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A APM Santos oferece aos associados a possibilidade de educação médica de qualidade, 
trazendo pelo segundo ano, o curso por videoconferência simultânea em parceria com a 
Harvard Medical School - Principles and Practices of Clinical Research (PPCR).
O PPCR é um curso de formação a distância, com modelo de aprendizagem colaborativa 
oferecido pelo Departamento de Educação Continuada da Harvard Medical School. É proje-
tado para profissionais de saúde que desejam obter formação básica e avançada em ensaios 
clínicos e conta com uma equipe de professores e pesquisadores da Harvard e seus hospitais 
associados como Mass General Hospital, Spaulding Rehabilitation Hospital e Beth Israel.
O curso tem duração de nove meses, com início em fevereiro/2015 e as aulas ocorrem às 
quintas-feiras na APM Santos. Além dos quatro módulos a distância, o curso oferece três 
workshops presenciais. Após o término do curso, existe a possiblidade do aluno se tornar 
Teaching Assistant da Harvard e aplicar para um Research Fellowship pelo PPCR.

Curso de Pesquisa Clínica da Harvard Medical School 2015
Inscrições até 31 de dezembro de 2014 - Vagas Limitadas

 

Acessem o site: ppcr.hms.harvard.edu



Defesa Profissional

Diretoria

Passamos por um ano atípico. Primeiro houve a chegada dos médicos estrangeiros, desrespeitan-
do todas as leis sobre trabalho no país, sem revalidação dos diplomas médicos, falta de supervisão 
continua. As condições precárias de trabalho às quais esses profissionais estão sendo submetidos 
são graves, sem materiais, medicamentos e aparelhos, inviabilizando a boa prática médica. A ex-
pectativa da Copa do Mundo, que poderia trazer o alardeado progresso, com arenas, aeroportos, 
estradas modernas, ótimos negócios para rede hoteleira e muitos gols. Somente uma pequena parte 
disto tudo se realizou. Depois vieram as eleições e então assistimos uma enxurrada de acusações, 
delações e agressões, mas, planos de governo baseados de forma sólida nos anseios e necessidades 
da população, ninguém se preocupou em apresentar a nós, pobres brasileiros. Ano ruim!

 Por fim, a classe médica, com seu trabalho médico extremamente qualificado e barato, sendo usa-
do pelas operadoras de planos de saúde, tornando-nos reféns dentro de nossos próprios consultó-
rios e clínicas, R$ 40,00 a consulta é um absurdo inacreditável. Somente tomando decisões conjuntas 
e atitudes fortes, norteadas pelas entidades representantes de classe, conseguiremos reverter essa 
situação absurda em que nos encontramos. Temos que achar soluções urgentes, para as crises que 
assolam a classe médica brasileira. 

Que 2015 encontre uma classe médica forte e unida.
Boas Festas!    

2

eDitorial

Jornal APM Santos / Dezembro 2014

exPeDiente

/APM Santos

www.apmsantos.org.br
santos@apm.org.br

Marcelo A.B.O. Hernandez
Diretor de Defesa Profissional da APM

Você conhece a Lei 13.003?

Dra Sara Bittante da Silva Albino
Presidente da APM Santos 

Diretoria
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Prezados colegas;

A lei 13.003, de 24/06/14, e que entra-
rá em vigor em 24/12/14, é fruto de uma 
luta de quase dez anos da classe médica! 
Ela altera a lei 9.656/98 e torna obrigató-
ria a existência de contratos escritos entre 
as operadoras de planos de saúde e seus 
prestadores de serviço. Evidentemente, 
significa um grande avanço, porém a sua 
regulamentação - sob responsabilidade da 
ANS – esconde alguns perigos.

Avanços da lei: 1) Exigência de contra-
to entre médicos e operadoras, nos quais 
fiquem explícitos os valores dos serviços 
contratados (consultas e procedimentos), 
prazo e procedimento para faturamento 
dos serviços, além de critérios e periodi-
cidade para reajustes. 2) O descredencia-
mento de um profissional só pode ocorrer 
com comunicação prévia de 30 dias, e obri-
ga a operadora a substituí-lo por outro pro-

fissional com formação semelhante.
Perigos na regulamentação, que deve ser 

publicada nos próximos dias pela ANS:
1 ) Continua aceitando a negociação indivi-

dual (médico / operadora) ao invés de exigir 
a negociação coletiva, mediada pelas entida-
des médicas. A negociação coletiva também 
é aceita, mas não obrigatória. Evidentemente, 
a negociação coletiva fortalece a categoria.

