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J O R N A L  D A

Federada da

A meta da APM, que era atrair a atenção do público jovem, foi superada na edição de 2016, a que mais 
recebeu estudantes, residentes e também jovens profissionais de outras áreas ligadas à Saúde. Para au-
mentar o interesse dos acadêmicos, além de convidar profissionais renomados da região, a organização 
buscou palestrantes de fora. Páginas 04 e 05.

Congresso Interdisciplinar 
já tem uma história de êxito
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Não seremos os mesmos
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. 

Publicação finalizada em 10/09/2016.

 
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 profissionais das próximas gerações não serão 
como nós e esta foi a lição que levamos do V 
Congresso Interdisciplinar, que realizamos no fi-

nal de agosto. Residentes e jovens estudantes de diversas áreas da saúde  
formaram dois terços do número de inscritos no evento e, na sua ânsia de 
aprender, eles acabaram nos ensinando muita coisa.

Primeiro, estávamos enganados quanto à sua alienação relativa às ques-
tões corporativas. Ao lotar o auditório na palestra de abertura, com o Dr. 
Florisval Meinão, presidente da Associação Paulista de Medicina, os jovens 
mostraram grande interesse em saber quais são as dificuldades que médicos 
e categorias profissionais afins encontram no trato com o paciente, no dia 
a dia dos consultórios e hospitais e, também, na relação com os convênios.  
Meinão foi muito lúcido e imparcial ao abordar questões voltadas às decisões 
governamentais, como o projeto Mais Médicos e a autorização para abertura 
de novos cursos de Medicina, cujas consequências negativas são inevitáveis, 
e o silêncio na plateia foi mais uma demonstração da preocupação que eles 
têm com o mercado que terão que enfrentar.

De forma segmentada e de acordo com interesses individuais, estudantes 
e profissionais em início de carreira também responderam bem aos 20 temas 
oferecidos nesta edição do Congresso. Sem excessão, os debates avança-
ram o horário de encerramento, especialmente, em palestras que refletiram 
a vivência cotidiana dos jovens contemporâneos, como a dependência pro-
vocada pelo cigarro eletrônico.

Também vale a pena ressaltar o alto nível dos trabalhos científicos apresen-
tados em formato de pôster. De tão bons, os avaliadores tiveram que pre-
miar duas categorias, por absoluta impossibilidade de desempate entre elas.

A diretoria da APM Santos sai do V Congresso Interdisciplinar com a sua 
bagagem de ideias renovada, sabendo que a realização de eventos que di-
vulguem pesquisas em andamento, novas descobertas, procedimentos alter-
nativos e o sucesso de modernos tratamentos são fundamentais para estu-
dantes e profissionais de todas as idades. 

Se queremos que o serviço de saúde, no país, avance e possa alcançar 
patamares cada vez mais altos de qualidade e eficiência, temos que construir 
este futuro agora, com tempo e dedicação. Porque a mensagem que nos 
deixaram os jovens congressistas é que eles aceitam o desafio e querem ser 
vencedores. 

Dra Sara Bittante da Silva Albino
Presidente da APM Santos 
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Dos seis trabalhos inscritos 
e expostos em formato 
pôster no último Con-

gresso Interdisciplinar da APM 
Santos, dois dividiram o prêmio e 
receberam exemplares do livro O 
Atestado de Óbito, de Ruy Lauren-
ti, editado pelo Cremesp. Foram 
eles:

  Avaliação dos Sintomas do Tra-

Congratulações
to Urinário Inferior e da Função 
Sexual de Pacientes Portadores 
de Esclerose Múltipla

Autor: Dr. Fabio Peretti Prieto 
Fernandes 

Co – autores: Dr. André Luiz Fa-
rinhas Tomé, Dr. Matheus Alessi 
Rodrigues, Dr. Kendi Fukuda, Dr. 
Woite Antonio Bertoni Meloni, Dr. 
Ricardo Alberto Aun.

