
Paralisação do Atendimento Eletivo aos Planos de Saúde25 de abril
Os médicos de São Paulo, ao lado dos 
cirurgiões-dentistas, farão uma grande 
manifestação na Avenida Paulista em 25 
de abril – Dia Nacional de Alerta na 
Saúde Suplementar. Esta foi a decisão 
das entidades médicas – Associação 
Paulista de Medicina, Cremesp e Simesp 
– e das sociedades de especialidade e 
regionais, durante reunião realizada na 
sede da APM, em 18 de março.
Desde cedo, no dia 25 de abril, serão 
abertas faixas sobre as reivindicações do 
movimento em todos os faróis nos dois 
sentidos da via, onde também haverá 
panfletagem para motoristas e pedes-
tres.  Além  disso,  os  manifestantes  de-
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vem se concentrar em alguns pontos 
principais da avenida, reunindo-se para 
um ato público na escadaria em frente ao 
prédio da Gazeta, por volta de 10h.
Neste mesmo dia, ocorrerá paralisação 
do atendimento eletivo aos planos de 
saúde, com o objetivo de chamar a 
atenção da opinião pública sobre os 
abusos das operadoras. Urgências e 
emergências estarão garantidas.
Na Baixada Santista, o movimento 
reunirá as Entidades Médicas - APM 
Santos,  Sindicato e CRM -  com 
programação a ser divulgada através do 
s i te  e  emai ls .  Contamos com a 
participação de todos!

Os manifestantes deverão se reunir em 
frente ao prédio da Gazeta, às 10h00

Foto: Divulgação

www.apmsantos.org.br
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EditorialCaro Colega,
A Associação Paulista de Medicina 
realizou no último dia 1 de março, uma 
reunião ampliada do movimento médico 
na saúde suplementar, para definir a 
pauta de reivindicações da classe para o 
ano de 2013 e o cronograma nacional de 
ações, a saber:

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES:
1) Valorização das consultas médicas. 
Cada comissão estadual definirá o valor 
mínimo reivindicado. Em São Paulo, será 
R$ 90,00;
2) Reajuste dos procedimentos com base 
na CBHPM (Classificação Brasileira 
Hierarquizada de Procedimentos 
Médicos), incluindo recuperação das 
perdas acumuladas nos últimos anos;
3) Contratualização de acordo com as 
exigências da ANS (Agência Nacional de 
Saúde Suplementar), especialmente 
quanto ao cumprimento da Instrução 
Normativa nº 49, segundo a qual, até 17 
de maio próximo, todos os contratos 
devem conter critério e periodicidade de 
reajuste dos honorários médicos de 
forma clara. Não devem ser assinadas 
minutas com frações de índices;
4) Sistema de hierarquização dos 
procedimentos médicos tendo como 
referência a CBHPM;
5) Aprovação de projetos de lei que 
favoreçam a valorização do trabalho 
médico junto aos planos de saúde, 
principalmente o PL 6964/10 (sobre a 
inserção do reajuste nos contratos).

CRONOGRAMA  2013:
Março e abril – Definições das pautas e 
estratégias de cada comissão estadual. 
I n í c io  das  negoc iações  com as 
empresas;
25 de abril – Dia Nacional de Alerta, com 
atos públicos e manifestações em todo o 
Brasil. Objetivo: expor para a população a 
insatisfação dos médicos em relação às 
operadoras de saúde. Cada comissão 
planejará e organizará as ações dos 
médicos nos respectivos estados;
Maio a julho – Negociações com as 
empresas;
Agosto – Assembleias estaduais para 
deliberar sobre as propostas dos planos 
de saúde;
Setembro – Nova reunião ampliada para 
avaliar os resultados da mobilização;
Outubro – Nova divulgação à opinião 
pública a respeito da situação do médico 
na saúde suplementar.
Convidamos os colegas a colaborarem 
com as entidades médicas regionais a 
mantermos um posicionamento firme no 
trabalho de negociação com as empresas 
em busca de remuneração digna e 
respeito profissional.
No dia 25 de abril, contamos com o 
apoio de todos para as iniciativas do 
Movimento Médico Regional - APM 
Santos, Cremesp e Sindicato.

Dra. Lourdes Teixeira Henriques 
 Presidente da APM Santos

EXPEDIENTEEXPEDIENTE

Jornal  APM Santos2

CEDIAL

CENTRO DE DIAGNÓSTICOS MÉDICOS DO LITORAL RM BEIRAMAR
DIAGNÓSTICOS MÉDICOS

CONVÊNIOS CREDENCIADOS
Ultra Sonografia
Mamografia Digital
Eletrocardiograma
Teste Ergométrico
Ecocardiograma
Eletroneuromiografia

Endoscopia Digestiva
Raio-X Digital
Densitometria Óssea
M.A.P.A. e Holter
Ecodoppler Vascular
Ressonância Magnética

COOPUS
DIX AMIL
DOCTOR’S
ECONOMUS
FUNDAÇÃO CESP
FUNDAÇÃO S.FRANCISCO DE ASSIS
FUSEX
GAMA SAÚDE
INTERMÉDICA

LIFE EMPRESARIAL
MARÍTIMA SAÚDE
MEDIAL SAÚDE
METRUS
NOTREDAME
PETROBRAS
PORTO SEGURO
PREVENT SÊNIOR
SANTA CASA DE SANTOS

AGF
AMEPLAN
AMIL PLANOS
BRADESCO
CAASP
CAPEP
CASSI
CLÍNICA MAIS SAÚDE
CORREIOS

SECONCI
SINASA
SUL AMÉRICA
TRASMONTANO
UNIMED
UNIVERSAL SAÚDE

1ª Ressonância Magnética de Praia Grande

Oferecemos exames particulares com os melhores valores da Baixada

Rua Sebastião de Oliveira, 47 - Boqueirão - Praia Grande - Tel.: 13- 3476-6161Rua Sebastião de Oliveira, 47 - Boqueirão - Praia Grande - Tel.: 13- 3476-6161

www.rmbeiramar.com.brwww.cedial.com.br
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Agenda Científica
03/04 - 19h30

