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 ANIVERSARIANTES

Marcelo Ferraz de Campos 
Presidente da Associação Paulista de 
Medicina de São Bernardo/Diadema

Foi criado o NAT – Núcleo de Apoio Técnico e de Me-
diação, através de um acordo entre as representantes de 
operadoras de Saúde Suplementar (FENASAÚDE) e As-
sociação Brasileira de Medicina de Grupo (ABRAMGE) 
e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP).

O objetivo do NAT é diminuir o volume de ações judi-
ciais ingressadas pelos usuários dos planos de saúde 
nos processos das liminares, que solicitam fornecimento 
de medicamentos e tratamentos na rede privada. O 
NAT garante maior agilidade e economia processual, 
alegando que os processos ultimamente têm aumentado 
potencialmente.

O funcionamento promete ser mais ágil, pois as ações 
que ingressarem com pedidos de liminar no Fórum João 
Mendes, em SP, serão imediatamente analisadas pelo 
NAT e proporão um acordo ao usuário em até 24 horas 
no máximo.

Esta iniciativa conta também 
com o apoio da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS), 
quando a Agência se comprome-
teu a subsidiar o NAT.

Tudo isso seria muito fantástico e 
uma ação de primeiro mundo, caso 
quem fosse julgar o que pode e não pode ser feito não 
fossem os próprios representantes das Operadoras de 
Planos de Saúde. Ou seja, teremos aí um grande conflito 
de interesses! O corporativismo falará mais alto!

Só quem terá a perder com a implantação do NAT é 
o consumidor, pois o TJ deveria se basear em laudos 
com absoluta neutralidade e isentos de interesses, o 
que não acontecerá nesse caso.

As entidades médicas não foram convidadas a 
participar do NAT, não entendemos o motivo de não 
sermos chamados, ou, aliás, entendemos, as entidades 
médicas não se prestariam a fazer um trabalho que, até 
que se prove o contrário, prejudicará os usuários dos 
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planos de saúde e à classe 
médica.

Não está muito bem ex-
plicado o real motivo da 
criação do NAT, pois forne-
cer pareceres técnicos e 
propor intermediação de um 
conflito que inexiste é algo 
meio sem lógica, ou seja, o 
médico assistente indica um 
tratamento ou exame, antes 
de a operadora dizer se sim 
ou não, o NAT, composto 
por representantes das 
operadoras de saúde, já 
vai dizer se autoriza ou 
não? Estão se antecipando a quê?

Seria muito bom se, após 
o funcionamento do NAT, pu-
desse ser feita uma avaliação 
de quantos tratamentos foram 
autorizados e quantos foram 
negados!

Infelizmente estamos passan-
do por uma crise da saúde; to-

dos os setores estão em franca decadência! As esferas 
que deveriam nortear esse funcionamento são ineficazes 
para a garantia dos direitos dos usuários e também da 
classe médica. Realmente é preocupante!

Mas, mesmo assim, as entidades representativas 
de classe não descuidam e não desanimam e sempre 
estão monitorando o setor da saúde, procurando agir 
rapidamente a fim de evitar prejuízos maiores! Temos 
conseguido alguns sucessos, mas falta muito ainda. 
A mais nova situação calamitosa é o NAT, mas vamos 
monitorar e ver como este núcleo agirá e, se necessário 
for, serão tomadas providências imediatas para evitar 
prejuízos aos usuários dos planos de saúde e aos co-
legas médicos.
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Estamos vivendo um momento de mudan-
ças de paradigmas muito rico neste país. 
Quer seja no tocante à corrupção e crimes de 
desvios financeiros que sempre foram prati-
cados neste país desde a sua descoberta e 
sempre tratados com impunidade; quer seja 
na relação entre consumidor e operadoras de 
saúde, com mudanças radicais no resultado 
desta interação. Na relação médico-paciente 
estamos também observando transforma-
ções que podem ter consequências graves 
para o paciente que, em última análise, é a 
razão de nosso trabalho.

Na medida que as operadoras de saúde 
foram crescendo cada vez mais na sua atu-
ação, os médicos e pacientes foram ficando 
reféns da ação dessas empresas. Para que 
o negócio da saúde possa se sustentar ou 
crescer, as operadoras de saúde vão crian-
do mecanismos de controle de custos e até 
mesmo de diminuição de gastos.

Uma das medidas mais cruéis que tenho 
visto nos últimos anos é a utilização de obrigar 
o paciente a se submeter a uma segunda 
opinião quando a operadora do plano de 
saúde não aceita a opinião do médico que 
assiste ao paciente. Forçar o paciente a se 
submeter a uma segunda opinião tem como 
único objetivo diminuir custos, pois observa-
mos que essa conduta resulta na indicação 
de tratamentos alternativos e técnicas de 
custos inferiores. À mercê dessas empresas 
com o poder de negar o melhor tratamento, 
os pacientes acabam sendo os maiores 
prejudicados.

Hoje, com a discussão 
das máfias das próteses, 
que queremos e esperamos 
que sejam tratadas à luz da 
lei, não podemos permitir 
que a segunda opinião seja 
utilizada única e exclusiva-
mente para a redução de 
custos, sem levar em consi-
deração a saúde do pacien-
te. A cada dia, mais e mais 
pacientes relatam o sofrimento que passam e 
informam que muitas vezes não conseguem 
nem mesmo identificar o médico que faz a 
segunda opinião, pois quase sempre ele não 
se identifica claramente.

