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Realizaremos no dia 04 de Março de 2015, na sede da APM Santos, às 20h, eleições e posse dos Departamentos Científicos 
e Comitês. Todos interessados em renovar seus departamentos deverão comparecer. Os departamentos que já fizeram suas 
eleições deverão comparecer para tomar posse oficialmente e assinar a ata. Após a finalização dos trabalhos ofereceremos 
um coquetel de confraternização.

Aviso Importante



Diretoria

Ano novo começando, um misto de fim de férias e ritmo normal de trabalho chegando, mas, 
uma vez mais, já me sinto tão distante das festas e da frase repetida tantas vezes “Feliz Ano Novo”.

Após a confirmação da reeleição da atual presidente, confesso que, por várias vezes, me 
peguei refletindo sobre a realidade dos médicos e sobre os caminhos da saúde no Brasil. Por 
isso, dedico esse editorial a transmitir a vocês parte de minhas reflexões.

Quatro dias após a posse da presidente e seus ministros, veio a primeira comunicação ofi-
cial do governo sobre a saúde. A revista semanal do jornal da região publicou uma entrevista 
exclusiva com o ministro da saúde Arthur Chioro. Acredito que todos tenham lido a entre-
vista imbuídos de certa curiosidade e apreensão, já que todas as promessas de campanha 
para a área da saúde se mostraram deficientes, carentes de planejamento e órfãs de vontade 
política.

Confesso que comecei a folhear a revista com certa dose de esperança, pois conheço o 
ministro há bastante tempo e sei de sua competência como médico. Ele falou longamente 
sobre manter e ampliar o Mais Médicos; por em prática um novo plano, o Mais Especialistas; 
construir e ampliar 26 mil unidades básicas de saúde; criar 11.500 vagas para estudantes de 
medicina até 2017 nas Universidades Mais Médicos e mais 12 500 vagas de residência mé-
dica. Ele também abordou o problema de gestão das filantrópicas; defendeu a participação 
da União, Estado e Municípios de forma mais eficaz e transparente. Entretanto, após concluir 
a leitura, pude perceber que seus planos estão repletos de boas intenções, mas muito dis-
tantes da realidade vivida pela população e pelos profissionais da área da saúde. No papel, 
tudo me pareceu bem planejado, mas conhecendo a realidade das instituições públicas e 
políticas encarregadas da gestão da saúde, os projetos do ministro me parecem mais próxi-
mos da utopia do que da realidade.

A entrevista do ministro também me chamou a atenção pela absoluta ausência de qualquer 
menção ou intenção em dialogar com as entidades representantes da classe médica. Afinal, 
mesmo após todo o barulho que fizemos durante o anúncio do Programa Mais Médicos; 
mesmo sendo detentores de experiência acumulada ao logo de anos, no exercício da profis-
são em um sistema de saúde falido; mesmo tento tanto a contribuir para que os projetos na 
área da saúde possam sair do plano da utopia e se tornarem realidade, fiquei com uma única 
dúvida: será que os médicos não existem para o ministério da saúde?

Num processo de desenvolvimento eficaz, ou todos somos vistos como Brasil ou a confian-
ça nunca será plena. O momento é oportuno para essa discussão, já que a saúde precisa de 
um plano de reestruturação que possa ser executado em benefício de todos. Tenho plena 
convicção que a realização de projetos com soluções eficazes depende menos da caneta dos 
governantes e mais do diálogo franco entre todos os setores envolvidos.

Por isso, apesar de toda a descrença e desconfiança política que atualmente aflige todos 
os brasileiros, cabe à classe médica se fazer ouvir pelas autoridades, resgatar o prestígio da-
queles que são imprescindíveis à saúde da população e, acima de tudo, manter a convicção 
de que a saúde brasileira irá melhorar.

Desejo que todos tenham um excelente carnaval e, caso estejam em Santos, prestigiem o 
Carnaval Liberal na barraca de praia da APM.
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Entidades enviam esclarecimento à 
Classe Médica

Colega Médico, 
Entre março e outubro de 2014, a 

Comissão Estadual de Negociação 
com os Planos de Saúde, composta 
pela Associação Paulista de Medici-

na, Conselho Regional de Medicina 
do Estado de São Paulo e Sindica-
to dos Médicos de São Paulo, com 
apoio da Academia de Medicina de 
São Paulo e das Sociedades brasilei-

ras e paulistas de especialidades, 
realizou 40 reuniões com operado-
ras de planos de saúde para nego-
ciar valores e reajustes de consul-
tas e procedimentos. Confiram!

