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Teremos, no próximo mês de
agosto, a eleição da nova diretoria
da Associação Médica Brasileira
(AMB), da Associação Paulista
de Medicina (APM Estadual) e da
nossa Associação Paulista de Medicina – Regional de Santo André,
que engloba também as cidades de
Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande
da Serra.
É um momento de repensarmos
os caminhos que queremos ter
para os próximos três anos, quem
são os colegas que se propõem
a conduzir nossa jornada, qual o
compromisso deles com toda a
classe médica e como se alinham
com os propósitos da nossa Associação e, principalmente, quais são
as propostas que eles têm para
conquistarmos na próxima gestão.
Os médicos, juntos com os outros
profissionais da saúde, mostraram
o seu valor nesta pandemia, estando na linha de frente do cuidado à
população; no mínimo, pondo em
risco a própria saúde e a saúde de
seus familiares. Para não levar risco maior à população, os médicos
também optaram por fechar os
consultórios, interrompendo temporariamente alguns tratamentos

e/ou procedimentos, abrindo mão,
dessa forma, de seus vencimentos
e de sua realização profissional. Na
retomada à normalidade, terão de
enfrentar tratamentos que foram
interrompidos, provavelmente em
situações pioradas.
Todos nós, profissionais da saúde, teremos angústias nessa retomada da assistência, além das
questões administrativas e sociais
que também tiveram que retroceder durante a pandemia. É obrigação de nossas Associações terem
especial atenção com todos esses
profissionais, pois continuaremos
numa fase muito difícil mesmo no
pós-pandemia.
O sucesso na retomada dependerá fundamentalmente da participação de todos os envolvidos,
dando ideias, cobrando ações e
posicionamento das Associações,
e, dentro do possível, atuando junto
a elas. Contamos com todos os associados, de todas as Associações,
para votar, opinar, participar, cobrar, unir e defender nossa classe
em todos os níveis.
Clamamos, então, pela participação de todos, começando pelo
voto naqueles que lhes aprouver,
e depois participando durante a
gestão daqueles que forem eleitos!
Vamos juntos!

Dr. Newton Ota Takashima

Vice-presidente da Associação Paulista de Medicina
Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Associação Paulista de Medicina Regional de Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da
Serra, nos termos de seu Estatuto Social, vem dar ciência aos seus associados com direito a voto e
convocá-los para comparecerem no dia 31 de agosto de 2020, das 9h00 às 18h00, no local de votação
abaixo relacionado, para eleição, em pleito único, do preenchimento dos cargos eletivos desta Regional,
observados os dispositivos estatutários e normas complementares a respeito.
Fica facultada a apresentação de chapas concorrentes aos cargos eletivos desta Regional mediante
protocolo junto à sua Sede Social, sito Av. dos Andradas, 224 – Vila Assunção – Santo André - SP, até
as 17 horas do dia 10/07/2020.
As eleições para o preenchimento dos cargos eletivos da Associação Paulista de Medicina – APM e
Associação Medica Brasileira – AMB ocorrerão no período consecutivo e ininterrupto de 24 de agosto de
2.020, com início às 09:00 horas, até o dia 31 de agosto de 2.020, com término às 18:00 horas, que
poderão ocorrer, para a APM, a distância ou presencialmente (voto eletrônico a distância ou voto eletrônico
presencial) a critério do associado, e para AMB, a distância ou presencialmente (voto eletrônico a distância
ou voto eletrônico presencial) e por correspondência, a critério do Associado. Todas as informações
relativas as eleições da APM e da AMB estão disponibilizadas no edital de convocação publicado em
25/06/20 no jornal Estado de São Paulo e também no site da APM www.apm.org.br/eleicoes
As eleições da Associação Paulista de Medicina Regional de Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio
Grande da Serra serão conduzidas pela Comissão Eleitoral da APM constituída pela Dra. Teresa Cristina
Cordeiro Satt, presidente, Dr. Alexandre Buzaid Neto e Dr. Savio Rinaldo Ceravolo Martins, órgão soberano
sobre qualquer assunto relativo ao processo eleitoral.
Local de votação:
Associação Paulista de Medicina Regional de Santo André
Av. dos Andradas, 224 - Vila Santa Teresa – Santo André- SP
Associação Paulista de Medicina Regional de Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra
Dr. Newton Ota Takashima
Presidente
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e já presidi o departamento de Gastroenterologia.
Reconheço muitas vantagens em ser associado
da APM, que é uma entidade representativa dos
médicos paulistas. Uma das mais importantes
é a assessoria profissional, com orientações
sobre o dia a dia do consultório, contabilidade,
regras da Vigilância Sanitária, orientação para
a formação de secretárias, entre outras. Não

