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Com a presença dos ex-presidentes da
AMS, Arnaldo Duarte Lourenço, Gilberto
Simão Elias, Alberto Augusto Gonçalves,

Carlos Henrique Alvarenga Bernardes, Luiz Car-
los Ferraz e Alexis Carneiro, e o presidente da
Unimed, dr. Raimundo Vianna de Macedo, a Fes-
ta Árabe foi muito elogiada por todos que compa-
receram. Sobrou animação e o jantar estava ex-
celente. A organização coube ao diretor social Gil-
berto Guimarães, com ajuda do colega Ricardo
Aun. O designer gráfico do convite foi feito por
Gustavo Costa Guimarães. O evento teve os se-
guintes patrocinadores: Laboratórios Pasteur, Clí-
nica Endocentro, Multimagem, Unicred, Análises
Clínicas de Santos, Lojas Caléche, Casa Branco
Câmbio e Turismo e Camisaria Paramount.

FESTA ÁRABE FAZ SUCESSO
Evento social confraternizou
comunidade médica
em torno da AMS
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mente envolver pelo stress da vida moderna, a tripla
jornada de trabalho (profissão, família e moradia) o
perfeccionismo que a medicina exige, as noites mal
dormidas, quando aproveitamos a quietude para es-
tudarmos, as lutas de classe que nos motivam à jus-
tas reivindicações, enfim: como aguentamos?

Me alegra observar que as novas gerações já
fazem opções que não as sufocam tanto: optam por
casar, por ter filhos, com ou sem a tradicional estrutu-
ra familiar, cobram a efetiva participação de seus par-
ceiros em todas as atividades e decisões referentes
ao espaço comum e à estrutura familiar. Conduzem
suas vidas priorizando o bem-estar comum e pesso-
al, proporcionando a todos os que com elas convi-
vem um cotidiano mais organizado e light.

Consola-me saber que educamos bem as nos-
sas jovens...

E voltando a nossa escritora, seu livro mais
marcante foi “Não apresse o rio... ele corre sozinho”.
Sugestivo não?
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Editorial
Caros colegas
Quando me solicitaram um editorial sobre o dia

internacional da mulher, nem me lembrava mais que
já havia passado. Pausei meus afazeres para lem-
brar o que havia feito neste dia. Óbvio que não lem-
brei; pudera, com a vida moderna tão corrida e cheia
de compromissos, não lembro nem que dia é hoje
sem recorrer ao calendário.

Repentinamente veio um nome de mulher povo-
ar os meus pensamentos: “BARRY STEVENS”, uma
escritora e terapeuta que escreveu alguns livros en-
tre as décadas de 60 e 80, baseados nas experiên-
cias vividas junto às tribos dos índios norte-america-
nos, comparando profundamente o comportamento
das mulheres indígenas e o da mulher norte-ameri-
cana.

Seu trabalho foi uma importante abordagem das
reações e sentimentos dessas mulheres, com uma
séria desvantagem para a mulher (dita) civilizada,
vulnerável a todos os apelos, imposições e cobran-
ças de uma sociedade em transformação.

E nós, mulheres médicas, nos deixamos facil-
Sônia Maria Ferrero

2ª Vice-Presidente

Artigo científico publicado na edição de março da
Transfusion, a revista oficial da American Associa-

tion of Blood Bank (AABB), a Associação Americana
de Banco de Sangue, tem autoria de nosso associado,
dr. Edmir Boturão Neto. O artigo, nas páginas 735 a
737, é intitulado “Novel IVS6-13C>T mutation recogni-
zed as a cause of discrepancy between phenotyping
and genotyping in KEL*3,4 polymorphism identificati-
on”, e assinado pelos drs. Edmir Boturão Neto, Akemi
K. Chiba e José O. Bordin.

E m parceria com a AMS, o Movimento Médico
Paulista do Cafezinho Literário (MMCL) reali-

zará em nossa sede, de 14 a 16 de maio, o 3º
Congresso Paulista Comunitário de Letras, em co-
memoração ao 1º quinquênio do MMCL.

Segundo informa o coordenador dr. William
Moffitt Harris, para quem não enviou trabalho a
ser apresentado, como crônica, conto e poesia, o
ingresso custa R$ 50,00.

