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  Distribuição Gratuita para Associados
 Venda Proibida

Federada da

Congresso vai 
apresentar a 
evolução dos 
simuladores

Simuladores de Realida-
de Virtual para Treina-
mento serão colocados 
à disposição dos parti-
cipantes do IV Congres-
so Interdisciplinar e do 
VI Encontro do Clube 
Benedicto Montenegro 
– Regional Litoral do 
Colégio Brasileiro de 
Cirurgiões. Página 06.

O objetivo é capacitar alunos a desenvolver pesquisas cien-
tíficas de qualidade, a analisar criticamente um artigo cien-
tífico e formar uma network de pesquisadores ao redor do 
mundo facilitando a colaboração em estudos. Página 05. 

Fórum com representação do Ministério da 
Saúde vai debater a  legislação que garante 
os direitos da mulher brasileira. Página 06.

APM Santos e Harvard Medical 
School oferecem curso online

Trabalho e Amamentação



Diretoria

A  Educação Médica a Distância (EMaD) é uma prática adotada há, pelo menos, 
10 anos em países da Europa, Estados Unidos e Canadá. Com o acompanhamento 
rigoroso dos resultados e o surgimento de programas de garantia de qualidade, 
ela vem consolidando a credibilidade dos provedores de conteúdo e atraindo um 
público cada vez maior.

No Brasil, esses cursos foram implantados recentemente e, como grande par-
te dos profissionais de saúde enfrentam dificuldades geográficas, financeiras e de 
tempo para frequentar classes presenciais de atualização, a EMaD teve uma acei-
tação importante.  

Segundo pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, o êxito da metodologia no país 
tem como principal motivo a forte disposição dos médicos para renovar os seus 
conhecimentos, cientes de que poucas áreas evoluiram tanto - do ponto de vista 
científico e tecnológico - quanto a Medicina, nas últimas décadas.

Motivados também pela cobrança da Associação Médica Brasileira que, para a 
renovação do título de especialista, exige a participação regular em cursos e con-
gressos, profissionais, sobrecarregados pelo trabalho, encontram uma saída no 
modelo autônomo de aprendizado.

Atenta às necessidades da categoria e aos novos recursos disponíveis, a APM 
Santos firmou parceria com a Harvard Medical School para oferecer Educação Mé-
dica a Distância para associados, estudantes, residentes e demais trabalhadores 
ligados à area da saúde. Estamos na 2ª edição de uma iniciativa que, ao invés de 
transferir informações automaticamente, ajuda adultos, já comprometidos com o 
mercado de trabalho, a aprender.

A experiência mostrou que é possivel vencer os desafios da educação continua-
da por meio dos cursos on line. Eles despertam a atenção dos alunos para novos 
moldes pedagógicos, adaptados a sua realidade. certamente, as próximas gera-
ções de profissionais da saúde estarão aptas a construir o saber, ao longo de suas 
vidas e, ao participar desta evolução, a APM Santos só tem a comemorar.
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Somos todos 
bipolares?

Dr. Marcelo Andrade de Barros Olmas Hernandez
Diretor de Defesa Profissional da APM Santos

saúde pública não se faz largando um profissional 
numa sala embolorada, sem os recursos mínimos 
para um atendimento digno. Um soco no estômago 
de todos nós. Mas o tempo passou e hoje, às véspe-
ras do programa completar 2 anos, está mais do que 
provado que tínhamos razão em tudo que dissemos 
por ocasião do seu lançamento. A grande maioria da 
população já percebeu isso, também.

A negociação sempre tão difícil com as 
operadoras de plano de saúde causa 

desânimo e cansaço.

Uma das últimas agressões foi a absurda proposta 
do Ministério da Saúde (que esteve em consulta pú-
blica até 25/05/15) de não mais exigir a presença do 
Pediatra na sala de parto, em casos de cesárea “sem 
risco”. Mais um enorme desrespeito dos que detém 
atualmente o poder. Manifestações de todas as en-
tidades de classe, em especial da SPSP e da APM 
fizeram o Ministério recuar e, até a data em que este 
texto foi escrito, havia a promessa de modificações, 
corrigindo este “equívoco”, que certamente provo-
caria forte impacto na morbimortalidade perinatal.

O Programa Mais Médicos foi um tapa 
na cara de todos que entendem que for-

mação médica é algo sério.

Enfim, a cada soco no estômago recebido, fica-
mos com dois caminhos a seguir: o primeiro é nos 
deixar abater e reconhecer o nocaute. O outro é 
respirar fundo, erguer a cabeça e contra-atacar.  Es-
pero, sinceramente, que tenhamos força para sem-
pre escolher a segunda opção.

