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MORTALIDADE 
MATERNA
Importante indicador de desenvolvimento social

O Brasil continua longe do ideal: de 3 a 4 vezes 
maior que o índice dos países desenvolvidos
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João Eduardo Charles
Presidente da Associação Paulista de 

Medicina São Bernardo/Diadema

Cada vez pior

“Apagar incêndios tem sido a característica de 
nossa profissão. No nosso dia a dia encontramos 
unidades de saúde superlotadas, equipamentos 
sucateados, colegas sobrecarregados e 
estressados pelo excesso de trabalho e noites 
maldormidas”

DIA  ANIVERSARIANTE
“O atual surto de febre amarela acaba revelando 

um fato que é característica da sociedade 
brasileira: nós somos ótimos bombeiros, porém 
não cuidamos para prevenir os incêndios.”

 Esta afirmação foi proferida por um diretor 
do Ministério da Saúde, em um programa de 
entrevista. A partir dessa constatação, feita 
por uma autoridade responsável por cuidar da 
saúde e da prevenção da nossa população, 
ficamos estarrecidos. 

Apagar incêndios tem sido a característica de 
nossa profissão. No nosso dia a dia encontramos 
unidades de saúde superlotadas, equipamentos 
sucateados, colegas sobrecarregados e 
estressados pelo excesso de trabalho e noites 
maldormidas. 

A crise política e econômica do País escancarou 
essa situação. Hoje, em grande parte dos 
municípios, encontramos profissionais da área 
da Saúde com atraso em seus honorários, falta 
absoluta de leitos e ausência de itens básicos 
para o tratamento dos doentes. Em consequência 
desse cenário lamentável, alguns municípios, 
como São Bernardo, que têm feito enorme 
esforço para ampliar e melhorar seus serviços 
na Saúde, acabam enfrentando a invasão de 
pacientes de outras cidades ao seu redor, e até 
mesmo de outros estados, em busca de solução 
para os seus problemas. 

Tivemos no dia 19 de janeiro deste ano, por 
exemplo, uma invasão de uma UBS na Zona leste 
de São Paulo, quando os invasores mantiveram 
os funcionários reféns na expectativa de que 
fossem aplicadas vacinas que não haviam na 
unidade. 

Esse caso demonstra que estamos próximos 
do caos total, reflexo do que estamos observando 
a nível nacional. Tanta corrupção e impunidade 
têm levado a nossa sociedade ao descrédito das 

instituições, tornando 
quase impossível  o 
controle social. 

Somente com o diálogo 
e a união de todos é que 
poderemos encontrar 
o  cam inho  pa ra  a 
solução dos problemas. 
A Associação Paulista 
d e  M e d i c i n a  S ã o 
Bernardo e Diadema 
tem encontrado um 
diálogo franco com as autoridades municipais 
e com os dirigentes de prestação de saúde 
privada, na busca de uma melhor condição de 
trabalho e remuneração. 

O momento é complicado, estamos saindo 
da pior crise que este país teve nos últimos 50 
anos. Temos a convicção que nossa entidade 
tem contribuído de forma ativa e produtiva no 
encaminhamento das reivindicações de nossos 
colegas.

Para facilitar a vida dos médicos da região 
do ABC, associados ou não, queremos ampliar 
nossos serviços ainda mais, oferecendo produtos 
que possam ajudar o colega no seu dia a dia. 

Procure a secretaria da APM-SBC/D e desfrute 
de nosso apoio. Faça sugestões para que 
possamos aperfeiçoar nosso trabalho; afinal, é 
para isso que estamos representando nossos 
associados.

Somente com o diálogo e a união de todos é que poderemos encontrar o caminho para a solução dos problemas
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PALAVRA DO DIRETOR

Engajados em prol 
do futuro dos 

nossos médicos

Iniciamos 2018 com várias ações conjuntas 
das entidades de classe em prol da Medicina 
Brasileira para defesa da qualidade de seus 
profissionais.

Notamos aumento indelével da abertura de 
novas escolas médicas nos últimos anos. Hoje, 
temos inacreditáveis 305 escolas no Brasil, 
o que compromete de maneira irreparável a 
qualidade de formação do médico brasileiro.

Faculdades de medicina foram e continuam 
sendo abertas em cidades sem a menor 
infraestrutura que permita oferecer ensino de 
qualidade, pois esses locais não possuem 
atenção básica estruturada, hospitais ou 
médicos mestres e doutores para uma 
formação de qualidade.

Segue trecho do artigo “Por que tantas 
escolas médicas no Brasil?”, do Dr. Mauro 
Luiz de Britto Ribeiro (1º vice-presidente do 
CFM): “Reflexão que causa desconforto, mas 
que não temos como omitir, é o fato de que 
é impossível ignorar que o ensino médico é 
um negócio milionário, e que infelizmente se 
tornou tema de barganha entre os membros 
do Congresso Nacional e o MEC, pois a 
abertura de escola médica traz benefícios 
políticos para o parlamentar que conseguiu 
sua autorização. É estarrecedor que 70% das 
novas vagas criadas estão na rede particular, 
com mensalidades médias de R$ 6,8 mil, 
podendo chegar a inacreditáveis R$ 16 mil.”