menos importante é a agenda científica, através de
cursos e das revistas periódicas e outras publicações.
Neste momento, a APM mantém um boletim diário
de acompanhamento da COVID-19. Além disso, há
outros benefícios como previdência privada, seguro
de vida, serviços para o seu automóvel, programa
de descontos (Club APM) e o maravilhoso clube
de campo na Serra da Cantareira. A APM mantém
diversas Regionais, e eu, como morador de Santo
André e atuando nessa cidade, sou filiado à Regional
Santo André. O fortalecimento das Regionais é muito
importante para os médicos locais. Por exemplo, a
Regional Santo André tem atualmente 620 afiliados,
e realiza anualmente Simpósio de Clínica Médica,
de Hematologia, de Anemias e de Trombose, apoia
eventos da regional ABC da Sociedade de Pediatria
de São Paulo, cerca de oito ao ano. Também oferece
descontos em cursos de inglês, francês e italiano e
condições especiais com despachante. Além disso,
há a programação social, gastronomia médica, festa
junina, cafezinhos literários. Enfim. Há bons motivos
para ser associado! Junte-se a nós! ”

DrApp-APM:São cerca de 5 milhões de usuários em
linha direta com a classe médica
Chancelado pela Associação Paulista de Medicina (APM), o aplicativo
DrApp-APM facilita a busca de médicos, de acordo
com a especialidade e a
localização.
Permite o agendamento on-line e efetua o pagamento. É totalmente
digital, prático e seguro, podendo ser baixado em qualquer celular, Iphone ou Android, gratuitamente.

Cadastre-se agora: http://lp.drapp.com.br/cadastre-se
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BENEFÍCIOS

A Associação Paulista de Medicina Santo André,
Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra
oferece benefícios especiais aos médicos associados. Confira alguns:
SOLID IDIOMAS
30% de desconto na mensalidade e
sem taxa de matrícula e de material.
(11) 2325-0884
www.solididiomas.com.br

carência.
E-mail: info@apmsantoandre.org.br

PORTO SEGURO
IASA Corretora de Seguros
Fones: (11) 4476-1255 / 97153-4839
E-mail: izilda@iasaseguros.com.br
ALIANÇA FRANCESA
15% de desconto nos cursos regulares Site: www.iasaseguros.com.br
Fones: (11) 4427-4586 / 4436-9578
ASSESSORIA CONTÁBIL
DEFESA PROFISSIONAL
IDS Assessoria Contábil
Prevenção, orientação e defesa de seus (11) 4330-7413
associados quando acusados de má E-mail: ids@idscontabil.com.br
pratica da medicina no exercício profissional, usualmente apontada como PLANO DE SEGURO SAÚDE
“erro médico”.
A APM disponibiliza aos associados a
(11) 3188-4207
oportunidade de aderir aos contratos
E-mail: saude@apm.org.br
coletivos de planos de saúde e odontológicos, com diversas vantagens especiais
DESPACHANTE
e valor inferior ao praticado no mercaDespachante João Ramalho
do. Entre em contato com a APM para
(11) 4994-5032/
conferir coberturas, carências, rede
4438-0084
credenciada e abrangência na capital,
no interior e em outros estados.
ASSESSORIA JURÍDICA
(11) 3188-4267.
Escritório Barros de Moura &
Dominiqueli Pereira Advogados
MK BLINDADOS
Fones: (011) 4427-6749 / 2379-7011 Blindagem e Manutenção de
Veículos
Site: bmdpadvogados.com.br
Serviço de blindagem, com aplicação
PLANTÃO JURÍDICO GRATUITO PARA de materiais de proteção com nível
SÓCIOS
III-A de segurança, manutenção de
Nas áreas civil, administrativa, trabablindados e venda de veículos blindalhista, direito do consumidor, imobiliária, família, entre outros.
E-mail: info@apmsantoandre.org.br