O que nos deixa preocupado é que neste 
país o poder econômico sempre predomina 
sobre o direito dos mais fracos. Esperamos 
que esse tema seja tratado devidamente 
pelos legisladores, tanto no âmbito dos Con-
selhos profissionais como no do Congresso 
Nacional. Esperamos que as mudanças 
que estamos observando no tratamento das 
questões do setor econômico do país, como a 
Operação Lava-jato, possam ser refletidas em 
outras relações que envolvam a sociedade, 
como a relação médico-paciente.

Quanto às nossas atividades associativas, 
estamos procurando sempre informá-los 
através das diferentes ferramentas de co-
municação que a entidade dispõe. Procure 
conhecer mais nossos projetos e atividades, 
os quais têm como único objetivo atender e 
facilitar a sua atividade profissional e social.
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Os interessados na consulta pública nº 59 podem acessar os 
documentos disponíveis no portal da ANS e enviar as 

contribuições exclusivamente por meio de formulário eletrônico.
Toda a sociedade pode, e deve, participar!

www.ans.gov.br

Pesquisa e 
Atualização 
Científica

O acesso à evidência científica é 
crucial para apoiar e proporcionar 
o desenvolvimento da pesquisa 
e os processos de tomada de 
decisão em Saúde. Com o objetivo 
de facilitar o acesso à informação 
médica de forma rápida e precisa, 
proporcionando aos médicos 
associados assessoria científica 
em suas pesquisas, a Associação 
Paulista de Medicina de São 
Bernardo/Diadema (APM-SBC/D) 
disponibiliza o Serviço de Pesquisa 
e Atualização Científica (SPAC), 
realizado pela bibliotecária Andreia 
da Silva Santos.

Com vasta especialização e 
experiência de 17 de anos na área 
da saúde, Andreia atua na área 
de administração de bibliotecas 
virtuais, atendimento ao usuário, 
estratégias de busca avançadas 
para portais temáticos e hotsites, 
promoção e capacitação de usuários 
quanto ao uso de bases de dados 
em saúde, indexação de artigos 
utilizando Descritores de Assunto 
na área da saúde, tutoria em cursos 
à distância pela plataforma moodle 
e formatação e normalização de 
trabalhos científicos.

Verifique os serviços gratuitos e com 
descontos especiais para sócios da 
APM-SBC/D: 
www.apmsbc.org.br
Email :  assessoriacientif ica.
apmsbcd@gmail.com

DEFESA PROFISSIONAL

Por conta do grande interesse 
da sociedade e para permitir 
maior participação, a Agência 
Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) decidiu prorrogar a con-
sulta pública para revisão do 
Rol de Procedimentos e Eventos 
em Saúde por mais 30 dias, até 
18/08/2015.

A revisão do Rol de Procedi-
mentos e Eventos em Saúde faz 
parte de um processo contínuo e 
periódico realizado pela ANS com 
o objetivo de garantir o acesso 
ao diagnóstico, tratamento e 
acompanhamento das doenças 
através de técnicas que possibili-
tem o melhor resultado em saúde, 
sempre obedecendo a critérios 
científicos de segurança e efici-
ência comprovados por Avaliação 
de Tecnologia em Saúde (ATS).

A proposta que entra em con-
sulta pública prevê a inclusão de 
11 procedimentos médicos - entre 
terapias e exames -, além da inclu-
são de um medicamento antineo-
plásico oral para o tratamento do 
câncer de próstata, a ampliação 

de indicações para diagnóstico e tra-
tamento de 16 síndromes genéticas 
e a inclusão de diretriz clínica para 
avaliação geriátrica ampla. Também 
está sendo proposto o aumento do 
número de sessões/consultas com 
profissionais de saúde e incluída indi-
cação de consultas com nutricionista 
para gestantes.

O recebimento das contribuições 
teve início em 12/06 e o novo rol en-
trará em vigor em janeiro de 2016. 
Para esta revisão, a ANS promoveu 
discussões no âmbito do Comitê Per-
manente de Regulação da Atenção à 
Saúde (COSAÚDE), que é formado 
por órgãos de defesa do consumidor, 
ministérios, operadoras de planos de 
saúde, representantes de beneficiá-
rios, de profissionais da área de saúde 
e de hospitais. Ao todo, 39 instituições 
enviaram contribuições.

O Rol de Procedimentos e Eventos 
em Saúde é obrigatório para todos os 
planos de saúde contratados a partir 
da entrada em vigor da Lei nº 9.656/98, 
os chamados planos novos, ou aque-
les que foram adaptados à lei.

Fonte: APM (com editoração)
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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.

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 internacio-
nais, além de tarifas diferencia-
das para passagens aéreas e 
hospedagens em congressos mé-
dicos (sujeito a disponibilidade).
Localização: Consulte Unidades

Cursos

GANEP 
Educação é a maior instituição 
especializada em terapia médico-
-nutricional no Brasil e oferece 
20% de desconto em todos os 
cursos de atualização a distância. 
Localização: nacional (online) 

CEL LEP
O CEL®LEP, rede de ensino de 
idiomas que nasceu há 40 anos e 
hoje é referência entre as esco-
las de idiomas oferece 10% de 
desconto válido para os cursos de 
inglês e espanhol (em turmas re-
gulares) em todas as unidades do 
grupo. Além de ensinar idiomas, 
a escola promove a educação, 
dissemina o conhecimento e se 
propõe a formar cidadãos compe-
tentes, éticos e conscientes. 
Localização: Consulte Unidades

SPAZIO ITALIANO
Associado da APM tem 10% de 
desconto nos cursos ministrados 
nas escolas e nos cursos in-com-
pany. Localização: Consultar as 
unidades

