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Diretoria
Prezado Associado;

Iniciamos 2014 já com muito trabalho, revisamos nosso Estatuto que agora está mais 
dinâmico e engajado com as necesidades atuais de gestão, estamos finalizamos nossa sala 
de videoconferência para recebermos eventos nacionais e internacionais, o Curso de Pes-
quisa em parceria com a Harvard Medical School inicia em 20 de fevereiro, a grade do III 
Congresso Interdisciplinar que acontecerá em agosto já está completa, estamos negocian-
do novas parcerias, nossa contabilidade é positiva e adequada aos nossos anseios.

O que precisamos neste momento é da presença e da participação cada vez maior de 
você, associado. A Associação o representa junto à nossa comunidade e você precisa estar 
presente para que ela respire e se mantenha viva. Falo àqueles que amam a Associação 
como nós, que opinam e criticam buscando nosso crescimento.

Entendemos que o que nos move é o ideal que nos fez buscar esta profissão, mantê-la 
viva é colaborar com a diretoria que se esforça para acertar, é ser conciliador buscando 
sempre a verdade dos fatos, ser pró-ativo e estar presente quando solicitado.

Do esforço de todos realizaremos a nossa obra, com amor e entrega! 

Dra. Lourdes Teixeira Henriques - Presidente da APM Santos
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Prezados Associados;

As eleições para o preenchimento dos 
cargos da Diretoria da APM Santos reali-
zar-se-ão em agosto/14.  Na mesma oca-
sião se procederão também as eleições 
para os cargos da Diretoria e do Conselho 
Fiscal da APM e Diretoria da AMB.

Para votar ou ser votado a cargo eletivo 
da APM Santos são necessárias as seguin-
tes condições:

a) Ser associado efetivo da APM Santos, 
inscrito até a data de 30 de março/14;

b) Estar em pleno gozo de seus direitos 
estatutários;

c) Estar quites com a contribuição asso-
ciativa;

Os interessados deverão organizar cha-

pas onde devem constar obrigatoria-
mente os nomes de todos os candidatos 
e atender aos termos do Estatuto Social. 

Cada associado poderá candidatar-se 
a um único cargo e a apresentação das 
chapas para inscrição far-se-á na Secre-
taria da APM Santos até 50 (cinquenta) 
dias antes da data fi xada para as eleições 
mediante protocolo.

Estando as condições estatutárias 
preenchidas a Diretoria proclamará as 
chapas inscritas.

A votação poderá ser realizada presen-
cialmente, por meio de cédula de vota-
ção e por meio eletrônico, conforme Edi-
tal de Convocação a ser emitido.

Participe que a casa é sua! 

Comunicado – Eleição Gestão 2014 / 2017
Dra. Jocelina Carpes da Silva Rodrigues

OAB / SP 37.180 
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CientífiCo

Desde a introdução da Dengue em 
nosso país, em 1986, houve um au-
mento gradativo de casos, atingindo 
363.000 casos na primeira epidemia 
nacional em 1996 e, quase 800.000 
na grande epidemia de 2002.  Após 
um grande esforço de combate, no 
ano de 2006 a epidemia produziria 
ainda 345.922 casos no país todo.  
Segundo o CVE/SP, em 2006 o nú-
mero de casos autóctones em Santos 
foi de 2.638 casos (50.021 no esta-
do), caindo para 827 casos em 2007 
(92.345 no estado); 87 casos em 2008 
(7.364 casos no estado); 139 casos 
em 2009 (8.636 no estado).

No ano de 2010 houve nova epide-
mia na região, com 35.303 casos na 
Baixada Santista e, devido a introdu-
ção do vírus tipo 4, um aumento da 
freqüência de Febre Dengue Hemor-
rágica.  Em 2011 houve nova diminui-
ção do número de casos: 620 casos 
na Baixada Santista, mas em 2012 já 
foram 11.55 casos na Baixada Santis-
ta.  Em 2013, até novembro mais de 
31.000 casos foram contabilizados 
na Baixada Santista e quase 201.000 
casos no Estado de São Paulo! (veja 
quadro acima).

O número de casos aumenta sempre 
a partir de janeiro, atingindo o pico no 
mês de março com uma queda expres-
siva apenas após o mês de maio.

Manifestações Clínicas Possíveis:
1) Síndrome febril inespecífica; 2) 

Dengue clássica (DC); 3) Febre he-
morrágica da dengue (FHD); 4) Sín-
drome do choque da dengue (SCD).

