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J O R N A L  D A

Federada da

Evento vai reunir Profissionais da Área da 
Saúde, na sede da APM Santos

Com a presença confirmada de profissionais experientes, 
que atuam na Baixada Santista, na capital e demais cida-
des do Estado de São Paulo, o V Congresso Interdiscipli-
nar da APM Santos e o VII Encontro do Clube Benedicto 
Montenegro – Regional Litoral do CBC serão realizados 
de 15 a 18 de agosto. O tema central Desafios da As-
sistência Médica Brasileira nos Dias Atuais terá aborda-
gens variadas sobre patologias diversas. Além das aulas 
e palestras, haverá apresentação de trabalhos científicos 
e apresentação de novos equipamentos. Páginas 04 e 05.

Responsabilidade Social
O Projeto Menina Mãe, está concor-
rendo ao Prêmio Comunidade em 
Ação, concedido pelo jornal A Tribu-
na em parceria com a empresa Ultra-
cargo, Desenvolvido por um grupo de 
voluntários, na sede da APM Santos, 
o projeto orienta e dá apoio a jovens 
grávidas e seus filhos. Página 06.

Amamentação
O Fórum Anual, em come-
moração à Semana Mun-
dial da Amamentação será 
realizado no auditório da 
APM Santos, na tarde do 
dia 23, com participação 
gratuita.
Página 06.
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Às vésperas da abertura do V Congresso Interdis-
ciplinar da APM Santos e do VII Encontro do Clu-
be Benedicto Montenegro – Regional Litoral do 

CBC, que serão realizados na sede da APM Santos, quero falar um pouco 
sobre o tema do evento. Entre os próximos dias 15 e 18, estaremos reunidos 
para debater os Desafios da Assistência Médica Brasileira nos Dias Atuais e, 
assim como na edição anterior, buscamos trazer os conteúdos mais importantes 
e profissionais de trajetória relevante para que sejam dias de aprendizado e tro-
ca de experiências. Esperamos também, superar o número de participantes do 
ano passado e, especialmente, contar com a presença maciça de residentes e 
do público universitário. 

E por quê tanta preocupação com os jovens que se preparam para entrar 
no mercado de trabalho? Porque caberá à nova safra de médicos a respon-
sabilidade de encontrar saídas para os problemas que a sociedade brasileira 
começa a enfrentar. Eles não são simples, nem poucos e, muitos, estão rela-
cionados com o acelerado envelhecimento da população.

Segundo estudos, a proporção de idosos, que hoje é de 9%, passará a 14% 
por volta de 2018 e, em 2050, deverá ser superior a 25%. Isto se deve ao 
aumento da expectativa de vida do brasileiro - que passou para 73 anos - e 
à diminuição das taxas de fecundidade - que caiu para 2 crianças por mulher. 
Chegamos no limiar da reposição populacional, uma situação que se apre-
senta com novos desafios.

A população envelhecida demanda uma série de serviços e, embora o nos-
so país tenha feito progressos importantes nesse sentido, ainda há muito 
a conquistar, sobretudo no que se refere a adequar os serviços básicos de 
saúde para a população idosa. Entre os principais gargalos, destacamos três: 
o programa de vacinação para a terceira idade que ainda não é uma preo-
cupação no dia a dia dos consultórios e se dá timidamente na rede pública; 
os cuidados paliativos para pacientes terminais, que começa a chegar aos 
hospitais  públicos e privados, mas exigem formação específica e multipro-
fissional, um processo que se discute; em longo prazo; e o atendimento aos 
portadores de demência avançada, uma situação que também envolve a 
saúde física e mental dos cuidadores.

A inversão da pirâmide populacional no Brasil é um fato que, em breve, nos 
colocará ao lado de países como Japão e Itália, que concentram o maior nú-
mero de idosos do mundo.  Não custa lembrar que foram nações que primei-
ro enriqueceram, depois envelheceram e vem daí o nosso maior problema.

