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O mês do Aleitamento Materno no Brasil é marcado pela cor dourada e 
busca conscientizar a sociedade e debater a importância da amamenta-
ção, considerada padrão ouro de alimentação para crianças pela Organiza-
ção Mundial da Saúde. P.8
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Fazer o 
melhor pelo 

paciente

A APM Santos continua trabalhando de forma contínua e intensa no 
intuito de proporcionar o melhor para o associado. O nosso VII 
Congresso Interdisciplinar a cada dia solidifica-se mostrando que 

nossa cidade possui médicos altamente qualificados, não somente para o 
atendimento clínico, mas também para o ensino na medicina de excelência.

Planos de Saúde agem das mais variadas formas com intuito de lucrar. 
Profissionais de outras áreas da saúde cada vez mais pretendem ocupar 
atos médicos muitas vezes sem nenhum embasamento científico.

O SUS possui as dificuldades inerentes a um sistema de saúde que neces-
sita suportar uma demanda cada vez maior pois, grande parte da popula-
ção está se vendo forçada a rever o pagamento de Planos de Saúde, devi-
do aos altos custos. A sociedade atual encontra-se doente física, mental e 
emocionalmente: valores invertidos, falta de ética e de responsabilidade, 
com dificuldade de se colocar no lugar do outro, entre outras situações.

Nossa resposta a todas estas dificuldades que estamos vivendo deve ter 
duas vertentes, na minha visão:

1- Estudo e reciclagem, atualização e conhecimento usado com sabedoria
2 - Atenção redobrada ao paciente: o saber ouvir, dar atenção, olho no 

olho, uma mensagem de otimismo aos nossos pacientes.
Na medida em que uma pessoa aden-

tra no nosso consultório é nosso pacien-
te naquele momento e ele (a) merece 
atenção, conhecimento e respeito 
pelo ser humano que vem pedir nossa 
consultoria. Esta é a essência do médi-
co: se não curar, ao menos atenuar a dor 
e os sintomas. Assim, nosso congresso 
médico vem de encontro a nossa ne-
cessidade de estarmos reciclando para 
fazer o melhor pelo paciente.

“O bom médico 
trata as doenças, 

mas o grande 
médico trata 
o paciente”

William Osler (1849-1919) 
Considerado o pai da Medicina Moderna
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dEfEsa profissional

A apuração da eleição Cremesp 
2018 revelou que a chapa 6 - 
Mudança Já! foi a vencedora 

para a gestão 2018-2023 do Conse-
lho Regional de Medicina do Esta-
do de São Paulo (Cremesp). De um 
total de 84.119 votos válidos – todos 
apurados pela Comissão Eleitoral –, 
a chapa vencedora recebeu 28.130 
deles, representando 33,45%. As 
outras cinco chapas que também 
concorreram ao pleito obtiveram os 
seguintes resultados: chapa 3 - O 
Cremesp que os médicos querem: 
15.856 votos; chapa 2 - O Cremesp 
é dos médicos:13.048 votos; chapa 
1 - Desperta Cremesp: 8.473 votos; 
chapa 4 - Inovar com o médico em 
primeiro lugar: 8.124 votos; e chapa 
5 - Cremesp com os médicos: 6.804 
votos. Foram computados 2.627 
votos nulos e 1.057 votos brancos. 

As cédulas eleitorais foram aber-

Eleição Cremesp 2018

Por Cremesp, com alterações da APM Santos

Chapa 6 venceu o pleito para a gestão 
2018/2023 com 33,45% dos votos dos médicos tas por funcionários do Cremesp e 