Encefalopatia Mitocondrial – 
Tipo Melas
Autor: Talline Priscila Magalhães 

Jurity 
Co – autores: Dra. Nara Yuri Ya-

mada Kushikawa, Dra. Maria Lúcia 
Leal Santos, Dra. Marcela Paulino, 
Dra. Mariana Belmonte, Dra. Va-
nessa Alessandra Scaranello Fon-
tes Mendes Leal.

Os participantes nas demais pes-
quisas apresentadas receberam o 
seu carimbo médico.

Social

Está marcado para o dia 21 de outubro, às 
20h00, o coquetel em comemoração ao 
Dia do Médico, tradicionalmente realizado 

na sede da APM Santos, com a participação dos as-
sociados e seus familiares.

Além das palavras do patrono da noite, nome que 

Dia do Médico
APM Santos quer ressaltar a importância da pesquisa e 

da publicação de trabalhos científicos na imprensa especializada

será confirmado em breve, serão homenageados 
os profissionais que publicaram artigos científi-
cos no último ano, como forma de valorizar todos 
aqueles que além das atividades em consultórios, 
hospitais e salas de aula, também dedicam o seu 
tempo à pesquisa.
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congrESSo intErdiSciplinar

  O médico Florisval Meinão, presidente da Associação Paulista de Medicina (ao centro), trouxe para o centro do debate temas que vêm 
mobilizando a classe médica brasileira

Autoridades regionais da área da Saúde prestigiaram o 
V Congresso Interdisciplinar.

Especialistas atuantes no mercado compartilharam experiências em pa-
lestras muito concorridas. Alguns já garantiram presença na próxima edição.
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congrESSo intErdiSciplinar

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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  O lanche servido todas as noites acabou se 
tornando um momento de descontração entre 

quase 300 congressistas.

A APM Santos vai continuar lutando para incentivar a produção científica durante a graduação na área médica e premiar o brilhantismo e a dedica-
ção dos alunos e orientadores que obtiveram destaque em suas respectivas áreas de atuação.

A diretoria da APM Santos prestigiou todas as noites do evento.  Abertura do Congresso, com o presiden-
te da APM, Dr. Florisval Meinão e a presi-
dente da APM Santos, Dra. Sara Albino.
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A equipe do proje-
to Menina-mãe 
não pára de agi-

tar e, desta vez, anuncia 
para o dia 28 de outubro, 
às 20h30, mais uma Noite 
da Pizza, no salão de fes-
tas da APM Santos, com 
duas novidades.

A primeira delas é que 
haverá uma rifa que vai 
dar direito a concorrer a 
um quadro da médica, 
presidente da associação 
e artista plástica, Sara Al-
bino. A outra é que, na 
mesma noite, será reali-

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

Noite da 
Pizza

O projeto de responsabilidade social da APM luta 
para ser auto-sustentável, realizando atividades 
que contam com a participação da comunidade

Com a presença de 
profissionais da 
área da Saúde de 

diversos municípios da re-
gião, alunos da UNIMES, 
LUSÍADA, FAUS e UNIP, a 
Rede Social de Amamen-
tação da Costa da Mata 
Atlântica realizou no dia 23 
de agosto, o seu XIV Fó-
rum de Amamentação.

A rede vem, desde sua 
fundação no ano de 2007, 
procurando fomentar ações 
que sensibilizem, informem 
e promovam o aleitamento 
materno,  e o fórum  procura 
trazer assuntos pertinentes.

A cada ano, desde o ano 
de 1992, a WABA (World 
Alliance for Breastfeeding) 
elege um tema para cele-
brar a Semana Mundial de 
Aleitamento Materno em 
todo o mundo. Este ano o 
foco foi “Amamentação: 
uma chave  para o desen-
volvimento sustentável.  
Amamentação faz bem 
para você, para seu filho 
e para o planeta“. 

