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J O R N A L  D A

Federada da

APM Santos vai promover palestras e atividades para conscientizar a população sobre formas de previnir 
e tratar câncer de mama e câncer de próstata. Participarão do evento o urologista Ricardo Aun e o gine-
cologista Vicente Tarricone. As inscrições são abertas ao público que, depois, poderá participar de um 
passeio coletivo de bicicleta pela cidade. Página 05.

Outubro Rosa, 
Novembro Azul
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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

O estatuto da APM Santos está em processo de revisão. Com o 
objetivo de otimizar as decisões neste sentido, a diretoria já 
esteve reunida em três ocasiões e fez consultas ao departa-

mento jurídico para estudar as possibilidades de alteração do regimen-
to e adequá-lo às novas necessidades da entidade. 

A última alteração foi realizada em 2012, para permitir a integração 
com a APM São Paulo e é importante destacar que, de lá para cá, a ci-
dade e o país passaram por mudanças profundas e existem novas ques-
tões que já não são contempladas nas antigas regras.

Além disso, o atual estatuto contém cláusulas e ítens que são incom-
patíveis ou contraditórios, que engessam a gestão e impedem a sua 
modernização.

O que leva a diretoria a propor tais mudanças é a preocupação com 
a sustentabilidade da associação. Queremos, no entanto, que este pro-
cesso seja encaminhado de forma séria e responsável, zelando pela 
transparência e, principalmente, contando com a participação dos 
maiores interessados, que são os associados.

Entendemos que este é um problema importante que precisa de res-
postas urgentes. Por isso, estamos programando a votação para o final 
de 2016. Até lá, contamos com a manifestação de todos e sugestões 
são desejáveis e benvindas.

Dra Sara Bittante da Silva Albino
Médica Otorrinolaringologista

Presidente da APM Santos 
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dEfEsa profissional

A luta da Associação Paulista de Medicina 
segue trazendo bons resultados para os 
médicos do estado de São Paulo. Recen-

temente, a diretoria de Defesa Profissional da enti-
dade negociou com representantes da SulAmérica 
Saúde o reajuste de 39 procedimentos cirúrgicos, de 
diversas especialidades, que se encontravam com 
valores bastante defasados [confira os valores em 
http://apm.org.br/noticias-conteudo.aspx?id=14207]. 
Os aumentos variam de 13,05% a 103,30%.

“Nós temos grande preocupação com a questão 
dos honorários médicos e, por isso, nos últimos 
anos, temos negociado muito com as operadoras 
de planos de saúde. Obtivemos muitos avanços 
nos valores de consultas, mas não tanto no campo 
dos procedimentos, que precisam mais do que a 
correção pelos índices de inflação”, afirma Florisval 

Novas conquistas para os Médicos
Meinão, presidente da APM.

Ele explica que a APM, tendo em vista esta ne-
cessidade, negociou com a SulAmérica alguns 
procedimentos de grande incidência e que tinham 
valores muito defasados, obtendo resposta positi-
va da operadora, que foi sensível e apresentou as 
correções. “Este é um avanço muito importante na 
questão dos honorários médicos cirúrgicos. É uma 
conquista que buscaremos também na negociação 
com outros planos de saúde”, acrescenta Meinão.

A Associação conta com o apoio, nestas nego-
ciações, da Comissão Estadual de Negociação – 
composta pela APM, Sindicato dos Médicos de 
São Paulo (Simesp), Conselho Regional de Medici-
na do Estado de São Paulo (Cremesp), Academia 
de Medicina de São Paulo e das sociedades de 
especialidades.

Graças ao convênio firmado com a Wi-
zard Idiomas, os associados da APM 

Santos e seus dependentes terão des-
contos nos cursos oferecidos pela escola. 
Além do ensino de idiomas (inglês, fran-
cês e espanhol, entre outros) para todas 
as idades, a Wizard também dá suporte 
para os alunos interessados em obter cer-
tificações internacionais de proficiência. 
25% de desconto para associados e de-
pendentes da APM Santos. Unidades do 
Canal 2 (13) 3221.1422, Conselheiro Nébias 
(13) 3326.1965 e Canal 5 (13) 3877.7333. In-
formações na secretaria da APM Santos 
ou pelo telefone (13) 3289.2626. 

notas

PARCERIAS GERAM DESCONTOS E os benefícios não param por aí. A 
partir de agora, os sócios também terão 

desconto no Restaurante Dom Vicente, 
que fica na Rua Luiz Suplicy, 51, no Gonza-
ga, em Santos. A cozinha é variada, abre 
para almoço e jantar, tem serviço de en-
trega e o preço é honesto. 10% de des-
conto para associados da APM Santos. 
Telefone (13) 3385.7707.

