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Federada da

ENCONTRO DE ENDOCRINOLOGIA 
E CONGRESSO INTERDISCIPLINAR 

MOVIMENTAM A AGENDA CIENTÍFICA 
Dois grandes eventos vão reunir especialistas renomados na sede da APM Santos. 

Páginas 04 e 05.

E MAIS! 
Eleições no 2º semestre via internet 
Médicos vão eleger novas diretorias para 
a APM Santos, APM Estadual e Associação 
Médica Brasileira para gestão do triênio 
2017/2020. O pleito será realizado exclusi-
vamente on line, entre os dias 21 a 31 de 
agosto de 2017. Para obter a senha, os 
associados terão que estar em dia com as 
suas responsabilidades. Página 03.
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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

A diretoria da APM Santos informa com gran-
de alegria e entusiasmo que este ano, 
vamos  realizar mais uma edição do Con-

gresso Interdisciplinar, no mês de agosto, reunindo em nossa sede 
renomados profissionais de diversas áreas da Saúde. O evento já é re-
conhecido por médicos, estudantes e residentes como um importante 
instrumento para a difusão e reciclagem de conhecimentos, dado que 
se confirma no número cada vez maior de participantes.

O Congresso se alinha a outras tantas atividades científicas que rea-
lizamos regularmente e, assim, estamos caminhando firmes em dire-
ção a um dos nossos grandes objetivos, que é fomentar a educação 
continuada de qualidade no âmbito da comunidade médica.

Além de uma agenda consistente, a diretoria tem se dedicado a cui-
dar de questões práticas, ligadas ao setor administrativo. Nos últimos 
meses, parte do nosso orçamento foi destinado à manutenção e regu-
larização da sede. Estamos planejando uma ampla reforma da cozinha 
e algumas adaptações exigidas pelo Corpo de Bombeiros, com o ob-
jetivo de garantir a segurança do prédio e seus frequentadores. Tam-
bém já se encontra em andamento a renovação da Casa do Médico.

Com relação às eleições que se aproximam, todas as providências 
estão sendo tomadas para que a APM Santos possa participar do plei-
to, que acontece nas esferas regional, estadual e nacional, de forma 
significativa, marcando presença neste cenário. Para que o resultado 
atenda às nossas expectativas, estamos entrando em contato com os 
associados, divulgando as informações necessárias para que todos es-
tejam aptos a votar.

A partir de agora, a atual diretoria se encaminha para o final do seu 
mandato, tomando todas as iniciativas para que, ao final da nossa 
gestão, o sentimento seja de missão cumprida e trabalho feito com 
o coração, desde já, agradecendo à toda a categoria que depositou 
neste grupo a sua confiança. Saudações fraternas,

Dra Sara Bittante da Silva Albino
Médica Otorrinolaringologista

Presidente da APM Santos 
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ElEiçõEs apM 2017 

Nos termos do seu Estatuto Social e Códi-
go Eleitoral, a APM Santos realizará elei-
ções para os cargos de Diretoria, Conse-

lho Fiscal e Delegados, para gestão do triênio 
2017/2020, durante o período de 21 a 31 de 
agosto de 2017, com término estabelecido para 
às 18 horas. Simultaneamente, também serão 
realizadas as eleições da APM Estadual e da As-
sociação Médica Brasileira, sendo esta em pleito 
único, no dia 31 de agosto. 

Neste ano, as eleições serão realizadas exclusi-
vamente por meio eletrônico, ou seja, on line - via 
internet, com o intuito de gerar praticidade ao 
associado e estimular maior número de eleitores 
participantes. Para votação eletrônica será neces-
sário que o associado esteja com seu cadastro as-
sociativo atualizado para o recebimento de login 
e senha de acesso ao sítio eletrônico das eleições.

Todo o processo eleitoral será auditado por 
uma empresa especializada, que vai garantir ple-
na segurança para o voto eletrônico.

Vamos eleger nossos 

representantes 
na AMB, 
APM Estadual 
e APM Santos

APM Santos
Os associados da APM Santos, que 

desejarem se candidatar a um dos car-
gos da Diretoria, deverão inscrever 
as chapas até 21 de junho do corren-
te ano. Estarão aptos a concorrer, to-
dos aqueles que estiverem de acordo 
com o Artigo 53 do Estatuto da Asso-
ciação, condições de elegibilidade:

a) Ter a qualidade de associado efe-
tivo da APM Santos, inscrito até a 
data de 30 de março do ano eleitoral 
respectivo;

b) Estar em pleno gozo de seus direi-
tos estatutários;

c) Estar quite com suas contribui-
ções associativas;

