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Dia 18 de setembro, no Mendes Convention Center, será realizada a festa comemorativa dos 70 anos
da Associação dos Médicos de Santos (AMS), juntamente com a Associação Paulista de Medicina,

oportunidade em que serão homenageados os Ex-Presidentes e Sócios com mais de 70 anos.

PARABÉNS, ASSOCIAÇÃO
DOS MÉDICOS DE SANTOS

70 ANOS

ARQUIVO AMS

Dr. Samuel Leão de
Moura, primeiro

presidente

1ª Diretoria



Santos, dos irmãos Andrada, maior
porto da América Latina e tantas outras gló-
rias, já era uma das principais cidades do
Brasil. Era preciso que uma categoria pro-
fissional com formação superior, de elite,
se organizasse.

A data foi escolhida por ser a mais im-
portante do país. Comemorava-se a inde-
pendência da nação brasileira.

Inspirados em princípios éticos, patrió-
ticos, no intuito de aprimorar, integrar e
defender a classe responsável pelo maior
patrimônio do ser humano, a saúde, um
grupo de médicos, liderados por Samuel
Leão de Moura, fundava a Associação dos
Médicos de Santos.

Neste mesmo ano iniciava-se um perí-
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Editorial

odo de trevas na história da humanidade,
a 2ª Guerra mundial, felizmente vencida pe-
las forças do bem, entre elas o Brasil, em
1945, apenas para citar um fato importan-
te, entre tantos que ocorreram nesses 70
anos.

O mundo se transformou. Encurtaram-
se as distâncias, a comunicação se inten-
sificou de forma inimaginável. A medicina
então, nem é preciso falar, nós sabemos.
Foram 47 diretorias. A atual é a 48ª, e as-
sim como as outras, conquistando e en-
frentando mudanças continua defendendo
os mesmos princípios dos nossos funda-
dores, esses imutáveis.

Parabéns, AMS. Ontem, hoje e sempre.

Sete de setembro de 1939

João Sobreira de Moura Neto

OVII Fórum de Responsabilidade Civil, Ética e Pe-
nal do Médico acontece no dia 17 de setembro,

quinta-feira, das 19h30 às 22 horas, no auditório da

VII Fórum debate responsabilidade médica

“O Papel da APM na Defesa Jurídica do Médico e sua Casuística”
Dr. Tomás Patrício Smith-Howard - Diretor de Defesa Profissional da APM - São Paulo
Dr. Jarbas Simas - Diretor de Defesa Profissional Adjunto da APM - São Paulo
“Responsabilidade Ética do Médico”
Dr. Henrique Carlos Gonçalves - Presidente do CREMESP
“Experiência Jurídica da APM de Santos”
Dra. Jocelina Carpes Silva Rodrigues - Assessoria Jurídica da APM-Santos
“Responsabilidade Jurídica do Médico – Experiência e Casuística da APM”
Dr. Roberto Augusto de C. Campos - Assessoria Jurídica sobre Erro Médico da APM - São Paulo
Debate, com perguntas e respostas sobre os temas abordados

Associação dos Médicos de Santos, Regional APM de
Santos – 2ª Região Distrital, na Avenida Ana Costa,
388. Inscrições gratuitas, no site www.apm.org.br

Temas



� 18/09 – Festa de Aniversário dos 70
Anos de AMS
� 18/10 – Dia do Médico
PROJETO MENINA-MÃE
� 03/10 – Festa do Dia das Crianças
� 06/11 – Noite da Pizza
� 05/12 – Festa de Natal