2 ) Estipula o dia 31/03 como limite para as 
negociações do índice de reajuste, mas este 
valor só será aplicado na data de vencimento 
de cada contrato. Em outras palavras, deter-
mina que não exista uma “data base” para o 
reajuste dos honorários médicos.

3 ) Embora a lei determine que a ANS arbi-
tre um índice de reajuste quando não houver 
acordo entre as partes, a agência só deverá 
agir dessa forma em último caso, e nos con-
tratos em que não houver um índice previa-
mente estabelecido (o texto da lei diz que “a 
agência, quando for o caso, definirá o índice 
de reajuste”. A inclusão desta expressão abriu 
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Dra. Mitsue Cristiane Yamamura e Dra. Camila Yamamura Suzuki
Membros do Departamento de Radiologia e Diagnóstico por Imagem da APM Santos

BI-RADS®  5ª edição

Categoria 0 Mamografia incompleta – Necessita avalição adicional ou 
comparação com exames anteriores.
USG e RM incompletas – Necessitam avalição adicional. 

    --

Categoria 1 Negativa 0%

Categoria 2 Benigna 0%

Categoria 4 Suspeita de Malignidade
-Para Mamografia e USG (RM não admite a subdivisão):
4A: Baixa suspeita de malignade.
4B: Moderada suspeita de malignidade 
4C: Alta suspeita de Malignidade

>2% e<95%
-
>2% e<10%
>10% e < 
50%
>50% e 
<95%

Categoria 5 Altamente suspeito de malignidade >95%

Categoria 6 Biópsia conhecida- malignidade comprovada

O BI-RADS® (Breast Imaging Re-
porting and Data System) foi criado 
pelo Colégio Americano de Radio-
logia em 1993, inicialmente apenas 
para a mamografia, com o objetivo de 
uniformizar o laudo médico, padroni-
zar os termos empregados, reduzir a 
ambigüidade em relação aos achados 
mamográficos, estabelecer categorias 
de avaliação final e sugerir condutas 
apropriadas para cada uma delas.

Nos Estados Unidos, a partir de 
1997, por lei federal, todas as ma-
mografias deveriam ser reportadas 
utilizando o léxico. No Brasil, embo-
ra não seja obrigatório, o BI-RADS® 
vem sendo cada vez mais utilizado.

A partir da quarta edição (2003) o 
BI-RADS® incluiu além da mamogra-
fia, a ultrassonografia e a ressonância 
magnética.

A quinta edição do BI-RADS® (2013) 
e as suas principais mudanças estão 
disponíveis no site do Colégio Ame-
ricano de Radiologia (ACR), na versão 
em língua inglesa (www.acr.org).

De maior relevância na prática clíni-
ca podemos ressaltar:

•A possibilidade de separar a cate-
goria BI-RADS® da recomendação de 
conduta. Na maioria dos casos a reco-
mendação de conduta estará de acor-
do com a categoria BI-RADS®, porém, 
existe a flexibilidade de separação. 

Por exemplo, um grupamento de 
microcalcificações provavelmente 
benigno (categoria BI-RADS® 3), que 
de acordo com a conduta recomen-
dada iria para follow-up em curto 
espaço de tempo, e por motivos clí-
nicos ou por desejo da paciente irá 
ser submetido à biópsia, continuará 
sendo categoria 3 apesar da conduta 

de intervenção.
•A categoria 3, provavelmente be-

nigna, não deve ser usada na mamo-
grafia de rastreamento; deve ser usa-
da após avaliações imagenológicas 
completas ( incidências mamográficas 
complementares, como magnifica-
ções para microcalcificações e ultras-
sonagrafia para nódulos e assimetrias). 

•Um nódulo parcialmente obscu-
recido pelo tecido glandular, porém 
com pelo menos 75% de margem cir-
cunscrita, será classificado com base 
na margem circunscrita. Entretanto, a 
margem de um nódulo parcialmente 
circunscrito (menor que 75%) e par-
cialmente indistinto (maior que 25%) 
deve ser classificada com base na 
margem indistinta. 

•Na ressonância magnética foi in-
cluída a descrição do realce de fundo 
do parênquima (nível: mínimo, mé-
dio, moderado ou marcado; e sime-
tria: simétrico ou assimétrico). 

