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2 DE MARÇO, MOVIMENTO MÉDICO
REALIZARÁ REUNIÃO NACIONAL

AComissão Nacional de Saúde Su-
plementar (COMSU), que congre-
ga AMB/CFM/FENAM, realizará

reunião na sexta-feira 2 de março, na
sede da APM, em São Paulo, para avali-
ar o movimento médico em todo o país e
definir o cronograma de mobilização jun-
to aos planos de saúde. A orientação é
para que as representações regionais
divulguem informações sobre a mobiliza-
ção, para engajar o maior número possí-
vel de profissionais e manter a coesão
do movimento.

A situação do movimento médico em

São Paulo foi debatida na reunião reali-
zada em 16 de janeiro, na APM, entre a
Comissão e representantes das Socie-
dades de Especialidades e Regionais. Na
ocasião, foram apresentadas denúncias
de defasagem nos horários médicos,
com desrespeito aos valores acordados
em 2011 com os planos de saúde.

A Comissão Estadual de Mobilização
Médica para a Saúde Suplementar – for-
mada pela APM, Conselho Regional de
Medicina, Sindicatos dos Médicos e
Sociedades de Especialidades – alerta
os médicos para comparar os valores

pagos pelos planos de saúde com os
propostos pelas empresas em negocia-
ção ocorrida no ano passado. Constata-
da divergência, os médicos podem co-
brar as operadoras e denunciar a situa-
ção ao Departamento de Defesa Profis-
sional da APM, pelo 0800 17 3313 e (11)
3188.4207, e-mail defesa@apm.org.br

O encontro estadual também deba-
teu a criação de indicador para reajuste
dos honorários médicos, mesclando di-
versos índices econômicos. Todas as
propostas serão avaliadas na próxima reu-
nião, em 13 de fevereiro.

Saúde e bem-estar ao associado

FRANCISCO ARRAIS Tudo pronto para o
Carnaval Liberal!

Com o Dia de Spa, a AMS inaugurou o Projeto Cuide-se, Doutor!,
focado na qualidade de vida. Página 4.

Num dia repleto
de atividades,
associados
tiveram aulas
do esporte
Badminton,
Yoga,
Musculação,
Hidroginástica,
e saborearam
alimentação
balanceada

O Carnaval Libe-
ral acontecerá
domingo 12
de fevereiro,
das 12 às 18

horas, na Praia
do Boqueirão,
em Santos,

junto à barraca
de praia da AMS. Será a 17ª edição do
evento, que envolve a parceria de nossa
entidade com a Associação dos Enge-
nheiros e Arquitetos, Associação dos Ci-
rurgiões Dentistas e Associação dos Ad-
vogados.

A partir da terça-feira 7 de fevereiro, as
camisetas e pulseiras já estarão à
disposição na secretaria da AMS



secretaria.
Não assine nada sem nos consultar.

Existem manobras muito bem pensadas
para inviabilizar ou dificultar os reajustes.

Todos os contratos devem respeitar o
índice de 12 meses e estamos negociando
o valor do reajuste.

O Movimento Médico não são as direto-
rias das entidades médicas; elas nos re-
presentam. O Movimento Médico é você,
médico!
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Editorial
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Lourdes Teixeira Henriques
Presidente

Caro Colega,
O Movimento Médico continuará em

2012 na luta pela redução da defasagem
entre consulta e procedimento, sendo este
último o foco das ações.

A negociação coletiva é fundamental.
Convidamos o colega a encaminhar

seus contratos com as operadoras de saú-
de, para serem analisados pela nossa Di-
retoria de Defesa de Classe, e assim po-
dermos denunciar as irregularidades.

