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

Mais uma vez a classe médica foi chamada 
para ir às ruas fazer o seu protesto e, no dia 
07/04/15, o tema foi: Frente Democrática em 
Defesa do SUS. 

O SUS (Sistema Único de Saúde), não é se-
gredo para ninguém, está totalmente sucateado 
pela má gestão de vários anos e com falta de 
investimentos, vontade política e honestidade. 
Como já comentamos em outros editoriais, se o 
SUS tivesse sido bem administrado ele seria um 
oásis no meio do deserto, porém foi criado com 
a Constituição de 1988 
e de lá para cá muita 
coisa mudou e nenhum 
governo se preocupou 
em rever suas bases, e 
esse programa caminha 
para a falência, pois é um 
programa subfinanciado 
e desde aquela época 
não houve uma revisão 
no planejamento. 

Chegamos em 2015 e 
a situação só fez piorar! Por esse motivo é que 
temos de ir às ruas para clamar às autoridades 
que cumpram com o seu papel e coloquem o SUS 
no rumo certo. Se isso fosse feito, a população 
seria a maior beneficiada, bem como a classe 
médica que presta serviços ao SUS. 

Os últimos movimentos que agitaram o país 
comprovaram que a classe política só toma 
ações quando o povo demonstra sua insatisfação 
indo para as ruas. Portanto, nós médicos, temos 
o dever legítimo de manifestar nas ruas nosso 
descontentamento com tantos desmandos feitos 
na área da saúde, os quais prejudicam o SUS. 

Segundo os estudos feitos pela Frente Demo-
crática em Defesa do SUS, composta por enti-

EDITORIAL

dades representativas 
da Classe Médica, 150 
milhões de brasileiros 
são atendidos pelo SUS. 
A falta de gestão do Sis-
tema prejudica o atendi-
mento e agora o governo 
aprovou leis (PEC do 
orçamento impositivo, 
aprovada em 10/02/15) 
que pioram a situação, 
ou seja, ao invés de tentar melhorar o sistema eles 

estão piorando. Isto é 
uma irresponsabilidade! 

Por tanto, colegas, 
temos de defender o 
SUS e, com o protes-
to, conclamar a classe 
política para a situação 
que está piorando a 
cada dia, bem como 
mostrar à população 
que a classe médica 
não é conivente com 

este estado de coisas. 

Todos os governos jogam para seus ante-
cessores e, até, sucessores as suas falhas 
e, para nós cidadãos, essas discussões não 
interessam e não justificam o caos em que se 
encontra tanto o SUS quanto a saúde como 
um todo. 

Com toda esta orquestração desafinada 
proporcionada pelo atual governo, os políticos 
gestores do nosso querido país deveriam se 
espelhar no conselho que o filósofo Nietzsche 
dá: “É inútil querermos ser bons o tempo todo 
e fazer tudo certo – o que importa é estarmos 
dispostos a fazer um pouco melhor hoje do que 
fizemos ontem”. 
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“Esta semana recebi um pa-
ciente indignado. Ele gastou 
grande parte da consulta recla-
mando do atendimento de um 
outro colega...” Esta frase não 
é novidade na vida de nenhum 
médico. O paciente tem razão 
ou está exagerando? O colega 
realmente fez isso? Quais as 
condições em que se deu o 
atendimento? Tinha que recla-
mar para mim? (...) 

Estamos vivendo uma grave 
crise de confiança em toda a 
sociedade. E nós, médicos, 
também temos nossa culpa.  
Em qualquer encontro casual 
alguém vai dizer “que as coisas 
estão difíceis, que não sabe 
onde vamos parar!” 

E realmente onde vamos pa-
rar? 

Tecnocracia, programas de 
acreditação, protocolos, nossa 
realidade muda a cada momen-
to. Estamos estafados, aperta-
dos no meio de um  caldeirão. 
ÉTICA, MORAL, CONFIANÇA, 
RESPEITO, SEUGURANÇA são 
ideais cada vez mais distantes. 
E isso não nos ajuda! O que a 
sociedade espera de nós? Foi 
para isso que me formei? 

