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Federada da

Nefrologia:
procura-se especialista
No Brasil, o país que tem o maior programa público de transplantes 
de rins do mundo, faltam nefrologistas. Além disso, assim como em 
outras especialidades, há uma distribuição desproporcional, com a 
maioria dos profissionais concentrados nas regiões Sul e Sudeste, 
segundo dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN). 
Página 04.

procura-se especialista

Florisval Meinão vai participar de evento, em Santos
O presidente da APM fará a palestra de abertura do V Congresso Interdis-

ciplinar da APM Santos e o VII Encontro do Clube Benedicto Montenegro 

– Regional Litoral do CBC, em agosto. Informação sobre inscrições na 

secretaria. Página 08.
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Os riscos da automedicação
A venda livre de medicamentos e a falta de informação agravam um 

problema que é mundial, mas que tem grande repercussão no Brasil.  

Página 02.
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Conforme a aplicação, a quantidade e a frequência, qualquer elemento da 
natureza pode matar ou curar. Sal, água e veneno de cobra são ótimos 
exemplos para ilustrar o que estamos falando. Brasileiros, que gostam 

de usar remédios indicados por amigos, vizinhos ou pela família e, ainda, ajustar 
doses por conta própria, não imaginam o tamanho do risco que estão correndo.

O uso de medicamentos é indicado em tratamentos e alívio de sintomas, mas 
quando aplicados de forma indevida, mascaram doenças e são os principais 
causadores de intoxicação no país, ficando à frente, inclusive, dos agrotóxicos. 
Podem causar alergias, hemorragias, lesões no fígado e no estômago. O parace-
tamol, que as mulheres carregam na bolsa por precaução; o descongestionante 
nasal usado sem restrição; e os antiinflamatórios totalmente banalizados também 
são substâncias que devem ser usadas com cautela e sob orientação médica, já 
que não existe medicamento livre de efeitos colaterais.

Apesar dos esclarecimentos oferecidos nos consultórios e unidades públicas 
de Saúde, dados oficiais indicam que um terço da população brasileira - cerca de 
80 milhões de pessoas - ainda usa remédios prescritos por pessoas não capacita-
das e boa parte dos consumidores já aderiu à compra pela internet. E, nas redes, 
o perigo é ainda maior.

Entre os medicamentos adquiridos por meios inadequados ou ilícitos, estão 
preferencialmente os indicados para gripe, comprimidos para emagrecer, parar 
de fumar, produtos dermatológicos, anabolizantes e remédios contra a disfunção 
erétil. A procedência da maioria é suspeita e grande parte deles são falsos, ou 
seja, não contém as substâncias descritas nas bulas.

A venda livre de alguns medicamentos e a carência de informação e instrução 
da população em geral contribuem com a prática da automedicação e justificam 
a preocupação com a conduta no país. Trata-se de um fenômeno bastante dis-
cutido entre médicos, farmacêuticos e que está na pauta essencial das agências 
reguladoras nacionais. Falta a população tomar consciência de que nem tudo é o 
que parece e que , no que diz respeito à saúde, qualquer engano pode ser fatal.

2 Jornal APM Santos / Junho 2016

ExpEdiEntE

Dra Sara Bittante da Silva Albino
Presidente da APM Santos 

JORNAL APM SANTOS é uma publicação mensal da 
Associação Paulista de Medicina - Santos, fundada em 

7 de setembro de 1939. 

As opiniões expressas nos artigos assinados são de inteira 
responsabilidade dos seus autores e os anúncios veiculados 
de inteira responsabilidade dos respectivos anunciantes. 

Publicação finalizada em 01/06/2016.

