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Diretoria

Neste penúltimo editorial de minha gestão, saúdo a nova Diretoria que já eleita, tomará posse 
em 18 de outubro próximo. Caberá a eles dirigirem nossa Associação durante o triênio de 2014 a 
2017. Desejo que tenham pleno sucesso em suas realizações e que possam ampliar as conquistas 
das gestões anteriores. Como eleita primeira Vice-Presidente da APM Santos e Diretora Distrital da 
APM Estadual, estaremos juntos nesta tarefa. Sejam bem-vindos!

DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente - Sara Bittante da Silva Albino
1º Vice Presidente - Lourdes Teixeira Henriques
2º Vice Presidente - Ricardo Gonçalves
Secretária Geral - Maria Lucia Gonçalves Ghermann
1º Secretário - Márcia Souza Carvalho
2º Secretário - Nídia Helena Morgado
1º Diretor Patrimônio e Finanças - Messias Elias Neto
2º Diretor Patrimônio e Finanças - Danilo Abrantes Coelho
Diretor Defesa Profissional - Marcelo André de Barros Olmas Hernandez
Diretor Científico - João Carlos Mendes Vasconcellos Guido
Diretor Científico Adjunto - Ana Lúcia Nunes Pereira
Diretor Social e Cultural - Ricardo Alberto Aun
Diretor Responsabilidade Social - Lilian Wendy Alexandra da Cunha Gloria
Diretor Esportes e Barraca de Praia - Ana Beatriz Soares

CONSELHO FISCAL EFETIVO
Antonio Carlos Vianello Picca
Evaner Coscia
Giselle Martins Cid Perez

CONSELHO FISCAL SUPLENTE
Claudio Miguel Carpes da Silva Rodrigues
Flavio Ferraz de Paes e Alcântara
Lenice Matano Salgado e Carvalho

DELEGADOS NA APM ESTADUAL
Ana Letícia Bittante da Silva Albino
Edmar Gomes
Gilberto Luiz Gonzalez Monteiro
Luciana Cleaver Aun
Renata Fátima de Oliveira Siqueira
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dEfEsa profissional
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A Diretoria de Defesa Profissional 
da APM Santos está convidando os 
representantes das operadoras de 
saúde na baixada santista, para dis-
cutirmos o Atendimento Ambulato-
rial em Puericultura. 

Até o momento já recebemos os re-
presentantes da ABET em 16/06/2014 
e da CABESP em 30/06/2014. Partici-
param destas reuniões Dr. João Sobrei-
ra, Diretor de Defesa Profissional da 
APM SP e os pediatras Dra. Ana Beatriz 
Soares e Dr. José Arthur Ramos Alves.

Conforme amplamente divulgado 
pela SBP, a Agência de Saúde Suple-
mentar (ANS), através da Resolução 
Normativa 338 de 21 de outubro de 
2013, incluiu o procedimento pediá-
trico Atendimento Ambulatorial em 
Puericultura no Rol 2014 as ANS. 
Uma vez incluído no Rol, passa a ser 
cobertura obrigatória.

Consulta de Puericultura 
Dra. Sara Bittante da Silva Albino

3ª Vice Presidente da APM Santos

Portanto, desde 02 de Janeiro de 
2014, o pagamento do Atendimento 
Ambulatorial em Puericultura passou 
a fazer parte da cobertura assisten-
cial mínima obrigatória pelos planos 
privados de assistência à saúde su-
plementar –valendo para todas as 
operadoras, todas as cooperativas 
médicas e intercâmbio. 

O procedimento - Atendimento 
Ambulatorial em Puericultura - tem 
na CBHPM vigente desde 18 de ou-
tubro de 2013: Código 1.01.06.14.6, 
Porte 38, Valor R$ 148,11 (valor rea-
justado em 18/10/2013).

A Tabela Normativa 338 de 21 de 
Outubro de 2013, foi publicada no 
Diário Oficial da União  - DOU - de 
22 de Outubro de 2013, pag. 51-53, 
Seção 1, onde pode ser consultada, 
podendo ser acessada também noo 
portal da ANS (http://bit.ly/VTrzgp) ou 

no portal da SBP (http://bit.ly/1zSQii8)
Nessa Resolução 338, o procedi-

mento Atendimento Ambulatorial em 
Puericultura encontra-se no Anexo III/
Diretrizes Clínicas, onde também foi 
inserida a tabela de regularidade e 
frequência e seu detalhamento (en-
viados em anexos e-mail).

A Sociedade de Pediatria está orien-
tando os pediatras a denunciarem a 
ANS as operadoras de planos de saú-
de que não seguirem a RN 338. Entre 
em contato com o Canal do Pediatra.

A Diretoria de Defesa Profissional 
da APM Santos, pede aos pediatras 
da nossa região, que entrem em 
contato conosco, para comunicarem 
quais planos já foram contatados por 
vocês e não se manifestaram e para 
participarem das próximas reuniões 
com representantes das OPs, planos 
e cooperativas.

24/09 (Quarta) - A essência da liderança.
30/10 (Quinta) - Administre sua energia, não 

seu tempo!
26/11 (Quarta) - Planejamento de vida para 

2015.