dos novos e seminovos.
7% de desconto no valor do carro, em
8x sem juros com cheques ou cartão.
Fones: (11) 2264-0720 / 7737-8507
E-mail: cleber@mkblindados.com.br
Site: www.mkblindados.com.br
SPAZIO ITALIANO
Centro de Língua e Cultura Italiana
Ltda
(Santo André, ABC e São Paulo)
10% de desconto nos cursos ministrados tanto nas escolas quanto nos
cursos incompany.
Fones: (11) 4427-6500 / 6833-1211
E-mail: spazio@spazioitaliano.com.br
Site: www.spazioitaliano.com.br
CLUBE DE BENEFÍCIOS
Grandes empresas, de alcance nacional
e local, oferecem produtos e serviços
em condições exclusivas à classe médica, contemplando diversas áreas de
interesse do médico. Para desfrutar dos
benefícios, cadastre-se gratuitamente
pelo site: www.apm.org.br
CLUBE DE CAMPO
Localizado na Serra da Cantareira, o
Clube de Campo da APM é uma ótima
opção de lazer e descanso para os
médicos associados da entidade,
(11) 4899-536/3518/3519.

ATESTADOS MÉDICOS
A APM fornece formulários de atestados médicos e de saúde ocupacional,
impressos e digitais, para médicos,
consultórios, clínicas, hospitais e
empresas.
Site: apm.org.br
CLASSIFICADOS GRATUITOS
Sócios tem espaço na revista Notícias
Médicas para anunciar venda, locação
etc.
PLANOS DE SAÚDE
A APM e a Qualicorp proporcionam
ao médico associado os melhores
planos de saúde coletivo por adesão,
com condições especiais de preço e

Bem-vindo ao Clube de Benefícios APM. Aqui você fica por dentro
de todas as parcerias que fazemos para oferecer a você as melhores
ofertas de produtos e serviços de empresas parceiras, em condições
diferenciadas, com alcance nacional e local.
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AGENDA DE EVENTOS

ENTREVISTA

Programação segundo semestre A Medicina em
Acompanhe nesta edição da sua revista digital Notícias Médicas época de Covid-19
os eventos programados para o segundo semestre deste ano.
Em função da atual situação que estamos vivendo, os eventos
estão sujeitos a alterações, ou adaptações para outro formato
de apresentação, ou mesmo cancelamento.
Acompanhe a atualização da agenda de eventos na próxima
edição.
Associação Paulista de Medicina Santo André, Mauá,
Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra
CIENTÍFICO
AGOSTO
XVII Simpósio de Anemias
Dia: 22
Horário: das 8h às 13h

XII Simpósio de Trombose
Dia: em definição
Horário: das 8h às 13h

Dra. Alice Lang Simões Santos
Diretora de Defesa Profissional da Associação
Paulista de Medicina Santo André, Mauá, Ribeirão
Pires e Rio Grande da Serra

SETEMBRO
Simpósio de Hemoterapia
Dia: em definição
Horário: das 8h às 13h

NOVEMBRO
VIII Simpósio de Clínica Médica
Dia: em definição
Horário: das 8h às 13h

Em abril, o Consórcio Nordeste, grupo que reúne os
governadores da região, solicitou ao Ministério da Saúde que autorizasse a atuação de médicos formados no
exterior durante a pandemia de Covid-19, mesmo sem
esses profissionais terem prestado o Exame Nacional
de Revalidação de Diplomas Médicos - Revalida. A
justificativa para a aprovação dessa medida é que ela
possibilitaria a atuação de cerca de 15 mil médicos
no combate à Covid-19. No mesmo período, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, assinou a
Medida Provisória nº 934, que permite que o curso de
Medicina seja abreviado caso o aluno tenha cumprido,
no mínimo, 75% da carga horária do internato. Para
analisar o impacto dessas ações na área da Saúde,
a revista Notícias Médicas ouviu a diretora de Defesa
Profissional da Associação Paulista de Medicina Santo
André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, a
pediatra Alice Lang Simões Santos.

SOCIAL
OUTUBRO
Homenagem ao Dia do Médico
Dia: em definição
CULTURA
Encontro do Grupo Médico Litérário
DEZEMBRO
Dia 05
Horário: a partir das 14h30
Convide os amigos e traga livros para sorteio
APM Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra
Avenida dos Andradas 224, Vila Santa. Teresa, Santo. André
Informações.: (11) 4990-0366
info@apmsantoandre.org.br | www.apmsantoandre.org.br

Associação Paulista de Medicina
Capacitação Básica em Telemedicina
Carga horária: 10h
Inscrições: https://cursosonlineapm.org.br/enrol/index.php?id=2
APM-SP
Informações/Suporte: cursosonline@apm.org.br
Fone: (11) 3188-4200

