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Diretoria

Caros Colegas

Nesta edição parabenizamos o Departamento Social pela belíssima Festa Árabe que aconte-
ceu em setembro, num oásis de descontração em meio às lutas pela classe. O Departamento 
Científi co deslancha, com grande presença dos acadêmicos e o Cultural não fi ca para trás, com a 
inauguração do Cine Debate e do Piano Bar. Nossas noites ( quinzenais ) de quinta-feira terão um 
clima nostálgico e de glamour com a presença do excelente pianista Ricardo Paulino. O Ponto de 
Encontro cada vez mais frequentado e com MPB de qualidade. Dicas aos colegas que participam 
do Projeto Cuide-se, Doutor! e uma viagem aos primórdios do Departamento de Ações Comuni-
tárias suscitam uma rápida leitura. Com nossas fi nanças em dia, procuramos melhorar serviços e 
benefícios aos associados.

Com foco na união e fortalecimento da nossa classe, convidamos a todos para estarem presen-
tes à solenidade de comemoração do Dia do Médico e dos 74 anos da Associação dos Médicos 
de Santos / APM Santos no dia 18 de outubro às 20 horas. Compareçam! 

Dra. Lourdes Teixeira Henriques - Presidente da APM Santos
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Dr. George Bitar 
Delegado APM Santos

O SUS - único “plano de saúde” de 
80% dos brasileiros (100% em alguns 
locais) está péssimo -  em todos os 
sentidos - principalmente na assistên-
cia médico-hospitalar.

Quando falamos de crise não me 
refiro às regiões mais pobres do País, 
mas sim, na periferia das grandes ci-
dades (Brasília, inclusive). Basta correr 
todos os PS de TODOS os municípios. 
O atendimento é precário, falta estrutu-
ra, pessoal capacitado, investimentos, 
muitas verbas , gerenciamento e para 
os médicos, condições de trabalho. 

Faltam vagas e sobram muitos ris-
cos. O déficit de leitos aumenta a cada 
dia. De 2010, foram “fechados” mais 
de dois mil leitos no SUS. As cirurgias, 
o atendimento clínico e pediátrico são 
precários a ponto de médicos de UTI 
terem que escolher entre pacientes 
que irão viver ou morrer. Isso engrossa 
as estatísticas das mortes evitáveis - e 
não é por falta de médicos. 

O que dizer então das fraturas “en-
velhecidas” internadas nos corredores 
dos PSs, com velhinhas penduradas 
aguardando quem se interesse pelo 
caso, aguardando vagas que podem 
levar de 15-30 dias para aparecer. O 
que fariam dezenas de médicos es-
trangeiros numa situação dessa, que 
se repete em todo o Brasil? De que 
vale colocar agora mais médicos para 
atender esta população, principal-
mente cubanos, portugueses ou es-
panhois? O que farão num hospital 
ou Prontos Socorros sucateados, sem 
condições técnicas mínimas para um 
atendimento decente? Milagres. 

Os pediatras abandonam seus car-
gos e outros nem prestam concurso 
por dois motivos: as condições pre-
cárias para atendimento às crianças, 
além dos riscos que os pediatras so-
frem pela pressão dos pais, ameaça-

dos de processos por “erro médico”. 
Mais do que médicos, faltam curan-
deiros - de preferência, falando outras 
línguas, principalmente nas regiões 
mais pobres do País.

O Brasil é uma”Belíndia”: a riqueza 
da Bélgica e a miséria da Índia. Muitos 
médicos trabalham em hospitais  de “1º 
Mundo” na capital paulista, enquanto 
outros sofrem nos “hospitais” da perife-
ria. Muitos são “contratados” de emer-
gência: sem carteira assinada, férias ou 
13º - são os médicos “bóias-frias”.

Evidentemente, os médicos estran-
geiros com “cama, comida e roupa 
lavada” receberão diretamente do 
Governo (com exceção dos cubanos) 
apesar de exercerem a profissão - ca-
racterizando o exercício ilegal da Me-
dicina. Certamente o SUS passará a 
atender particulares e convênios gra-
ças à excelência e padrão dos médicos 
de fora. A declaração da Presidente 
da República no auge da pressão po-
pular de trazer “milhares” de médicos 
estrangeiros baixou para 4.000, além 

de criar mais de 2.500 vagas para resi-
dentes que seriam transformados em 
mão de obra barata.