Cada chapa terá que ter os 25 car-
gos a seguir: Presidente, 1º Vice Pre-
sidente, 2º Vice Presidente, Secretário 
Geral, 1º Secretário, 2º Secretário, 1º 
Diretor de Patrimônio e Finanças, 2º 
Diretor de Patrimônio e Finanças, Di-
retor de Defesa Profissional, Diretor 
Científico, Diretor Científico Adjunto, 
Diretor Social e Cultural, Diretor de Es-
portes e Barraca de Praia, Diretor de 
Responsabilidade Social, 3 membros 
para o Conselho Fiscal e 3 suplentes, 5 
Delegados, incluindo o Presidente. 

Para maiores informações, os inte-
ressados podem entrar em contato 
com a Secretaria da APM Santos, pelo 
telefone (13) 3289-2626. 



Fonte: Jornal do Cremesp, edição Jan/Fev 2017.
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Diagnóstico de febre amarela deve ser considerado 
em casos de paciente febril com icterícia

CiEntífiCo

Encontro de Endocrinologia: 
inscrições abertas

O mês de maio reserva ativi-
dades importantes ligadas 
à diversos setores da área 

médica. Os interessados devem 
ficar atentos e anotar na agenda 
os prazos de inscrição para even-
tos científicos e congressos que 
já têm lugar assegurado no calen-
dário da APM Santos.

Logo no dia 6, sábado, o 2º 
Encontro de Endocrinologia do 
Litoral Paulista vai reunir espe-
cialistas, das 08h00 às 12h00, 
para uma série de palestras so-
bre temas diversos.

Na abertura, a Profa. Dra. So-
lange Travassos de Figueiredo, 
vice-presidente da Sociedade 
Brasileira de Diabetes - Depar-

tamento de Saúde Ocular da 
SBD, vai falar sobre Atualiza-
ção em Retinopatia Diabética.

Abordagem Clínica da Tran-
sexualidade será o tema da 
Profa. Dra. Elaine Maria Frade 
Costa, chefe da Unidade de 
Endocrinologia do Desenvolvi-
mento e da Divisão de Endocri-

nologia do Hospital das Clínica 
da FMUSP.

A exposição final, sobre Tera-
pia Hormonal e Disfunção Se-
xual na Menopausa em Mulhe-
res Diabéticas, ficará a cargo 
da Profa. Dra. Dolores Perovano 
Pardini, presidente do Departa-
mento de Endocrinologia Femi-
nina e Antologia da SBEM.

O 2º Encontro de Endocrinolo-
gia do Litoral Paulista é gratuito 
e tem vagas limitadas. Os inte-
ressados podem enviar solicita-
ção de inscrição para o e-mail 
endocrinosantos@gmail.com ou 
pedir informações na secretaria 
da APM Santos, pelo telefone 
(13)3289-2626.

Os médicos e profissionais 
de saúde devem realizar 
um diagnóstico detalhado 

na avaliação de supostos casos de 
febre amarela. “Ao receber um pa-

ciente em estado febril e com icterícia, 
o médico precisa sempre suspeitar de 

febre amarela”, recomenda Marcos Bou-
los, diretor de Comunicação do Cremesp e coor-
denador do Controle de Doenças do Estado de 
São Paulo. 

A febre amarela, em seu quadro típico, simu-
la hepatite fulminante e, muitas vezes, pode ser 
confundida com doenças como leptospirose, ma-
lária e septicemias. Além disso, em muitos casos, 
apresenta formas pouco sintomáticas. Boulos 
acredita que identificar a doença corretamente é 
o primeiro passo para o controle, inclusive por ser 
de notificação obrigatória, e para mapear possí-

D
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o veis regiões endêmicas.

Mesmo sendo uma doença antiga, a febre ama-
rela ainda está presente no cenário brasileiro e 
deve ser estudada constantemente pelos profis-
sionais da área da Saúde, já que não é possível 
prever novos surtos. Para isso, existem diversos 
guias técnicos, como o Manual de Vigilância 
Epidemiológica da Febre Amarela, do Ministério 
da Saúde, disponível no link: http://bvsms.saude.
gov.br/bvs/publicacoes/manual_vigilancia_epid_fe-
bre_amarela.pdf.
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CongrEsso intErdisCiplinar

Tecnologia em Saúde: 
Avanços e Desafios será tema do 
Congresso Interdisciplinar 2017
O Congresso Interdisciplinar, realizado anualmente na APM Santos, já é considerado como uma 

excelente oportunidade de trocar de saberes e estreitar relacionamentos interpessoais em um 
ambiente de  valorização profissional. O tema da próxima edição, marcada para para o perío-

do entre 15 e 17 de agosto, será abordado em um grande programa com sessões técnicas, painéis, 
mesas-redondas, palestras de renomados especialistas. O evento gratuito é aberto à participação de 
médicos, estudantes e residentes. Informações e inscrições estão disponíveis na secretaria da APM ou 
pelo telefone (13) 3289-2626.

