
Saúde Pública
No editorial desta edição, a presidente da Associa-
ção aborda o tema, fazendo um ligeiro levantamen-

to sobre os erros e acertos do SUS. Página 02.

Especial
O Diretor do Departamento de Vigilância de Doen-
ças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Cláudio 
Maierovitch, escreve sobre o Zika, especialmente 
para o boletim da APM Santos. Página 04.

Fevereiro de 2016   Ano XX    nº 258    Jornal Interno    Distribuição Gratuita para Associados    Venda Proibida

Menina-mãe firma parceria

J O R N A L  D A

Federada da

O projeto de acolhimento e orientação a meninas que passaram por uma gestação 
precoce, desenvolvido na APM Santos, passa a contar com o apoio do programa 

Jovem Aprendiz  e abre novas oportunidades para todas as participantes. Página 06.



Diretoria

Com a consagração do Sistema Único de Saúde na Constituição de 1988, o 
Brasil foi um dos primeiros países a prever, na legislação, o acesso universal 
aos serviços de saúde e reconhecer o atendimento como direito de todo cida-
dão e dever do Estado. 

Trata-se de um programa formado pelo conjunto de todas as ações e servi-
ços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais 
e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo 
Poder Público, que permite a participação da iniciativa privada de maneira 
complementar. A estrutura é ampla, complexa e é considerada uma referência 
internacional pelo Banco Mundial. 

Por que, então, um sistema tão sofisticado, na teoria, enfrenta e gera proble-
mas na prática?

Seria leviano dizer que o SUS é um fracasso. Ao contrário, o sistema nacional 
de saúde foi responsável pela redução da mortalidade e, hoje, a maioria dos es-
tados brasileiros já têm condições de oferecer a medicina de alta complexidade 
em diversas áreas. Instituições bem equipadas e profissionais altamente quali-
ficados fazem parte desta engrenagem que se torna injusta e desigual graças 
à má gestão dos hospitais públicos e o gerenciamento amador dos recursos.

Ao longo da sua história, o SUS vem acumulando erros e acertos na mesma 
medida, mas diante dos problemas fica claro que só vamos avançar e tornar o 
sistema verdadeiramente justo e igualitário quando a pasta da Saúde deixar 
de ser moeda de troca.  Sonhamos todos com uma administração compro-
metida com o bem-estar da população e, nunca mais tenhamos que ler nos 
jornais que o ministro torce “para que as pessoas peguem o zika vírus antes de 
entrar no período fértil, para que fiquem imunizadas pelo próprio mosquito, 
sem precisar da vacina”.
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Sobre a Judicialização da Medicina

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

Diretor de Defesa Profissional da APM Santos

Recentemente circulou pela Internet a imagem 
de um outdoor patrocinado pela Associação 
Matrogrossense de Magistrados, destacando 

a atuação de juízes que vem concedendo liminares 
determinando a execução de diversos tratamentos 
médicos, com a seguinte frase: “graças a este traba-
lho, cirurgias vem sendo realizadas”. A TV, os jornais e 
demais mídias também vem dando grande destaque 
a estas ações.

Também pela Internet recebi um texto a respeito 
deste outdoor, supostamente escrito por um co-
lega embora, como em quase tudo que circula na 
internet, eu não tenha conseguido comprovar sua 
autoria. Destaco deste texto de grande lucidez al-
guns trechos: “Senhores Juizes, como assim graças 
a vocês cirurgias são feitas? Quando vocês emitem 
e assinam um documento obrigando o SUS a ope-
rar um paciente não pensem que estão resolvendo 
o problema, pelo contrário, cometem uma injustiça 
com outro pobre coitado que está na fila e por não 
ter um advogado ou conhecimento desse direito, 
terá que esperar mais um pouco. Querem resolver 
o problema? Comecem a julgar e punir políticos e 
agentes públicos que desviam dinheiro da saúde. 
Até mesmo nossa “presidenta” que contingenciou 
bilhões de reais do orçamento da saúde por má ges-
tão. Saibam, senhores juízes, que nenhum médico é 

dEfEsa profissional

malvado o suficiente para negar vaga de CTI para um 
paciente necessitado, se este recurso estiver disponí-
vel. Os Meritíssimos também possuem uma parcela 
de culpa, quando obrigam o governo a pagar por 
tratamentos experimentais. Funciona mais ou menos 
assim: um laboratório tem uma nova droga para uma 
doença rara e que custa muito dinheiro, essa droga 
ainda nem teve seu benefício comprovado, mas o la-
boratório contrata um professor renomado para co-
meçar a falar bem dessa droga, o próprio laboratório 
banca o advogado da associação de pacientes, e os 
senhores autorizam tratamentos caríssimos, mesmo 
sem conhecimento de causa, baseado em laudos pa-
trocinados pelo próprio laboratório. Portanto, sejam 
justos e repensem esse papel, não queiram bancar 
os heróis, quando na verdade são parte do proble-
ma. Visitem um hospital público num sábado à noite 
e poderão confirmar quem são os verdadeiros heróis.

