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Federada da

APM Santos recebe Encontro 
Internacional sobre o Autismo
O  I Encontro Internacional de TEA - Atualidades e Aprendizagem tem como objetivo expor e debater questões importantes que afetam a 

vida de pessoas autistas, assim como de seus cuidadores, educadores e profissionais de saúde envolvidos nesta questão. Página 06.

E MAIS! 
SÍNDROME DE DOWN

Profissionais renomados em diversas 
áreas da Saúde trouxeram para o 
centro do debate questões ligadas 
ao preconceito, autonomia, possi-
bilidades de vida plena das pessoas 
com Síndrome de Down, em um 
evento que superou a expectativa 
dos organizadores. Página 08.
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Fortalecendo nossa 
Associação em ano de eleição

ExpEdiEntE
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Associação Paulista de Medicina Santos

Diretoria

Sede Social: Av. Ana Costa, 388 
Gonzaga - Santos/SP.  CEP 11060-002 

Telefone/Fax: (13) 3289.2626 / (13) 3289.4615

Este ano teremos eleições em agosto e, até lá, 
vamos continuar trabalhando para que a APM 
Santos esteja fortalecida e pronta para a troca de 

comando. As atividades científicas já começaram com 
muitos cursos novos: Pós-Graduação em Medicina do Trabalho, com duração 
de dezoito meses, Curso de Reciclagem e Atualização em Dermatologia, Prin-
cípios e Práticas da Pesquisa Clínica - Harvard University, Medicina Baseada 
em Evidências, Curso Básico e de Aprofundamento em Oftalmologia e Curso 
Básico de Interpretação de Eletrocardiograma. Todos com duração de um ano 
ou mais. Também na nossa agenda de eventos, estão simpósios e jornadas 
como os dedicados à Síndrome de Down e ao Autismo, além da VI Edição do 
Congresso Interdisciplinar, que já está sendo preparado.

A APM Santos tem investido na formação das novas gerações de médicos 
acolhendo as ligas de estudantes UNILUS e UNIMES. Os encontros contam 
com a participação de profissionais de reconhecida competência que com-
partilham conhecimento e, com o seu exemplo, motivam os alunos a exercer 
a boa Medicina.

O programa de responsabilidade social também ganhou corpo com os 
projetos: Projeto Menina-mãe, Rede de Amamentação, Bike Life, Campanha 
do Lenço Amigo e a Campanha da Fralda Geriátrica. Na barraca de praia, 
o departamento de Ginecologia já realizou duas edições da campanha de 
orientação e prevenção, voltada para a Saúde da Mulher  e, para abril está 
programado o evento SOS Criança Segura e Saudável, da SPSP Regional Bai-
xada Santista.

A manutenção da sede tem sido uma preocupação constante e muito foi 
feito em termos de reformas, troca de aparelhos de ar condicionado, troca 
da rede água e esgoto e a recuperação do telhado. A área da piscina passou 
por uma ampla reforma garantindo segurança e bem-estar aos sócios que 
puderam aproveitar o espaço durante o Verão. Ainda sobre as atividades de 
lazer oferecidas pela APM Santos, temos aulas de canto para adultos e crian-
ças, Tai Chi Chuan e Hidroginástica. Entre as novidades programadas para os 
próximos meses, estão mudanças no formato das festas de confraternização.

Finalmente, estamos investindo na captação de novos sócios e, para ampliar 
a comunicação com os profissionais da nossa categoria, as páginas da APM 
nas redes sociais estão mais dinâmicas e muitos sócios já estão recebendo 
informações pelo celular.

Dra Sara Bittante da Silva Albino
Médica Otorrinolaringologista

Presidente da APM Santos 
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dEfEsa profissional

Caro colega, se você tem contrato de presta-
ção de serviços com uma operadora de pla-
no de saúde, é importante saber que o índice 

de reajuste anual do seu contrato (que deve constar 
do mesmo, e a APM recomenda fortemente que não 
se aceite índice abaixo do IPCA pleno, pois este é o 
índice já definido pela ANS) sofrerá impacto do “Fator 
de Qualidade”, que está previsto em Resolução Nor-
mativa publicada pela ANS no final de 2014. Pois bem, 
no final de 2016 e início de 2017 a ANS publicou três 
Instruções Normativas (IN), de números 63, 64 e 66, 
que regulamentam o tal “Fator de Qualidade”.