Avaliação Clínica Obrigatória: 
TODO suspeito de dengue deve 
ser submetido aos seguintes proce-
dimentos:

P-Pressão Arterial aferida em duas 
posições, identificando uma queda 
da pressão entre as posições sentada 
ou deitada e em pé ou um pinçamen-
to da pressão arterial.

L-Prova do Laço, identificando 
sangramento provocado. Não deve 
ser feita se o paciente já apresentar 
sangramento espontâneo, como pe-
téquias, epistaxe, hematúria, etc.

H-Hemograma completo
A-Sinais de Alarme. a) clínicos: vô-

mitos incoercíveis, dor abdominal in-
tensa e sustentada, alterações neuro-
lógicas (irritabilidade, sonolência, etc.) 
e queda brusca e acentuada da tem-
peratura; b) laboratoriais: elevação do 
hematócrito e queda das plaquetas.

Classificar o paciente nos grupos A, 
B, C ou D para conduta clínica.

O Diagnóstico Laboratorial
Hemograma
O hemograma de um paciente com 

Dengue aguda apresenta uma leu-
copenia variável, em torno de 3.000 
leucócitos, em geral com desvio a es-
querda discreto.  Frequentemente, se 
apresenta com linfócitos atípicos em 
pequeno percentual (15%).  Caracte-

Dengue
Dr. Flávio Ferraz de 

Paes e Alcântara
Diretor Científico da APM Santos

risticamente, as plaquetas estão dimi-
nuídas, desde valor inferior a 100.000 
para até 10.000/dL.  O aumento do 
hematócrito é um dos sinais de alar-
me para uma doença evoluindo para 
um quadro mais grave.  Os resultados 
deste exame, embora forneçam pis-
tas, não permite uma resposta diag-
nóstica conclusiva.

Exames específicos – Identifica-
ção Etiológica

Exames Virológicos: 
O vírus pode ser encontrado em 

circulação até no máximo o 5º ou 6º 
dia após o início dos sintomas.  Dois 
tipos de exames permitem identificar a 
presença de vírus na circulação do pa-
ciente (viremia): o teste para o antígeno 
NS1 e o teste de PCR para Dengue.

Enquanto o PCR é quase exclusiva-
mente reservado à pesquisa, o teste 
de pesquisa do antígeno NS1 é lar-
gamente difundido em nosso meio, 
tanto com testes rápidos (cromato-
gráficos) como testes ELISA mais de-
morados, porém pouco mais sensí-
veis.  NS1 é uma proteína viral “NS1” 
(non structural 1), que é produzida 
pelo vírus e secretada na circulação 
em altas concentrações durante a 
fazer virêmica.  Portanto, seu acha-
do se correlaciona diretamente com 
a presença do vírus na circulação, 
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CientífiCo

sendo detectado desde o 1º dia dos 
sintomas, até em torno do 6º dia de 
sintomas (ou até o 4º dia em infecção 
secundária).  Após o surgimento da 
resposta imune com anticorpos anti-
-Dengue, a viremia cai e o teste para 
NS1 passa a ser negativo.  Portanto, 
em presença de sintomas iniciados a 
menos de 5 dias, este teste detecta 
o proteínas virais do Dengue, antes 
mesmo de haver anticorpos específi-
cos contra o vírus, fechando conclusi-
vamente o diagnóstico.

Sorologia para Dengue-pesquisa 
de anticorpos IgM e IgG anti-Dengue

A detecção de anticorpos espe-
cíficos anti-Dengue, tanto da classe 
IgM quanto da classe IgG permite 
estabelecer o diagnóstico pregres-
so de infecção por vírus Dengue.  A 
grande dificuldade na interpretação 
da sorologia para Dengue é na distin-
ção dentre a infecção primária e uma 
infecção secundária (re-infecção por 
outro sorotipo de Dengue).

Na infecção primária (primo-infec-

ção), os anticorpos específicos anti-
-Dengue são detectáveis no soro a 
partir do 5º dia de febre/sintomas, 
inicialmente os da classe IgM, atin-
gindo estes seu pico em torno do 
14/21 dia e, durando pelo menos por 
30 a 50 dias, podendo as vezes ser 
detectado por vários meses.  Uma se-
mana depois do surgimento dos anti-
corpos IgM (em torno do 12º dia), há 
o aumento dos anticorpos da classe 
IgG, que após a infecção persistem 
em baixos títulos indefinidamente.