Estamos espremidos por uma 
grave crise financeira em todo 
o país, condições de trabalho 
cada vez mais precárias, jorna-
das desumanas, pacientes de-
sacreditados (e nós também!), 

ataques da mídia, e 
os convênios.... Ah, 
os convênios!... 

Convoco todos 
a iniciar a mu-
dança. Por que 
não lutarmos por 
melhores condi-
ções? Por que 
não ajudar a quem necessita 
de auxílio? Temos uma dívida 
com a sociedade e, em nosso 
caso, com a sociedade de São 
Bernardo do Campo e Diade-
ma. Vamos atraí-los para nossa 
sede, fazer cursos e palestras 
de orientação para leigos, 
mostrar que nós temos valor! 
Principalmente o Valor Humano! 
Que temos ÉTICA e MORAL, 
que merecemos CONFIANÇA, 
RESPEITO e sabemos respei-
tar. Que podemos oferecer a 
SEGURANÇA de que precisam. 

Acredito que o momento é de 
união. Vamos juntos caminhar 
para que os dias melhores alvo-
reçam. Temos a nossa força e 
isso todos sabem! Já paramos 
a Rodovia Anchieta, já nos fize-
mos ouvir!!! Precisamos sair do 
caldeirão.  Mas ninguém sairá 
sozinho. Tínhamos um sonho 
ao sair da faculdade, e duvido 
que alguém não tivesse, mas 
nos acostumamos à rotina e 
deixamos o sonho de lado. 

Não vamos parar nosso so-
nho! Vamos acreditar! Precisa-
mos de você!  
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Fúlvio Nicolau Bechelli Fiho 
Vice-presidente  da Associação

Paulista de  Medicina  de
São Bernardo /Diadema



Das 30 faculdades de Medicina do 
Estado de São Paulo que participa-
ram do último  Exame do Cremesp, 
realizado em outubro de 2014, a 
Faculdade de Medicina do ABC 
(FMABC) ficou entre as 10 instituições 
que obtiveram nota superior a 6,0.

 Enquanto o resultado geral do 
Exame comprova queda na média 
geral das notas, a da FMABC subiu, 

Fonte: FMABC

comprovando o bom desempenho dos 
seus alunos, que apresentaram média 
superior em todas as áreas do conheci-
mento: Clínica, Cirurgia, Pediatria, Gine-
cologia, Obstetrícia, Saúde Mental, Saúde 
Pública e Epidemiologia, Ciência Básicas 
e Bioética. 

Os gráficos abaixo mostram o desem-
penho da FMABC em relação às outras 
faculdade. Acompanhe: 
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SEGUROS
Imprevistos surgem sem a gente 
esperar. Portanto, é importante 
estar prevenido para enfrentar os 
dissabores que eles ocasionam, 
garantindo a sua tranquilidade e 
de toda a família.

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

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

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

SERVIÇOS FMABC
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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
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)

 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 
eletrodomésticos 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, refe-
rência de elegância e bom gosto, 
oferece 20% de desconto em toda 
compra no site. 
Localização : Nacional (compra 
online) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÓPTICA MODELO
Associado APM e seus dependentes 
têm 12% de desconto à vista e 5% 
nas compras parceladas.
Localização: São Paulo
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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
SELFE TURISMO
Localizada em São Bernardo do Cam-
po, a Selfe Turismo vem atuando no 
mercado desde 1994. Possui profis-
sionais altamente qualificados para 
oferecer a seus clientes atendimento 
personalizados, em nível nacional e in-
ternacional. Associado APM e funcioná-
rios têm 5% de desconto para pacotes 
de viagens, com pagamento de 10 a 12 
vezes sem juros.
Localização: São Bernardo do Campo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

na Associação Paulista 
de Medicina de São 

Bernardo/Diadema. Se 
já for sócio, mantenha 

sempre atualizado 
telefone, e-mail e 

seu endereço para 
correspondência

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

administracao@apmsbc.org.br
www.apmsbc.org.br
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Apesar de a cidade 
de São Bernardo não 
ter registrado nenhum 
caso grave ou de óbi-
to em decorrência da 
dengue, a secretária 
de Saúde do muni-
cípio, Odete Carmen 
Gialdi, afirma que a 
“evolução do número 
de casos preocupa 
as autoridades mu-
nicipais de saúde”. 

