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Nosso dever enquanto cidadãos

Dia 2 de outubro, mais de 156 milhões de brasileiros 

irão escolher nossos representantes do executivo e legisla-

tivo das esferas federal e estadual para comandarem nosso 

destino e o do país nos próximos quatro anos. A pouco mais 

de um mês da eleição, utilizo-me deste nobre espaço para 

convidar você, colega, e seus familiares para que dedique-

mos um pouco de nosso tempo a analisar o que realmente 

importa: as propostas dos candidatos.

Ignoremos os costumeiros ataques e acusações, enfim, 

as manifestações de pura beligerância e nos busquemos 

nos ater e cobrar dos postulantes aos cargos públicos o que 

farão se eleitos. As propostas de governo estarão à disposi-

ção nos sites das candidaturas e – acredito – serão objetos 

de reportagens e análises da imprensa.

Ao mesmo tempo, temos que buscar formas de ao me-

nos deixar claro aos candidatos o que esperamos deles, ou 

seja, o óbvio: apresentar propostas factíveis e viáveis para 

os graves problemas do país e de nosso Estado.

No setor em que atuamos, o cenário é desesperador. 

Infelizmente, como sempre. O orçamento para 2022 do 

Ministério da Saúde — o principal financiador do SUS — 

sofreu redução de 20%, passando dos R$ 200,6 bilhões, 

em 2021, para R$ 160,4 bilhões este ano, conforme da-

dos da própria pasta.

São apenas R$ 22,6 bilhões a mais do que o orçamento 

de 2019, antes da chegada do coronavírus, ou seja, de 

2019 para 2021, o aumento do orçamento foi de 16,4% 

contra uma inflação de 20,63% (IPCA) no mesmo período 

(dados da Calculadora do Cidadão do Banco Central).

Esta redução nas verbas já teria enorme impacto na já 

combalida estrutura da saúde no país em tempos normais. 

Só que o Brasil não teve dias normais nos últimos três 

anos. Vivemos uma das maiores, senão a maior pandemia 

da história da humanidade, que afastou as pessoas dos 

hospitais, seus médicos e demais profissionais de saúde 

durante meses.

Agora, está evidente que os milhões de atendimentos, 

exames e demais procedimentos represados resultaram 

em gigantesca demanda nos serviços de saúde que já não 

possuíam estrutura suficiente para atender a população em 

condições normais.

Não preciso relatar a vocês. As nefastas consequências 

nós vivenciamos nos hospitais e em nossos consultórios.

Até o momento, não vimos a menor manifestação de 

preocupação com este grave cenário da saúde por parte de 

qualquer dos candidatos à presidência da República e ao 

governo do Estado.

Esperamos que isto mude. De nossa parte, temos o de-

ver de exercer a nossa cidadania.
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Série - Saúde Mental

Um ansiolítico fitoterápico,
menos estresse, mais disposição.

Ansiless

Foi um sucesso o webinar realizado na noite de ontem pela 
Regional da APM de Rio Preto com o tema “Como lidar com a 
fibrilação atrial assintomática e subclínica”, tendo como pales-
trante convidado Dr. Adalberto Menezes Lorga Filho, responsá-
vel pelos setores de eletrofisiologia do IMC e da Faculdade de 
Medicina de Rio Preto e referência nacional no assunto.

Mais de 250 profissionais assistiram ao webinar, que 
está disponível no canal do youtube TV APM no link 
https://www.youtube.com/watch?v=ZGNS8ahmry0

Dr. Lorga Filho iniciou sua palestra dimensionando a incidên-
cia da fibrilação atrial na Europa. Segundo estudos apresenta-
dos pelo cardiologista, uma em cada três pessoas acima de 55 
anos vai apresentar episódio de fibrilação atrial. “Vamos lidar 
cada vez mais com este problema na nossa prática clínica”, 
pontuou o palestrante.

Entre inúmeras informações importantes, como a diferença 
entre a FA subclínica e a clínica, Dr. Lorga Filho destacou as 
tecnologias aliadas da medicina e do diagnóstico, como smar-

Webinar sobre fibrilação 
atrial atrai audiência de 

mais de 250 profissionais

tphones e smartwatches, os “relógios inteligentes”. “Além des-
tes aparelhos realizarem o registro de eletrocardiograma de 30 
segundos, o smartwatch ainda consegue detecatar o ritmo ir-
regular e alertar o usuário para que registre o eletro”, explicou 
o médico.