A existência de um fator de qualidade, que diferen-
cie os profissionais bem formados e atualizados, por 
si só não é um problema. Mas existem duas grandes 
preocupações na implantação deste fator:

 O artigo 4º. desta IN diz que “em parceria com a 
ANS, caberá aos Conselhos Profissionais e/ou associa-
ções de âmbito nacional representativas de categoria 
profissional (...) estabelecer os critérios a serem utiliza-
dos para a definição dos níveis A e B, previstos nos 
incisos I e II do artigo 3º desta IN (...)”

 E o referido artigo 3º. desta IN diz:
“O Fator de Qualidade será aplicado ao reajuste 

dos contratos escritos firmados pelas operadoras com 
seus prestadores de serviços (...)

Parágrafo único: O Fator de Qualidade será aplicado 
de acordo com os seguintes percentuais:

I - 105% (cento e cinco por cento) do Índice Nacio-

Fator de Qualidade nos contratos 
com operadoras de Planos de Saúde

nal de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA para os 
prestadores de serviços de saúde que se enquadrem 
nos critérios estabelecidos para o Nível A do Fator de 
Qualidade;

II - 100% (cem por cento) do IPCA para os presta-
dores de serviços de saúde que se enquadrem nos 
critérios estabelecidos para o Nível B do Fator de 
Qualidade; e 

III – 85% (oitenta e cinco por cento) do IPCA para os 
prestadores de serviços de saúde que não atende-
rem ao disposto nos incisos I e II deste artigo.” (NR)

Ou seja, o bônus incrementará o reajuste em 
5% e o ônus rebaixará este reajuste em 15%! 
Parece justo?

Além disso, apesar de estar garantida a participa-
ção de uma entidade representativa de classe na de-
finição dos critérios para os níveis “A” e “B”, sabemos 
que o poder de influência (lobby) das operadoras jun-
to à ANS é infinitamente maior do que o nosso, o que 
torna este processo bastante perigoso.

Até a data em que escrevo este texto a APM con-
tinua discutindo estes pontos com a ANS. Talvez, até 
que este jornal chegue às suas mãos, novidades te-
nham ocorrido. Portanto, informe-se, fique atento, 
acompanhe os boletins da APM. Este assunto vai im-
pactar diretamente a administração de seu consultó-
rio, clínica, hospital, etc. As operadoras de planos de 
saúde continuam apostando no nosso desinteresse 
por números para continuar engordando seu caixa.

Abraços a todos,

Dr Marcelo André de B. O. Hernandez
Diretor de Defesa Profissional da APM Santos

Informe-se e fique atento
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Seguro por perda de renda (DIT) a custo 
zero para todos os sócios da APM Santos 

sErviços

ACESSE NOSSO SITE: www.apmsantos.org.br

E veja esta e outras edições do Jornal, além de notícias 
sobre o setor em primeira mão. Estamos também no Fa-
cebook. É só pesquisar “Associação Paulista de Medicina 
Santos”.

ESTE É APENAS UM DOS
DIVERSOS BENEFÍCIOS QUE
OS ASSOCIADOS TÊM À SUA
DISPOSIÇÃO. QUANTO MAIS 
OS MÉDICOS UTILIZAM OS 
SERVIÇOS DA ENTIDADE, 
MAIS VANTAGENS OBTÉM

INFORMAÇÕES
www.apm.org.br/SeguroDit
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Eleição impõe regras para quem 
deseja participar

Tendo em vista a proximi-
dade da eleição da nova 
Diretoria e do Conselho 

Fiscal, os associados e aqueles 
que tencionam se filiar devem 
saber que para se tornar elegí-
vel, o candidato deve ter a qua-
lidade de associado efetivo da 
APM Santos, inscrito até a data 
de 30 de março do ano eleitoral 
e estar quite com suas contri-
buições associativas.

Para votar o médico deverá 
ser associado efetivo da APM 

institucional

e da AMB, inscrito até a data 
de 30 de março do ano eleito-
ral respectivo, estar em pleno 
gozo dos seus direitos estatu-
tários e ter quitado, até a data 
das eleições, os 06 (seis) pri-
meiros meses da contribuição 
associativa anual respectiva da 
APM e, no caso da AMB estar 
quite com a contribuição asso-
ciativa da AMB até a data das 
eleições. 

Somente poderão votar os as-
sociados que preencherem os 

requisitos deste Estatuto.
A eleição das regionais e fi-

liadas, deverá coincidir com as 
eleições das diretorias da As-
sociação Paulista de Medici-
na (APM) e Associação Médica 
Brasileira (ABM), sendo esta res-
ponsável pela definição da data 
do pleito, que acontecerá no 
próximo mês de agosto. 