A JPW Turismo (www.jpwturismo.com.
br) também traz uma parceria muito ba-

cana. Para quem planeja viajar, eles ofe-
recem descontos em pacotes terrestres 
e hotelaria, seguro viagem e passagens 
aéreas para os associados.
Contato: Helenice Franca. Santos (Filial) 

- Av. Ana Costa, 374 - 6º andar – cj 63. Te-
lefone: (13) 3222.2952

CANTO E MOVIMENTO

A secretaria da APM Santos tem novi-
dades. Estão disponíveis as vagas para 
aulas de canto, com a professora Kika 
Willcox. Santista, ela começou a cantar 
profissionalmente a partir de 1994. 
Ela é filha do maestro Paulo César Will-

cox e da cantora Sonia Rocha e tem gran-
de experiência em cursos de técnica vo-
cal em grupo. 
O módulo iniciante abrangerá exercícios 

específicos e teoria e técnica aplicadas ao 
canto, com material didático incluso. As 
turmas serão separadas por faixa etária. 
Inscrições e informações já estão disponí-
veis na secretaria da APM Santos. 
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institucional

A APM Santos está sendo prepa-
rada para receber os associados 
e suas famílias no próximo verão, 
que promete ser de bastante sol e 
calor. Nos últimos meses, algumas 
áreas da sede passaram por refor-
mas, com o objetivo de recuperar 
os espaços, especialmente a área 
de convivência, que apresentava 
sinais de deterioração e  risco para 
os usuários.

Para aumentar o conforto e a 
segurança dos frequentadores, a 
piscina foi o setor que mais sofreu 
interferências. Entre elas, foi feito 
o reparo de 10 trincas, que provo-
cavam vazamentos constantes que 
elevaram a conta de água da área 

Uma sede renovada para o próximo verão
externa da casa para R$ 5 mil. De-
pois do conserto, a despesa pas-
sou a girar em torno de R$ 1 mil.

Também foram providenciadas 
a troca do registro; a substituição 
do revestimento interno da pisci-
na por pastilhas mais modernas e 
adequadas; foi colocada uma ce-
râmica antitérmica na borda; e foi 
feita a  troca do motor.

A rede de esgoto, muito antiga, 
já não estava suportando a de-
manda por causa de festas e even-
tos de grande porte, realizados no 
salão. Além de canos mais largos, 
foram instaladas três caixas de 
passagem, que vão evitar os fre-
quentes problemas a solicitação 

de os serviços da empresa desin-
tupidora.

O telhado da parte mais antiga 
da casa também passou por re-
forma, já que os vazamentos eram 
constantes e estavam prejudican-
do as instalações elétricas, o teto e 
o revestimento em gesso das salas 
do setor administrativo.

As obras realizadas totalizaram 
um investimento de R$ 90.733,83. 
Sendo R$ 60.713,40 destinados 
ao revestimento da piscina e seu 
entorno, R$ 1.070,00 às motobom-
bas da piscina, R$ 4.722,43 ao re-
gistro, R$ 14.380,00 ao telhado, R$ 
7.890,00 ao esgoto e R$ 1.958,00 à 
pintura da fachada da sede.

Em solenidade marcada para o 
dia 21 de outubro, sexta-feira, 
às 20 horas, a APM Santos vai co-
memorar o Dia do Médico, uma 
das datas mais importantes para 
a instituição.

Além de conceder a remissão 
aos associados com 35 anos de 
contribuição, este ano, será des-
tacada a trajetória do médico Rai-
mundo de Macedo, falecido no 

APM Santos comemora o Dia do Médico 
com homenagens

último dia 11 de abril, aos 69 anos.
Macedo era natural de Várzea 

Alegre, no Ceará, e recebeu, em 
2011, o título de cidadão santis-
ta. Foi, por mais de 25 anos, chefe 
do setor de cirurgia pediátrica da 
Santa Casa do município. Eleito 
presidente da Unimed Santos, 
em 2006, e reeleito duas vezes, 
Macedo imprimiu à administra-
ção da cooperativa as diretrizes 

que nortearam os seus mandatos: 
profissionalização, ampliação da 
rede de atendimento ao cliente 
e valorização da remuneração do 
médico.