Dra Sara Bittante da Silva Albino
Presidente da APM Santos 
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Como sempre acontece em nossas vidas, nos 
últimos meses tivemos fatos positivos, fatos 
negativos e muita luta:

- O Senado Federal aprovou por unanimidade o 
Projeto de Lei 125/2015, que atualizou as regras do 
Supersimples e promoveu uma reclassificação dos 
médicos (pessoas jurídicas), com redução da alíquo-
ta para recolhimento do imposto. Até a data em que 
este texto foi publicado, restava uma nova votação 
na Câmara dos Deputados e, se aprovado, a sanção 
presidencial. Tudo indica que o resultado será satis-
fatório. Os diretores de Defesa Profissional da APM, 
Dr. João Sobreira (ex-presidente da APM Santos) e 
Marun David Cury permanecem em intensa movi-
mentação junto aos congressistas. 

Parabéns pela atuação!

- Na última reunião realizada em São Paulo tivemos 
ativa participação de integrantes do “Comitê do 
Médico Jovem” da APM. Mais um passo importante 
para a tão necessária renovação de nossas entida-
des de classe. A APM Santos também estimula in-
tensamente a participação de todos os acadêmicos 
e jovens médicos da região, independentemente da 
especialidade de escolha.

- Nos últimos dias de seu governo, a presidente Dil-
ma Roussef publicou a Medida Provisória 723, pror-
rogando o prazo de permanência dos médicos inter-
cambistas (com destaque para os médicos cubanos) 
do Programa “Mais Médicos”. De uma forma intem-
pestiva e sem discussão com a classe médica, o rela-
tório desta MP já foi aprovado na Comissão Especial 
Mista que o analisa. O deputado federal e médico 

dEfEsa profissional

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

Luiz Henrique Mandetta ingressou com alguns des-
taques, na intenção de alterar o texto e/ou rediscutir 
o projeto. Mas as perspectivas não são das melhores. 
Além disso, a MP trata da abertura de novos cursos 
de Medicina, o que tende a comprometer ainda mais 
a qualidade dos profissionais que chegam ao merca-
do de trabalho. Entre 2013 e 2015 o número de es-
colas médicas saltou de 148 para 298. Onde e como 
foram formados os professores dessas novas escolas? 
Nossa mobilização precisa ser cada vez maior.

- Por último, a constante luta por uma melhor 
remuneração junto às operadoras de Planos de 
Saúde. A Diretoria de Defesa Profissional recebeu 
diversos contratos enviados pelos associados e rea-
lizou inúmeras reuniões com as operadoras. Algu-
mas operadoras até enviaram propostas razoáveis, 
e isso é um fato positivo. Mas também foram encon-
trados vários absurdos, como proposta de reajus-
te de até 20% do INPC, além de cláusulas imorais, 
como a redução da remuneração pela aplicação de 
fator de qualidade ou por problemas financeiros da 
operadora. A decisão é individual, cada médico ne-
gociando com a operadora, mas a Diretoria de Defe-
sa Profissional está à disposição para orientar os cole-
gas e pede para que sejam enviados para análise os 
contratos que os colegas receberem das operadoras. 

O envio pode ser feito através do site da APM, área 
da Defesa Profissional. Aproveite para acessar www.
apm.org.br e se manter sempre atualizado. Grande 
abraço a todos.

Notícias da Defesa Profissional
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Jornada Científica e os temas em pauta
CongrEsso intErdisCiplinar

O fator tempo pode superar o 
advento de novas tecnologias intra-
-hospitalares. Com a diminuição do 
tempo até a admissão nos hospitais, 
provavelmente poderemos diminuir 
a mortalidade extra-hospitalar que 
atualmente é a mais importante, 
como também poderemos melhorar 
o prognóstico dos pacientes admiti-
dos no hospital. As principais conse-
quências da admissão precoce são: 
Redução da necrose miocárdica em 
pacientes com infarto em evolução.

Prevenção de eventos cardíacos 
adversos principais (morte, IAM não 
fatal, e necessidade de revasculariza-
ção de urgência).

Desfibrilação precoce quando fibri-
lação ventricular (FV) ocorrer.

O atendimento pré-hospitalar vem 
se tornando uma ferramenta extre-
mamente eficiente e eficaz no que 
concerne ao IAM com supra ST, onde 
tempo é um fator primordial no prog-
nóstico destes pacientes. 