Palestra de Abertura
Dr. Marun David Cury – Diretor de Defesa Profis-
sional Adjunto da APM

Palestras de Clínica
O que há de novo no tratamento da Obesidade - 
Dr. Durval Ribas Filho 
Nutrologia em Medicina Esportiva - Dr. Carlos Al-
berto Werutsky 
Nutrologia: Nutracêuticos, Probiótipos, Prebióti-
cos - Dra. Marcela Garcez Duarte
Interferências da Alimentação Infantil na Vida 
Adulta - Dra. Márcia Souza Carvalho

prograMa prEliMinar

Temas no aguardo de confirmação
Depressão, T.O.C. e Transtorno Bipolar
Diabetes
Avanços no Tratamento da Insuficiência Cardíaca
Antiagregantes e Anticoagulantes
Exames de Triagem para Deteção Precoce de 
Neoplasia

Palestras de Cirurgia
Cirurgia Endonasal por Videoscopia - Dra. Ana Le-
tícia Bitantte Albino 
Balão Intragástrico - Dr. João Carlos Mendes de 
V. Guido 
Tratamento Videolaparoscópico na Endometriose 
- Dr. Guilherme Karam 
Cirurgia dos Anexos do Olho - Dra. Nídia Helena 
Morgado 
Neuronavegação - Dr. Antonio Carlos Grela 
Métodos de Imagem no Abdomem Agudo
Intervenções Cirúrgicas em Medicina Fetal - Dr. 
Maurício Saito  
Câncer de Próstata: Atualização Terapêutica - Dr. 
Fábio Atz Guino 
Avanços em Cirurgias Minimamente Invasivas - 
Dr. Guines Antunes Alvarez

Temas de encerramento
Avaliação Pré-operatória do Paciente Cirúrgico
Segurança do paciente no Ambiente Hospitalar - 
enfermeira Vilma Terezinha Marcondes.
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apM Cidadã
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APM Santos recebe Departamento 
de Aleitamento Materno da SPSP

A Rede Social de 
Amamentação 
da Costa da 

Mata Atlântica rece-
beu no dia 1º de Abril, 
na sede da APM San-
tos, o Departamento 
de Aleitamento Mater-
no da Sociedade de 
Pediatria de São Paulo.

Em reunião, foram 

apresentadas as ações 
promovidas pela Rede, 
que incentiva e promo-
ve o aleitamento mater-
no nos nove municípios 
da Baixada Santista, 
assim como as ações 
do Centro de Lactação 
de Santos, desde a sua 
criação até os dias de 
hoje, e dos dois bancos 

de leite da região, o de 
Peruíbe e o de Santos 
com sede no Hospital 
Guilherme Álvaro.

Ainda neste encontro, 
a Rede recebeu a placa 
oficial enviada pelo Mi-
nistério da Saúde para 
identificar a sala de 
apoio a amamentação 
com sede na Universida-

de Paulista (UNIP) que, 
segundo o próprio mi-
nistério, foi a unidade 
foi a pioneira em dispo-
nibilizar um espaço pen-
sando nas necessidades 
das alunas, das funcio-
nárias e de seus bebês.

Participaram do even-
to o pediatra e homeo-
pata Moises Chencinski, 
presidente do Departa-
mento de Aleitamento 
Materno do SPSP e os 
seus integrantes; assim 
como a pediatra e con-
sultora do Ministério da 
Saúde, a santista Keiko 
Teruya; a doutora Ro-
berta Greghi Hernandez 
coordenadora e todos 
os membros da Rede 
Social de Amamenta-
ção da Costa da Mata 
Atlântica; presidente da 
APM Santos, a doutora 
Sara Bittante Albino.