Dr. Mauro Luiz continua: “Essa abertura 
indiscriminada de escolas médicas e o 
aumento de vagas em faculdades de medicina 
já existentes tomam forma de verdadeira 

tragédia para a assistência 
médica à população quando 
confrontamos o número de 
médicos graduados, quando 
todas essas faculdades 
estiverem formando com as vagas de residência 
médica disponíveis.”

A boa notícia vem do Ministro da Educação, José 
Mendonça Filho, o qual projetou uma “moratória” 
para suspender por cinco anos a abertura de novos 
cursos, atendendo à reivindicação das entidades 
médicas.

Outra frente que defendemos é a implantação 
de um exame nacional obrigatório para recém-
formados em Medicina, nos moldes da prova do 
CREMESP, que vigora há 13 anos.

Como forte sugestão, gostaria de reavivar a 
Reforma Flexner. Foi uma série de transformações 
que aconteceram nos Estados Unidos a partir de 
um relatório emitido por Abraham Flexner (um 
educador formado em química), em 1910. Esse 
relatório foi encomendado pela Associação Médica 
Americana, que estava preocupada com o excesso 
de escolas médicas no país, muitas delas sem 
condições adequadas para o ensino médico. 

O relatório Flexner foi avassalador, tornando 
público o desastroso sistema de formação médica 
vigente nos Estados Unidos e sugerindo uma série 
de recomendações que visava a melhoria do 
ensino, estabelecendo que somente 31 das 160 
escolas visitadas tinham condições de continuar 
em funcionamento. Nem todas as sugestões de 
Flexner foram seguidas pela Associação Médica 
Americana. No entanto, houve o fechamento de 
94 escolas médicas!

“O estudante de medicina deve coletar e avaliar os fatos. Os fatos estão no paciente.”
Abraham Flexner

Rubens Martins Neto
Diretor de Comunicação e Marketing
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Paulo, com 20% de desconto no 
couvert artístico.
Localização: São Paulo

Serviços
GIULIANA FLORES
10% de desconto
Em parceria com a APM, oferece 
10% de desconto para as compras 
realizadas pelo sitewww.giulianaflo-
res.com.br/apm
Localização: Nacional (compra on-
-line)

MDS CONSULTORES DE 
SEGUROS E RISCOS 
Nossos associados podem 
contratar seguros de automóvel, 
residência, viagem, equipamentos 
e patrimonial (consultórios, 
clínicas e hospitais) das melhores 
seguradoras do mercado, por 
preços e condições exclusivas, 
extensivas aos pais, filhos e 
cônjuges dos associados.
Mais informações: https://worksite.
mdsinsure.com/apm 
contato: (11) 3188-4564 / 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 

CLUBE DE BENEFÍCIOS 

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

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

Agência de Turismo
CW TOUR
2% a 20% de desconto
A CW Tour é uma agência de viagens 
especializada em serviços de con-
sultoria, com foco no melhor atendi-
mento e custo-benefício para seus 
clientes. Com 14 anos de experiência 
no mercado, a agência trabalha para 
garantir que a sua viagem seja única 
e inesquecível.
Localização: São Paulo e Grande ABC.

Cursos
TARGET ENGLISH
Associados e seus dependentes 
têm 10% de desconto em aulas na 
plataforma online, aulas na sede da 
Target e aulas particulares, e 15% 
em todas as turmas na Target.
Mais informações:
Rua Piauí, 292, sala 2, Higienópolis, 
São Paulo/SP -  01241-000
Fones: (11) 95261-5981 / 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 
BILHETERIA.COM 
10% a 50% de desconto
Preencha seu cadastro no site 
www.bilheteria.com/apm.  Após 
isso confira as promoções 
para teatros, cinemas, shows, 
espetáculos, entre outros. Divirta-
se!
Localização: Compras on-line

BOURBON STREET MUSIC
20% de desconto
Um dos melhores bares e restau-
rantes com música ao vivo de São 

diretamente no caixa.
Mais informações: Tels.: (11) 
9.9389-9065 | (11) 3274.7400 
ramal 907 17
www.drogariasaopaulo.com.br/

ZURICH
Em parceria com a APM, oferece 
aos associados rentabilidade 
diferenciada, taxas competitivas e 
facilidade na adesão ao plano de 
previdência complementar.
Localização: São Paulo
Tel.: (11) 3750.3210 / 3090.3510 
e-mail: apmprev@angaprev.com.br 

FAST SHOP
Até 30% de desconto 
Nos produtos do Fast Shop, hot site 
exclusivo criado para a Associação 
Paulista de Medicina, onde você 
terá acesso a preços diferenciados, 
condições especiais e um mix único 
de produtos.
Localização: nacional (compra on-
-line)

AUDI
Oferece de 9% a 14% de desconto 
aos associados a sua gama de 
veículos com condições especiais 
adquiridos diretamente da Audi do 
Brasil através das concessionárias*.
Localização: São Paulo (*consulte 
modelos e concessionárias partici-
pantes)
 
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 
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Confira as ofertas imperdíveis dos parceiros da APM / Central de atendimento: (11) 3188-4270 / 4339 / 4579 / 4370.