Serão convidados para esta so-
lenidade todos os associados e os 
familiares de Raimundo Macedo. 
Depois das homenagens será ser-
vido um coquetel para todos os 
presentes.

social
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Confira a disponibilidade de produtos para a sua entidade de classe. Planos de saúde coletivos por adesão, conforme as regras da ANS. Julho/2016

Ligue e confira:
(13) 3202-2777

Médico, para você ter um plano que une qualidade 
e economia, a Qualicorp está do seu lado.
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rEsponsabilidadE social

Sem distinção de gênero, a 
APM Santos decidiu pro-
mover um evento conjun-

to para conscientizar homens e 
mulheres sobre importância dos 
cuidados com a saúde. Especial-
mente, nos meses de outubro e 
novembro, quando várias entida-
des nacionais e internacionais se 

Saúde para homens 
e mulheres

organizam para chamar a atenção 
da população para os riscos do 
câncer de mama e de próstata, 
respectivamente, a APM vai rea-
lizar uma apresentação sobre os 
dois temas, no próximo dia 29, a 
partir das 08h30.

O evento é aberto ao público 
que poderá ouvir as palestras do 

urologista Ricardo Aun, para cons-
cientização a respeito de doenças 
masculinas, com ênfase na pre-
venção e no diagnóstico precoce 
do câncer de próstata, e com o gi-
necologista Vicente Tarricone, so-
bre autoexame, a necessidade da 
mamografia e de consultas regu-
lares ao médico, como forma de 
previnir o avanço de um possível 
câncer de mama.

Além das palestras, o evento Ou-
tubro Rosa, Novembro Azul vai 
contar com um passeio coletivo de 
bicicleta pela cidade. Os interessa-
dos de todas as idades podem se 
inscrever na secretaria da APM San-
tos doando uma lata de leite con-
densado ou um produto de maquia-
gem. Aqueles que quiserem receber 
a camiseta do evento, deverão ga-
rantir a vaga até o dia 8 de outubro.

Informações pelo telefone (13) 
3289.2626.
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A festa da semana das 
crianças está na sua 11ª edi-
ção e é realizada pelo grupo 
de Teatro Outros Rumos, 
que se mobiliza durante 
todo ano para conseguir 
fundos e realizar o evento. 

Na festa, além da apre-
sentação do espetáculo 
teatral A Festa dos Minions, 
todas as crianças das cre-

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

APM Santos recebe creches 
na Semana da Criança O grupo  Pedalando 

e Cantando também já 
está com tudo pronto 
para a apresentação da 
Semana das Crianças. 

Será dia 15 de outu-
bro, às 8h30, com saída 
da Associação Paulista 
de Medicina - Santos, na 
Avenida Ana Costa, 388, 
no Gonzaga.

Cerca de 50 ciclistas 
que são também canto-
res, violonistas e flautistas 
cantarão músicas infantis 
no setor de pediatria do 
Hospital  Guilherme Álva-
ro, na Rua Oswaldo Cruz, 
197 - Boqueirão e na Casa 
da Criança, na Av. Conse-
lheiro Rodrigues Alves, 
120, no Macuco.

Além da apresentação, 
as crianças internadas re-
ceberão brinquedos das 
mãos dos atletas volun-
tários. 

Crianças internadas 
também vão 
comemorar

ches convidadas receberão 
um brinquedo e poderão 
participar do lanche, que 
conta com salgados, doces 
e refrigerantes. 

O evento está marcado 
para o dia 8 de outubro, 
às 15 horas, e contará 
com a participação de 
aproximadamente 160 
crianças e 60 adultos. 

A peça desse ano abor-
dará os cuidados com o 
armazenamento do lixo e 
seu descarte adequado. 
“Cada ano abordamos 
um aspecto educativo 
para interagimos com as 
crianças”, conta o cardio-
logista Dirceu Calio Roli-
no, idealizador e coorde-
nador do projeto.