OPERADORAS CONSULTA abril / 07 CONSULTA nov / 12 AVANÇOS nov / 2013
(sobre os valores da consulta)

NEGOCIAÇÕES EM 2014
(propostas recebidas)

ABET R$ 30 R$ 70 R$ 80 em março / 13; CBHPM
5ª ed. e deflator 20% em dez / 12.

Consulta: R$ 80 a R$ 100; Honorários:
CBHPM 5ª ed. 2008 (com deflator de
18,33% a 20%) - vigência conf.
contrato prestador.

ALLIANZ R$ 32 R$ 60 R$ 66 em set / 13; Honorários
médicos em 7,5 %.

Consulta: R$ 72; Honorários: 7,5%,
em ago / 14 (aniv. contratos).

AMIL R$ 27.20 R$ 64
R$ 70 em abr / 14 - Reaj. contrato
100% IPCA - procedimentos 18,2 a

20% em ago / 13.

Consulta: R$ 75 (superior) e R$ 65
(interm. / básico); Honorários: CH
0,42 (superior) e CH 0,40 (interm. /
básico), em março / 2015.

ASSEFAZ R$ 55 R$ 70 em set / 13 - CBHPM 3ª ed.
com deflator e inflator negociada.

Consulta: R$ 75; Honorários: BHPM
3ª ed. / 5ª ed. (com inflator e
deflator) negociada pontualmente - a
partir de nov / 14.

BRADESCO R$ 30 a 34 R$ 60
R$ 66 em set / 13 - Honorários: 6%

linearmente (planos individuais
e coletivos).

Consulta R$ 73 (todos os planos);
Honorários: 7% (clín. e cirurg. - todos
os planos), a partir de set / 14.

CABESP R$ 60
R$ 75 em maio / 13; e R$ 80 em nov /
13 - Honorários: CH R$ 0,48 - CBHPM

5ª ed. em nov / 13

Consulta: R$ 86 em nov / 14, e R$ 92,
em maio / 15; Honorários: redução
deflator para implantação da CBHPM
com reajuste de 10% na média.

CASSI R$ 36 R$ 63
R$ 70 em jun / 13 - CBHPM 5º ed.

- com deflator de 20% para porte e
UCO.

Consulta: R$ 75; Honorários: 6,80%
(no Est. SP), em out / 14.

FUNDAÇÃO
CESP R$ 63 R$ 72 em set / 13 - CBHPM 5ª ed. e

deflator 10%.
Consulta: R$ 85,69;
Honorários: 0,43 - a partir de set / 14.

MARÍTIMA R$ 60 R$ 66 em out / 13 - Honorários:
10% (CH 0,49 a 0,63).

Consulta: R$ 72; Honorários:
finalizando estudos, tabela de 100
portes ou 10% de reajuste - a partir
de out / 2014.

OMINT R$ 72 a 130 R$ 183 e Skill R$ 76, em dez / 13 -
CBHPM e hierarquização em estudos.

Consulta : R$ 194,63 (Omint), R$
80,18 (Skill), R$ 105,50 (Corporate);
Honorários: aplicação da IN 49 da
ANS, estudos para adoção da CBHPM
e hierarquização.

PORTO
SEGURO R$ 36 R$ 60 R$ 66 em ago / 13 - Procedimentos:

100% do IPCA.
Consulta: R$ 72; Honorários: CH
Cirúrgico 0,535 à 0,568 (vr. Planos), a
partir de  ago / 14.

SABESPREV R$ 60 R$ 80 em maio / 13 - CBHPM 5ª ed.,
com deflator 12% porte e 17% UCO.

Consulta: R$ 85; Honorários: CBHPM
5ª ed. plena - a partir de maio / 14.

SUL AMÉRICA R$ 32.50 R$ 60
R$ 66 em set / 13 - Honorários: 6,5% e

unificação dos valores individual e
coletivo.

Consulta: R$ 72, a partir de set / 14.
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Novidades no currículo dos futuros pediatras
Aprofundamento em saúde mental, 

saúde bucal, medicina do esporte, 
mais conhecimento em diagnósti-
co por imagem, ampliação da carga 
horária para temas da adolescência, 
reflexos da violência contra a criança, 
violência na escola e doenças crôni-
cas são algumas das mudanças que 
estão sendo implantadas.

Uma grande mudança na formação 
dos pediatras já está em curso nas prin-
cipais faculdades do país, como a USP e 
a UnB (Universidade de Brasília). Quinze 
instituições vão passar a ensinar sob as 
novas diretrizes a partir deste ano.