O Sr. Ministro da Saúde, que nada fez 
pelo SUS, além de transferir o título do 
Pará para São Paulo, seguindo orien-
tação do seu mentor, o ex-presidente 
Lula, precisa “deixar sua marca” para 
viabilizar sua candidatura no Estado. 
Um de seus atos que divulgou para a 
imprensa foi comunicar que o SUS iria 
pagar cirurgias para a mudança de sexo.

Aqueles que interpretam como cor-
porativista a oposição dos médicos 
brasileiros nunca devem se esquecer 
que a saúde é o bem maior que te-
mos, sejam pobres ou ricos. A missão 
do médico é sagrada, sem casuísmos, 
com compromissos sérios e compe-
tência. Há muito tempo, os médicos e 
suas entidades denunciam. A agonia 
do SUS, que é culpa dos ministros e 
do Governo Federal,  jogando os mé-
dicos brasileiros contra a população, é 
uma irresponsabilidade incompatível 
com qualquer governo sério.

Nise Coelho

Manifestação da APM Santos pela revalidação do diploma dos 
médicos estrangeiros
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Agenda
Curso da Liga de Oncologia UNILUS 01 e 02/10 – 18h00

02/10 – 19h30 

07/10 – 17h30

                                        Departamento Científico de Oftal-
mologia “Retinopatia Diabética, Retinopatia Hipertensiva e 
Oclusões Vasculares” - Dra. Cristiane Ruiz

              Curso da Liga de Psiquiatria UNI-
LUS – Dr. Sidney Gaspar 

08/10 – 19h30                             Departamento Científico de Gi-
necologia e Obstetrícia e SOGESP – Regional San-
tos “Hemorragia Puerperal: o papel da sutura de B-
-Lynch na redução da morbimortalidade materna” Dr. 
Guilherme Karam Corrêa Leite e Dr. Gilberto Nagahama.

                                  II Curso da Liga de Neurocirurgia da 
UNILUS. Abertura: Dr. Marcelo Antônio Duva Borgheresi - 
Neurocirurgião. Avanços em Neuroimagem - Dr. Guilherme 
Lopes da Silveira - Radiologista. AVC hemorrágico - Dr. Antô-
nio Carlos Grela - Neurocirurgião. TCE - Dr. Leonardo Poubel 
Rocha - Neurocirurgião.

03/10 – 18h00

Tema: “Do Recém Nascido ao Adolescente”

09/10 – 18h00              Curso da Liga de Ortopedia e 
Traumatologia – UNILUS “Escoliose, Traumas, Ortopédicos, 
Pediátricos” - Dr. Fábio Peluzo / Dr. Rodrigo Zogaib

16/10 – 19h30          Departamento Científico de Oftal-
mologia “Vitrectomia – Indicações, Técnica Cirúrgica, Uso de 
Gases, Óleo e Pós Operatório” - Dr. Gustavo Grottone

22,23 e 24/10 – 18h00               Curso da Liga de Cirurgia de Urgên-
cia e Trauma - UNILUS - Dr. Roberto Saad Júnior / Dr. Edson 
Cury / Dr. César Augusto Conforti

25 e 26/10 – 18h00             II Jornada de Pediatria do Curso de 
Medicina do Centro Universitário Lusíada “Do Recém Nasci-
do ao Adolescente”

             Curso da Liga de Homeopatia e 
Acupuntura - UNILUS

30/10 – 19h00              Curso da Liga de Cirurgia Plástica 
Estética e Reparadora - Clube Estudantil OSB UNILUS “Ma-
nejo das Malformações Congênitas da Face e Palato” - Dr. 
Daniel Cazeto Lopes - Dr. Leandro Tuzuki Cavalheiro

28/10 – 19h00

II Jornada de Pediatria do Curso de 
Medicina do Centro Universitário Lusíada

Dia 25 de Outubro - Sexta-Feira
18h – 18h30 Abertura: Dra. Vera E. V. Rullo: Profa. Dra. e Coordenado-
ra do Departamento de Pediatria – Fundação Lusíada
18h30 – 19h Critérios para o Diagnóstico de Sepse Neonatal: Lilian 
Sadeck – Profa. Dra. Neonatologia – USP – Presidente Fernando de Sá
*Mesa Redonda: Atualizações em Infectologia Pediátrica – Presi-
dente Claudia Bitar: 19h – 19h20 D Pneumococica – Panorama Atual: 
Alfredo Giglio – Prof. Dr. Infectologia / Chefe do PS Infantil HU – USP
19h20 – 19h40 Coqueluche: Helena Sato – Diretora Técnica da Divisão 
de Imunização do CVE
19h40 – 20h HIV – Esperança de Cura: Marcos Nolasco – Prof. Dr. 
UNICAMP Imunologia Pediátrica
20h – 20h30 Colóquio – Perguntas e Respostas 
20h – 20h30 Coquetel
Dia 26 de Outubro - Sábado
*Mesa Redonda: Obesidade na Criança e no Adolescente – Presi-
dente Túlio Konstantyner: 8h – 8h20 O olhar do Endocrinologista: 
Louise Cominato – Profa. Me. e Coordenadora do Ambulatório de 
Obesidade Infantil HC – FMUSP
8h20 – 8h40 O olhar do Nutricionista: Gabriela Possa – Profa. Me. em 

