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A APM Santos oferece aos associados a possibilidade de educação médica de qualidade, trazendo curso por videoconferên-
cia, em parceria com a Harvard Medical School - Principles and Practice of Clinical Research. Acessem o site: ppcr.hms.harvard.
edu, e informem-se sobre todos os detalhes do curso. Na página 3, anexamos programação que será realizada nas dependên-
cias da APM Santos de fevereiro a outubro de 2014.  Aos interessados em fi nanciamento para o investimento, procurem por Sr. 
Gilsei, na Unicred. Há taxas especiais em até 24 meses. IMPORTANTE: INSCRIÇÕES SOMENTE PELO SITE DA HARVARD ATÉ 
30 DE DEZEMBRO DE 2013.



Diretoria

Prezados Colegas;
O mundo hoje é crescentemente competente e uma reforma educacional médica é um desafi o 

premente para estarmos prontos para uma concorrência mundial. Nossas universidades estão 
perdendo pontos em qualifi cação. Entendemos que não podemos perder as chances e oportuni-
dades de qualidade, quando elas acontecem.

Nossa APM Santos foi convidada pela Harvard Medical School a fazer parte do programa de 
educação médica continuada desenvolvida pelo seu departamento de pesquisa. Prontamente 
nos equipamos e oferecemos aos colegas de Santos esta oportunidade. O curso será em nossas 
dependências todas às quintas-feiras de fevereiro à outubro de 2014, com dois workshops de 4 
dias em Boston e um no Brasil.

Todas informações podem ser conseguidas no site da Universidade: ppcr.hms.harvard.edu. 
Acessem o curso: Principles and Practice of Clinical Research. IMPORTANTE: As inscrições e o 
pagamento são diretamente feitos com a Harvard até 30 de dezembro de 2013.

A APM Santos proporciona como cortesia este curso aos associados, oferecendo suas de-
pendências, o equipamento necessário e toda infraestrutura, colaborando com a educação 
médica de qualidade.

Dra. Lourdes Teixeira Henriques - Presidente da APM Santos
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Todas as Ditaduras, sejam de Direita ou de 
Esquerda, têm aspectos fundamentais em co-
mum: impõem-se pelo golpe, suprimem as 
liberdades individuais, controlam a voz da im-
prensa, monopolizam a propaganda de caráter 
político e abusam das forças repressivas com a 
fi nalidade de perpetuar um projeto de poder.

Ao fi nal do século passado a América Latina, 
tradicional pela desigualdade social, a ignorân-
cia endêmica e o elevado nível de corrupção 
de suas oligarquias misturou em tais elemen-
tos o caldo de cultura favorável ao surto “re-
volucionário” que o líder Chaves apelidou de 
“Bolivariano”. A principal característica deste 
“modelo” é apoderar-se do poder pelas vias 
democráticas e constitucionais para depois cor-
roê-las gradual e sistematicamente. O processo 
é vitaminado por programas assistenciais de 
amplo espectro, turbinado pela Propaganda 
Ofi cial avassaladora e alavancado para-militar-
mente por ações ostensivas de simpatizantes 
fanáticos associados veladamente ou não a 

segmentos do crime organizado. O “Poder” 
assim construído auto atribui-se à “missão re-
dentora” dos clamores populares e com tal 
salvo-conduto não hesita em atropelar orde-
namentos jurídicos previamente vigentes. A 
“Revolução Bolivariana” que se espelha na 
ditadura cubana está consolidada em Vene-
zuela, Bolívia e Equador, países onde Assem-
bleias Constituintes “populares” e plebiscitos 
manipulados introduziram mudanças totalita-
ristas e garantiram reeleições sucessivas aos 
seus presidentes. Os governos da Argentina 
e do Uruguai partilham a mesma vocação. O 
Brasil conduzido pelo PT que nunca escon-
deu tal engajamento segue uma trilha cheia 
de pegadas deixadas pelos vizinhos boliva-
rianos. Muitos observadores políticos afi rmam 
que a sociedade e as Instituições Brasileiras são 
sufi cientemente robustas para resistir aos tor-
nados caribenhos. Depois dos malabarismos 
do mensalão, das turbulências anarquistas que 
vem estremecendo o País e do trator eleitoral 
do governo em todos os meios de comunica-
ção, pode ser ingênuo sonhar com um Brasil 
plenamente democrático a curto e meio prazo. 
O programa “Mais Médicos” é como um RX 
simples que sustenta a hipótese diagnóstica.