6

Maio e Junho de 2020

A flexibilização do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos é, de fato, necessária
nesta época de pandemia? Quais os prejuízos que
essa medida pode trazer à área da Saúde?
Pedir que médicos formados no exterior, cuja formação não foi avaliada pelos órgãos competentes no
Brasil, sejam autorizados a exercer a medicina durante a pandemia da Covid-19, pressupõe estarmos necessitando dessa mão de obra. Entretanto, sabemos
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de longa data que o problema do Brasil é a má distribuição dos
profissionais, por uma série de fatores, e nenhuma autoridade
toma as providências necessárias. Nossos homens públicos
estão sempre procurando o caminho do oportunismo, nunca
o da solução definitiva. O problema é a falsa sensibilidade à
situação da população desassistida. Colocar um profissional
cuja formação se desconhece, na linha de frente de um problema que aos mais experientes é difícil, por se tratar de uma
afecção nova, significa desrespeito à população. Fazer de conta
que se está propiciando assistência.
As políticas de saúde visam a valorização médica, especialmente em regiões com menor recurso financeiro e
infraestrutura?
Precisamos criar a Carreira de Médico do SUS com salário
justo, adicional para determinadas localizações, condições de
trabalho, uma retaguarda
especializada secundária
on-line para casos mais
complexos, possibilidade
de atualização científica à
distância. Isto sim seria
respeito ao profissional
da Saúde e à população. Segundo a última Demografia Médica no Brasil, realizada pelo CFM, CREMESP e Departamento
de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP,
em 2018, o Brasil tinha em média 2,18 médicos por 1000
habitantes enquanto a Região Nordeste, 1,41. Além disso,
esses profissionais concentram-se nas capitais. No Nordeste
tínhamos 4,54 médicos/1000 habitantes nas capitais e 0,54
médicos/1000 habitantes no interior. Não há uma política efetiva de levar saúde à população, com investimento na prevenção
e na promoção da saúde. Daí, quando acontece uma catástrofe
como esta que estamos vivendo, fica todo mundo perdido e
perde-se também a racionalidade. Sem contar que deve haver
outros interesses para trazer médicos formados no exterior.
De 2013 para cá, foi autorizada a abertura indiscriminada de
muitas Faculdades de Medicina aqui no Brasil. Ainda segundo
a Demografia Médica, alguns estudos mostram indicadores
de qualidade e desempenho das Escolas Médicas Privadas
inferiores às Públicas. Sabemos também que países vizinhos
têm cursos de medicina com qualidade duvidosa, atendendo
a interesses financeiros.

não será reconhecido, a menos que eu me submeta a uma
prova de proficiência e seja avaliada a grade curricular do meu
curso. No Brasil, não pode ser diferente. É um procedimento
conhecido como Revalida - Exame Nacional de Revalidação
de Diplomas Médicos, que fará a avaliação do curso realizado
no exterior e do profissional. Simples assim. E por que esses
profissionais não querem prestar o Revalida? Porque não se
sentem preparados. A vida é o patrimônio maior do ser humano
e o Estado deve zelar para que a saúde dessa vida seja bem
cuidada, coisa que os Governos vêm negligenciando há tantos
anos, a ponto de achar que qualquer um que se diga médico
possa cuidar. Ainda na Demografia médica, um questionário
revelou que 55% dos egressos do curso de medicina avaliaram que o curso poderia ter sido mais exigente, no sentido de
prepará-los melhor.

“Não queremos palmas nas janelas. Pode ser romântico,
mas é hipócrita. Queremos adequadas condições de trabalho
e salário digno. Respeito a nós e aos nossos pacientes”

Atualmente no Brasil, todo médico formado no exterior,
brasileiro ou não, deve passar por um exame de proficiência?
Em qualquer lugar do mundo o meu diploma de medicina