PROGRAMAÇÃO

             Departamento Científico de Oftal-
mologia “Retinopatia Central Serosa, Buraco Macular, DMRI 
e Retinopatia da Prematuridade” - Dr. Guilherme Matte

09/10 – 19h30

08/10 - 19h00              Departamento Científico de Car-
diologia “Oficina do Manuseio de Drogas Vasoativas na I.C 
Descompensada” - Dr. Manoel Canesin

Obesidade Infantil
8h40 – 9h O olhar do Nutrólogo: Maria Arlete Escrivão – Profa. Dra. 
Chefe do Setor de Obesidade da Disciplina de Nutrologia do Departa-
mento de Pediatria da UNIFESP
9h – 9h20 O Olhar do Psiquiatra: Arthur Kaufman – Prof. Dr. e Coorde-
nador do Programa de Assistência ao Obeso (PRATO) – FMUSP
9h20 – 9h30 Colóquio – Perguntas e Respostas
9h30 – 10h ITU O que há de Novo: Anelise Gesuollo – Profa. Dra. Coor-
denadora do setor de Nefrologia Pediátrica da Faculdade de Medicina 
do ABC e da UNIFESP – Presidente Marcello Raphael
10h – 10h30 Coffee Break
10h30 – 11h Alerta Amarelo: Gilda Porta – Profa. Livre Docente do Dep-
to. de Pediatria – Setor Hepatologia – Presidente Maria Célia Ciaccia
*Mesa Redonda: Alergia na Infancia – Presidente Vera E. V. Rullo: 11h 
– 11h20 Anafilaxia Alimentar: Maria Marluce Vilela – Profa. Livre Docente 
em Pediatria e Profa. Titular do Depto. de Pediatria da FCM – UNICAMP
11h20 – 11h40 Dificuldade Diagnóstica na Asma: Antônio Carlos Pas-
torino – Prof. Dr. e Assistente da Unidade de Alergia Imuno Depto. de 
Pediatria FMUSP
11h40 – 12h Abordagem da Criança com Alergia a Leite de Vaca: Renata 
Cocco – Dra. em Alergia Alimentar e Pesquisadora Associada da UNIFESP
12h – 12h40 Colóquio – Perguntas e Respostas
12h40 – 13h15 Síndrome da Adolescencia Normal: Benito Lourenço – Prof. 
e Chefe do Setor de Adolescencia na FMUSP – Presidente Paulo Baldin
13h15 – 14h 4 trabalhos 8 min. Apresentação e 2 min. Comentários
14h Encerramento



Toledo

CINE 
DEBATE

e

Cultural 

Ciclo de Cinema: O olhar da 
Psicanálise e Outros Olhares
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Thomas  é um arquiteto 
dinamarquês de 42 anos, 
homossexual e em crise 
pessoal, questionando a va-
lidade do seu trabalho e o 
sentido da vida. Pensa em 
adotar uma criança  para 
preencher esse vazio, mas 
não consegue na Dinamar-
ca e vem ao Brasil para isso. 
Aqui tem um amigo Jacob, 

casado com uma brasileira que trabalha em comunidades ca-
rentes. Coloca-se em situações de risco e ilegais até ser apre-
sentado a Maria, jovem humilde, grávida do terceiro fi lho. Ela 
entra em acordo com Thomas para doar o bebê em troca de 
melhores condições de vida. Thomas se muda para a casa de 
Maria, acompanhando de perto a gravidez e fi cando cada vez 
mais próximo dela, o que  acaba trazendo problemas e tensão, 
especialmente quando o pai biológico de Rosa, a bebê, apa-
rece. Filme de estréia do diretor Carlos Oliveira, procura fi car 
longe de qualquer clichê e nos apresenta de forma sensível a 
construção  do papel de pai. Comentários de Raquel Nunes de 
Souza Dias (Assistente Social do Projeto Menina-mãe), Vera Lú-
cia Blank Gonçalves (Psicanalista) e Ricardo Gonçalves (médico).

