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Uma boa Medicina para quem?

E MAIS! 

Os avanços da tecnologia apontam para serviços mais eficientes, diagnóstico mais precisos, 
procedimentos menos invasivos. Quem vai pagar por isso e quem vai ter acesso à esta medici-
na é uma questão que precisa entrar na pauta de discussão. Médicos, pesquisadores e o poder 

público não podem perder de vista o paciente e suas necessidades. Página 02.

E MAIS! 
APM SANTOS FORTALECE O 
CLUBE DE VANTAGENS
Além de fortalecer o calendário de ativida-
des científicas, a diretoria está trabalhando 
para oferecer novos servis de apoio profis-
sional aos filiados. Todas as informações es-
tão disponíveis na secretaria. Página 04.
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S e, por um lado, ainda faltam ataduras nas unidades de pronto aten-
dimento, sabemos que a medicina que está sendo praticada nos 
hospitais brasileiros de excelência já é referência para o mundo.  

Ao mesmo tempo em que convivemos com notícias sobre o serviço 
público de tirar o sono, anúncios sobre avanços tecnológicos na área de 
saúde nos enchem de esperança por dias melhores. No desequilíbrio da 
nossa realidade, cresce um problema que ainda não conseguimos di-
mensionar, mas que se anuncia como o grande desafio daqui para frente.

Hoje, existem mais de 500 mil tecnologias médicas diferentes em uso 
e, por meio delas, esses grandes centros fazem exames detalhados, con-
seguem diagnósticos precoces, procedimentos rápidos e mais assertivos. 
São recursos que diminuem as chances de erros e possibilitam maior exa-
tidão na escolha do tratamento para determinada patologia. Em muitos 
casos, inclusive, as equipes podem fazer o monitoramento remoto dos 
doentes que estão sob seus cuidados diminuindo, com isso, o tempo de 
internação, chances de contaminação e despesas.

Quem vive o dia a dia dos consultórios, ambulatórios e hospitais públi-
cos sabe que a democratização desses recursos levaria a medicina à um 
cenário ideal. Mas, se por um lado é desejável ampliar o acesso a terapias 
mais eficazes, por outro, é claro que elas encarecem a assistência. E este 
seria o impedimento.

Não será fácil para o poder público, tampouco para os convênios, deci-
dir quais serão os próximos passos. Mais informada, a população assistida 
pelo SUS ou conveniada pressiona por melhores serviços e cobra a igual-
dade de direito ao acesso à exames e procedimentos mais modernos.

A pergunta que fica é: quem poderá pagar por isso? E ela será tema 
do 6º Congresso Interdisciplinar sobre o tema Tecnologia em Saúde 
- Avanços e Desafios, que será realizado na sede da APM Santos, de 15 
a 18 de agosto.

Dra Sara Bittante da Silva Albino
Médica Otorrinolaringologista

Presidente da APM Santos 
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dEfEsa profissional

Tempos difíceis para fazer previsões. Escrevo este 
texto sem saber como estará a divisão de forças po-
líticas no país quando ele for lido. Que partidos es-

tarão no governo e que partidos estarão na oposição. De 
qualquer forma, vamos tentar.
O principal recado é: a APM acompanha de perto todas as 
discussões e decisões governamentais que possam impac-
tar o trabalho médico. E nas últimas semanas as reformas 
do trabalho e da previdenciária social tiveram grande des-
taque. Tenho uma opinião clara sobre esses temas, que 
não necessariamente coincide com a opinião de toda dire-
toria da APM.

Reforma Trabalhista
No bojo da reforma trabalhista destaca-se a terceirização. 
Honestamente, não vejo muitas mudanças para a classe 
médica. Já vivemos a terceirização do serviço público (ou 
as “Organizações Sociais” não são uma forma de terceiriza-
ção?) e a “pejotização”, com muitos colegas atuando como 
pessoas jurídicas.
Não sou radicalmente contra este processo, pois talvez não 
existam outras alternativas para os gestores, considerando 
as amarras do serviço público e o peso dos encargos traba-
lhistas neste país.
Ouço experiências positivas de OSs que administram ser-
viços públicos, por exemplo, no município de São Paulo. 

