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A suspensão do atendimento eleti-
vo aos planos de saúde poderá ser de-
cidida pelos médicos de São Paulo na
plenária que acontecerá em 9 de agos-
to, às 19 horas, na sede da Associa-
ção Paulista de Medicina (APM), na
Capital. A votação será após avaliação
das respostas das empresas às reivin-

Plenária poderá suspender atendimento a planos
dicações de reajustes em consultas/pro-
cedimentos, de inclusão de cláusulas de
reajustes periódicos nos contratos de
prestação de serviço e de fim das pres-
sões para reduzir exames, internações e
antecipar altas, que acarretam riscos aos
pacientes. Balanço das negociações fei-
to em 16 de julho por lideranças da

APM, Conselho Regional de Medicina
do Estado de São Paulo (Cremesp), Sin-
dicatos dos Médicos do Estado, Aca-
demia de Medicina de São Paulo, Re-
gionais e Sociedades de Especialida-
de revelou que, após 30 reuniões com
17 planos de saúde, poucos apresen-
taram propostas consistentes.

Em sintonia com sua vocação de pro-
mover grandes eventos científicos, a
Associação dos Médicos de Santos,
agora integrada à Associação Paulista
de Medicina, realiza nos dias 17 e 18 de
agosto, em sua sede, um amplo debate
sobre a saúde do idoso. Trata-se do
Congresso Interdisciplinar da APM San-
tos, que programou série de conferênci-
as com a participação de todos os de-
partamentos científicos da entidade.

Conforme destaca a presidente da
APM Santos, Dra. Lourdes Teixeira Hen-
riques, as palestras serão ministradas por
médicos que atuam em Santos e nas ci-
dades da Baixada Santista. O objetivo é
atualizar o conhecimento médico, com
exposições sobre as diferentes aborda-
gens necessárias para a boa condução
no diagnóstico e tratamento das pato-
logias mais recorrentes nesta fase da
vida.

“Estarão em pauta os temas quali-
dade de vida, doenças crônicas, dor,
como eu trato, cirurgia e medicina pre-

ventiva”, detalhou a pre-
sidente, ao enfatizar a im-
portância do Congresso:
“Considero um marco em
nossa Sociedade a possi-
bilidade de agregar as vá-
rias especialidades e pro-
fissionais da maioria dos
hospitais e clínicas da re-
gião, além dos acadêmi-
cos de nossas duas esco-
las de Medicina. A ideia é

que este encontro interdisciplinar seja
acoplado ao calendário científico anual
de nossa associação”.

CONGRESSO DEBATECONGRESSO DEBATECONGRESSO DEBATECONGRESSO DEBATECONGRESSO DEBATE
SAÚDE DO IDOSOSAÚDE DO IDOSOSAÚDE DO IDOSOSAÚDE DO IDOSOSAÚDE DO IDOSO

Evento atualizará
médicos com exposições
sobre diferentes
abordagens para
diagnóstico e
tratamento
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Os médicos de todo o Bra-
sil preparam movimento uni-
ficado em protesto aos irrisó-
rios honorários das empresas
de planos de saúde. Inicial-
mente, a ação está prevista
para 18 de outubro. Até lá,
diversas manifestações ocor-
rerão regionalmente, pois as
negociações com as operado-
ras são realizadas por estado.

A Associação Médica Bra-
sileira é solidária ao movi-
mento conjunto das entidades
nacionais. Ao traçar um pano-
rama do sistema suplementar

Médicos preparam manifestação
unificada para 18 de outubro

e convocar os médicos a lu-
tarem, o presidente da AMB,
Florentino Cardoso, disse: “A
relação de várias operadoras
de saúde com os médicos
chegou a um ponto insusten-
tável. Há muitos colegas fe-
chando consultórios, pois não
conseguem mantê-los. Ou-
tros saem do sistema, devi-
do às interferências e pres-
sões inadmissíveis para redu-
zir exames, antecipar altar
hospitalares, entre outros pro-
blemas. Exigimos valorização
e autonomia, já que dela de-

pende a adequada assistên-
cia a nossos pacientes. A
AMB chama todos os médi-
cos a participarem desse mo-
vimento de valorização do
nosso trabalho. É uma obri-
gação não apenas de classe,
mas em defesa dos cidadãos.
O quadro da saúde suplemen-
tar já é complicado nas emer-
gências e em algumas espe-
cialidades. A rede credenciada
é insuficiente em muitos ca-
sos e os pacientes sofrem. Ou
mudamos já, ou haverá pro-
gressiva desassistência”.