 
Jornalista Responsável

Edição

Diagramação

Impressão

Tiragem 

Carina Seles (MTb. 66.113-SP)

Gisela Kodja  (MTb 16.154-SP)

ACom Comunicação Integrada
Tel. (13) 9.9790.1533
www.acomcomunicacao.com
carina@acomcomunicacao.com

Gráfica Everest
Rua Dr Soter de Araújo, 25
Vila Nova - Santos/SP
Tel: (13) 3222.2400

1.500 exemplares

Presidente
Sara Bittante da Silva 
Albino

1o Vice-Presidente
Ricardo Gonçalves

Secretário Geral
Maria Lúcia Gonçalves 
Guerchmann

1º Secretária
Márcia Souza Carvalho

2° Secretária
Nídia Helena Morgado

1° Diretor Patrimônio e Finanças
Messias Elias Neto

2° Diretor Patrimônio e Finanças
Danilo Abrantes Coelho

Diretor Defesa Profissional
Marcelo André de Barros 
Olmas Hernandez

Diretor Científico
João Carlos Mendes 
Vasconcellos Guido
 
Diretora Científico Adjunto
Ana Lúcia Nunes Pereira

Diretor Social e Cultural
Ricardo Alberto Aun

Diretora Responsabilidade Social
Lilian Wendy Alexandra 

da Cunha Gloria

Diretora Esportes e Barraca de Praia
Ana Beatriz Soares

 
Conselhor Fiscal Efetivo

Antonio Carlos 
Vianello Picca
Evaner Coscia

Giselle Martins Cid Perez

Conselho Fiscal Suplente
Claudio Miguel Carpes 

da Silva Rodrigues
Flavio Ferraz de Paes e 

Alcântara
Lenice Matano Salgado 

e Carvalho

Delegados na APM Estadual
Ana Letícia Bittante da 

Silva Albino
Edmar Gomes

Gilberto Luiz Gonzalez 
Monteiro

Luciana Cleaver Aun
Renata Fátima de 
Oliveira Siqueira

Remédios e Venenos: 
quem sabe a diferença?

Editorial

www.apmsantos.org.br
santos@apm.org.br

Associação Paulista de Medicina Santos

Diretoria

Sede Social: Av. Ana Costa, 388 
Gonzaga - Santos/SP.  CEP 11060-002 

Telefone/Fax: (13) 3289.2626 / (13) 3289.4615



Jornal APM Santos / Junho 2016 3

Governo novo, vida nova?

Ainda na comemoração de um triste capítu-
lo da política brasileira que se encaminha 
para o fim, a pergunta se faz necessária. O 

momento é de incertezas, medo e preocupações, 
mas não há como negar que também de esperança.

Importante lembrarmos alguns fatos dos últimos 
13 anos. Convivemos com um governo que:

∙ não respeitou um investimento mínimo nem se 
preocupou com uma gestão decente para a Saúde, 
mantendo e aprofundando deficiências históricas 
da Saúde Pública brasileira.

∙ não reajustou a tabela SUS, aprofundando o 
sucateamento das entidades que dela dependem, 
em especial as Santas Casas.

∙ na ânsia de ocultar esta verdade, esforçou-se 
em jogar a população contra a classe médica, utili-
zando sua eficientíssima equipe de marketing, cha-
mando-nos de desalmados, mercenários, elitistas. 
Com isso, conseguiu justificar temporariamente a 
vinda dos “médicos” escravos cubanos.

∙ no apagar das luzes, ainda prorrogou por mais 
3 anos o Programa Mais Médicos que, como já era 
esperado, não tem corrigido nenhuma das graves 
distorções de nossa combalida Saúde Pública.

∙ desrespeitou nossos Conselhos Regionais na 
exclusividade em emitir a permissão para exercer 
a Medicina, abrindo um precedente perigosíssimo 
para o controle do exercício de nossa profissão.

∙ autorizou de forma irresponsável a abertura de 
dezenas de novos cursos médicos, sem se preocupar 
com a qualidade do ensino e, consequentemente, da 
capacitação dos profissionais que deles sairão.

∙ permitiu que médicos formados em faculdades 

dEfEsa profissional

Tenhamos esperança e, principal-
mente, continuemos atentos, aman-
do e lutando por nossa profissão!

Dr Marcelo André de B. O. Hernandez
Diretor de Defesa Profissional da APM Santos

estrangeiras pudessem atuar sem a comprovação 
de sua capacidade técnica (Revalida).

