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O Departamento Científico da Associação 
Paulista de Medicina - Santos tem como seu 
objetivo maior, promover a formação e a 
atualização dos profissionais médicos da 
região, fomentando cursos, simpósios e 
congressos com a presença de profissionais de 
todo território nacional e internacional.  Porém, 
há dois anos, com a intenção de agregar 
conhecimentos e permitir um intercâmbio 
maior entre os colegas, organiza um congresso 
onde os palestrantes são representantes da 
diretoria dos departamentos de especiali-
dades da instituição. E assim nasceu o I 
Congresso Interdisciplinar da APM Santos no 
ano de 2012, cujo tema foi O IDOSO. Em 2013 
acontecerá o II Congresso Interdisciplinar da 
APM Santos, com tema ATUALIZAÇÃO EM 
CLÍNICA MÉDICA E CIRURGIA e contará com a 
parceria do Colégio Brasileiro de Cirurgiões – 
Regional Litoral. O evento acontecerá de 15 a 
17 de Agosto de 2013, na sede da Associação 
Paulista de Medicina – Santos, que convida os 
colegas para participarem, colaborando com o 
objet ivo de promover uma constante 
atualização científica a todos. Informem-se 
sobre a programação e as inscrições no site 
www.apmsantos.org.br/congresso

II Congresso Interdisciplinar acontece em agostoII Congresso Interdisciplinar acontece em agosto
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Sim, caros colegas, foi o que vimos nesta bem-sucedida 
empreitada que o corpo clínico da Sociedade Portuguesa 
de Beneficência viveu no mês de junho, juntamente com 
as Entidades Médicas da região e estadual.
Que fique este registro como uma referência aos que 
acham que não podemos mudar nada, O MÉDICO NÃO 
SABE A FORÇA QUE TEM!
Estes colegas se uniram e conseguiram encaminhar uma 
situação que se desenrola para o sucesso, sabedores que 
somente unidos e focados nos mesmos ideais 
conseguimos nossos objetivos.

A UNIÃO FAZ A FORÇA!
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Dr. Reginaldo Araújo - CRM 13.113
Dr. Marcelo P. Araújo - CRM 98.547
Dra. Claudia Ribas Araújo Starnini - CRM 85.525
Dr. Alan Prioste Palopoli - CRM 139.221

A nossa profissão, assim como muitas outras, 
sempre requereu sacrifícios. Porém, ultimamente a 
situação piorou muito. O nosso código de ética dizia 
que só poderia obter ganho com a prática da 
medicina,  o médico,  não podendo haver o 
intermediário. Hoje são vários os intermediários e 
quem menos ganha é o médico. Mudou a medicina, a 
tal medicina diagnóstica é uma farsa. Exames 
laboratoriais e de imagem, que muitas vezes os 
pacientes nem vão buscar os resultados, e até 
procedimentos cirúrgicos seriam dispensáveis com 
uma prática clínica mais cuidadosa. Felizmente, a 
maioria dos médicos trabalha corretamente, mas a 
pressão é sobre todos nós. Não há investimento 
adequado e consistente na saúde pública por parte 
do governo federal, a medicina privada quer ter 
lucros cada vez maiores e aí surgem as soluções 
milagrosas. Médicos estrangeiros viriam atuar no 
país sem precisar fazer qualquer exame, tanto de 
medicina, quanto de idioma. Planos de saúde 
estabelecem pagamentos por desempenho em 
serviços próprios sem qualquer garantia trabalhista. 
Essas  são  apenas algumas das que estamos 
cansados de saber.  São muitas as nossas  bandeiras,

Caros colegas

Dr. João Sobreira de Moura Neto

reconhecimento da profissão de médico, condições 
adequadas de trabalho, plano de cargos, carreira e 
salários, CBHPM, como principais. Representantes 
das entidades médicas tem se desdobrado em 
reuniões em Brasília e com planos de saúde, mas 
precisam estar respaldados pela classe. Várias 
manifestações públicas tem sido feitas por todo o 
Brasil, principalmente nas capitais. Os colegas tem 
que estar presentes, programem-se, vejam as datas 
nos sites e jornais das entidades, pois sabemos que 
um dia de trabalho faz falta, mas a vossa presença é 
importantíssima. Revezem-se, não esperemos 
pelos outros, façamos nós a diferença. Vamos fazer 
mais esse esforço para acreditar que ainda 
podemos salvar a medicina. Se os rumos atuais não 
forem mudados, não teremos condições de viver 
dignamente como médicos. A medicina será para 
poucos, pois ainda somos uma das classes mais 
respeitadas e valorizadas pela população .Todos um 
dia precisaram ou vão precisar de nós. Essa é a nossa 
força e não vamos perde-la. 

Abraços  e até as ruas.
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Dra. Lourdes Teixeira Henriques

A UNIÃO FAZ A FORÇA!

Caros colegas

Dr. João Sobreira de Moura Neto
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IENTÍFICOC

O PATROCÍNIO - A parceria com este evento é uma excelente 
oportunidade de promover sua marca de forma consistente e 
com credibilidade. O Congresso oferecerá visibilidade a toda 
classe médica da Baixada Santista , que são 1.210 associados 
da APM Santos, 55 associados do Colégio Brasileiro de Cirur-
giões, lideranças médicas regionais, médicos não associados e 
do serviço público, acadêmicos e residentes.  Contará   com    a

Patroc inadores  Confirmados :  C i rúrg ica 

Fernandes, Clínica Radiológica de Santos, Heel 

do Brasil Biomédica, Hospital Ana Costa, 

Instituto de Análises Clínicas de Santos, 

Isomedical ,  Mar Saúde Santos,  Mendes 

Convention Center, Novartis Vacinas, Unicred, 

Unimed Santos e Unimed Seguros.