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

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

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

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

na Associação Paulista 
de Medicina de São 

Bernardo/Diadema. Se 
já for sócio, mantenha 

sempre atualizado 
telefone, e-mail e 

seu endereço para 
correspondência

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

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

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

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

BONTEMPO GABRIEL 
A Bontempo tem em sua origem a 
experiência de cinco gerações na 
fabricação de móveis. Associados 
têm 10% desconto nos pagamentos à 
vista ou em até 5 vezes. 
Localização: São Paulo

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

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

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

Localização : Nacional (compra online) 

Cursos
MACKENZIE 
Oferece de 15% a 30% de desconto, 
de acordo com a tabela disponível 
no site do clubapm. 
Localização: São Paulo 

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

TAM 
Descontos especiais para associados 
e seus dependentes. 
Localização: nacional (compra online) 
  
VILLA DI MANTOVA 
Associado APM tem 12% de descon-
tos nas diárias, em qualquer período 
do ano. 
Localização: São Paulo

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

Lazer e Entretenimento 
BILHETERIA.COM
10% a 50% de desconto na compra 
de ingressos para shows, teatro, cir-
cos, parque de diversões e passeios 
turísticos.
Localização: Nacional (Compra online)
   
Mecânica
AUTO MECÂNICA SASSO
Serviço especializado e funcionários 
extremamente capacitados para rea-
lizar qualquer tipo de serviço em seu 
veículo. Especialmente para os sócios 
da APM oferecemos 10% de desconto 
na prestação de serviços e peças 

para veículos de todas as marcas.
Localização: São Paulo

Restaurantes e Bebidas
CASA FLORA 
Com mais de 40 de tradição, a Casa 
Flora atua no mercado Premium eno-
gastronômino. Oferece aos associados 
da APM um canal direto com atendi-
mento personalizado, preço diferencia-
do e desconto* de 10% nas compras 
acima de R$ 300 em produtos. 
Localização: São Paulo 
  
WIBA! SENSAÇÔES EM CACHAÇA 
Associados APM ganham desconto 
de 10% em todos os produtos dispo-
níveis no site. 
Localização: São Paulo

Serviços
TOTVS
A Totvs S.A. é uma empresa especiali-
zada em software, inovação, relaciona-
mento e suporte à gestão, sendo líder 
absoluta no Brasil. Com o software 
Série 1 Saúde (Personal Med), você 
terá acesso rápido a todas as informa-
ções necessárias relacionadas à rotina 
do seu consultório, facilitando o traba-
lho e melhorando o atendimento aos 
pacientes.  O desconto é de 30% na 
compra do software e 15% na men-
salidade dos aplicativos disponíveis 
(Série 1 Mobilidade e Série 1 Finan-
ceiro Web). Além disso, o associado 
pode alugar o sistema, com desconto 
exclusivo de 15% na mensalidade.
Localização: Nacional (compra online)

Uso Pessoal
FASCAR
Há  50 anos no mercado com tradição 
em calçados e acessórios masculinos. 
Além da qualidade, tecnologia e design 
dos seus produtos, agora em parceria 
com a APM oferece descontos especiais 
para os associados.
5% de desconto em lojas físicas.
5% de descontos em compras na loja 
online, exceto frete.
Localização: Consulte as unidades
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Encerrou, em maio, a 
consulta pública para 
a definição das normas 
das “Diretrizes de Atendi-
mento à Gestante – Parto 
Cesárea, as quais visam 
estabelecer as condutas, 
direitos e deveres, tanto 
dos médicos quanto dos 
pacientes, frente à ne-
cessidade ou desejo de 
parto por via Cesariana. 
O presidente da Regio-
nal do ABC da Sogesp e 

Delegado da Associação Paulista de Medicina 
de São Bernardo/Diadema, 
Everaldo Porto Cunha, en-
tende que a medida seja 
até necessária e benéfica, 
porém “desde que contem-
ple a boa prática médica 
e a preservação da saúde 
das nossas gestantes e de 
nossos recém-nascidos”. Em 
entrevista à revista Visão Mé-
dica, o presidente discorreu 
sobre o tema, destacando 
duas recomendações con-
troversas, contestadas, de 
forma contundente, pelas 
Sociedades e Associações 
médicas: o risco dos pe-
diatras neonatais serem 
eliminados da sala de parto, 
significando um retrocesso 
perigoso, e a privação do 
direito da mulher de escolher 
a via do parto. Acompanhe!

Parto sem pediatra, o que é isso? 
O ministério da Saúde, responsável pela emis-

são dos PCDT (Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas) encaminhou, para consulta pública 
até o dia 25/05/2015, as “Diretrizes de Atendi-
mento à Gestante – Parto Cesárea”, a qual não 
contempla a presença obrigatória de um médico 
pediatra (neonatologista) na sala de parto. 

 
Do que se trata, exatamente, esse documento? 
Preocupados, assim como todos nós médicos 

obstetras e pediatras, com o alto índice de opera-
ções cesarianas realizadas no Brasil, os técnicos 
do  Ministério da Saúde, com a participação da 
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnolo-
gias (Conitec) do Sistema Único de Saúde (SUS),  
elaboraram o documento com 72 questões sobre 

o tema. Revisaram a litera-
tura, avaliaram as evidên-
cias científicas,  fizeram 
as  recomendações e as  
colocaram para consulta 
pública. O prazo para 
contribuições da socie-
dade esgotou-se no dia 
25/05, e estamos aguar-
dando a constituição do 
documento final, que será 
emitido após avaliação 
e eventual incorporação 
das sugestões.  

