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A proposta do Governo Federal de trazer médicos estrangeiros para o Brasil, sem revalidação do diploma, foi duramente 
criticada por entidades médicas, parlamentares, representantes de outras associações e centenas de estudantes. 

Na manhã do sábado, 25 de maio, representantes da Associação Paulista de Medicina (APM), da capital e das Regionais, 
Conselho Regional de Medicina (Cremesp), Conselho Federal de Medicina (CFM), Associação Médica Brasileira (AMB), 
Sindicato dos Médicos de São Paulo (Simesp), Academia de Medicina de São Paulo, Federação Nacional dos Médicos 

(Fenan), sociedades de especialidades, acadêmicos, Conselho Regional de Odontologia (Crosp), entre outros, participaram 
do Ato Público na sede da APM. Eles protestaram contra a intenção do governo de trazer seis mil médicos formados fora 

para trabalharem no Brasil, sem que sejam submetidos ao Revalida. 
Em seguida, os representantes das entidades se juntaram aos cerca de 900 estudantes de Medicina de faculdades 

públicas e privadas de São Paulo e do interior, em caminhada até o Largo São Francisco. Com faixas, bandeiras e cartazes, 
todos alertaram sobre os riscos que a proposta pode trazer à saúde da população e reiteraram que a falta de médicos em 

hospitais espalhados pelo país é resultado da falta de políticas públicas. 

Talita Bedinelli/Folhapress

Protesto contra importação de médicos reúne cerca de mil pessoas no Centro de São Paulo
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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

No final de 2012, o Instituto de Análises Clinicas 
de Santos teve o privilégio de iniciar uma 
parceria com uma equipe de cardiologistas 
altamente qualificados, formados nos melhores 
serviços cardiológicos do país e com amplo reco-
nhecimento no meio médico. Em nossa nova 
unidade, na esquina da rua Azevedo Sodré 
esquina com a Av. Conselheiro Nébias, 
inauguramos o serviço de Diagnósticos em 
Cardiologia, aliando o padrão de atendimento do 
Instituto de Análises Clínicas com a alta 
qualidade técnica e científica oferecida por este 
seleto grupo de cardiologistas. Os profissionais 
envolvidos e os respectivos exames oferecidos 
são: Ecocardiograma Geral, Pediátrico, Fetal e de 
Esforço.
Dra. Suely Correa Cardoso Santos,
Dra. Uriet Regina Jorge Ferreira,
Dr. Carlos Vinetou Ayres,
Dr. Rubens Fraga Alves Pinto,
Dr. Rodrigo Cardoso Santos, 

Teste Ergométrico
Dr. Carlos Alberto Cyrillo Sellera
Dr. Fábio de Freitas Guimarães Guerra.
Holter de 24 horas e MAPA - Monitorização 
Ambulatorial da Pressão Arterial -
Dr. Silvio Carlos de Moraes Santos
Dr. Fernando Jota de Paula
Dr. Carlos Alberto Cyrillo Sellera
Dra. Ana Lucia unes Pereira
Instituto de Análises Clínicas - Gente que você 
Conhece e Confia.

Caros Colegas

Escrevo em 25 de maio de 2013 e julgo este dia, como um divisor de águas na condução do 
movimento médico em nosso país. Acadêmicos de Medicina em todo o país saíram em passeata 
juntamente com as entidades médicas, protestando contra a intenção do governo federal de 
contratar, sem revalidação, médicos estrangeiros para trabalharem em nosso país. Dados do 
Ministério da Saúde mostram que no Brasil existe 1,8 médico para cada mil habitantes, sendo que a 
OMS recomenda 1 médico por milhão de habitantes, portanto não faltam médicos, mas política de 
saúde no país. Foi emocionante caminhar com estes jovens esperançosos pelo ideal de melhorar a 
saúde pública em nosso país, por melhores condições de trabalho e por um plano de carreira justo e 
responsável. Desejo que eles continuem ao nosso lado lutando por outros ideais, como a luta contra a 
exploração pelos planos de saúde e assim não necessitaremos mais contratar figurantes para nos 
acompanharem. Que as entidades médicas aproveitem este momento de união e compartilhem do 
otimismo dos mais jovens. Obrigada acadêmicos, por reavivar nossos ideais e nos fazer acreditar que 
nem tudo está perdido, ansiamos por mudanças!

Dr. José Norberto Ayres de Freitas,
Dr. Ronaldo Heitor Canas.
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SOCIEDADE

                    Departamento Científico de 
Oftalmologia – Aula “Desenvolvimento da 
Visão – Ambliopia” – Dr. Almir da Silva Ruiz

                        Departamento Científico de 
Oftalmologia – Aula “Retinoscopia, Refrator 
A u t o m a t i z a d o ,  L e n t e s  F i l t r a n t e s  e 
Tratamento de Superfície, Materiais de 
Lentes de Óculos” – Dra. Erika Alessandra G. 
Silvino

20/06 - 19h00                       Departamento Científico de 
Cardiologia e SOCESP Regional Santos -  
“Colóquio de Cardiologia do Esporte e 
Exercício

              

              Departamento Científico de 
Oftalmologia – Aula “Exoforia, Exotropia e 
Endotropias” – Dra.  Mari lda da Rocha 
Pasquarelli

05/06 - 19h30

11/06 - 20h00                Departamento Científico  de 
Pediatria – Palestra “Tratamento da Asma na 
Criança e uso de Dispositivos Respiratórios” – 
Dra. Zuleid Linhares  Mattar   

              Departamento Científico de 
Oftalmologia – Aula “Óptica Fisiológica. 
Acomodação e Cicloplegia. Emetropias, 
Ametropias e Anisometropia” - Dra. Daniela 
Matsuda