contabilizadas por meio de sistema 
eletrônico, na presença de repre-
sentantes de todas as chapas, da 
Comissão Eleitoral e de audito-
ria da Price WaterhouseCoopers 
(PwC). No sistema eletrônico, foram 
devidamente processados 80.532 
votos (veja a planilha completa). No 
entanto, as máquinas não consegui-
ram identificar outros 3.587 votos, 
por apresentarem preenchimento 
incompatível com a leitura ótica, o 
que obrigou à contagem manual 
apenas desse lote. Eles foram de-
vidamente incluídos na apuração, 
resultando em um total de 84.119 
votos válidos, conforme a ata de 
apuração da eleição para renova-
ção dos membros efetivos e su-
plentes do Cremesp. Esse número 
final não foi reproduzido na planilha 
eletrônica, já que este documento 
não pode sofrer alteração por ser 
auditado pela Pricewaterhouse-
Coopers Brasil (PwC).  O Cremesp 
enviou 138.720 mil cédulas de vota-

Só na Divena, associado APM compra a sua nova 
Mercedes-Benz com desconto a partir de 8%.

(13) 3202-9933
Av. Washington Luiz, 80 – Canal 3

ção pelo Correio aos médicos com 
cadastro ativo. O eleitor que pos-
suía alguma pendência legal com o 
Conselho teve seu voto invalidado. 

A Comissão Eleitoral – compos-
ta pelos médicos Cid Célio Jayme 
Carvalhaes (presidente), Adagmar 
Andriolo e Paulo Manuel Pego 
Fernandes (secretários) – instaurou 
o processo eleitoral, nos termos 
do artigo 39 da Resolução CFM 
n° 1.993/2012, juntamente com a 
Comissão Eleitoral Administrativa, 
integrada por funcionários do Cre-
mesp. “Após um árduo trabalho, 
conseguimos contabilizar todas as 
cédulas que chegaram até às 18h 
desta quinta-feira (09/08), na sede 
do Cremesp. Todo nosso esforço 
foi para realizar um processo elei-
toral transparente e corresponder a 
contento a cada médico que exer-
ceu o seu direito de voto”, declarou 
Carvalhaes. “Quero parabenizar os 
integrantes da Comissão Adminis-
trativa, que exerceram um trabalho 
de excelência, fato determinante 
para o exitoso processo eleitoral”, 
destacou. 

Votos de sucesso para a nova di-
retoria do Cremesp.
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O sarampo é uma 
doença viral agu-
da, altamente 

contagiosa, que cursa 
com febre, tosse, coriza, 
conjuntivite e exantema 
maculopapular. A trans-
missão do vírus do saram-
po é direta, de pessoa 
a pessoa, por meio das 
secreções nasofaríngeas 
expelidas pelo doente. O 
período de incubação é 
de uma a duas semanas. 
O período de transmissi-
bilidade inicia-se cerca de 
cinco dias antes do exan-
tema e dura até cerca de 
cinco dias após seu apare-
cimento.

Aspectos clínicos
Período prodrômico (2 

a 4 dias): caracterizado por 
febre alta (acima de 38ºC), 
tosse seca e/ou coriza e/ou 
conjuntivite; e a presença 
das Manchas de Koplick.

Período toxêmico (4 a 
6 dias): presença da erup-
ção cutânea maculopapu-
lar não pruriginosa, com 
progressão craniocaudal, 
e aumento dos sintomas 
respiratórios. A persistên-

Sarampo
Reproduzido a partir do alerta sarampo do Centro de Vigilância Epidemiológica do 
Governo do Estado de São Paulo com a finalidade de alertar a classe médica dentro da 
normatização oficial. Informações complementares - Plano de Contingência - Saram-

po/SVS/MS (2016)  - Centro de Vigilância Epidemiológica: www.cve.saude.sp.gov.br
   

CiEntífiCo

cia da febre por mais de 
três dias, após o início do 
exantema, é um sinal de 
alerta para o aparecimen-
to de complicações, como 
pneumonia, otite, diarreia, 
e alterações neurológi-
cas. As complicações são 
mais comuns em crianças 
menores de cinco anos 
de idade, sobretudo nas 
desnutridas, em adultos 
maiores de 20 anos e em 
indivíduos com imuno-
depressão ou em condi-
ções de vulnerabilidade, 
podendo ser necessária a 
hospitalização. 