Palestra

Trombólise Pré-Hospitalar
Dr. Carlos Alberto Yoshimura
Dia 16/08 – 19h30 
Auditório I

Estaremos abordando as técnicas 
para tratamento do tabagismo com 
especial ênfase para uma nova mo-
dalidade ainda muito controversa na 
comunidade científica mundial, assim 
como, nos meios de imprensa. Trata-
-se do Cigarro Eletrônico, que alguns 

Palestra

Cigarro Eletrônico
Dr. Rui Coelho Pereira
Dia 17/08 – 19h50 
Auditório II

Palestra

Sídrome Alcoólica Fetal
Dra. Mirlene Cecília Soares Pinho 
Cernach
Dia 16/08 – 19h30 
Auditório II

O álcool é um conhecido agente 
teratogênico. O seu consumo du-
rante a gravidez leva a danos no de-
senvolvimento fetal constituindo um 
importante problema econômico, 
social e de saúde pública.  

Altera principalmente o desenvol-
vimento do sistema nervoso central 
causando, além de anomalias con-
gênitas, disfunção cognitiva e com-
portamental, gerando um quadro 
variável de sinais e sintomas. 

A condição mais grave neste es-
pectro é conhecida como Síndrome 
Alcoólica Fetal (SAF). Vários são os 
mecanismos pelos quais o álcool in-
fluencia o desenvolvimento pré-na-
tal: redução dos níveis antioxidan-
tes endógenos, dano mitocondrial, 
distúrbios da peroxidação lipídica, 
disrupção da adesão neuronal, va-
soconstrição placentária, inibição 
dos cofatores necessários para o 
crescimento e desenvolvimento 
fetal, além dos fatores de predis-
posição genética que tem uma in-
fluência importante modulando os 
efeitos da droga nos tecidos em 
formação. Mais recentemente, foi 
demonstrado efeito epigenético 
do etanol modificando o padrão de 
metilação do DNA. Outros fatores 
ambientais e o uso crônico de ál-
cool pelo pai também influenciam 
esse desenvolvimento. Em relação 
ao tratamento, vários medicamen-
tos têm sido estudados, no entan-
to, nenhum tratamento efetivo foi 
demonstrado. 

O sangramento do trato digestório 
alto é uma condição potencialmente 
fatal que deve ser reconhecida pelo 
médico assistente e tratada por uma 
equipe multiprofissional, para que 
seu prognóstico seja favorável. Discu-
tiremos os importantes aspectos rela-
cionados à essa síndrome utilizando 
conceitos de Medicina Baseada em 
Evidências, como: incidência; epide-
miologia; etiologia; avaliação clínica e 
laboratorial; escores de estratificação 
de risco; métodos de identificação e 
tratamento da origem do sangramen-
to (endoscópico, de imagem e arte-
riográfico); medidas de reanimação; 
algoritmos de decisão diagnóstica 
e terapêutica;  indicação cirúrgica;  
prognóstico e impactos financeiros 
dessa importante nosologia.

Palestra

Hemorragia Digestiva Alta
Dr. Airton Zogaib Rodrigues
Dia 17/08 – 19h30 
Auditório I
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CongrEsso intErdisCiplinar

Nas últimas três décadas, a Cirurgia 
Ortognática tornou-se um procedi-
mento mais efetivo e seguro tendo 
como base da sua evolução os precei-
tos de previsibilidade e pouca morbi-
dade. O tempo da cirurgia diminuiu 
drasticamente com os recursos atuais, 
mas para isso é imprescindível a rea-
lização do Planejamento Cirúrgico 
por meio de cirurgia dos modelos 
de gesso do paciente ou ainda pelo 
magnífico recurso do Planejamento 
3D, com programas específicos, mas 
que ainda é usado por poucos profis-
sionais devido ao custo do software. É 
fundamental dizer que a Cirurgia Or-
tognática é, antes de mais nada, um 
Procedimento Funcional com resulta-
dos também Estéticos. Um número 
expressivo de pacientes hoje são 
os portadores de Apneia do Sono 
Obstrutiva. Benefícios com a me-
lhora da respiração, mastigação e 
de todo o processo digestivo, me-
lhora a qualidade da voz e a articu-
lação das palavras, melhora ou pro-
filaxia disfunções das articulações 
da mandíbula, assim como melhor 
aceitação social e posicionamento 
profissional podem ocorrer.

