
www.apmsantos.org.br

Setembro de 2012 - Ano XVI - nº 218Associação Paulista de Medicina - Santos

APM MAIS FORTEAPM MAIS FORTEAPM MAIS FORTEAPM MAIS FORTEAPM MAIS FORTE

JORNAL

APMSANTOS

Para marcar o lançamento da Asso-
ciação Paulista de Medicina - Santos, a
APM Santos, foi realizada sessão sole-
ne em 3 de agosto, na sede social da
Avenida Ana Costa, 388. O encontro
celebrou a integração da Associação dos
Médicos de Santos (AMS) com a Asso-
ciação Paulista de Medicina (APM), con-

OSMAR BUSTOS

forme deliberação da assembleia geral
ocorrida em 20 de março passado, e con-
tou com a presença de 200 associados,
destacando o presidente estadual, Dr.
Florisval Meinão, a presidente da APM
Santos, Dra. Lourdes Teixeira Henriques,
e diversos diretores de ambas as enti-
dades. Leia mais na Página 4.

Memorial AMS é inaugurado
A inauguração do Memorial da As-

sociação dos Médicos de Santos foi des-
taque no evento que lançou a APM San-

tos. O espaço apresenta a galeria de ex-
presidentes, desde a fundação da AMS
em 7 de setembro de 1939. Especial.

Diretores da APM Santos e ex-presidentes da AMS: esforço pela integração entre as tradicionais entidades médicas

Congresso
atinge objetivos

Evento multidisciplinar (foto) atuali-
zou médicos sobre o idoso. Página 3.

ANA BEATRIZ SOARES
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Caro Colega,
Agosto foi marcado com atividades re-

levantes para nossa Associação e que re-
forçaram nossa representatividade: a Inte-
gração com a APM Estadual e a realização
do I Congresso Interdisciplinar da APM San-
tos.

A Integração significa um gerenciamen-
to mais profissional, por meio do qual es-
tamos crescendo e aprendendo muito, o
que ficou evidenciado na excelente organi-
zação de nosso Congresso, que agradou a
todos participantes.

Recente pesquisa realizada com nossos
associados pela APM Estadual constatou
que a atividade científica é a mais citada e
que gera mais interesse, o que denota a
qualidade dos eventos programados e co-
incide com nosso objetivo de continuar
incrementando este segmento.

Assim, os 34 Departamentos de Especi-
alidades, ligados ao nosso Departamento

Dra. Lourdes Teixeira Henriques
Presidente da APM Santos

Científico, podem planejar seus eventos ci-
entíficos, porque pretendemos facilitar ao
máximo as atividades, oferecendo infraes-
trutura organizacional, 3 salas climatizadas
e com modernos equipamentos multimídia,
além da qualidade no serviço de secretaria
e buffet. Ao mesmo tempo, promoveremos
anualmente o Congresso Interdisciplinar.

Uma vez agregados e atualizados, os
profissionais médicos anseiam por dignida-
de no exercício de seu trabalho; uma luta
constante contra a exploração pelos planos
de saúde.

No dia 6 de setembro demonstraremos
às operadoras que não existe Medicina sem
o profissional médico e, simbolicamente,
não atenderemos por um dia os usuários
desses planos, convictos que merecemos
respeito e consideração!
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Quinta-feira, 6 de setem-
bro, os médicos do Estado
de São Paulo não irão aten-
der consultas por meio dos
planos de saúde. A manifes-
tação foi aprovada em as-
sembleia geral em 9 de
agosto e também será rea-
lizada em outros 12 Estados
brasileiros, que participam
do movimento nacional por

respeito profissional e melho-
res condições de trabalho.

Segundo a Associação
Paulista de Medicina (APM),
após diversas reuniões com
17 planos de saúde do Esta-
do, poucas empresas apre-
sentaram propostas consisten-
tes de reajustes dos honorá-
rios médicos em consultas e
procedimentos. A categoria

Médicos não atenderão planos
quer a inclusão de cláusulas
de reajustes periódicos nos
contratos de prestação de
serviço e fim das pressões
para reduzir exames, interna-
ções e antecipar altas, que
acarretam riscos aos pacien-
tes. Conforme deliberado, os
casos de urgência e emergên-
cia serão atendidos normal-
mente.
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Agenda
 Científica

29/09

Pediatria, 9 horas, “Hor-
mônio de crescimento”.
Oftalmologia, 19h30,
“Glaucoma”.
Medicina de Esporte, 20
horas.
Pediatria, 20 horas.

Dermatologia, 20 horas.

Oftalmologia, 19h30, “Re-
fração”.
Jornada de Medicina Ocu-
pacional, 8 horas.
Dermatologia, 20 horas.

Cardiologia, 8 horas, “Pre-
venção Cardiovascular”.