Convalescença: carac-
teriza-se pela diminuição 
dos sintomas, com declí-
nio da febre. O exantema 
torna-se escurecido e, em 
alguns casos, surge desca-
mação fina (furfurácea).

Diagnóstico diferencial
O diagnóstico diferen-

cial do sarampo deve ser 
realizado para as doenças 
exantemáticas febris agu-
das, entre as quais se des-
tacam rubéola, exantema 
súbito (Roséola infantum), 

dengue, enteroviroses, eritema infeccioso (Parvovírus 
B19), febre de Chikungunya, Zika vírus e riquetsiose.

Tratamento: Não há tratamento específico para o 
sarampo, apenas sintomático. A vacina tríplice viral 
(SCR) é a medida de prevenção mais eficaz contra o 
sarampo, protegendo também contra a rubéola e a 
caxumba. (Fluxograma 1).

Situação epidemiológica
O Brasil recebeu a certificação de eliminação do sa-

rampo em 2016. No entanto, o sarampo é endêmico 
em vários países (Europa, África e Ásia), existindo desta 
maneira o risco de importação para o Brasil. O surto 
de sarampo iniciado em 2017 se mantém em curso na 
Venezuela e, desde fevereiro de 2018, no Brasil, casos 
de sarampo foram confirmados nos Estados de RR, 
AM, RS, RJ e SP (um caso importado). Desta forma, 
evidencia-se no Brasil a persistência de transmissão 
do sarampo por mais de 90 dias, envolvendo mais de 
uma unidade federada, o que corresponde ao NÍVEL 
3, alerta máximo, conforme Plano de Contingência - 
Sarampo/SVS/MS (2016). (Fluxograma 2).

Fluxograma 1 - Manejo dos Casos

Fluxograma 2 - Investigação
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CiEntífiCo

O Curso PALS, do português, SAVP (Suporte 
Avançado de Vida em Pediatria) da Ameri-
can Heart Association (AHA) foi atualizado 

para refletir as novas ciências na Atualização das 
Diretrizes da AHA 2015 para Ressuscitação Car-
diopulmonar e Atendimento Cardiovascular de 
Emergência. Este curso presencial ministrado por 
instrutor usa uma série de vídeos e emergências 
pediátricas simuladas para reforçar os conceitos 
importantes de uma abordagem sistemática para 
avaliação pediátrica, suporte básico de vida, algo-
ritmos de SAVP para tratamentos, ressuscitação efi-
caz e dinâmicas de equipes.

O atendimento padronizado e a equipe traba-
lhando em harmonia de conhecimentos e habili-
dades - o que ainda não é a realidade em grande 
parte dos serviços no Brasil - aumentam a chance 
de sucesso. A meta do Curso de SAVP é melhorar 
a qualidade do tratamento oferecido a crianças 
gravemente doentes para um melhor resultado. 
A Sistematização é a palavra que melhor traduz o 
curso de Suporte Avançado de Vida em Pediatria. 
A sequência e a integração de condutas da equi-
pe é a base de todo o curso. O treinamento tem 
carga horária de 20 horas, divididos em dois dias 
com ênfase em dinâmicas de atendimento basea-
das em simulação realística e discussões de casos. 
Os profissionais aprovados no curso recebem uma 
certificação oficial da American Heart Association 
com validade de 2 anos.

Curso 
PALS
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EntrEvistas 

Neste espaço, associados mais novos e os mais antigos são 
entrevistados, falando sobre profissão, a importância do asso-
ciativismo e do fortalecimento da associação. Com isso, espe-
ramos que outros médicos se entusiasmem e se juntem a nós 
e desfrutem desta convivência fraterna.