Palestra

Cirurgia Ortognática
Dr. Fued Samir Salmen
Dia 17/08 – 21h40 
Auditório II

acham que pode ser uma boa técnica 
para abandono do cigarro convencio-
nal ou uma maneira de se provocar 
uma iniciação para jovens que nunca 
experimentaram os cigarros tradi-
cionais. Levaremos as mais recentes 
abordagens sobre o tema que foi, in-
clusive, objeto de uma sessão no últi-
mo evento da Sociedade Brasileira de 
Pneumologia e Tisiologia que tratou 
das atualizações em Pneumologia.

Palestra

Dor Crâniofacial
Dr. Percio Ramón Becker Benitez
Dia 17/08 – 21h 
Auditório II

Bases Anatomofisiológicas da Dor 
Crâniofacial: Nociceptores. Vias Afe-
rentes. Centros de integração Sub-
corticais e Córtex Somestésico. Neu-
roquímica da Transmissão Sináptica: 
Neurotransmissores Excitatórios e 
Inibitórios. Sensibilização, expansão 
do campo receptivo, potencialização 
e plasticidade neuronal. 

Abordagem Clínica da Dor Cranio-
facial: O supostamente “Ideal” versus 
o “Real” e o Elementar. 

Palestra

Diagnóstico e Tratamento dos 
Transtornos da ATM
Dr. Douglas Benedict
Dia 17/08 – 21h20 
Auditório II

Os transtornos da ATM, por defi-
nição,  fazem parte  do grande gru-
po  chamado de Dor Orofacial, que 
é toda dor associada à tecidos moles 
e mineralizados (pele, vasos sanguí-
neos, ossos, dentes, glândulas ou 

músculos) da cavidade oral e da face. 
Usualmente, essa dor pode ser referi-
da na região da cabeça e/ou pescoço 
ou mesmo estar associada a cervical-
gias, cefaleias primárias e doenças 
reumáticas como fibromialgia e artrite 
reumatoide . As principais fontes de 
dor orofacial são: problemas odonto-
gênicos, cefaleias, patologias neuro-
gênicas, dores musculoesqueléticas, 
dores psicogênicas, câncer, infecções, 
fenômenos autoimunes e trauma te-
cidual. Historicamente, a Odontolo-
gia tem se dedicado ao diagnóstico 
e tratamento da dor odontogênica 
(pulpar e periodontal). Não se pode, 
porém, descuidar da identificação de 
outras fontes de dor orofacial como 
processos inflamatórios típicos (sinu-
sites, parotidites), dores neuropáticas 
contínuas ou intermitentes, cefaleia 
e disfunção temporomandibular. Faz 
parte de um atendimento de quali-
dade prestado pelos profissionais das 
áreas de Saúde identificar a dor orofa-
cial e encaminhar o portador à terapia 
apropriada com a celeridade exigida. 
O profissional que se dispuser a tratar 
esses pacientes deve conhecer pro-
fundamente o diagnóstico diferencial 
da dor orofacial e suas subclassifica-
ções para o correto tratamento.

Palestra

Inovações nos Procedimentos 
Endoscópicos nas Vias Bliares
Dr. Everson Artifon
Dia 17/08 – 21h40 
Auditório I

Apresentaremos inovações em 
técnicas de acesso biliopancreático 
e também métodos de paliação em 

situações convencionais e complexas. 
Trataremos do acesso biliar ecoguia-
do que resgata, de modo elegante, a 
possibilidade de drenagem biliar tanto 
intra como extra hepática. Tudo à luz 
da medicina baseada em evidências.

Patrocínio:
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A Noite da Sopa, promovida 
pela Rede de Amamen-
tação da Costa da Mata 

Atlântica, no último dia 1º de julho, 
no salão da APM Santos, superou 
todas as expectativas em termos de 
público e animação.