O CONGRESSO - O II Congresso Interdisciplinar da APM Santos 
é um evento anual que reúne 41 departamentos científicos de 
especialidades médicas da Associação Paulista de Medicina -  
Santos, promovendo a integração entre os profissionais em 
prol do conhecimento científico.

divulgação impressa (folders, banners, cartazes, faixas), 
digital (página de internet da APM Santos, e-mail marketing, 
banner eletrônico, facebook, twitter) e presencial (stand)  
durante todo o evento. Além de divulgação nos meio de 
comunicação local e no site da APM Estadual.

Patrocinadores Confirmados: Cirúrgica Fernandes, 

Clínica Radiológica de Santos, Heel do Brasil Biomédica, 

Hospital Ana Costa, Instituto de Análises Clínicas de 

Santos, Isomedical, Mar Saúde Santos, Mendes 

Convention Center, Novartis - Divisão Vacinas, Unicred, 

Unimed Santos e Unimed Seguros.

A Clínica Radiológica de Santos foi fundada em 1971, por seu 
principal sócio-proprietário, Dr. Caetano Sorrentino Netto – médico 
radiologista. Ao longo do tempo demonstrou constante preo-
cupação em contribuir para uma vida mais saudável, investindo em 
tecnologia de ponta. Tornou-se líder pelo pioneirismo de instalar em 
suas dependências equipamentos de última geração, propor-
cionando à comunidade médica e aos seus clientes, diagnósticos 
muito mais precisos. A empresa realiza exames de diagnóstico por 
imagem nas especialidades: Raios-X, Mamografia, Ultrassonografia 
convencional e com doppler, Tomografia Computadorizada, 
Ressonância Magnética, Ecocardiograma e Densitometria Óssea. 
Recentemente adquiriram um novo equipamento, ainda mais 
moderno para os exames de mamografia e radiologia, com mais 
qualidade de imagem e potencial redução de dose para o paciente. 
Foi a pioneira de sua especialidade, a oferecer os resultados dos 
exames pela internet, na região.

Clínica Radiológica de Santos investe em tecnologia de pontaClínica Radiológica de Santos investe em tecnologia de ponta
Preocupada com o meio am-
biente, a empresa implantou o 
programa Radiociclagem des-
de julho de 2005, e está con-
seguindo atingir três objetivos: 
proteger o meio ambiente, 
prestar ajuda assistencial e 
solucionar o problema de mui-
tas pessoas, que não sabiam o que fazer com antigas radiografias, 
já sem utilidade. No lugar de ocupar armários e gavetas ou serem 
jogadas no lixo comum, levando décadas para se deteriorar, as 
velhas chapas são encaminhadas para reciclagem, onde é feita a 
extração da prata (existente em pequena quantidade) e 
reaproveitado o plástico. Os recursos arrecadados pela clínica são 
revertidos para instituições assistenciais da cidade.
Visite o nosso site: www.crs.com.br 

Patrocinadores Confirmados: Cirúrgica Fernandes, 

Clínica Radiológica de Santos, Heel do Brasil Biomédica, 
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Santos, Isomedical, Mar Saúde Santos, Mendes 
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UALIDADE DE VIDAQ

A APM Santos, em parceria com o professor Fernando Aguiar 
Domingues, está disponibilizando aulas de futsal todas as 
segundas e quartas-feiras, na sede da Associação, das 18h30 às 
20h30, para jovens de 6 a 16 anos. Nesse primeiro momento, por 
termos um número reduzido de alunos, as aulas estão durando 
aproximadamente 01h30 para depois separarmos por idade.
As aulas estão sendo desenvolvidas através da iniciação no 
esporte por meio do ensinamento dos fundamentos básicos do 
Futsal, priorizando o passe, domínio, condução, recepção e drible, 
como também o condicionamento físico geral do aluno, 
desenvolvendo as qualidades físicas principais para a prática do 
esporte, como coordenação, força, velocidade e agilidade.
No final das aulas temos sempre um jogo recreativo para aprimorar 
os ensinamentos dado em aula, seguido de exercícios de volta à 
calma por meio de alongamento.

FUTSALFUTSAL

Notícias do Projeto Menina - mãe

As aulas de 
Futsal estão 
abertas para 
meninos e 
meninas

No último dia 28 de junho realizamos a nossa festa junina na sede da APM 
Santos. Muitas das 225 meninas-mães que frequentaram o Projeto nestes 
quase 6 anos de vida, compareceram e tiveram a oportunidade de fazer uma 
reavaliação sobre o impacto que o Projeto teve em suas vidas.

Dia 02 de agosto estaremos presentes na Ação do Coração com a Fundação 
Eduardo Furkini. Quem quiser colaborar confeccionando corações para este 
evento da Cidade do Amor, podem entrega-los na APM Santos.

No início de agosto realizaremos palestras para as voluntárias do Projeto 
com a finalidade de atualiza-las e saber como lidar com as meninas :

Aula com o nosso vice prefeito - Dr. Eustázio- drogas e adolescência 

Aula com a Psicóloga Márcia Atik - sexualidade e adolescência 

Dia 30 de agosto - nossa próxima pizza dançante.

Estamos convocando mais voluntários (psicólogos, pediatras, cuidadores ), uma vez que a maior 

solicitação destas meninas é que elas possam ficar no projeto até seus bebês completarem um ano. 

Participe , venha conhecer o Projeto - toda segunda , quarta e sexta às 14 horas . 

As aulas de 
Futsal estão 
abertas para 
meninos e 
meninas

Notícias do Projeto Menina - mãe