Projeto Cuide-se, Doutor! apresenta uma série 
de palestras com a psicóloga Simone Goliath

Usando as técnicas da PNL - Programação Neurolinguística e 
coaching, as palestras tem o objetivo de oferecer aos participan-
tes, oportunidades para descobrir suas maiores habilidades, forças 
e também fraquezas que possam ser desenvolvidas, fortalecendo 
assim suas emoções. 

O resultado de tudo é gerar o autoconhecimento para que sin-
tam-se preparados, motivados, com autoestima e principalmente 
fortalecido em seus comportamentos para conquista de grandes 
resultados.Todas as palestras serão realizadas das 19h30 às 20h30, 
no Auditório da APM Santos.

Agenda

projEto  CuidE-sE, doutor!
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soCial

Em nome da Comissão Organiza-
dora do III Congresso Interdiscipli-
nar da APM Santos agradeço a to-
dos colegas que prestigiaram nosso 
evento, seja como palestrantes ou 
como participantes. A finalidade 
da proposta foi alcançada, ou seja, 
unir a classe médica de nossa região 
num evento científico que a repre-
sente e reverencie a qualidade de 
nossos profissionais.

III Congresso Interdisciplinar APM Santos

Em meu nome, agradeço aos cole-
gas da Comissão Organizadora, aos 
Patrocinadores, aos membros da atual 
e da futura Diretoria da APM Santos 
pela colaboração na realização do 
Congresso. Faço um reconhecimen-
to do exaustivo trabalho e dedicação 
de nossos funcionários para que tudo 
transcorresse sem nenhuma falha, 
desde a equipe da secretaria, como 
da manutenção e de segurança. Nos-

sos parceiros do suporte de informá-
tica, web designer foram valiosos na 
estruturação do evento. Um carinho 
especial ao Buffet Rosely pelos deli-
ciosos quitutes.

Pessoalmente, sinto-me honrada 
em ter coordenado estas atividades 
durante os 3 anos de minha gestão. 
Desejo que a nova diretoria acredi-
te nesta proposta e a consolide nos 
próximos anos.

Dra. Lourdes Teixeira Henriques
Presidente APM Santos



Toledo
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rEsponsabilidadE soCial

XXX Noite da Pizza - 15 de agosto
 Dra. Ana Beatriz Soares

Diretora do Departamento de Responsabilidade 

Social e Coordenadora do Projeto Menina-mãe

É com muita felicidade que chegamos 
a XXX Noite da Pizza, aqui na APM San-
tos, em prol do Projeto Menina-mãe.

Setembro vem ai e vamos comemo-
rar os 7 anos de projeto com o lança-
mento de uma cartilha com todas as 
leis que auxiliam as meninas gestantes.

O projeto, também parceiro da 
Rede de Amamentação, comemora 
aqui na APM mais um mês dedicado 
ao estímulo ao Aleitamento Materno!

Amamentar é uma das primeiras 
formas de se amar um filho. Outras 
formas virão, mas esta experiência é 
inesquecível.

A noite da Pizza já virou uma Noite 
tradicional, com um clima muito ami-
gável, boa pizza, excelente música e 
instrutores de dança.

Assim o projeto consegue bene-
ficiar meninas gestantes carentes. 
Já passaram por nós 260 meninas. 
As oficinas de emoções com as psi-
cólogas, oficinas da cidadania (com 
as assistentes sociais), oficina do 
corpo(fisioterapeutas) da maternidade 
(com pediatras e obstetras), além das 
oficinas de artesanato(artesãs) e ofici-
na de culinária(com a nutróloga e téc-

nica em nutrição) ajudaram muito es-
tas meninas, a perceber que o mundo 
é maior do que elas vivenciaram até 
agora e que podem e devem sonhar 
com um mundo diferente e melhor 
para seus filhos, onde pode haver en-
tendimento, diálogo, sonhos…. e que 
pode haver esperança num futuro pró-
ximo através do estudo e do trabalho.

 Firmamos parceria com a Zezé Coif-
feur e iniciamos a oficina da autoes-
tima, com 2 meninas do Projeto que 
estão fazendo estágio, tendo a opor-
tunidade de desenvolver seus conhe-
cimentos e sonhos. Gostaria muito de 
agradecer esta parceria. Que possa-
mos arranjar outras e que estas meni-
nas se sintam acolhidas em outras pa-
ragens para iniciar outro momento de 
vida: trabalho e estudo para que pos-

sam estar cada vez mais embasadas e 
possam cuidar melhor de seus bebês.

Outra parceria que tenho que co-
mentar que já é um sucesso é o Nú-
cleo de Psicanálise de Santos, onde é 
feita uma supervisão para as voluntá-
rias do Projeto.