DRA. REGINA APARECIDA 
RIBEIRO BRAGHETTO
Pediatra

Como conheceu a Associa-
ção Paulista de Medicina - 
Santos? Conheci através das 
atividades científicas ofereci-
das que frequentei durante 
todo o período de faculdade 
e residência. Comecei o cur-
so de medicina na Faculdade 

DRA. JULIANA 
BRAGHETTO
Medicina Legal

Como conheceu a Associa-
ção Paulista de Medicina? 
Conheço e frequento des-
de a minha infância, pois 
meus pais sempre foram 
associados.
Porque acha importante 
ser Associado? Primeira-
mente pela união e fortale-
cimento dos médicos. Além 
disso, a APM Santos conta 
com um espaço de lazer 
com um ambiente bem 
familiar, além de oferecer 
inúmeras atividades sociais 

e científicas, proporcionar 
troca de informações e 
conhecimento, que contri-
buem para o crescimento 
de todos. 
O que teve de retorno du-
rante esse tempo de as-
sociado? Como não estou 
morando em Santos atual-
mente, consigo aproveitar 
mais a programação de final 
de semana, como eventos 
sociais, a barraca da praia, 
e às vezes algum evento no 
período da noite. 
Quais são seus hobbies? 
O que me faz mais feliz é 
estar com as pessoas que 
eu amo. Além disso, gosto 

de Ciências Médicas de San-
tos em 1979.
Por que acha importan-
te ser associado? A APM 
Santos oferece inúmeras 
atividades sociais, de lazer, 
cultura, saúde, mas destaco 
o importante papel que de-
sempenha através da atuali-
zação científica em todas as 
áreas da medicina, na defesa 
profissional e na responsabi-
lidade social com o Projeto 
Menina-mãe e a Rede Social 
de Amamentação da Costa 
da Mata Atlântica.
O que teve de retorno du-
rante esse tempo de as-
sociado? Variou durante os 
anos. Inicialmente, o apren-
dizado, depois, o lazer com 
os filhos na piscina, jogando 

bola, o encontro com ami-
gos, festas e cursos e, mais 
recentemente, agreguei a 
dedicação aos projetos so-
ciais com a Diretoria de Res-
ponsabilidade Social que 
tanto enriquece minha vida.
Quais são seus hobbies? 
Gosto de música, literatu-
ra mas, atualmente, o meu 
grande hobby é mimar mi-
nhas netas Alice e Nina.
Quais foram os livros lidos 
recentemente? Os Cata-
dores de Conchas, de Rosa-
munde Pilcher e Ramsés, (a 
coleção) de  Christian Jack, 
talvez não exatamente os úl-
timos, mas com certeza dois 
destaques.
Qual musica ou estilo musi-
cal você gosta ou costuma 

ouvir? Música boa, aquela 
que toca o coração e traz ale-
gria. Gosto de rock, MPB, sam-
ba e música clássica, sempre. 
Quem foi sua inspiração na 
medicina? Foi o sonho que 
me acompanhou desde me-
nina e que foi tomando forma 
na medida em que eu apren-
dia mais sobre a profissão.
Quem é a pessoa especial, 
que te “toca a alma”? Além 
dos meus filhos, netas e meu 
marido, cada um à sua ma-
neira, o meu querido pai tem 
lugar especial, como amigo, 
companheiro, exemplo de 
retidão, caráter e bondade. 
Uma palavra para os estu-
dantes de medicina: Diria 
três: conhecimento, ética e 
respeito.

de aproveitar a natureza, 
fazer trilhas, viajar e conhe-
cer lugares novos e culturas 
diferentes. 
Quais foram os livros li-
dos recentemente? A Bio-
grafia de Kardec (Marcel 
Souto Maior), Origem (Dan 
Brown), Senzala (Salvador 
Gentile) e Ismael - Um ro-
mance sobre a condição 
humana (Daniel Quinn). 
Qual música ou estilo mu-
sical você gosta e costu-
ma ouvir? Meu gosto mu-
sical é bem amplo e não 
tenho aversão a nenhum 
estilo. Eu valorizo muito as 
letras das músicas, por isso, 