Reformas
Trabalhista e
Previdenciária:
e nós com isso?

Alguns hospitais da baixada santista tem as suas 
equipes formadas por pessoas jurídicas, e funcio-
nam muito bem.
A grande dúvida que fica é qual a intenção dos 
gestores ao instituir estes formatos. Se for para 
ter maior flexibilidade da formação da equipe, até 
mesmo substituindo profissionais pouco compro-
metidos por outros profissionais de maior compe-
tência e dedicação, ok. Se for para implantar técni-
cas de gestão que viabilizem a saúde financeira do 
serviço, ok. Torço para que as experiências positivas 
sejam multiplicadas. Mas não é o que temos visto na 
Baixada Santista. Informações sobre atraso de pa-
gamento para PJ no recém inaugurado Hospital dos 
Estivadores (mas, já?) e a tragédia na saúde pública 
em Cubatão e São Vicente, apenas para citar dois 
exemplos, não nos permitem ficar tranquilos.

Reforma Previdenciária
Nós, Médicos do Trabalho, talvez sejamos os mais 
afetados, pois atenderemos trabalhadores cada 
vez mais velhos. Para o trabalhador médico será 
que algo muda? Não conheço nenhum médico que 
tenha planejado se aposentar antes dos 65 anos 
de idade. Ou médica, antes dos 62 anos.
Também não conheço nenhum colega que tenha 
esperança de manter um padrão de vida  decente 
apenas com o benefício da previdência social, sem 
uma complementação de renda (previdência priva-
da, reserva financeira, o que for). Ou seja, também 
não vejo nenhum impacto significativo para a ati-
vidade médica, exceto o fato de que essas refor-
mas talvez tragam alguma estabilidade para nossa 
economia. E isso será bom para todos.
Torço por isso!

Dr Marcelo André de B. O. Hernandez
Diretor de Defesa Profissional da APM Santos
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Prestando contas com segurança

dEfEsa profissional

Na Medicina, Justiça é 
via de duas mãos

A APM Santos conta com 
um departamento de De-
fesa Profissional para o 

atendimento gratuito aos médi-
cos filiados, que precisem esclare-
cer  dúvidas sobre uma série de as-

A APM Santos fechou uma 
parceria com a Contabi-
lidade Pantaroto, para 

esclarecer dúvidas e prestar 
atendimento para que os médi-
cos filiados possam gerenciar a 
sua vida empresarial de forma 
fácil e objetiva. “A nossa meta 
é produzir uma assessoria de 
alto nível que ofereça modelos de gestão finan-
ceira, gestão de pessoas, treinamento de colabo-
radores”, explica Edson Pantaroto, responsável 
pelo serviço.

Entre as formas de apoio oferecidas pela Pan-

suntos e garantindo seus direitos e 
deveres no exercício da Medicina. 

Sobre como funciona o servi-
ço, a advogada Jocelina Carpes 
da Silva Rodrigues, responsável 
pelo departamento explica que 
“o direito é um sistema de disci-
plina social, força propulsora ao 
progresso da humanidade. Se faz 
presente no dia a dia de todo ser 
humano cujo objetivo é viver de 
maneira digna. 

Neste cenário destaca-se o mé-
dico porque lida com o bem mais 
precioso que é a vida humana. 
Sua atuação cria grande expecta-
tiva nos pacientes e familiares, o 
que lhe traz o enorme encargo da 

obtenção mágica de sucesso.
O departamento jurídico da As-

sociação dos Médicos de Santos, 
proporciona retaguarda jurídica 
com o objetivo de gerar tranquili-
dade para que o profissional atue 
com o máximo de zêlo e o melhor 
de sua capacidade. 