 
E as sociedades médi-

cas se pronunciaram?  
Sim. As sociedades mé-

dicas, particularmente as 
sociedades de pediatria 
e de ginecologia e obste-
trícia, também a APM (As-

sociação Paulista de Medicina) e a comunidade 
acadêmica, se pronunciaram, sugeriram, contri-
buíram e, em alguns casos, até contestaram, de 
forma contundente, algumas recomendações. 

Quais recomendações foram objeto da con-
testação das sociedades médicas? 

É importante darmos ênfase ao fato de que 
esse documento, após sua publicação, servirá, 
como toda diretriz, como uma recomendação, 
uma orientação, e não como uma lei, uma obri-
gatoriedade. Fizemos várias críticas ao  docu-
mento, porém duas delas, cesárea a pedido 
da paciente e presença do pediatra na sala de 
parto,  dada à sua importância pelos prejuízos 
que podem acarretar aos envolvidos, nos cau-
sam preocupação.  

 
Por quê? 
A primeira porque, no nosso entendimento, ela 

subtrai direitos da mulher. Não se admite, em 
tempos de hoje, com o grau de empoderamento 
conquistado pela mulher, com o protagonismo 
que ela deve ter neste momento tão importante 
da sua vida, que ela não tenha condições de 
escolher a via do parto. É óbvio que o dinamis-
mo da gestação e do trabalho de parto podem, 
eventualmente, impor certas condutas da boa 
prática obstétrica e tomar outros rumos, porém 
há que se garantir esse seu direito de escolha. 
A mulher, que tanto conquistou nestes últimos 
tempos, não pode ser privada desse direito. 
A segunda, porque subtrai do recém-nascido 
o seu “minuto de ouro”. Este pouco  tempo, 
imediatamente após o nascimento, é vital para 
o bebê, uma vez que o risco de morte e de 
morbidade aumenta 16% a cada 30 segundos 
de demora para iniciar os procedimentos de 
assistência ventilatória ao recém-nascido. Um 
parto, mesmo quando de baixo risco, pelo seu 
dinamismo e imprevisibilidade, pode ter um 
desfecho, onde a presença de um profissional 
qualificado e habilitado, no caso um médico 
pediatra neonatologista, seja imprescindível. 

 
O que exatamente pode prejudicar o recém-

nascido? 
De acordo com a Sociedade Brasileira de 

Pediatria,  anualmente  300 mil recém-nascidos 
precisam de ajuda para iniciar e manter a res-
piração. Por dia, morrem 15  bebês por insufi-
ciência respiratória ao nascimento. Destes, um 

Nem tudo o que é novo 
é bom e nem tudo o 
que é velho deve ser 
descartado. Por isso, 
sugerimos que cami-
nhemos para frente, 
que avancemos na di-
reção de uma boa prá-
tica médica, exercendo 
uma medicina humani-
zada

terço nasce normal e sem malformação, mas 
são vítimas da falta de assistência ventilatória. 
Acredito serem estes dados suficientes para 
justificar uma maior atenção ao problema.  

 
O que pensam as associações  médicas a 

respeito da diretriz? 
Não abominamos. Entendemos até necessária 

e benéfica desde que contemple a boa prática 
médica e objetive a preservação da saúde das 
nossas gestantes e de nossos recém-nascidos. 
Queremos nos envolver  e contribuir porque 
afinal congregamos, em nossos quadros, uma 
enorme e excelente massa crítica. Nas nossas 
atividades acadêmicas produzimos o melhor do 
conhecimento médico científico e nas nossas 
Associações damos capilaridade a esse conhe-
cimento e esmerada qualificação aos nossos 
associados.  

 
O que sugerem as sociedades? 
Nem tudo o que é novo é bom e nem tudo 

o que é velho deve ser descartado. Por isso, 
sugerimos que caminhemos para frente, que 
avancemos na direção de uma boa prática 
médica, exercendo uma medicina humanizada, 
porém fazendo bom uso de tudo o que a ciência 
e a tecnologia nos disponibiliza.  

 
Por que fizeram isso? 
O nosso sistema de Saúde, tanto público como 

suplementar, funciona em regime de mutualismo 
com uma repartição simples, entre os usuários, 
dos custos com a sinistralidade. Somos, portan-
to, os financiadores da nossa assistência médica 
tanto diretamente, quando usamos o sistema 
suplementar, quanto indiretamente, quando pa-
gamos os nossos impostos e taxas, e o Ministério 
da Saúde é o gestor desse sistema. Somos sa-
bedores dos problemas da saúde no nosso país  
e sensíveis às dificuldades para resolvê-los. Há 
tempos lutamos por um financiamento suficiente, 
mas enquanto ele não chega, resta-nos cobrar  
que a gestão seja eficiente. Recomendamos 
prudência aos técnicos.  Às vezes, na ânsia de 
dar um passo à frente, acaba-se por dar um 
salto para trás.

ENTREVISTA
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Realização da Sociedade Brasileira de Psicanálise 
de São Paulo – Seção Regional do Grande ABC (SBP-
-ABC) e a Associação Paulista de Medicina de São 
Bernardo/Diadema. Para receber o certificado, é ne-
cessário ter, no mínimo, 75% de presença no curso.