O webinar foi apresentado por Dr. Álvaro Atallah, diretor da 
APM Estadual, e teve como mediadores Dr. Leandro Colturato, 
e Dr. Eduardo Palmegiani, respectivamente, presidente e dire-
tor científico da APM - Regional de Rio Preto.
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Fechada a lateral da quadra coberta
A lateral da quadra coberta de tênis foi 

fechada, evitando assim que chuva “em-
purrada” pelo vento atingisse o interior, 
molhando a quadra de saibro. Justa rei-
vindicação dos associados jogadores de 
tênis atendida.

14 câmeras de segurança
Para oferecer mais segurança aos asso-

ciados e do patrimônio da Sociedade de 
Medicina e Cirurgia, foram instaladas 14 
câmeras de segurança em vários locais da 
sede. Saiba onde estão elas:

• 2 na portaria (entrada e saída)
• 1 na secretaria
• 1 no saguão em frente à secretaria
• 2 no anfiteatro principal / salão de festas
• 1 no anfiteatro menor
• 2 na marquise sobre o local de churrasco
• 1 na brinquedoteca
• 2 no bar/restaurante
• 1 na quadra de tênis coberta
• 1 no galpão dos colaboradores
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Artigo

“Tumor board”: multiespecialistas
contra o câncer de pulmão

Dr. Henrique Nietmann

Estamos em agosto que, entre outras ações, gostaria de des-
tacar tratar-se do mês da conscientização sobre o CÂNCER DE 
PULMÃO. Estima-se que em 2020 esta doença fez mais de 1 
milhão e 700 mil vítimas no mundo todo, sendo considerado um 
dos tipos de câncer que mais mata no planeta. Entretanto, vale 
lembrar que a humanidade 
vem sofrendo diretamente o 
impacto das doenças pleu-
ro-pulmonares desde o iní-
cio dos tempos, tendo sido 
encontradas evidências de 
sua existência em ossos 
humanos pré-históricos da-
tados de 8.000 anos antes 
de Cristo (AC).

Com a evolução da hu-
manidade e sua organi-
zação em cidades e aglo-
merações, as doenças do 
aparelho respiratório se tor-
naram cada vez mais preva-
lentes e com impacto direto 
na expectativa de vida durante muitos séculos até recentemente. 
Passamos por inúmeras pandemias, como a da Gripe Espanhola 
há pouco mais de um século atrás e, mais recentemente, pas-
samos por um período tenebroso em nossa história com o surgi-
mento da covid-19, cujos impactos recentes tendem a perdurar 
pela próxima década.

Felizmente, com o avanço das medidas de prevenção e de 
qualidade de vida, muitas doenças que antes eram considera-
das uma sentença de morte passaram a se tornar doenças cor-
riqueiras, cujo tratamento encontra-se acessível para boa parte 
da população mundial. Isto vem acontecendo também com as 
doenças neoplásicas, neste caso o câncer pulmonar. 

Com o advento de novos métodos de detecção precoce e a 
popularização de exames complementares que nos permitem 

um diagnóstico mais precoce e mais preciso, surgiram também 
novos avanços que nos permitem tratar cada caso individual-
mente, com impacto direto não só na sobrevida, mas também na 
qualidade de vida dos pacientes acometidos por esta doença. O 
que antes era tratado apenas com uma quimioterapia altamente 

deletéria e, eventualmente, 
uma cirurgia por muitas ve-
zes paliativa, hoje pode ser 
enfrentada com um arsenal 
terapêutico que inclui a ra-
diocirurgia, imunoterapia, 
quimioterapia direcionada 
e cirurgia, permitindo uma 
combinação de tratamentos 
que interferem diretamente 
na evolução dos pacientes.

