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Noite Espanhola com decoração, música 
e comidas típicas. Jantar marcado para 19 
de setembro. Os convites já estão a venda.  
Página 07.

Palestras, seminários e cursos estão com ins-
crições abertas. Confira a programação cien-
tífica da APM Santos. Mais informações na 
secretaria. Página 07.

O evento vem crescendo a cada ano e envolvendo mais 
médicos, residentes e estudantes nas discussões sobre os 
avanços e as responsabilidades da Medicina. A edição des-
te ano terminou convidando os participantes a definirem o 
tema do Congresso de 2016. A votação está aberta no site 
da APM Santos. Página 08. 

Legislação, questões éticas e novas propostas 
foram os assuntos do Fórum da Amamentação, 
realizado na sede da APM Santos, que contou 
com a participação de Renara Guedes Araújo, 
consultora do Ministério da Saúde e responsável 
pelo Programa Nacional Mulheres Trabalhadoras 
que Amamentam. Página 06.

IV Congresso Interdisciplinar reúne 
mais de 400 participantes 

Amamentação, um direito da 
mulher que trabalha



Diretoria

Ainda que seja possível para qualquer cidadão comum apontar falhas no serviço 
público, é importante salientar que toda contruibuição para a evolução do sistema 
de saúde coletiva brasileiro deve partir de dados confiáveis, além de uma análise 
crítica e de fundamentação técnica. 

Por isso, em 2013, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo desenvolveu 
um amplo programa de visitas aos pronto-socorros do estado, administrados por 
municípios, pelo Estado, entidades filantrópicas e entidades privadas conveniadas. 
A comissão constatou que, na maioria deles, havia maca nos corredores, equipes 
médicas incompletas, falta de material básico, salas sem estrutura para o atendi-
mento e dificuldade para transferência dos pacientes.

Dois anos depois, as notícias diárias demonstram que as falhas persistem na uni-
dade mais rica da federação e que nos hospitais, postos de saúde e ambulatórios 
da Baixada Santista, a situação não é diferente.  Todos eles estão superlotados, en-
frentam problemas financeiros graves e não conseguem oferecer atendimento com 
qualidade. As dificuldades se materializam em longas filas que, de tão frequentes, 
acabam se tornando aceitáveis. 

Em muitos deles, os médicos estão com seus vencimentos em atraso e, como em 
todo o país, são acusados de manter os pacientes internados por muito tempo e de 
solicitarem desnecessáriamente um número exagerado de exames, razões para o 
agravamento do déficit das instituições.

É evidente que o repasse feito pelo SUS está longe de ser ideal. Não cobre os cus-
tos dos procedimentos, não permite a manutenção e renovação dos equipamen-
tos, é insuficiente para financiar programas de prevenção a doenças e são verbas 
que percorrem o longo caminho da burocracia, o que favorece atrasos e desvios. 

De fato, os problemas são complexos e históricos, mas não justificam a preca-
riedade do serviço público de saúde nos hospitais da região. Pacientes e médi-
cos enfrentam diariamente uma rotina cruel e indigna que, certamente, poderia ser 
amenizada por meio de protocolos eficientes e administrações comprometidas, 
que promovam a excelência na qualidade da oferta de serviços, aliada à boa gestão 
de recursos e redução de custos.  

É esta a Medicina que a APM Santos quer e é por ela que nós estamos lutando.
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Prevenção da 
Sepse

Recomendação do CFM

Fonte: Jornal do CFM de Maio de 2015

Com o objetivo de diminuir a ocorrência 
de sepse nas instituições brasileiras de 
saúde, o Conselho Federal de Medicina 

(CFM) editou em abril a Recomendação nº 

dEfEsa profissional

Qualquer processo infeccioso 
pode evoluir para a gravidade, 
caracterizando o quadro de sepse, 

sepse grave ou choque séptico

O tratamento em menor espaço de 
tempo e a infraestrutura adequada 
para a tomada de medidas efetivas 
são essenciais para o sucesso no 

tratamento da sepse.