11/09

13/09

19/09

28/09

29/09

25/09

01/09

04/09

Agenda
 Social

Piano Bar, 20h30.27/09

Ponto de Encontro, Sextas-feiras,
21 h. Confira www.apmsantos.org.br

NOVOS SÓCIOS - A APM Santos
saúda os novos associados: Drs. Ana
Maria F. de Castro, José Ricardo Go-
mes Alcântara, Christiane Pereira
Gouveia e Leonardo Velosa Massoti.
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A Associação Paulista de Medicina -
Santos promoveu, dias 17 e 18 de agos-
to, um Congresso Interdisciplinar, que
possibilitou um amplo debate sobre a
saúde do idoso. O evento foi organiza-
do pelo Departamento Científico da
APM Santos, com palestras ministradas
por médicos que atuam em Santos e nas
cidades da Baixada Santista.

Conforme afirmaram a presidente da
APM Santos, Dra. Lourdes Teixeira Hen-
riques, e a Diretoria do Departamento
Científico, Dra. Rúbia Marina Vieira Ret-
tori dos Santos, o evento cumpriu seu
principal objetivo, de atualizar os parti-

cipantes sobre diferentes abordagens
nesta fase da vida, com os temas agluti-
nados em seis blocos: qualidade de vida,
doenças crônicas, dor, como eu trato,
cirurgia e medicina preventiva.

“Considero um marco em nossa so-
ciedade a possibilidade de agregar as
várias especialidades e profissionais da
maioria dos hospitais e clínicas da re-
gião, além dos acadêmicos de nossas
duas escolas de Medicina”, afirmaram
as Dras. Lourdes e Rúbia: “A ideia é que
este encontro interdisciplinar seja aco-
plado ao calendário científico anual da
APM Santos”.

Profissionais atualizados
Confraternização entre congressistas

Paralelamente, ações avaliaram saúdeAbertura teve encenação teatral

Abordagem gerou grande interesse
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A sessão solene de integração entre
APM e AMS – que passou a se denomi-
nar APM Santos –, na noite de 3 de agos-
to, foi iniciada com a inauguração do
Memorial da Associação dos Médicos
de Santos (leia encarte nesta edição). Em
seguida, no auditório, o gerente de Mar-
keting da APM, Jorge Corrêa de
Assumpção Neto, apresentou a pales-
tra “O valor da marca”, na qual desta-
cou a importância da APM no contexto
da representação médica no Estado de
São Paulo.

Em seu discurso, a presidente Dra.
Lourdes Teixeira Henriques manifestou
sua honra por ter sido escolhida pelos
médicos para conduzir o bem sucedido
processo de integração da Associação
dos Médicos de Santos, que já funcio-
nava como Regional da APM, e a Asso-
ciação Paulista de Medicina. “Duas tra-
dicionais entidades – a APM, fundada
em 1930, e a AMS, criada nove anos
depois, em 7 de setembro de 1939, ide-
alizadas por colegas abnegados, e que
conseguiram tornar palpável a necessi-
dade histórica de unir nossa categoria”.

Dra. Lourdes salientou que, em
ambas, sempre prevaleceram dois no-
bres objetivos: a defesa do exercício
profissional e, ao mesmo tempo, o in-
centivo ao intercâmbio científico, por
meio de simpósios, congressos, enfim,

todo tipo de encontro visando a atuali-
zação do conhecimento profissional.
“Hoje, fazendo um rápido balanço so-
bre as lutas e conquistas em todas es-
sas décadas de atuação, é possível
contabilizar um grande saldo positivo.
Sim, estamos mais fortes, e muito mais
conscientes sobre nossos direitos – o

que está sendo demonstrado em nossa
posição de destaque na unidade do
movimento médico nacional”, disse.

A presidente da APM Santos enfati-
zou que a querida AMS não morrerá ja-
mais: “Sua história e seu legado perma-
necerão sempre vivos, com o mesmo es-
pírito dos pioneiros que a criaram”. E
acrescentou: “A palavra de ordem é in-

tegração. A integração dessas duas tra-
dicionais representações da classe mé-
dica significa o fortalecimento das duas
entidades e, também, a sobrevivência de
ambas. Tudo em benefício do médico,
que disporá de uma estrutura muito mais
adequada para atendê-lo em suas ne-
cessidades”.

Na sequência, falou o di-
retor da 2ª Distrital da APM,
Dr. Arnaldo Duarte Lourenço,
ex-presidente da AMS, que
declarou estar muito feliz, re-
cordando que foi em sua ges-
tão que iniciaram as primei-
ras tratativas sobre a integra-
ção associativa. Diretor de
Defesa Profissional da APM
e também ex-presidente da
AMS, Dr. João Sobreira de
Moura Neto reiterou a impor-
tância da integração para o
fortalecimento das entidades.

Encerrando a sessão so-
lene, o presidente da APM, Dr. Florisval
Meinão saudou o apoio da comunida-
de santista ao processo de integração e
frisou que a aprovação por unanimida-
de ficará marcada na história como um
grande avanço no associativismo médi-
co, fortalecendo ainda mais a marca da
Associação Paulista de Medicina. Ao fi-
nal, foi servido jantar aos presentes.