Na infecção secundária (pessoas 
que já tiveram Dengue), os anticorpos 
IgM tem um aumento muito modera-
do e as vezes podem demorar até 20 
dias para se elevar (20-30% dos pa-
cientes podem não ter elevação de 
IgM).  Entretanto, devido a memória 
imunológica, os anticorpos IgG já se 
elevam a partir do 4º dia de infecção 
secundária, em paralelo ao aumen-
to de IgM e, atingem valores muito 
mais elevados que na primo-infecção, 
persistindo elevados por até 40 dias, 

permitindo o diagnóstico de infecção 
secundária/reinfecção por Dengue.

Diagnóstico Etiológico no Labora-
tório Clínico

Em presença de suspeita clínica de 
Dengue, o uso combinado dos testes 
de anticorpos (anti-Dengue da clas-
se IgM e IgG), junto com o teste do 
antígeno NS1, é capaz de fornecer a 
melhor combinação diagnóstica, des-
de o primeiro dia dos sintomas (teste 
antígeno NS1) passando pelo 5º dia 
de sintomatologia, quando se inicia 
a produção de anticorpos IgM anti-
-dengue (ou de grande aumento dos 
títulos de IgG no caso de infecção 
secundária), até a resolução comple-
ta da doença, com a persistência de 
anticorpos IgG em baixos títulos.

Perspectiva
Existem várias vacinas em estudos, 

mas nenhuma aprovada para o uso.  
Portanto a abordagem possível deve 
ser baseada no conhecimento cien-
tífico aliado a difusão de hábitos de 
limpeza urbana.



Toledo
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Responsabilidade  soCial

O projeto Menina-mãe inicia suas 
atividades agora em janeiro, sem-
pre com novidades. 

Agradeço   as várias doações de 
fraldas, enxovais por vários seg-
mentos   da nossa sociedade como 
Lions , Rotary e  grupos particulares.

Assim conseguimos  entregar para 
cada menina-mãe  a quantia   sema-
nal de fraldas.

Agradeço em especial, a doação 
pela Orla Despachante de uma ge-
ladeira e à Associação das Mulhe-
res da  Unimed, através da querida 
Ana Rosa Guedes Macedo que nos 
doou o fogão.

Faremos   uma mini cozinha expe-
rimental para que nossas meninas     
aprendam como preparar as primei-
ras refeições salgadas  do bebê   e   
como   fazer alimentação   natural e 
mais barata, porém de alta qualida-
de.  Através de ensinamentos  práti-
cos e com muita experiência vamos 
passando informações do quanto  é 
importante  o que comemos.

Só podemos gostar do que co-
nhecemos  e para gostarmos de um 
alimento é necessário experimenta-
-lo ao menos  8 a 12 vezes. E ensinar 
a gostar de um alimento será saudá-
vel tanto para a menina-mãe como 
para o bebê.

Em pesquisa recente percebeu 
-se que a apresentação repetiti-
va do mesmo alimento de formas 
e  consistências diferentes  e com 
tamanhos  de  porções  variáveis   
pode-se  afetar   positivamente as 
escolhas alimentares!

E assim  estamos fazendo no Pro-
jeto Menina-mãe!

No dia 07 de fevereiro haverá uma  
palestra da pintora Jennifer Wil-
liams Wiegand, que mora nas Ba-
hamas, que soube do projeto e vai  
apoiá-lo, fazendo a doação de 10% 
dos quadros que ela vender.

Ela fará uma palestra  para as 
meninas, uma vez que também 
teve sua primeira filha com 17 
anos. Será às 17 horas e quem 
quiser participar está  convidado. 
A Exposição será no Espaço Tre-
mendão. Se quiserem ajudar   com-
parecendo à exposição e compran-
do quadros será ótimo.

Além da oficina de culinária  va-
mos manter a  oficina de artesanato. 
Estamos precisando muito de volun-
tárias para esta oficina que se reali-
za às quartas feiras a tarde. Quem 
souber e puder doar  2 horas de seu 
tempo, favor nos procurar.

Tricot, crochet, patch work, pin-
turas em fraldas e  camisetas, cus-
tomização ... Elas querem aprender 
tudo! Vejo nestas meninas uma ca-
rência de tudo e nós podemos su-
prir com um pouco de dedicação.

 Após seis anos no projeto vejo 
o quanto é importante o trabalho 
manual  neste momento: diminui a 
ansiedade,  melhora a autoestima,  
ajuda nos relacionamentos e para 
elas pode ser uma fonte de geração 
de renda. 

Já tivemos  meninas  que apren-
deram  no projeto, foram para suas 
casas  e  fizeram os mesmos objetos 
e estão vendendo inclusive pela in-
ternet.