SETEMBRO
Tema: “O ego e o id (1923) Vol. XIX” 
Dia: 12  
Horário: 9h

OUTUBRO 
Tema: “Continuação do tema O ego e o id (1923” 
Dia: 03  
Horário: 9h 

Todas as terças-feiras, das 14h às 17h 
Informações: (11) 4438-6424  
www.metareal.com.br  
 

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
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AGOSTO 
CBAEM 2015 – CONGRESSO BRASILEIRO 
DE ATUALIZAÇÃO EM ENDOCRINOLOGIA E 
METABOLOGIA 
Realização: Sociedade Brasileira de 
Endocrinologia e Metabologia 
Data: 11 a 14 
Local: Centro de Convenções de Vitória - 
Vitoria – ES 
Informações: http://www.cbaem2015.com.
br/ 
 
X Congresso Brasileiro de Asma, VI 
Congressos Brasileiros de DPOC e 
Tabagismo, XVI Congresso Paulista de 
Pneumologia e Tisiologia 
Realização: Sociedade Brasileira de 
Pneumologia e Tisiologia 
Data: 12 a 15 
Local: Centro de Convenções João Doria – 
Campos do Jordão / SP 
Informações/ Inscrições: http://sbpt.org.br/
asma2015/ 
  
Alergo Rio 2015 
Apoio: ASBAI 
Data: 14 e 15 
Local: Centro de Convenções do CBC – Rio de 
Janeiro – RJ 
Informações/Inscrições:  www.alergo-rio.
com.br 
  
SIMPÓSIO DE CIRURGIA E UROLOGIA 
MINIMAMENTE INVASIVA NA CRIANÇA 
Apoio: CIPE – Associação Brasileira de 
Cirurgia Pediátrica 
Data: 15 
Local: Higienópolis Medical Center – São 
Paulo – SP 
Informações: http://www.
hospitalinfantilsabara.org.br/pesquisa-
e-ensino/nucleo-de-ensino/cursos-de-
atualizacao.ph   (11) 2755-0259 
  
4º CONGRESSO INTERNACIONAL DO 
HOSPITAL SÃO CAMILO 
Realização: Hospital São Camilo e Instituto de 
Ensino e Pesquisa 
Apoio: CREMESP 
Data: 19 a 21 
Local: Hotel Maksoud Plaza – São Paulo – SP 
Informações/Inscrições: adriana.craveiro@
saocamilo.com / (11)2972-8000 ramal 8052 
  
ECG: UM VELHO OU NOVO MÉTODO 
Organização: Sociedade de Cardiologia do 
Estado de São Paulo - SOCESP 
Data: 20 
Local do evento:Restaurante Baby Beef - Rua 
das Bandeiras, 166 - Santo André /SP 
Informações/Inscrições: marjori@socesp.org.

br / (11)31790049 www.socesp.org.br 

NefroUSP 2015 
Apoio: Sociedade Brasileira de Nefrologia 
Data: 20 a 22  
Local: Centro de convenções Rebouças - São 
Paulo, SP 
Informações: www.nefrousp.org.br/2015 
  
IV Congresso Internacional Minimamente 
Invasiva Robótica 
Data: 21 e 22 
Realização: Centro de Educação em Saúde 
Abram Szajman do Instituto Israelita de 
Ensino e Pesquisa Albert Einstein 
Local: Avenida Albert Einstein, 627 Bloco A  
Informações/Inscrições: http://apps.einstein.
br/robotics/organizacao.html 
  
XII Simpósio de Anemias 
Apoio: Associação Brasileira de 
Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular 
Data: 22  
Local: Casa do Médico- Santo André-SP 
Informações/Inscrições: (11) 2369-7767 / 
(11) 2338-6764  abhh@abhh.org.br 
  
INFECTO 2015 – XIX CONGRESSO 
BRASILEIRO DE INFECTOLOGIA 
Realização: Sociedade Brasileira de 
Infectologia 
Data: 26 a 29 
Local: Centro de Feiras e Eventos SERRA 
PARK – Gramado – RS 
Informações: www.infecto2015.com.br

XX CONGRESSO PAULISTA DE OBSTETRÍCIA 
E GINECOLOGIA 
Realização: SOGESP 
Data:  27 a 29  
Local: Transamérica Expo Center – São 
Paulo – SP 
Informações/Inscrições:  (11) 3884-7100 
  
XXIV Congresso Internacional do Grupo 
CLAHT 
Realização: Comitê Internacional da 
Sociedade Internacional de Hemostasia e 
Trombose 
Data: 27 a 29 
Local: AmCham – Rua da Paz, 1431 – Santo 
Amaro - São Paulo - SP 
Informação/Inscrição: comiteorganizador@
claht2015.com 
  
XII SIMINCO – Simpósio Internacional de 
Cirurgia Minimamente Invasiva da Coluna 
Realização: Associação Brasileira. para 
Desenvolvimento de Cirurgia Minimamente 
Invasiva de Coluna 
Data: 28 

Local: Hospital São José – Beneficência 
Portuguesa SP (Auditório) Rua Martiniano de 
Carvalho, 965 – Bela Vista – São Paulo 
Informações: www.abcmic.com/congresso_
xii_siminco.php 
  
24ª JORNADA DE UTI NEONATAL E 
PEDIATRICA  
Apoio: Sociedade Paulista de Terapia 
Intensiva 
Data: 28 e 29 
Local: Hotel Mont Blanc - Ribeirão Preto - SP 
Informações: www.sinhajunqueira.com.br/
utineonatal/ 
  
V SIMPÓSIO INTERNACIONAL BRASIL- 
REINO UNIDO ACUPUNTURA EM 
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 
Realização: AMBA – Associação Médica 
Brasileira de Acupuntura 
Data: 29 e 30 
Local: Golden Tulip Belas Artes Hotel – Rua 
Frei Caneca, 1199 – Cerqueira Cesar – São 
Paulo - SP 
Informações: (11) 2627-6300/ www.amba.
org.br/v2/radha_2015.asp 
  
