vantajosos para aquisição de produtos,
entre eles, planos de saúde com valores diferenciados, só para citar alguns. Também é importante
destacar o departamento jurídico, com advogados
competentes que atuam gratuitamente na defesa
do médico associado. Temos ainda maravilhoso
clube de campo, na Serra da Cantareira. Enfim, são
inúmeros os benefícios e vantagens.
A Associação Paulista de Medicina é uma entidade forte e atuante?
Todas essas ações, especialmente as de defesa
profissional da categoria e dos serviços de saúde
à disposição da população (em defesa do SUS),
Revista Visão Médica - Informativo da APM Regional São Bernardo do Campo e Diadema
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ENTREVISTA

são feitas a nível estadual, com a participação de
todas as 76 Regionais ativas distribuídas em todo
Estado de São Paulo. Temos cerca de 35 mil médicos associados por livre adesão.

te, o médico tem cada vez menos condições de
deslocamento. Através de parcerias importantes, a
Regional também desenvolve serviços por valores
bem vantajosos em áreas muito importantes, como
seguros, especialmente perda de renda e planos
de aposentadoria privada, onde os custos são bem
abaixo do mercado (taxas e administração), só para
citar alguns, todos com muito segurança, pois têm
a chancela da APM.

Além do leque de benefícios que a APM oferece,
neste ano, a Regional São Bernardo e Diadema
lançou outros serviços úteis e totalmente gratuitos para o seu associado, entre eles, assessoria
para treinamento de recepcionistas. Como surgiu essa proposta e qual o seu objetivo?
Então é vantajoso ser sócio da APM?
Além de dispor de todo esse trabalho desenvol- Com certeza é muito vantajoso ser sócio da APM.
vido em defesa da classe médica, dos benefícios Basta somente contabilizar todos os benefícios
e serviços que facilitam a rotina do médico, tanto e serviços exclusivos que oferecemos para a
profissional como pessoal (contabilidade, asses- carreira e vida pessoal do médico associado. É
soria jurídica, despachante etc.), o associado da preciso também ressaltar o excelente trabalho que
Regional São Bernardo e Diadema também tem à desenvolvemos na área Social, visando à integrasua disposição uma sede ampla, confortável, bem ção dos médicos. Durante o ano, promovemos
localizada, de fácil acesso, inclusive com um espa- almoços de confraternização, jantares, sendo o
ço exclusivo com informática, frigobar, café, TV..., ponto alto o jantar em homenagem ao Dia do Méenfim, a sede da APM-SBC/D
funciona como uma base de “Todas essas ações, especialmente as de defesa profissional da
apoio para o médico poder categoria e dos serviços de saúde à disposição da população (em
exercer o seu trabalho com trandefesa do SUS), são feitas a nível estadual, com a participação
quilidade e completa infraestrutura. Na busca de melhorar e de todas as 76 Regionais ativas distribuídas em todo Estado de
ampliar cada vez mais os servi- São Paulo
ços oferecidos aos associados,
a nossa Regional lançou, no início deste ano, uma dico, e encontros festivos. Por exemplo, estamos
série de serviços administrativos gratuitos. Hoje, convidando os médicos para um churrasco no
a APM-SBC/D está indo ao consultório do médico próximo dia 17, para assistirmos juntos ao primeipara prestar assessoria para seleção e treinamento ro jogo da seleção do Brasil na Copa do Mundo.
de recepcionista, orientações sobre faturamento de Analisando tudo isso, eu não tenho a menor dúvida
convênios, orientação para uso das ferramentas de que é muito vantajoso ser sócio da APM. Ou seja,
divulgação nas mídias sociais, entre muitos outros, através de uma pequena contribuição mensal,
todos gratuitos, significando uma grande economia, o médico recebe em troca uma gama grande e
além da facilidade, porque sabemos que, atualmen- diversificada de vantagens.