Exercer Medicina, em nosso país, parece ser 
um altíssimo fator de risco para desenvolver 
transtorno bipolar e me perdoem os psiquia-

tras se eu estiver usando este diagnóstico de forma leviana.
Em um determinado momento, sentimo-nos ex-

plorados, recebendo (em todos os sentidos) muito 
menos do que merecemos. No momento seguinte, 
lembramo-nos do orgulho que nossa profissão car-
rega, do esforço que fizemos até aqui e que conti-
nuamos fazendo todos os dias, da beleza do exer-
cício desta arte, e vem a certeza de que faríamos 
tudo novamente.

O ano de 2015 tem sido especialmente rico nes-
tes exemplos:

A alegria da aprovação da Lei 13.003, que obrigou 
a existência de contratos detalhados entre presta-
dores de serviço e operadoras de plano de saúde e 
coroou anos de luta da classe médica, foi sucedida 
pela decepção em sua regulamentação, que dei-
xou todos os vazios jurídicos que as operadoras de-
sejavam, para que a negociação lhes seja vantajosa.

A negociação sempre tão difícil com as operado-
ras de plano de saúde causa desânimo e cansaço, 
mas então lembramos que a situação já foi bem 
pior, e que temos conseguido importantes vitórias 
nos últimos anos.

O Programa Mais Médicos foi um tapa na cara 
de todos que entendem que formação médica é 
algo sério, que exige estrutura e experiência, e que 

dEfEsa profissional
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Será que  Hipócrates conseguia?

Hipócrates, o pai da medicina, no século V  
a.C. já dizia: “se pudéssemos dar a cada 
indivíduo a quantidade certa de nutrição, 

nem demais, nem de menos, encontraríamos o ca-
minho mais seguro para a saúde”.

Há anos atrás, a importância da nutrição se ba-
seava em satisfazer as necessidades nutricionais. 
Hoje em dia, além da nutrição é necessário focar, a 
saúde em longo prazo através da nutrição, abran-
gendo a função cognitiva, saúde óssea, fatores de 
risco para doenças cardiovasculares, obesidade, 
dislipidemia, hipertensão arterial e resistência à in-
sulina. Uma ingestão maior de proteínas pelo lac-
tente está associada à adiposidade e aumento de 
pressão arterial. 

Por outro lado, nos últimos anos, houve um au-
mento expressivo na incidência de doenças alér-
gicas. Estima-se que de 30 a 40% da população 
apresente alguma doença alérgica, asma, rinite, 
dermatite atópica e alergia alimentar – condições 
de caráter crônico, recidivante e que levam ao 
comprometimento da qualidade de vida.

A base da doença alérgica é a desregulação do 
sistema imunológico, respondendo de maneira 
descontrolada a estímulos comuns como ácaro e 
leite de vaca.

Estas doenças apresentam, certamente, um fator 
genético e um fator ambiental (estes últimos, os 
principais agentes responsáveis pelo aumento de 
prevalência de maneira tão súbita). Fatores como: 
mudanças no ambiente, hábitos sociais (tabagis-
mo) e alimentares (baixa ingestão de  ácidos graxos 
poli-insaturados e fibras), mudança na microbiota, 
aumento de poluentes, diminuição de processos 
infecciosos, obesidade materna são alguns dos 
fatores que contribuíram para a desregulação do 
sistema imunológico com ênfase para as doenças  
alérgicas e auto imunes- geram uma mínima mas 
persistente inflamação.

As pessoas são afetadas diferentemente por 
estes estímulos. A epigenética pode ser definida 
com a possibilidade de modificações na expressão 
do genoma que são estimulados por fatores exter-
nos e que serão  herdados pelos descendentes.

Dra. Ana Beatriz Soares
Diretora de Esportes e Barraca de Praia da APM Santos 

 Como estratégia de prevenção (ainda em estudo) 
temos :

• aumento de ácidos graxos essenciais ;
• a vitamina D ;
• modificação da microbiota ;
Estudos avaliam que: quanto maior o número de 

lactobacilos e bifidobacteria no trato GI menor a 
prevalência de doenças alérgicas.

Além de todos esses fatores há que se considerar, 
ainda, o pior de todos, o mal do século, o stress ge-
rado pela sociedade em que vivemos e que, cada a 
dia que passa, se comprova o que os chineses dis-
seram há muitos séculos atrás: a grande maioria das 
doenças são causadas por um fator emocional.