SETEMBRO   
XXXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE 
OFTALMOLOGIA 
Realização: Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia 
Data: 02 a 05 
Local: Florianópolis – SC 
Informações: www.cbo2015.com.br 
  
XX CONGRESSO BRASILEIRO DE 
CANCEROLOGIA BRASÍLIA 2015 
Realização: Sociedade Brasileira de 
Cancerologia 
Data: 02 a 05 
Local: Centro de Convenções Ulysses 
Guimarães – Brasília - DF 
Informações: www.concan2015brasilia.
com.br 
  
XXIX CONGRESSO BRASILEIRO DE 
CEFALEIA 
Realização: Sociedade Brasileira de Cefaléia 
Data: 03 a 05 
Local: Shopping Novo Batel – Curitiba - PR 
Informações: www.congressocefaleia.com.br 
  
70º CONGRESSO SBD -  SÃO PAULO 2015 
Realização: Sociedade Brasileira de 
Dermatologia  
Data: 05 a 08 
Local: Transamerica Expo Center – São 
Paulo - SP 
Informações: http://dermatosaopaulo2015.
com.br/ 

 XXV CONGRESSO BRASILEIRO DE 
CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO 
Realização: Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Cabeça e Pescoço 
Data: 08 a 11 
Local: Centro de Convenções - Natal – RN 
Informações: cbccp2015.com.br 
  
61º CONGRESSO BRASILEIRO DE GENÉTICA 
Realização: Sociedade Brasileira de Genética 
Data: 08 a 11 
Local: Hotel Monte Real Resort - Águas de 
Lindóia – SP 
Informações: http://www.congressosbg.com/ 
  
SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE TRATAMENTO 
CLÍNICO-CIRÚRGICO DA SÍNDROME DA 
APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO 
Realização: Instituto Sírio-Libanes de Ensino 
e Pesquisa 
Data: 11 a 12 
Local: Instituto Sírio-Libanês de Ensino e 
Pesquisa – Rua Professo Daher Cutait,69 – 
Bela Vista – São Paulo - SP 
Informações: www.hospitalsiriolibanes.org.br/
iep/cursos-e-congressos/ (11)3155-0200 
  
SIMPANEST 2015 
Realização: SAESP 
Data: 11 a 19 
Local: Anfiteatro da COVIDIEN – AV Jornalista 
Roberto Marinho, 85 – 10º Andar – São 
Paulo – SP 
Informações/Inscrições: (11) 3673-
1388 https://www.logika.com.br/
saesp/complementos/inscricao/login.
asp?regEvt=53 
  
CURSO PRÁTICO DE INTERVENCIONISMO 
EM DOR 
Apoio: SAESP - Sociedade de Anestesiologia 
do Estado de São Paulo  
Data: 17 a 19 
Local: Instituto Sírio-Libanês de Ensino e 
Pesquisa – Rua Professo Daher Cutait,69 – 
Bela Vista – São Paulo - SP 
Informações/Inscrições: www.
hospitalsiriolibanes.org.br/iep/cursos-e-
congressos/(11)3155-0200 
  
70º CONGRESSO BRASILEIRO DE 
CARDIOLOGIA 
Realização: Sociedade Brasileira de 
Cardiologia 
Data: 18 a 21 
Local: EXPOTRADE – Centro de Convenções 
– Curitiba – PR 
Informações: http://congresso.cardiol.br/70 
/ (21) 3478-2700 
  
XXIII CONGRESSO BRASILEIRO DA ABEAD 

ACONTECEUAGENDA CIENTÍFICA

Como os médicos, especialmente 
gestores, devem se relacionar com a 
imprensa? Quando falar e quando não 
falar? Qual deve ser a postura diante 
das câmeras? Estes foram apenas al-
guns dos tópicos da inovadora palestra 
Media Training, promovida pela Dire-
toria de Comunicação da Associação 
Paulista de Medicina de São Bernardo/
Diadema (APM-SBC/D), em 27 de ju-
nho, no anfiteatro da entidade.

Dirigida aos presidentes e diretores 
da 1ª Distrital da APM, que engloba sete 
Regionais, inclusive as três do Grande 
ABC, a palestra foi ministrada pelo es-
pecialista em comunicação empresarial 
e assessor de imprensa da Fundação 
do ABC, Eduardo Nascimento, que 
abordou o tema de forma clara e ampla.

Segundo o Diretor de Comunicação 
da APM-SBC/D, João Eduardo Charles, 
o evento foi essencial para ensinar as 
noções básicas de como representar 
de forma adequada e positiva uma 
entidade de representatividade e 
credibilidade como a APM. “Como di-
retores, precisamos estar preparados 
para saber lidar com as mais diversas 
situações com a imprensa, principal-
mente aquelas que envolvem temas 
polêmicos”, esclarece.

