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Nos últimos meses, a economia brasileira foi marcada pela volta da inflação, 
a desaceleração no ritmo de aumento da renda da população, pela alta nas 
cotações do dólar, o aumento no preço de itens importantes como alimenta-
ção, moradia, transporte, remédios e vestuário. Esse quadro de dificuldades, 
que abalou a rotina de cada cidadão, foi ainda agravado por disputas políticas 
que só trouxeram mais insegurança.

Mesmo sentindo os efeitos da crise no bolso e na alma, a nós, médicos, não 
é concedido o direito de desanimar. Quem é leigo não imagina que os profis-
sionais de saúde, em suas atividades, são submetidos a tensões provenientes 
de várias fontes. Faz parte do nosso dia-a-dia o contato frequente com a dor, 
o sofrimento e com pacientes terminais, receio de cometer erros, impotência, 
relação com pacientes difíceis, falta de equipamento, medicamento e leito. 

Se não desanimamos na guerra, nas catástrofes, nas tragédias, não seria 
numa crise nacional, igual a tantas outras pelas quais já passamos. Ao contrá-
rio, é justamente nas situações extremas que se espera que o médico cumpra 
a sua obrigação, de forma rápida e eficiente e é isso o que temos feito nos 
hospitais, ambulatórios e consultórios.

As carências na área da saúde já se tornaram velhas histórias, questões que 
não entram na pauta de prioridades em tempo de recessão ou de prosperida-
de. E se por vezes nos faltar coragem, diante das adversidades da profissão, 
que não nos falte o compromisso com a ética e com a dignidade humana. 

Para todos os nossos associados e para a população da Baixada Santista 
desejamos que 2015 termine em paz, lembrando sempre que podemos ser 
realistas na análise do que passou, mas temos que ser otimistas quando pen-
samos no que virá.
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Convicção e Persistência

Dr. Marcelo André de Barros Olmas Hernandez 
Médico do Trabalho, Pediatra

Diretor de Defesa Profissional da APM Santos

Creio que essas duas palavras resumem o 
que foi o ano de 2015 para a Defesa Pro-
fissional. Estou convicto de que, apesar 

dos pesares, nossa posição ao final deste ano é 
um pouco melhor do que era no seu início.

A crise econômica veio comprovar que o mode-
lo de “governo” que tanto combatemos era in-
sustentável. Corrupção sem precedentes, gastos 
sem controle e sem gestão, e o vale tudo pelo 
poder conseguiram piorar a já combalida Saú-
de Pública, como previmos. Infelizmente, vemos 
este modelo se reproduzir em muitos municípios, 
e com isso a situação da saúde na maior parte 
das cidades de nossa região é deplorável, com 
inacreditável desrespeito aos profissionais e aos 
pacientes. Esse é um ponto que precisa ser ata-
cado com força e urgência.

A população se deu conta de que panaceias como 
o “Programa Mais Médicos” são uma grande corti-
na de fumaça, e que Saúde exige planejamento, se-
riedade, continuidade e investimentos compatíveis.

Conseguimos, pelo menos temporariamente, 
reverter um ataque vergonhoso às Sociedades de 

dEfEsa profissional

Especialidades Médicas, que quase perderam a 
prerrogativa da concessão de títulos de especia-
listas, já que o nosso “governo” prometeu encon-
trar milhares de novos especialistas e acha que 
tais profissionais são formados do dia para a noi-
te, com uma simples canetada.

As negociações com as operadoras de planos 
de saúde permanecem de forma firme e constan-
te (vide informes da APM), com destaque para a 
união das entidades médicas, que ocorre de for-
ma exemplar no estado de São Paulo. APM, CRE-
MESP e SIMESP seguem unidos, fortalecendo a 
posição da classe médica.

A aprovação da Lei 13003, que obriga a existência 
de um contrato entre operadora de plano de saúde 
e prestador de serviço, embora tenha sofrido uma 
regulamentação desfavorável da parte da ANS, sig-
nificou um avanço nesta relação tão desigual.

Enfim, muito ainda por fazer, mas muitos serviços 
prestados para mostrar e, principalmente, para 
provar que a classe médica merece RESPEITO!

Desejo um ótimo final de ano a todos os cole-
gas e seus familiares!
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A Saúde dos Excluídos

A exclusão é um tema tabu.  Podemos nos 
referir a vários tipos de exclusão em que, 
em linhas gerais, o individuo sinta-se à 

margem do socialmente “aceito” ou, “normal”. 
Portanto, excluídos podemos ser todos nós. 