De fato, nada disso seria 
possível se não houvesse uma 
integração entre as medidas 
preventivas (que envolvem 
principalmente a cessação do 
tabagismo a diminuição da 

exposição a fatores carcinogênicos e ao rastreio da doença) e ao en-
volvimento de diversas especialidades no manejo da doença uma vez 
instalada. Trabalhos recentes mostram que a formação de equipes 
multidisciplinares envolvendo radiologia, pneumologia, radioterapia, 
medicina nuclear, oncologia, cirurgia torácica, enfermagem e fisiote-
rapia, chamadas de “tumor board”, consegue aumentar em mais de 
30% a sobrevida global dos pacientes.

Por isso, caros leitores, é de fundamental importância o traba-
lho de prevenção, conscientização e formação profissional espe-
cializada para que possamos oferecer o que há de melhor para 
nossos pacientes. Juntos somos mais fortes.

Dr. Henrique Nietmann é cirurgião torácico e delegado eleitor junto à 
APM.
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Artigo

LGPD – tratamento de dados pessoais sensíveis
Maria Cristina P. C. Velani e Luís Antonio Velani

Após dois anos de vigência da lei 
13.709/2018, mais conhecida como Lei Geral 
de Proteção de Dados – LGPD, começaram a 
surgir as primeiras decisões, ainda de primeira 
instância, em litígios fundamentados nesse dis-
positivo legal.

Segundo pesquisa divulgada pelo escritório 
Opice Blum, Bruno e Vainzof Advogados Asso-
ciados, no último ano foram julgados cerca de 
465 processos referente à LGPD. A pesquisa 
abrangeu Tribunais de Justiça de sete estados 
e três Tribunais Federais Regionais, sendo que 
apenas vinte e três por cento das ações foram 
julgadas procedentes.

Conforme pesquisa os casos mais comuns 
de aplicação da lei (que representam 40% dos 
processos) são de incidentes de segurança,  
como vazamento de dados. Outros temas que 
começam a ser discutidos na justiça são os  en-
volvendo direitos dos titulares.

Recentemente uma decisão do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, que condenou um laboratório pelo uso de informações 
sem o consentimento de uma gestante, chamou a atenção quan-
to a responsabilidade dos serviços de saúde por  vazamento de 
dados pessoais sensíveis.

Conforme processo, dias após sofrer um aborto espontâneo 
uma mulher recebeu mensagens de WhatsApp de um laboratório 
com uma oferta de coleta e armazenamento de cordão umbilical.

Ela alegou não ter fornecido seus dados pessoais, nem infor-
mações sobre a gravidez, para o laboratório. Em contestação, o 
laboratório afirmou que só teria utilizado dados não sensíveis e 
não sigilosos (nome e número de telefone).

No entendimento do TJ-SP, no entanto, a gravidez é um dado 
sensível, nos termos do  artigo 5º, inciso II, da Lei 13.709/2018, a 
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que classifica como dado 
pessoal sensível qualquer informação referente à saúde das pessoas.

No caso desses autos a paciente poderia ter acionado, além 
do  laboratório que lhe ofertou a coleta,  o  laboratório  onde rea-
lizou o exame de gravidez pois  ambos, controlador e operador de 
dados, nos termos da LGPD são responsáveis solidários e  partes 
legítimas para figurarem no polo passivo da ação.

Outro caso, também recente, envolvendo um suposto vaza-
mento de dados sensíveis sem o consentimento de gestante que 
repercutiu na mídia foi o de uma jovem atriz que relatou em carta 
aberta ao público que foi vítima de estupro, teve uma gravidez 
indesejada e decidiu entregar a criança para adoção, sob a pro-
teção do Estatuto da Criança e Adolescente (Lei n. 8.069/90).

Segundo a atriz sua privacidade foi violada por uma funcioná-
ria do hospital que, logo após o parto, ainda na sala de cirurgia, 
passou a lhe fazer perguntas e ameaça-la de divulgar o caso para 
um colunista social. Logo que chegou ao quarto do hospital re-
cebeu mensagem do tal colunista e, dias depois, outro colunista 
lhe abordou para informações sobre a gravidez. Esse caso, se-
gundo informações divulgadas nos meios de comunicação, está 
sendo investigado.

A Constituição Federal assegura às pessoas, como direito fun-
damentais, a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra, 
imagem e proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digi-
tais. (Art. 5º, incisos X e LXXIX).

A Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD estabelece como 
dados pessoais sensíveis, entre outros, os dados referentes à 
saúde como: tratamentos, resultados, diagnósticos, etc...