Convido todos os colegas a uma reflexão sobre o 
assunto. E peço a todos que desfrutam do convívio 
com magistrados e demais “operadores do Direito” 
em seu círculo de amigos e/ou familiares, que convi-
dem estes profissionais a fazer esta mesma reflexão.

Feliz Ano Novo!
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Zika e microcefalia
São tempos de muitas viroses. Ainda com a úl-

tima pandemia de gripe fresca em nossas me-
mórias, vivemos, em 2013 e 2015, as maiores 

epidemias de dengue da história do Brasil. Enquanto 
o Ebola provocava uma catástrofe sanitária na África, 
obrigando nosso país a adotar trabalhosos e caros pre-
parativos para se proteger de uma eventual introdução, 
três outros vírus foram identificados aqui pela primeira 
vez, todos transmitidos por artrópodes: o vírus causa-
dor da febre do Oeste do Nilo, o chikungunya e o Zika. 

No final de 2014, profissionais de vários estados, em 
especial na Região Nordeste, perceberam que havia 
muitos casos de uma doença aparentemente leve, que 
causava muita coceira, manchas no corpo, podia dar 
febre e desaparecia sem tratamento em quatro ou cin-
co dias. As comunicações à vigilância em saúde foram 
tantas que fomos a campo investigar os surtos como 
uma “síndrome exantemática indeterminada”. Exames 
laboratoriais para identificação de vários agentes, em es-
pecial enterovírus, arbovírus e vírus de transmissão respi-
ratória tinham sempre os resultados negativos. Algumas 
amostras eram reagentes para dengue, fazendo crer que 
era ele o agente envolvido. Em abril de 2015, com notícia 
de um grande volume de casos, foi identificado por um 
pesquisador da Bahia o vírus Zika, até então desconheci-
do em nosso meio.

Com base nos poucos relatos anteriores existentes de 
surtos de infecção pelo Zika, não parecia haver motivos 
para grande preocupação, pois não havia referência a 
casos graves ou fatais. A tranquilidade foi interrompida 
em meados do mês de julho, quando alguns hospitais 
de maior porte de Pernambuco, da Bahia, do Rio Grande 
do Norte e do Maranhão observaram expressivo aumen-
to nas internações de pessoas com sintomas neurológi-
cos, em particular a síndrome de Guilain Barré, que causa 
paralisia simétrica ascendente e pode até comprometer 
a respiração. A associação com a infecção por Zika, ob-
servada em raríssimos casos na epidemia ocorrida na 
Polinésia Francesa fez pensar nessa possibilidade, hipó-
tese reforçada pelo relato de muitas das vítimas de que 
tinham sofrido com uma doença exantemática pouco 
tempo antes. Mais uma vez, depois de muitas tentativas, 
foi identificado o vírus Zika em amostras de sangue e em 
uma amostra de líquor colhidas de alguns pacientes. 

Enquanto as equipes de vigilância ainda estavam em 
campo investigando as características dos casos com 
alterações neurológicas, colegas de Pernambuco e 

CiEntífiCo

do Rio Grande do Norte estranharam o aparente au-
mento na quantidade de crianças que nasciam com 
visíveis alterações na forma e no tamanho do crânio, 
caracterizadas como microcefalia. Em Pernambuco, 
onde a média anual de nascimentos com microcefalia 
era pouco superior a uma dezena, em menos de dois 
meses já se contabilizavam quase trinta. Exames de 
imagem – ultrassonografia transfontanela e tomografia 
computadorizada – mostravam que várias das crianças 
tinham alterações cerebrais muito graves. Característi-
cas observadas fizeram pensar em infecção congênita, 
com grande chance de que houvesse ocorrido durante 
o primeiro trimestre da gestação, hipótese reforçada 
pelo relato de várias das puérperas, que se lembravam 
de sintomas de doença exantemática meses antes, 
coincidentes com o período em que ocorreram os sur-
tos da síndrome exantemática nas mesmas localidades.