Defesa Profissional

Pércio Ramon B. Becker Benitez
1º Secretário - APM Santos
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CientífiCo

This course offered through the De-
partment of Continuing Education, 
Harvard Medical School covers the 
basics of clinical research (such as: 
how to formulate a research question, 
select study population, randomiza-
tion and blinding methods) to statis-
tical methods (data distribution and 
classification, statistical tests, sample 
size calculation, survival analysis, miss-
ing data and meta-analysis); data 
collection, monitoring and reporting 
(include training in manuscript writ-
ing); and study designs (observational 
studies, non-inferior and adaptive de-

This is the 2014 course program for the 3-hour 
weekly lectures in the distance-learning main 
component of the PPCR course.

Module 1 - BASICS OF CLINICAL RESEARCH
Tutorial Lecture - 20 February, 2014 4:00pm
Course Staff and Course Director*
• Opening remarks
• Syllabus and discussion on the course format
• Team introduction
• Sites introduction
• Using the Collaborative Learning Method: an overview
• Website tutorial
• Discussion

Lecture 1, 13 March 2014 4:00pm
Steve Freedman*
Introduction to Clinical Trials:
• Why perform a clinical trial?
• What is a clinical trial?
• Phase I studies; Phase II studies; Phase III/IV studies
• Introduction to ethics of Clinical Trials

Lecture 2, 20 March 2014 4:00pm
Jonathan Williams*
Selection of the Questions:
• Primary question
• Secondary question
• Adverse effects

PROGRAM SCHEDULE

signs and randomized clinical trials.
What to Expect
Our collaborative distance-learning 

training program in Clinical Research 
is part of the International Clinical Re-
search Training Program from Scholars 
in the Clinical Science Program (Har-
vard Medical School offered to partici-
pants from Boston and throughout the 
world. It is designed for individuals who 
wish to gain basic and advanced train-
ing in clinical trials before moving into 
the field and for those who have expe-
rience in this area and aim to broaden 
their role in the design, management, 

analysis, and reporting of clinical trials.
Learning Objectives: At the end of 

the course, participants will be able 
to design clinical trials in an effective 
manner, collect data appropriately, 
use the basic functions of a statistical 
software package, choose appropri-
ate basic statistical tests, run statistical 
analysis, critically read and understand 
a research paper, develop clinical re-
search based on integrity principles, 
design a basic survey, discuss the ba-
sics of article publication and the re-
viewing process, and describe more 
complex clinical trial designs.

Principles and Practice of Clinical Research 
Main Course

• Ancillary questions
• Natural history
• Frequent errors

Lecture 3, 27 March 2014 4:00pm
Felipe Fregni*
Study Population:
• Definition of study population
• Issues on generalization
• Trade-off: Internal validity vs. external generalizability
• Examples from landmark studies

Lecture 4, 03 April 2014 4:00pm
David Wypij*
Basic Study Design:
• Observational studies
• Randomized control studies
• Nonrandomized concurrent control studies
• Historical controls/databases
• Cross-over designs
• Factorial design
• Studies of equivalence
• Large clinical trials

Online discussion: Ethical and regulatory issues
• Distinguishing Clinical Research from Clinical Practice
• Equipoise and ethics of clinical research
• Ethical considerations in Randomized Clinical Trials
• Ethics of phase I research
• A moral theory of informed consent
• Children in Research

• Confidentiality
• Scandals and tragedies of research with human 
participants: Nuremberg, the Jewish chronic 
hospital and Tuskegee
• Special topic: ethical dilemmas in clinical research
• Special topic: Reasons patients refuse to par-
ticipate in Clinical Trials
• Special topic: effective patient communication 
- challenges and recommendations
• Special topic: Psychiatric symptom-provoking 
studies: an ethical appraisal

Lecture 5, 10 April 2014 4:00pm
Joseph Massaro*
Study Blinding:
• Type of Trials - unblinded trials
• Single Blind Trials
• Double-blind Trials
• Triple blind trials
• Special problems in double blind studies - 
matching of drugs, coding of drugs and assess-
ment of blindness

Lecture 6, 17 April 2014 4:00pm
Priscilla Driscoll-Schempp*
Recruitment of Study Participants:
• Strategies and Sources
• Monitoring
• Problems
• Reasons for participation
• Reducing dropout rates
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CientífiCo