A Medida Provisória nº 934, que estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino
superior por conta da emergência de saúde pública em decorrência da pandemia, assinada pelo Presidente da República,
Jair Messias Bolsonaro, no dia 1º de abril, permite que o curso
de Medicina seja abreviado caso o aluno tenha cumprido, no
mínimo, 75% da carga horária do internato. Quais os reflexos
que essa medida pode causar na qualidade da Medicina?
O internato é a parte prática do curso, extremamente importante. Não há sentido em cortar 25% desse período. Talvez criar
uma forma dos internos auxiliarem as equipes na linha de frente
do atendimento, como uma importante experiência profissional,
mas depois completarem seu internato. Esta é a oportunidade
para repensar um sistema de Saúde no Brasil, visando à prevenção e promoção da saúde com equidade. Temos 40% dos
médicos atendendo 70% da população nos municípios de até
500 000 habitantes, enquanto 60% dos médicos centralizam-se nos grandes municípios, atendendo 30% da população.
Esperamos que os profissionais da Saúde se tornem visíveis.
Trabalhamos em equipe e todos os demais profissionais, além
dos médicos, merecem consideração e respeito. Não queremos palmas nas janelas. Pode ser romântico, mas é hipócrita.
Queremos adequadas condições de trabalho e salário digno.
Respeito a nós e aos nossos pacientes.
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ASSESSORIA JURÍDICA

Prontuários médicos X COVID-19

Dr. Leonardo Dominiqueli Pereira
Advogado Criminalista, vice-presidente da 38ª Subseção de Santo André da Ordem dos Advogados do Brasil, Sócio
do escritório Barros de Moura & Dominiqueli Pereira Advogados Associados, parceiro da APM Santo André

Em tempos de pandemia, os hospitais devem redobrar
seus esforços na proteção dos dados de seus pacientes,
que podem ser prejudicados em razão do aumento significativo do volume de atendimentos e pelo apetite, cada
vez maior, sobre notícias dos últimos acontecimentos.

Essa obrigação de sigilo faz-se presente também em
outras normas administrativas, como a Resolução do
Conselho Federal de Medicina (CFM) nº 1605/2000, que
proíbe o médico de revelar o conteúdo do prontuário sem
o consentimento do paciente.

Mas afinal, o que acontece quando prontuários médicos
vazam?

Como se não fosse suficiente, o prontuário é considerado
dado pessoal sensível para fins da LGPD, para os quais
são exigidos maior proteção em razão do seu potencial
altamente discriminatório.

Pela Lei nº 13.787/2018 é proibida a viabilização virtual
de prontuários médicos, cujos sistemas seriam digitalizados para a guarda, armazenamento e manuseio desses
documentos pessoais de cada paciente.
Tratando de tais informações, as empresas e os profissionais da saúde também estão sujeitos ao Código de
Ética Médica e a outras importantes legislações, como a
Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”), que entra em
vigor em agosto de 2020.
Considerando a atual situação crítica imposta pela
pandemia, uma pergunta ganha ainda mais destaque: o
que ocorre quando vazam prontuários médicos e quais a
consequências legais disso?
Existe um “Caráter confidencial e sensível” do prontuário
médico. A conexão médico-paciente é uma relação obrigacional nutrida pela segurança do segundo ao primeiro.
Todas as informações oriundas dessa relação devem ser
pontuadas no prontuário médico que, contudo, obterá
todos os dados clínicos do paciente. Descreve-se o prontuário médico como: “Documento único constituído de um
conjunto de informações, sinais e imagens registradas,
geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações
sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada,
de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a
comunicação entre membros da equipe multiprofissional
e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo”.
Conforme prevê o artigo 2º da Lei nº 13.787/18, tais
informações e dados atrelados ao prontuário devem ser
considerados confidenciais.
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Embora a nomeação prontuário médico pareça pertencer ao médico responsável, este documento pertence
totalmente ao paciente, cabendo ao profissional responsável, ou ao hospital, promover a sua guarda e manter as
suas informações por no mínimo 20 anos.
Para os prontuários digitais, necessário o realce à existência de normas administrativas do CFM, as quais obrigam que sistemas de registro eletrônico em saúde tenham
uma certificação específica, além de preverem o Manual
de Certificação para Sistemas de Registro Eletrônico em
Saúde, que determina padrões mínimos de segurança e
proteção das informações aplicáveis a sistemas que tratam
dados tão importantes como os dados de saúde.
A prática de treinamentos e ações educativas e de conscientização dos colaboradores e médicos tem a função
de reforçar as políticas de privacidade da empresa, e são
necessárias para transmitir a mensagem e os parâmetros
ideais de privacidade para toda a organização.
Reportando que, a responsabilidade por incidentes de
segurança de informação, como é o caso do vazamento
de dados de prontuários, pode englobar todos os agentes
envolvidos no tratamento dos dados pessoais, já que a
responsabilidade dos agentes, nos termos do CDC e da
LGPD, é solidária.
Sucedido que, o prontuário médico possui diversas
informações sobre a intimidade do paciente cumpriu-se
que seja considerado um documento totalmente confi-
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dencial. Segundo o Código de Ética Médica,
o médico não pode permitir o manuseio e o
conhecimento das informações contidas nos
prontuários por pessoas que não estejam
obrigadas ao sigilo profissional, ficando estas
informações sob a sua guarda ou da instituição que assiste ao paciente.
Isso significa, portanto, que é vedado ao
médico liberar cópias do prontuário que esteja sob sua responsabilidade, não podendo
repassá-lo a terceiros, salvo se o paciente
consentir, ou se visar ao atendimento de
ordem judicial, ou, por fim, para a defesa do
próprio médico.
As instituições hospitalares e os médicos
poderão ser responsabilizados na esfera civil
mediante pedido de indenizações a depender
do caso. Daí porque a adoção de medidas de
segurança adequadas, apesar de não impedir
o ajuizamento de processos, pode ser considerada um elemento importante para diminuir o
valor das indenizações.
A repercussão jurídica também alcança a
esfera penal. Segundo o Código Penal, a violação do segredo profissional é caracterizada
quando as informações sigilosas obtidas em
razão da profissão são reveladas, sem justa
causa, podendo a revelação produzir dano a
outrem. Nestes casos, a pena é de detenção,
de três meses a um ano, ou multa. O médico
também poderá sofrer penalidades ético-disciplinares e ser dispensado por justa causa
quando tiver vínculo empregatício, devendo a
instituição hospitalar instaurar investigação
interna para apurar os fatos.
Por isso, concluímos que os estabelecimentos de saúde deverão refletir sobre os melhores meios de armazenamento e padrões de
segurança eficientes, para evitar o vazamento
e/ou uso indevido dos dados de saúde de
seus pacientes, tanto nos meios físicos como
nos meios digitais, sob pena de incorrer nas
consequências legais do vazamento.