Tivemos a palestra do Dr. 
Yechiel  Moises  Chenciski – 
Presidente do Departamen-
to de Aleitamento Materno 
da Sociedade de Pediatria 
de SP, que abordou a im-

Rede Social de Amamentação 
da Costa da Mata Atlântica

zado o Bazar de Natal, 
com enfeites para árvore 
e peças de decoração 
confeccionados pelas vo-
luntárias do projeto, que 
participam da oficina de 
artesanato.

Toda a arrecadação 
será destinada ao finan-
ciamento das atividades 
do projeto Menina-mãe. 
Informações sobre convi-
tes e reservas de mesa, na 
secretaria ou pelo telefo-
ne (13) 3289-2626. A Noi-
te da Pizza é um evento 
aberto ao público.

portância da sustentabili-
dade para o planeta, com 
medidas  de promoção de 
Desenvolvimento Sustentá-
vel, onde a garantia de re-
cursos básicos como água, 
alimentos e energia, passa 
pelo  Aleitamento Materno,  
que é um presente saudá-
vel e um futuro sustentável, 
conforme suas palavras. 

Traçando um paralelo com 
o Aleitamento Materno, o 
Dr. Moises abordou a im-
portância da continuidade 
nas ações de preservação 
do planeta e a responsabi-
lidade que cada um de nós 
tem, passando pelo respeito 
e pelo comprometimento.

Ainda sobre o tema, tive-
mos a palestra da Dra. Kei-
ko Teruya, mentora da rede. 
Ela falou da importância do 
tema, como Cultura de Paz, 
um dos lemas defendidos 
pela ONU e pela UNESCO 
e do trabalho que vem sen-
do desenvolvido pelo gru-
po de voluntárias da Rede.

O Fórum teve o apoio 
da APM Santos. A Rede se  
reúne todas às primeiras 
terças do mês, às 14h30,  na 
sede, tendo como Coorde-
nadora atual a Dra. Roberta 
Marques Hernandez.
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Transamérica discute identidade 
sexual e relações familiares

ciEntífico

Agenda CientíficaAgenda  Científica

cultural

01/09 – 17h: Aula PPCR Harvard
08/09 – 17h: Aula PPCR Harvard
13/09 – 19h: Palestra SOGESP Santos “Restrição 
do Crescimento Fetal – Dos Fundamentos às Con-
trovérsias”  
13/09 – 19h30: Reunião do Departamento de Der-
matologia da APM Santos
14/09 – 19h30: Aula do Departamento de Oftal-
mologia da APM Santos
15/09 – 17h: Aula PPCR Harvard
15/09 – 19h30: Palestra Departamento de Pedia-
tria da APM Santos “A Abordagem sobre a Atuali-
zação das Recomendações Nutricionais no Primei-
ro Ano de Vida”
15/09 – 20h: Reunião Departamento  de Coloproc-
tologia e Cirurgia Geral da APM Santos
21/09 – 19h30: Aula do Departamento de Oftal-
mologia da APM Santos
22/09 – 17h: Aula PPCR Harvard
26/09 – 20h: Reunião Departamento de Alergia da 
APM Santos
27/09 – 19h30: Reunião do Departamento de Der-
matologia da APM Santos
28/09 – 19h30: Aula do Departamento de Oftal-
mologia da APM Santos
29/09 – 17h: Aula PPCR Harvard
29/09 – 20h: Reunião Grupo Interdisciplinar de Es-
tudos sobre Obesidade

17 de setembro  16 horas
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O Projeto Ciclo de Cinema, realizado mensalmente na 
sede da APM pelo Núcleo de Psicanálise de Santos e Re-
gião, exibe no sábado, 17 de setembro, Transamérica,  
filme do diretor e roteirista americano Duncan Tucker, 
lançado em 2005. A sessão acontecerá às 16h, seguida 
de debate com o jornalista Cesar Burgo Perez, doutor em 
Comunicação pela ECA/USP e com a psicanalista Bene-
dita de Lourdes Carvalho Rodrigues. A entrada é franca.