Lotfi Merabet*
Participant Adherence:
• Considerations before participant enrollment
• Maintaining good participant adherence
• Adherence monitoring
• Special population of patients: the “skeptic”, 
the “pleaser”, “the information seeker”, “the 
hopeless”, “the money seeker”, “the profession-
al research participant”, “the high maintenance 
participant”, “the noncompliant participant”

Lecture 7, 24 April 2014 4:00pm
David Wypij*
The Randomization Process:
• Fixed allocation randomization
• Simple randomization
• Blocked randomization
• Stratified randomization
• Adaptive Randomization Procedures (base-
line adaptive randomization procedures)
• Mechanisms of randomization

Exam Module 1

Module 2: STATISTICS
Optional tutorial in Stata I, 29 April 2014
Rui Imamura*
• Getting started
• Entering data
• Working with commands, do-files and results

Optional tutorial in Stata II, 01 May 2014
Suely Matsubayashi*
• Descriptive statistics
• Regression and correlation
• ANOVA

Lecture 8, 08 May 2014 4:00pm
Roger Davis*
Statistics - Basics:
• Data classification
• Data distribution
• Descriptive methods for categorical data
• Descriptive methods for continuous data

Clinician Statistical Corner
Munir Boodhwani*
Case study 1: Data classification in clinical research
Case study 2: Sample size calculation

Lecture 9, 15 May 2014 4:00pm
Felipe Fregni*
Statistical Tests I:
• Estimation of parameters
• Comparison of population proportions (Chi-
square test and Fisher’s exact test)

• Comparison of population means (Student t-test, ANOVA)
• Linear Regression

Lecture 10, 22 May 2014 4:00pm
Felipe Fregni*
Statistical Tests II:
• Correlation (Pearson and Spearman correlation coefficient)
• Nonparametric tests for two group comparisons 
(Mann-Whitney and Wilcoxon Signed Rank Test)
• Nonparametric tests for more than two group 
comparisons (Kruskal-Wallis and Friedman Two-
Way Analysis of Variance)

Lecture 11, 29 May 2014 4:00pm
Jessica Paulus*
Sample Size:
• Dichotomous response variables (two indepen-
dent samples, paired dichotomous response)
• Sample size for continuous response variables 
(two independent samples)
• Sample size for equivalency of interventional studies
• Estimating sample size parameters
Practical example: How to calculate sample size for 
a grant application

Lecture 12, 05 June 2014 4:00pm
Roger Davis*
Survival Analysis:
• Estimation of the survival curve (Kaplan Meier estimate)
• Comparison of two survival curves
• Covariate adjusted analysis
• Use of survival analysis in clinical research

Lecture 13, 12 June 2014 4:00pm
Felipe Fregni*
Other Issues in Statistics I:
• Missing data
• Intention-to-treat analysis
• Covariate adjustment

Lecture 14, 19 June 2014 4:00pm
Felipe Fregni*
Other Issues in Statistics II:
• Subgroup analyses
• Comparison of multiple variables
• Meta-analysis of multiple studies

Exam Module 2

Module 3: PRACTICAL ASPECTS OF CLINICAL 
RESEARCH
Lecture 15, 26 June 2014 4:00pm
Gretchen Brodnicki*
Integrity in Research
• Disputes about authorship - when authorship fails
• The right or otherwise to publish data, patents 

and grant funding
• Scientific integrity and misconduct
• Publication practices
• Conflict of Interest

Suzanne George
Phase III and Multicenter Trials
• Challenges for Multicenter Trials
• Data Monitoring
• Site selection
• Funding and regulatory issues

July 1 - August 07 - SUMMER STATISTICS 
STUDY PERIOD

Lecture 16, 14 August 2014 4:00pm
Alan Zaslavsky
Design and Analysis of Surveys:
• Instrument design
• Design of survey administration
• Sample design
• Data collection
• Analysis

Online only - manuscript and grant writing
• Writing with clarity
• Writing in a non-native language
• Tables
• Figures
• Figures legends
• Rewriting the paper: reviewing style, spelling 
and second opinions

Lecture 17, 21 August 2014 4:00pm
John Ferguson
Assessing risk and adverse effects in clinical research:
• Reporting of adverse effects
• Determinants of adverse effects (length of 
follow-up, frequency of events and individual 
susceptibility)
• Signal detection in pharmacovigilance - chal-
lenges and recommendations
• Safety risk management and clinical development
• Risk management principles for pharmacovigilance