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

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

na Associação Paulista 
de Medicina de São 

Bernardo/Diadema. Se 
já for sócio, mantenha 

sempre atualizado 
telefone, e-mail e 

seu endereço para 
correspondência

Tel. (11) 4330 - 6166

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

ao desconto.                
Localização: compras on-line

MERCEDES-BENS
8% de desconto
Conte com a tradição e qualidade 
indiscutível dos veículos Mercedes-
-Benz e com a experiência que 
só a estrela de três pontas pode 
proporcionar, além do conforto, 
economia e tranquilidade na hora 
de sua manutenção.
Para os associados, a Mercedes 
oferece 8% de desconto na tabela 
de preços vigentes na data da 
compra do Automóvel*.
Conheça a linha completa e maio-
res 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 associa-
dos benefícios como pintura (me-
tálica e perolizada) na compra de 
qualquer veículo zero quilometro, 
além de test-drive, serviço de logís-
tica e assessoria para transporte e 
entrega de veículos.
Localização: Santo André, São Ber-
nardo do Campo, São Paulo (Ipiran-
ga) e São José dos Campos.

TESTES GENÉTICOS
5% de desconto
Aos associados APM, oferece 5% 
de desconto na taxa de Assesso-
ria Técnica para a realização de 
testes genéticos como Painel de 
Oncologia Completo, Exoma, Painel 
de arritmia cardíaca e Painel de 
epilepsia, entre outros.
Localização: São Paulo

Uso Pessoal

VILLAS PARATY  
20% de desconto
A Villas de Paraty, uma das melho-
res pousadas de Paraty (RJ), agora 
faz parte do Clube de Benefícios. 
Aproveite a oportunidade para 
conhecer as maravilhas desta 
linda cidade histórica. Para mais 
informações, acesse www.villas-de-
-paraty.com.br.
Localização: Paraty – RJ

BRASTEMP/CONSUL
Clube de compras exclusivo com 
produtos Brastemp, Consul e 
KitchenAid direto da fábrica, com 
ofertas garantidas! Compres em até 
10 vezes sem juros no cartão de 
crédito, com entrega em todo Brasil.
Localização: Nacional (on-line)
 
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 des-
conto 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 estru-
tura com 20% de desconto nos fins 
de semana em baixa temporada 
e 10% de desconto nos pacotes e 
feriados prolongados.
Localização: Itatiba
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Mortalidade materna cai no Brasil,
mas continua longe do ideal

Apesar dos avanços significa-
tivos na redução de casos de 
mortalidade materna, importante 
indicador do nível de desenvolvi-
mento de um país, o Brasil ainda 
continua bem longe do ideal. De 
acordo com dados do Ministério 
da Saúde, entre 1990 e 2015, os 
casos de mortalidade materna por 
complicações com a gravidez ou 

relacionadas ao parto caíram 
de 143 para 60 óbitos maternos 

por 100 mil nascidos vivos, 58%, 
ou seja, quase o dobro da meta estabelecida 
em 2015 pelos Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio (ODM), da Organização Mundial 
da Saúde – ONU. “Apesar das condições de 
acompanhamento pré-natal, parto e puerpério 
terem melhorado muito ao longo destes últimos 
anos, não foi suficiente para garantir, mesmo 
nas mãos de profissionais aparentemente mais 
preparados, a redução significativa dos índices 
de mortalidade materna”, observa o presidente 
da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do 
Estado de São Paulo (Sogesp) - Regional ABC, 
Rodolfo Strufaldi. Em entrevista à revista Visão 
Médica, o presidente da Sogesp analisou os 
diferentes aspectos que envolvem a mortalidade 
materna.

De acordo com a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), o aumento dos casos de morte 
materna é mais significativo em países subde-
senvolvidos. Como está o Brasil em relação 
aos países desenvolvidos? 

Nos últimos anos, o Brasil teve importantes 
resultados na redução da mortalidade materna 
e infantil. No entanto, o índice de casos de mor-
talidade materna, um importante indicador de 
desenvolvimento social, ainda continua elevado, 
cerca de 3 a 4 vezes maior quando compara-

do com países desenvolvidos. A mortalidade 
materna por causas evitáveis apresentou uma 
velocidade de queda aquém do esperado. Vale 
destacar que o Brasil não atingiu o quinto Obje-
tivo do Milênio, especialmente a meta de reduzir 
em ¾ a razão de mortalidade materna até 2015.

Apesar da intensa medicalização do parto, 
do acompanhamento pré-natal ser satisfató-
rio, o parto ser hospitalar e, portanto, feito por 
profissionais habilitados, o índice de mortali-
dade materna ainda continua muito acima da 
meta estabelecida pela OMS. Por quê?

A redução da mortalidade materna está no 
centro da agenda da Saúde global e do de-
senvolvimento mundial. Um número expressivo 
dessas mortes pode ser evitado através de 
ações dos serviços de Saúde, a partir de aten-
ção adequada ao pré-natal, ao parto, puerpério 
e ao abortamento. Apesar das condições de 
acompanhamento pré-natal, parto e puerpério 
terem melhorado muito ao longo destes últimos 
anos, não foi suficiente para garantir, mesmo 
nas mãos de profissionais aparentemente mais 
preparados, a redução significativa dos índices 
de mortalidade materna. O fato mais relevante 
neste triste desfecho tem sido atribuído à de-
mora no diagnóstico adequado e na tomada 
de conduta em tempo suficiente para impedir 
danos e prejuízos irreversíveis à vida.