Realização: ABEAD – Associação Brasileira 
de Estudos do Álcool e Outras Drogas 
Data: 23 a 26 
Local: Campos do Jordão – SP 
Informações: http://abead.com.br/
cbabead2015/ (11)3849-0379 (11)3849-
8263 
  
CURSO DE CIRURGIA DA MÃO – SBCM 
REGIONAL SP – ARTROSCOPIA DE PUNHO 
Realização: Sociedade Brasileira de Cirurgia 
da Mão 
Data: 25 e 26 
Local: Hotel Vitória Indaiatuba - SP 
Informações: www.sistemaparaevento.com.br / 
(11)5081-7028 
  
XXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE 
HEPATOLOGIA 
Realização: Sociedade Brasileira de 
Hepatologia 
Data: 30 a 03/10 
Local: WTC Convention Center - São Paulo – SP 
Informações/Inscrições: http://hepato2015.
com.br/ 
  
OUTUBRO   
XLII CONGRESSO BRASILEIRO DE ALERGIA E 
IMUNOLOGIA 
Organização: ASBAI 
Data: 3 a 6 
Local: Centro de Convenções de Vitória – Vitória 
– ES 
Informações/Inscrições: congressoalergia2015.
com.br 
  
41º CONGRESSO BRASILEIRO DE 
ANGIOLOGIA E DE CIRURGIA VASCULAR 
Realização: SBACV – Sociedade Brasileira de 
Angiologia e de Cirurgia Vascular 
Data: 06 a 10 
Local: Pier Mauá – Av. Rodrigues Alves,10 – Rio 
de Janeiro – RJ 
Informações: (21)2215-1919 / www.
riovascular2015.com.br 
  
XXIX CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA 
NUCLEAR 
Realização: SBMN – Sociedade Brasileira de 
Medicina Nuclear 
Data: 23 a 25 
Local: Centro de Convenções – Hotel Royal Tulip 
– Rio de Janeiro - RJ 
Informações: www.sbmn.org.br/congresso 
  
XI CONGRESSO DA CIPESUR 
Realização: CIPE – Associação Brasileira de 
Cirurgia Pediátrica 
Data: 19 a 22 
Local: Hotel Serra Azul – Gramado - RS 
Informações: http://www.cipesur2015.com.br/

Nascimento ensinou inúmeras 
dicas valiosas. Fique por dentro de 
algumas:

• Seja claro e objetivo nas respos-
tas que deseja passar;

• Não perca o foco e aproveite as 
oportunidades;

• Nas entrevistas por telefone, 
procure fazer em um aparelho que 
seja possível gravar;

• Não improvise – principalmente 
Ao Vivo;

• Não responda acusações, re-
clamações, insinuações ou pro-
vocações no Facebook, Twitter ou 
qualquer rede social;

• Evite gírias, provérbios populares 
e frases feitas;

• Nunca desminta notícias verda-
deiras;

• Nunca peça para ler a matéria 
antes de ser publicada;

• Caso seja procurado diretamente 
pela mídia, direcione para a asses-
soria de imprensa – mesmo que a 
pauta pareça positiva;

• Cuidado com a vestimenta – não 
deixe que a sua roupa chame mais 
atenção do que o tema da entrevista;

• Tenha sempre endereços e tele-
fones anotados para não ser pego 
de surpresa.

Acompanhe a relação 
completa no site: apmsbc.org.br
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Em 17 de julho, aconteceu mais uma reunião 
com os presidentes das setes Regionais que 
englobam a 1ª Distrital da Associação Paulista 
de Medicina (APM), dessa vez, realizada na 
sede da entidade Estadual, proporcionando 
uma maior interação das Regionais com a 
APM Estadual.

Seguindo o programa habitual das reuniões 
da1ª Distrital, cada presidente apresentou 
o trabalho desenvolvido para beneficiar os 

sócios, bem como agregar novos 
médicos ao quadro associativo. Na 
parte das necessidades de cada re-
gional, o foco foi a Regional de Mogi 
das Cruzes, que ainda está com a 
sua sede inacabada. “Essa troca de 
experiências é enriquecedora para 
nós”, afirma o presidente da 1ª Dis-
trital, Everaldo Porto Cunha”.

Encerrada a reunião, os presiden-
tes participaram de um tour pelas 
dependências da APM para conhe-
cerem a fundo toda a infraestrutura 

da sede Estadual.

A reunião contou com as presenças dos presi-
dentes das Regionais: Santo André, Adriano Va-
lente; Mogi das Cruzes, Alex Sander José Miguel; 
São Caetano, Marcos Sérgio G. Fontes; Osasco, 
Michel Salim Gebara; e Guarulhos, Márcia Pa-
chiega. As Regionais de Barueri e São Bernardo/
Diadema foram representadas, respectivamente, 
pelos Diretores José Carlos Leite de Carvalho e 
Everaldo Porto Cunha.

O anfiteatro da Associação Paulista 
de Medicina de São Bernardo/Diade-
ma (APM-SBC/D) sediou mais uma 
vez a reunião da Sociedade Brasileira 
de Coluna – Regionais de São Paulo 
e Rio de Janeiro, com a presença de 
vários participantes, em 15 de julho, 
no período da noite. O objetivo maior 
do encontro foi discutir a situação atual 
por qual passa a área da saúde e che-
gar a um consenso para desenvolver 
mecanismos legais para normatizar a 
segunda opinião e também abrir canais 
para negociar os honorários médicos 
dessa especialidade.

Essa iniciativa abre caminho para que as 
especialidades tomem para si a responsabili-
dade de condução das políticas que interfiram 
nas condutas médicas, bem como nos seus 
ganhos, haja vista que, ultimamente, as no-
tícias acerca de más práticas têm colocado 
toda a categoria na mesma condição de culpa-
da, sendo que, pelo contrário, a maioria pede 

a ética nos relacionamentos quer seja com seus 
pacientes, quer seja com os planos médicos.

Pretende-se, com isso, alavancar as nego-
ciações junto às seguradoras e planos de 
saúde e partir para medidas eficazes que 
tragam bons resultados a todos os envolvidos, 
buscando sempre os padrões de qualidade e 
confiança.

