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Federada da

APM SANTOS ENFRENTA PROBLEMAS INEREN-
TES ÀS ENTIDADES SOCIAIS E CORPORATIVAS

No editorial deste mês, a presidente Sara Bittante Albino fala das preocupações da diretoria com o futuro da 
Associação e convida os jovens médicos a conhecerem a sede e suas atividades. Página 02.

REDE DE AMAMENTAÇÃO COMEMORA MAIS UMA VITÓRIA
O trabalho das voluntárias da Rede Social de Amamentação da Costa da Mata Atlântica anuncia a 

instalação do programa de aleitamento materno na UNIP para funcionárias e alunas. Página 05.

D
iv

ul
ga

çã
o 

A
PM

 S
an

to
s



2 Jornal APM Santos /Dezembro 2016

2016
ExpEdiEntE

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.
Imagens: Pixabay e Freepik.

Publicação finalizada em 08/12/2016.

 
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

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

Os problemas que enfrentamos nos últimos meses, 
seguramente, não serão resolvidos até o final deste ano. Assim como ou-
tras tantas instituições sem fins lucrativos, sejam elas sociais ou profissio-
nais, a Associação Paulista de Medicina - Santos tem que lidar diariamente 
com questões de ordem financeira, estrutural e regimental, muitas delas 
sem solução em curto prazo.

No entanto, o que mais preocupa, no momento, é a falta de interesse 
dos residentes e jovens médicos em frequentar e se apropriar da APM San-
tos, um órgão de gestão independente, democrática voltado a satisfazer as 
inúmeras necessidades educativas e corporativas da categoria. É também 
na APM Santos que homens e mulheres que atuam no mesmo ramo têm 
a oportunidade de se encontrar para analisar as oportunidades a serem 
exploradas e discutir as dificuldades relacionadas ao exercício da profissão. 
Mas nada disso tem seduzido os profissionais que virão depois de nós.

É importante que os veteranos, especialmente aqueles que estão inse-
ridos na vida acadêmica, levem esta mensagem para as salas de aula. As 
novas gerações precisam saber que se não fosse o caráter coletivo das 
nossas lutas por valorização profissional, em defesa de médicos e pacien-
tes, por correção de salários e contra condições adversas no ambiente de 
trabalho, hoje, a classe médica estaria soterrada por decisões governa-
mentais abusivas e pela pressão das grandes empresas que administram 
convênios e hospitais.

A atual diretoria da APM Santos tem procurado evitar o enfraquecimento 
da entidade com a renovação do boletim mensal, uma agenda de ativida-
des científicas e sociais dinâmica e intensificando o diálogo com o público 
por meio das redes sociais. A contratação de uma equipe multiprofissio-
nal de Comunicação tem provocado a participação dos associados nos 
debates de rádio e televisão e vem transformando os médicos em fontes 
confiáveis de informação para a imprensa. 

Com essas iniciativas, esperamos conter o esvaziamento do nosso quadro 
de associados e, para isso, contamos com o apoio e a participação de todos.

Dra Sara Bittante da Silva Albino
Médica Otorrinolaringologista

Presidente da APM Santos 
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dEfEsa profissional

Prezados(as) Colegas: O Ministério da Saúde constituiu 
grupo de trabalho para formular uma proposta de “Pla-
no de Saúde Acessível”. Este grupo já se reuniu várias 
vezes, estando atualmente em fase avançada na busca 
de seu objetivo. Nele, predomina a presença de repre-
sentantes das operadoras de planos e seguros saúde.

A Associação Paulista de Medicina foi alertada de 
que as discussões e propostas em pauta se direcionavam 
para modelos que significavam retrocesso importante 
nas conquistas com a Lei 9656 e nos diversos marcos re-
gulatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS). Do ponto de vista dos médicos, interferiram signi-
ficativamente e de forma negativa no exercício profissio-
nal, deixando nossos colegas que aderirem aos mesmos 
em posição de vulnerabilidade.

Decidimos então comparecer às duas últimas reuniões 
deste grupo de trabalho do MS para conhecer exata-
mente o teor das discussões. Verificamos que existem 
propostas de formatar dois modelos de planos:

O primeiro somente para atendimento ambulatorial, 
porém excluindo atendimento de urgência e emergên-
cia, hospital-dia, terapia e exames de alta complexidade. 

O segundo, ambulatorial e hospitalar, porém com um 
Rol reduzido, ou seja, excluindo inclusive procedimentos 
de alta complexidade. 