Em geral o realce é mais proemi-
nente na fase lútea do ciclo mens-
trual, portanto, em exames eletivos, 

CientífiCo

deve-se priorizar o agendamento 
para fase inicial do ciclo, pois quanto 
mais realce de fundo menor a sensi-
bilidade da ressonância magnética 
na detecção de realce significativo.

•As categorias e a possibilidade de 
câncer esperado se mantêm, confor-
me quadro abaixo.

O BI-RADS® pretendeu sempre ser 
um documento dinâmico em cons-
tante evolução que se adapta a mu-
danças na prática do diagnóstico por 
imagem da mama, destinado ao uso 
prático por radiologistas.

um precedente muito perigoso).
4 ) Tende a aceitar frações de ín-

dices oficiais (por exemplo, 80% do 
IGPM) como base para reajuste, o 
que é um absurdo. É preciso ficar 
muito atento aos contratos que serão 

encaminhados pelas operadoras!
Verifique a íntegra da lei no endereço:
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_

Ato2011-2014/2014/Lei/L13003.htm.
A APM Santos continua participan-

do ativamente desta discussão. Não 

está descartada a realização de ma-
nifestações da classe médica com o 
objetivo de pressionar a ANS, para 
que ela exerça efetivamente a sua 
função de reguladora. Fique atento! 
Abraços.

Defesa Profissional
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Novembro Azul

Caiçarão 2014

O Câncer de Próstata  (CP ) é a neo-
plasia maligna mais diagnosticada nos 
homens. É a sexta causa de morte por 
câncer entre homens no mundo.

Fatores de Risco

Nos dias 7 e 8 de Novembro, rea-
lizou-se na APM Santos o Caiçarão 
2014 - I Encontro de Infectologia do 
Litoral Paulista / Encontro das ligas de 
infectologia do Estado de São Paulo, 
promovido pela Sociedade Paulista 
de Infectologia.

O evento foi prestigiado por cerca 
de 200 médicos e acadêmicos da Bai-
xada Santista e todo o Estado de São 
Paulo, que puderam assistir palestras 
sobre temas atuais e acompanhar dis-
cussões de casos clínicos.

 Entre os palestrantes estavam o Dr. 
Evaldo Stanislau Affonso de Araújo e 

 Dr. Ricardo Alberto Aun
Membro do Departamento de Urologia da APM Santos

Idade: Muitos tipos de câncer apre-
sentam  maior incidência com o passar 
da idade, mas esta incidência aumen-
ta exponencialmente após os 50 anos.

Etnia/Raça: Diversos estudos de-

monstram maior incidência da molés-
tia em negros, quando comparados 
aos brancos. Esses números variam em 
30%.

História Familiar: Homens que 
tem parente de 1º grau com a doen-
ça apresentam o dobro de chance de 
desenvolver neoplasia da próstata, e 
à medida que o número de parentes 
acometidos aumenta, a chance deste 
indivíduo aumenta também, poden-
do atingir até 11 vezes mais se com-
parado a população normal.

Dieta: Muitos aspectos da dieta 
ocidental como o alto consumo de 
carne, particularmente gordura ani-
mal e carne vermelha, têm sido rela-
cionados ao aumento do risco de CP.

Estatinas e Colesterol: O uso de 
estatinas por um longo período está 
associado ao baixo risco de CP avan-
çado ou de alto grau.

Prevenção - O rastreamento deve 
ser iniciado aos 50 anos ou aos 45 anos 
nos pacientes com parentes de 1º grau 
afetados. O exame de PSA e toque re-
tal devem ser realizados até 80 anos.

CientífiCo

Prof. Dr. Roberto Foccacia.
Devido ao grande sucesso do 

evento, a Comissão Organizadora já 
planeja sua 2º edição.
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soCial

Homenagem a Silvio Roupa

Estreou no teatro em 1958 com a 
peça “O Rústico”, e desde então par-
ticipou de inúmeros espetáculos. Já foi 
mendigo, Pilatos, Jesus etc. Participou 
de dezenas de rádio novelas pela Ra-
dio Cultura, onde também foi locutor 
do programa “A Voz da Madrugada”. 
Sempre envolvido com as artes, diri-
giu atores na década de 90 na cadeia 
velha de Santos. Em 2004 foi home-
nageado no VIII Fescete pela Tescon, 
junto a outros atores consagrados do 
teatro e TV brasileira.