A residência médica para pediatras,
passa de dois para três anos de estu-

dos, e terá um currículo remodelado. 
“As causas de morte na infância 

mudaram, doenças novas aparece-
ram. O adolescente enfrenta proble-
mas diferentes do passado. É preciso 

CiEntífiCo

mais atenção a distúrbios de compor-
tamento, depressão, ansiedade”, diz 
Eduardo da Silva Vaz, presidente da 
SBP (Sociedade Brasileira de Pedia-
tria), entidade que coordena a revi-
são do currículo.

Até 2020, todos os cerca de 150 
programas de formação de pediatras 
do país devem ter o novo currículo, 
elaborado por um grupo internacio-
nal de especialistas.

Doenças crônicas, como diabetes e 
hipertensão, que podem ter origem 
na infância, passam a ganhar mais 
ênfase com a reformulação. Ques-
tões envolvendo negligência e vio-
lência familiar passam a ser, também, 
de responsabilidade dos médicos. 

“É preciso que o profissional esteja 
atento para atuar diante de conflitos 
familiares”, declarou Vaz.

Para os idealizadores da reforma 

deve aumentar o interesse em pedia-
tria, área com falta de profissionais. Na 
UFS (Universidade Federal de Santa 
Catarina), que passou a adotar a nova 
maneira de ensinar de ensinar pedia-
tria em seu hospital universitário, o 
interesse pela espacialidade cresceu 
45%. Houve aumento da procura tam-
bém em escolas do Paraná, Pernambu-
co, na USP e na Unesp, em Botucatu.

Pixab
ay.co
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Supersimples para Médicos
Entrou em vigor em 1º de janeiro de 

2015, a Lei Complementar 147/2014, 
(PLC 60/14), originada do PLC (Proje-
to de Lei Complementar) 221/12, que 
universaliza o Supersimples - sistema 
de tributação diferenciado para as 
micro e pequenas empresas que uni-
fica oito impostos em um único bo-
leto e reduz, em média, em 40% da 
carga tributária. 

O modelo de tributação, criado 
para a micro e pequena empresa, be-
neficiará  agora empresas e profissio-
nais de saúde que registram até R$ 
3,6 milhões de faturamento anual. 

Outro efeito da lei é a redução  
no tempo de abertura de pequenas 
empresas, que deve cair para ape-
nas cinco dias. 

Atualmente, o tempo médio de es-

Oito em um
O simples substitui:
-  IRPJ (imposto de renda de pessoa 

jurídica);
-  IPI (sobre produtos industrializados);
- CSLL (contribuição social sobre lu-

cro líquido);
- Cofins (contribuição para financia-

mento da seguridade social);

pera é de 107 dias. O mesmo  ocor-
re com o prazo de fechamento, que 
também deve cair e colaborar para 
diminuição de CNPJs inativos.

Confira e calcule, vale a pena aderir?

- PIS/Pasep;
- ICMS (imposto sobre mercado-

rias e serviços);
- ISS (imposto sobre serviços de 

qualquer natureza);
- CPP (contribuição previdenciária);
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Sexologia ou Medicina Sexual

Hoje em dia já considerada como 
especialidade dentro da medicina, é 
a área que estuda e trata as altera-
ções relacionadas ao comportamen-
to sexual e suas disfunções.

Para atuar como sexólogo é ne-
cessário ter formação médica pois 
é preciso ter conhecimento da res-
posta sexual humana e todos os 
processos nela envolvidos pois as 
alterações sexuais podem ser de-
correntes de disfunções endócrinas, 
vasculares, neurológicas e  também 
de alterações medicamentosas e a 
investigação clínica e laboratorial é 
vedada a profissionais não médicos.

Apesar de boa parte das disfun-
ções sexuais terem origem emocio-
nal, é fundamental se fazer o diag-
nóstico diferencial antes de iniciar 
um tratamento psicológico.

A formação é feita no nível de pós-
-graduação apesar de hoje em dia a 
sexologia já fazer parte da grade das 
escolas médicas, fato que não ocor-
ria até bem pouco tempo atrás.

Psicólogos podem atuar na área 
somente como terapeutas sexuais  e 
profissionais graduados em outras 
áreas somente podem atuar como 
educadores e não como sexólogos.