Outras oficinas: leitura (pedago-
ga),  cidadania (com assistentes so-

XXVIII Noite da Pizza do Projeto Menina-mãe

ciais), do corpo  (fisioterapeutas), 
da maternidade (pediatras e obste-
tras) e das emoções ( psicólogas)

 Dia 21 de fevereiro ocorre a  Noi-
te da Pizza: desta vez com o  ar de 
carnaval. Haverá uma seleção espe-
cial de marchinhas e músicas anti-
gas de carnaval.

Venha curtir a pizza e desfrutar   
deste espaço com músicas ao vivo 
(Marcelo Hippe) de qualidade.

A experiência de participar deste  
projeto ou qualquer outro projeto 
(mas em especial este, que já traz 
em si o milagre da vida, principal-
mente lidando com adolescentes) é 
inesquecível. 

Venha você também  participar: 
sempre há o que fazer – só depen-
de da vontade e disponibilidade de 
cada um. 

Lanço pois a campanha de doa-
ção de tempo e de experiência: 
Doe seu tempo, a melhor  colheta  
será para você!

Dra. Ana Beatriz Soares
Diretora do Departamento de Responsabilidade Social da APM Santos 

Coordenadora do Projeto Menina- Mãe
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Agenda

3º Jornada Oftalmológica do Hospital Santo Amaro

10/02 - 14h00

12/02 - 20h00

Reunião do Departamento de Dermatologia

Reunião do Departamento de Coloproctologia

13/02 - 20h00

20/02 - 17h00

Início do Curso da Harvard Medical School - Principles 
and Practices of Clinical Research

Noite da Pizza

Científica

Social

Reunião do Departamento de Dermatologia

26/02 - 20h00

Palestra com a Pintora Jennifer Williams Wiegand - 
Projeto Menina-mãe

07/02 - 17h00

Responsabilidade Social

21/02 - 20h30

CultuRal 

soCial
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aConteCe

Novidades na Barraca de Praia
A Associação 

Paulista de Me-
dicina – Santos 
disponibiliza a 
seus associa-
dos, familiares 

e convidados um espaço de convivência 
na praia do Gonzaga – Santos nas proxi-
midades do canal 3. Recentemente foi 
apresentado o layout com a aquisição de 
uma nova estrutura de “Barraca de Praia 
da APM Santos”, que foi pensada no bem 
estar dos frequentadores e um atrativo 
para que os associados possam desfrutar 
do convívio com familiares e interagir com 
colegas de profissão.

Mas não para por aí!  A partir de 1º de 
fevereiro a Barraca de Praia da APM San-
tos terá uma proposta ainda mais convi-
dativa. Uma equipe com experiência no 
segmento de hotelaria, gastronomia e 
eventos assume a  coordenação da barra-
ca trazendo uma proposta diferenciada de 
bem receber.

O cardápio de alimentos e bebidas tra-
rá uma proposta inicial mais diversificada, 
priorizando a alimentação saudável, sem 
perder o gostinho dos “típicos pratos 
praianos”. Periodicamente os novos con-
cessionários farão pesquisa de satisfação, 
buscando viabilizar as sugestões dos asso-
ciados para incluir no cardápio.

Entre as ações que serão implementa-
das, a nova proposta inclui a realização 
de eventos, principalmente no período 
de baixa temporada e de frio, para “es-
quentar“ o clima a manter o convívio dos 
associados agradável durante o ano todo, 
adequando o cardápio às estações e datas 
comemorativas, como por exemplo, festi-
vais de massas, queijos e vinhos, sopas e 
caldos e também eventos típicos de épo-
ca, como festas juninas, dia das crianças, 
festa da primavera, reveillon, carnaval, etc.

No comando desta equipe está o 

soCial

Sr.Hamilton, que você poderá conhecer 
um pouco melhor num pequeno resumo 
sobre sua experiência profissional, apre-
sentado neste jornal. Venha conhecer esta  
nova equipe que terá o prazer em recebê-
-los na Praia do Gonzaga!

Conheça um pouco da carreira e história 
de Hamilton José Nascimento, novo con-
cessionário da Barraca de Praia da APM 
Santos: Nascido em Aracaju – Sergipe, Ha-
milton desde cedo se interessou pela arte 
da gastronomia e pelas atividades que en-
volvessem o relacionamento e o contato 
pessoal.     Como integrande da Marinha 
Brasileira aprendeu a disciplina do serviço 
de garçom e destacou-se pela postura e 
técnica ao servir o alto comando em reu-
niões e eventos.  