Descontraído e bem servido coquetel marcou, 
em 11 de junho, a inauguração oficial do novo 
endereço da Fluxo Clínica Médica, do renomado 
Cirurgião Vascular Rob-
son Barbosa de Miranda. 
Instalada no 5º andar do 
centro médico da Rua 
Arthur Corradi, 101, Vila 
Dusi, São Bernardo, a 
nova estrutura tem todos 
os requisitos necessá-
rios para manter sua 
trilha de sucesso: am-
bientes modernos, ex-
tremamente confortáveis 
e aconchegantes, com 

inúmeros toques de elegância em sua decoração 
e, claro, competente corpo clínico e equipamentos 
de ponta para promover o melhor atendimento 

aos seus pacientes. En-
tre os convidados que 
prestigiaram a inaugu-
ração, o presidente da 
APM-SBC/D, Marcelo 
Ferraz de Campos, o 
seu Diretor de Comu-
nicação, João Eduardo 
Charles (na foto, com 
Robson Miranda ao 
centro), e o Delegado 
da entidade, Luiz Car-
los João.

Aconteceu em 28 de julho, 
no anfiteatro da Associação 
Paulista de Medicina de São 
Bernardo/Diadema, concor-
rida palestra Motivacional, 
promovida pela Prestadora 
de Serviços De Luca. Di-
recionada aos funcionários 
que exercem cargos de 
supervisão e liderança na 
empresa, a palestra teve 

como foco motivá-los a influenciar melhor suas equipes para garantir um bom trabalho e a 
satisfação dos clientes. Afinal, diante do cenário econômico de extrema competitividade, é 
necessário ter uma equipe criativa, persistente e resiliente para superar obstáculos e con-
tinuar firme em busca da meta.
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Todo o progresso da Medicina não diminuiu o impacto 
psicológico que a indicação de um transplante cardíaco 
infantil provoca.  

 
O papel da família é importante em qualquer estágio da vida 

e se torna particularmente relevante no acompanhamento à 
criança, no que diz respeito ao surgimento, ao ato de lidar e 
nas perspectivas de um transplante cardíaco infantil.  

 
O sucesso de um transplante em crianças depende, em 

grande parte, dos pais, em especial, da mãe. A capacidade 
destes de se responsabilizar pelo tratamento e de lidar com 
o estresse psicológico e social inerentes ao transplante, 
em suas várias fases, é fundamental para se obter bons 
resultados. 

 
O transplante cardíaco infantil é indicado como tratamento 

principalmente para o estágio D de insuficiência cardíaca, 
que pode ser decorrente de:  

1. Defeitos cardíacos congênitos com sobrecarga pressó-
rica ou volumétrica com ou sem cianose; 

2. Cardiomiopatias congênitas ou adquiridas por distrofias 
musculares, infecções, drogas, toxinas; 

3. Disfunção miocárdica após correção de defeitos car-
díacos. 

 
 O quadro clínico varia com a idade. Os sintomas mais 

comuns em lactentes são taquipneia, taquicardia e dispneia 

às mamadas; em crianças maiores, fadiga e intolerância ao 
exercício; em adolescentes são similares aos de adultos.  

 
O transplante cardíaco infantil tem possibilitado a sobre-

vida, que pode chegar a 85% no 1º ano pós transplante, e 
melhora da qualidade de vida em um grupo de crianças 
portadoras de cardiopatias complexas e cardiomiopatias 
refratárias ao tratamento clínico. 

 
No mundo são realizados cerca de 450 transplantes car-

díacos infantis por ano, o que representa por volta de 10% 
do total de transplantes cardíacos realizados. 

 
Os critérios de indicação são: 
• Idade gestacional >36 semanas e peso de nascimento 

>2.200g; 
• Estabilidade metabólica e hemodinâmica; 
• Ausência de quadros sépticos, neurológicos, renais e 

anormalidades cromossômicas, bem como ausência de 
distúrbios psiquiátricos nos responsáveis da criança; 

• Índice de resistência vascular pulmonar <6 unidades 
Woods e gradiente transpulmonar <15mmHg em repouso ou 
após emprego de vasodilatadores (nitroprussiato de sódio, 
oxigênio ou óxido nítrico). 

 
Como em adultos, a principal dificuldade para realização 

de um transplante cardíaco infantil é a limitação do número 
de doadores. Para cada 1000 potenciais doadores adultos, 
temos cerca de 100 infantis e a atual taxa de recusa familiar 
está em 43%. Faltam campanhas de conscientização! 

 
A maior experiência brasileira é a do Instituto do Coração 

(InCor). Entre outubro de 1992 e novembro de 2013, foram 
realizados 135 transplantes cardíacos infantis, 70% por car-
diomiopatias e 30% por cardiopatias congênitas. Desses 135 
pacientes, 85  encontram-se em seguimento clínico.  

 
A doença vascular do enxerto com necessidade de re-

transplante ocorreu em dois pacientes, sendo que um deles 
necessitou de transplante renal simultâneo e o outro paciente 
se encontra clinicamente bem após 2 anos de retransplante. 

 
O transplante cardíaco em crianças e adultos com car-

diopatia congênita constitui-se em opção terapêutica, pois 
possibilita sobrevida a longo prazo desses pacientes, com 
melhora substancial da qualidade de vida!

Alexandre Ricardo 
Fumagalli 
Cirurgião Cardíaco 
formado pela Santa 
Casa de São Paulo e 
Responsável pelo Serviço 
de Cardiologia do Hospital 
São Bernardo. 

Renato Bauab Duab 
Cirurgião Cardíaco 
formado pela Unesp e 
Responsável pelo Serviço 
de Cirurgia Cardíaca do 
Hospital São Bernardo. 




