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Diretora nas três últimas gestões
da AMS, a Dra. Lourdes Teixeira

Henriques assumiu a tarefa de dirigir
a entidade no período 2011/2014, sen-
do a primeira presidente em 72 anos
de história. “Este fato aumenta, e
muito, minha responsabilidade”, afir-
ma: “Naturalmente, não podemos ge-
neralizar. Mas a mulher é mais flexí-
vel, tem mais iniciativa, reconhece
mais facilmente seus erros, tem mais
facilidade em voltar atrás, além de se
adaptar com mais facilidade às novas
situações”. (Continua na página 4).

“JUNTOS, sempre
JUNTOS, vamos
conquistar
nossos objetivos”

FRANCISCO ARRAIS

Dra. Lourdes: “A defesa da classe
deve ser uma constante”

Departamentos de
Especialidades definem
estratégias para 2012

FRANCISCO ARRAIS

Comemore o Réveillon com os colegas!

Uma das priorida-
des da nova Di-

retoria, o Departa-
mento Científico da
AMS realizará reu-
nião geral em 25 de
novembro para traçar
as estratégias de
ação para 2012. Con-
forme anunciam a
presidente Lourdes
Teixeira Henriques e
a diretora do Depar-
tamento, Dra. Rúbia
Marina V. Rettori dos
Santos, o objetivo é
que sejam incrementados projetos mul-
tidisciplinares envolvendo todos os De-
partamentos de Especialidades que com-
põem a área científica da entidade.

“A atuação dos Departamentos de
Especialidades é fundamental para o
aperfeiçoamento profissional dos associ-
ados, seja por meio de simpósios, pa-

lestras, workshops ou outros eventos ci-
entíficos”, frisam as Dras. Lourdes e Rú-
bia: “Atualmente, além dos departamen-
tos em funcionamento, a tendência é a
criação de novos”.

Confira a relação dos Departamentos
de Especialidades da AMS no site
www.ams.org.br

Reunião em 21 de outubro focou o Departamento Científico

A AMS já está se preparando para as festas de final
do ano e convida os associados a participarem das

comemorações ao lado dos colegas e familiares. Na
passagem do ano, o tradicional Réveillon acontecerá em
nossa barraca, na Praia do Boqueirão.
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Editorial
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Neste primeiro editorial como presiden-
te, agradeço a confiança do associado da
AMS, com a certeza de que contarei com
a sua presença, compartilhando nosso con-
vívio e desfrutando nossa sede, tão bela e
prazerosa, em meio a tantos arranha-céus
de nossa cidade.

Com essa expectativa de participação,
saúdo as entidades médicas regionais e
nacionais pela união nesta dura tarefa de
defender a dignidade de nossa classe e a
valorização do profissional médico – nes-
tes tempos em que vigora uma política só-
cio-econômica que proporciona lucro fácil
aos operadores de planos de saúde.

É importante frisar que uma comissão
composta pela AMB, CRM, Sindicatos dos
Médicos e Sociedades de Especialidades
estiveram à frente de nossas reivindicações,

trabalhando arduamente na defesa da clas-
se sem perder a autonomia de cada uma
das entidades. Sou otimista e acredito que
avançaremos cada vez mais se continuar-
mos trabalhando em conjunto.

Nesse sentido, tenho convicção que
nossa diretoria fará ampliar as conquistas
das gestões anteriores, promovendo am-
pla discussão na proteção de nossos inte-
resses, na atualização científica, na bus-
ca pela qualidade de vida e saúde cultural
de nosso associado. Objetivos que serão
perseguidos no convívio social, familiar, por
meio de promoções beneficentes que pro-
jetem nossa responsabilidade social.

Sem médicos não há Medicina, sem as-
sociados não há AMS!