Tanto que a Secretaria de Saúde mantém campa-
nha permanente de combate à dengue, com ações 
mais intensas no período de novembro a maio. Com 
a entrada do outono e a proximidade do inverno, as 
atenções se voltam, agora, para as doenças respi-
ratórias, com campanhas de vacinação dirigidas 
aos grupos de maior risco, como menores de dois 
anos e maiores de 60 anos. Odete Carmen Gialdi 
falou à revista Visão Médica como é o trabalho de 
enfrentamento dessas duas questões primordiais 
de saúde pública desenvolvido pela Secretaria.

A dengue se apresentou de forma mais intensa 
nesse verão e início de outono, como São Bernardo 
está enfrentando essa questão? 

Assim como tem acontecido em outras cidades, 
este ano houve o aumento de casos de dengue no 
município. A campanha da dengue é permanente, 
mas no período de novembro até maio o município 
intensifica as ações de orientação à população e 
de controle do mosquito. Nesse sentido, são reali-
zadas vistorias em domicílios por parte dos agentes 
comunitários de saúde; inspeção em imóveis de 
grande circulação de pessoas, como escolas e 
clubes; e em estabelecimentos que armazenam 
produtos que podem acumular água parada, como 
borracharias e depósitos de sucata. Quando há 
confirmação dos casos, o Centro de Controle de 

Como a  Secretaria de Saúde de São Bernardo está enfrentando essas questões de saúde pública? 

Zoonoses (CCZ) promove o chamado bloqueio, que 
são mutirões feitos nas imediações da residência 
da vítima para identificação e eliminação de cria-
douros do Aedes aegypti. Em algumas regiões com 
maior infestação do mosquito, são feitas nebuliza-
ções (aplicação de inseticida). A divulgação das 
medidas preventivas junto à população é feita por 
distribuição em massa de material educativo, além 
de outdoors e palestras em escolas e empresas.   

Qual o balanço da atuação de nossa cidade no 
enfrentamento da dengue ? 

A situação de São Bernardo é bem mais confor-
tável que em muitas outras cidades do Estado de 
São Paulo, porque não foram registrados casos 
graves e óbitos, mas a evolução do número de 
casos preocupa as autoridades municipais de 
saúde. Pelo último boletim da Vigilância Epide-
miológica, de janeiro a 10 de abril, São Bernardo 
conta com 129 casos importados (contraídos em 
outros municípios) e 215 autóctones (contraídos na 
própria cidade).  

Com a aproximação do inverno, quais as doenças 
que preocupam a Secretaria de Saúde e como os 
colegas médicos podem auxiliar nessa questão ? 

As doenças respiratórias são a grande preo-
cupação entre o outono e o inverno. A síndrome 
gripal e suas complicações, como a pneumonia, 
merecem atenção. Desde o início da circulação 
do vírus da Influenza A H1N1, novos protocolos 
de manejo foram incorporados  e a indicação do 
medicamento OSELTAMIVIR  é um importante 
aliado para os pacientes que são considerados de 
risco para a Influenza. São eles: menores de dois 
anos, maiores de 60 anos, gestantes, puérperas e 
portadores de doenças crônicas. O medicamento 
é disponibilizado gratuitamente pela rede SUS do 
município. A classe médica, além de tratar esses 
casos, podem contribuir  recomendando medidas 
preventivas aos seus pacientes. 
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Vacina Influenza A H1N1 

Disponível nas 33 Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) até 22 de maio, período da Campanha 
Nacional de Vacinação contra a Gripe, para os 
seguintes grupos prioritários: 

- Menores de dois anos; 
- Maiores de 60 anos; 
- Gestantes; 
- Puérperas; 
- Portadores de doenças crônicas de qualquer 

idade; 
- Profissionais da área da saúde.  

Vacina contra o pneumococo, disponível nas 
UBSs para: 

- Pessoas acima de 60 anos portadoras de 
doenças crônicas cardiorespiratórias, diabetes 
e hipertensão;   

- Candida. 

Campanha Nacional de Vacinação contra 
a Gripe Influenza 
9 de maio, das 8h às 17h: 
 

Local: todas as UBSs do município, que esta-
rão abertas exclusivamente para a vacinação. 