Sabemos que a falta de informação 

CiEntífiCo

Dra. Lilian Wendy
Diretora do Departamento de Responsabilidade Social da APM Santos e Coordenadora do Projeto Menina-mãe

sobre a existência da especialidade 
e o preconceito que ainda existe 
com relação as queixas sexuais difi-
cultam muito o encaminhamento dos 
pacientes para uma correta aborda-
gem, orientação e tratamento.

Com relação as disfunções mascu-
linas como a dificuldade de ereção e 
a ejaculação precoce já temos medi-
cações no mercado que podem aju-
dar em boa parte dos casos e muitas 
vezes é resolvido pelo próprio urolo-
gista; mas nas disfunções femininas 
(vaginismo, dispareunia, e alterações 
de desejo) que podem ter origem 
variada e para as quais não temos 
ainda medicações eficientes, nem 
sempre o ginecologista consegue 
resolver porque o diagnóstico além 
de clínico e laboratorial exige muitas 
vezes tempo para criar empatia com 
a paciente para que ela possa falar 
sobre o seu problema para poder-
mos assim chegar a um diagnóstico, 
tendo em vista que não só os com-
ponentes orgânicos mas também 
os emocionais estão envolvidos. E 
nos dias de hoje com a dinâmica de 
atendimento em nossos consultórios 
nem sempre dispomos do tempo ne-
cessário para uma ampla abordagem 
numa consulta de rotina.

É importante lembrarmos que a 
sexualidade é parte importante de 
nossas vidas, e que hoje em dia ela 
não é vista somente como procria-
tiva. Pessoas com problemas na es-
fera sexual podem acabar desenvol-
vendo problemas em outras áreas 
de sua vida devido principalmente, 
ao forte sentimento de inadequação 
que apresentam.

Pixab
ay.co
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rEsponsabilidadE soCial

Movimento Loss
Dr. Dirceu Calió Rolino

Membro da Comissão Organizadora do Movimento Loss 

Membro do Grupo de Teatro Outros Rumos 

 Chegou o momento de realizarmos 
um balanço e mudarmos o nível de 
atuação, em nome de um movimento 
desencadeado pelo brutal assassinato 
de um colega quando saia do Hospi-
tal por dois menores, mais um entre 
tantos atos infracionais que ocorrem 
com uma frequência que nos causa 
preocupação e insegurança. Foi um 
ano de várias reuniões entre as pessoas 
que constituem o núcleo do movimen-
to, várias palestras de convidados que 
trouxeram suas experiências, enfocan-
do o problema sob vários ângulos. Fo-
ram muitos debates, com conteúdos e 
experiências, que trouxeram subsídios 
para formatar uma opinião mais sólida 
e não apenas movida pela emoção cir-
cunstancial. Todos saímos enriquecidos, 
onde foram debatidos assuntos  como: 
Estamos diante de problemas com raí-
zes profundas e aparentemente sem 
soluções, à curto prazo?  Simplesmen-
te acreditar que vivemos em uma so-
ciedade desagregada, com problemas 
crônicos, que remontam a um passado 
remoto? Que a violência entre os ado-
lescentes tem crescido e estes deve-
riam ser tratados apenas como subpro-
dutos indefesos de uma situação social 
ou deveriam ser vistos como infratores 
responsáveis pelos seus atos e sujeitos 
a penalização imposta pela justiça? As 
instituições em que são encaminhados 
esses menores que teriam como prin-
cipal objetivo a reeducação e a reinte-
gração dos mesmos na sociedade e na 
família, estão longe de cumprir esses 
objetivos. O que fazer? Reconhecer 
que este modelo institucional está fali-
do. Que não é possível educar e reinte-

grar o menor sem que sejam oferecidas 
condições mínimas para que o proces-
so educativo ocorra? A simples diminui-
ção da idade para a imputabilidade do 
adolescente resolveria o problema?

Essas são apenas algumas das inú-
meras questões que foram debatidas 
e discutidas neste período. Creio que 
em uma sociedade, com o atual nível 
de informação pelos inúmeros canais 
de comunicação, a afirmação da ima-
turidade do adolescente é absolu-
tamente ultrapassada. Devemos, no 
entanto entender que, a inimputabili-
dade é exclusivamente penal, ou seja, 
o adolescente deve responder pelos 
seus atos, inimputabilidade não sig-
nifica irresponsabilidade perante seu 
ato infracional, daí a imputablidade 
de medidas socio-educativas prevista 
no ECA (Estatuto da Criança e Adoles-
cente). No entanto, é nesse momento 
que o sistema faliu e fica evidente a 
ineficácia dessas mesmas medidas só-
cio-educativas da legislação em vigor, 
bem como alternativas para o combate 
dos atos infracionários dos adolescen-
tes. É possível aceitar que o menor não 
seja punido, através de uma pena cri-
minal; impossível aceitar a ausência de 
consequências para seus atos. 

