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O Réveillon na bar-
raca de praia da APM
Santos movimentou
as areias do Boquei-
rão. A animação foi
contagiante nas últi-
mas horas do dia 31
de dezembro e alcan-
çou seu auge na pas-
sagem do ano com o
espetáculo pirotécnico
promovido pela Pre-
feitura e que iluminou
toda a orla santista. A
decoração da festa es-
tava perfeita e o es-
quema de segurança
foi eficiente, possibili-
tando a confraterniza-
ção entre associados,
familiares e convida-
dos, que elogiaram a
qualidade do churras-
co, bebidas e frutas.

BEM-VINDO 2013!

Domingo, 13 de ja-
neiro, pela manhã, o
Programa Cuide-se,
Doutor!, da Diretoria

de Esportes, promoverá caminhada trei-
no para preparar a equipe que represen-
tará a APM Santos na prova 10 Km Tri-
buna FM, em 19 de maio.

Caminhada é treino para os 10 Km Tribuna FM
A concentração ocorre a partir das 8

horas, na barraca de praia da APM San-
tos, no Boqueirão. Conforme explicam
o diretor, Dr. Evaner Coscia, e a coor-
denadora do evento, professora de Edu-
cação Física, Sandra Félix Serrão, estão
programados exercícios de alongamen-
to antes e depois da caminhada.
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REPRODUÇÃO

Para um bom desempenho, eles dão
as seguintes dicas: tome café da manhã;
use roupas leves e adequadas para prá-
tica esportiva, além de chapéu, boné ou
viseira, e óculos de sol; passe protetor
solar ou bloqueador; venha de tênis e
meia; e, para hidratar o corpo, traga gar-
rafa de água.

Alegria e
descontração
entre
associados,
familiares e
convidados,
que agitaram
a barraca de
praia para
saudar o
novo ano
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Prezado Colega,
Compartilho alguns resultados da inte-

gração entre a AMS e a APM, consolidada
em 3 de agosto de 2012. Como AMS tínha-
mos 832 associados e atualmente temos
1.173; ou seja, um aumento significativo do
quadro associativo, o que demonstra nos-
so potencial de crescimento. Em quatro me-
ses de integração ganhamos 68 novos co-
legas que nunca haviam pertencido a qual-
quer das entidades. Para dar suporte ao
atendimento, passamos a contar entre nos-
sos colaboradores com uma pessoa respon-
sável pela atividade de filiação, disponível
para visitar o médico, explicar-lhe os bene-
fícios e efetivar sua filiação, seja no consul-
tório ou hospital. Paralelamente aos esfor-

ços para aumentar nossa representativida-
de, estamos com inúmeros projetos para
dinamizar os eventos científicos em 2013.

Mediante a tantos ajustes de processos,
pedimos desculpas aos colegas que tive-
ram transtornos com o recebimento indevido
de boleto ou cobranças duplicadas, infor-
mando que a equipe profissional da APM
Santos está à disposição para esclarecimen-
tos e providências necessárias. A priorida-
de de nossa diretoria é ajustar os proces-
sos de cobrança neste novo ano. Agrade-
ço a paciência dos colegas.

Próspero ano novo a todos!

2012 ficará marcado no
movimento médico como ano
de negociações com as ope-
radoras de saúde e de apoio
ao SUS com as assinaturas
para o projeto de lei de inici-
ativa popular que destina
mais verbas federais para a
saúde. Precisamos de
1.400.000 assinaturas. Temos
quase um milhão. Por melhor
e mais honesta que seja a
gestão não é possível admi-
nistrar a saúde sem recursos.

As entidades médicas
(APM, CRM e Sindicatos) rea-
lizaram mais de 100 reuniões
com as operadoras. Tivemos
um avanço no valor das con-
sultas, não como queríamos,
mas percentualmente signifi-
cativo. Não evoluíram os pro-
cedimentos.

O que conseguimos foi
graças ao apoio e adesão
dos colegas ao movimento,
com grande repercussão na
mídia, o que não interessa às
operadoras e ao governo.

Fim de ano, uma pausa

“Participação indispensável”
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para recuperarmos as energi-
as.

Em 2013 vamos intensifi-
car as reivindicações. Reco-
nhecimento da medicina, me-
lhores condições de trabalho
e remuneração, a defesa da
saúde no seu sentido mais
amplo.

A participação dos cole-
gas é indispensável, funda-
mental.

Próspero ano novo.
João Sobreira de Moura

Neto é Diretor de Defesa Pro-
fissional da APM.
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O artigo “Female obstruction after
incontinence surgery may present diffe-
rent urodynamic patterns”, ou “Obstru-
ção feminina após cirurgia de incontinên-
cia pode apresentar diferentes padrões
urodinâmicos”, foi publicada na edição
de julho de 2012, no jornal da The Inter-
national Urogynecological Association,
a Associação Internacional Uroginecoló-
gica. Assinada pelos professores dou-
tores Paulo Rodrigues, Flávio Hering e
Eli Celici Dias, o artigo internacional foi
elaborado a partir da tese de mestrado
do Prof. Dr. Eli, apresentada em 17 de
agosto de 2011, no Centro Universitário
Lusíadas (Unilus), de Santos.