Artigo do dr. Edmir
Boturão na Transfusion

MMCL realiza 3º
Congresso Paulista
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Agenda CIENTÍFICA
� 07/04 – Depto. de Geriatria, aud. II, às 20
horas – Reunião da ABRAZ (cuidadores e fa-
miliares de pacientes portadores da doença de
alzheimer).
� 08/04 – Depto. de Psiquiatria, aud. II, às 20
horas. – Discussão Caso Clínico.
� 14/04 – Depto. de Dermatologia, aud. II, às
20 horas – Discussão Caso Clínico.
� 15/04 – Depto. de Psiquiatria, aud. II, às 20
horas. “Esquizo/Bipolar uso do Neuroléptico”,
dr. José Cássio Pita.
� 26/04 – Departamento de Acupuntura, reu-
nião às 20 horas.
� 27/04 – Depto. de Oftalmologia, aud. II, às
20h30. “Refração”, dra. Neusa Santana.
� 28/04 – Secretaria Municipal de Saúde, aud.
I, às 8 horas. Seminário “Dia Mundial das Víti-
mas de Acidentes e Doenças do Trabalho”.
� 29/04 – Depto. de Psiquiatria, aud. II, às 20
horas. “TDAH”, com o prof. dr. Erasmo Coselo.
� 30/04 – Depto. de Clínica Médica, aud. II, às
20 horas. “Estratégia de busca em bancos de
dados online”, profª. Me. Maria Eduarda Puga.

Vera Irene L. Galindo Decker formou-se médi-
ca pela Universidade Federal do Paraná, em

1959, tendo como colega de turma Zilda Arns.
Optou por Santos para especializar-se em Aneste-
sia, na Santa Casa, cujo serviço era chefiado pelo
renomado dr. Armando Fortuna, um dos melhores
do País. Titulou-se especialista pela Sociedade
Brasileira de Anestesia, em Curitiba; e estagiou em
Strasbourg, França, no Hospital Louis Pasteur. No
início da carreira, trabalhou junto ao famoso cirur-

OVII Fórum Internacional de Ate-
rosclerose e Risco Cardiovas-

cular aconteceu nos dias 26 e 27 de
março no auditório da AMS. O encon-
tro foi realizado pela Regional Santos
da Sociedade Latino-Americana de
Aterosclerose (SOCESP), sob a co-
ordenação do dr. Hermes Toros Xavier,

presidente do Departamento de Cardiologia da AMS e presidente da Regional San-
tos da SOCESP.

gião santista, dr. Marcílio Ferraz, cujos pacientes
achavam-na muito menina para tamanha respon-
sabilidade. Sempre desejosa de aprender, com-
pletou vários cursos: Tratamento da dor, Terapia
Comportamental de Estresse, Tratamento da Ansi-
edade no Pré-Operatório, dentre outros, e já rea-
lizou mais de 80.000 anestesias. Continua atuan-
do junto à Casa de Saúde de Santos.

Vera, parabéns por estas cinco décadas dedi-
cadas a esse importante ramo da Medicina na
Baixada Santista! Excelente médica, humana e de
ética impecável, tornaram-na exemplo do que é
ser uma anestesista de primeiríssima grandeza.

Anestesista modelo

DIVULGAÇÃO

SOCESP realiza VII
Fórum Internacional

Drs. Hermes, José Britto e Manlio Cantero

Agenda SOCIAL
� 07/05 – Noite da Pizza.
� 09/05 - Almoço do Dia das Mães.
� 22/05 - Noite Alemã.

NOVOS ASSOCIADOS - A AMS saúda os novos associados que passaram a integrar os quadros
da entidade. Bem-vindos drs. Bruno Rafael Z. M. Pontes, Alexandre Americano Quintela, Fernan-
da Maria Ferrero, Jairon Nascimento Alencar, Luiz Otávio Lopes Abrantes, Flávia Canal Ferreira
de Souza, Rasaria Maria Silva e Luiz Fernando Silva Boccato. A AMS é do associado!

MANOEL RAMOS E NEIDE RAMOS
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Mais fotos no site da AMS: www.ams.org.br


