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Defesa Profissional

Diretoria

É com prazer que inicio minha gestão. Sei que a responsabilidade é grande, mas acredito estar preparada 
para comandar esta instituição. A APM Santos é uma entidade forte, que há 75 anos representa a classe 
médica de toda a região da Baixada Santista. Por aqui passaram colegas ilustres, que contribuíram de forma 
relevante, para elevá-la ao patamar onde se encontra hoje, fato que aumenta ainda mais a responsabilidade 
que eu e minha diretoria assumimos.

Durante os últimos três anos fiz parte da diretoria e pude ver que a tarefa não é nada fácil, chegando 
muitas vezes ser árdua. Tenho como missão, ampliar todos os avanços conquistados na última gestão e ir 
além, nas atividades cientificas, manter curso da Harvard, que já formou sua primeira turma brilhantemente. 
Vamos atuar intensamente nos projetos sociais e iniciar a coleta permanente de lenços de cabeça para doar 
às mulheres que foram submetidas à quimioterapia. Quero agradecer à Dra. Lourdes Teixeira Henriques, a 
confiança depositada em mim ao me escolher para ocupar o cargo de presidente, a todos os colegas da 
antiga diretoria, pois, aprendi muito com eles e por fim parabenizar e agradecer a todos os colegas, que 
aceitaram fazer parte da gestão, que ora se inicia.
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Avanços e nova manifestação

Dra Sara Bittante da Silva Albino
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Caros associados;

Primeira reunião de Defesa Profissional da 
nova gestão no dia 20 de outubro. Para mim, 
estreante no cargo, ansiedade seguida de sa-
tisfação. Satisfação inicial pela acolhida de to-
dos, e em seguida pelo relato passado pelos 
integrantes da Comissão de Negociação com 
as Operadoras de Planos de Saúde.

Já ouvi muitas vezes a velha frase: “isso não 
adianta nada. Elas fazem o que bem enten-
dem”. Pois bem: para quem ainda pensa as-
sim, sugiro entrar no site de nossa APM Santos 
e verificar o quadro completo dos avanços ob-
tidos nos últimos dois anos. Vale destacar que 
apenas entre março e outubro deste ano foram 
mais de 40 reuniões com operadoras de planos 
de saúde, e na maioria dos casos foram obtidas 
melhorias significativas na remuneração médi-
ca. Ainda não é o ideal, claro, mas é o caminho.

A rigor, podemos dividir as operadoras em 
dois grandes grupos: as que aceitam sentar 
para negociar com as entidades representati-
vas da classe médica e as que não aceitam. 
Precisamos assumir uma postura firme em re-
lação àquelas que não aceitam negociar. En-
tre tantos outros motivos, isto é fundamental 
como forma de reconhecimento àquelas que 

aceitam a negociação. 
Se não tomarmos uma atitude firme, a postura 

intransigente de algumas irá rapidamente se dis-
seminar entre todas. E corremos o risco de perder 
o que foi conquistado a duras penas até aqui. 

Neste momento, foram apontadas as três em-
presas que mais desrespeitaram a Comissão de 
Negociação nas últimas tentativas de acordo: 
Green Line (antiga Sancil), Intermédica e Notre-
dame (as duas últimas controladas por investido-
res externos). 

Contra estas três operadoras, foi definido um 
dia de paralisação dos atendimentos, e será o 
dia 14/11, sexta-feira. Assim como nas outras 
oportunidades, a paralisação será acompanhada 
por diversas ações de mídia. E aí está o impacto 
maior. Todos temos a consciência de que um dia 
de não atendimento da nossa parte significaria 
até uma economia para as operadoras. Mas não 
se enganem: nenhuma delas gosta de aparecer 
negativamente na mídia, pois como todas as 
empresas, sua imagem é o bem mais valioso. 
E a experiência mostrou que ações de impacto 
na mídia as “convencem” a negociar. Por isso, 
convocamos e estimulamos todos os colegas a 
participarem deste movimento: Dia 14/11, sem 
atendimento às operadoras “Intermédica”, 
“Notredame” e “Green Line”. Abraços a todos.
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Dra.  Lourdes Teixeira Henriques
Vice presidente da APM Santos e Site Director PPCR Harvard Medical School

Curso de Pesquisa Clínica da Harvard Medical School  
Inscrições somente até 31 de dezembro

A APM Santos oferece aos associados 
a possibilidade de educação médica de 
qualidade, trazendo pelo segundo ano 
o curso por videoconferência em parce-
ria com a Harvard Medical School - Prin-
ciples and Practices of Clinical Research.