Seja bem-vindo ao Congresso Interdis-
ciplinar da APM Santos!

O objetivo deste encontro é ampliar o
debate sobre a interdisciplinaridade das
Especialidades Médicas – no âmbito do
nosso Departamento Científico e com a
perspectiva deste enfoque no tratamento
efetivo –, tendo como ponto de conver-
gência nossa preocupação profissional
com a população idosa e a busca perma-
nente por qualidade de vida, prevenção
de doenças crônicas, diagnóstico e trata-
mento de dor, emergências e temas corre-
latos.

Além disso, temos a convicção de que
Dra. Lourdes Teixeira HenriquesDra. Lourdes Teixeira HenriquesDra. Lourdes Teixeira HenriquesDra. Lourdes Teixeira HenriquesDra. Lourdes Teixeira Henriques

Presidente da APM Santos

será uma excelente oportunidade para
incentivar a integração entre os médicos,
residentes e estudantes de Medicina que
atuam na Região Metropolitana da Baixa-
da Santista.

Nossa expectativa é que a participação
seja intensa, e todos possam desfrutar da
bem elaborada programação, para que
o Congresso Interdisciplinar da APM –
Santos possa marcar positivamente a vida
profissional de seus participantes.

Um excelente Congresso a todos.
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Pela quinta vez, a diretoria da Socie-
dade Brasileira de Radioterapia (SBRT)
concedeu, por unanimidade, a Medalha
de Honra ao Mérito ao médico santista
Paulo Eduardo Ribeiro dos Santos No-
vaes. A maior honraria da entidade re-
conhece a importância profissional de
mais de 30 anos do Dr. Paulo Novaes,
não apenas à prática e ensino médicos,
mas por seu trabalho na valorização da
especialidade no Brasil e exterior.

Formado pela Faculdade de Medici-
na de Santos (1976), Mestre (1995) e
Doutor (2001) pela FMUSP, Novaes cons-
truiu sólida carreira no Hospital A. C.
Camargo, desde sua residência, em
1977, até 2010. Presidiu a SBRT durante
três anos e consolidou sua representati-
vidade no Consinca. Em trabalho junto
ao CFM, a Radioterapia foi reconhecida
como especialidade médica independen-
te e não uma área de atuação do CBR,

Dr. Robson Ferrigno, Dr. Paulo Novaes
e Dr. José Carlos Gasparin Pereira

Santista recebe honraria da SBRT
DIVULGAÇÃO

abrindo caminho para a filiação direta à
AMB e a realização do exame para Títu-
lo de Especialista.

Também foi presidente da Alatro,
entidade representativa da radioterapia
na América Latina e publicou inúmeros
capítulos de livros, manuais, artigos ci-
entíficos, incluindo a colaboração em
publicações com os colegas de staff e
residentes.

“Um dos objetivos do Projeto Meni-
na-mãe é justamente diminuir as com-
plicações na gravidez na adolescência”,
frisou a coordenadora do Projeto, Dra.
Ana Beatriz Soares, diretora de Ações
Comunitárias da APM Santos, ao avaliar
a tônica do Congresso de Ginecologia
e Obstetrícia da Infância e Adolescente,
ocorrido em julho, na Capital, que des-
tacou o resultado favorável quando se

Menos complicações na gravidez
trabalha com equipes multidisciplinares.
“Neste sentido, o Projeto Menina-mãe
é pioneiro, pois utiliza esta ferramenta
para diminuir a gravidez e suas compli-
cações na adolescência”, afirmou a Dra.
Bia. Recentemente, a Save the Children,
com sede na Grã-Bretanha, que defen-
de os direitos da infância, afirmou que a
gravidez é a principal causa de morte
entre adolescentes em todo o mundo.

23 a 25/0823 a 25/0823 a 25/0823 a 25/0823 a 25/08

Oftalmologia, 19h30, “Re-
tina”.
Cardiologia, 20 horas,
“Atual. Fibrilação Atrial”.
Ginecologia, 20 horas.

Dermatologia, 20 horas.

Ortopedia, 20 horas.

        Congresso Interdisci-
plinar.
Oftalmologia, 20 horas,
“Córnea”.
Liga de Pediatria – Unilus,
19 horas.
         Palestras de Terapia
Ocupacional (Unifesp), 13
horas.