Atua na defesa do profissional 
quando atacado por interesses cor-
porativos e pedidos de milionárias 
indenizações sob o rótulo de ‘erro 
médico’, se faz presente e sempre 
à disposição do associado”.

Informações e contato estão 
disponíveis na secretaria da APM 
Santos ou pelo telefone (13) 
3289.2626.
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taroto, os médicos poderão 
contar com orientação e apoio 
para redução de Carga Tribu-
tária sobre seu o faturamento; 
cadastro em Cartório, JUCESP, 
CNPJ, Prefeitura, INSS, CRM de 
forma rápida; planejamento tri-
butário para passar de pessoa 
física para jurídica, abertura de 

empresa, assessoria fiscal, contábil, trabalhista 
e legal especializada, além de elaboração de 
todas demonstrações contábeis. 

Informações e contato, na secretaria da APM 
Santos ou pelo telefone (13) 3289.2626.

Divulgação
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CongrEsso intErdisCiplinar

VI CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APM SANTOS
VIII ENCONTRO DO CLUBE BENEDICTO MONTENEGRO 

DA REGIONAL LITORAL DO CBC

O Congresso Interdisciplinar da APM Santos é um evento anual que reúne os departamentos de especiali-
dades médicas da APM Santos, promovendo a integração entre os profissionais em prol do conhecimento 
científico. Em 2017, o tema será: “Tecnologia em Saúde: Avanços e Desafios” e contará com a parceria 

do Colégio Brasileiro de Cirurgiões – Regional Litoral. Data: 15 a 17 de Agosto de 2017 – 19h às 22h.Local: As-
sociação Paulista de Medicina – Santos. Público previsto: 250 participantes (médicos, residentes e acadêmicos). 
Informações e inscrições: www.apmsantos.org.br/congresso ou (13) 3289-2626.

programação

15 de Agosto de 2017 - Terça-Feira

20h: Palestra de Abertura “Tecnologia em Saúde: Avanços e 
Desafios” - Dr. Marun David Cury

16 de Agosto de 2017 - Quarta-Feira

19 às 19h30: Recepção

Atividades do Anfiteatro I

19h30 às 19h50: O que há de novo no tratamento da Obesidade 
- Dr. Durval Ribas Filho

19h50 às 20h10: Nutrologia em Medicina Esportiva - Dr. Carlos 
Alberto Werutsky

20h10 às 20h30: Nutrologia: Nutracêuticos, Probióticos e Prebió-
ticos - Dra. Marcela Garcez Duarte

20h30 às 21h: Intervalo

21h às 21h20: Interferências da alimentação infantil na vida adul-
ta - Dra. Márcia Souza Carvalho

21h20 às 21h40: Raciocínio Clínico para diagnóstico em Psiquia-
tria - Dr. Fellipe Miranda Leal

Atividades do Anfiteatro II

19h30 às 19h50: Cirurgia Endonasal por Videoscopia - Dra. Ana 
Letícia Bittante da Silva Albino

19h50 às 20h10: Balão Intragástrico - Dr. João Carlos Mendes 
de V. Guido

20h10 às 20h30: Tratamento Videolaparoscópico da Endometrio-
se - Dr. Guilherme Karam

20h30 às 21h: Intervalo

21h às 21h20: Cirurgia dos anexos do olho - Dra. Nídia Helena 
Morgado

17 de Agosto de 2017 - Quinta-Feira

19 às 19h30: Recepção

Atividades do Anfiteatro I

19h30 às 19h50: Novas Tecnologias no Tratamento e Controle do 
DM 2- Dra. Isabela Alarcão Maxta 

19h50 às 20h10: Avanços no Tratamento da Insuficiência Cardía-
ca - Dr. Múcio Tavares de Oliveira Júnior

20h10 às 20h30: Antiagregantes e Anticoagulantes

20h30 às 21h: Intervalo

21h às 21h20: Exames de Triagem para detecção precoce de Neo-
plasias

21h20 às 21h40: Segurança do paciente no ambiente hospitalar 
- Enfª Vilma Teresinha Marcondes