Um pouco de sua história junto a 
APMS: Há 10 anos (novembro de 2004) 
reuniu-se na AMS, um grupo de pes-
soas com o propósito de realizar algo 
em prol da comunidade. Deste núcleo 
surgiu o Departamento Comunitário. 
Muitas sugestões surgiram, mas havia 
uma necessidade imediata de manter 
nosso grupo coeso e participativo. Sur-
giu a idéia de criarmos um grupo de 
teatro que seria além de motivador, 
aglutinador. Nesse momento, foi con-
vidado o Silvio Roupa que aderiu a 
ideia e todos juntos criamos o Grupo 
de Teatro “Outros Rumos” da AMS, 
atualmente APMS. Graças a direção do 
Silvio com a criatividade do teatro, o 
grupo fortaleceu-se e surgiu o primeiro 
projeto que hoje é um grande suces-
so: Projeto Menina-mãe. Como todo 

trabalho inicial, a fase de implantação 
foi difícil e exigiu de todos muito traba-
lho até que criasse raízes e se tornasse 
uma bela árvore. O Grupo de Teatro 
desvincula-se e entra em outra fase, in-
vestindo na  montagem de peças tea-
trais periódicas (A Invenção do Amor, 
Monólogo do Vaqueiro de Gil Vicente, 
Assumindo a Velhice, Círculo da Vida, 
Música em Posia I, II, III, IV e V etc), para 
conseguir fundos e organizar uma gran-
de festa anual no Natal e/ou Semana da 
Criança para algumas creches da cidade, 
com a apresentação de uma peça infan-
til, junto com uma linda festa que incluia 
também a distribuição de brinquedos. O 
nosso alvo era propiciar uma lição de ci-
dadania às crianças através da arte.

Nesse momento, estamos terminan-
do um desses eventos e sentimos uma 
grande satisfação de ter cumprido o 
nosso objetivo. O nosso sentimento 
vem do olhar de felicidade das crian-
ças, sua participação ativa no espetá-
culo, seus abraços carinhosos e alergria 
contagiante. Tudo isso devemos em 
grande parte à figura querida e pacien-
te do Silvio. Obrigado pela sua dedi-
cação, abnegação e amor ao teatro. 
Sinta-se abraçado por cada uma des-
sas crianças e adultos que cantaram, 
dançaram e riram. Abraçado por cada 
componente da troupe: o macaco, a 

arara, a tartaruga, a coruja. o gambá, 
a fada, a bruxa, o bruxildo, os duen-
des, a borboleta, por todas as cores 
do arco-íris, pelo palhaço paçoca, o es-
pantalho, o velho doente, o vaqueiro e 
tantos personagens que nesse período 
se apresentaram e viveram seus mo-
mentos de emoções. Pode estar certo 
Silvio, que esses momento indeléveis 
que você ajudou a proporcionar ficarão 
para sempre e se multiplicarão e por si 
só valem a razão de uma vida. 

Com muito carinho.

 Dr. Dirceu Calió Rolino 
Membro do Grupo de Teatro Outros Rumos
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resPonsabiliDaDe soCial

XXXI Noite da Pizza APM Santos
 Dra. Lilian Wendy A. C. Glória 

Diretora do Departamento de Responsabilidade Social da APM Santos e Coordenadora do Projeto Menina-mãe

 A XXXI Noite da Pizza em prol do Pro-
jeto Menina- Mãe, que aconteceu no dia 
26 de outubro na sede da APM Santos, 
como sempre foi um sucesso.

A nova diretoria da APM Santos tomou 
posse no último dia 18 de outubro e eu 
como diretora do Departamento de Res-
ponsabilidade Social assumi também a 
coordenação do Projeto Menina - mãe 
do qual já participava há 4 anos, como 
voluntária nas oficinas da maternidade. 

Sinto-me honrada em assumir a coor-
denação do projeto que tanta diferen-
ça tem feito na vida desta meninas que 
passam por nós, neste momento de in-
tensa transformação e insegurança em 
suas vidas.

Pretendo manter a estrutura que já 
temos com as oficinas de cidadania, do 
corpo, das emoções , da maternidade, 
de artesanato e de culinária e se possí-
vel ampliar para outras atividades para 
que possamos oferecer cada vez mais 
possibilidades para que estas meninas 
tenham condições para cuidar bem de 
seus bebês além de entenderem mais so-
bre anticoncepção para que possam evitar  
uma nova gravidez, ainda na adolescência.