Eventos desta natureza são reali-
zados regularmente, com o objetivo 
de manter o projeto Menina-mãe, 
que oferece apoio à adolescentes 
grávidas, visando atenuar os efeitos 
da gestação precoce, que podem 
refletir negativamente no desenvol-
vimento emocional, físico e social 
dessas meninas.

As atividades do projeto Menina-
-mãe são gratuitas e as participan-
tes recebem condução e lanche. Os 
encontros são realizados, aconte-
cem às sextas-feiras, das 08h às 18h, 
na sede da APM Santos, onde as 

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

inscrições encontram-se permanen-
temente abertas.

“A Rede de Amamentação da Cos-
ta da Mata Atlântica aceita doações 
de enxovais e material de higiene 
para bebês, como fralda, xampu e sa-
bonete”, lembra a pediatra Roberta 
Marques Greghi Hernandez, coorde-
nadora da Rede.

Fórum Anual
O Fórum Anual, em comemoração 

à Semana Mundial da Amamentação 
será realizado no auditório da APM 
Santos, no dia 23 de agosto, das 14h 
às 17h, sobre o tema “Amamentação: 
uma chave para o desenvolvimento 
sustentável. Faz bem para o seu filho, 
para você e para o planeta”. 

O evento é gratuito e destinado a 
todos os profissionais que trabalham 
e apoiam o aleitamento materno.

Amamentação é tema que 
continua mobilizando muita gente

O Projeto Menina-mãe foi inscrito 
e está concorrendo ao Prêmio Co-
munidade em Ação, uma parceria 
entre o jornal A Tribuna e a empresa 
Ultracargo, que tem por objetivo va-
lorizar as ações voluntárias de pes-
soas ou grupo de pessoas que abdi-
cam de seu tempo em benefício de 
causas sociais.

Serão premiadas ações voluntá-
rias realizadas na Baixada Santista, 
segundo os critérios de impacto so-
cial, grau de mobilização, aplicação 
de competência e originalidade da 
ação em 3 categorias: Ação Social, 
Esporte e Educação.

Os projetos serão escolhidos por 
uma comissão julgadora e um dos pro-
jetos será escolhido através da votação 
da própria comunidade, via internet, 
para o qual o Menina-mãe deverá con-
tar com a participação de todos que 
acompanham a trajetória do projeto.

Haverá também o Prêmio Desta-
que, onde todos os projetos inscritos 
estarão concorrendo. Serão 5 proje-
tos premiados: Ação Social, Esporte, 
Educação, Voto Popular e Destaque.

Projeto 
Menina-mãe

Anote!
Marina Menezes, confecção que apoia o Menina-mãe, realizará mais uma ação em prol do pro-

jeto. Está marcado para os dias 18, 19 e 20 de agosto o bazar RECICLE, na loja localizada na Rua 
Paraguai, 155, no Gonzaga, em Santos. Na ocasião, serão vendidas roupas novas e semi novas a 
preços acessíveis e parte da renda será revertida para o projeto.

Anote!
Marina Menezes, confecção que apoia o Menina-mãe, realizará mais uma ação em prol do pro-

jeto. Está marcado para os dias 18, 19 e 20 de agosto, das 10 às 19h, o bazar RECICLE, na loja loca-
lizada na Rua Paraguai, 155, no Gonzaga, em Santos. Na ocasião, serão vendidas roupas, sapatos 
e acessórios novos e semi novos a preços acessíveis e parte da renda será revertida para o projeto.
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Amor e intolerância em 
C.R.A.Z.Y

CiEntífiCo

Agenda 
Científica
Agenda 
Científica

No dia 13 de agosto, sábado, às 16h, o Núcleo de 
Psicanálise de Santos e Região (NPSR) vai exibir o fil-
me C.R.A.Z.Y, uma obra do diretor e roteirista canaden-
se Jean-Marc Vallée, vencedor de mais de 35 prêmios 
internacionais e considerado uma das grandes obras 
primas do cinema recente. Lançada em 2005, esta pro-
dução fala dos sentimentos, conflitos, contradições e 
construção de identidade dentro do universo familiar. 
A história é contada com delicadeza e ultrapassa as as 
discussões mais rasas sobre homossexualidade, discri-
minação e preconceito.