Nos termos da LGPD os agentes de tratamento (controlador e 
operador)  ou qualquer outra pessoa que intervenha em uma das 
fases do tratamento obriga-se a garantir a segurança da informa-
ção em relação aos dados pessoais, mesmo após o seu término 
ou seja,   todas as empresas, e seus funcionários, são responsá-
veis pela segurança das informações.

As infrações cometidas às normas previstas na LGPD sujeita-
rão os infratores às sanções administrativas que podem ser nos 
termos do Art. 52 e incisos, desde simples advertência, com 
indicação de prazo para adoção de medidas corretivas, a multas 
fixadas sobre o faturamento das empresas, limitadas, no total, a 
cinquenta milhões de reais, por infração.

Portanto, é extremamente importante que os serviços de 
saúde públicos e privados capacitem seus profissionais para 
evitar vazamentos ou compartilhamentos ilícitos de dados 
pessoais sensíveis.

Maria Cristina P C Velani e Luís Antonio Velani são advogados da con-
sultoria jurídica da da APM – Regional S. J. Rio Preto.
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A APM Rio Preto realizou, de 19 a 22 de julho, a Colônia de Férias de  
Inverno, durante a qual filhos e netos de associados desfrutraram de quatro 
dias de muitas brincadeiras, entremeadas pela Noite do Pijama, no dia 21.



Revista SMC - Agosto - 2022 | 13

Esportes

SMC presta justa homenagem
aos “CRAQUES DO CAMPÃO”

A Sociedade de Medicina e Cirurgia realizou hoje uma emo-
cionante e merecida homenagem aos “CRAQUES DO CAMPÃO”, 
colegas que jogaram nas décadas de 80 e 90 no nosso campão 
e que são, sem dúvida, os grandes responsáveis pelos inúmeros 
títulos conquistados por nosso clube e por acontecer há mais de 
40 anos o sagrado racha de sábado. Devemos muito a eles!

A primeira homenagem foi “tatuada” no vestiário masculino. 
Uma gigantesca foto da equipe dos anos 80 cobre uma pare-
de inteira e hoje foi visitada por estes mesmos craques, como 

mostra a foto acima. 
E neste sábado, diretores, associados que herdaram a paixão 

pelo futebol prestaram mais uma homenagem com a entrega 
de medalhas comemorativas e réplicas do uniforme aos 22 cra-
ques dos anos 80 e 90, uma singela lembrança. Na foto acima, 
no gramado, a confraternização de todos no campão, antes de 
uma partida entre os craques.

Mais um momento para ficar eternizado na história da nossa 
SMC!
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Esportes
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Esportes

Equipe SMC traz muitos títulos
no torneio de Catanduva

Pódios também para SMC no Koko Beach

A equipe de beach tennis da Sociedade de Medicina e Cirurgia continua cole-
cionando vitórias e medalhas nos torneios na região. No último final de semana de 
julho, nossos tenistas conquistaram títulos e figuraram no pódio em várias categorias 
no em torneio em Catanduva.

Parabéns aos nossos atletas!

Atletas da SMC foram presenças cons-
tantes no pódio do 1º Torneio Koko Be-
ach, primeiro evento esportivo realizado 
pelo professor de beach e tenista da SMC 
Guilherme Coco, conhecido carinhosa-
mente por Kokinho. A SMC destacou-se 
também por participar com 26 duplas. No 
total, o torneio reuniu, no primeiro final de 
semana de agosto, mais de 290 inscritos, 
num show de organização.

Conquistaram troféus Kawan Pelegrini 
e Guilherme Souza; Vinicius Baptista e Dr. 
João Neto; Larissa Baptista e Camila Tog-
ni; Dra Maria Alice e Fabiana.

Parabéns a todos os atletas!