∙ tentou retirar o título de “Médico” do diploma 
dos futuros profissionais, que passariam a ser cha-
mados “bacharéis em Medicina”, dificultando, por 
exemplo, o acesso destes profissionais a cursos de 
extensão no exterior. Essa iniciativa, felizmente, foi 
barrada no Congresso Nacional.

∙ destruiu a Lei do Ato Médico, vetando a exclusi-
vidade do diagnóstico nosológico para os médicos.

∙ vetou a criação da Carreira Nacional de Médicos.
∙ manteve uma agência reguladora (ANS) que em 

nenhum momento demonstrou interesse em cum-
prir a sua missão, ou seja, garantir os direitos de 
usuários e profissionais, no difícil relacionamento 
com as operadoras de planos de saúde.

São apenas alguns exemplos. Se o novo governo 
entender que este é o roteiro do que não deve ser 
feito, teremos uma perspectiva positiva.

Nada está resolvido. Apenas estamos tendo uma 
nova chance. Tenhamos esperança e, principal-
mente, continuemos atentos, amando e lutando 
por nossa profissão!
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Procura-se Nefrologistas
De acordo com o censo da 

Sociedade Brasileira de 
Nefrologia faltam profis-

sionais nas redes primária e se-
cundária do SUS, que contam com 
mil profissionais da especialidade, 
dos 3 mil associados na SBN. 

Além disso, assim como em outras 
especialidades, há uma distribuição 
desproporcional no país, com a 
maioria dos profissionais concentra-
dos nas regiões Sul e Sudeste.

Segundo Carmen Tzanno Branco 
Martins, atual presidente, a espe-
cialidade não tem despertado in-
teresse dos jovens e, só neste ano, 
mais de 30% das vagas de residên-
cia em Nefrologia ficaram vazias. 

Uma especialidade rica 
e importante

A nefrologia é a especialidade 
clínica responsável por estudar, 
diagnosticar e tratar as doenças 
relacionadas aos rins e trato uriná-
rio e pacientes com várias doenças 
associadas: endócrinas, cardíacas, 
hematológicas, pneumológicas, 
dermatológicas, neurológicas, on-
cológicas, imunológicas, oncológi-
cas, infecto, obstétricas, ginecoló-
gicas e desordens hidroeletrolíticas.

CiEntífiCo

Dr. Danilo Abrantes Coelho
Médico - Nefrologista

Chefe do Serviço de Nefrologia do Hosp. Ana Costa
Prof. Assistente da Cadeira de Nefrologia da UNILUS

Para ingressar em residência de 
nefrologia, são necessários 2 anos 
de residência em clínica médica e 
a duração da residência em nefro-
logia é de mais dois anos.

Mas, para se obter o registro de 
especialista no Conselho Federal 
de Medicina, além da residência, 
é necessário a especialização (ou 
estágio) em nefrologia credencia-
da pela SBN e, ainda, comprova-
ção de trabalho na especialidade 
nos últimos oito anos. A partir daí, 
o médico poderá realizar a prova 
para homologação do título de es-
pecialista pela Sociedade Brasilei-
ra de Nefrologia.

As áreas de atuação do nefrologis-
ta são: injúria renal aguda, doença 
renal crônica, hipertensão arterial, 
nefropatia diabética, glomerulone-
frites, nefropatias secundárias, cál-
culo renal, infecção urinária, terapia 
renal substitutiva (compreendendo 
hemodiálise, diálise peritoneal), 
transplante renal, nefrologia inter-
vencionista) como implantação de 
catéter vascular temporário e per-
manente, para realização de hemo-
diálise e diálise peritoneal) e realiza-
ção de biópsias renais.

A rotina do nefrologista divide-se 
em consultório, hospital (enferma-
ria, UTI e unidades de transplante) e 
clínicas de terapia renal substitutiva 
(diálise peritoneal e hemodiálise).

A complexidade das doenças re-

nais assustam o recém formado e 
residente de clínica médica, assim 
como o longo tempo para a ob-
tenção do título de especialista. 