Teremos um plantão para orientá-lo em
nossa sede; comunique-se com a nossa

Sempre inovando no atendimento às adolescentes
grávidas, o Projeto Menina-Mãe, desenvolvido

pelo Departamento de Ações Comunitárias da AMS,
realizou em 20 de janeiro a encenação de um parto. A
simulação foi orientada pelas ginecologistas e obste-
tras Dra. Márcia Garcia e Dra. Lilian Wendy, com atu-
ação das voluntárias do projeto, Adriana Vieira (doula),
que montaram todo o cenário de um parto normal.
“Com a ajuda das adolescentes foi mostrado, passo a
passo, todos os detalhes do procedimento, tão comum,
mas também tão complexo para leigos”, disse a direto-
ra do Departamento, Dra. Ana Beatriz Soares, que,
como pediatra, também participou da simulação.

Em 13 de janeiro, inaugurando as atividades 2012,
o Menina-Mãe promoveu a palestra “Violência contra
a mulher”, com a psicóloga e terapeuta sexual Márcia
Atik e a jornalista Fernanda Vannucci, coordenadora
de Políticas para Mulher da Prefeitura de Santos e
apresentadora do programa No Ar, na Santa Cecília

Projeto Menina-Mãe
simula parto

TV.
NOITE

DA PIZZA –
Em 9 de
março, para

arrecadar recursos em prol do Menina-Mãe, aconte-
cerá a primeira Noite da Pizza do ano, a partir das
20h30.

INTEGRAL – A partir de 10 de fevereiro, o Meni-
na-Mãe passará a funcionar em período integral, das
8h30 às 18 horas, sempre às sextas-feiras, com almo-
ço para as adolescentes atendidas. Também terão iní-
cio duas novas atividades: curso de Secretariado, par-
ceria com o Colégio Renovação; e Arteterapia, com a
psicóloga Maria Teresa Pereira Antonini.

AMS
Encenar,
para um
parto
tranquilo



Odicionário define qualidade de
vida como “condições da vida

de um ser humano que envolvem
o bem-estar físico, mental, psicoló-
gico e emocional, além de relacio-
namentos sociais e religiosos”. Re-
centemente, o Conselho Federal de
Medicina iniciou a elaboração de
pesquisa de qualificação no traba-
lho e a qualidade de vida do médi-
co. Nós, médicos, poderemos ter
uma boa qualidade de vida na prá-
tica da Medicina?

Ao recomendarmos hábitos sa-
lutares aos pacientes, um sinal de
alerta nos vem à mente insistindo

Vida médica POR MANOEL RAMOS E
NEIDE RAMOS
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REPRODUÇÃO

Com design atual, já está disponível ao as-
sociado o novo portal da AMS, em
www.ams.org.br A reestruturação foi exe-

cutada pela FireFish Agência Web e, segundo
explica a presidente Dra. Lourdes Teixeira Henri-
ques, o objetivo é aumentar a visibilidade da enti-
dade na Baixada Santista, consolidar o site como
canal de defesa do médico, divulgando conteúdo
de qualidade para o profissional e o acadêmico de
Medicina, além de proporcionar maior
interatividade com as redes sociais, por meio das
quais o usuário cadastrado pode comentar ou su-
gerir fotos, eventos, vídeos etc.

Para o diretor executivo da FireFish, Rafael
Touzon Dantas, a reformulação do site seguiu no-
vas tendências da web, como a vitrine animada de

Novo portal amplia nossa comunicação

fotos. Sobre o conteúdo, o gerente de projetos
Thiago De Maria e a gerente de conteúdo Ridete
Pozzetti acrescentam que é oferecido material de
interesse, tanto para o associado quanto para a
comunidade, a qual foi reservada área com textos

Dar visibilidade à entidade e
consolidar o site como canal de
defesa do médico

AAMS apoia a cam
panha desencade-

ada pelo Conselho Fe-
deral de Medicina e os
27 conselhos regionais
de Medicina para enga-
jar os 370 mil médicos
do país na luta em bus-
ca de crianças desapa-
recidas. No nosso por-
tal é possível acessar as
informações oficiais e participar da
campanha.

O Brasil registra hoje cerca de
40.000 desaparecimentos de crian-
ças. A campanha orienta os médicos

Médicos engajados na luta
por crianças desaparecidas

sobre saúde, hospitais na cidade, campanhas edu-
cativas, entre outros.