 Acessem o site: ppcr.hms.harvard.edu
Este é um programa de formação à 

distância , com um modelo de apren-
dizagem colaborativa em Pesquisa 
Clínica, que faz parte do Programa de 
Treinamento de Pesquisa Clínica Inter-
nacional do Departamento de Educa-
ção Médica Continuada (Harvard Medi-
cal School) oferecido aos participantes 
de Boston e em todo o mundo. Ele é 
projetado para profissionais da saúde 
que desejam obter formação básica e 
avançada em ensaios clínicos. E para 
aqueles que têm experiência nesta área 
e querem fazer parte de um network 
mundial de pesquisadores, o curso irá 
ampliar o conhecimento na elaboração, 
gestão, análise e escrita de estudos 

experimentais e não-experimentais. 
Ao final do curso, os participantes serão 
capazes de elaborar ensaios clínicos de 
uma forma eficaz , coletar dados de for-
ma adequada, usar as funções básicas 
e avançadas de um pacote de softwa-
re estatístico (STATA), escolher os tes-
tes estatísticos apropriados , executar 
a análise estatística, ler criticamente e 
compreender um trabalho de pesqui-
sa, desenvolver a investigação clínica 
com base em princípios de integrida-
de, desenvolver uma pesquisa básica, 
discutir os fundamentos da publicação 
do artigo e do processo de revisão e 
descrever os mais complexos modelos 
de ensaios clínicos. 

As aulas acontecem uma vez por se-
mana, às quintas-feiras, das17h00 às 
20h00. Começam em fevereiro e ter-
minam em outubro. Tratam-se de pa-
lestras muito interativas, uma grande 
oportunidade para que você possa in-
teragir com  colegas e professores de 

Harvard. Há outras atividades ao longo 
da semana no site do curso, a maioria 
das atividades são autoguiadas e você 
pode completá-las a qualquer momen-
to durante a semana.

Você pode completar o curso inteiro 
no seu país, embora haja 2 workshops 
de 2 dias cada, opcionais, em Boston 
em julho. Além de uma oficina de 5 dias 
no Brasil, com professores da Harvard, 
que será realizada ao final do curso. De-
pendendo do grau de seu conhecimen-
to sobre a metodologia de investigação 
clínica, este curso será importante para 
rever e aumentar o conhecimento so-
bre os fundamentos dos ensaios clíni-
cos e ainda oferecer a oportunidade de 
aplicar para um Clinical Research Fellow 
na Harvard. É um curso reconhecido 
mundialmente, oferecido pela Harvard 
Medical School, com seus renomados 
professores.

Inscrições até 31 de dezembro de 
2015, porém as vagas são limitadas.

Os workshops não são obrigatórios, 
mas altamente recomendados.

Orientação e auxílio ao preenchimen-
to da inscrição na APM Santos. Informa-
ções: cientifico@apmsantos.org.br. Tele-
fones: (13) 3289 2626 / (13) 3289 4615.

Visando colaborar com os coope-
rados, a UNICRED criou uma linha de 
crédito com taxa especial, para aqueles 
colegas que não podem expor do in-
vestimento a vista para o curso.

Empréstimo educacional com prazo 
de até 24 meses.

“O curso PPCR foi uma excelente 
experiência, na qual aprendemos 
sobre pesquisa clínica de maneira 
colaborativa, com colegas de di-
versos países e com diferentes 
bagagens. Foi um curso bastante 
intenso, que exigiu muita dedica-
ção, porém sem dúvida alguma 
valeu a pena”.

“Antes de fazer o curso fiquei apreen-
sivo se conseguiria fazê-lo junto com 
as responsabilidades da faculdade. O 
curso foi muito bom, consegui fazê-lo 
e concluí-lo com sucesso junto com a 
faculdade, no PPCR pude aprender 
tópicos essenciais para a pesquisa cli-
nica e pude também ver a importân-
cia da pesquisa na prática médica”.

“Realizar o PPCR em 2014 me acrescen-
tou conhecimentos de várias formas, 
aprimoramento nas técnicas de escrita 
de um artigo científico ou mesmo na re-
alização de uma metanálise, capacidade 
de julgamentos mais críticos em minhas 
leituras científicas, além da oportunidade 
de conhecer pessoas do mundo todo e 
abrir portas para possíveis estudos em 
Harvard School. O trabalho é árduo, mas 
vale muito a pena! Eu recomendo!”

Felipe PiccaroniCaio R. Magrini

Dra. Letícia Medeiros

PrinciPles anD Practice of clinical research
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social

Dia do Médico e Homenagem aos Remidos
Remidos 2014 da APM Santos



Toledo
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resPonsabiliDaDe social

A tarde em que o arco-íris brilhou 
na APM Santos

 Dr. Dirceu Calió Rolino 
Cardiologista – Membro do Grupo de Teatro Outros Rumos

 O Grupo de Teatro “Outros Rumos” 
da APM Santos, realizou no  sábado, dia 4 
de outubro, em comemoração a Semana 
da Criança, o espetáculo teatral “O Arco-
-Íris” para as crianças das creches Padre 
Lucio Florio, do Morro do José Menino 
e Tic Tac da Vila Margarida, em São Vi-
cente, além de muitas outras crianças de 
amigos, funcionários etc. cerrca de 220 
pessoas, entre adultos e crianças, diver-
tiram-se com o espetáculo muito colorido, 
em um ambiente lindamente decorado, 
onde haviam doces, salgados, bebidas, 
pipocas e lanchinhos, além da distribuição 
de brinquedos para todas as crianças. 