A vacina é indicada para pessoas acima de 
60 anos de idade, gestantes, puérperas (até 45 
dias após o parto), trabalhadores da saúde e 
crianças menores de 5 anos.  

Campanha de Prevenção e Diagnóstico Precoce 
de Câncer Bucal 
9 de maio, das 8h às 17h

Local: todas as UBSs do município. 

Cuidados importantes para diminuir o risco de contaminação de doenças respiratórias

Profissionais de saúde bucal avaliarão os usu-
ários com o objetivo de detectar lesões bucais. 
Dependendo do diagnóstico, a pessoa será 
encaminhada para o Centro de Especialidades 
Odontológicas (CEO), do programa Brasil Sor-
ridente. Na suspeita de lesão com potencial de 
ser ou virar câncer, o paciente será direcionado 
ao Hospital  Anchieta para nova avaliação e 
indicação do tratamento adequado.

Pré-conferências de saúde 
Até 21 de maio 

Encontros preparatórios para a XIX Conferên-
cia Municipal de Saúde, que será realizada nos 
dias 20 e 21 de junho. Nas pré-conferências, 
além de propostas para as políticas públicas 
de saúde, serão eleitos os delegados para a 
Conferência Municipal. 

Formada em História, com especialização em Direito 
Sanitário pela Escola Nacional de Saúde Pública, da Fun-
dação Oswaldo Cruz, e mestrado em Gestão e Políticas 
Públicas, pela Fundação Getúlio Vargas. Há 16 anos no 
Sistema Único de Saúde (SUS), iniciou na vida pública 
como diretora administrativa e financeira da Secretaria 
de Saúde do Rio Grande do Sul. Em 2003, foi trabalhar 
no Ministério da Saúde e, em 2009, assumiu a diretoria 
do Departamento de Administração da Secretaria de 
Saúde de São Bernardo, função que ocupou até 2013, 
quando foi empossada como secretária-adjunta de 
Saúde. Em fevereiro de 2014, foi indicada para o cargo 
de secretária, sendo eleita, em março deste ano, vice-
-presidente do Conselho de Secretários Municipais de 
Saúde do Estado de São Paulo (Cosems/SP).    

Odete Carmen Gialdi

Dados fornecidos pela Secretaria de Saúde de 
São Bernardo
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EVENTOS
1º SEMESTRE 
MAIO

Exame Laringoscópico: Técnica e laudo da 
Videonasofibroscopia 
Realização: Associação Brasileira de 
Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico Facial 
Data: 07 e 08 
Local: Santa casa de Misericórdia de São Paulo 
– Rua Cesário Mota Jr. 112-4º Andar – São 
Paulo/SP
Informações/Inscrições: email ceotorrino@
santacasasp.org.br / Zélia ou Telma – Fone 
2176-7235 

X Jornada Médica em Acupuntura 2015 
Realização: Associação Médica Brasileira de 
Acupuntura 
Data: 7 a 10 
Local: Hotel Golden Tulip Belas Artes – São 
Paulo/SP 
Informações/Inscrições: Marcia (11) 5572-1666 
/ Dr. Alexandre (11) 98207-6000
email: secretaria@amba.org.br / site: www.
amba.org.br 

III COMIN – Congresso Brasileiro de Medicina 
Intensiva Neurológica 
Realização: Associação de Medicina Intensiva 
Brasileira
Data: 08 e 09 
Local: Pullman SP Vila Olímpia Hotel – Rua 
Olímpia, 205 – Vila Olímpia/SP 
Informações/Inscrições: site www.amib.org.br

A Saúde Emocional do Acadêmico de Medicina 
– Influência do Álcool e Drogas
Realização: Associação Paulista de Medicina 
Data: 09 
Local: Associação Paulista de Medicina – Av. 
Brigadeiro Luis Antonio, 278 2º Andar 
Informações/Inscrições: Depto. Eventos da APM 
3188-4252 

VIII Congresso Mineiro de Ginecologia e 
Obstetrícia

XXXIX Encontro Mineiro de Ginecologistas e 
Obstetras

II Congresso Brasileiro de Ginecologia 
Oncológica 

Jornada Latino-Americana de Ginecologia 
Oncológica 
Realização: Federação Brasileira das 
Associações de Ginecologia e Obstetrícia 
Data: 13 a 16 
Local: Minascentro – Belo Horizonte – MG
Informações/Inscrições: Consult Eventos – (31) 
3291-9899 / site www.cmgo.com.br