Conscientes de todos estes fatores, é de suma im-
portância reavaliarmos hábitos e atitudes:

1. Diminuir o stress:
- diminuição do ritmo de trabalho
- práticas desportivas
- meditação
- praticar um hobby
- praticar a “amizade”
- dormir bem 
- voluntariado
2. Alimentação saudável:
- evitar fastfood
- evitar excesso de álcool
- hábito de alimentar-se a cada 3 horas
- levar a sério a atitude de ingerir mais frutas, ver-

duras e legumes cozidos
- aleitamento materno até pelo menos 1 ano
3. Evitar locais poluídos, caminhar ao ar livre, di-

minuir o contato com TV, vídeo game, computador 
(a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Academia  
Americana de Pediatria recomendam, no máximo, 
2 horas/dia destes eletrônicos para crianças maio-
res de 6 anos e a criança menor de 1 ano, não ser 
exposta de nenhuma forma a esta tríade: TV, vídeo 
game e computador).

Todas estas práticas descritas acima são cansati-
vamente divulgadas, mas gostaria de fazer uma per-
gunta apenas: “Quem, caro leitor, segue todas estas 
recomendações básicas tão necessárias para nosso 
viver  saudável?”.

CiEntífiCo
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Ensino

O Departamento de 
Educação Continuada 
da Harvard Medical 

School, em parceria com a APM 
Santos, oferece um programa 
colaborativo e interativo de en-
sino à distância em Pesquisa Clí-
nica. 

O curso é destinado a profis-
sionais que desejam adquirir 
treinamento básico e avançado 
para atuar na área de pesquisa 
e também a quem já tem ex-
periência e deseja expandir os 
conhecimentos no desenvolvi-
mento, gerenciamento, análise e 
relato de pesquisas clínicas.

O programa do Principles and 
Practice of Clinical Research 
(PPCR) consiste em aulas em 
tempo real por meio de video-
conferência, ministradas por 
professores de diferentes de-
partamentos da Harvard Medical 
School e da Harvard School of 

Public Health. 
O curso utiliza metodologia 

de aprendizado colaborativo, no 
qual os alunos são divididos em 
grupos de pessoas do mundo in-
teiro, com vivências diferentes, 
que devem interagir diariamente 
ao longo do curso. 

O objetivo é proporcionar uma 
aprendizagem integrada e incre-
mentar competências específi-
cas na área de estudo, tais como 
o desenvolvimento de pensa-
mento crítico e do raciocínio ló-
gico. 

Normalmente, os participantes 
são oriundos de diversas áreas 
de formação e com variados ti-
pos de experiência profissional 
ligadas à prática clínica e inves-
tigação, o que possibilita a troca 
de aprendizagens distintas. 

O curso é dividido em quatro 
módulos e versa sobre assuntos 
gerais em pesquisa clínica, entre 
os quais, ética em pesquisa clíni-
ca, formação de pesquisadores, 
estatística em pesquisa clínica, 
escrita em ciência, situações de 
autoria e coautoria, desenho de 
estudos clínicos e escolha da re-
vista científica. 

Além disso, os participantes 
são treinados para utilizar o soft-
ware STATA, de estatística, tendo 

direito à licença de uso do pro-
grama por um ano.

Podem participar da capacita-
ção médicos, enfermeiros, far-
macêuticos, fisioterapeutas, fo-
noaudiólogos, odontologistas e 
demais profissionais e estudan-
tes da área da saúde. 

Os alunos que tiverem nota su-

perior a 70%, no final do curso, 
receberão o certificado da Har-
vard Medical School. 

Alguns programas de mestrado 
brasileiros, como o da Universi-
dade de São Paulo, eliminam al-
gumas matérias para alunos que 
realizaram o curso. 

Informações sobre a próxima tur-

ma, na secretaria da APM Santos.

O objetivo é proporcionar 
uma aprendizagem inte-
grada e incrementar com-
petências específicas na 
área de estudo, tais como 
o desenvolvimento de pen-
samento crítico e do racio-
cínio lógico. 

Os alunos que tiverem 
nota superior a 70%, no 
final do curso, receberão 
o certificado da Harvard 
Medical School. 

APM Santos oferece curso da 
Harvard Medical School
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rEsponsabilidadE soCial

Amamentação e Trabalho: Direitos da Mulher

Para comemorar a Semana Mundial de Aleita-
mento Materno a Rede de Amamentação da 
Costa da Mata Atlântica realizará o Fórum da 

Amamentação, evento que, na sua décima segunda 
edição, vai discutir, debater e informar o público so-
bre os direitos da Mulher que Amamenta e Trabalha.