A baixa remuneração, consequên-
cia do congelamento dos repasses 
às clínicas de diálise - que estão in-
viabilizando as mesmas, inclusive, 
com o fechamento de algumas -  
também são problemas que afastam 
o recém-formado da especialidade. 

É importante lembrar que, em 
Santos, dois serviços de Nefrolo-
gia têm residência. Os estudantes 
podem optar pelo Serviço de Ne-
frologia do Hospital Ana Costa e 
o Serviço de Nefrologia da Santa 
Casa de Santos.

...só este ano, mais de 30% 
das vagas de residência em 

Nefrologia ficaram vazias 

A rotina do nefrologista 
divide-se em consultório, 
hospital (enfermaria, UTI e 
unidades de transplante) 
e clínicas de terapia renal 
substitutiva (diálise perito-

neal e hemodiálise).
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I Encontro de Ligas Acadêmicas da Região

Realizado nos dias 5 e 6 de 
maio, o I Interligas organiza-
do pelo Centro Acadêmico 

Martins Fontes - C.A.M.F em con-
junto com a Diretoria de Extensão 
da Universidade Metropolitana de 
Santos discutiu as Doenças com 
Grande Magnitude e contou com a 
participação de dezoito Ligas Aca-
dêmicas da UNIMES. 

O objetivo do evento foi di-
fundir conhecimento entre estu-
dantes de Medicina da região a 
respeito de doenças prevalentes 
com impacto social significativo, 

além de demonstrar a multidis-
ciplinaridade envolvida entre os 
assuntos abordados.

As palestras foram ministradas 
por médicos convidados da Baixa-
da Santista e de São Paulo e incluí-
ram os seguintes temas: 

- Síndrome de Down (Ligas de 
Genética Médica, Dermatologia, 
Ginecologia e Obstetrícia, Pedia-
tria e UTI Pediátrica).

- Doença hepática, complica-
ções do câncer de fígado e deli-
rium (Ligas de Clínica Médica, On-
cologia e Psiquiatria).

- Atendimento pré-hospitalar ao 
politraumatizado (Ligas de Cirurgia 
Geral, Ortopedia, Radiologia, Trau-
matologia, Cirurgia Plástica e UTI).

- Acidente vascular cerebral 
(Liga de Neurologia).

- Diabetes (Ligas de Cardiolo-
gia, Endocrinologia, Nefrologia e 
Oftlamologia).

O evento foi um sucesso e de 
grande valia aos participantes. O 
I Interligas aconteceu na sede da 
APM Santos e o número de partici-
pantes superou as expectativas dos 
organizadores.
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O Comitê de Acadêmicos da APM gostaria de parabenizar os alunos pelo I Interligas da UNIMES.
 As Ligas Acadêmicas são entidades científicas, de caratér extensionista, compostas por grupos de alunos 

que se organizam para discutir e aprofundar conhecimentos sobre um determidado assunto na área da saúde. 
Também formam a equipe professores orientadores que auxiliam no desenvolvimento das diversas atividades 
da liga que envolvem: produção de trabalhos científicos, organização de simpósios e de palestras, desenvolvi-

mento de atividades de promoção e prevenção a saúde, entre outras. Que venha o segundo Interligas!
Gleysson Rodrigues Rosa – Presidente do Comitê de Acadêmicos da APM Santos

Diretor do Curso PPCR Harvard

“

“
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Profissionais são treinados para 
incentivar a amamentação

A Rede de Ama-
mentação da 
Costa da Mata 

Atlântica, que envolve 
os nove municípios da 
Baixada Santista, e tra-
balha no sentido de pro-
mover, incentivar e capa-
citar profissionais para o  
Manejo em Amamenta-
ção, fará nos dias 09, 10 
e 11 de junho, na sede 
da APM Santos, das 08h 
às 12h e das 13h às 17h, 
um treinamento dire-
cionado à profissionais 
ligados à maternidades, 
alojamentos, berçários e 
UTIs neonatal.