O Natal Solidário na APM Santos foi
realizado em 14 de dezembro e teve
organização do Grupo de Teatro Outros
Rumos, com colaboração e participação
do Projeto Menina-mãe. A creche Padre
Lucio Flório foi convidada e trouxe apro-
ximadamente 80 crianças, num evento
que contou com a presença de 200 pes-

Dr. Wanderley Marques Bernardo,
Dr. Paulo Rodrigues, Dr. José Carlos
Souza Trindade, Dr. Eli Celice Dias e

Dr. Mauro Dinato

Artigo aborda
tese de
mestrado

DIVULGAÇÃO

Papai Noel, cultura, diversão
soas. O grupo de teatro apresentou a
peça “A Fábrica de Brinquedos”, segui-
da de uma grande festa com salgados,
doces e refrigerantes, além da distribui-
ção de presentes pelo Papai Noel. A
festa teve o apoio de muitos colabora-
dores e doadores, frisou o Dr. Dirceu
Calió Rolino.

Em prol do Projeto Menina-mãe, a
APM Santos promoveu Desfile Afro, em
29 de novembro, na sede social. Na
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oportunidade, foi destacado o Dia da
Consciência Negra, comemorado em
todo o Brasil no dia 20 de novembro.

Desfile em prol do Menina-mãe

Antonio Vargas, Dr. Gilberto
Monteiro, Domingos Malam e

Dr. Emmanuel Oluwatuyi
Cor, graça e beleza nas roupas e

acessórios com motivos afro
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Crianças ganharam presentes, assistiram peça teatral, tomaram lanche...
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COMUNIDADE

Com o tema “Atualização em Clí-
nica Médica e Cirurgia”, a APM San-
tos realizará seu II Congresso Interdis-
ciplinar nos dias 15, 16 e 17 de agos-
to. Para divulgá-lo, a Diretoria progra-
mou coquetel em março, na sede so-
cial. A Comissão Organizadora, for-
mada pela presidente Dra. Lourdes
Teixeira Henriques, o Diretor Científi-
co, Dr. Flávio Ferraz de Paes e Alcân-
tara, e a Diretora Científica Adjunta,
Dra. Ana Letícia Bittante da Silva Al-
bino, informa que as sugestões de
painéis, dentro do tema proposto, po-
dem ser enviadas ao e-mail
cientifico@apmsantos.org.br

No ano passado, nos dias 17 e
18 de agosto, o I Congresso Interdis-
ciplinar debateu a saúde do idoso.

O Projeto Menina-mãe,
desenvolvido pela APM San-
tos, recebeu em 23 de no-
vembro, na sede da APM, em
São Paulo, o Prêmio Doutor
Cidadão, que é o reconheci-
mento da Associação Paulis-
ta de Medicina a iniciativas
comunitárias. O Menina-mãe,
idealizado pelos Drs. Lour-
des Teixeira Henriques, Arnal-
do Duarte Lourenço, Dirceu
Calió Rolino, João Sobreira
de Moura Neto e Vera Aparecida An-
drade, ficou em terceiro lugar e foi re-
presentado pela Dra. Lourdes e a atual
coordenadora, Dra. Ana Beatriz Soares.
Reconhecido internacionalmente, o Me-
nina-mãe acolhe adolescentes grávidas,
orientando-as para o cuidado com a sua
qualidade de vida e a do bebê, e preve-
nindo outras gestações precoces.

A 5ª versão do Prêmio Doutor Cida-
dão teve 32 projetos inscritos, com R$
10 mil ao primeiro lugar – o Grupo de
Apoio ao Adolescente e à Criança com
Câncer –, R$ 5 mil ao segundo – o Cen-
tro de Integração de Educação e Saúde
Curando Comunidades - Levando Futu-
ro –, e R$ 3 mil ao terceiro. O presiden-
te da APM, Dr. Florisval Meinão, desta-

cou o alto nível dos projetos, que vie-
ram de diversas cidades de São Paulo:
“As ações são de grande alcance, o que
torna a avaliação uma tarefa árdua. Te-
nho certeza que todos são vitoriosos”.
Denise Barbosa, diretora de Ações Co-
munitárias da APM, acrescentou que to-
dos os trabalhos demonstraram o con-
ceito de responsa-
bilidade social:
“Em 2013, preten-
demos expandir o
alcance para nível
nacional e separar
os projetos em
duas categorias:
médicos e acadê-
micos”.

MARINA BUSTOS
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Terceiro lugar proporcionou recurso de R$ 3 mil

APM Santos
prepara II
Congresso