Lourdes Teixeira Henriques
Presidente

OCurso de Emergênci-
as Médicas aconte-

ceu nos dias 22 e 23 de
outubro, na AMS. O even-
to, que faz parte do Pro-
grama de Educação Con-
tinuada da AMB/APM,
teve apoio da Secretaria
Municipal da Saúde e foi
ministrado pelos Drs. Falcão, Felipe e Caro-
lina. “Houve ‘estações práticas’, nas quais
se treinou vias aéreas, parada cardiorrespi-
ratória, arritmias, atendimento ao trauma,

Curso aborda Emergências Médicas
entre outros”, contou o Dr.
Arnaldo Duarte Lourenço,
2º Diretor Distrital da
APM. “Com cerca de 30
profissionais inscritos,
com níveis, tempos de
profissão e especialida-
des diferentes (dermato-
logia, psiquiatria, clínica

médica, emergência, cirurgia, terapia inten-
siva, pediatria, ginecologia etc.), os presen-
tes discutiram casos, fizeram perguntas e,
com certeza, aprenderam bastante”.

DIVULGAÇÃO

Educação Continuada AMB/APM
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OI Simpósio Regional das Escolas
Médicas Privadas e II Encontro de

Gestão Acadêmica aconteceram no dia
28 de outubro, na Unilus, promovido pe-
los estudantes, com apoio da Unilus, Uni-
mes, APM e AMS. O encontro reuniu di-
retores da AMS, dirigentes das faculda-
des médicas e integrantes do Comitê Mul-
tidisciplinar Acadêmico da AMS.

O evento foi marcado pelo congraça-
mento histórico entre a AMS/APM e as
duas escolas médicas da região e serviu
para esclarecer sobre o funcionamento
do Comitê Multidisciplinar Acadêmico.
Conforme destacado, o
CMA visa aproximar os
acadêmicos das ativi-
dades promovidas pela
AMS/APM, integrar as
escolas entre si e na vi-
vência associativa;
conscientizar a classe

médica da necessidade da boa forma-
ção dos acadêmicos; posicionar politi-
camente os acadêmicos na problemáti-
ca médica; inserir os acadêmicos na pro-
blemática vivida pelos profissionais da
área médica em seu dia a dia de traba-
lho. Representam o CMA os seguintes
acadêmicos: Gabriel Ramos Senise,
Lucas Eduardo Carvalho, Edgar Rossi
Depieri, Daniel Ayres Rossini, Patrícia
Guanabara Novaes, Raphael Augusto Go-
mes da Silva e Jean Marco de Almeida
Zeferino. A iniciativa da AMS tem apoio
da APM e das representações estudan-

tis das duas faculda-
des: DAAVC, da Uni-
lus, e CAMF, da Uni-
mes.

FOTOS FRANCISCO ARRAIS

Eventos consolidam parceria
entre AMS e escolas médicas

Diretorias da
AMS e das duas
faculdades e
representantes
acadêmicos:
congraçamento
histórico na
região

ADra. Rosane Rezende de Souza Giuliani re-
cebeu, em setembro, o título de Mestre em

Clínica Médica, pela Unilus. A dissertação “Preva-
lência e diversidade genética do vírus da imuno-
deficiência humana tipo 1 (HIV 1) entre doadores
de sangue da região de abrangência do Hemo-
núcleo de Santos/SP no período de janeiro de
2009 a maio de 2011” foi orientada pelo Professor
Dr. Dercy José de Sá Filho. A Dra. Rosane é
diretora do Hemonúcleo de Santos e integra o
corpo clínico do ISO Hospital Dia.

Dra. Rosane Giuliani,
mestre pela Unilus

 08/11 – Liga de Oncologia. Aud. I, 18 h.
 08/11 – SOGESP. Aud. II, 20 h.
 10/11 – Videoconferência sobre Dor Articu-

lar, organizada pelo Comitê Multidisciplinar de
Dor da APM, Aud. II, 20 h.

 16/11 – Depto. de Cirurgia Plástica. Aud. II,
20 h.