Lecture 18, 28 August 2014 4:00pm
Joyce Sutcliffe
The business of clinical research - negotiating contracts:
• Budgeting for ancillary services
• Budgeting for personnel
• Budgeting for patient fees
• Budgeting for quality assurance
• Budgeting for overhead
• Negotiating the study budget (intellectual 
property, confidential information, publication 
and termination, and payment terms)
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Agenda

Formatura dos Projetos Escola Unimed e Escola Uni-
med Junior

04/12 - 8h00

04/12 - 19h30
Departamento de Oftalmologia “Apresentação dos 
Trabalhos Científicos”

CientífiCo

Donald Halstead
Manuscript Writing:
• General format of scientific manuscripts
• Critical writing review
• Writing practice

Lecture 19, 04 September 2014 4:00pm
Caren Solomon*
Manuscript submission:
• What makes a great paper?
• Tips to get your research published in high-impact journals
• What high impact journals are interested to publish?
• Is there bias in the review process?

Exam Module 3

Module 4: STUDY DESIGNS
Online discussion: International/global research
• HIV trials in developing countries
• Ethical Imperialism? Ethics in International Collaborative Clinical Research

Lecture 20, 11 September 2014 4:00pm
Scott Evans*
Non-inferiority designs:
• Superiority trials
• Non-inferiority designs
• Goals of NI designs
• Choosing the non-inferiority margin

Lecture 21, 18 September 2014 4:00pm
Richard Kuntz*
Designs with medical devices and interim analysis:
• Clinical trials with medical devices
• Interim analysis
• Adaptive (flexible) design

Lecture 22, 25 September 2014 4:00pm
Clarissa Valim*
Observational Studies:
• Basic designs of observational studies
• Retrospective studies or cohort studies
• Sample size for observational studies
• Bias and confounding
• Control of bias
• Control of the phenomenon of confounding

Lecture 23, 02 October 2014 4:00pm
Robert Yeh*
Confounders in observational studies: using the method of propensity 
score:
• The issue of confounders in observational studies
• Methods to control for confounders
• Method of propensity score

Lecture 24, 09 October 2014 4:00pm
Shelley Tworoger and Felipe Fregni

Special panel: RCT vs. Observational Designs - how to choose?
• While RCTs are non-efficient in terms of cost and time, observational 
studies are associated with selection bias, unmeasured confounders and 
lack of blinding - how to choose them?
• RCTs - why should we choose this design?
• Observational studies - why should we choose this design?

Final Exam will be scheduled in November after the 5-Day Live 
intensive cours

Cultural 



ações  Comunitárias

A pergunta que sempre é feita: Por que usamos o teatro para 
aglutinar um grupo? Para responder, contarei um pouco da origem 
do teatro: A palavra teatro deriva do grego theaomai - olhar com 
atenção, perceber, contemplar. Theaomai não significa ver no sen-
tido comum, mas sim ter uma experiência intensa, envolvente, me-
ditativa, inquiridora, a fim de descobrir o significado mais profundo.

Porém, o teatro não é uma invenção grega, espalhada pelo 
resto do mundo. É uma manifestação artística presente na cultura 
de muitos povos e se desenvolveu espontaneamente em dife-
rentes latitudes, ainda que, na maioria dos casos, por imitação. 
Antes mesmo do florescimento do teatro grego na antiguidade, 
a civilização egípcia tinha nas representações dramáticas uma das 
expressões de sua cultura. Essas representações tiveram origem 
religiosa, sendo destinados a exaltar as principais divindades da 
mitologia egípcia, principalmente Osíris e Ísis. Três mil e duzen-
tos anos antes de cristo já existiam tais representações teatrais. E 
foi do Egito que elas passaram para a Grécia, onde o teatro teve 
um florescimento admirável, graças à genialidade dos dramatur-
gos gregos. Para o mundo ocidental, a Grécia ainda é considerada 
o berço do teatro, ainda que a precedência seja o Egito. 