Atividades do Anfiteatro II

19h30 às 19h50: Métodos de Imagem no Abdome Agudo Não 
Traumático - Dra. Fernanda Gaspar Lopes DiGiani

19h50 às 20h10: Intervenções Cirúrgicas em Medicina Fetal - Dr. 
Maurício Saito

20h10 às 20h30: Câncer de Próstata: Atualização Terapêutica - 
Dr. Fábio Atz Guino

20h30 às 21h: Intervalo

21h às 21h20: Avanço em Cirurgias Minimamente Invasivas - Dr. 
Guines Antunes Alvarez

21h20 às 21h40: Avaliação Pré-Operatória do Paciente Cirúrgico.

21h20 às 21h40: Neuronavegação - Dr. Antonio Carlos Grela
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apm Cidadã

Projeto Menina-mãe recebe visita

O Projeto Meni-
na-mãe recebeu, 
no último dia 26 de 

maio, a visita dos grupos 
Nativa Oral Qualidade 
em Saúde que realizou 
uma palestra para as me-
ninas do projeto. Profis-
sionais da área da odon-
tologia falaram sobre os 
cuidados com a saúde  
bucal, para as mamães e 
os bebês, e a importância 
desses cuidados durante 
a gravidez e para o bom 
desenvolvimento da den-
tição nos bebês. 

Os técnicos e as coor-
denadoras do projeto fri-
saram que é importante 
manter uma escovação 
adequada e ter uma ali-
mentação equilibrada, 
medidas que todas as pes-
soas podem adotar para 
diminuir os problemas 
dentários e ter um sorriso 
mais bonito e saudável. 
No caso das gestantes, é 

essencial prestar atenção 
nisso, pois as portadoras 
de enfermidades gengi-
vais têm maior propensão 
a dar à luz a bebês prema-
turos e de baixo peso.

O projeto Menina-mãe 
também recebeu doações 
de fraldas e artigos de 
higiene pessoal que serão 
distribuídos às meninas jun-
tamente com os enxovais 
que recebem próximo ao 
nascimento de seus filhos. 
“Muito bom podermos 
contar com a ajuda de ou-
tros grupos de profissionais 
que se organizam volunta-
riamente para passar infor-
mações e ajudar pessoas 
que necessitam”, declara 
a diretora Lilian Wendy da 
Cunha Glória, que acres-
centa: “toda ajuda é sem-
pre bem vinda e estamos 
abertos a qualquer projeto 
que também possa ajudar 
junta-se a nós do projeto 
Menina-mãe”.
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Agenda 
Científica
Agenda 
Científica

•Ressonância Magnética
•Tomografia Multislice
•Ecocardiograma 
•Raio-X Digital
•Ultrassonografia 
•Mamografia Digital 
•Densitometria Óssea•Densitometria ÓsseaTradição que faz a diferença Laudos e Imagens Online: crs.com.br

facebook.com/clinicaradiologicadesantos

UNIDADE SÃO VICENTE
Rua Ipiranga, 263 - Tel. 3468 4412

UNIDADE SANTOS
Av. Cons. Nébias, 521 - Tel. 3228 2525

06/06 – 19h30: Curso de Reciclagem e Atualização 
em Dermatologia
07/06 – 20h: Reunião do Departamento de Endocri-
nologia da APM Santos
08/06 – 17h: Curso PPCR Harvard
08/06 – 20h: Palestra Departamento de Pediatria 
da APM Santos “A Influência dos Probióticos e Sim-
bióticos na Modulação do Microbioma Humano – Nutr. 
Paula Rodrigues Anjo”
14/06 – 20h: Reunião Científica de Acupuntura (We-
btransmissão) - Insônia: como tratar com Acupuntura 
- Dr. Luiz Carlos Souza Sampaio 
15/06 – 17h: Curso PPCR Harvard
19/06 – 20h: Reunião do Departamento de Alergia 
da APM Santos “Discussão sobre Sistema Imunológico 
e Imunodeficiências”
20/06 – 19h30: Curso de Reciclagem e Atualização 
em Dermatologia
22/06 – 17h: Curso PPCR Harvard
23/06 – 08h: Jornada de Infectologia Hospital Gui-
lherme Álvaro
29/06 – 17h: Curso PPCR Harvard
29/06 – 19h30: Palestra Departamento de Ortope-
dia da APM Santos
30/06 – 08h: II Encontro de Estomaterapia do Hos-
pital Ana Costa