Rosa Morena (Brasil/Dinamarca, 2010)
Diretor: Carlos Oliveira. Elenco: Anders W. Berthelsen, 
Bárbara Garcia, Pablo Rodrigues, Viviane Pasmanter, David 
Dencik

26 de outubro de 2013  -   17h

Ciclo de Cinema 
O olhar da Psicanálise e Outros Olhares & Cine Debate



ações  Comunitárias

Dr. Dirceu Calió Rolino
Cardiologista

Coordenador do Teatro da APM Santos

O nascimento do teatro confunde-se com a criação do Espa-
ço Comunitário Outros Rumos da APM Santos em novembro 
de 2004. Na ocasião, a criação do grupo teatral foi a forma 
encontrada para aglutinarmos e prepararmos as pessoas para 
trabalharmos em grupo. Desde então, o Diretor de Teatro Sil-
vio Roupa assumiu o comando e foi criado o núcleo teatral do 
Espaço Comunitário. A partir de hoje estaremos publicando 
um pouco da história e da criação do Departamento Comuni-
tário, do grupo de teatro “Outros Rumos” e do projeto “Me-
nina Mãe”. Para tanto estamos recordando um dos primeiros 
artigos publicados no início da criação do Espaço Comunitário 
que daria origem ao Departamento Comunitário.  

“Nasce um novo espaço feito para você” (parte do artigo 
publicado em janeiro de 2005):

... Abra um jornal ou uma revista, ande pela cidade ou 
afaste-se um pouco dela, se preferir olhe ao seu redor e fale 
com as pessoas, você poderá presenciar cenas de humilha-
ção, pobreza, violência, discriminação, corrupção e degrada-
ção ambiental. Ninguém pode ser feliz acreditando que esse 
não é um problema de todos, mas sim do governo, da má 
distribuição da renda, da corrupção, das drogas etc. e que 
nada pode ser feito. É apenas uma parte da verdade, exis-
te um outro lado, mais bonito e bem menos divulgado, que 
você também encontra ao seu lado, no trabalho ou na sua 
comunidade. Pessoas compartilhando momentos, vivências, 

Teatro Outros Rumos 
da APM Santos 

 Parte I

experiências, doando algo de si em troca muitas vezes de um 
sorriso, uma palavra ou a sensação indescritível do prazer de 
poder compartilhar algo.  

A postura ética de um cidadão deve se expressar em todas 
as atitudes diárias. A ação voluntária transcende a condição 
de cidadão, dando algo de si em prol de outrem. Isso não 
quer dizer sacrifícios, mas muitas vezes a agradável sensação 
de encontrar um sentido na vida ou simplesmente o prazer 
da doação. Todos têm alguma coisa para dar, não me refiro 
especificamente a objetos ou dinheiro, mas carinho, tempo, 
solidariedade, presença, esperança etc. Mesmo que seja ape-
nas poucos minutos na semana, mas por favor, não deixe sua 
decisão para outro dia, no próximo ano ou mesmo na aposen-
tadoria ou então “quando tiver um tempo sobrando”. 

Todos nós sentimos o impulso para ajudar alguém, sermos 
generosos, mas muitas vezes inibimos esse mesmo impulso, 
por não conseguir transformar nosso desejo em uma ação.

Nós na Associação Paulista de Medicina - Santos, acredi-
tamos que muita coisa pode ser feita, mantendo esse impul-
so vivo, agregando pessoas interessadas, fazendo parcerias, 
criando movimentos e projetos.  Reunindo pessoas de diver-
sos pensamentos, origens e idéias teremos uma diversidade 
de visões, valores, perspectivas, tornando relativas nossas cer-
tezas e principalmente ampliando nosso campo de ação.

Para tanto estamos criando o Espaço Comunitário “Outros 
Rumos” da APM Santos - uma entidade sem fins lucrativos que 
oferece oportunidades a todos interessados a participarem ou 
organizarem projetos que visam o desenvolvimento integral 
do ser humano, por meio da educação, saúde, cultura e de-
senvolvimento social e fundamentalmente ser o agente de in-
terligação entre o voluntário e a comunidade.

Estamos iniciando, nossa atuação. Estamos plantando a se-
mente que irá germinar, crescer o tornar-se uma bela árvore 
que produzirá inúmeros frutos. 

Todos estão convidados, a ajudar desde o plantio até a dis-
tribuição dos frutos. O local é na Associação Paulista de Medi-
cina - Santos e está aberto a toda a comunidade.