Temos com o projeto alcançado o nos-

so objetivo, pois das mais de 260 meni-
nas que passaram por nós, não temos 
nenhum caso de uma segunda gravidez 
na adolescência.

Esta foi a última Noite da Pizza des-
te ano, mas em 2015 continuaremos a 
realizá-la quatro vezes por ano, e espe-
ramos contar com a presença de todos, 
para que possamos manter o nosso tra-
balho junto as meninas.

Este evento, como sempre, foi prestigia-
do por muitos amigos do nosso projeto e 
já se tornou ponto de encontro de muitos 
que esperam por esta noite ansiosamente, 
para que além de contribuir com a nossa 
causa possam se divertir, comer e dançar 
num clima muito alegre e saudável.

Aproveitando o momento deste en-

contro também lancei a semente de um 
projeto paralelo ao da Menina - mãe em 
que reuniremos mulheres interessadas 
em fazer voluntariamente mantas e col-
chas em quadradinhos de crochê a fim 
de que possamos doá-las as nossas me-
ninas e também vendê-las para arrecadar 
fundos para a manutenção do projeto. 

A idéia de reunir mulheres uma vez 
por semana também ajudará mulheres 
que muitas vezes estão num momento 
da vida em que os filhos já cresceram, 
nem sempre tem um companheiro e as 
vezes se encontram solitárias, a criar la-
ços e poderem fazer uma atividade útil. 

As que estiverem interessadas podem 
entrar em contato com a secretaria da 
APM Santos para informações.
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aConteCe

Agenda 
Científica

CientífiCo

Agenda 
Científica

 

 

A Secretaria da APM Santos estará em recesso de 22 de dezem-
bro a 1 de janeiro, porém a Sede Social funcionará normalmente.

A Diretoria.

Prezado associado,

10/12 – 19h30: Reunião do Departamento de Dermatolo-
gia da APM Santos

11/12 – 20h: Reunião do Departamento de Coloproctolo-
gia da APM Santos

10/12 – 15h: Chá da Tarde da Rede de Amamentação

01/12 – 20h: Reunião do Departamento de Alergia da
APM Santos

Campanha do “Lenço da 
Esperança”

Estamos arrecadando lenços para mu-
lheres que fazem quimioterapia. 
Um lenço sobrando em sua casa pode 
ser a volta da autoestima para alguém. 

Outubro Rosa mês da prevenção do câncer de 
mama.
Entregar na APM Santos Av. Ana Costa, 388.
Lenços suaves, macios e coloridos. As cabeças 
que irão usá-los estão muito sofridas.

Agenda 
Social
Agenda 
Social

 

A Rede de Amamentação da Costa da Mata Atlân-
tica (da Baixada Santista) convida a todos os ami-
gos e amigas a participarem do chá da tarde para 
promover, incentivar e apoiar as ações de amamen-
tação! Será do dia 9 de dezembro (terça-feira), na 
sede da APM Santos das 15h00 às 17h30.
Valor do convite: R$ 15,00
Participem, apoiem e prestigiem!

“Uma colher de chá para amamentar”
Dra. Roberta Marques Greghi Hernandez 

Coordenadora da Rede de Amamentação da Costa 

da Mata Atlântica

soCial
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•Ressonância Magnética
•Tomografia Multislice
•Ecocardiograma 
•Raio-X Digital
•Ultrassonografia 
•Mamografia Digital 
•Densitometria Óssea•Densitometria ÓsseaTradição que faz a diferença Laudos e Imagens Online: crs.com.br

facebook.com/clinicaradiologicadesantos

UNIDADE SÃO VICENTE
Rua Ipiranga, 263 - Tel. 3468 4412

UNIDADE SANTOS
Av. Cons. Nébias, 521 - Tel. 3228 2525

Barraca de Praia APM Santos
 Dra. Ana Beatriz Soares

Diretora de Esportes e Barraca de Praia

esPortes e barraCa De Praia 
azer

Projeto  CuiDe-se, Doutor!

 Prezados associados, 
Gostaríamos de comunicar que este ano  não faremos o Réveil-

lon 2014 / 2015  na Barraca  de Praia  por entendermos  que  a 
Barraca não possui a infra estrutura necessária para um  evento 

deste porte. Estaremos funcionando no dia 1 de janeiro de 2015.
Estamos organizando o Carnaval Liberal no dia 08 de feve-

reiro de 2015. Espero contar com a  presença de todos neste 
tradicional evento!!!”


