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No mês em que se comemora o Dia
do Médico - 18 de outubro - os médi-
cos de Santos, assim como das demais
cidades da Baixada Santista e do Esta-
do de São Paulo, paralisarão o atendi-
mento eletivo aos planos de saúde. O
protesto acontecerá de 10 a 18 de outu-
bro, em protesto contra práticas abusi-
vas das empresas e defasagem nos va-
lores pagos pelos procedimentos médi-
cos.

A decisão foi tomada em 17 de se-
tembro, durante reunião realizada na
Associação Paulista de Medicina, na
Capital Paulista. O encontro teve a par-
ticipação de lideranças do movimento
em todo o Estado, que aprovaram a sus-
pensão do atendimento ao grupo de
operadoras que sequer aceitaram nego-
ciar com a classe médica ou não envia-
ram propostas concretas até o momen-
to.

São elas: Green Line, Intermédica,
Itálica, Metrópole, Notredame, Prevent
Sênior, Santa Amália, São Cristóvão,
Seisa, Trasmontano e Universal.

Um novo grupo de empresas será
anunciado até a data da paralisação.
Enquanto isso, a comissão de negocia-
ção continua à disposição das empre-
sas para receber propostas. “Estamos
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De 10 a 18, médicos
suspendem atendimento
a planos de saúde

confiantes de que o diálogo estabeleci-
do nos últimos meses com várias ope-
radoras e seguradoras resultará em pro-
postas consistentes”, afirma o diretor
adjunto de Defesa Profissional da APM,
Dr. Marun David Cury.

Segundo o Dr. João Sobreira de
Moura Neto, diretor de Defesa Profissi-
onal da APM, a insatisfação é geral, tan-
to entre os usuários como entre os pro-
fissionais de medicina: “O movimento
nacional deliberou períodos de parali-
sação mais prolongados em outubro,
que é o Mês do Médico, e São Paulo
entrará com toda a força, como não
poderia deixar de ser”.

A pauta de reivindicações do movi-

mento médico paulista inclui consulta a
R$ 80, valores dos procedimentos
atualizados conforme a CBHPM (Classi-
ficação Brasileira Hierarquizada de Pro-
cedimentos Médicos) e inserção nos
contratos de critério de reajuste a cada
12 meses.

O movimento nacional tem coorde-
nação da Comissão de Saúde Suplemen-
tar (COMSU) e é referendado pela As-
sociação Médica Brasileira (AMB), Con-
selho Federal de Medicina (CFM), Fede-
ração Nacional dos Médicos (Fenam) e
o conjunto das sociedades de especiali-
dades médicas, sendo que a organiza-
ção nos Estados é articulada pelas enti-
dades regionais.

REPRODUÇÃO

Protesto contra abuso das empresas e defasagem nos valores pagos
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Caro Colega Médico,
Dedicação, compromisso e empenho

são características presentes naqueles que
mudam histórias, transmitem conhecimen-
to, resgatam esperanças e têm a vocação
de cuidar... por toda a vida.

Só quem é do ramo sabe o quanto do
coração temos que investir para dar conta
dessa empreitada.

Só fazendo com muito prazer e tendo
muito orgulho da profissão!

E isso nós temos!
Não deixe que inverdades, oportunis-

mos, exploração e preconceito apaguem o
Dra. Lourdes Teixeira HenriquesDra. Lourdes Teixeira HenriquesDra. Lourdes Teixeira HenriquesDra. Lourdes Teixeira HenriquesDra. Lourdes Teixeira Henriques

Presidente da APM Santos

brilho inerente ao médico. Venha comemo-
rar conosco o Dia do Médico, em 18 de
outubro, às 20 horas, em nossa sede soci-
al.

Neste mesmo dia, comemoraremos o
aniversário de nossa Associação, que so-
brevive pelo amor e respeito que dedica-
mos a ela.

Que encontremos em cada sorriso de
nossos pacientes a inspiração para seguir
em frente!
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Edição

A Associação Paulista de
Medicina - Santos abriu espa-
ço para os médicos candida-
tos a vereador em Santos, nas
eleições de 7 de outubro,
apresentarem suas propostas
de políticas públicas em Saú-
de. O encontro aconteceu em
18 de setembro, na sede da
entidade. Presença dos can-
didatos Dr. Álvaro Moura, Dr.
André Perdicaris, Dr. Evaldo
Stanislau, Dr. Fred Barbosa,
Dr. José Marcelo Garcia, Dr.
Marcio Aurelio Soares, Dr.
Orlando de Castro e Dr. Sid-
ney Gaspar. Conforme desta-

Diretores da entidade e candidatos a vereador em Santos

ANTONIO CARLOS VIANELLO PICCA

cou a presidente, Dra. Lour-
des Teixeira Henriques, em
prol da politização médica,
foi uma oportunidade de o as-

sociado refletir sobre o siste-
ma público e avaliar os mo-
delos de gestão e suas impli-
cações no trabalho médico.