Sobre o filme: Bree Osbourne (Felicity Huffman) é uma 
orgulhosa transexual de Los Angeles, que economiza o 
quanto pode para fazer a última operação que a trans-
formará definitivamente numa mulher. Um dia ela recebe 
um telefonema de Toby (Kevin Zegers), um jovem preso 
em Nova York que está à procura do pai. Bree se dá con-
ta de que ele deve ter sido fruto de um relacionamento 
seu, quando ainda era homem. Ela, então, vai até Nova 
York e o tira da prisão. Toby, a princípio, imagina que ela 
seja uma missionária cristã tentando convertê-lo. 
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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

Manutenção da sede e outras providências

A diretoria da APM quer contar 
com a participação dos asso-
ciados na solução de proble-

mas que envolvem as finanças da insti-
tuição e a manutenção da sede.

Os departamentos financeiro e de 
patrimônio da APM fizeram um minu-
cioso levantamento das necessidades 
e despesas regulares, e chegou a vários 
pontos críticos. Entre eles, estão a ina-
dimplência de mais de 200 associados 
que, aliada às remissões, atrasos no pa-
gamento das mensalidades e a falta de 
novos membros contribuintes afetou de 
forma definitiva o caixa da instituição.

A APM anuncia, então, um plano de 
recuperação e os associados que esti-
verem interessados em regularizar a sua 

inStitucional

situação podem se dirigir à secretaria.

Demandas
A manutenção da sede da associação é fei-

ta por meio de mensalidades, locação de es-
paços (Anfiteatro I, Anfiteatro II, Salão Social, 
Churrasqueira e Barraca de Praia) e dos pa-
trocínios. Ainda assim, a APM não tem conse-
guido equilibrar a arrecadação e as despesas.

A casa é antiga e demanda uma série de 
investimentos que, muitas vezes, fogem do 
previsto e provocam instabilidade nas eco-
nomias da APM. “Esta é uma situação que 
afeta clubes e entidades de forma geral, 
mas precisamos tomar algumas decisões 
em conjunto para que possamos manter 
viável o funcionamento da APM”, diz a pre-
sidente, Sara Albino.

APM será acreditada pela CNA

A A APM Santos será reconhe-
cida pela Comissão Nacio-
nal de Acreditação - CNA, 

que institui, emite e regulamenta o 
Certificado de Atualização Profissio-
nal para os portadores dos Títulos de 
Especialista e Certificados de Área de 
Atuação. Com isso, cursos, congres-
sos e simpósios realizados pela APM 
passarão a valer  pontos para a aqui-
sição do Certificado de Atualização 
Profissional (CAP), documento emiti-
do pela Associação Médica Brasilei-
ra, que atesta os novos conhecimen-
tos do profissional e o habilita ao 
exercício da sua especialidade. 

“Sabemos que a certificação não é 
a única maneira de preparar melhor 
os médicos, mas faz parte de um con-
junto de medidas que podem garantir 
uma adequada formação profissional 
e assistência de qualidade à popula-
ção.”, diz a presidente da APM San-

Congresso anual da APM Santos e os cursos realizados pela associação ganham força 
e a sua importância será avalizada por entidade certificadora

tos, Sara Bittante Albino.
 A certificação é mais uma grande con-

quista da APM Santos, que poderá cre-
ditar pontos, inclusive, para os partici-
pantes de cursos à distância, como o de 
Princípios e Prática de Pesquisa Clínica 
é um Curso de Educação Médica Conti-
nuada (CME), realizado anualmente em 
parceria com a Harvard Medical School. 

 
Contagem dos pontos
Os pontos equivalem ao compareci-

mento anual em pelo menos um con-
gresso de especialidade e cabe à entida-
de promotora, neste caso a APM Santos, 
encaminhar para a CNA a listagem dos 
participantes. 

Para conseguir Certificado de Atuali-
zação Profissional, o médico deverá acu-
mular 100 pontos antes de completar o 
período de cinco anos. A comprovação 
dos pontos poderá ser feita a qualquer 
momento pela internet.