COVID-19 e doenças
onco-hematológicas

Dr. Carlos Chiattone
Professor Titular do Depto. de Clínica Médica, da FCM da Santa Casa de São Paulo;
Diretor de Relações Internacionais, da Associação Brasileira de Hematologia e
Hemoterapia; e Coordenador do Centro de Linfomas Núcleo de Oncologia
Hospital Samaritano - SP

A COVID-19, doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, afetou mais
de 7.000.000 de pessoas e foi responsável por mais de 400.000 mortes em
todo o mundo. No Brasil, esses números estão entre os mais preocupantes em
todo o mundo. Pacientes com câncer podem estar particularmente em risco
de casos graves de infecção e desfechos desfavoráveis, como internação em
unidade de terapia intensiva (UTI), necessidade de ventilação invasiva e / ou
morte. Além disso, os pacientes com câncer podem estar mais expostos devido
a consultas médicas constantes, visitas a clínicas de infusão e exames. Ainda
mais, várias visitas ao hospital podem dificultar a recomendação de menos
exposição nessa população de alto risco.
Também existe preocupação com a utilização de recursos durante a pandemia de Covid-19. Vários relatos de escassez de equipamentos médicos,
leitos hospitalares e unidades de terapia intensiva (UTI) foram publicados e
impõem, às vezes, escolhas éticas difíceis à comunidade médica. Pacientes
com câncer podem ser impactados pelo uso excessivo de recursos médicos e
isso pode afetar o tratamento e o acompanhamento dos pacientes. Múltiplas
sociedades médicas publicaram diretrizes gerais sobre o tratamento do câncer
durante períodos de uso excessivo médico, incluindo diretrizes para o manejo
de pacientes hematológicos e transplante de medula óssea.
O conceito básico do melhor atendimento dos pacientes depende da natureza
da neoplasia. As de comportamento agressivo, particularmente com potencial
curativo, devem ser tratadas sob as recomendações convencionais. Por outro
lado, outras doenças com comportamento mais indolentes devem ser cuidadosamente avaliadas quanto à possibilidade de adiamento do tratamento.
Tratamentos menos intensivos e preferentemente ambulatoriais devem ser
priorizados, devendo-se optar por tratamentos por via oral, sempre que possível.
A Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia e Terapia Celular
(ABHH), através de um esforço coordenado por vários especialistas, estabeleceu
recomendações gerais sobre o manejo de doenças linfoproliferativas durante
a pandemia. Essas recomendações foram publicadas como artigo especial na
revista Hematology, Transfusion and Cell Therapy. É importante observar que,
à luz do vertiginosamente rápido aprendizado sobre a pandemia de Covid-19,
essas recomendações são dinâmicas e podem ser reformuladas a qualquer
momento. Essas reformulações serão informadas no site da ABHH (https://
abhh.org.br/).
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ANIVERSARIANTES