 
Quais são as causas mais comuns que le-

vam à morte materna?
As causas mais frequentes de mortalidade 

materna são a hipertensão arterial, hemorragias 
e infecções. Entretanto, algumas dessas causas 
não são identificadas precocemente durante 
o acompanhamento pré-natal, tanto no setor 
público como no privado. No Brasil, há uma 
verdadeira dicotomia entre o cenário de intensa 
medicalização do processo do nascimento, com 
98% dos partos realizados em hospitais, com 

Rodolfo Strufaldi
Presidente da Sogesp - Regional ABC
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boa cobertura de pré-natal, e, ao mesmo tem-
po, elevadas taxas de cesárea sem indicação 
precisa e morbimortalidade materna, perinatal 
e infantil.

Por que a cesárea sem indicação contribui 
para a elevação dos casos de mortalidade 
materna e infantil? 

Nestas últimas décadas, o número de partos 
césareas teve um aumento vertiginoso quando 
comparado aos partos vaginais. Em geral, os 
partos cirúrgicos propiciam mais riscos de 
sangramentos intra e pós-parto, assim como 
infecções puerperais, as principais causas que 
colaboram para o aumento da mortalidade ma-
terna. Já a prematuridade em partos cesáreas 
é a causa mais comum da mortalidade infantil.  
Em serviços públicos, esta relação certamente é 
menos evidente, em função da maior incidência 
de partos normais.

 
O número elevado da mortalidade materna e 

infantil no País pode estar relacionado à falta 
de treinamento das equipes especializadas 
para o trabalho de parto?

Na medicina, não há dúvidas que deve 
haver treinamento frequente e educação 
continuada em diversos aspectos para to-
dos os profissionais de saúde envolvidos na 
assistência aos pacientes, sendo sempre 
uma grande responsabilidade e verdadeiro 
desafio dos gestores na realização dessa 
qualificação das equipes especializadas. Por 
outro lado, também é extremamente impor-
tante a conscientização dos profissionais na 
busca dessa atualização e treinamento, para 
que possam prestar a melhor e mais adequada 
atenção ao parto e ao nascimento.

Em 2017, São Bernardo registrou um au-
mento considerável dos casos de morte 
materna. Quais são os números e as causas 
desse crescimento?

A Secretaria de Saúde de São Bernardo tem 
se debruçado sobre os números e causas de 
mortalidade materna nos últimos anos, havendo 
redução dos índices em alguns anos, seguido 

de elevações, como o registro de nove casos de 
morte materna de janeiro a novembro de 2017. 
Entretanto, cinco desses casos ocorreram em 
ambiente hospitalar de saúde suplementar. Isso 
traz inúmeras reflexões a respeito da qualidade 
da assistência tanto no acompanhamento pré-
-natal como durante o parto. Este quadro foi um 
dos principais motivos que levou a Secretaria de 
Saúde de São Bernardo a realizar, no final de 
novembro do ano passado, um grande Fórum 
de discussões com especialistas sobre a assis-
tência às gestantes no setor público e privado.

Qual foi o resultado desse Fórum? 
Realizado no anfiteatro da Associação Paulista 

de Medicina São Bernardo e Diadema, o Fórum 
Morte Materna: Desafios e Estratégias para Re-
dução reuniu considerável número de inscritos 
da iniciativa privada e pública. E pode-se fazer 
uma importante avaliação do Fórum, uma vez 
que representantes do setor público e privado 
foram apresentados para a situação atual da 
mortalidade materna e das suas repercussões 
no núcleo familiar. Faço uma avaliação extrema-

mente positiva do encontro e das discussões 
aprofundadas dos temas sob diversos pontos 
de vista - epidemiológico, patologias, evidên-
cias clínicas e abordagens terapêuticas - para 
os profissionais envolvidos na assistência às 
gestantes em todos os momentos, desde a pré-
-concepção, o pré-natal, parto e puerpério. A 
conscientização sobre o tema é o resultado mais 
importante desse evento, esperando mitigar, 
assim, as consequências desastrosas de uma 
morte materna para a sociedade.

“No Brasil, há uma verdadeira dicotomia entre o 
cenário de intensa medicalização do processo do 
nascimento, com 98% dos partos realizados em 
hospitais, com boa cobertura de pré-natal, e, ao 
mesmo tempo, elevadas taxas de cesárea sem 
indicação precisa e morbimortalidade materna, 
perinatal e infantil”
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Fernando Godoi Wanderley
Advogado do Depto. Jurídico da APM-SBC/D

JURÍDICO

“A importância do Termo de 
Consentimento Esclarecido”

O Código de Ética Médica, através 
dos artigos 22, 24, 31 e 34, preconiza 
o dever de informação e da prerro-
gativa da autonomia do paciente, 
traduzida na livre escolha sobre os 
procedimentos na sua saúde, salvo 
em caso de risco de morte.

Parte-se, então, da premissa que 
é um dever do médico esclarecer 

TODOS os riscos, detalhes, 
benefícios, efeitos colaterais do 
procedimento, para que, então, 

possa o paciente decidir e autorizar a intervenção.

Recente recomendação do Conselho Federal 
de Medicina - CFM sugeriu, inclusive, as regras 
de formatação do texto, a saber: linguagem clara 
e tamanho da letra no mínimo 12. As informações 
devem ser claras suficientes para que o paciente 
venha a ter plena e total ciência dos fatos e con-
cordar ou não, de acordo com suas crenças etc. 