6/2014, que orienta as unidades básicas 
de saúde e unidades de terapia intensiva 
a estabelecerem protocolos assistenciais 
visando o reconhecimento precoce e a pronta 
instituição das medidas iniciais de tratamento 
aos pacientes com indícios da doença.

A Recomendação sugere ainda a capacitação 
dos médicos para o enfrentamento deste 
problema e ressalta que “qualquer processo 
infeccioso pode evoluir para a gravidade, 

caracterizando o quadro de sepse, sepse grave 
ou choque séptico” e que a sepse é a principal 
causa de internação em unidades de terapia 
intensiva, com custos elevados de tratamento e 
alta mortalidade - matando um em cada quatro 
pessoas (frequentemente mais).

Para o 1º secretário do CFM, o intensivista 
Hermann Tiesenhauser, o diagnóstico precoce, 
com o reconhecimento dos sinais de alerta, 
o tratamento em menor espaço de tempo 
e a infraestrutura adequada para a tomada 
de medidas efetivas são essenciais para o 
sucesso no tratamento da sepse. “Infelizmente, 
as condições das unidade de urgência e 
emergência e a falta de leitos de retaguarda 
contribuem para o aumento da mortalidade 
por sepse”.

Além da Recomendação, encaminhada aos médicos 
e às autoridades, o CFM e o ILas (Instituto Latino 
Americano da Sepse), publicaram, em conjunto, o 
livro Sepse: um problema da saúde pública, que 
traz importantes informações sobre o tema. 

O volume, que foi encaminhado para bibliotecas 
médicas e entidades de classe, está disponível na 
plataforma de publicações do CFM, endereço: 
http://goo.gl/uRIWxt.

A sepse é a principal causa de 
internação em unidades de terapia 

intensiva
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O Departamento de Urologia da APM 
Santos reiniciou as suas atividades 
no mês de maio de 2015 e, desde 

então, vem realizando reuniões mensais, às 
segundas-feiras, às 20h. Compõem o depar-
tamento o Dr. Ricardo Alberto Aun, Dr. Fe-
lisberto Serra e Dr. Gilberto Antunes Alvarez. 

Estas reuniões buscam reunir os 45 urologis-
tas que atuam na região, além dos residentes 
pertencentes aos 3 serviços de Residência de 
Urologia (Hospital Ana Costa, Hospital Gui-
lherme Álvaro e Santa Casa de Santos). Nos 
encontros, cada serviço de residência apre-
senta um caso clínico que é discutido entre 
os presentes, sendo moderado por um pro-
fessor convidado que, ao final das explana-

Dr. André Luiz F. Tomé 
Presidente do Departamento de Urologia da APM Santos

ções, apresenta uma revisão sobre o tema 
abordado, baseada nos últimos Guidelines/
Diretrizes e artigos relevantes.

Estas reuniões são abertas aos urologistas, 
estudantes de Medicina, além de médicos  
de outras especialidades que atuam em áreas 
comuns e que possam enriquecer os deba-
tes, como Anatomia-Patológica, Oncologia e 
Radiologia.

Durante o mês de novembro, quando é ce-
lebrado o Novembro Azul, o departamento 
realizará uma campanha de conscientização 
sobre o Câncer de Próstata, com atividades 
voltadas para a população. A atividade vai 
contar com a parceria da APM Santos e dos 
hospitais da região.