A ausência de qualquer referência na literatura cientí-
fica a surtos de microcefalia ou a malformações congê-
nitas relacionadas ao vírus Zika justificava muita cautela 
na investigação dos casos e na afirmação de qualquer 
possível causa. Enquanto isso, os números cresciam ex-
ponencialmente, atingindo também outros estados da 
região. A relação temporal e os dados das primeiras 
entrevistas de campo fortaleceram a convicção de que 
microcefalia e epidemia por Zika eram eventos relacio-
nados. Resultados positivos obtidos por laboratórios do 
Ministério da Saúde foram decisivos. Identificou-se o ví-
rus Zika em líquido amniótico, sangue e tecidos obtidos 
de algumas vítimas da doença.

O cenário assustador levou o Ministério da Saúde a 
declarar situação de emergência em saúde pública.  O 
maior desafio é interromper a transmissão do vírus, o 
que se faz combatendo o mosquito transmissor. De for-
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soCial

ma inédita, a própria Presidente da República tem se 
dedicado diretamente a essa missão, tendo convoca-
do todas as instituições federais e reunido os Gover-
nadores dos Estados.

Os protocolos, as informações epidemiológicas e ou-
tras orientações podem ser obtidos nas páginas do Mi-

Oconceito nasceu em 2012 e em inglês signi-
fica Massive Online Open Course – MOOC, 
ou seja, cursos online abertos e dirigidos a 

um público amplo que propõe uma nova forma de 
relação com o conhecimento. Em geral, estão ligados 
a grandes universidades e resultam em certificados e 
créditos, como qualquer disciplina presencial. 

É uma forma de democratizar informação consisten-
te e de qualidade, especialmente, entre estudantes e 
profissionais sem possibilidade de deslocamento ou 
dificuldade de horário.

No Brasil, os estudantes já estão aderindo às plata-
formas on line de ensino à distância e começam a per-
ceber que os cursos disponíveis em rede são aliados 
da educação. Não se trata de tirar o aluno da sala de 
aula, mas colocá-lo em uma dimensão universal, onde 
pesquisas aprofundadas e disciplinas mais complexas 
estão ao alcance da mão.

A hora é agora
“Hoje, as instituições afastadas da internet estão 

atrasadas e em débito com o seu público. Por isso, 
decidimos firmar uma parceria com o Departamento 
de Educação Continuada da Harvard Medical School, 
para oferecer um programa colaborativo e interativo 

nistério da Saúde na internet: www.saude.gov.br, ou, 
facilmente, com os mecanismos de busca. Este é um 
momento decisivo, corremos o risco de uma das mais 
graves epidemias já enfrentadas; certamente profissio-
nais bem informados e ativos na prevenção trarão gran-
des contribuições para a saúde pública brasileira.

CiEntífiCo

Dr. Cláudio Maierovitch Pessanha Henriques
Diretor de vigilância das doenças transmissíveis do Ministério da Saúde

Ex-secretário de higiene e saúde de Santos 
(gestão do Prefeito David Capistrano)

prinCiplEs and praCtiCE of CliniCal rEsEarCh

MOOC, uma alavanca para o sucesso
de ensino à distância em Pesquisa Clínica”, diz a pre-
sidente da APM Santos, Sara Bittante Albino. O curso 
é destinado a médicos, enfermeiros, farmacêuticos, 
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, odontologistas e 
demais profissionais e estudantes da área da saúde 
que desejem adquirir treinamento básico e avançado 
para atuar na área de pesquisa e também a quem já 
tem experiência e deseja expandir os conhecimentos  
no desenvolvimento, 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 videoconferência, ministradas por professo-
res de diferentes departamentos 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 inteiro, com vivências diferentes, que de-
vem interagir diariamente ao longo do curso.

Inscrições
As inscrições para a próxima turma já estão abertas 

e devem ser feitas na secretaria de APM Santos. Os 
interessados também podem obter informações pelo 
telefone 3289-2626.
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Projeto Menina-mãe avança
Graças ao trabalho das 

voluntárias do serviço 
social, o Menina-mãe 

firmou uma parceria junto ao Pro-
jeto Jovem Aprendiz. Por meio 
deste convênio, as participantes 
que estiverem estudando pode-
rão concorrer a vagas de trabalho 
e diversos benefícios oferecidos 
aos funcionários pela Universida-
de Paulista - UNIP e outras em-
presas cadastradas. Com isso, o 
Projeto Menina-mãe avança na 
direção de um de seus principais 
objetivos, que é capacitar as jo-
vens para que elas encontrem um 
espaço no mercado de trabalho, 
se tornem independentes e pos-
sam assumir a responsabilidade 
de cuidar de seus filhos.