XIII Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e 

Endovascular 
Realização: Sociedade Brasileira de Angiologia e 
Cirurgia Vascular 
Data: 14 a16 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca, 4º 
Andar – São Paulo/SP 
Informações/Inscrições: site: www.
encontrosaopaulo.com.br

XI Congresso Paulista de Endocrinologia e 
Metabologia 
Realização: Associação Brasileira Para Estudos 
da Obesidade e Síndrome Metabólica
Data: 14 a 16 
Local: São Paulo
Informações/Inscrições: site www.copem2015.
com.br

1º Congresso Internacional Huntington de 
Reprodução Humana
Realização: Sociedade Brasileira de Reprodução 
Humana 
Data: 15 e 16
Local: Hotel Tivolli São Paulo/SP 
Informações/Inscrições: fone (11) 2272-4301 / 
email mllorca@uol.com.br 

CERVICOLP 2015 – XXVI Encontro de 
Atualização em PTGI e Colposcopia
Realização: Associação de Obstetrícia e 
Ginecologia do Estado de São Paulo
Data: 15 e 16
Local: Centro de Convenções Rebouças, Av. Dr. 
Enéas de Carvalho Aguiar, 23 – Cerqueira Cesar 
– São Paulo / SP 
Informações/Inscrições: email sbptgi@uol.com.
br / site www.colposcopiasp.org.br / fone (11) 
3283-4121/5611-7347/ 3898-7850

X Congresso da Sociedade Brasileira de DST  
VI Congresso Brasileiro de AIDS 
Realização: Sociedade Brasileira de Infectologia 
Data: 17 a 20 
Local: Hotel Maksoud Plaza – São Paulo/SP
Informações: www.staids2015.com.br 

Congresso Sudeste de Videocirurgia SOBRACIL 
Realização: Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Torácica
Data: 20 a 23 
Local: Vila Galé Eco Resort – Angra dos Reis – RJ 
Informações/Inscrições: site www.
videocirurgiasudeste.com.br

X Jornada de Obstetrícia e Ginecologia de 
Campinas e Região
X Encontro dos Ex-Residentes de Obstetrícia e 
Ginecologia de Campinas 
Realização: Federação Brasileira das 
Associações de Ginecologia e Obstetrícia
Data: 21 e 22 
Local: Expo Dom  Pedro – Av. Guilherme Campos, 
500 Bloco B – Jd. Santa Genebra – Campinas/
SP
Informações/Inscrições: fone (19) 3231-3333 / 

(19) 3236-8388 / email: campinas@sogesp.org.
br / site: www.jornadadecapinas.com.br 

Simpósio Endovascular Fronteiras – SELF 
Bahia 
Realização: Sociedade Brasileira de Angiologia e 
Cirurgia Vascular 
Data: 21 a 23
Local: Hotel Mercure, Rua Fonte do Boi, 215 – 
Rio Vermelho, Salvador (BA)
Informações/Inscrições: fone (71) 3262-2418 
/ (71) 3036-0175 / (71) 3168-5727 / email 
endovasclaser@gmail.com 

1ª RAIESP – Catanduva 
Realização: Sociedade de Anestesiologia do 
Estado de São Paulo
Data: 22 e 23 
Local: Unimed Catanduva – Rua Rio Preto, 450 – 
Jd. Brasil – Catanduva/SP
Informações/Inscrições: site www.saesp.org.br 

XIII Congresso Paulista de Medicina do Sono 
Realização: Academia Brasileira de Neurologia 
Data: 22 e 23 
Local: Associação Paulista de Medicina, Av. Brig. 
Luis Antonio, 278- São Paulo/SP 
Informações/Inscrições: fone (11) 3188-4250 / 
Site www.apm.org.br/eventos / email inscrições@
apm.org.br 