CiEntífiCo

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Endourologia – Prof. Dr. Alexandre Danilovic - HCFMUSP

Urologia Feminina – Prof. Dr. João Luiz Amaro – UNESP

Andrologia – Prof. Dr. Celso Gromatzky - FMABC

Neoplasia de Bexiga – Prof. Dr. Wagner Eduardo Matheus - UNICAMP

21 - Uro-Oncologia – Casos Clínicos – Prof. Dr. Antonio Carlos 
Lima Pompeo – FMABC
28 – Neoplasia Renal – Prof. Dr. Marcos Francisco Dall`lloglio 
– HCFMUSP / ICESP   

26 – Cirurgia Reconstrutiva / Uretra – Dr. Júlio José Geminiani 
– EPM - UNIFESP

16 – Hiperplasia Prostática Benigna
23 – Neoplasia da Próstata
Novembro Azul

Cronograma de Reuniões 2015:

Departamento de Urologia promove 
reuniões mensais para estudo de casos 



Jornal APM Santos / Setembro 2015 5

Dr. Edmar Gomes
Delegado da APM Santos

soCial

Conheci Maciste Remião 
em 1968, quando iniciei 
minha vida associativa na 

AMS, participando do Jantar do 
Pediatra, então tradicional evento 
que reunia, em outubro, na Sema-
na da Criança, grande número de 
pediatras santistas.

Seu Maciste, como era conheci-
do, era a alma da Associação. Era 
comum encontrá-lo, com sua fa-
mosa maleta, percorrendo consul-
tórios médicos. Técnico de labora-
tório, para aqui veio trazido pelo 
Dr. Samuel Augusto Leão de Mou-
ra, com quem trabalhava, no Esta-
do e em seu laboratório, desde a 
primeira gestão (1939-1940), per-
manecendo até o início dos anos 
80. Fazia as fichas de inscrição, 
datilografava os recibos e até fazia 
cobranças, nos primeiros tempos. 
Assistiu as gestões que culmina-
ram na criação de nossa entidade. 

Dele ouvi narrativas maravi-
lhosas: conhecia todos os médi-
cos, sabia detalhes de cada um, 
acompanhava tudo há tempos, 
até relatos da construção do atual 
Hospital da Santa Casa. Disse-me 
que possuía anotações, uma his-
tória da Associação dos Médicos, 
datilografada, que iria, como de 
fato o fez, doá-la para as memó-

rias desta casa.
Aqui permaneceu mesmo depois 

de desligar-se do laboratório, se-
gundo os colegas Drs. Paulo Alber-
to e Luiz Vieira, que o adquiriram do 
Dr. Leão de Moura e o trouxeram 
do centro da cidade para a orla, 
assim como os consultórios médi-
cos, que se situavam no centro, no 
Edifício Esculápio, no Concórdia...
também vieram.

Marco Aurélio Magalhães conhe-
ci há uns 60 anos, pois morávamos 
no Campo Grande e jogava bola 
com meu irmão mais novo, nas 
ruas não pavimentadas, paralelas 
à Av. Bernardino de Campos. Era 
o Pimpão!

Só voltei a encontrá-lo aqui na 
AMS, com grande surpresa. Era 
funcionário da Petrobrás e deve ter 
vindo de lá para auxiliar seu Macis-
te, na gestão do Dr. Oswaldo Pauli-
no (1970-1971), que também era da 
mesma empresa.

Além de auxiliar na Secretaria, era 
quem comandava som e imagens 
nos eventos aqui realizados. Na 
gestão do Dr. Alex Carneiro (1993-
1995), quando exerci a Secretaria, 
Marco Aurélio era nosso apoio na 
área. Com ele tentamos informati-
zar nosso fichário, tarefa que, de-
vido aos parcos conhecimentos de 

informática na época, meus e dele, 
não conseguimos concluir.

Era um papo sempre muito gos-
toso, mas sempre iniciado pelo 
futebol, pois queria notícias de 
meu irmão. E eu o perturbava, pe-
dindo-lhe para corrigir a posição 
da bandeira nacional, que estava 
com frequência, situada errada-
mente, no auditório.

Nos últimos anos eu o vi desem-
penhando tarefas não mais afetas 
à Secretaria, mas sempre com a 
mesma disposição e eficiência e 
sem nunca fazer qualquer crítica ou 
queixa, já que podia fazê-las, por 
sermos conhecidos de tantos anos. 

Deixou-nos agora em julho, 
quando estaria prestes a retornar 
das férias.