Nosso próximo evento será realizado no dia 04.10.13 
- sexta feira, 15h - festa da semana das crianças com 
a apresentação da peça “A boneca que queria ter um 
coração”. Serão convidadas algumas creches e teremos 
além da apresentação teatral, doces, salgados, distri-
buição de presentes etc.  Você também está convidado 
a trazer a criança que existe dentro de você.

Atenção

6 Jornal APM Santos / Outubro 2013
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Dra. Giselle Martins Cid Perez, Diretora Social, agradece aos 
associados e convidados que compareceram à Festa Árabe. 
Com decoração por Sâmia Assaf, a festa temática contou com 
apresentação de dança do ventre do Studio Osíris, buffet por 
Sr. Raymond Moussawer e música com DJ Thiago Albuquerque.

Festa Árabe na APM
aConteCe soCial

Fotos: Nise Coelho



Projeto  CuiDe-se, Doutor!

Dra. Ana Lucia Nunes Pereira 
Cardiologista

A avaliação clínica para a práti-
ca de atividades desportivas deve 
ser entendida como uma avaliação 
médica sistematica e uniformizada. 
Deve ser realizada previamente ao 

início da atividade física e periodicamente com a sua manuten-
ção, principalmente em atletas que competem regularmente 
e estão sempre em busca de superação de limites e recordes.

A doença arterial coronariana (DAC) é responsável pela 
maioria dos eventos de morte súbita relacionados ao exercício 
em indivíduos com idade superior a 35 anos. Na última dé-
cada, a prática da atividade física passou a ser recomendada 
como parte da intervenção primária e secundária na prevenção 
da doença coronariana estável por proporcionar a melhora na 
capacidade funcional, na angina em repouso e na gravidade 
da isquemia induzida pelo esforço, além da redução de alguns 
fatores de risco cardiovasculares.

Os benefícios do exercício na DAC são decorrentes do in-
cremento da função endotelial, regressão da placa ateroscle-
rótica, formação e aumento do fluxo da circulação colateral, 

Avaliação Clínica para a prática de exercícios em Portadores de 
Doença Arterial Coronariana 
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ações  Comunitárias

Agradecimento aos participantes

A XXVIII Noite da Pizza ocorre no dia 22 de novembro, 
a partir das 20h30. Compareça! Informações na sede da 
APM Santos.

Próxima Pizza

Mais um momento especial do nosso Projeto! Fonte de arre-
cadação para a manutenção do Projeto Menina-mãe, a Noite 
da Pizza proporciona em um ambiente agradável, lazer, mú-
sica, divertimento, dança, doação, confraternização entre vo-
luntários, padrinhos, simpatizantes, amigos e replicadores do 
Projeto Menina-mãe – a Loja Maçônica Gênesis XXV. 

Além de tudo isto, tivemos muitos sorteios de brindes de vá-
rias lojas e entidades. Nesta última Noite da Pizza, os convites 
esgotaram uma semana antes do evento. Obrigada a todos 
pela presença e pela alegria!!!

vasculogênese, remodelamento e diminuição da apoptose.
No algoritmo para estratificação do coronariano, além da 

anamnese e exame físico detalhado, deve ser incluído um tes-
te ergométrico progressivo e máximo para uma possível indu-
ção de arritmias cardíacas, isquemia de esforço induzida, dis-
função ventricular e distúrbios na condução atrioventricular. Os 
dados do teste devem orientar a prescrição da prática física.

Nos pacientes com alta probabilidade de eventos cardíacos 
não são recomendados esportes competitivos e naqueles com 
baixa probabilidade de eventos, sem isquemia induzida por 
exercício, sem sintomas ou arritmias maiores, com lesões co-
ronarianas < 50% e fração de ejeção > 50% podem realizar 
esportes de dinâmica baixa a moderada e estática baixa.

Para todos, independente da atividade física escolhida, tam-
bém são importantes as medidas preventivas básicas, nutrição e 
hidratação adequadas, respeitar os períodos de repouso e evitar 
treinamentos e competições nos horários mais quentes do dia.  

Dra. Ana Beatriz Soares
Diretora de Ações Comunitárias da APM Santos 

Coordenadora do Projeto Menina- Mãe

Recomendação: Exercícios Aeróbicos (caminhada, natação, ciclismo, 
dança, hidroginástica, etc). De 3 a 5 vezes por semana, com duração 
de 30 a 60 minutos contínuos. Frequência cardíaca de treino entre 
70 e 85% da FC máxima obtida no teste ergométrico, podendo ser 
de 60 a 80% para os iniciantes.

•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
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