”
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AGENDA CIENTÍFICA

EVENTOS 2018
JUNHO
GANEPÃO 2018
Apoio: Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva
Data: 12 a 16
Local: Centro de Convenções Rebouças – São
Paulo – SP
Informação: (11) 3284-6318 ramal 213
E-mail: secretaria@ganepao.com.br
Site: www.ganepao.com.br/congresso/2018
IV CONGRESSO PAULISTA DE COLOPROCTOLOGIA 2018
Realização: Associação de Coloproctologia do
Estado de São Paulo
Data: 14 a 16
Local: Royal Palm Plaza Resort – Campinas
- SP
Informação: (17) 3214-5900
X SIMPÓSIO DE TROMBOSE VENOSA E
TROMBOEMBOLISMO
Realização: Associação Paulista de Medicina
Regional Santo André
Data: 23
Local: Associação Paulista de Medicina Regional Santo André – Santo André - SP
Informação: 4990-0366
E-mail: info@apmsantoandre.org.br
GASTRÃO 2018
Data: 26 a 30
Local: Centro de Convenções Rebouças – São
Paulo - SP
Informação: (51) 3086-9100
E-mail: inscricao@ccmew.com
Site: www.gastrao.org.br
XX CONGRESSO INTERNACIONAL DA SOB
Realização: Sociedade Brasileira de Oftalmologia
Data: 28 a 30
Local: Windsor Barra Hotel – Rio de Janeiro
– RJ
Informação: (21) 3326-3320
E-mail: sbo2018@interevent.com
Site: www.sbo2018.com.br
10º TERADERM
Realização: Sociedade Brasileira de Derma-

tologia
Data: 29 e 30
Local: Windsor Barra – Rio de Janeiro – RJ
Informação: (21) 2253-6747

JULHO
21º CONGRESSO BRASILEIRO DE MASTOLOGIA
Realização: Sociedade Brasileira de Mastologia
Data: 11 a 14
Local: Hangar Convenções e Férias da Amazônia - Belém – PA
Informação: (21) 2220-7711
Site: www.mastologia2018.com.br
23º CONGRESSO BRASILEIRO MULTIDISCIPLINAR EM DIABETES
Realização: Associação Nacional de Atenção
ao Diabetes
Data: 26 a 29
Local: UNIP Vergueiro – São Paulo – SP
Informações: (11) 5908-6777
E-mail: anad@anad.org.br
Site: www.anad.org.br/eventos/congresso/

AGOSTO
1ª JORNADA LATINO-AMERICANA DE
UROPATOLOGIA
Realização: Sociedade Brasileira de Patologia
Data: 02 a 04
Local: Recanto Cataratas Foz do Iguaçu – PR
Informação: (11) 5080-5298
Site: www.jornadauropatologia2018.com.br
JORNADA DE REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA
Realização: Sociedade de Pediatria de São
Paulo
Data: 04
Local: Maksoud Plaza – São Paulo – SP
Informação: (11) 3253-3713
E-mail: eventos2@rgcomunic.com.br
Site: https://jornadareumatologia.vpeventos.
com/
XXXIX CONGRESSO BRASILEIRO DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA
Realização: Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia
Data: 04 a 08
Local: Centro de Convenções de Goiânia –
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Goiânia – GO
Site: www.sbpt.org.br/sbpt2018
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
XXVI CONGRESSO DA SOCIEDADE DE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO
Realização: Sociedade Brasileira de Hipertensão
Data: 08 a 11
Local: Centro de Convenção FAMERP – São
José do Rio Preto - SP
Informação: (11) 3284-0215
E-mail: sbh@sbh.org.br
XXVI CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO
Realização: Associação Brasileira de Medicina
Física e Reabilitação
Data: 29 de agosto a 01 de setembro
Local: Hotel Deville – Salvador - BA
E-mail: secretaria@abmfr.com.br
Site: www.abmfr.com.br/congresso2018
17º CONGRESSO BRASILEIRO DE GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA
Realização: Sociedade Brasileira de Pediatria
Data: 29 de agosto a 01 de setembro
Local: Hotel Armação – Ipojuca – PE
Site: www.gastroped2018.com.br
CONGRESSO PAULISTA CIRURGIA 2018
Realização: Colégio Brasileiro de Cirurgiões –
Capítulo São Paulo
Data: 31 de agosto a 01 de setembro
Local: Centro de Convenções Rebouças – São
Paulo – SP
Informação: (11) 3101-8792
E-mail: capitulosp@cbcsp.org.br
Site: www.congressopaulistacbc.com.br/

SETEMBRO
XXXV CONGRESSO DE REUMATOLOGIA
Realização: Sociedade Brasileira 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
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-MAXILO-FACIAL
Realização: Associação Brasileira de Cirurgia
Crânio–Maxilo-Facial
Data: 21 e 22
Local: Hotel Transamérica – São Paulo – SP
Informação: (11) 3341-2980
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AGENDA APM-SBC/D