Ambos desenvolveram suas ati-
vidades com grande simplicidade, 
modéstia e com muita eficiência. 
Não é comum funcionários perma-
necerem mais de 40 anos em uma 
mesma empresa. Seus períodos de 
trabalho envolvem a nossa entida-
de desde sua fundação até os dias 
de hoje. Estão intimamente ligados 
à nossa história e não é possível es-
crevê-la sem fazermos não apenas 
a citação, mas a nossa homenagem 
aos dois.

Afinal, precisamos aguardar mais 
40 anos para termos outro Maciste 
ou outro Marco Aurélio entre nós.

Duas Lembranças,
Duas Homenagens
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rEsponsabilidadE soCial

Fórum de Amamentação trouxe representante 
do Ministério da Saúde para a APM Santos

Utilidade Pública
A Rede Pública de Saúde está convidando mu-

lheres em fase de amamentação, saudáveis e que 
não façam uso de qualquer medicamento a doa-
rem leite materno. A coleta é feita pelo Banco de 
Leite Humano do Hospital Guilherme Álvaro, que 
funciona de segunda à sexta-feira, das 8h00 às 
17h00, situado na Rua Oswaldo Cruz, 197, no Bo-
queirão, em Santos.

A lei brasileira que protege a amamentação 
dos bebês nos primeiros anos de vida e 
demais direitos da mãe que trabalha foram 

questões levantadas no XII Fórum de Amamentação, 
promovido pela Rede de Amamentação da Costa da 
Mata Atlântica, em parceria com a APM Santos.

O evento contou com a presença de Renara Gue-
des Araújo, consultora do Ministério da Saúde e res-
ponsável pelo Programa Nacional Mulheres Trabalha-
doras que Amamentam que participou da mesa de 
abertura ao lado dos médicos, Raimundo Macedo, 
presidente da Unimed Santos, Cesar Kabach, coor-
denador do DRS 4, Sara Bittante Albino, presidente 
da APM Santos e Marcos Calvo, secretário municipal 
de Saúde de Santos.

A condução dos trabalhos ficou a cargo da pediatra 
Keiko Teruya.
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Cine Debate 
& Ciclo de 
Cinema:

Agenda 
Científica
Agenda 
Científica

02/09 – 19h: Reunião da Liga de Oncologia UNILUS

02/09 – 19h: Aula Departamento de Oftalmologia da APM Santos
02/09 – 20h: Reunião Departamento de Endocrinologia da APM 
Santos

03/09 – 17h: Curso PPCR Harvard

09/09 – 19h: Aula Departamento de Oftalmologia da APM Santos

10/09 – 17h: Curso PPCR Harvard

21/09 – 20h: Reunião do Departamento de Urologia da APM San-
tos “Neoplasia de Próstata - Prof. Dr. Antonio Carlos Lima Pompeo”

01/09 – 19h: Simpósio de Dermatologia 

03/09 – 10h: Curso Saúde Baseada em Evidências - Centro 
Cochrane do Brasil

03/09 – 17h: Aula Departamento de Anestesiologia APM Santos

10/09 – 10h: Curso Saúde Baseada em Evidências - Centro Co-
chrane do Brasil

15/09 – 19h: Palestra Departamento de Oftalmologia da APM 
Santos “Ultrassom e Catarata”

21/09 – 20h: Reunião Departamento de Alergia da APM Santos 

15/09 – 19h: Aula Departamento de Oftalmologia da APM Santos

22/09 – 19h30: Reunião Departamento de Dermatologia da APM 
Santos

17/09 – 10h: Curso Saúde Baseada em Evidências - Centro Co-
chrane do Brasil

23/09 – 19h: Aula Departamento de Oftalmologia da APM Santos

17/09 – 19h30: Sinal Anabolizante, Massa Muscular e Suplemen-
tos - Dr. Henry Okigami