O curso será de 20 
horas como exigido e 
certificado pelo Minis-
tério da Saúde, e tem 
como proposta diminuir 
a mortalidade infantil e 

rEsponsabilidadE soCial

•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

Divulgação 

oferecer condições para 
que mãe e filho tenham 
melhor qualidade de vida.

As inscrições são gra-
tuitas e devem ser feitas 
na secretaria da APM.

Dra. Roberta M. Greghi Hernandez - Médica Pediatra/ Coor-
denadora da Rede de Amamentação e Dra. Keiko Teruya – 

Médica Pediatra e Fundadora da Rede de Amamentação

II Noite da 
Sopa

Realização dos Projetos 

Menina-mãe e Rede de 

Amamentação da Costa 

da Mata Atlântica

01 de julho de 2016
Horário: 20h

Valor: R$ 40,00

Convites na Secretaria 

da APM Santos

Anote aí



O drama da transsexualidade emociona em 

Meninos não Choram
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CiEntífiCo

Agenda 
Científica
Agenda 
Científica

Exibido no Brasil em 2000, o filme dirigido por Kim-
berly Peirce conta a história de um jovem garoto que 
nasce com um corpo biologicamente feminino mas 
identifica-se com o gênero masculino. O drama ba-
seado em uma história real relata a trajetória do norte 
americano Teena Brandon enquanto homem transe-
xual e os embates que vive diante da sociedade. No 
elenco está a atriz Hilary Swank, Chloë Sevigny, Peter 
Sarsgaard, Brendan Sexton III e Jeannetta Arnette. O 
filme será exibido no dia 11 de junho, às 16 horas, no 
auditório da APM Santos, com entrada franca. Os co-
mentários ficarão a cargo de Elenice Rodrigues Lorenz, 
pedagoga e professora de língua portuguesa, e de 
Adriana Maria Breda Fatalla, psicanalista.

Cultural

01/06 – 19h: Aula do Departamento de Oftalmologia da 
APM Santos
01/06 – 19h: Liga de Neurocirurgia UNILUS
01/06 – 20h: Reunião Departamento de Endocrinologia da 
APM Santos
02/06 – 17h: Aula PPCR Harvard
04/06 – 08h: Palestra SOGESP Santos “Imersão em Hiper-
tensão no Ciclo Gravídico-puerperal”
08/06 – 19h: Aula do Departamento de Oftalmologia da 
APM Santos
09/06 – 08h: Capacitação “Manejo em Amamentação” 
09/06 – 17h: Aula PPCR Harvard
09/06 – 18h: Liga de Hematologia UNIMES
10/06 – 08h: Capacitação “Manejo em Amamentação” 
11/06 – 08h: Capacitação “Manejo em Amamentação” 
14/06 – 19h: Liga de Acupuntura UNIMES
14/06 – 19h30: Reunião do Departamento de Dermatologia 
da APM Santos
16/06 – 17h: Aula PPCR Harvard
16/06 – 19h30: Aula Magna do Departamento de Oftalmo-
logia da APM Santos
17/06 – 08h: Jornada de Doenças do Fígado
20/06 – 20h: Reunião Departamento de Alergia da APM 
Santos
22/06 – 19h30: Aula do Departamento de Oftalmologia da 
APM Santos
23/06 – 17h: Aula PPCR Harvard
28/06 – 19h: Liga de Acupuntura UNIMES
28/06 – 19h30: Reunião do Departamento de Dermatologia 
da APM Santos
29/06 – 19h30: Aula Magna do Departamento de Oftalmo-
logia da APM Santos
29/06 – 20h: Aula do Departamento de Cirurgia Geral da 
APM Santos  
30/06 – 17h: Aula PPCR Harvard
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11 de junho  16 horas
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Florisval Meinão fará a 
palestra de abertura  do 

V Congresso Interdisciplinar

Os associados da APM San-
tos podem publicar anúncios 
gratuitamente nesta seção 
referentes a aluguel de salas, 
períodos, clínicas, compra, 
venda e locação de imóveis, 
aparelhos, equipamentos, en-
tre outros. Informações: (13) 

3289-2626.