O encontro anual, que  será realizado no auditó-
rio da Associação Paulista de Medicina – Santos, no 
dia 25 agosto, a partir das 14h00 tem o objetivo de 
sensibilizar acadêmicos das áreas de medicina, en-
fermagem, serviço social e psicologia para os bene-
fícios do aleitamento materno, como medida eficaz 
no combate à mortalidade infantil. 

A legislação brasileira é considerada uma das 

Errata (Edição antErior)

Dr. Airton Zogaib Rodrigues
Professor Assistente da Disciplina de Cirurgia Ge-

ral da UNIMES, Membro Titular do Colégio Brasi-
leiro de Cirurgiões e Cirurgião Geral do Hospital 
Ana Costa de Santos.

mais avançadas no que diz respeito ao incentivo e à 
proteção ao aleitamento materno. É um direito des-
crito no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
e estabelece que o poder público, as instituições e 
os empregadores devem oferecer condições ade-
quadas ao aleitamento materno para todas as mu-
lheres, mesmo nas horas em que estão trabalhando 
for a de casa.

O XII Fórum da Amamentação contará com a par-
ticipação de Renara Guedes Araújo, consultora do 
Ministério da Saúde e responsável pelo Programa 
Mulheres Trabalhadoras que Amamentam.

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas 
na sede da APM Santos, no dia e horário do evento.

CongrEsso intErdisCiplinar

Congresso apresenta as possibi-
lidades dos simuladores de 

realidade virtual
Simuladores de Realidade Virtual para Treinamen-

to trazidos pela empresa Ethicon serão colocados 
à disposição dos participantes do IV Congresso In-
terdisciplinar e do VI Encontro do Clube Benedicto 
Montenegro – Regional Litoral do Colégio Brasileiro 
de Cirurgiões, que serão realizado simultaneamente 
na APM Santos, entre os dias 17 e 20 de agosto, das 
19h00 às 22h00. 

Os simuladores são equipamentos baseados em sis-
temas computacionais altamente sofisticados, com ca-
pacidade de reproduzir imagens tridimensionais preci-
sas. São aparelhos usados como ferramenta no ensino 
e treinamento de procedimentos médicos, com algu-
mas vantagens sobre a prática em pacientes, como a 
ausência de risco para doentes e alunos e a possibili-
dade do mesmo caso ser repetido várias vezes.

Durante o encontro, técnicos vão ensinar os parti-
cipantes a operar o simulador e dar instruções sobre 
atividades básicas e algumas avançadas. De acordo 
com a demanda, cada pessoa terá uma experiência 
de 15 a 20min. 
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Cine Debate 
& Ciclo de 
Cinema:

O reconhecimento do outro como outro, tão igual e tão dife-
rente de mim, é uma tarefa humana trabalhosa. O reconheci-

mento que esse outro, mesmo diferente de mim, tem sentimentos, 
direitos e capacidades iguais aos meus, não é um dom que recebe-
mos ao nascer. É necessário que seja desenvolvido.

Diferenças entre os seres humanos,  como a cor da pele, a religião, 
o físico, o grau de escolaridade, a condição financeira, a forma de se 
expressar, podem fazer com que uns se sintam superiores e outros 
inferiores. Freud chamava de “narcisismo das pequenas diferenças” 
aspectos que nos fazem diferentes uns dos outros e que geram mui-
tas vezes intolerância, preconceito, exclusão e ódio, nos afastando 
da verdade humana: somos todos iguais, mesmo diferentes.

O Ciclo de Cinema é uma promoção do Núcleo de Psicanálise 
de Santos e Região, evento aberto ao público, com entrada franca.

Filmes do segundo semestre trazem a intolerância para o debate

Agenda 
Científica
Agenda 
Científica

Agenda 
Social
Agenda 
Social

05/08 – 20h: Reunião Departamento de Endocrinologia da APM 
Santos

06/08 – 10h: Curso Saúde Baseada em Evidências - Centro Co-
chrane do Brasil
06/08 – 19h: Palestra Departamento de Oftalmologia da APM 
Santos “Ultrassom e Catarata”

10/08 – 20h: Reunião do Departamento de Urologia da APM San-
tos “Neoplasia de Bexiga - Dr. Wagner Eduardo Matheus”

11/08 – 18h: Liga de Medicina Legal UNILUS

12/08 - 19h: Aula Departamento de Oftalmologia da APM Santos

14/08 – 19h: Programa de Educação Continuada SOBRAC

05/08 – 19h: Aula Departamento de Oftalmologia da APM Santos

06/08 – 19h: Palestra Departamento de Ortopedia da APM 
Santos “Módulo: Joelho”