- DA IMPORTÂNCIA RELACIONADA AO 
ASPECTO ÉTICO

A legislação deontológica preconiza, logo em 
seus princípios, a autonomia do paciente. Assim, 
pode-se dizer que se trata de obrigação e não 
uma faculdade, muito embora seja uma conduta 
que nem todos profissionais adotam.

A comprovação de que a lei foi cumprida pelo 
médico só é possível de ser efetivada através do 
prontuário médico ou do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE). Embora possível, o 
consentimento verbal do paciente não é reco-
mendável.

- DA IMPORTÂNCIA NO ASPECTO JUDICIAL
Pode-se aprofundar um pouco mais na esfera 

judicial. É sabido que a relação médico e paciente 
é regida pelas disposições da lei consumerista. 

Nesse sentido, um dos direitos basilares previstos 
no código de defesa do consumidor é o da infor-
mação, nos termos do artigo 6º, inciso III. 

A mesma legislação consumerista determina 
que a responsabilidade pessoal dos profissionais 
liberais é apurada mediante apuração de culpa. 
E considerando a prática adotada pelos juízes 
em inverter o ônus da prova (onde o médico 
passa a ter a obrigatoriedade de demonstrar 
a sua ausência de culpa), conclui-se de forma 
clara a importância da realização do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, no primeiro 
aspecto, qual seja, informação ao paciente.

Ainda na esfera judicial, especificamente quanto 
aos processos indenizatórios sob alegação de 
“erro médico”, considerando que a maioria dos 
casos é encaminhada à perícia, é costumeiro que 
alguns peritos inclusive se valham da análise do 
termo de consentimento na resposta aos quesitos 
elaborados.

Diante do demonstrado, fica evidente não só a 
necessidade, mas a importância da realização do 
termo de consentimento pelo médico. Sugere-se, 
inclusive, fornecê-lo ao paciente e aos familiares 
(de preferência na presença de testemunhas) com 
antecedência necessária, para que o documento 
possa ser analisado em casa, com seus familia-
res, e se por ventura houver dúvidas, que sejam 
possíveis de serem sanadas com o médico antes 
da realização do procedimento. 

Uma vez cumprido o dever de informação do 
paciente, consubstanciado na prova de que houve 
o consentimento informado do paciente (e de seus 
familiares se possível e/ou necessário), estará o 
médico mitigando (e muito) o risco de insucessos 
nas defesas judiciais e administrativas, eis que os 
dispositivos acima citados estarão – cabalmente 
– cumpridos.
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10Kennedy
2a Corrida e Caminhada da Circulação

27 de Maio

Visite o website
 www.10kennedy.com.br 

e se inscreva!

Início: 7h
Ginásio Poliesportivo de São Bernardo, Adib Moysés Dib 

Av. Kennedy, 1155



Revista Visão Médica - Informativo da APM Regional São Bernardo do Campo e DiademaJaneiro e Fevereiro de 2018

14AGENDA CIENTÍFICA

EVENTOS 2018
MARÇO

II SIMPÓSIO DE CABELOS E UNHAS
Realização: Sociedade Brasileira de 
Dermatologia – Regional São Paulo
Data: 9 e 10 
Local: Centro Fecomércio de Eventos – 
São Paulo – SP
Informação: (11) 5573-8735
E-mail: sbd-resp@sbd-sp.org.br
Site: www.sbd-sp.org.br/geral/event/1a-
rdp-ii-simposio-de-cabelos-e-unhas/

JORNADA PAULISTA DE COSMIATRIA
Apoio: Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Plástica Regional São Paulo
Data: 10 e 11 
Local: São Paulo - SP
Informação: (11) 3825-9685

42ª JONNA – JORNADA NORTE E 
NORDESTE DE ANESTESIOLOGIA
Apoio: Sociedade Brasileira de 
Anestesiologia
Data: 15 a 17 
Local: Summerville Beach Resort – 
Porto de Galinhas – PE
Informação: (81) 3212-0990
E-mail: saepe@saepe.org.br

IMAGINE 2018 IN RAD - XVI 
CONGRESSO DE RADIOLOGIA E 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DO 
HCFMUSP
Apoio: Cremesp
Data: 15 a 17 
Local: Instituto de Radiologia do 
HCFMUSP – São Paulo – SP
Informação: (11) 4196-6000
Site: www.imagine-inrad.org.br

XXIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE 
DE OFTALMOLOGIA
Realização: Sociedade Brasileiro de 
Oftalmologia
Data: 16 a 18 
Local: Hotel Tropical Tambaú – João 
Pessoa – PB
Informação: (11) 3171-0953
E-mail: cnno2017@
maiseventoscongressos.com.br 

Site: www.snno2017.com.br

I CONGRESSO BRASILEIRO DE 
NEUROGENÉTICA
Realização: Academia Brasileira de 
Neurologia
Data: 23 e 24 
Local: Tivoli Mofarrej São Paulo Hotel – 
São Paulo – SP
Informação: (11) 3188-4252
Site: www.associacaopaulistamedicina.
org.br/atualizacao-medica/eventos/i-
congresso-brasileiro-de-neurogenetica