Outras informações estão dis-
poníveis na secretaria da APM 
Santos ou pelo telefone (13) 
3289.2626.

A APM Santos está lançando uma campanha 
para arrecadação de fraldas geriátricas. 
Todo o material arrecadado será encaminhado 
para o Lar Vicentino de Assistência à Velhice, 
que atende a 60 idosos em sistema de interna-
to e tem a sua sede instalada na Rua Carijós, 
139, no Parque São Vicente. A instituição passa 
por sérias dificuldades financeiras e está preci-
sando de ajuda. O material deve ser entregue 
na sede da APM Santos.

notas

Precisa-se

Aulas de Tai Chi Chuan com Marina Darin e 
Hidroginástica com a Profª Lígia D´Ambrósio.

Venha fazer uma aula experimental!
Informações na secretaria da APM Santos (13) 

3289.2626.

Novidade na 
APM Santos!
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APM Santos recebe Encontro 
Internacional sobre o Autismo
Or g a n i z a d o 

pela Chacur 
& Chacur, o  I 

Encontro Internacio-
nal de TEA - Atualida-
des e Aprendizagem 
tem como objetivo ex-
por e debater questões 
importantes que afe-
tam a vida de pessoas 
autistas, assim como 
de seus cuidadores, 
educadores e profissio-
nais de saúde envolvi-
dos nesta questão.  

Além da exposição de 
casos e dados científi-
cos, o evento também 
propõe uma ampla dis-
cussão sobre como e 
possível promover os 
direitos e o reconhe-
cimento dos talentos 
dos portadores deste 
transtorno, de forma a 
garantir o seu status de 
cidadão na sociedade.

O evento será realiza-
do nos  próximos dias 
25, das 09 às 17h30 e 
26, das 09 às 15h30, no 
auditório da APM San-
tos, à Avenida Ana Cos-
ta, 388, no Gonzaga, em 
Santos. 

As inscrições termi-
nam no dia 23, ou quan-
do forem preenchidas 
as vagas.

Sobre o Autismo
O autismo é uma sín-

drome que afeta vários 
aspectos da comunica-
ção, além de influenciar 
também no comporta-
mento do indivíduo. Es-
tima-se que no Brasil vi-
vam cerca de 2 milhões 

de autistas, sendo mais 
de 300 mil só no Estado 
de São Paulo. Contu-
do, apesar de numero-
sos, informações sobre 
o transtorno ainda são 
vagas e os parentes têm 
dificuldade em obter o 
diagnóstico precoce e 
tratamento adequado.

Inscrições e informações
Podem ser feitas até 

dia 23/03 ou término 

das vagas. 
O envio do compro-

vante de depósito e 
dados profissionais 
devem ser enviados 
para o e-mail educa-
chacur@gmail.com.br. 
Investimento:R$ 300,00. 
Descontos especiais 
para: servidores de 
educação/saúde, pro-
fissionais autônomos, 
instituições, grupos, 
pais e estudantes.

Dr. Francisco Assumpção (USP-SP)
Tema: “Tratamento Medicamentoso, quando e por quê?”

Dr. Wanderley Domingues (Centro Pró- Autista/SP) 
Tema: “Situação atual do TEA no Brasil”

Dr. Alysson Muotri (em vídeo conferência San Diego-California) e Dra. Graciela Pignatari 
(Tismoo-SP). Tema: “Contribuições da Genética para o TEA: das pesquisas à TISMOO”

Prof.ª. Me. Claudia Nunes (AVM - RJ) 
Tema: “Autismo ou Isolamento Tecnológico” 

Prof. ª Dra. Giovana Escobal (Instituto Lahmiei - UFSCAR) 
Tema: ”ABA: ensino inclusivo e manejo comportamental em sala de aula”

Prof.ª Luciana Freire (Olímpia, SP) - Tema: “Reabilitação em Multimídia” apresentação 
da pesquisa e do protocolo que implementou há 8 anos na rede pública do município de Olímpia.

“Disfagia: transtornos da deglutição e suas consequências” tema muito discutido fren-
te ao Autismo - Prof.ª Fgª. Maria Paula Raphael.