No continente asiático, o teatro também existia com outras ca-
racterísticas. Na China, por exemplo, o teatro foi estabelecido 
durante a dinastia Hsia, que se prolongou do ano 2205 ao ano 
1766 antes da era Cristã. Portanto, o teatro chinês é o segun-
do, cronologicamente, antes mesmo do teatro grego. Como no 
Egito, surgiu também com características rituais. Mas, além das 
celebrações de caráter religioso, passaram também a ser evoca-
dos os êxitos militares e outros acontecimentos. A Índia começou 
a desenvolver seu teatro cinco séculos antes da era cristã. Países tão 
distantes como a Coréia e o Japão, mesmo sem contatos com o mun-
do ocidental, desenvolveram ao seu modo, formas próprias de teatro, 
a Coréia ainda antes da era cristã e o Japão durante a Idade Média.

A origem do teatro remonta as primeiras sociedades primitivas 
que acreditavam que a dança imitativa trazia poderes sobrenatu-
rais e controlava os fatos necessários à sobrevivência (fertilidade 
da terra, casa, sucesso nas batalhas, etc). Portanto, a conclusão 
de historiadores aponta que o teatro, em suas origens, possuia 
um caráter ritualístico. Com o tempo, passou a ser lugar de repre-
sentação de lendas relacionados a deuses e heróis.

O conceito de teatro, como algo independente da religião, só 
surgiu na Grécia de Pisístrato (560-510a.C.), tirano ateniense es-
tabeleceu uma dinâmica de produção para a tragédia. As repre-

A Origem do Teatro

sentações mais conhecidas e a primeira teorização sobre teatro 
vieram dos antigos gregos sendo a primeira obra escrita de que 
se tem notícia, a Poética de Aristóteles. O teatro ou a arte de re-
presentar floresceu em terrenos sagrados à sombra dos templos, 
de todas as crenças e em todas as épocas, na Índia, Egito, Grécia, 
China, entre outras nações e nas igrejas da Idade Média. 

O teatro é a expressão das mais antigas do espírito lúdico da 
humanidade. Durante os espetáculos, o texto dramático se rea-
liza mediante a metamorfose do ator em personagem. Este vai 
interagir com outros personagens e a platéia. O ser humano é 
um só em todo o mundo, e suas emoções básicas são as mes-
mas, por mais diferentes que sejam as motivações capazes de 
despertá-las. Esta foi uma das formas que o homem descobriu 
para manifestar seus sentimento de amor, ódio e dor. 

Nas artes cênicas, um ator/atriz é a pessoa que cria, interpreta 
e representa uma ação dramática baseando-se em textos, estí-
mulos visuais, sonoros e outros, previamente concebidos por um 
autor ou criados através de improvisações individuais ou coleti-
vas. Utiliza-se de recursos vocais, corporais e emocionais, apreen-
didos ou intuídos, com o objetivo de transmitir ao espectador o 
conjunto de ideias e ações dramáticas propostas. A melhor coisa 
que pode acontecer com o ator é deixar-se levar pela peça intei-
ramente. Ele então, vive o papel independente de sua própria 
vontade, sem notar como se sente, sem dar conta do que faz, 
agindo intuitivamente. O grande ator deve estar repleto de sen-
timento e deve sobretudo sentir o momento que está interpretan-
do. Portanto devemos aprender a deixar nosso inconsciente agir e 
quando ela entra em nosso trabalho, temos que saber não interferir.

Portanto, para se criar um ator/atriz, devemos trabalhar com 
suas emoções básicas, com o seu corpo e a relação de confiança 
mútua entre todos os personagens. Fica claro que, depois de 
algum tempo, cria-se um vínculo muito forte entre todos os com-
ponentes do grupo, facilitando qualquer tipo de empreendimen-
to a ser realizado. Este foi o motivo do nascimento do Grupo de 
Teatro Outros Rumos da APM Santos. 
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Dr. Dirceu Calió Rolino
Cardiologista

Coordenador do Teatro da APM Santos

Divulgação
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aConteCe

Confira eventos ocorridos na APM Santos

soCial

08/11 – Vernissage da Dra. Sara Bittante da Silva Albino

25 e 26/10 - II Jornada de Pediatria do Curso de Medicina 
da UNILUS - Tema: “Do Recém Nascido ao Idoso”
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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

Nova Barraca de Praia da APM Santos
Verão chegando e nossa nova barraca foi inaugurada em 24 de novembro. Novo look, espaço kids, cantinho para um violão, 

beach tennis, tudo para o conforto e lazer do associado.

soCial

Ilustrações: Turn On