X SIMPÓSIO INTERNACIONAL 
DE OTORRINOLARINGOLOGIA 
PEDIÁTRICA DA IAPO
Realização: Associação Internacional de 
Otorrinolaringologia Pediátrica - IAPO
Data: 23 a 25 
Local: Câmara Americana de Comércio 
– São Paulo – SP
Informação: (11) 3255-7630
E-mail: primavera@iapo.org.br

ABRIL
9ª JORNADA PAULISTA DE 
OFTALMOLOGIA
Apoio: Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia
Data: 05 a 07 
Local: Faculdade de Medicina de 
Botucatu – UNESP – São Paulo – SP
Informação: (14) 3811-6256
E-mail: oftalmo@fmb.unesp.br

COPA 2018 – CONGRESSO PAULISTA 
DE ANESTESIOLOGIA
Realização: Sociedade de 
Anestesiologia do Estado de São Paulo
Data: 26 a 29 
Local: Transamérica Expo Center – São 
Paulo – SP
Informação: (11) 3673-1388
E-mail: inscricoes@saesp.org.br
Site: www.saespcongressos.org.
br/p/78/copa-2018

30º CONGRESSO BRASILEIRO DE 
CIRURGIA DERMATOLÓGICA
Realização: Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Dermatológica

Data: 27 a 30 
Local: Expominas – Minas Gerais – MG
Informação: (11) 2114-6388
E-mail: cbcd2018bh@mci-group.com
Site: www.cbcd2018bh.com.br

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

MAIO
XXV CONGRESSO BRASILEIRO DE 
CITOPATOLOGIA
Realização: Sociedade Brasileira de 
Citopatologia
Data: 02 a 04 
Local: Mercure Camboriú Hotel –
Balneário Camboriú – SC
Informação: (21) 2255-7502
Site: www.portalsbc.com.br/congresso

1º CONGRESSO SUL-AMERICANO 
DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
PEDIÁTRICAS
Realização: Sociedade de Pediatria de 
São Paulo
Data: 02 a 05 
Local: Centro de Convenções Frei 
Caneca – São Paulo – SP
Informações: (11) 3849-0379 / (11) 
3849-8263
E-mail: pediatria@meetingeventos.
com.br
Site: www.emergenciaspediatricas.
org.br

XVI CONGRESSO PAULISTA DE 
MEDICINA DO SONO
Realização: Associação Paulista de 
Medicina
Data: 04 e 05 
Local: Milenium Centro de Convenções 
– São Paulo - SP
Informação: (11) 3188-4250
E-mail: inscricoes@apm.org.br
Site: www.associacaopaulistamedicina.
org.br/atualizacao-medica/eventos/xvi-
congresso-paulista-de-medicina-do-sono

30º CONGRESSO DE CARDIOLOGIA DO 
ESTADO DA BAHIA
Apoio: Sociedade Brasileira de 
Cardiologia
Data: 09 a 12 
Local: Bahia Othon Palace Hotel – 
Salvador – BA
Informação: (71) 3245-6320

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

XXIV CBTO – CONGRESSO 
BRASILEIRO DE TRAUMA 
ORTOPÉDICO
Realização: Sociedade Brasileira de 
Trauma Ortopédico
Data: 17 a 19 
Local: Expominas - Belo Horizonte – MG
Informação: (16) 3514-1112
E-mail: vinicius.padilha@oxfordeventos.
com.br
Site: www.traumaortopedico.med.
br/2018/trauma

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

IV CONGRESSO PAULISTA DE 
COLOPROCTOLOGIA
Realização: Associação de 
Coloproctologia do Estado de São Paulo
Data: 1 e 2 
Local: Royal Palm Plaza – Campinas 
– SP
Site: www.acpesp.com.br/evento.
php?id=57

1º TERASAMPA
Realização: Sociedade Brasileira de 
Dermatologia Regional São Paulo
Data: 8 e 9 
Local: Centro Fecomércio de Eventos – 
São Paulo – SP
Informação: (11) 5573-8735
E-mail: sbd-resp@sbd-sp.org.br
Site: www.sbd-sp.org.br/geral/event/2a-
rdp-i-terasampa/

XIV CONGRESSO PAULISTA DE 
MEDICINA DESPORTIVA
Realização: Associação Paulista de 
Medicina
Data: 08 a 10 
Local: Universidade Anhembi Morumbi 
– São Paulo – SP
Informação: (11) 3188-4250
E-mail: inscricoes@apm.org.br
Site: http://
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associacaopaulistamedicina.org.
br/atualizacao-medica/eventos/
xiv-congresso-paulista-de-medicina-
desportiva

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

10º TERADERM
Realização: Sociedade Brasileira de 
Dermatologia
Data: 29 e 30 
Local: Windsor Barra – Rio de Janeiro 
– RJ
Informação: (21) 2253-6747

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

SETEMBRO
XXXV CONGRESSO DE 
REUMATOLOGIA
Realização: Sociedade Brasileiro de 
Reumatologia
Data: 05 a 08 
Local: Windsor oceânico Hotel – Rio de 
Janeiro – RJ
Informação: (11) 3289-7165
E-mail: contato@reumatologia.com.br

XXXII CONGRESSO BRASILEIRO DE 
NEUROCIRURGIA
Realização: Sociedade Brasileira de 
Neurocirurgia
Data: 05 a 09 
Local: Centro de Eventos FIERGS – 
Porto Alegre – RS
Informação: (11) 3051-6075
E-mail: sbn@sbn.com.br
Site: www.cbn2018.com.br