Interfaces
da Medicina
Curso promovido pela Diretoria Regional da Sociedade Brasileira
de Psicanálise de São Paulo - Seção Regional do Grande ABC.
Coordenadores da Seção Regional do Grande ABC: Romildo
Gerbelli e Marcy Motta Carmona Gerbelli.
Objetivo do curso: propiciar a profissionais e estudantes de psicologia, medicina, áreas afins e demais pessoas interessadas na
psicanálise a oportunidade de entrar em contato com as ideias
e os textos do Bion, evidenciando a vitalidade das suas ideias e
da psicanálise.
Duração: de março a novembro/2018
Horário: Aula - das 9h às 11h30
Discussão clínica: das 11h40 às 13h (restrita a psicólogos, médicos e estudantes a partir do quarto ano do curso de psicologia
e medicina).
PROGRAMAÇÃO

AGOSTO
Tema: Uma Teoria do Pensamento
Dia 4

SETEMBRO
Tema: Uma Teoria do Conhecimento
Dia: 01
Informações e Inscrições do Curso:
Tel. (11) 2125-3703
E-mail: sbpsp.regionalgrandeabc@uol.com.br
Site: www.sbpcp.org.br
.

Dentro da missão de oferecer cursos de atualização e capacitação profissional à classe médica da região, a diretoria Científica
da Associação Paulista de Medicina São Bernardo e Diadema
- APM-SBC/D promove o Interfaces da Medicina: atividade interdisciplinar que reúne médicos de áreas distintas para debaterem
temas comuns às especialidades envolvidas. “O objetivo é tornar
a discussão mais abrangente e enriquecida, elucidar dúvidas dos
colegas presentes e desenvolver uniformidade em condutas”,
salienta o diretor Científico da APM-SBC/D, Rafael Couto Melo.
P R O G R A M A Ç Ã O
JULHO
Tema: Vascular e Cardiologia - Tratamento
Clínico da Aterosclerose Periférica e Cuidados
Pré e Pós Intervenções
Dia: 31
Horário: 19h30
SETEMBRO
Tema: Vascular e Cirurgia Plástica. Profilaxia
para Tromboembolismo Venoso em Cirurgia
Plástica e Pós Escleroterapia
Dia: Em definição
Horário: 19h30
OUTUBRO
Tema: Vascular e Hematologia. Trombotalk
Mês de Combate Mundial ao Tromboembolismo Venoso
Dia: Em definição
Horário: 19h30
Informações/inscrição:
Tel.: (11) 4125-4439/ 4330-6166
Site: www.apmsbc.org.br

Local:
Anfiteatro da Associação Paulista de Medicina
São Bernardo e Diadema
Associação Paulista de Medicina Regional SBC/D.
Rua Pedro Jacobucci, 400 - São Bernardo do Campo/SP
Local:
Anfiteatro da Associação Paulista de Medicina
São Bernardo e Diadema
Site: www.apmsbc.org.br
Associação Paulista de Medicina Regional SBC/D.
Rua: Pedro Jacobucci, 400 - São Bernardo do Campo/SP
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ACONTECEU

Ato público em defesa do SUS
A Associação Paulista de Medicina São
Bernardo e Diadema – APM-SBC/D se uniu
a outras entidades médicas, profissionais da
saúde, igreja, pacientes e sociedades de todo
o Estado de São Paulo no ato público em defesa do SUS, promovido pela Frente Democrática
em Defesa do Sistema Único de Saúde na manhã do dia 5 de abril, praticamente vésperas
do Dia Mundial da Saúde.
“Com o protesto, a classe médica deixa
claro que não aceita a situação de sucateamento do Sistema Único de Saúde e do
consequente descaso de muitos governantes
com a falta de qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população brasileira”, afirma
o presidente da APM-SBC/D, João Eduardo
Charles, que participou do ato público ao
lado do ex-presidente Everaldo Porto Cunha
– atual diretor de Comunicação da APM Estadual, ambos representando a diretoria da
entidade de São Bernardo.
Médicos, enfermeiros, cirurgiões-dentistas,
pacientes, representantes da igreja e de outras profissões da saúde de todo o Estado de
São Paulo se concentraram em frente à sede
da Associação Paulista de Medicina – cujo
prédio amanheceu coberto com uma bandeira
preta de 22 metros com a inscrição “Gente
merece Saúde de qualidade”. De lá, caminharam até a Catedral da Sé, com cartazes
e palavras de ordem. Atuante, o presidente
da Regional SBC/D subiu ao carro de som
e destacou as mazelas da saúde no Brasil
durante todo o percurso.
Na Sé, macas e cadeiras de rodas com atores
interpretando pacientes desassistidos e o enterro simbólico do ministro da Saúde, Ricardo
Barros, marcaram o ato público. Por volta das
12h, balões de gás pretos com a inscrição SOS
SUS foram soltos com badaladas dos sinos da
Catedral da Sé.
Revista Visão Médica - Informativo da APM Regional São Bernardo do Campo e Diadema
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Confraternização na base de Almoço Italiano
Cerca de 40 pessoas, entre membros da diretoria, associados e familiares, aceitaram prontamente o convite
da Associação Paulista de Medicina São Bernardo e
Diadema para um almoço de confraternização promovido no belo e confortável salão de festas da entidade,
no domingo do dia 20 de maio.