Simpósio Aorta 2015
Realização: Sociedade Brasileira de Angiologia e 
Cirurgia Vascular 
Data: 22 e 23 
Local: Hotel Maksoud Plaza, Alameda Campinas, 
150- Jardins – São Paulo/SP 
Informações/Inscrições: fone (11) 4306-5080 
/ site: www.simposioaorta.com.br / email: 
contato@simposioaorta.com.br 

II Zumbido na Prática Clínica- IV Curso 
de Conceitos Básicos em Zumbido para 
Residentes 
Realização: Associação Brasileira de 
Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico Facial 
Data: 23 
Local: Hotel Travel INN – Ibirapuera Live e Lodge 
– Rua Borges Lagoa, 1209 – São Paulo/SP 
Informações/Inscrições: 5080-4933 
site www.iocp.org.br / email eventos@iocp.org.
br / Silvana 

Simpósio AADA 2015 
Realização: Associação Brasileira de Alergia e 
Imunologia 
Período: 23  
Local: Hotel Renaissance - Al. Santos, 2233 - São 
Paulo/SP 
Informações:  www.aada.org.br/simposio2015  

XIX Jornada de Patologia – Neoplasias 
Hematopoéticas 
Realização: Associação Brasileira de Hematologia 
e Hemoterapia 

Data: 27 a 30 
Local: Hospital A.C. Camargo – São Paulo/SP 
Informações/Inscrições: site www.abhh.org.br 

8º Hepato AIDS 
Realização: Sociedade Brasileira de Infectologia 
Data: 28 a 30 
Local: Hotel Maksoud Plaza – São Paulo/SP 
Informações/Inscrições: site www.hepatoaids.
com.br 

Difficult Cases: Minimally Invasive Surgery 
Realização: Sociedade Brasileira de Urologia 
Data: 29 e 30 
Local: IRCAD América Latina, Barretos – São 
Paulo/SP 
Informações/Inscrições: site www.
hcancerbarretos.com.br

Simpósio de Patologia Clínica 
Realização: Associação Paulista de Medicina de 
São Bernardo/Diadema e Santo André 
Data: 30
Local: A confirmar 
Informações/Inscrições:

Curso Continuado de Cirurgia Geral do Capítulo 
de São Paulo 
Realização: Colégio Brasileiro de Cirurgiões 
Data: 30
Local: Associação Paulista de Medicina São 
Paulo – Av. Brig. Luís Antonio, 278 – 9º Andar – 
São Paulo/SP
Informações/Inscrições: sites www.cbcsp.org.br / 
www.apm.org.br 

JUNHO 

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

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

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

AGENDA CIENTÍFICA



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

15 AGENDA APM-SBC/D



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

16AGENDA APM-SBC/D

Introdução 
às Ideias de Freud  
Módulo IV 

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.  

MAIO Tema: Luto e Melancolia (1917 - 
1915) Vol. XIV
Dia: 09 às 9hs.

JUNHO Tema: Além do Princípio do Prazer 
(1920)
Dia: 13 às 9hs.

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

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

Associação Paulista de Medicina de
 São Bernardo/Diadema

Dentro do objetivo de promover discussões de temas importantes 
para a classe médica, especialmente na área de Defesa Profis-
sional, a reunião de Diretoria de abril, da Associação Paulista de 
Medicina de São Bernardo/Diadema (APM-SBC/D), realizada no 
dia 2, contou com a participação de dois convidados ilustres, os 
médicos Cláudio Tafla, diretor da Mapfre, e Pil Sun Choi, presidente 
da Federação Mundial de Cirurgia Minimamente Invasiva da Coluna 
e da Associação Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva da 
Coluna, entre outros cargos.  

Após deliberações inerentes à reunião de Diretoria e apresenta-
ções de Cláudio Tafla,  sobre o produto diferenciado que a Mapfre, 
importante parceiro da APM-SBC/D,  colocou no segmento de 
Seguro Saúde, e de Pil Sun Choi, sobre o trabalho desenvolvido 
na área de cirurgia da coluna, deu-se início ao debate em cima do 
tema Planos de Saúde x Defesa Profissional da Classe, com grande 
participação da 
plateia. Encer-
rado o debate, 
os convidados 
se confraterniza-
ram no salão de 
festas, durante 
jantar ofereci-
do pela APM-
SBC/D.