06/04 - 08h30

             Departamento Científico de 
Oftalmologia – Aula: “Alergia ocular 
meibomite, blefarite e conjuntivites” 

Dr. Marcos Antônio de Araújo Bois

              Departamento Científico de 
Pediatria - “Terapia Biorreguladora – 
Indicações e Uso em Pediatria” 

Dra. Carmela Pedalino

10/04 - 19h30              Departamento Científico de 
Oftalmologia – Aula: “ Degenerações da 
córnea e conjuntiva, distrofias corneanas, 
olhos secos’’. 

Dr. Fabiano Ciola

17/04 - 19h30                 Departamento Científico de 
Oftalmologia – Aula: “Suspeito de 
glaucoma, glaucoma primário de ângulo 
aberto, princípios do tratamento clínico”.

Dra. Renata Archer

Agenda Científica

Agenda CulturalAgenda Cultural
Ponto de Encontro05/04 - 21h00

20/04 - 20h00 Noite Espanhola

FUTSAL
As inscrições para a Escolinha
de Futsal con�nuam abertas para 
crianças e adolescentes de 6 a 
16 anos, às segundas e quartas‐feiras ,
das 18:30 às 20:30, com o professor 
Fernando. 
Informações na Secretaria da APM.

FUTSAL
Cresce o número de participantes

do Projeto Cuide-se, Doutor!
Cresce o número de participantes

do Projeto Cuide-se, Doutor!
Acontece no próximo dia 7 de abril, às 8h30, mais um grande encontro dos 
participantes do Projeto Cuide-se Doutor e dos interessados em participar dos 
10km A Tribuna.
O encontro servirá mais uma vez para organizar os treinamentos com base na 
periodização e adequa-lo ao indivíduo e seus objetivos. Para os que pretendem 
participar, não esqueçam de tomar um bom café da manhã, usar roupas leves,  
tênis, abusar dos chapéus, bonés e óculos de sol. O protetor solar e a 
garrafinha de água são essenciais.
‘’O número de participantes está maior. No início éramos em 6, hoje somos em 
mais de 20 na equipe APM Santos, entre caminhantes e corredores. Participe, 
se condicione, caminhe ou corra. Acredite no seu talento, uma dose diária de 
exercício é a receita perfeita para bons resultados à sua saúde’’, comenta a 
educadora física da academia da APM Santos, Sandra Félix Serrão, juntamente 
com o Dr. Evaner Coscia, e que convidam a todos para o programa de 
treinamento e para o grande encontro nos 10 km A Tribuna.
Os interessados em fazer parte deste grupo devem entrar em contato com a 
professora no email  ou na secretaria da APM.felixserrao@ig.com.br
Bom treino a todos!

Equipe tem apoio da UNIMED SANTOS
nos 10 km A Tribuna

Em apenas quatro dias 12.043 vagas já foram 
preenchidas no 28º 10 KM Tribuna FM-

Unilus, a maior corrida de rua do Continente 
na distância, que será realizada no dia 19 de 

maio em Santos. Conhecida por sempre 
quebrar recordes, a prova mantém sua 

tradição e deve encerrar as inscrições em 
menos de uma semana, pelo que tudo indica.

A equipe da APM Santos está com tudo nos 
preparativos e ansiosos com a tão chegada 

data. Se você ainda não se inscreveu, corra, 
pois faltam poucas vagas.

Com o apoio da UNIMED SANTOS, a equipe 
com certeza fará bonito entre os 

participantes. A concentração será na Rua 
João Pessoa, em frente ao prédio de A 

Tribuna, próximo ao número 129.

Esperamos a participação de todos!

Foto: Bruno Miani/A Tribuna

nos 10 km A Tribuna

Qualidade de Vida
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Mais uma vez, a nossa noite da Pizza foi um 
verdadeiro sucesso! 

Contamos com a presença de muitos amigos e 
padrinhos que, além de ajudar no projeto, 
puderam se divertir e muito neste ambiente 
extremamente acolhedor e agradável.

Para que nossa festa acontecesse, tivemos 
também a participação de Fábio, nos teclados, 
dos instrutores de dança Juscelino e das lindas 
foto lembrança da Conceito 7. Todos colabo-
rando voluntariamente para que esta noite tão 
especial finalizasse em grande estilo. E claro, 
não podia faltar a tão saborosa e especial Pizza 
Kaskão.

Mais uma vez, o projeto Menina-mãe agradece a 
todos que acreditam neste projeto e conta  com 
todos para um próximo  encontro .

XXV Noite da Pizza em prol do Projeto Menina-mãeXXV Noite da Pizza em prol do Projeto Menina-mãe

Dra. Ana Beatriz Soares

Fotos: Nise Coelho

Adquira o seu livro do Projeto Menina-mãe
na APM Santos. Entenda o trabalho dos

voluntários e leia os problemas enfrentados
pelas novas mães nestes 5 anos!

Social

www.apmsantos.org.br