Entretanto desde os anos 1970 têm-se ligado 
exclusão ao estado de pobreza, abandono e, so-
bretudo, à falta de uma habitação. Tratamos dos 
sem-teto. Essa população pode ser crônica, agu-
da ou sazonalmente sem teto. De acordo com 
o Ministério da Saúde são do gênero masculino 
(82%), negras (67%) com um número estimado 
em 50.000 adultos e 24.000 crianças e adolescen-
tes.  O traço da pobreza é comum a todos, além 
da ruptura dos laços familiares. Habitam ruas, 
praças e ocasionalmente passam a noite em al-
bergues.  Cerca de 40% deles saem de casa pelo 
abuso de álcool e drogas, 30% por desemprego 
e 30% por conflitos familiares. 

Importante enfatizar que estar nas ruas não é 
crime e essa população não pode ser obrigada 
a sair dos espaços públicos ou ser conduzida 
de forma coercitiva a outro local, O mesmo se 
aplica à saúde, como cidadãos, possuem acesso 
assegurado a qualquer unidade do SUS. E não 
podem, ou devem, ser discriminados. 

A despeito disso, cerca de 20% já tiveram im-
pedido seu acesso a um Serviço de Saúde. Tra-
ta-se de população adulta, portanto exposta a 
doenças crônico-degenerativas. E também pelas 
condições da exposição à rua, são mais vulnerá-
veis a uma série de agravos, incluindo os trau-
mas decorrentes da violência. 

Fato é que a expectativa de vida de um sem-
-teto é três a quatro vezes menor que a da po-
pulação geral. Em torno de 30% deles possuem 
algum problema de saúde e cerca de 20% fazem 
uso de medicamentos crônicos. Hipertensão Ar-
terial Sistêmica (10%), doença mental (6%), infec-
ção pelo HIV (5%) e problemas de visão/cegueira 
(4,6%) são os agravos mais reportados pelo Mi-
nistério da Saúde entre os sem-teto. E no Con-
sultório na Rua, Programa do Ministério da Saú-
de de atendimento à população de excluídos, 
os principais atendimentos dão-se por abuso de 
álcool, drogas, crack, HAS, transtornos mentais, 

CiEntífiCo

Dr. Evaldo Stanislau Affonso de Araújo
Médico Infectologista

HIV, diabetes e tuberculose. Entretanto, outras  
patologias precisam ser lembradas e, sistemati-
camente, inqueridas/ avaliadas. 

Dessa forma devemos incialmente criar um vín-
culo de confiança e empatia. Depois, de forma 
adequada à plena compreensão e também asse-
gurando que as orientações foram efetivas, de-
vemos inquerir e examinar, além do exame geral, 
com especial atenção a pele e seus anexos em 
busca de infestações, infecções, sinais de doen-
ça metabólica (acantose nigrans), hepática (eri-
tema palmar, spiders) e cicatrizes.  

E também examinar a cavidade oral e extremi-
dades/pés (tinea, sinais de doença vascular,  etc). 
Além das já citadas, lembrar que DPOC, taba-
gismo , hepatites virais e cirrose alcóolica, DSTs, 
traumas e ferimentos, dor crônica e déficit audi-
tivo são situações também de maior prevalência. 
Inquéritos sorológicos realizados em sem-teto 
evidenciam prevalência excessiva e muito maior 
que na população geral de HIV, Sífilis, Hepatite 
C e B crônicas. Por fim, nas mulheres, a violência 
sexual e a prostituição são frequentes acarretan-
do inúmeras gestações não desejadas. 

Dessa forma, controle da natalidade pelo acon-
selhamento e implante de anticoncepcionais, me-
didas de Redução de Danos, terapia efetiva das 
DSTs e Hepatites, uso de tecnologias diagnósticas 
no local (Teste Rápido, p.ex) e vacinação (hepati-
tes A e B, gripe, pneumococo e tétano) configu-
ram um rol de medidas a ser sistematicamente 
ofertadas/realizadas. O todo da maneira mais sim-
ples possível (doses únicas diárias, sob supervisão) 
visando a melhor adesão e efetividade. 

O médico é o elemento central da assistência, 
entretanto, a equipe multiprofissional é essen-
cial para o pleno sucesso. 