Neste momento, visualizou uma opor-
tunidade de trabalho, além das fronteiras. 
Buscou treinamento profissional e, assim 
ingressou no mundo dos eventos sociais, 
corporativos e esportivos – ora como co-
laborador, ora como empreendedor, coor-
denando e realizando eventos. Aprimo-
rou suas técnicas trabalhando em hotéis, 
restaurantes e empresas do segmento de 
alimentos e bebidas, na maioria deles, em 
cargos de chefia.

O reconhecimento pelo seu trabalho, 
o espírito empreendedor o incentivou a 
ter seu próprio negócio.  Em pouco tem-
po, aquele menino curioso que gostava 
de saber como se confeccionava doces e 
salgados,  agora gerenciava seu próprio 
negócio, o Parthenon Recepções, um 
buffet para organizar e atender  os mais 
diversos eventos.  

Entre os principais clientes, ao longo do 
tempo, atendeu a Petrobrás e a Vale do Rio 
Doce, organizou camarotes para o carnaval 
da Brahma e para o grupo de forró Pré-Caju.    

Para ampliar seu conhecimento no mer-
cado de turismo, participou de reuniões 
do Conselho Municipal de Turismo de 

Aracaju, congressos e seminários, visitou 
feiras de negócios em São Paulo, como a 
Fispal, Equipotel, entre outras.

Filiou-se à Associação Brasileira de Bar-
tenders (ABB) e ao International Barten-
ders Association (IBA), e,   atuando como  
Bartender Profissional,     disputou cam-
peonatos com os mais conhecidos barten-
ders nacionais;   na categoria Coquetela-
ria Clássica, em 1997 recebeu o título de  
Campeão Brasileiro com o coquetel Rosa 
Vermelha. 

Quatro anos mais tarde - como membro 
da ABB- fez parte da comitiva de barten-
ders brasileiros que foram representar nos-
so país nos campeonatos internacionais 
e mais uma vez consagrou-se Campeão 
Luso-Brasileiro (2001).

Hamilton  não parou por aí: entrou na fa-
culdade de Turismo e Eventos e formou-se 
em 2004. Optou em continuar seus estu-
dos no Centro Universitário Senac – Hotel 
Escola Águas de São Pedro – SP e em 2008 
concluiu sua pós-graduação em Adminis-
tração Hoteleira e fez os cursos de exten-
são universitária nesta mesma instituição.

Mudou-se para o Estado de São Paulo 
e trabalhou como maître em restaurantes 
famosos como o Pateo da Luz da Avenida 
Paulista, o Don Pepe di Napoli em Santos 
e mais recentemente no Grande Hotel São 
Pedro – Senac Águas de São Pedro.

Atuou ainda como Professor nos cursos 
de qualificação profissional de Garçom, 
Maître e Bartender em Projetos de Desen-
volvimento Social, capacitando jovens e 
adultos para o mercado de trabalho, tan-
to para gastronomia, hotelaria e cruzeiros 
marítimos.

Toda esta bagagem de vida e de expe-
riência profissional é que Hamilton propõe 
colocar em prática na nova direção da 
Barraca da Associação Paulista de Medici-
na - Santos, localizada na orla da praia do 
Gonzaga, em Santos. 
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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

Para aqueles 
que apreciam 
um “Carnaval 
de Raízes“, 
com muita 
a n i m a ç ã o , 
amigos e sam-
ba no pé, as 
Assoc iações 
Liberais pro-
movem este 
ano uma festa 

com nostalgia e resgate de um carnaval que nos 
remete ao passado. 

Este ano, o evento é aberto e necessita de 
você para aquecer e comandar a alegria desta 
XIX Edição. As barracas receberão decoração 
apropriada executada por cada entidade, vale 
até um concurso de qual acertou no gosto da 
galera, bandas e escolas de samba da região 
abrilhantarão o evento. Ofereceremos as cami-
setas gratuitamente, que poderão ser retiradas 

XIX CARNAVAL LIBERAL: Associações inovam 
oferecendo “Carnaval de Raízes“

soCial

Diretoria se reúne na APM Santos confraternizando a 
chegada do Carnaval Liberal

Reunião de Lançamento do Movimento Loss

Tema: Segurança Pública em Santos.
Convidado: Dr. Aldo Galiano Júnior 
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Data: 25.02.14 
Terça-feira

Horário: 20h00
Local: Associação Paulista de Medicina – Santos

na APM Santos com antecedência, para aqueles que curtem costumizar.
Ah...e que tal vc trazer sua própria fantasia???