DOAÇÃO QUE FAZ A DIFERENÇA
A APM Santos recebeu em doação um aparelho de televisão 
novo, de 48 polegadas, da marca Samsung. O aparelho foi 
cedido por Octávio de Moraes Júnior, presidente do departa-
mento de dermatologia. 
“A Associação agradece a doação do equipamento, que vai 
contribuir para melhorar o aproveitamento do público que 
participa dos nossos cursos e palestras”, diz a presidente da 
APM, Sara Bittante Albino. 

notas
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Todas as formas de amor: 
A Garota Dinamarquesa

ciEntífico

Agenda CientíficaAgenda  Científica

cultural

22 de outubro  16 horas
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O Núcleo de Psicanálise de Santos e Região volta 
a discutir sexualidade, conflito e identidade. A sessão 
de cinema, seguida de debate com a participação de 
Jurenice Picado Alvares - Psicanalista SBPSP/NPSR e Te-
rezinha Tagé, livre docente da ECA/UPS, está marcada 
para o próximo dia 22, sábado, às 16 horas, no auditório 
da APM Santos. O evento é aberto ao público e tem 
entrada franca.

A Garota Dinamarquesa se passa em Copenhagen, 
na década de 20. Na cidade, dois artistas vivem para 
sua arte e um para o outro. Ele, Einar (Eddie Redmayne), 
pinta paisagens delicadas e tem obtido sucesso em sua 
carreira. Ela, Gerda (Alicia Vikander), faz retratos e luta 
por atenção. Ele viverá as agruras de ser transgênero, 
numa época em que pessoas eram internadas, enquan-
to ela, que ajuda a conduzir esta transformação. É um 
filme baseado na história real de Lili Elbe, que nasceu 
Einar Mogens Wegener e foi a primeira pessoa a se sub-
meter a uma cirurgia de mudança de gênero. 

05/10 – 19h: Palestra da Liga de Oncologia UNILUS
05/10 – 20h: Reunião do Departamento de Endocrinolo-
gia da APM Santos
06/10 – 17h: Aula PPCR Harvard
06/10 – 19h: Palestra SOCESP Santos “Cardiologia, Ne-
frologia e Pneumologia”
07/10 – 19h: Liga de Ginecologia e Obstetrícia UNILUS
10/10 – 19h: Liga de Gastroenterologia e Coloproctolo-
gia da UNILUS
10/10 – 19h: Liga de Cardiologia UNIMES
11/10 – 19h: Liga de Gastroenterologia e Coloproctolo-
gia da UNILUS
11/10 – 19h: Liga de Cardiologia UNIMES
11/10 – 19h30: Reunião do Departamento de Dermato-
logia da APM Santos
13/10 – 17h: Aula PPCR Harvard
13/10 – 18h: Liga de Medicina do Exercício e do Esporte 
da UNILUS
13/10 – 19h30: Aula do Departamento de Oftalmologia 
da APM Santos
17/10 – 19h30: Palestra SOGESP Santos “Osteoporose 
em Destaque”
17/10 – 20h: Reunião Departamento de Alergia da APM Santos
18/10 – 19h: Liga de Clinica Médica – UNIMES
19/10 – 19h30: Aula do Departamento de Oftalmologia 
da APM Santos
19/10 – 19h: Liga de Neurocirurgia UNILUS
20/10 – 17h: Aula PPCR Harvard
22/10 – 08h: Simulado da Sociedade Brasileira de Orto-
pedia e Traumatologia
25/10 – 19h30: Reunião do Departamento de Dermato-
logia da APM Santos
26/10 – 19h30: Aula do Departamento de Cirurgia Geral 
da APM Santos
27/10 – 19h30: Aula Magna do Departamento de Oftal-
mologia da APM Santos
27/10 – 19h: Reunião Grupo Interdisciplinar de Estudos 
sobre Obesidade

22 de outubro  16 horas

Todas as formas de amor: 
A Garota Dinamarquesa
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Os associados da APM Santos podem pu-
blicar anúncios gratuitamente nesta seção 
referentes a aluguel de salas, períodos, clí-
nicas, compra, venda e locação de imóveis, 
aparelhos, equipamentos, entre outros. 

Informações: (13) 3289-2626.

Locação de Sala (Edifício Matisse)

Avenida Ana Costa, 160.
Finamente decorado.

R$1.500,00. Dr. José Maria 
Soares - (13) 9.9745-5555

 
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

Festa Árabe
Foi em clima de Mil e Uma Noites que a fes-
ta árabe reuniu dezenas de casais, na sede da 
APM. Além de associados, amigos vieram pres-

tigiar a noite de grande alegria.

Como sempre acontece nas festas temáticas 
da APM, a decoração e a música também reme-
teram ao Oriente. Na mesa, todas as referên-
cias da comida árabe convidavam ao exagero. 
Foram servidos com fartura delícias como kibe, 

esfiha e os charutinhos de folha de uva.