Candidatos a vereador apresentam
propostas para melhorar a Saúde
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08/1008/1008/1008/1008/10

15/1015/1015/1015/1015/10

16/1016/1016/1016/1016/10

16/1016/1016/1016/1016/10

09/1009/1009/1009/1009/10

10/1010/1010/1010/1010/10

09/1009/1009/1009/1009/10

17/1017/1017/1017/1017/10

25/1025/1025/1025/1025/10

27/1027/1027/1027/1027/10

27/1027/1027/1027/1027/10

23/1023/1023/1023/1023/10

24/1024/1024/1024/1024/10

23/1023/1023/1023/1023/10

20/1020/1020/1020/1020/10

22/1022/1022/1022/1022/10

Liga de Ortopedia -
Unilus, 17 horas
Depto. Oftalmologia,
19h30
Depto. Ginecologia -
Sogesp, 20 horas
Liga de Ortopedia -
Unilus, 17 horas
Metodologia Científica,
19 horas
Depto. Ginecologia -
Sogesp, 20 horas
Depto. Ortopedia, 20
horas
Depto. Dermatologia, 20
horas

Jornada - Depto. Pedia-
tria, 8 horas
Metodologia Científica,
19 horas
3º Jornada - Liga de
Oncologia, 18 horas
Depto. Oftalmologia, 20
horas
3º Jornada - Liga de
Oncologia, 18 horas
Depto. Neurocirurgia, 20
horas
Simpósio Mega Imagem,
8 horas
Depto. Neurocirurgia, 8
horas

Metodologia Científica,
19 horas
Liga Cirurgia de Urgência
e Trauma - Unilus, 18 h
Depto. de Oncologia 20
horas
Liga Cirurgia de Urgência
e Trauma – Unilus, 18 h
Comitê do Sono +
Depto. Pediatria, 19h30
Liga Cirurgia de Urgência
e Trauma - Unilus, 18 h
Jornada de Medicina
Ocupacional, 13 horas

02/1002/1002/1002/1002/10

03/1003/1003/1003/1003/10

03/1003/1003/1003/1003/10

05/1005/1005/1005/1005/10

01/1001/1001/1001/1001/10

02/1002/1002/1002/1002/10

04/1004/1004/1004/1004/10

Agenda
 Social

Piano Bar, 20h30.04/1004/1004/1004/1004/10

Ponto de EncontroPonto de EncontroPonto de EncontroPonto de EncontroPonto de Encontro, Toda sexta-fei-
ra, a partir das 21 horas, música de
qualidade, confraternização e bate
papo amigo em nossa sede social.
Confira a programação completa no
site www.apmsantos.org.br

26/1026/1026/1026/1026/10

Dia do Médico e Aniversá-
rio da APM Santos, 20 h.

18/1018/1018/1018/1018/10

Os médicos de Santos, assim como
das cidades da Baixada Santista, aderi-
ram ao movimento nacional por respei-
to profissional e melhores condições de
trabalho e suspenderam no dia 6 de se-
tembro o atendimento eletivo aos pla-
nos de saúde. A presidente da APM
Santos, Dra. Lourdes Teixeira Henriques,
considerou o resultado altamente posi-
tivo.

O movimento foi amplamente notici-
ado pela Imprensa da região e, confor-
me divulgado na edição de 7 de setem-

bro do jornal A Tribuna de Santos, cerca
de 70% dos médicos da Baixada Santis-
ta participaram da suspensão do aten-
dimento por meio dos planos de saú-
de. A reportagem tomou como amos-
tragem a situação apurada em 30 con-
sultórios, credenciados por três convê-
nios, e constatou que 19 não prestaram
atendimento.

A manifestação foi realizada em ou-
tros 12 Estados brasileiros, sendo aten-
didos apenas os casos de urgência de
emergência.

70% dos médicos suspendem
atendimento aos planos de saúde

Noite da Pizza, 20 horas.
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COMUNIDADE

O 5º aniversário do Projeto Menina-
mãe foi comemorado em 28 de setem-
bro e teve como destaque o lançamen-
to de livro comemorativo. O projeto so-
cial é desenvolvido pelo Departamento
de Ações Comunitárias da APM Santos,
por meio do Núcleo de Apoio à Ado-
lescente Grávida, e visa prevenir a gravi-
dez na adolescência.

Conforme destaca a diretora, Dra.
Ana Beatriz Soares, o programa festivo
teve início às 15 horas, com Fórum de
Debates, para alunos da rede pública e
privada, visando informar e conscienti-
zar sobre os problemas gerados pela
gravidez na adolescência.

Em seguida, aconteceu a vernissage
de lançamento do livro Projeto Menina-
mãe. Dividido em três partes, na primei-
ra, o livro conta a história e a evolução
do projeto. Na segunda, destaca as
emoções, com depoimentos das volun-
tárias, das meninas-mães e de mãe de
menina-mãe. Já na terceira, há informa-
ções sobre o período da gravidez,

Livro comemoraLivro comemoraLivro comemoraLivro comemoraLivro comemora
5º aniversário5º aniversário5º aniversário5º aniversário5º aniversário

puerpério, recém-nascido e lactente até
6 meses.

Explica a Dra. Ana Beatriz: “O Proje-
to Menina-mãe amplia os horizontes das
meninas que engravidam na adolescên-
cia, com base no conhecimento e na in-
formação, para que elas consigam ad-
ministrar os pro-
blemas e melhorar
o contato emocio-
nal com a família e
a escola. O objeti-
vo é aumentar a
autoestima para
que possam co-
mandar melhor sua
vida”.

Projeto Menina-mãe
REPRODUÇÃO

Capa do livro: história e emoção

Programa festivo teve início com
Fórum de Debates, para alunos
da rede pública e privada

O Departamento de Ações Comu-
nitárias da APM Santos realiza a XXIV
Noite da Pizza, em 26 de outubro, a
partir das 20 horas, em prol do Projeto
Menina-mãe. Além das saborosas piz-
zas do Cascão, o evento terá música
ao vivo e monitores da academia
Aerodança. Na versão anterior, em 10
de agosto, a Noite da Pizza foi um su-
cesso, com mais de 100 pessoas, des-
tacando parceiros do projeto e candi-
datos às eleições de 7 de outubro.

NISE COELHO

Voluntários do Projeto Menina-mãe

Em outubro, a
Noite da Pizza!