7Jornal APM Santos /Abril-Maio 2017

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

03/05 – 20h: Reunião do Departamento de Endo-
crinologia da APM Santos
04/05 – 17h: Curso PPCR Harvard
04/05 – 19h: Reunião do Grupo Interdisciplinar 
de Obesidade
04/05 – 20h: Curso de Cirurgia Pediátrica “Doen-
ças Cística Pulmonares - Dr. Flávio Saad”
06/05 – 08h: 2º ENDOLITORAL 
09/05 – 19h30: Curso de Reciclagem e Atualiza-
ção em Dermatologia
10 e 11/05 - 18h: Interligas UNIMES
11/05 – 17h: Curso PPCR Harvard
11/05 – 19h: Aula Magna Departamento de Of-
talmologia da APM Santos 
12/05 – 08h: V Jornada de Tratamento em Doen-
ças do Fígado
15 e 16/05 - 18h: XX Jornada Anual da Liga de 
Aleitamento Materno UNILUS
17/05 – 19h: Liga de Transplantes UNILUS
18/05 – 17h: Curso PPCR Harvard
18/05 – 19h: Palestra SOCESP Santos “Insuficiên-
cia Cardíaca – Dr. Antonio Carlos Pereira Barretto”
20/05 – 08h: 1ª Jornada de Arbovirose da Baixa-
da Santos
22 e 23/05 - 18h: Palestra Departamento Cienti-
fico do Centro Academico da UNIMES
22/05 – 20h: Reunião do Departamento de Aler-
gia “Imunidade Celular – Dra. Monica Simões”
24/05 – 19h: II Simpósio Multidisciplinar em Cân-
cer UNIMES
25/05 – 17h: Curso PPCR Harvard
29/05 – 19h30: Palestra Departamento de Pedia-
tria “Tratamentos Pediátricos com Células-Tronco 
da Polpa do Dente de Leite – Dr. Tadeu Fernando 
Fernandes”

Amnésia
6 de maio   16 horas

A SOLIDÃO BATE À PORTA DO CICLO DE CINEMA
A próxima sessão do Ciclo de Cinema & Cine Debate, 

programação realizada mensalmente pelo Núcleo de 
Psicanálise de Santos e Região, no auditório da APM 
Santos, vai exibir o filme Amnésia, de Barbet Schroe-
der, que acompanha a reflexão proposta para este se-
mestre, que tem como tema “quando o não dito torna-se 
mal dito”.  O evento é gratuito e aberto ao público e 
está marcado para 6 de maio, sábado, às 16h00. Des-
ta vez, o debate contará com os comentários de Claudia 
Rodrigues, regente coral facilitadora de tecnologias de 
convivência e do psicanalista Osvaldo Marba Ribeiro.

Em Amnésia, Martha (Marthe Keller) vive sozinha em 
Ibiza numa casa beira-mar há quarenta anos. Sua vida 
começa a mudar quando Jo (Max Riemelt), um músico de 
vinte anos, vem de Berlim e quer ser parte da revolução 
eletrônica que está começando, trabalhando como DJ na 
famosa boate berlinesa chamada “Amnésia”. 
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Sala em conjunto de consultórios
 Local: Av. Cons. Nébias,580,cj. 81 (Boquei-
rão).Esquina com Alexandre Herculano.
Info. consultório: (13)3234-8677 ou cel. 
(13)99751-2640. Tratar com Jane Sant 
Anna Nascimento Cunha (janesantannacu-

nha@live.com).

Sobrado para Locação (com elevador)
R.Januário dos Santos, 171, Aparecida (rua 
da Brunella). Isolado,60m da praia. 6 va-
gas/garagem.Mensal:R$9.000.Dra. Glaucia 
Veiga Correa: (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 de-
corado na Av. Cons. Nébias, 756, cj. 1115. 
Troco por apartamento 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 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 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. Local: Centro Em-
presarial Pátio Iporanga (Av. Ana Costa 471, 
cj 724, Gonzaga). Horário à combinar. Info: 

(13) 99761-4706.

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

(secretária Mônica). 

Sala para Locação e sala para pequenos 
procedimentos cirúrgicos

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

Ana Carolina ou Dr. André Tomé.

Foi um sucesso: no dia 8 de abril, a Sociedade de Pediatria de São Paulo realizou um mutirão com serviços e 
orientação de saúde para as crianças, na barrada de praia da Associação Paulista de Medicina Santos.

Quem passou por ali, recebeu informações importantes sobre cuidados e prevenção de doenças comuns na infância, 
participou de palestras sobre nutrição e segurança na praia. Os estudantes de Medicina da UNIMES e integrantes 
das Ligas Acadêmicas de Pediatria, Medicina Intensiva Pediátrica e Nutrologia, pesaram e mediram as crianças, 
durante toda a manhã de sábado. Adolescentes e seus familiares tiveram uma conversa aberta com a jornalista Izilda 
Alves, autora do livro Guerra pela Vida – A Campanha da Jovem Pan Contra as Drogas, sobre o trajeto das drogas na 
nossa sociedade.

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.