Em ambos, pode haver a consulta inicial com um mé-
dico generalista e somente a partir deste uma indicação 
para consulta com especialista - uma espécie de hierar-
quização da rede. Cogita-se a adoção de protocolos 
clínicos a serem obrigatoriamente seguidos pelos médi-
cos, além de aumento de prazo para consultas e proce-
dimentos com especialistas para 30 ou 45 dias.

Em cidade onde não existe disponibilidade de certos 
serviços, estes seriam excluídos do plano. E haveria co-
participação dos usuários para pagamento parcial dos 
atendimentos. Também pode ser fixada a obrigatorieda-
de de segunda opinião médica para alta complexidade.

Proposta de “Plano de Saúde Acessível”

Dr Florisval Meinão
Presidente da APM SP

Analisando este conjunto de propostas, a diretoria 
da APM compreende que este caminho representa 
gigantesco retrocesso em nosso sistema da saúde, 
pois procura reduzir cada vez mais o Sistema Único de 
Saúde , que deveria ser prioridade para qualquer gover-
nante e para as políticas do Estado.

Expõe profissionais de saúde a contratos de trabalho 
que nos deixarão vulneráveis, pois não poderão dispo-
nibilizar  todo seu conhecimento técnico e científico em 
benefício dos pacientes. Para os consumidores, repre-
senta a volta ao passado antes da promulgação da lei 
9656, de coberturas parciais, com exclusão de vários pro-
cedimentos (de difícil compreensão quando da assinatu-
ra do contrato), que tantos problemas causaram.

Finalmente, esta nova formatação de planos de saúde 
inevitavelmente levará ao aumento no número de proces-
sos judiciais. Diante disso, a APM toma a seguinte decisão:

• Não comparecer às reuniões do grupo de trabalho do 
MS, pois já tentamos, nas duas vezes em que lá estivemos 
colocar ponderações sem sucesso. Nossa percepção é 
de que este grupo, pretende rapidamente chegar a um 
produto final dentro dos modelos apresentados que, aliás, 
estão em fase de análise de custos, etc. Desta forma, não 
vamos legitimar ou referendar as decisões do grupo.

• Protocolar junto ao Ministério da Saúde sua oposição 
à proposta de formatar planos de saúde com estas ca-
racterísticas.

• Reunir-se com entidades médicas do Estado de São 
Paulo para um posicionamento comum. Idem com ór-
gãos de defesa do consumidor.

• Dar ciência dos fatos a todas as entidades médicas do 
País para que, em seu âmbito, possam discutir sobre o tema.

• Sugerir que, a partir da análise individual de cada en-
tidade, se busque uma ação conjunta em todo o Brasil 
para fazer frente à esta proposta.  Atenciosamente,
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notas

A partir do ano que vem, a cantora Kika Wilcox 
e sua banda vão promover uma noite de mú-

sica no salão de festas da APM Santos. 
Mostrando a Cara será o nome do evento que vai 

permitir ao público presente subir ao palco e soltar 

Noite de Música a voz na companhia de grandes profissionais 
da nossa região.

E AINDA…
Estão abertas as inscrições para aulas de 

canto sob a regência de Kika Wilcox. As va-
gas são destinadas aos sócios e ao público 
em geral.
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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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A Rede Social de Amamentação 
da Costa da Mata Atlântica vem, 
desde 2002, incentivando ações 
em prol do aleitamento materno, 
com cursos de capacitação em hos-
pitais, escolas, universidades, reali-
zando palestras, orientação e cam-
panhas. Os resultados de quem se 
dedica a divulgar esta prática têm 
sido muito positivos e algumas ini-
ciativas merecem destaque.

Em 2015, o Ministério da Saú-
de, lançou a ação “Mulher Tra-
balhadora que Amamenta”, ba-
seada em três eixos: ampliação 
da licença maternidade para 6 
meses, creche no local de tra-
balho e implantação de salas de 

Trabalho da Rede de Amamentação 
mostra resultados positivos

apoio à amamentação. O projeto 
tem como objetivo facilitar para 
a mãe que amamenta a retirada 
do leite de peito, durante a jor-
nada de trabalho, em condições 
higiênicas e com conforto; arma-
zená-lo e levar para casa ao final 
do expediente, para que o leite 
seja  oferecido ao seu bebê.

Baseada neste princípio, a Uni-
versidade Paulista - Santos de-
cidiu proporcionar as suas fun-
cionárias e inúmeras alunas, o 
conforto de além de retirar o lei-
te, também poder amamentar o 
seu bebê durante as aulas. Para 
isso, equipou as salas com pol-
tronas, trocador, freezer, pia e ar-

mários com kits para a retirada do 
leite, pela mãe. Muitos avós e pais, 
inclusive, levam os bebes à Univer-
sidade para serem amamentados. 