12/06 - 19h30

                 Departamento Científico de 
Oncologia – Palestra “Novas Perspectivas no 
Tratamento Hormonal do Câncer de Próstata” 

13/06 - 19h30

19/06 - 19h30

26/06 - 19h30

29/06 - 09h00  

Agenda Científica

Jantar Dia dos Namorados12/06 - 20h00 

A Anestesiologia Santistas já viveu momentos gloriosos. Aqui exerceram a especialidade 
nomes respeitados alem das nossas fronteiras. Não faz tanto tempo assim, durante o Plano 
Cruzado, conseguimos por um breve momento a união quase total e enfrentamos 
vitoriosamente dois gigantes da época: A Cosipa e o INAMPS.  Foi uma pena não termos 
cuidado e preservado a Sabedoria e o Poder Positivo dessas experiências. Hoje 
desarticulados, fragmentados, dispersos e desmotivados chegamos à situação deplorável 
de total subordinação ao desrespeito daqueles que com o nosso consentimento usurparam 
o direito de determinar o valor do nosso trabalho. Cálculos da inflação entre 2.003 e 2.013 
superam os 70%. No mesmo período O Cordão dos “Convênios” puxados pela “nossa” própria 
Cooperativa “congelou” discriminadamente o valor dos procedimentos. Os anestesistas 
somos prestadores e não geradores de serviço, este fato felizmente nos exclui dos vários e 
questionáveis (leia-se sub-éticos) artifícios negociados para turbinar os resultados 
financeiros de inúmeros procedimentos cirúrgicos. Hoje pela anestesia para o tratamento 
cirúrgico do túnel do carpo de uma pessoa idosa, com riscos elevados por diversas 
comorbidades nos pagam 45 reais; pela anestesia para adenoidectomia de uma criança e a 
enorme responsabilidade implicada perante seus familiares... 65 reais (brutos). É 
vergonhoso declarar publicamente a humilhante esmola que aceitamos dos Planos de 
Saúde. A falta de união nos conduziu a este ponto aquém do qual não há mais quase nada a 
perder. Segundo o Taoismo: Na mais profunda e impenetrável escuridão da meia noite já 
estão em formação os primeiros raios do novo amanhecer. É possível que no fundo do poço 
encontremos o Tesouro da fraternidade conciliadora, a poção mágica para realinhar nossos 
objetivos e a coragem para virar o jogo a favor da dignidade que o exercício da nossa nobre 
especialidade merece. É esse o sonho que estamos tentando construir.

                                                                                         Percio Becker Benitez - Celso S Nogueira.

Chegar ao fundo do poço pode ser bom

                     Departamento Científico de 
Clínica Médica – Palestra “ Hepatite C em 
2013: Soluções Práticas para o Mundo Real”

Agenda Social

Fico muito contente em saber que as pessoas 
estão saindo da APM perguntando quando será a 
próxima pizza. Dedicação , carinho e princi-
palmente comprometimento não faltam para 
esta equipe :os voluntários dedicados não só com 
o projeto, mas também com a Noite da Pizza, que 
é a nossa forma de angariar fundos para o 
projeto. Aproveito este momento para pedir aos 
colegas da APM e familiares que se envolvam e 
venham para o nosso grupo participando quer 
seja como padrinho , com alguma atividade de 

Mensagem sobre a Noite da Pizza XXVI

Dra. Ana Beatriz Soares

ensino e formação para estas adolescentes ou com o 
comparecimento na noite da Pizza. Momento descontraído 
para encontrar colegas e ao mesmo tempo fazer o bem!
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QUALIDADE DE VIDA

Acima, integrantes da Diretoria da APM Santos, juntamente com alguns 
associados, curtindo um dia especial na Barraca de Praia

Bom desempenho nos 10 Km Tribuna FM 2013

Com o apoio da Unimed e supervisão da Profª. Sandra Serrão, a APM Santos parabeniza todos os participantes que se animaram com a 
ideia de correr e caminhar nos 10 km Tribuna, que aconteceu no último dia 19 de maio. Feliz, a professora comenta sobre o espetáculo 
promovido neste evento, que envolveu veteranos dedicados, atletas com seus técnicos e equipes multidisciplinares, além dos 
anônimos orientados por meios alternativos e personal trainers. Com o objetivo de fazer bonito na prova, além do espetáculo em 
particular dos familiares que acompanharam e incentivaram a todos que por ali passaram, a sensação de cruzar a linha de chegada é 
indescritível. Foram instantes de uma retrospectiva espetacular. Após o evento, nos reunimos todos em uma confraternização com 
churrasco na barraca da praia , regada com muita descontração e da certeza de missão cumprida. Não deixe de se exercitar, cuide de sua 
saúde, reserve um tempo pra você. Aguarde e continue praticando, pois para o 2º semestre teremos novidades.

Quem gosta de relaxar aos finais de semana ao 
lado de amigos e familiares, a APM Santos tem 
um espaço especial localizado na Praia do 
Boqueirão. É a barraca da Associação Paulista 
de Medicina - Santos, que desde o último dia 
12 de abril está sob o comando de Ivone e 
Noel. Os novos dirigentes vem fazendo um 
trabalho especial para todos os associados 
com muitas novidades e produtos sempre 
fresquinhos.                                                          
Além dos pratos tradicionais, aos domingos e 
feriados estão servindo um delicioso churrasco 
acompanhado de molhos, torradas e patês. 
Quibes Assados, Quiches, Casquinha de Siri e 
Salada de Frutas também estão à disposição, 
Compareçam... 

Um espaço especial para diversão e bate papo
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