O tema deste segundo semestre do Ciclo de Cinema 
tornou-se mais pulsante com o terrível atentando ocor-
rido na cidade de Orlando (Flórida). Depois da exibi-
ção, haverá um debate com Eduardo Ricci (Cineasta e 
Jornalista) e Juliana Picado Alvares Ribeiro dos Santos  
(Psicanalista - SBPSP/NPSR). A programação tem entra-
da franca acontece no auditório da APM Santos.

Cultural

02/08 – 19h30: Palestra SOGESP Santos “Atualidades em 
Câncer de Mama”
03/08 – 19h: Aula do Departamento de Oftalmologia da 
APM Santos
03/08 – 19h: Liga de Medicina Legal UNILUS
03/08 – 20h: Reunião Departamento de Endocrinologia da 
APM Santos
04/08 – 19h: Palestra SOCESP Santos “Anticoagulação na 
Prática Clínica Atual”
08/08 – 18h30: Jornada da Liga de Pediatria UNILUS
09/08 – 19h30: Reunião do Departamento de Dermatologia 
da APM Santos
10/08 – 18h30: I Simpósio Multidisciplinar em Câncer - UNIMES
11/08 – 19h: Aula Magna do Departamento de Oftalmolo-
gia da APM Santos “Herpes Ocular e Retina: DMRI”
15 a 18/08 – 19h: V Congresso Interdisciplinar da APM San-
tos e VII Encontro do Clube Benedicto Montenegro Regional 
Litoral do Colégio Brasileiro de Cirurgiões
18/08 – 17h: Aula PPCR Harvard
20/08 – 08h: Palestra “Canelite” UNIMES
22/08 – 20h: Reunião Departamento de Alergia da APM Santos
23/08 – 14h: Fórum Anual da Rede de Amamentação da 
Costa da Mata Atlântica “Amamentação: uma chave para o 
desenvolvimento sustentável. Faz bem para o seu filho, para 
você e para o planeta”
24/08 – 19h: Jornada de Cirurgia Plástica UNILUS
24/08 – 19h30: Aula do Departamento de Oftalmologia da 
APM Santos
25/08 – 17h: Aula PPCR Harvard
25/08 – 19h: Liga de Hematologia UNIMES
27/08 – 08h: Curso de Interpretação de Hemograma
30/08 – 19h30: Reunião do Departamento de Dermatologia 
da APM Santos
31/08 – 19h: Aula do Departamento de Oftalmologia da 
APM Santos

13 de agosto  16 horas

FINANCIAMENTO
DE VEÍCULOS

Uma linha de 
crédito* especial 
para você que 
quer trocar de 
carro ou 
adquirir um 
veículo novo.

unicred.com.br/metropolitana |     /unicredsp
Consulte seu gerente e saiba mais.
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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

Noite Árabe
Mais um jantar temático vai agi-

tar a sede da APM Santos, no 
dia 17 de setembro. Com cardápio 
assinado por Raymond Moussawer e 
organização a cargo de Rosely Even-
tos, a  Noite Árabe vai contar com de-
coração típica, iluminação idealizada 
por Lú das Velas e o som de Marcelo 
Hippe. A organização, acostumada 
a eventos de grande sucesso, tam-
bém contratou o Studio Osíris para 
uma incrível apresentação de Dança 
do Ventre. Convites: R$110 (sócio), 
R$130 (não-sócio). Informações e 
vendas na secretaria da APM, na Av. 
Ana Costa, 388, no Gonzaga. Reser-
vas pelo telefone (13) 3289-2626. 

A diretoria da APM Santos está preparando a sede para para 
o próximo verão. A piscina da instituição está passando por 
uma reforma que visa melhorar o atendimento aos associados. 
A obra inclui a troca do piso externo e dos azulejos do inte-
rior por material mais resistente e adequado para piscina. A 
reforma foi iniciada porque, pelo longo tempo e uso, a piscina 
vinha trazendo alguns transtornos e oferecendo riscos. O es-
paço será entregue antes do início das próximas férias, pronto 

para promover o bem estar dos frequentadores.

Área de lazer passa por reforma
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