Julieta
24 de junho   

16 horas

Um convite à reflexão
Produções cinematográficas que levem a pensar sobre 

o tema Quando o Dito Torna-se Mal Dito fazem parte da 
programação deste semestre do Ciclo de Cinema & De-
bate, promovido pelo Núcleo de Psicanálise de Santos 
e Região, no auditório da APM Santos. Além de exibir 
gratuitamente filmes temáticos ligados ao cotidiano, o 
objetivo da atividade é também estimular um debate en-
tre a plateia e médicos, psicanalistas e profissionais de 
diversas áreas. No sábado, 24, às 16h00, será apresen-
tado Julieta, do espanhol Pedro Almodóvar, lançado em 
2016. O drama traz no seu elenco Emma Suárez, Adriana 
Ugarte e Daniel Grao. Julieta é uma mulher de meia idade 
que está prestes a se mudar de Madri para Portugal, para 
acompanhar seu namorado Lorenzo. Entretanto, um en-
contro fortuito na rua com uma antiga amiga de sua filha 
faz com que Julieta repentinamente desista da mudança.

D
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CulturalCiEntífiCo

SAVE THE DATE
41º Noite da Pizza
11 de agosto de 2017  20h00

Valor: R$ 40,00
Informações: (13)3289-2626.
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Oportunidade de Trabalho
P/ Oftalmologista em clínica no interior 
do Mato Grosso. Atendimento durante 1 
semana, mensalmente. Info, enviar CV e 
referências p/: Dr. Emir Tamada Júnior (65) 
3382-3012/ (65) 99987-1898 Whatsapp. 

E-mail: emir_tamada@hotmail.com

Aluga-se
Amplo sobrado à Av. Epitácio Pessoa, 278, 
Embaré c/ 300m² de área construída e co-
berta. Divisão interna própria p/ instalação 
de clínica e/ou consultórios. Dr. Ricardo Cra-
vo Bruno: sartiniengenharia@hotmail.com
(13)99111–4190/3234–2375/99120-8228.

Sala em conjunto de consultórios
 Local: Av. Cons. Nébias,580,cj. 81 (Boqueirão). 
Esq. c/ Alexandre Herculano. Info. consultório: 
(13)3234-8677 ou (13)99751-2640. Tratar 
c/ Jane Sant Anna Nascimento Cunha (janesan-

tannacunha@live.com).

Sobrado para Locação (com elevador)
R.Januário dos Santos, 171, Aparecida (rua da 
Brunella). Isolado, 60m da praia. 6 vagas/gara-
gem. Mensal:R$9.000. Dra. Glaucia Veiga Cor-
rea: (13) 2183-3474/ (Alfredo) 99762-1280.

Sala no edifício Helbor Vila Rica
Vendo/troco conj. com 5 amb., 60m, mobi-
liado, c/ 6 aparelhos de ar cond., instalação 
de mídia, porteiro eletrônico. Finamente 
decorado na Av. Cons. Nébias, 756, cj. 
1115. Troco por apto. de 2 a 3 dorms. em 
SP. Tratar com Dr. Armando Tadeu Guasta-
paglia (13)99746-0777 ou Susane Souza 

(13)99704-0809.

Locação de Sala (Edifício Matisse)
Avenida Ana Costa, 160. Finamente decorado 

R$1.500,00. Dr. José Maria Soares 
(13) 9.9745-5555.