ACONTECEU
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No Brasil, o câncer representa a segunda causa de 
morte entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos, 
para todas as regiões. Diferentemente do passado, 
atualmente temos uma alta taxa de cura, em média 70-
75%, quando consideramos todos as doenças desse 
grupo. Os tipos de câncer que atingem as crianças 
também são muito diferentes dos que acometem os 
adultos. As leucemias agudas são os cânceres mais 
comuns em crianças, atingindo com mais frequência 
a faixa etária dos 2 aos 5 anos de idade. Cânceres do 
sistema nervoso central vêm em seguida e, em terceiro 
lugar, os linfomas (Hodgkin e Não-Hodgkin). 

Com o avanço dos novos protocolos cooperativos, 
nacionais e internacionais, as taxas de cura, que não 
passavam de 30%, podem chegar até 90-95% depen-
dendo da doença, como o Tumor de Wilms por exemplo. 
Mas para que tais taxas de cura sejam alcançadas, é 
muito importante o Diagnóstico Precoce . Porém isso 
ainda é uma barreira, principalmente em países em 
desenvolvimento (como o Brasil). 

O grande objetivo da Oncologia Pediátrica, após ele-
var as taxas de cura, é aprimorar o Diagnóstico Precoce. 
Infelizmente no Brasil ainda é um sonho distante. Os 
diversos serviços especializados que atendem pacien-
tes no setor público e privado lutam com esse dilema.  

As melhores chances de cura, principalmente dos 
tumores sólidos como o Retinoblastoma, por exemplo, 
levam em conta o tempo de início dos sintomas até a 
chegada ao centro especializado. No Retinoblastoma 
esse tempo pode significar a diferença entre um trata-
mento conservador (e assim manter a visão) e o trata-
mento radical com perda da visão com a enucleação. 

Um outro exemplo da importância do diagnóstico pre-
coce é no Linfoma Não Hodgkin. Num trabalho retros-
pectivo realizado pela nossa equipe do ITACI (Instituto 
de Tratamento do Câncer Infantil - HC), em pacientes 
com síndrome de compressão medular pelo linfoma não 
hodgkin, onde a maioria foi submetida a laminectomia 
e tratamento da patologia de base, com recuperação 
parcial ou não recuperação dos movimentos, a mediana 

de tempo entre os primeiros sintomas e a chegada do 
paciente ao centro especializado foi de 9 meses. 

Como visto, apesar dos avanços nas taxas de cura, 
ainda há muito o que ser feito em relação ao diagnóstico 
precoce. Quanto mais precoce o diagnóstico, maior o 
impacto nas taxas de curas e sobrevida livre de doença. 

Contamos com a vigilância de todos os colegas para 
ficarem atentos aos sinais de alerta do câncer infantil 
e encaminhar aos serviços especializados o mais pre-
cocemente possível. 

Para maiores informações :
 www.sobope.org.br ou www.abrale.org.br 

Sérgio A. F. Perlamagna  

Onco-Hematologista pedi-
átrica, formado pela UNITAU 
(Universidade de Taubaté); 
Residência em Pediatria pela 
Faculdade de Medicina de Ma-
rília (FAMEMA); Especialista em 
Onco-Hematologia Pediátrica 

pelo ITACI/ICR/HCFMUSP; médico assistente do Serviço 
de Oncologia Pediátrica da FMABC e responsável pelo 
serviço de Onco Pediatria da unidade infantil do Hospital 
São Bernardo. 

Elisa C P Ribeiro 

Hematologista pediátrica, 
formada pela Unimes (Univer-
sidade Metropolitana de San-
tos); Residência em Pediatria 
pelo Hospital Infantil Cândido 
Fontoura; Especialista em He-
matologia Pediátrica pela Uni-

fesp/EPM; médica assistente do Serviço de Oncologia 
Pediátrica da FMABC e responsável pelo serviço de Onco 
Pediatria da unidade infantil do Hospital São Bernardo. 



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

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

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

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

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

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

Enviar currículo para administracao@apmsbc.org.br, a pessoa res-

ponsável entrará em contato, caso a vaga ainda não esteja preenchida.
• Médicos com os seguintes títulos de especialistas AMB: Cirurgia 

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

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

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

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

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

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

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