Assim, este ano ainda teremos mais 
uma Noite da Pizza, que será coordena-
da por outra colega uma vez que nos-
sa diretoria finda em 18 de outubro. O 
projeto continua firme e forte, coeso, 
com todas as voluntárias mantendo a 
estrutura e o alto nível de programação. 
Existe união e comprometimento que 
faz com que as sementes frutifiquem.Só 
tenho a agradecer a oportunidade de 
ter coordenado por 3 anos este projeto. 
Agora é hora de mudança. Mas mudan-
ças são bem-vindas!
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aContECE

Agenda 
Científica

CiEntífiCo Cultural 

Agenda 
Científica

Cine 
Debate 
& Ciclo de 
Cinema:
Tudo sobre minha 
mãe  (Espanha,1998)
Direção: Pedro Almodóvar. Elenco: Penélope Cruz, Rosa María 

Sardá, Fernando Fernán Gómez, Marisa Paredes, Cecilia Roth.

No dia de seu aniversário, Esteban (Eloy Azorín) ganha de pre-
sente da mãe, Manuela (Cecilia Roth), um ingresso para a nova 
montagem da peça “Um bonde chamado desejo”, estrelada por 
Huma Rojo (Marisa Paredes). Após o espetáculo, ao tentar pegar 
um autográfo de Huma, Esteban é atropelado e morre. Manuela 
resolve então ir até o pai do menino, que vive em Barcelona, para 
dar a notícia. No caminho ela encontra o travesti Agrado (Anto-
nia San Juan), a freira Rosa (Penélope Cruz) e a própria Huma 
Rojo. Comentários Eduardo Ricci (Jornalista e Cineasta), Adriana 
Maria Breda Fatalla (NPSR) e Giselle Cid Perez

CINE DEBATE 27 de setembro de 2014 -15h30

13/09 – 20h: Jantar Dançante em Comemoração aos 75 
Anos da APM Santos

Agenda 
Social
Agenda 
Social

04/09 – 17h: Curso Principles and Pratice of Clinical Research 
– Harvard

09/09 – 20h: Reunião do Departamento de Alergia da APM 
Santos “Exames por imagem – TC - Ressonância Magnética 
– RX” Dra. Marcia Corrêa -  Clínica Radiológica de Santos

10/09 – 19h30: Aula do Departamento de Oftalmologia da 
APM Santos

03/09 – 19h30: Aula do Departamento de Oftalmologia da 
APM Santos

10/09 – 20h: Reunião do Departamento de Dermatologia da 
APM Santos

11/09 – 17h: Curso Principles and Pratice of Clinical Research 
– Harvard
11/09 – 20h: Reunião do Departamento de Coloproctologia 
da APM Santos

18/09 – 17h: Curso Principles and Pratice of Clinical Research 
– Harvard

24/09 – 20h: Reunião do Departamento de Dermatologia 
da APM Santos

25/09 – 19h: Palestra do Departamento de Ortopedia “3º Módu-
lo Ombro e Cotovelo”

17/09 – 19h30: Aula do Departamento de Oftalmologia da 
APM Santos

19/09 – 19h30: Discussão Anátomo Clínica – Coordenação Prof. 
Dr. Roberto Focaccia - Prof. Dr. Ângelo Sementilli 

25/09 – 17h: Curso Principles and Pratice of Clinical Research 
– Harvard

30/09 – 19h30: Palestra do Departamento de Nutrologia “Nu-
trição Parenteral em UTI Neonatal” e “Suplementação Alimen-
tar para Crianças”

26/09 – 14h:  Aniversário do Projeto Menina-mãe
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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

 

Dia da Secretária na APM Santos
Em homenagem ao Dia da Secretária será realizada a palestra 

“Autoestima”, com Simone Goliath, na APM Santos.
A sua autoestima afeta diretamente tudo o que você faz, afeta 

seu trabalho, sua vida social, seus estudos. Com uma boa autoesti-
ma, você muda  a forma como lida com as pessoas, por exemplo, 
seus colegas de trabalho, pois será mais confiante, saberá se co-
locar, não terá medo de falar sobre qualquer assunto que precisar.

É a autoestima que determina se você é capaz de dominar 
os problemas do dia a dia, como também determina sua ca-
pacidade de se respeitar e fazer valer os seus direitos e suas 
necessidades. Autoestima é se sentir confiante e adequado. É 
se sentir competente e merecedor.

Esperamos você para esse bate papo. 
As inscrições devem ser feitas na Secretaria da APM Santos 

até dia 30/09. O evento terá Coffee Break e Sorteio de Brindes .

Data: 03 de Outubro de 2014 (Sexta – feira)
Horário: 19h
Local: APM Santos 

soCial

projEto  CuidE-sE, doutor!

 

“Que todas as secretárias, tenham em mente 
a vontade de recomeçar um novo dia com 
espírito de vencedora, mesmo diante das 

dificuldades da vida. (...) Que possam entender 
as qualidades, os defeitos e as diferenças dos 
seus semelhantes através do diálogo permanen-
te e incansável, (...) Mulheres, jovens, maduras, 
idosas, não importa... cada uma tem uma função 
importante não só perante o seu trabalho, ou em 
seu lar, perante os seus filhos, e a sua família, 
mas, também diante da sociedade. Contribuindo 
assim, cada vez mais para um mundo melhor. Fe-
liz dia da secretária.”

Fonte: www.mensagenscomamor.com