Diagnóstico Seguro de 
Intolerância à Lactose

Testes respiratórios de Hidro-
gênio - Easy H2. Medição não 
invasiva da Concentração de 
Hidrogênio expirado em PPM. 
Com Dra. Ana Beatriz Soares.
Informações: (13) 3221-7277.

Sala para Locação
Local: Med Center (Rua Olin-
tho Rodrigues Dantas, 343, 
cj 84). Valor mensal: R$1.000.
Tratar com Michele(13) 99781- 

2976, avilammichele@
gmail.com ou Dr. Murilo Ribei-

ro de Ávila (13) 3233-1989.

Locação de Consultório e 
Sala Comercial 

Ginecologistas e Oftalmolo-
gitas. Local: Centro Empre-
sarial Pátio Iporanga (Av. Ana 
Costa 471, cj 661, Gonzaga). 
Valor mensal: a combinar en-
tre R$850 a R$2.500. Info: (11) 
98716-8008 (WhatsApp).20 % 

de desconto para sócio.

 Sala para Locação
Infraestrutura completa. Local: 
Centro Empresarial Pátio Ipo-
ranga (Av. Ana Costa 471, cj 
724, Gonzaga). Horário à com-
binar. Info: (13) 99761-4706.

Sala para Locação 
Dra. Glaucia Regina Franco 
Soares. Local: Av. Ana Costa 
414, cj. 55, Gonzaga). Infraes-
trutura completa, sem restri-
ções de especialidade. Horá-
rio disponível para locação: 
das 8 às 12h. Valor mensal: R$ 
1.000. Info: (13) 3284-0930, 
nitacl@hotmail.com(secretária 

Mônica). 

Sala para Locação e sala para 
pequenos procedimentos 

cirúrgicos
Local: Av. Ana Costa 416, cj. 
51, Gonzaga. Sem restrição 
de especialidade. Infraestru-
tura nova e completa. Info: 
(13) 99778-0901 ou caropom-
peo@hotmail.com – Dra. Ana 
Carolina ou Dr. André Tomé.

ClassifiCados CiEntífiCo

O otorrinolaringologis-
ta, Florisval Meinão, 
fará a palestra magna 

que abrirá o  V Congresso In-
terdisciplinar da APM Santos 
e o VII Encontro do Clube Be-
nedicto Montenegro – Regio-
nal Litoral do CBC, que serão 
realizados conjuntamente em 
agosto de 2016. Os eventos, 
que terão como tema os De-
safios da Assistência Médica 
Brasileira nos Dias Atuais não 
poderia ser inaugurado por 
alguém mais adequado.

O otorrinolaringologista 
Florisval Meinão chegou à 
presidência da Associação 
Paulista de Medicina ao com-
pletar 30 anos como associa-
do, mais da metade deles 
dedicados à Defesa Profis-
sional, diretoria que ocupou 
de 1995 a 2005, quando se 
tornou 1º vice-presidente da 
APM, coordenador nacional 
de Consolidação e Defesa da 
Classificação Brasileira Hie-
rarquizada de Procedimen-

tos Médicos (CBHPM) e 
representante da Asso-
ciação Médica Brasileira 
(AMB) junto à Agência 
Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS). 

Graduou-se pela 
Unesp, em 1973. Fez re-
sidência em Otorrinola-
ringologia no Hospital 
do Servidor Público Es-
tadual, onde é profes-
sor e chefe da seção de 

Diagnóstico e Terapêuti-
ca do Serviço de Otorri-
nolaringologia. 

Na sua trajetória tam-
bém merecem desta-
que a sua atuação na 
ABORL-CCF, no período 
entre 2008 e 2010.

Fernando Meinão par-
ticipará pela primeira 
vez do Congresso Inter-
disciplinar da APM San-
tos e será uma grande 
oportunidade para que 
profissionais, estudantes 
e residentes da região 
possam conhecer o pen-
samento e a história de 
um homem que se dedi-
cou à defesa dos direito 
da classe médica.
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