Os Programas específicos, como o Consultório 
na Rua, devem integrar-se plenamente à Rede 
SUS em todos os seus níveis de complexidade. 

E, por fim, devemos lembrar que a rua foi a op-
ção que restou a essa pessoa. Mas isso não retira 
a sua humanidade e, sobretudo, os seus direitos.
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Plano de carreira de estado para 
médicos: o que é preciso saber

soCial

C om o objetivo de levar a 
assistência médica aos lo-
cais mais remotos do País, 

há alguns anos tramita no legislativo 
a Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC), de autoria dos deputados Eleu-
ses Paiva (DEM-SP) e Ronaldo Caiado 
(DEM-GO), que cria uma Carreira Es-
tatal de Médico de Estado.

Vista com simpatia por muitos po-
liticos, a emenda vem sendo tratada 
como alternativa sólida e duradoura 
para resolver problemas enfrentados 
pela saúde do país, como a má distri-
buição dos médicos pelo território na-
cional, a desvalorização do profissional 
da saúde e  a sua falta de estabilidade.

Entre as propostas presentes na 
PEC 454/2009, estão o ingresso na 
Carreira Estatal de Médico de Estado 
exclusivamente por meio de concurso 
público de provas e títulos, a dedica-
ção exclusiva (abrindo exceção para o 
magistério), ascensão por tempo de 
serviço e por aperfeiçoamento, assim 
como garantia de um subsídio fixado 
por lei. Complementada pela PEC 
34/2011 inclui, ainda, a criação de uma 
escola nacional de formação e aper-
feiçoamento profissional.

Diplomados, os novos médicos 
deverão ser organizados em carreiras 
nos âmbitos federal, estadual, distrital 
e municipal, nos termos da lei orgânica 
que dispuser sobre sua organização e 

funcionamento. Suas atividades, consi-
deradas essenciais ao funcionamento 
do Estado, serão exercidas em caráter 
exclusivo e permanente no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS), com o 
salário inicial na proporção de um ma-
gistrado de primeira instância da justi-
ça comum (em torno de R$ 16.000,00), 
por oito horas diárias de trabalho, rea-
justado anualmente.

A estabilidade poderá ser alcança-
da após três anos de efetivo exercício, 
mediante avaliação de desempenho. 
Os médicos de Estado deverão es-
tar permanentemente atualizados e, 
para isso, a escola nacional progra-
mará cursos oficiais de preparação e 
aperfeiçoamento. 

 A ascensão funcional baseada, al-
ternadamente, em critérios de me-
recimento e antiguidade e o exer-
cício administrativo e funcional do 
cargo de médico de estado será re-
gulado e fiscalizado pelo Conselho 

Federal de Medicina.
A partir da promulgação da emen-

da, os médicos federais, estaduais e 
municipais, concursados pelas regras 
anteriores, farão parte de uma carrei-
ra em extinção.

A Federação Nacional dos Médi-
cos (FENAM) vem acompanhando a 
tramitação da PEC 454 que já passou 
por todas as comissões da Câmara 
dos Deputados e está pronta para 
ir à plenário, cabendo ao presidente 
da Casa pautar a proposta. Mas, em 
meio ao turbilhão político estabele-
cido, resta aos profissionais da cate-
goria torcer para que a questão seja 
tratada com o devido respeito e a 
urgência que merece.

Salários estabelecidos 
por lei e reajustados 

anualmente

dEfEsa profissional

O deputado federal João Paulo Tavares Papa recebeu a presidente da APM Santos, Sara Bittante Albino, 
em seu escritório, em Santos, para tratar do encaminhamento da PEC 454 para votação. “Sou a favor e 
vou trabalhar junto à bancada do PSDB pela aprovação desta emenda”, garantiu o ex-prefeito da cidade.
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instituCional

APM Santos presta contas de 
atividades realizadas em 2015

A diretoria da APM Santos disponibiliza o relató-
rio de atividades realizadas na sede, durante o 
último exercício. Trata-se de um balanço dos 

eventos, iniciativas sociais e científicas promovidos pelos 
diversos departamentos ou por instituições coligadas.