 25/11 – Reunião Geral do Departamento
Científico. Aud. II, 20 h.

 26/11 – Depto. de Dermatologia. Aud. I, 8 h.

Agenda CIENTÍFICA

Dra. Lourdes e os
diretores das
escolas médicas

 11/11 – Noite da Pizza, 20h30.
PONTO DE ENCONTRO – Toda sexta-feira,
a partir das 21 horas...

Agenda SOCIAL

NOVO ASSOCIADO

A AMS saúda o novo associado da entida-
de. Bem-vindo Dr. Nilton Starnini Júnior. A

AMS é do associado!
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(Continuação da 1ª página).
Na gestão do Dr. João So-
breira de Moura Neto, o qual
sucedeu, a Dra. Lourdes Tei-
xeira Henriques foi responsá-
vel pela Diretoria de Ações
Comunitárias e deu impulso
e visibilidade nacional ao Pro-
jeto Menina-Mãe, de apoio às
adolescentes grávidas. O
projeto continuará forte, en-
tre as ações na área da res-
ponsabilidade social, ao lado
da valorização do médico, da atualiza-
ção científica, da promoção da qualida-
de de vida para o profissional médico.

“O ensino médico e a atualização ci-
entífica serão tratados com especial aten-
ção”, frisou a presidente: “Prova disso é
a criação do Comitê Multidisciplinar de
Acadêmicos (leia matéria na página 3).
Também criaremos o Comitê do Médico
Jovem, a exemplo da APM. A defesa de
classe deve ser uma constante, para não
cairmos na letargia que nos paralisou
nestes últimos 10 anos”.

Ao avaliar o atual momento da AMS,
Dra. Lourdes constata a necessidade de
os departamentos científicos serem re-
estruturados para darem projeção às
ações. Para isso, defende a condução

por diretores comprometidos e a presen-
ça efetiva do associado.

O movimento médico continuará ten-
do todo apoio: “Como digo no editorial,
sou otimista e vejo com bons olhos esta
união da AMS, Sindicato e CRM. Uni-
dos, avançaremos com mais segurança
e conquistaremos nossos objetivos”.

Confiante que exercerá um estilo di-
ferente de liderança, pela própria carac-
terística feminina, mais sensível, agre-
gando e acolhendo melhor os que estão
a sua volta, a presidente dá a seguinte
mensagem ao associado: “Juntos, sem-
pre juntos, vamos conquistar nossos ob-
jetivos. Uma liderança necessita do olhar
e da presença de seus colegas para ha-
ver segurança nos caminhos a trilhar”.

“JUNTOS, sempre JUNTOS,
vamos conquistar nossos
objetivos” FRANCISCO ARRAIS

Dra. Lourdes e diretoria, no dia da posse: atenção
especial ao ensino médico e à atualização científica

Dia de SPA
lançará Projeto
“Cuide-se Doutor”

A qualidade de
vida do associado
– uma das priori-
dades da nova ges-
tão – está contem-
plada no projeto
“Cuide-se Doutor”,

que será lançado em 14 de janeiro.
Para isso, com vagas limitadas, será
realizado o “Dia de SPA”, que terá
apresentação de inúmeras atividades
que passarão a fazer parte do dia a
dia da sede da AMS.

O objetivo é incentivar o associado
a frequentar mais a sede social – o
que poderá ser feito antes, no interva-
lo ou no final de um dia de trabalho.
Em horários determinados, o associ-
ado poderá programar sessões de
musculação, hidroginástica, yoga e
alongamento e até badminton – uma
modalidade esportiva que cresce a
cada dia e que, com outras atividades,
gera benefícios à saúde.

Para apresentar as diferentes op-
ções, o Dia de SPA terá a participa-
ção de vários profissionais, como pro-
fessora de educação física, de yoga e
nutricionista. Afinal, acompanhando os
programas de exercícios físicos, ha-
verá degustação e orientações para
uma alimentação saudável.