XV CONGRESSO PAULISTA DE 
UROLOGIA
Realização: Sociedade Paulista de 
Urologia
Data: 06 a 08 
Local: WTC Eventos – São Paulo – SP
Informação: (11) 3168-4229
E-mail: sbu.sp@uol.com.br

2018 INTERNATIONAL CONGRESS OF 
GENETICS
Realização: Sociedade Brasileira de 
Genética
Data: 10 a 14 
Local: Bourbon Cataratas Convention & 
SPA Resort – Foz do Iguaçu – PR
Informação: (16) 3621-8540
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

OUTUBRO
XXVIII CBN – CONGRESSO 
BRASILEIRO DE NEUROLOGIA
Realização: Sociedade Brasileiro de 
Neurologia
Data: 11 a 14 
Local: São Paulo – SP
Informação: (11) 5084-9463
E-mail: contato@abneuro.org

XXII FIGO 2018 – WORLD CONGRESS 
OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS
Realização: Federação Brasileira 
das Associações de Ginecologia e 
Obstetrícia
Data: 14 a 19 
Local: Rio de Janeiro – RJ
Informação: (21) 2487-6336

NOVEMBRO
XXV CONGRESSO BRASILEIRO 
DE CARDIOLOGIA E CIRURGIA 
CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA
Realização: Sociedade Brasileira de 
Cardiologia
Data: 01 a 03 
Local: Maceió - AL
Informação: (11) 3411-5504

55º CONGRESSO BRASILEIRO DE 
CIRURGIA PLÁSTICA
Realização: Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Plástica
Data: 14 a 17 
Local: Recife – PE
Informação: (11) 3044-0000

AGENDA APM-SBC/D

Curso promovido pela Diretoria 
Regional da Sociedade Brasileira 
de Psicanálise de São Paulo - 
Seção Regional do Grande ABC.

Coordenadores da Seção Re-
gional 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.

MARÇO
Tema: O Homem Bion: Dados 
Biográficos e a disjunção teó-
rica entre outros pensadores
Dia: 10

ABRIL
Tema: Sobre o Estudo da Dinâ-
mica de Grupos
Dia: 07

MAIO 
Tema: Sobre a Psicose
Dia: 05

JUNHO
Tema: Sobre Arrogância e Ata-
ques ao elo de Ligação
Dia: 09 

AGOSTO
Tema: Uma Teoria do Pensa-
mento
Dia: 04

SETEMBRO
Tema: Uma Teoria do Conhe-
cimento
Dia: 01

OUTUBRO
Tema: Notas sobre memória 
e desejo
Dia: 06 

NOVEMBRO 
Tema: Reflexões sobre a práti-
ca psicanalítica
Dia: 10

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). 

Inscrições através do site da SBPSP: www.sbpsp.org.br
Maiores informações: sbpsp.regionalgrandeabc@uol.com.br

Local: Associação Paulista de Medicina Regional SBC/D.
Rua: Pedro Jacobucci, 400 - São Bernardo do Campo/SP  

Tel.: (11) 4125-4439/ 4330-6166.

 PROGRAMAÇÃO:
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AVC na Rede de Urgência e Emergência

Doação de Medicamentos

O anfiteatro da Associa-
ção Paulista de Medicina 
São Bernardo e Diadema 
- APM-SBC/D foi palco 
de concorrida aula sobre 
AVC na Rede de Urgência 
e Emergência, promovida 
pelo Departamento de 
Atenção Hospitalar Urgên-

cia e Emergência de São Bernardo, com o apoio 
da APM-SBC/D, nos dias 13 e 14 de dezembro 
do ano passado, das 8h às 11h. Médicos, en-
fermeiros, auxiliares e técnicos 
em enfermagem compuseram o 
expressivo público, que acompa-
nhou com atenção a brilhante aula 
ministrada pelo Coordenador da 
Neurologia do HSPC, Felipe Aydar. 

E m  d e z e m -
bro e janeiro, 
a Associação 
Paulista de Me-
dicina São Ber-
nardo e Diade-
ma - APM-SBC/D 
promoveu mais 
d o a ç õ e s  d e 
amostras grátis 
de remédios . 
As duas ações 

beneficiaram à entidade IAM – Instituição As-
sistencial Meimei, situada na Rua Francisco 
Alves, 275, Vila Paulicéia, São Bernardo, que 
desenvolve programas de Assistência Social e 
Educação para famílias e pessoas, priorizando 
crianças e adolescentes, em situação de vul-
nerabilidade social e/ou econômica, residentes 
em comunidades carentes do município.  As 

Em tempo: a rede de urgência e emergência ga-
rante o atendimento aos problemas de saúde que 
exigem socorro imediato, especialmente àqueles 
relacionados à violência, aos acidentes de trânsito, 
desastres naturais, além das doenças que podem 
exigir intervenção rápida, como as do aparelho 
circulatório, e as urgências clínicas, cirúrgicas, 
pediátricas, obstétricas e psiquiátricas. Por sua 
complexidade, a rede de urgência e emergência 
deve contar com uma estrutura que atue de forma 
articulada com outros serviços da rede pública 
de saúde.

medicações são distribuídas por profissionais 
especializados da instituição.