Resultados de 2015
Os resultados alcançados no final 

do ano passado também foram mui-
to positivos. A quantidade de arre-
cadações superou as expectativas. 

O aniversário solidário promovi-
do pela associada Debora Cabral 
refez o estoque de cestas básicas; 
a Associação das Famílias Rotaria-
nas – ASFAR doou enxovais; man-
tas de bebê foram entregues pela 
Soroptimistas de Santos; e o Pro-
jeto Menina-mãe entrou na lista 
de entidades que serão contem-
pladas pelo Colégio Visconde de 
Porto Seguro, de São Paulo, com 
parte do valor arrecadado na Fes-
ta Junina deste ano. 

rEsponsabilidadE soCial

A cada ano, o Projeto Menina-
-mãe ganha mais prestígio na 
comunidade, o que permite ao 
grupo dirigente fazer planos de 
ampliação do atendimento a jo-
vens da região que passam pela 
gestação precoce.

Programação

Este ano, serão realizadas as tra-
dicionais Noites da Pizza, que tem 
renda totalmente revertida para o 
Projeto. O primeiro jantar já está 
marcado para o dia 04 de março. 
Em breve, os convites estarão dis-
poníveis na secretaria da APM ou 
com as voluntárias do projeto.
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23/02– 19h30: Palestra SOGESP Santos “Infecção de Zika Vírus 
na Gravidez”

15/02 – 14h: Jornada Científica do Hospital Santo Amaro

22/02 – 20h: Reunião Departamento de Alergia da APM Santos

Agenda 
Científica
Agenda 
Científica

24/02 – 14h: Solenidade CREMESP

soCial

Adesivos

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”

Assim como nos anos anteriores, a APM 
Santos está renovando os adesivos para os 
carros dos médicos associados. Os interessa-
dos podem passar pela secretaria para atua-
lização dos dados cadastrais, de segunda a 
sexta-feira, das 09h às 18h.

Anote na agenda

A primeira festa do ano está 
marcada para o dia 16 de 
abril, quando o salão da 

sede vai se vestir das cores da ban-
deira da Itália, em homenagem à cul-
tura daquele país. 

Música e comida típicas também 
vão acompanhar o tema. 

Convide os amigos e monte a sua 
mesa. Informações na secretaria da 
Associação.

Objetivo: Esclarecer as principais dúvidas referentes à 
Declaração de Ajuste Anual – 2016

Datas: 24 de fevereiro e 02 de março de 2016
Horário: 20 horas            Local: APM Santos

Informações e inscrições: Secretaria da APM Santos 
(13) 3289-2626 / (13) 3289-4615

Organização: MEDICON – AGL Contabilidade
Dr. Luis Carlos Grossi - Sócio Diretor da 

AGL Serviços Contábeis e Administrativos Ltda.

Palestra Imposto de Renda 2016



8 Jornal APM Santos / Fevereiro 2016

•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

Verão na APM Santos

Pesquisa sobre o Sistema de Comunicação da APM Santos
Caro associado,
 Estamos fazendo uma pesquisa, com a finalidade 

de tornar o nosso sistema de comunicação interna 
mais estruturado, dinâmico e proativo, capaz de dis-
seminar informações que a APM Santos tem interesse 
em compartilhar e que os associados precisam saber.

 Para chegarmos a um resultado confiável, gostaría-
mos de contar com a sua colaboração, respondendo 
ao questionário abaixo:

 
1-) Você costuma ler o boletim mensal enviado para 
sua casa/consultório?

(   ) Sim  (   ) Não
 
2-) O que você acha do conteúdo do boletim?

__________________________________________
__________________________________________

3-) Você prefere receber informações sobre a progra-
mação da APM Santos por:

(   ) Facebook   (   ) E-mail   
(   ) Whatsapp   (   ) Mensagem

4-) Você gostaria de dar alguma sugestão para me-
lhorar o sistema de comunicação da APM?
_______________________________________________
___________________________________________

Desde já, agradecemos a sua atenção.
A diretoria

 

A folia do verão acontece na piscina da APM, onde pais e avós 
levam as crianças para manhãs agradáveis e seguras.
O serviço de bar que atende os frequentadores da piscina vem 
recebendo elogios de todos: bebida gelada, cardápio variado e 
apropriado para as altas temperaturas. Vale a pena experimentar!

Na barraca de praia, o entusiasmo é o mesmo. 
Nas horas de folga, associados e amigos se encontram para rela-
xar. Cadeiras e guarda-sóis ficam a disposição dos frequentadores, 
que poderão contar com um excelente atendimento dos barra-
queiros prepararam comidinhas leves e oferecem bebida gelada. 