A participação de todos interagindo e 
cantando junto com os atores foi emo-
cionante. Sentimo-nos felizes por ter 
alcançado nosso objetivo, que é levar 
alegria, diversão e, principalmente, levar 
um pouco de cidadania para os nossos 
pequenos através da arte.

Nossos sinceros agradecimentos a to-
dos que colaboraram para a realização 
do evento,  a abnegação do grupo de 
atores que montou, elaborou o texto, 
decorou o salão e ensaiou durante mui-
tas semanas, e um abraço especial ao 
nosso Diretor Silvio Roupa, pela paciên-
cia e dedicação.
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acontece

Agenda 
Científica

científico cultural 

Agenda 
Científica

Cine 
Debate 
& Ciclo de 
Cinema:
A Pele que Habito (Espanha, 2011)
Direção: Pedro Almodóvar. Elenco:  Antonio Banderas, Elena Anaya, Blanca Suárez, Jan Cornet, Marisa Parades 

O Dr. Robert Ledgard (An-
tonio Banderas) é um cirur-
gião plástico famoso pelos 
transplantes de face; ele uti-
liza a pele humana como um 
pintor utiliza a tela. Robert é 
atormentado pela perda de 
Gal, sua mulher, que morreu 
após sofrer graves queimadu-
ras num acidente de carro e se dedica insanamente a criar uma 
pele superresistente, com a qual a esposa teria sobrevivido. Sua 
única filha (Blanca Suáres), com  problemas psicológicos desde 
a morte da mãe, é aparentemente estuprada por um rapaz (Jan 
Cornet) que acabara de conhecer, o que o faz buscar vingan-
ça, aprisionando-o em sua casa e fazendo dele sua cobaia. Tem 
como cúmplice Marília (Marisa Paredes). Na casa vive uma mis-
teriosa mulher, Vera (Elena Anaya), vigiada 24 horas por dia por 
Marília. Comentários de Raquel Pellegrini (Cineasta, Coordena-
dora dos Cinemas da Prefeitura Municipal de Santos) e Osvaldo 
Marba Ribeiro (NPSR)

CINE DEBATE 1 de Novembro de 2014 -16h

06/11 – 20h: Reunião do Departamento de Coloproctolo-
gia da APM Santos

07/11 – 13h: Caiçarão 2014 – Sociedade Brasileira de In-
fectologia

08/11 – 08h: Caiçarão 2014 – Sociedade Brasileira de In-
fectologia

06/11 – 19h30: Discussão Anátomo Clínica – Dr. Roberto 
Foccacia e Dr. Angelo Sementilli

11/11 – 08h: I Fórum do Município de Santos sobre a 
Dengue
14/11 – 09h: Dia Mundial do Diabetes na APM Santos
17/11 – 20h: Reunião do Departamento de Alergia da 
APM Santos “Urticaria e Anafilaxia”

22/11 – 08h30: Jornada do Departamento de Pediatria 
Ambulatorial da SPSP

27/11 – 19h30: Palestra do Departamento de Ortopedia 
da APM Santos 

29/11 – 08h: VI Jornada de Cirurgia de Cabeça e Pescoço 
– Fórum de Defesa Profissional da SBCCP

18/11 – 19h: Palestra do Departamento de Pediatria “Prê-
mio Jaime Muraiowisck”

17/11 – 19h: Palestra do Departamento de Nutrologia da 
APM Santos

26/11 – 18h: Palestra do Departamento de Cardiologia 
“Métodos Diagnósticos em Cardiologia para o Clínico” - 
Dr. Ibraim Masciarelli Pinto

28/11 – 08h VI Jornada de Cirurgia de Cabeça e Pescoço 
– Fórum de Defesa Profissional da SBCCP Campanha do “Lenço da 

Esperança”
Estamos arrecadando lenços para mulheres 
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.
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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

03/10 - Comemoração do Dia da Secretária 
na APM Santos

Caminhada da Primavera
 Dra. Ana Beatriz Soares

Diretora de Esportes e Barraca de Praia

 
“Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas peque-

nos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias, e a tristeza que vier”

esPortes e barraca De Praia 
azer

Sempre o mesmo dilema. Será que vai fazer sol ou vai chover? 
Nem uma coisa nem outra.

E assim fizemos nossa caminhada, até o emissário, e brindamos 
ao sol apesar dele não estar presente, e a possibilidade de po-
dermos estar ali naquele momento, um momento descontraído.

Pessoas me pediram para fazer uma trilha da Praia do Goes até a 
Praia de Sangava.

Quem conhece? Aqui pertinho de nós. Quem gostaria de partici-
par? Ligue para a APM e  avise do seu interesse !

Estas atividades são feitas para você, associado.