Boas-vindas à APM Santos!Boas-vindas à APM Santos!Boas-vindas à APM Santos!Boas-vindas à APM Santos!Boas-vindas à APM Santos!

INTEGRAÇÃO

Ao final foi servido jantar aos presentes
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Presidente da APM Santos, Dra.
Lourdes Teixeira Henriques, ladeada
pelos Drs. Arnaldo Duarte Lourenço e
George Bitar, ex-presidentes da AMS,
e a diretora, Dra. Ana Beatriz Soares

MEMORIAL HOMENAGEIA AMSMEMORIAL HOMENAGEIA AMSMEMORIAL HOMENAGEIA AMSMEMORIAL HOMENAGEIA AMSMEMORIAL HOMENAGEIA AMS

Ainauguração do Memorial da
Associação dos Médicos dos
Santos, AMS, foi destaque do

evento que lançou a Associação

FOTOS OSMAR BUSTOS

Paulista de Medicina - Santos,
integrada à Associação Paulista de
Medicina. Implantado na sala da
diretoria, o Memorial foi idealizado

pelo ex-diretor da AMS, Dr. George
Bitar, com projeto dos arquitetos
Cristina Ribas e Haroldo Laranjeira.
Para a presidente da APM Santos, Dra.
Lourdes Teixeira Henriques, o
Memorial, ao abrigar a galeria de
fotos dos ex-presidentes, desde a sua
fundação em 7 de setembro de 1939,
é uma homenagem aos pioneiros –
conforme destacou na mensagem
inscrita na parede:

“Marco evolutivo na missão
delegada pelos pioneiros, a
Associação dos Médicos de Santos
passa a atuar, a partir desta data,
integrada à Associação Paulista de
Medicina. A nova forma de gestão,
agora sob a denominação de
Associação Paulista de Medicina -
Santos, respeita deliberação da

Espaço abriga a galeria de fotos dos ex-presidentes da AMS, desde a fundação da entidade, em setembro de 1939
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Aparede de entrada do Memorial da Associação dos
Médicos de Santos exibe a seguinte mensagem: “A
Associação dos Médicos de Santos nasceu no dia 7

de setembro de 1939, fruto do espírito fraterno de
profissionais abnegados que, com coragem e sabedoria,
traçaram sólidos princípios que foram seguidos ao longo dos
últimos 73 anos, constituindo um importante legado à
comunidade santista.

Atenta aos avanços científicos, aberta à
confraternização dos associados e, de forma
muito especial, sensível às necessidades
sociais ao seu redor, a AMS sempre
compreendeu, por meio das diretorias que
se sucederam na condução de seu destino,
sua extrema responsabilidade com o
presente e o compromisso com o futuro.

Ao cumprir o que determina o seu
estatuto, a AMS colaborou com o
aperfeiçoamento e a atualização do
conhecimento profissional, através de
atividades que, além de ampliar horizontes,
foram eficazes ao incentivar o
congraçamento entre os associados. Cultuar
antepassados neste Memorial é vivificar
conquistas e experiências, com a absoluta
certeza de que o melhor está feito.

Santos, 3 de Agosto de 2012.”

Importante legado à
comunidade santista“

Presidente da APM estadual, Dr. Florisval
Meinão, e a presidente da APM Santos,
Dra. Lourdes Teixeira Henriques
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Assembleia Geral realizada no dia 20
de março deste ano e significa, acima
de tudo, um passo histórico que
haverá de proporcionar mais força a
nossa categoria e mais respeito junto a
nossa comunidade. Santos, 3 de
Agosto de 2012”.

Conforme detalharam os arquitetos
Cristina Ribas e Haroldo Laranjeira, a
sala de reuniões da diretoria foi
escolhida, pois já possuía uma linda
mesa e pé direito alto. Já a antiga
galeria dos ex-presidentes estava no

auditório principal, em quadros com
molduras antigas que não seguiam o
mesmo padrão. “Recolhemos todos
os quadros e encomendamos novas
molduras. A sala também ganhou uma
sanca de gesso, para embutir a
iluminação e valorizar as fotos dos ex-
presidentes, o logo da AMS e o texto
referente ao histórico”.

A cor beterraba foi escolhida para
servir de fundo para as novas
molduras e os textos dourados.
“Como a sala, além de abrigar o

Memorial, continuará funcionando
como sala de reuniões da diretoria,
definimos uma iluminação focada na
mesa, com 3 pendentes dourados de
murano italiano, que deram um toque
de sofisticação à linda mesa que já
existia”, frisaram os autores do
projeto: “Ficamos satisfeitos com o
resultado e acreditamos que o
Memorial é uma merecida homenagem
aos que se dedicaram para que a
associação tivesse hoje este respeito
em nossa cidade”.
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Em letras
douradas, tributo
à história da AMS