Julho
1
1
2
2
3
8
9
6
7
7
7
8
8
9
10
10
11
11

Daniella Maria Gerardi
Marcus Vinicius Correia Silva
Isabel De Araujo Pedroso
Marco Antonio Benini Junior
Antonio Achur
Gisele Forente Perillo
Ana Caroline Fernandes Fontinele
Renata Massarini
Ana Paula Rodrigues
Thayron Rodriguez Menezes
Henrique Mantoan
Edson Mamoru Nanya
Mayara Musarra Beozzo Dias
Newton Da Costa Brandao Sobrinho
Edmir Fernandes
Douglas Dabronzo
Edna Regina Demetrio
Newton Ota Takashima

11
11
11
12
13
14
14
15
16
16
17
17
18
18
19
19
19
20

Jose Aramis Argerich Da Rosa
Viviane De Castro Goncalves
Emanuelli Alvarenga Silva
Fernando Mauro De Lima Prearo
Silvia Imparato Apolonio
Benedito Domingos Amorim Filho
Diego Icli Anello
Benjamin Antonio Neto
Masayuki Okumura
Willian Strose
Paulo De Mello
Henrique Branzani Da Silva
Allan Irwin Leite Bezerra
Thiago Brunelli Resende Da Silva
Aldemir De Oliveira Da Silva
Celia Regina Ramos
Luciane Marques B Vinas
Jose Thome Demetrio

12
12
14
15
15
16
17
17
18
19
19
19
19
19

Oseas de Castro Neves
Plinio Moreira
Angela Nunes Nicolau
Joao Baptista Gomes Dos Santos
Jonas Nalon Gonzaga
Liz Sumaia Sato Soares
Stefanie Akemi Castro
Dani Solowiejczyk
Raul De Almeida Neto
Deoty De Campos Gonzaga
Maria Angelica Toledo
Maria Bernadete da Silva Gomes
Nelio Dutra
Fabio Tucci Rogatti

21
22
22
22
23
25
25
25
25
26
27
27
28
29
29
29
30
30

Michelle Miranda Piekarski
Miguel Renato Cattaruzzi
Maria Madalena Nogueira Viegas
Marisa Gonzaga Da Cunha
Rodrigo Sultani Leonello
Amanda Lagreca Venys
Newton Nobuyuki Miasaki
Roberto Seiho Yamauti
Juliana Amighini
Paulo Caruso
Roberta Franca Spener
Regina Helena Caruzo Serra
Homero Correa Leite Filho
Alan Leone Fidelis
Caroline Vital Mansano
Roberto Kuke
Ana Celia Carrelha
Rildo de Oliveira Veras

Agosto
1
3
4
5
5
5
6
6
7
8
9
11
11
12

Brunello Picarelli
Luciana de Paiva Nery
Ricardo Tenenbojm
Nilton Fernandes De Oliveira
Elaine Mazara
Edgard Antonio Felchar
Pautula de Medeiros Torres
Esmeralda Ascencao Fernandes
Claudia Regina Bayer
Wilson Roberto Ponce
Regina Cassia dos Santos
Rodrigo dos Santos
Lia Amaral de Sousa
Caroliny Moraes Silva

22
22
24
25
25
26
27
27
28
29
31
31

Melissa Manfrinato Avamileno
Francisco Jose Magrin
Ronaldo de Oliveira Borges
Ocilmar Dias Do Amaral Junior
Luiz Felipe Fernandes Longuino
Antonio Carlos Lugli
Lucas Schwarzberg
Zeferino Carlos Solera
Marlene Scalfo
Marilda Ribeiro de Oliveira
Adriana Rocha da Silva
Antonio Celso Balieiro Lima