Os diretores do Social, João Parisi Neto e Marisa
Oliveira Pelarin, cuidaram com esmero de todos os
detalhes. A começar pelo cardápio italiano: nhoque
ao sugo, rondelli ao molho branco, bife de filé mignon
e também de frango à parmegiana, salada de folhas
verdes... tudo regado a um gostoso vinho tinto de boa
safra. De sobremesa, frutas diversas e dois sabores de
sorvete de massa: napolitano e creme. A organização
também reservou um espaço exclusivo para as crianças, com tapete de borracha decorado e brinquedos
variados. Para encerrar a programação em grande
estilo, animação musical ao vivo sob o comando do
diretor João Parisi, da secretária da entidade Thereza
Christina M. de Godoy, e do casal Delmar e Rosí – eles
se reúnem para cantar na APM-SBC/D, todas as tardes
de sextas-feiras.
Foi um almoço de confraternização perfeito, gostoso
e muito elogiado pelos convidados.

Maio e Junho de 2018
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Interfaces da Medicina é
sucesso de público

Reunir profissionais de duas especialidades
com grande experiência clínica especializada e
com competência científica para a discussão dos
temas Varizes Pélvicas e Mioma Uterino foi o objetivo do evento Interfaces da Medicina, lançado em
8 de maio pela Diretoria Científica da Associação
Paulista de Medicina São Bernardo e Diadema –
APM-SBC/D, comandada pelo cirurgião vascular
Rafael Couto Melo e o decano da entidade Enzo
Ferrari.
“Interfaces da Medicina é um momento onde
conhecimentos individualizados convergem-se,
visando uma discussão mais abrangente e enriquecida dos temas, elucidando dúvidas dos colegas presentes, facilitando a comunicação entre
plateia/debatedores e uniformizando condutas”,
explica o diretor Rafael.
Diante do ineditismo do evento na programação de atualização científica da APM-SBC/D, o
resultado do Interfaces da Medicina só poderia
ser sucesso de público: aproximadamente 30
profissionais, entre médicos das especialidades
de ginecologia e cirurgia vascular da Região
do Grande ABC, membros da diretoria da
APM-SBC/D e residentes do Hospital Estadual
Mário Covas.
Revista Visão Médica - Informativo da APM Regional São Bernardo do Campo e Diadema

Em tempo: a reunião foi
transmitida on-line em redes
sociais.
Debatedores:
André Vinícius da Fonseca
- Cirurgião Vascular e Endovascular do Hospital São
Paulo- UNIFESP e do Hospital
Estadual Mário Covas e Chefe
do Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital São Bernardo
e Santa Helena.
Marcelo Franchini Giusti
- Cirurgião Vascular e Radiologista Intervencionista do Hospital do Coração - HCOR, do
Hospital Estadual Mário Covas
e do Hospital Assunção.
Everaldo Porto Cunha
- Professor da disciplina de
Ginecologia da FMABC, Ginecologista do CAISM-FUABC,
Diretor de Comunicação da
APM-SP e Ex-Presidente da
APM-SBC/D.
Maio e Junho de 2018

LIVROS

Bioética e a violência
contra a mulher

Com uma visão da violência física, moral e psicológica contra as mulheres pelos olhos da bioética,
o livro surgiu a partir do Simpósio de Bioética e
Violência contra a mulher, promovido pelo Centro
de Bioética do Conselho Regional de Medicina do
Estado de São Paulo (Cremesp), em 2015. A íntegra
do livro está disponível para download. Exemplar
gratuito pode ser solicitado à Biblioteca do Cremesp
pelo 11-4349-9982.
Publicação: Centro de Bioética do Cremesp
Páginas: 185 | Ano: 2017 | Edição: 2017