Na página inicial todos os menus encontram-
se à esquerda separados por assunto – como
perfil, associe-se, eventos, educação continuada,
comunicação, serviços, utilidade pública –, com
itens visíveis independente da página que esteja
sendo acessada. Há ainda, entre outras ferramen-
tas, uma prévia da página da AMS no Facebook,
no Twitter e no Youtube, banner que anuncia cam-
panhas, como a atual “Cuide-se, Doutor!”, e títulos
das últimas notícias.

para que fiquem aten-
tos nos hospitais,
prontos-socorros e
clínicas, e observem
semelhanças com os
pais, sinais de agres-
são, comportamento
da criança com a fa-
mília, e sempre confi-
ram os documentos
do menor e dos res-

ponsáveis.
As denúncias podem ser feitas

no Disque 100, que funciona diaria-
mente, das 8 às 22 horas, inclusive
aos finais de semana e feriados.

Campanha no site

REPRODUÇÃO para que não nos esqueçamos que,
também, precisamos dos mesmos
cuidados. Ter qualidade de vida é
ser bem humorado, ter alimentação
adequada, dormir bem, praticar
exercícios, sem esquecer da vida
social. Que todos aproveitemos este
início de ano para reavaliar nossos
conceitos e valores, priorizando o
que nos traz mais endorfinas (subs-
tâncias que nos dão melhor quali-
dade de vida). “Existem duas me-
tas a serem atingidas: conseguir o
que se quer e aproveitar o que se
conseguiu. Somente os mais sábi-
os alcançam o segundo”.
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DIA DE SPA

O Dia da Spa, em 14 de janeiro,
inaugurou o Projeto Cuide-se,
Doutor!, desenvolvido pelo
Departamento de Esportes da
AMS. Com uma programação

focada na saúde e bem-estar, o objetivo foi apre-
sentar o potencial existente na sede da entidade, e
que está à disposição do associado, para ser utili-
zado antes, no intervalo ou após o trabalho.

O diretor de Esportes, Dr. Evaner Coscia,
participou das atividades e confirmou que a meta
foi atingida. A expectativa agora é que o associado
combine a sua rotina diária com as inúmeras ativi-
dades disponíveis na sede. Também satisfeita com

Práticas saudáveis agitam associados
os resultados, a presidente Dra. Lourdes Teixeira
Henriques anunciou que já está agendado para
março mais um Dia de Spa.

As atividades do Dia de Spa foram desenvol-
vidas das 8h30 às 18 horas, com uma programa-
ção bem bolada, incluindo cinco refeições balan-
ceadas e elaboradas sob a supervisão da nutrici-
onista Priscila Gonzalez. Ela ministrou palestra aos
participantes, tirou dúvidas e esclareceu mitos.
Depois do café da manhã, houve aula de Yoga:
durante uma hora, alguns médicos, que nunca
haviam praticado a modalidade, puderam experi-
mentar o alongamento, a flexibilidade e a força
que a prática proporciona.

Em seguida, todos aprenderam badminton, a
atividade com raízes na Índia e adaptado pelos
ingleses, que se espalhou pelo mundo, e hoje é
esporte olímpico. A aula teve supervisão da edu-
cadora física Sandra Serrão e contou com orienta-
ção de dois professores do esporte, que é o se-
gundo mais praticado no mundo depois do futebol.

Após o almoço, calculado pela nutricionista e
produzido pela Rosely Buffet, hora de relaxar, com
posturas de Yoga para melhorar a digestão, antes
de iniciar outras atividades. Houve então circuito
de ginástica, musculação e aula de hidroginástica.
Ao final, Yoga, para relaxar, treinar atenção e con-
centração, ao som do Bolero de Ravel.

Cuidados com alimentação balanceada Yoga: alongamento, flexibilidade, força Nutricionista esclareceu dúvidas e mitos

Badminton: esporte com orientação Musculação para fortalecimento Hidroginástica: menos impacto

FOTOS FRANCISCO ARRAIS