Pela primeira vez na Baixada 
Santista a iniciativa parte de uma 
Universidade que reconhece a 
importância do apoio à amamen-
tação. A inauguração da sala, 
aconteceu no dia 07 de Novem-
bro, às 17h30, no Campus da 
Rangel Pestana.

Mais uma vez a Rede de Ama-
mentação, cumpre o seu papel, 
incentivando e promovendo a 
Amamentação. O grupo acredita 
que outros projetos de salas de 
apoio surgirão, em breve.
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Jayme Murahovschi esteve na cidade, no dia 22 de novem-
bro, a convite do Departamento de Pediatria da APM San-
tos e da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Em evento 
realizado no auditório da entidade, Murahovschi entregou 
prêmio que leva o seu nome para estudantes de medicina 
que se destacaram em trabalhos de pesquisa na área da pe-
diatria.

Jayme Murahovschi é um dos mais respeitados médicos 
brasileiros. Atua como pediatra geral, especialista em gas-
troenterologia pediátrica.

Jayme Murahovschi 
em evento na APM Santos
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 Santos

Para maior comodidade dos clientes a cooperativa financeira convida a todos os associados 
da APM Santos para fazer a mudança do seu sistema de pagamento para débito em conta. Os 
interessados podem se dirigir à sede de Santos, que fica na Rua Carvalho de Mendonça, 187, no 
bairro da Encruzilhada.

SICOOB UNIMAIS convoca Cooperados
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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

notas

A APM Santos informa aos associados que estão inadimplentes que enquanto as 
mensalidades não forem quitadas fica suspenso o direito ao plano de saúde, 
seguro de vida, defesa no caso de erro médico, além do uso da sede para 

eventos particulares. 
Os interessados podem regularizar a situação a qualquer tempo na secretaria e também 

propor novos meios de pagamento, como cheques pré-datados, para evitar esquecimento.
A diretoria gostaria de facilitar os arranjos financeiros mas entende também que a to-

dos os associados da APM Santos é facultativo o direito de desligamento da entidade, 
mas pelo estatuto esta decisão deve ser formalizada na secretaria.

Importante lembrar que os cargos eletivos de diretoria, conselho fiscal e departa-
mento científico são regidos pelo artigo 53, letra C do regimento e não ficar em débito 
com as mensalidades.

Direito do AssociadoDireito do Associado

A APM Santos informa aos associados que estão inadimplentes que enquanto as 
mensalidades não forem quitadas fica suspenso o direito ao plano de saúde, 
seguro de vida, defesa no caso de erro médico, além do uso da sede para 

eventos particulares. 
Os interessados podem regularizar a situação a qualquer tempo na secretaria e também 

propor novos meios de pagamento, como cheques pré-datados, para evitar esquecimento.
A diretoria gostaria de facilitar os arranjos financeiros mas entende também que a to-

dos os associados da APM Santos é facultativo o direito de desligamento da entidade, 
mas pelo estatuto esta decisão deve ser formalizada na secretaria.

Importante lembrar que os cargos eletivos de diretoria, conselho fiscal e departa-
mento científico são regidos pelo artigo 53, letra C do regimento e não ficar em débito 
com as mensalidades.
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Os associados da APM Santos 
podem publicar anúncios gra-
tuitamente nesta seção refe-
rentes a aluguel de salas, perío-
dos, clínicas, 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.

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
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No domingo, dia 27 de novembro, urologistas se reuniram na barraca de praia 
da APM Santos para promover uma campanha de esclarecimento sobre o 
câncer de próstata. Durante toda a manhã, os médicos atenderam ao pú-

blico, esclareceram dúvidas e responderam perguntas sobre prevenção, sintomas e 
tratamento da doença.

O evento, promovido pelo Departamento de Urologia da Associação Paulista de 
Medicina - Santos em parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia encerrou 
as atividades do Novembro Azul, procurando motivar a população masculina a fazer 
exames preventivos.

Campanha de prevenção ao Câncer de 
Próstata movimentou a Barraca de Praia

A área externa da sede da APM  
Santos está ficando pronta para o 

Verão. Todos os problemas na piscina, 
como vazamentos, cerâmicas danifica-
das, equipamentos hidráulicos em mau 
funcionamento já foram reparados e o 
setor será entregue nas próximas sema-
nas, totalmente renovado. 

Para frequentar, no entanto, os associa-
dos e seus familiares só terão acesso ao 
local e às vagas de estacionamento me-
diante identificação. Aqueles que estive-
rem sem a carteirinha podem se dirigir à 
secretaria com antecedência para fazer a 
renovação do seu cadastro.
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