Agenda SOCIAL
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Agenda CIENTÍFICA
� 03/09 – Depto. de Geriatria, aud. II,
20 h., reunião da ABRAZ (Cuidadores
e familiares de portadores da doença
de Alzheimer).
� 03/09 – Depto. de Psiquiatria, aud.
II, 20 h., palestra “Esquizofrenia”, dr.
Luiz Carlos Pitta.
� 09/09 – Depto. de Dermatologia,
aud. II, 20 h., discussão de casos clí-
nicos.
� 12/09 – Mar Saúde – 3ª Jornada de
Imunização da Baixada Santista, aud.
I, 8h30, palestra “Controvérsias em
imunização”, prof. dr. Vicente Amato
Neto.
� 19/09 – APM, Soc. Cardiologia e
Soc. Pneumologia, aud. I, 9 h., pales-
tra “Tabagismo”.
� 24/09 – Depto. de Psiquiatria, aud.
II, 20 h., palestra “Alcoolismo”, prof.
dr. Cláudio Jerônimo da Silva
� 29/09 – Depto. de Acupuntura, aud.
II, 20 h., reunião cientifica do departa-
mento.

Esse é um assunto que há muito precisa ser
debatido pela Associação e pelo Sindicato, vi-

sando um objetivo único, que é diminuir um pouco
a revolta que sentimos quando atendemos paci-
entes com maior poder aquisitivo e que, no entan-
to, pagam através de Convênio uma consulta mui-
to abaixo do que poderia ser pago pelo nosso
serviço.

Esses pacientes têm o direito de se internarem
em apartamento pagando 100% a mais pelos nos-
sos honorários.

Nada mais lógico que os convênios nos pa-
guem o dobro do valor da consulta e procedimen-
tos ambulatoriais, já que são facilmente
identificáveis.

Os colegas mais antigos (nem tanto) devem se
lembrar da Central de Convênios, pois através
dela conseguimos que a Unimed nos pagasse em
dobro as consultas com a criação da Unimed Plus.

Invariavelmente são indivíduos de maior po-
der aquisitivo, como empresários, profissionais li-
berais, membros de sindicatos patronais, executi-
vos de grandes empresas, enfim, indivíduos que
jamais se internariam em enfermaria, muito pelo
contrário.

Nos planos de Saúde, a Unimed, em primeiro
lugar, poderá nos fornecer aqueles segurados em

cujo cartão consta o tipo de acomodação.
Nos planos Ana Costa, Santa Casa, Benefi-

cência, seguradoras, além das autogestões não
deverá haver dificuldade em identificar aqueles
que têm direito de internação em apartamento.

No nosso Código de Ética está bem claro que
o médico deve fixar seus honorários de forma co-
medida, cobrando menos dos que não podem muito
pagar e mais daqueles que ganham mais.

Está claro que, mesmo recebendo 100% da
consulta, estamos muito longe do que deveria ser
pago pelos nossos honorários.

É clássica a cena de espanto dos nossos pa-
cientes quando lhes informamos quanto recebe-
mos por uma consulta ou um procedimento.

Nada contra que viajem regularmente ao Ex-
terior, que tenham um ou mais carros importados,
que tenham direito a inúmeros planos de saúde e
seguradoras, pois eles não têm culpa da situação
a que o médico foi relegado.

Temos a certeza que, num primeiro momento,
possa parecer muito difícil pôr isso em prática. Po-
rém, o valor a ser despendido pelo plano é insig-
nificante e poderá ser implantado, principalmente
com o apoio do segurado e satisfação do médico.

George Bitar é ex-presidente da AMS, Con-
sultor da Comissão de Ética e Dignidade Profissi-
onal da Sociedade Brasileira de Ortopedia e
Traumatologia (SBOT).

Quem ganha mais,
tem que pagar mais
GEORGE BITAR

Adiretoria da AMS saúda os novos associados que passaram
a integrar os quadros da entidade. Bem-vindos: dra. Marilza

Torres Machado e dra. Adriana Cláudia Dzigan. A AMS é do associado!

NOVOS associados! ERRAMOS, ao informar na
edição nº 181, de agosto, que
o dr. Sérgius Galba Di Lorenzo
Costa havia falecido. Ele está
vivo e passa muito bem.
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MEMÓRIA

AMS 70 ANOS

FOTOS ARQUIVO AMS

Homenagem ao Dr. Albert Sabin
em 8 de novembro de 1982. Na
oportunidade, o Dr. Pio Alves

Ribeiro também foi
homenageado