NEGÓCIOS & CIA

ALUGA-SE
• Clínica Médica, com 200m2, 3 vagas
para carro.
Rua das Monções, no Bairro Jardim,
Santo André.
Tratar: Rubens (11) 98272-3922
• Locação de Horário em Consultórios
De horário em consultórios das 12h às
17h, por hora, ou por período, ou mensal.
Local: Rua Almirante Protógenes, 289,
12 andares, sala 121. Prédio novo, com
excelentes instalações, uma vaga na
garagem de fácil acesso, Internet – wifi,
Telefone fixo, estacionamento fácil para
clientes
Ampla sala de espera no edifício
Sala de espera no conjunto
Local e Prédio com segurança total
Especialidades: qualquer especialidade
clínica que não requeira enfermaria .
Somente atendimento.
Contato: Lúcia, a partir das 10 horas
(11) 4992-8699 e (11) 98232-3252 e
(11) 95306-8585

Mediterrâneo, 290, 2º Andar - sala 21,
no Bairro Jardim do Mar, São Bernardo.
Tratar com Talita: (11) 4123-3634 /
4122-5263 / 95037-2900 / 996338210
• Sala de 60m2 mobiliada para consultório médico, no centro de Santo André,
com 2 banheiros e uma mini copa. Condomínio 700,00.
Tratar com o Dr. Savio: (11) 4990-9612.
•Salas para Atendimento Médico
Locação por hora ou período.
Informações: (11) 2598-2878 ou pelo
e-mail: vitalia@ig.com.br
•Conjunto comercial
Com recepção, dois banheiros e quatro
salas.
Av. Dom Pedro II, esquina com rua Catequese.
Aluguel: R$1.100,00.
Contato: Sra. Shirley (11) 4992-7111

• Espaço para Consultório pediátrico
em Santo André, bairro Jardim, sala
ampla, com estacionamento no local,
boa localização, decoração diferenciada!
Contato Nádia (11) 97140-0688

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

• Sala para profissionais da saúde,
com estrutura física e de secretárias
montadas, em Santo André, em prédio
só de consultórios. Aluguel por períodos
ou mensal.
Para maiores informações, entrar em
contato pelo telefone (11) 4990-7663

•Sala para profissional de saúde, com
toda a infraestrutura.
Ótima localização, perpendicular à Av.
Portugal e Pereira Barreto, próximo ao
Hospital Brasil, Santo André.
Informações: (11) 4437-4127 / 44273874, com Renata

• Sala para consultório, ótima localização, não há preferência para especialidade.
Av. Dr. Alberto Benedetti, 376, esquina
com Rua Fortaleza, Vila Assunção, Santo
André.
Tratar com Ana Paula: (11) 99753-0066
/ (11) 4319-1126

•Salas para alugar
Rua Vichi, 51 - Vila Metalúrgica - Santo
André
Falar com Adriana tel: (11) 4997-4876
Prédio com dentista há 20 anos na região. São 03 salas independentes com
02 banheiros estacionamento e sala de
espera montada.
Valor de R$ 1.500.00 as 03 salas com
toda estrutura.

• Sala comercial, com 65m², na Rua

Revista Notícias Médicas - APM Regional Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra

•Sobrado Comercial Novo
Centro Santo André, Travessa Lucida, 58
4 salas com WC feminino, Wc Masculino.
Wc para Deficiente.
Tratar com Newton,
cel: (11) 94233-7368
ALUGUEL
ANUAL/TEMPORADA
•Riviera-São Lourenço
Pé na areia, Módulo 6, Ed. Malibu, 1°andar, 4 dorm. suíte, 2 banheiros, varanda
gourmet.
Contato: Ângela (11) 4436-3017
•Praia do Forte-Praia Grande
50m da praia, apto. 1 dorm., cozinha,
banheiro e garagem.
Contato: Dra. Daisy (11) 99850-0066.
VENDE-SE
Quatro terrenos em Ilha Comprida
Três terrenos são a três quarteirões da
praia e mais um terreno (300m2) de frente para o mar. Total dos quatro terrenos
1.200m2. Todos com escritura, IPTUs
pagos e autorização do meio ambiente
para construir.Valor dos quatro terrenos:
R$ 150.000,00
Contato: (11) 99850-0066

•Barco 27 pés cabinada
Motor volvo penta, 5,7 gasolina – 300hs
de uso, marina em Bertioga, único dono
(médico), preço R$ 65.000,00.
Contato: Ângela (11) 4436-3017 / 44363166 ou 99937-2500
SUPLEMENTOS
• Fit-one Suplementos Alimentares
Avaliação Física, Prescrição de Treino,
Modulação Metabólica, Rejuvenescimento com célula tronco.
Rua Alvares de Azevedo, 60 – Centro
Santo André
Contato: (11) 2598-0606.
www.fitonesuplementos.com.br
www.fitone.jeunesseglobal.com
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