Larissa e Vinicius - campeõesKawan Pelegrini e Luciana – 3º lugar

Camila Paula e Camila Togni – vice-campeãsJoão Neto e Vinícius Baptista – vice-campeões

Letícia Souto e Isabela Favareto – vice-campeãs

Jogadores da SMC exibem seus troféus
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ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO

Mauro Dirlando C Oliveira
José Eduardo Pereira
Walter Anselmo Junior
Gabriel Oriani Melo
Leandro Clementino Falcao
Maria Carolina A F Paiola
Alvaro José Bellini
Carolina Suana Sugahara
Eumildo de Campos Junior
Jéssica Andrade Freire
Maria Lygia V P Iwata
Renato Alvite Romano
Andre Luiz B C Correia Pinto
Carolina F E da Silva Cabral
Elisabete de Melo
Guaracy Carvalho Filho
João Fernando P Oliveira
Jucimara Benfatti Coimbra
Lucia Helena B Tacito
Paulo Rafael Ecclissato
Valter Negrelli Jr
Eliseu Roberto M Denadai

02

04

05

01

08

09

07

06

Mocaiber Gorayeb Neto
Roberto Acayaba de Toledo
Amanda T Lotierzo
Osana Maria C Costa
Fabio Svetlic
Giovanna Dias J de Souza
Helder da Silva Sanchez
Luis Sergio Grecca Junior
Marcio de Oliveira Carneiro
Pedro Rafael Condi Filho
José Eduardo S Arantes
Bruno Araujo Meschede
Melissa Maia Braz
Claudio Antonio S Junior
José Bassete Jr
Manoel C Albuquerque
Mario Jabur Filho
Nelson Luiz A Montoro
Oscar Ricardo Silva Doria
Ana Lucia Donda Pires
Dino Benfatti
Geovanne Furtado Souza

11

12

10

13

14

09

15

Fausto Nasser
Antonio Roberto Bozola
Cassio Luis Giorgi
Jasson Castro Junior
Luiz Celso A P Carvalho
Raquel Cristina T Hidalgo
Regina H M F Chueire
Angelo Luiz Maset
Lucas Carvalho C Madurro
Marcio C Mimessi
Giulia Garcia Mendes
Mariangela Vogt
Rubiane Pinto Ferraz
Vinicius dos Santos Ferraz
Lucia Buchalla Bagarelli
Natalia Braga Foizer
Roberto José Mussi
Fausto da Silva Goncalves
Juarez Luiz Donzelini
Nivia C V Kouyoumdjian
Mariana Carvalho Graziano
Rubens Camargo Siqueira

26

25

24

28

27

29

30

Neon de Mello E Oliveira
Antonio Yacubian
Carolina de O Sant Anna
Rosa Maria C Soubhia
Vanessa Vigna Goulart
Lucia Cristina dos Santos
Nelson Nagib Gabriel
Aldemir Bilaqui
Giovanna Piubelli Frioli
Narayana Silva Paiva
Izaura dos Santos Ramos
Rafael H Dupim Krasouski
Sylla Pardo
Maisa Hernandes Pardo
Augusto Gandolfi
Isaac de Faria S Rodrigues
Luis Carlos da Silveira
Maria Pereira Bucci
Rosana Mellucci
George José Siragussi Pina
Roberto Sant Anna Sergio
Antonio Sergio Balbino

15

16

17

18

20

21
22

23

24

19

Esportes

Tênis da SMC vive
encontro de gerações

Pela terceira vez, as quadras do Clube dos Médicos são palco 
do encontro de gerações com a realização do 3º Torneio Pais e 
Filhos de Tênis. As partidas começaram em julho e prolongam-se 
durante o mês de agosto. Mais do que competição, as partidas 
reservam momentos de alegria e confraternização entre todos.



Aproveite as vantagens e descontos do seu Clube de Benefícios!
No site www.apmriopreto.com.br, preencha o login (seu CRM) e a senha (sua data de nascimento) e

clique em Clube de Benefícios no menu principal para ter acesso ao nosso Clube e ao da APM Estadual.
Ao clicar no banner do parceiro, você migra para seu site, canal digital ou rede social.
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17 3216.2521 
17 99646.4591 

sjrp.excellentglobal.com.br

20%

Pastas artesanais e pizzas  
R. Antônio de Godoy, 4163 - Vila Redentora 

(17) 3353-5663

15%

Anéis, colares, tiaras e vários acessórios 
17 991079492 

www.unnyacessorios.com

10%

R. Antônio de Godoy, 4089 - Vila Redentora 
(17) 3232-0472 

unnaesmalteria.com.br

10%
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