Palestra Bônus dia 26/03 após enceramento do evento e pausa para almoço, das 14h às 15h30.

ciEntífico
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Agenda 
Científica
Agenda 
Científica

cultural

•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

02/03 – 18h: Curso PPCR Harvard
02/03 – 19h: Reunião Grupo Interdisciplinar de 
Estudos sobre Obesidade
07/03 – 19h30: Curso de Reciclagem e Atualiza-
ção em Dermatologia
07/03 – 19h: Curso Básico de Oftalmologia 
08/03 – 19h: Curso Básico de Oftalmologia 
08/03 – 19h: Reunião Departamento de Endocri-
nologia da APM Santos
09/03 – 19h: Curso Básico de Oftalmologia 
13 e 14/03 – 18h: Liga de Trauma e Prontosocor-
rismo UNIMES
14/03 – 19h: Curso Básico de Oftalmologia 
14/03 – 19h: Curso Básico de Eletrocardiograma
15/03 – 19h: Curso Básico de Oftalmologia 
16/03 – 19h: Curso Básico de Oftalmologia 
20/03 – 20h: Reunião do Departamento de Alergia 
20/03 – 20h: Palestra Departamento de Urologia 
da APM Santos
21/03 – 19h: Curso Básico de Oftalmologia 
22/03 – 19h: Curso Básico de Oftalmologia 
23/03 – 17h: Curso PPCR Harvard
23/03 – 19h: Curso Básico de Oftalmologia 
24/03 – 19h: Curso Básico de Oftalmologia 
25/03 – 08h: I Encontro Internacional TEA - Atua-
lidades e Aprendizagem na Baixada Santista
25/03 – 10h: Palestra SOCESP Santos “Emergên-
cias em Cardiologia”
26/03 – 08h: I Encontro Internacional TEA - Atua-
lidades e Aprendizagem na Baixada Santista
30/03 – 18h: Curso PPCR Harvard

A Garota do Livro
18 de março   16 horas
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O Núcleo de Psicanálise de Santos e Região volta a 
ocupar o auditório da APM Santos com uma programa-
ção gratuita e aberta ao público que propõe um amplo 
debate sobre o tema “Quando o não dito torna-se mal 
dito”.  No primeiro encontro, que será realizado no dia 18 
de março, sábado, a partir das 16 horas, será exibido o fil-
me A Garota do Livro, uma produção norte-americana de 
2015, dirigida por Marya Cohn, com Emily VanCamp no 
papel principal. Os comentários ficarão a cargo do advo-
gado Regis Trigo, formado pela PUC - SP e colaborador do 
site cineplayers.com e da psicanalista  Benedita de Lourdes 
Carvalho Rodrigues, membro da NPSR e da Sociedade Bra-
sileira de Psicanálise de São Paulo.

Sinopse: Alice Harvey é assistente de uma editora de li-
vros que sonha ser escritora. Filha de um poderoso agen-
te literário de Nova York, ela vai ser obrigada a enfrentar 
dolorosos acontecimentos de seu passado, ao ser con-
vidada para trabalhar no lançamento de um livro de um 
antigo cliente de seu pai. 

ciEntífico
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Os associados da APM Santos podem 
publicar anúncios gratuitamente nes-
ta seção referentes a aluguel de salas, 
períodos, clínicas, compra, venda e 
locação de imóveis, aparelhos, equipa-
mentos, entre outros. Informações: (13) 

3289-2626.

Sobrado para Locação (com 
elevador):R.Januário dos Santos, 
171 - Aparecida (rua da Brunella). 
Isolado.60m da praia. 6 vagas/
garagem.Mensal:R$9.000,00.Dra. 
Glaucia Veiga Correa: (13) 2183-

3474/ (Alfredo) 99762.1280

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

(13)99704-0809.

Locação de Sala (Edifício Matis-
se): Avenida Ana Costa, 160.

Finamente decoradoR$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 Of-
talmologitas. Centro Empresarial 
Pátio Iporanga (Av. Ana Costa 471, 
cj 661, Gonzaga). Valor mensal: a 
combinar entre R$850 a R$2.500. 
Info: (11) 98716-8008 (What-

sApp).20% de desc. para sócio.

 
Sala para Locação

Infraestrutura completa. Local: 
Centro Empresarial Pátio Iporanga 
(Av. Ana Costa 471, cj 724, Gonza-
ga). Horário à combinar. Info: (13) 

99761-4706.

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

hotmail.com(secretária Mônica). 

Sala para Locação e sala para pe-
quenos procedimentos 

cirúrgicos
Local: Av. Ana Costa 416, cj. 51, 
Gonzaga. Sem restrição de espe-
cialidade. Infraestrutura nova e 
completa. Info: (13) 99778-0901 ou 
caropompeo@hotmail.com – Dra. 
Ana Carolina ou Dr. André Tomé.

classificados

Síndrome de Down - 1º Jornada 
Multiprofissional de Atualização 