Diagnóstico Seguro de Intolerância 
à Lactose

Testes respiratórios de Hidrogênio - Easy H2. 
Medição não invasiva da Concentração de 
Hidrogênio expirado em PPM. Com Dra. Ana 
Beatriz Soares. Informações: (13) 3221-7277.

Locação de Consultório e Sala Comercial
Ginecologistas e Oftalmologitas. Centro 
Empresarial Pátio Iporanga (Av. Ana Cos-
ta 471, cj 661, Gonzaga). Valor mensal: a 
combinar entre R$850 a R$2.500. Info: 
(11) 98716-8008 (WhatsApp). 20% de 

desc. para sócio.
 

Sala para Locação
Infraestrutura completa no Centro Empre-
sarial Pátio Iporanga (Av. Ana Costa 471, 
cj 724, Gonzaga). Horário a combinar. Info: 

(13) 99761-4706.

Sala para Locação 
Dra. Glaucia Regina Franco Soares. Local: 
Av. Ana Costa 414, cj. 55, Gonzaga. Infraes-
trutura completa, sem restrições de espe-
cialidade. Horário disponível para locação: 
das 8 às 12h. Valor mensal: R$ 1.000. Info: 
(13) 3284-0930, nitacl@hotmail.com (se-

cretária Mônica). 

Sala para Locação e sala para pequenos 
procedimentos cirúrgicos

Av. Ana Costa 416, cj. 51, Gonzaga. Sem 
restrição de especialidade. Infraestrutura 
nova e completa. Info: (13) 99778-0901 
ou caropompeo@hotmail.com – Dra. Ana 

Carolina ou Dr. André Tomé.

Departamento Científico da APM Santos 
vem realizando eventos regulares, de 
curta e longa duração. A procura está 
crescendo a cada ano, o que demonstra 
o interesse de médicos, residentes e 
estudantes por cursos de formação e 
atualização.

Eventos de Sucesso

ClassifiCados

Os associados da APM Santos podem publicar 
anúncios gratuitamente nesta seção referen-
tes a aluguel de salas, períodos, clínicas, 
compra, venda e locação de imóveis, apare-

lhos, equipamentos, entre outros. 
Info.: (13) 3289-2626.

O Dia Internacional da 
Tireóide, foi lembrado 
na APM Santos com 
palestra do médico Érico 
Paulo Heilbrun, que teve 
como tema os nódulos da 

tireóide.

A 2ª Edição da Endolitoral também contou com atividades no domingo, 
28, na barraca de praia da Associação, instalada no Canal 3, em frente 
à Rua da Paz. Durante toda a manhã, médicos ofereceram orientações 
e exames clínicos gratuitamente.

Os novos procedimentos e condutas na área da 
Cirurgia Pediátrica prenderam a  atenção do público 
que se inscreveu no curso realizado no auditório da 
APM Santos.

Alugo
Sala em Consultório (período). Centro Mé-
dico (Av. Cons. Nébias, 730, cj.64). Tel: 
(13)3232-5305. Período das 14 às 20 ho-
ras. Preço a combinar. Tratar com Najila (13) 
99786-8125, Carvalho (13)99781-3975 

ou José Arthur (13)99712-1367.

Vendo apto Santos ( V. Rica)
Desocupado, pronto p/ uso, au=267m, 
ac=329m, sala 80m, lav, 4d (2stes), wc 
soc, arms, deps empr, 8º and, 2 vagas paral 
ao lado guarita. João Pinho 14, ap 81, esq. 
MGrosso, frente Igressa Passos. R$ 1.100. 

Veja www.seivam.com.br.

Sala Consultório Médico por período
Av. Ana Costa, 493, cj 77(Ed. Vila Rica). 
Tel: (13) 3284-3413/3288-3979/99646-
1305. Tratar c/ Mônica (seg/sex- 9 às 18h).
dr.helenopaes@gmail.com. R$ 900,00 mês.