Diabetes Controlada

O médico e pesquisador da relação entre nutrição
e saúde, Patrick Rocha, fornece orientações corretas
e uma dieta real e saudável. Através do Programa
Diabetes Controlada, o livro orienta as pessoas como
controlar a doença sem mudanças drásticas de vida
e, principalmente, sem estar expostas a dezenas
de efeitos colaterais de medicamentos. O livro já
transformou a vida de 40 mil pessoas.
Autor: Dr. Patrick Rocha
Páginas: 160 | Ano: 2017 | Edição: 1
Editora: Gente
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PLDD (Percutaneous Laser
Disc Descompression)
Este foi o tema da
palestra proferida pelo
neurocirurgião Marcelo Ferraz de Campos
em dois eventos científicos de peso: XVIII
Congresso Brasileiro
de Cirurgia Espinhal e
XV SIMINCO/ VI COMINCO - Simpósio e
Congresso Brasileiro de Cirurgia e Técnicas Minimamente Invasivas da Coluna,
que ocorreram durante o mês de abril
deste ano.
Ex-presidente da Associação Paulista
de Medicina São Bernardo e Diadema

durante duas gestões consecutivas
(2011/2014 e 2014/2017), Marcelo Ferraz
de Campos é Pós- Doutorado na Escola
Paulista de Medicina da Universidade
Federal de São Paulo (EPM/UNIFESP),
com linha de pesquisa científica no estudo do processo degenerativo da coluna.

Introdução às Ideias
de Bion
No dia 5 de maio,
aconteceu mais uma
aula do curso Introdução às Ideias
de Bion, promovido pela Diretoria da
Seção Regional do
Grande ABC, da Sociedade Brasileira
de Psicanálise de
São Paulo (SBPSP). Levada a efeito
no anfiteatro da Associação Paulista
de Medicina São Bernardo e Diadema, apoiadora da iniciativa, a aula
apresentou o tema Sobre a Psicose, sob a coordenação de Angela
Jimenes B. de Castro, da SBPSP.
Com aula uma vez por mês, o curso

Introdução às Ideias de Bion propicia
uma dinâmica com as ideias e textos
do Bion, evidenciando a vitalidade
das suas ideias e da psicanálise. A
coordenação do curso é do psiquiatra
e psicanalista Romildo Gerbelli e da
psicanalista Marcy Motta Carmona
Gerbelli, da SBPSP.

Revista Visão Médica - Informativo da APM Regional São Bernardo do Campo e Diadema
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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: (11) 4330-6166 / 4125-4439

LOCAÇÃO
• Espaço mobiliado, com recepção, 2 WC,
cozinha, sala de exame e consultório.
Nos seguintes períodos: terças, quintas
e sextas. Valor por período de 4 horas R$
300,00.
Localizado no centro de SBC - Centro
Empresarial Mediterrâneo.
Fone: 11 4125-5840, A/C Margarete ou
e-mail tsaclinica@gmail.com
• Alugam-se salas para consultórios para
profissionais de saúde, localizado na Av.
Redenção 413, Jardim das Américas – SBC
Contato: 4123-8142 e 4332-6884
•Aluga-se sala comercial no condomínio
Praça Pamplona em São Paulo. Excelente
local para consultório.
Tratar fones: 4123-3634 / 95037-2900 /
99633-8210
•Aluga-se período de quatro horas,
incluso: Wi-Fi, secretária, ar-condicionado,

consultório mobiliado.
Contato c/ Jamile (11) 98622-4285
•Sala comercial, com 65m², na Rua
Mediterrâneo, 290, 2º Andar - sala 21, no
Bairro Jardim do Mar, São Bernardo.
Tratar com Talita nos telefones: (11)
4123-3634 / 4122-5263 / 9-5037-2900 /
9-9633-8210
•Aluga-se clínica para médicos, nutricionistas ou psicólogos, com três consultórios
mobiliados e recepção.
Ótima localização no centro de S.B.C.
(Domo Business - próximo ao Shopping
Metrópole).
Contato: Dra. Simone (11) 98282-2480
ou 4314-9616 / 4314-9615
•Apartamento no Guarujá, praia das
Pitangueiras, na quadra da praia
(calçadão), 1 dormitório, com cama queen
e bi-cama, 2 sofás reversíveis de solteiro
na sala, varanda com vista para o mar,
dois banheiros completos, cozinha com
máquina de lavar pratos, área de serviço

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

SUBLOCAÇÃO
• Sala para Ginecologista com Ultrassom,
Colposcópio, Termocautério e Instrumental
Localizado na Rua Jurubatuba , 845,
Centro SBC
Fone 4125-5178 - Falar com o proprietário
•Horários em Consultório
Aluga-se horário em Consultório para
profissionais de saúde.
Rua Mediterrâneo 290 – 2º andar
Tratar no telefone: 4123-3634 / 950372900.

REALIZE SEU EVENTO EM UM DOS
MAIS MODERNOS AUDITÓRIOS DA REGIÃO DO ABC
AMPLO
CLIMATIZADO
COMPLETA INFRAESTRUTURA
FÁCIL ACESSO
Valor diferenciado para sócios da
APM São Bernardo e Diadema
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