17/09 – 17h: Curso PPCR Harvard

24/09 – 10h: Curso Saúde Baseada em Evidências - Centro Co-
chrane do Brasil

24/09 – 20h: Reunião Departamento de Coloproctologia da 
APM Santos

24/09 – 17h: Curso PPCR Harvard

25 e 26/09 – 18h: III Jornada de Pediatria da UNILUS e IV 
Jornada de Alergia e Imunologia no Consultório da Sociedade 
de Pediatria de São Paulo
28/09 – 20h: Reunião do Departamento de Urologia da APM San-
tos “Neoplasia Renal - Prof. Dr. Marcos Dall’loglio”
29/09 – 19h: Aula Departamento de Oftalmologia da APM Santos
30/09 – 20h: Reunião Departamento de Cirurgia Geral APM Santos

O Filho do Outro 
(França, 2012. Direção: Lorraine Levy)

Elenco: Emmanuelle Devos, Pascal Elbé, Jules Sitruk, Mehdi Dehbi, Areen 

Omari, Khalifa Natour, Mahmud Shalaby, Diana Zriek, Marie Wisselmann, Bruno 

Podalydès, Ezra Dagan, Tamar Shem Or, Tomer Offner, Noa Manor, Shira Nao.

Sinopse: Prestes a completar 18 anos, Joseph (Jules Sitruk) realiza 
exame médico para ingressar no exército de Israel. Porém, descobre 
que não é filho biológico de seus pais e foi trocado no nascimento 
por Yacine (Mehdi Dehbi), filho de uma família palestina da Cisjordânia.

Subitamente, a vida dessas duas famílias é abalada por esta revela-
ção que as obriga a reconsiderar suas identidades, crenças e valores.

Comentários do jornalista  João Luiz Sampaio  e da psicanalista Marília Ribeiro Alves.

Data: 12 de Setembro, sábado, às 16h 
Local: Auditório da APM – Santos

Data: 12 de Setembro, sábado, às 16h 
Local: Auditório da APM – Santos

Agenda 
Social
Agenda 
Social

19/09 – 20h: Noite Espanhola na 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

As atividades do IV Con-
gresso Interdisciplinar, 
promovido pela Associa-

ção Paulista de Medicina – Santos 
em parceria com a regional litoral 
do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, 
terminaram no dia 20 de agosto, 
depois de 4 dias de palestras mi-
nistradas por  profissionais de 45 
departamentos de especialidades. 

Durante este período, cerca de 
400 médicos, residentes e estudan-
tes estiveram reunidos em torno do 
tema Como Eu Trato: Baseado em 
Evidências e Diretrizes, comparti-
lhando, aprendendo e valorizando 
o que há de moderno na medici-

Sucesso no Congresso aponta para 
a próxima edição 

na desenvolvida, hoje, no mundo. 
“Procuramos reunir, de forma am-
pla e diversificada, as informações 
mais avançadas sobre diagnóstico, 
terapia e prevenção de doenças”, 
conta a presidente da APM Santos, 
Sara Bittante Albino.

Considerado um grande êxito 
pela organização, o congresso de 
2015 surpreendeu pela participa-
ção dos jovens, visto que uma das 
metas da atual gestão da APM San-
tos é fazer com que os alunos das 
faculdades de Medicina da região 
passem a frequentar com mais en-
tusiasmo os eventos científicos e 
sociais realizados na sede. 

A diretoria acredita que, depois 
do sucesso que foi esta edição, 
será um desafio promover, no pró-
ximo ano, um evento ainda melhor, 
por isso, convidou os paticipantes 
a  votarem no tema para  2016. Os 
interessados podem escolher entre 
Distúrbios do Sono e Uso de Dro-
gas Ilícitas pelo site www.apmsan-
tos.org.br.

O IV Congresso Interdisciplinar da 
APM Santos contou com o patrocí-
nio Clínica Radiológica de Santos, 
Hospital Ana Costa, Laboratório 
Heel, Widex – Aparelhos Auditi-
vos, Isomedical, Janssen, Unimed 
Santos e Unicred Metropolitana e 
o apoio da Associação Paulista de 
Medicina e Ethicon.