O relatório destaca os números conquistados em cada 
programa da associação e torna transparente dados so-
bre a utilização dos espaços físicos por terceiros, por ces-
são ou com a cobrança de taxa de ocupação, instrumento 
criado para manter o equilíbrio financeiro da APM Santos.
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08/12 – 19h30: Reunião Departamento de Dermatologia da APM 
Santos

03/12 – 20h: Reunião Departamento de Coloproctologia da APM 
Santos 

07/12 – 20h: Reunião Departamento de Alergia da APM Santos

Agenda 
Científica
Agenda 
Científica

soCial

Novembro Azul

Em novembro, o Departamento de Urologia da 
APM Santos promoveu evento gratuito e aber-
to ao público sobre o Câncer de Próstata, ati-

vidade que faz parte da campanha mundial Novem-
bro Azul. O tema foi ministrado pelos médicos Walter 
Fernandes Corrêa, do Hospital Ana Costa, e Felisberto 
Serra, da Santa Casa de Santos. As palestras têm o ob-
jetivo de informar sobre a importância da prevenção, 
diagnóstico e tratamento da doença que tem fatores 
de risco identificáveis.

Campanha do 
“Lenço da Esperança”

Estamos arrecadando lenços 
para mulheres que fazem 

quimioterapia. Um lenço sobran-
do em sua casa pode ser a volta 

da autoestima para alguém. 
Lenços suaves, macios e co-
loridos. As cabeças que irão 
usá-los estão muito sofridas. 

Entregar na APM Santos Av. Ana Costa, 388.

Campanha do 
“Lenço da Esperança”

O diretor do grupo AGL, Dr. Luis Car-
los Grossi, realizou palestra na APM 
Santos em novembro, no qual apre-
sentou o produto Medicon, uma solu-
ção contábil e tributária voltada para 
a classe médica. 
Vários temas foram abordados, tais 
como: médico pessoa jurídica, mé-
dico  pessoa física, e suas diferen-

ças, lançamentos contábeis das 
receitas e recursos de honorários, 
orientação e aplicação do recolhi-
mento do ISS, planejamento tribu-
tário especializado para médicos, 
sempre com o objetivo da viabi-
lização e solução de negócios de 
uma maneira rápida e prática aos 
médicos. 
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soCial

Vem chegando o verão

Campanha fez avaliação na praia

Na piscina, os banhistas poderão 
desfrutar do serviço de bar, diaria-
mente, das 09h às 20h. O cardá-
pio montado pela empresa Rosely 
Eventos, especialmente para a 
temporada, vai apresentar porções, 
sanduiches e bebidas variadas.

A diretria da APM Santos vai apro-
veitar o movimento na piscina para 
atualizar os dados de cadastro dos 
associados para manter a comunica-
ção impressa ou via internet em dia.

Para quem prefere praia, a barra-
ca dos médicos estará a disposição 
aos sábados e domingos, das 08h 
às 18h, armada próximo ao canal 3, 
em frente a Joinvile. 

Cadeiras e guarda-sóis estarão 
a disposição dos frequentadores, 
que poderão contar com um exce-
lente atendimento dos barraquei-
ros que vão preparar comidinhas 
leves e oferecer bebida gelada.

Este ano, a APM Santos realizou 
campanha de diabetes na barraca 
de praia, aproveitando o movimen-
to do sábado, 14, para promover 
ações educativas, testes de con-
trole e alertar a população sobre a 
doença. O objetivo foi disseminar 
informações sobre vida saudável, o 
que pode não só prevenir a doença 
como mantê-la sob controle.

“Conseguimos fazer uma media 
de 100 avaliações gratuitas de taxa 
glicêmica, por meio do exame de 
sangue da ponta do dedo e aferi-
ção da pressão arterial. Todos os 
pacientes que apresentaram algum 
tipo de alteração, foram orientados 

a procurar um profissional do seu 
convênio ou se dirigir ao hospital 
público estadual Guilherme Álva-
ro”, relatou a médica Ana Paula 
Lins de Souza, que participou da 
organização do evento.  

Durante a manhã, houve sorteios 
de massagens, cremes para pés dia-
béticos e alimentação balaceada 

complementar. A programação in-
cluiu, ainda, caminhada, alongamen-
to e lanches para os participantes.

O Brasil tem mais de 12 milhões 
de diabéticos, sendo que apenas 
um milhão possui uma rotina de 
cuidados como deveria, segundo a 
Associação Nacional de Assistência 
ao Diabético (ANAD). 

A Barraca de Praia funcionará 
nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de de-
zembro e 01, 02 e 03 de janeiro.

Funcionamento Barraca de 
Praia APM Santos