10/08 – 20h: Reunião Departamento de Alergia da APM Santos 
“Immuno Cap - Dra. Rosana Giannico”

11/08 – 19h30: Reunião Departamento de Dermatologia da 
APM Santos

12/08 – 19h: Palestra Licotina UNILUS

17 a 20/08 – 19h: IV Congresso Interdisciplinar da APM Santos e 
VI Encontro do Clube Benedicto Montenegro – Regional Litoral do 
Colégio Brasileiro de Cirurgiões

16/06 – 19h30: Aula Departamento de Diagnóstico por Imagem 
da APM Santos “Neuroradiologia II” – Dr. José Carlos Clemente

20/08 – 10h: Curso Saúde Baseada em Evidências - Centro Co-
chrane do Brasil

13/08 – 10h: Curso Saúde Baseada em Evidências - Centro Co-
chrane do Brasil

20/08 – 17h: Curso PPCR Harvard

13/08 – 18h: Liga de Medicina do Esporte UNILUS
13/08 – 17h: Curso PPCR Harvard

24/08 – 19h: Liga de Cirurgia Geral UNIMES

25/08 – 19h30: Atualização em Vacinas 
25/08 – 14h: XII Fórum de Amamentação

25/08 – 19h30: Reunião Departamento de Dermatologia da 
APM Santos
26/08 – 19h: Aula Departamento de Oftalmologia da APM Santos

26/08 – 20h: Reunião do Departamento de Cirurgia Geral da 
APM Santos
27/08 – 10h: Curso Saúde Baseada em Evidências - Centro Co-
chrane do Brasil

27/08 – 19: Reunião Anátomo Clínica
27/08 – 17h: Curso PPCR Harvard

30/08 – 19h30: Reunião Departamento de Dermatologia da 
APM Santos

22/08 – 20h: Apresentação Teatro Outros Rumos

09/08 – 12h30: Almoço Dia dos Pais na APM Santos

Crash - No Limite 
(Alemanha/EUA, 2004. Direção: Paul Haggis)
Elenco: Sandra Bullock, Don Cheadle, Matt Dillon, Jennifer Esposito, 

William Fichtner, Brendan Fraser, Ludacris, Thandie Newton, Ryan 

Phillippe, Larenz Tate, Tony Danza, Keith David, James Haggis.

Sinopse: Jean Cabot (Sandra Bullock) é a rica e mimada esposa de 
um promotor, em uma cidade ao sul da Califórnia. Ela tem seu carro 
de luxo roubado por dois assaltantes negros. O roubo culmina num 
acidente que acaba por aproximar habitantes de diversas origens ét-
nicas e classes sociais de Los Angeles: um veterano policial racista, um 
detetive negro e seu irmão traficante de drogas, um bem-sucedido 
diretor de cinema e sua esposa, e um imigrante iraniano e sua filha. 
Comentários de Rodrigo Salvador Lashi  - Sociólogo, pós-graduando em Políticas Sociais, Benedita de 

Lourdes Carvalho Rodrigues - Psicanalista, SBPSP/NPSR.

Data: 15 de agosto, sábado, às 16h 
Local: Auditório da APM – Santos
Data: 15 de agosto, sábado, às 16h 
Local: Auditório da APM – Santos
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•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

UNIDADE SÃO VICENTE
Rua Ipiranga, 263 - Tel. 3468 4412

UNIDADE SANTOS
Av. Cons. Nébias, 521 - Tel. 3228 2525

soCial

A Noite do Dia dos Namorados virou festa, na sede da APM. Dezenas de casais lotaram o salão, lindamen-
te decorado e servido pelo Buffet Rosely. 

O sucesso da festa vai ter bis. A Noite 
da Pizza, em prol do projeto Menina Mãe, 
já está agendada para o dia 28 de agosto. 
Anote na agenda e avise os amigos.

E as novidades não terminam por aí. A 
próxima festa temática vai acontecer no dia 
19 de setembro. Será uma Noite Espanho-
la com tudo o que tem direito: decoração, 
música e comida típicas. Save the date!

Dia dos Namorados
A seleção de queijos 

e vinhos, não deixou por 
menos. Assinada pelo Lati-
cínios Marcelo, a mesa su-
perou as expectativas.

Noite do

Os médicos-músicos, como sempre, marcaram presença e levaram os casais para a pista de dança.