A Diretoria da APM-SBC/D agradece aos mé-
dicos que participaram das ações, doando as 
amostras grátis. Confira:

DEZEMBRO
Dinah Patrícia Martins Giannini – Pediatra
Dora Mercedes Marreros Maravi - Geriatra
Luis Renato Amaral Medeiros - Dermatologista
Maria Christina Pacheco Oliveira – Ginecologista
Romildo Gerbelli – Psiquiatra

JANEIRO
Dinah Patrícia Martins Giannini - Pediatra
Luis Renato Amaral Medeiros - Dermatologista
Maria Christina Pacheco Oliveira – Ginecologista
Romildo Gerbelli – Psiquiatra
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Doppler de Artérias Carótidas e Vertebrais

ACONTECEU

Em 15 de dezembro do ano pas-
sado, a Associação Paulista de 
Medicina São Bernardo e Diadema 
– APM-SBC/D promoveu a cerimônia 
de lançamento do livro Doppler de 
Artérias Carótidas e Vertebrais, que 
contou com a presença de cerca de 
80 convidados ilustres, entre mem-
bros da diretoria da APM-SBC/D, 
familiares e amigos dos autores.

Organizado pela diretoria Cientí-
fica da entidade, sob o comando do cirurgião 
vascular Rafael Couto Melo, que atuou como 
mestre de cerimônias, o lançamento foi dividido 
em duas partes. Primeiro, os convidados parti-
ciparam da cerimônia de apresentação do livro, 
realizada no amplo e confortável anfiteatro, com 
momentos para os emocionantes pronunciamen-
tos, entre eles, do presidente da APM-SBC/D, 
João Eduardo Charles, e  dos revisores do livro, 
o cirurgião vascular Robson Barbosa de Miran-
da, vice-presidente da APM-SBC/D, responsável 
pelo serviço de Ecografia Vascular do Hospital 
Estadual Mário Covas e sócio-proprietário da 
clínica Fluxo, e Viviane Augusto Pereira Couto, 
cirurgiã e ecografista vascular do Hospital Esta-
dual Mário Covas e da clínica Fluxo.

Terminada a cerimônia, todos foram convi-
dados para descontraída confraternização na 
base de coquetel servido no salão de festas da 
entidade. Entre brindes e conversas animadas, 
os revisores do livro se revezaram nos autógra-
fos dos exemplares adquiridos por diversos 
convidados. 

Doppler de Artérias Carótidas e Vertebrais 
- Com a colaboração de ecografistas vascula-
res, cardiologistas e radiologistas de diversos 
estados do Brasil, o livro foi idealizado e dese-
nhado com base na experiência profissional dos 
autores. Ricamente ilustrado, apresenta temas 
tradicionais de ecografia vascular das arté-

rias e, o diferencial, 
capítulos expondo 
aspectos clínicos e 
cirúrgicos da doen-
ça cerebrovascular. 
“Esse livro destina-se 
a todos que se dedi-
cam ao diagnóstico e 
tratamento da doen-
ça cerebrovascular. 
Esperamos que os 
leitores aproveitem 
os capítulos e que 
possam aprimorar 
seus conhecimentos 
em ecografia vascu-
lar das artérias ca-
rótidas e vertebrais”, 
celebra Robson Bar-
bosa.
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Aberto para todos os médicos, o espaço Classificados é mais um benefício que a 
Associação Paulista de Medicina de São Bernardo/Diadema oferece gratuitamente 
para seus sócios, com preços especiais para não-sócios. Envie o seu classificado para: 
administracao@apmsbc.org.br Informações: (11) 4330-6166 / 4125-4439

CLASSIFICADOS

VENDE-SE
•Um aparelho de ultrassom MINDRAY 
comprado novo em 13/08/2015.
Completo = 3 transdutores + Doppler. DC-
N35 PRO/DC-NET/DC-N35/DC-N3- Basic 
Volume de uso particular com TV acoplada.
Tratar com ENZO 
End.: Rua Bering 52 – SBC. 
Tel: (11) 4330-1595

LOCAÇÃO
• 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

•Salas e  horários disponíveis para 
consultório, de preferência para pediatras 
ou neurologistas.
Av. Dom Pedro II. 125 
Tratar com Dra. Daisy 
Tel.: (11) 4992-7111

•Conjunto de salas montadas (75m2), 
com salas de reunião, auditório e 2 WC, 
com registro de trabalho ANVISA.
Prédio com gerador e água de reuso nos 
banheiros.
Condomínio de R$ 1.000,00 e IPTU R$ 
250,00.
Edifício The Office, Rua Alegre, 470, 
conjunto 207, São Caetano – SP
Informações: 
(11) 4224-7800 / (11) 9 9987-0105 
Tratar com Dr. Adston J. Stanguini 

•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
•Para médicos e psicólogos
Edifício Pasteur 
Rua Jurubatuba, 845 sala 102
Telefone para contato: 
(11) 4121-3965

•Horários em Consultório
Aluga-se horário em Consultório para 
profissionais de saúde.
Rua Mediterrâneo 290 – 2º andar
Tratar no telefone: 4123-3634 / 95037-
2900.

AMPLO 
CLIMATIZADO    
COMPLETA INFRAESTRUTURA
FÁCIL ACESSO

Valor diferenciado para sócios da 
APM São Bernardo e Diadema

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