Dizer que o adolescente não é respon-
sável, significa que não têm culpa, ficou 
preso à fase infantil, imaturo em relação 
a sua masculinidade, de nada serve bem 
como, apenas acusar a sociedade e dei-
xar todo o processo inalterado.

Esta violência tanto física como mo-
ral, está disseminada. O fato de ser-
mos uma sociedade globalizada, faci-
lita a divulgação de todas as mazelas 

que ocorrem no mundo. Você pode 
afirmar que não são apenas os confli-
tos e desgraças que ocorrem, mas o 
que chama mais à atenção e que cada 
vez mais fica a sensação que a vida 
perdeu seu valor.

Precisamos de ajuda de todos, es-
tamos engajados em uma luta árdua, 
mas de um valor gigantesco, como ci-
dadão, nossa voz tem que ser ouvida 
como um grito de basta para toda essa 
insegurança, mas também um pedido 
de socorro a tantas crianças perdidas, 
muitas vezes manipulados por maio-
res, desorientadas, e que também me-
recem a nossa compaixão. Nosso mo-
vimento continua, no entanto, chegou 
o momento do grupo reunir tudo que 
conseguiu colher e não apenas ficar 
no aprendizado mas, dividir e espa-
lhar estes frutos. Chegou o momento 
de dar uma contribuição concreta, em 
nome do projeto inicial e o primeiro 
passo já está em elaboração, através 
da publicação de um livro pela APMS 
que contará toda a trajetória do movi-
mento e suas conclusões. O segundo 
passo será a realização de uma ação 
social, em fase de montagem, que 
contemplaria meninos na faixa etária 
de 09 a 12 anos para ajudar a modifi-
car a situação atual de tantas crianças, 
alvos fáceis de agentes aliciadores 
para o crime. Uma das formas é atra-
vés da arte, do ensino musical, onde 
paralelamente os jovens receberiam 
orientações e acompanhamento psi-
cológicos para poderem vislumbrar 
novos caminhos que possam ser tri-
lhados sem ser obrigatoriamente o da 
violência e o tráfico.
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Estamos atualizando o site da APM Santos para 
torná-lo mais prático, ágil e facilitar ainda mais 
seu acesso!

Campanha do “Lenço da 
Esperança”
Agradecemos a solidariedade de 
quem contribuiu com a arrecada-
ção dos lenços.
Recebemos mais de 200 lenços, 
que foram doados para o grupo 
de voluntárias do Hospital Gui-
lherme Álvaro.
Continuamos contando com sua 
colaboração!

 Entregar na APM Santos Av. Ana Costa, 388.

Lenços suaves, macios e coloridos. As cabeças 
que irão usá-los estão muito sofridas.

Agenda 
Científica
Agenda 
Científica

10/02 – 19h30: Reunião do Departamento de Dermatolo-
gia da APM Santos

24/02 - 19h30: Palestra do Departamento de Diagnóstico 
por Imagem da APM Santos

24/02 - 19h30: Reunião do Departamento de Dermatolo-
gia da APM Santos

10/02 – 19h30: Palestra do Departamento de Diagnóstico 
por Imagem da APM Santos

soCial

 

 

Save the Date: 11 de abril

Festa Árabe na APM Santos

Data: 11 de abril
Horário: 20h
Local: Sede da APM Santos

Mais segurança, mais conveniência, 
mais comodidade e mais praticidade.

Unicred,
mais por você
neste Verão!

Esse é o jeito 
unicred de estar ao 

seu lado sempre!
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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

projEto  CuidE-sE, doutor!

 
 

Livro útil : “Noções Contábeis e Admi-
nistrativas para profissionais da Área 
da Saúde”, de Luis Carlos Grossi.

Dicas para os dias de folga:

“A APM Santos solicita em caráter URGENTE que você faça sua atualização cadastral. É só acessar nos-
so site www.apmsantos.org.br, ou entrar em contato com a Secretaria pelos telefones (13) 3289.2626 / 
3289.4615”

Cultural 

Livro suave para passar o tempo: 
“Uma Carta de Amor,” de Nicholas 
Sparks.

Uma boa pedida: batida de morango 
com vodka e isca de peixe na barraca 
de praia.

Im
ag

em
 m

eram
ente ilustrativa