14/0814/0814/0814/0814/08

15/0815/0815/0815/0815/08

16/0816/0816/0816/0816/08

21/0821/0821/0821/0821/08

22/0822/0822/0822/0822/08

17 e 18/0817 e 18/0817 e 18/0817 e 18/0817 e 18/08

07/0807/0807/0807/0807/08

09/0809/0809/0809/0809/08

10/0810/0810/0810/0810/08

12/0812/0812/0812/0812/08

Noite da Pizza, 20h30.

Almoço do Dia dos Pais,
12 horas.

Piano Bar, 20h30. E sem-
pre toda última quinta-fei-
ra do mês.

30/0830/0830/0830/0830/08

Ponto de EncontroPonto de EncontroPonto de EncontroPonto de EncontroPonto de Encontro, 21 horas. Con-
fira a agenda no site www.ams.org.br
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Especialistas do
Brasil e de vários paí-
ses estarão pela primei-
ra vez na Baixada San-
tista para discutir células-
tronco e todos os méto-
dos de reprodução huma-
na, masculinos e femininos,
no 16º Congresso Brasileiro de Repro-
dução Assistida, que acontecerá de 22
a 25 de agosto, no Hotel Sofitel Jequiti-
mar, em Guarujá.

Para o dia 22, a Comissão Científica
elaborou cinco cursos pré-Congresso
para uma ampla atualização na área,
para ginecologistas e urologistas, dan-
do instruções de tratamento masculino
e a nova interpretação de espermogra-
ma, destaca o presidente do Congres-
so, Dr. Condesmar Marcondes.

Entre os cursos programados:
“Oncofertilidade”; “O que o especialis-
ta em reprodução assistida deve saber
sobre ultrassonografia ginecológica”;
“Biópsia de Blastocisto”. O 16º Congres-
so é uma realização SBRA e conta com
apoio da AMS. Toda a programação está
no site www.sbra2012.com.br

Congresso
debate
Reprodução
Assistida

A garantia de reajustes anuais aos
médicos que prestam serviços às ope-
radoras de planos de saúde teve mais
uma vitória importante. A Comissão de
Seguridade Social e de Família da Câ-
mara dos Deputados aprovou em ju-
lho, por unanimidade, o parecer do de-
putado Eleuses Paiva pela aprovação

Parecer defende reajustes anuais
do projeto que garantirá reajustes anu-
ais aos médicos que prestam serviços
às operadoras de planos de saúde, o
Projeto de Lei 6.964/10. Reivindicação
antiga, houve comemoração das Comis-
sões de Assuntos Políticos (CAP) e de
Saúde Suplementar (Comsu) do Conse-
lho Federal de Medicina (CFM).

Em parceria com a Prefeitura de San-
tos, por meio da Secretaria de Ação
Comunitária (Seac) e Fundo Social de
Solidariedade, a APM Santos realizará
ação comunitária com 50 pessoas com
mais de 60 anos, previamente inscritas
junto a Centros de Convivência (Cecon),
mantidos pela Municipalidade. A entra-
da é pela Rua Bahia, 43, Gonzaga.

Na sexta-feira 17, das 8 às 18 horas,
será aplicado teste rápido para Hepati-
te C, numa iniciativa e apoio do Grupo
Esperança. Das 9 às 10 horas, será mi-
nistrada aula de alongamento, com a pro-
fessora Sandra Serrão; e das 10 às 12
horas, haverá avaliação oftalmológica
com o Dr. Gustavo Teixeira Grottone. Na
oportunidade será feito teste de acuida-
de visual, avaliação de catarata e de
pressão intraocular, mapeamento de re-
tina, diagnóstico de Glaucoma, Catara-
ta e Degeneração Macular. Após os exa-

mes, haverá esclarecimentos sobre as
medidas de prevenção a serem toma-
das. No período da tarde, das 15 às 17
horas, o Dr. Rubens Amaral ministrará a
palestra “Das Galáxias até você – um
universo de Amor e Paz”.

A programação continua no sábado
18, das 8 às 18 horas, com aplicação
de teste rápido para Hepatite C, numa
iniciativa e apoio do Grupo Esperança.
Das 9 às 10 horas, aula de alongamen-
to, com a professora Sandra Serrão; e
das 10 às 12 horas, avaliação oftalmo-
lógica, com o Dr. Gustavo Teixeira Grot-
tone. Serão realizados os mesmos tes-
tes do dia anterior.

No período da tarde, das 14 às 15
horas, será apresentada a palestra “Fa-
tores de Risco Cardiovascular”, pelo Dr.
Philipe Rachas Saccab; e das 16 às 17
horas, haverá apresentação do Grupo de
Teatro da APM Santos.

Ação comunitária atenderá idosos