no geral, aprecio MPB e um 
bom rap. 
Quem foi a inspiração na 
Medicina? Meus pais e to-
dos os médicos da minha 
família (que não são poucos). 
Quem é a pessoa especial, 
que te “toca a alma”? Fa-
lar uma só é difícil, pois te-
nho perto de mim pessoas 
muito especiais.  Tendo 
que citar apenas um, posso 
dizer que o mestre Sri Prem 
Baba é alguém especial 
para mim e suas reflexões 
me trazem muita luz. 
Uma palavra para os estu-
dantes de Medicina. 
Dedicação. 
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01/09 – 08h: Simulado SBOT – Departamento de Ortope-
dia da APM Santos
05/09 – 20h: Reunião do Departamento de Endocrinolo-
gia da APM Santos
06/09 – 19h: Reunião Serviço de Coloproctologia da 
Santa Casa de Santos 
11/09 – 19h30: Palestra SOCESP Santos
13/09 – 17h: Curso PPCR Harvard
13/09 – 19h: Reunião Serviço de Coloproctologia da 
Santa Casa de Santos 
14/09 – 19h: Aula Liga de Cirurgia Pediátrica UNILUS
17/09 – 19h: Reunião do Departamento de Alergia da APM 
Santos
18/09 – 19h: 1º Curso de Diagnóstico por Imagem UNIMES
20/09 – 17h: Curso PPCR Harvard
20/09 – 19h: Reunião Serviço de Coloproctologia da 
Santa Casa de Santos 
22/09 – 08h30: Palestra Depto. de Pediatria da APM 
Santos “Uso das Células Tronco do Dente de Leite, San-
gue e Cordão Umbilical - Panorama Atual” - Dr. Carlos 
Alexandre Ayoub
25/09 – 19h: 1º Curso de Diagnóstico por Imagem UNIMES
25/09 – 19h30: Reunião do Depto. de Cirurgia Geral da 
APM Santos
27/09 – 17h: Curso PPCR Harvard
27/09 – 19h: Reunião Serviço de Coloproctologia da San-
ta Casa de Santos
27/09 – 19h30: II Curso de Cirurgia Pediátrica

Ponto de Encontro
Agenda de Setembro / ÀS SEXTAS-FEIRAS, 21 HORAS

14/09: Percio Becker e Convidados 
28/09: Kika Willcox convida para o projeto Mostrando 
a Cara

Agenda 
Científica

CiEntífiCoClassifiCados

Os associados da APM Santos podem publicar anúncios gratui-
tamente nesta seção referentes a aluguel de salas, aparelhos, 

equipamentos, entre outros. Info.: (13) 3289-2626.

Sala em cj. de consultórios
Av. Cons. Nébias, 580, cj. 81 (Boqueirão). Esq. c/ 
Alexandre Herculano. Info. consultório: (13)3234-
8677 ou (13)99751-2640. Tratar c/ Jane Sant 
Anna Nascimento Cunha (janesantannacunha@

live.com).

Médicos Especialistas para clínica Dr. Examina em 
SV

Fazemos Consultas, Cirurgias e Exames exclusiva-
mente Particulares. Precisamos das Especialida-
des: Endocrinologia, Otorrinolaringologia, Reuma-
tologia, Hematologia e Neurologia. Contatos: (13) 
3304-7976 (Thiago ou Dario), e-mail: drexamina@

drexamina.com.br.

 Aluguel de consultório
Edifício Helbor. Segunda e sexta – feira, todo o pe-

ríodo. Informações: (13) 3221-7277 – Noêmia.

Locação de Consultório e Sala Comercial
Ginecologistas e Oftalmologitas. Centro Empre-
sarial Pátio Iporanga (Av. Ana Costa 471, cj 661, 
Gonzaga). Valor mensal: a combinar entre R$850 a 
R$2.500. Info: (11) 98716-8008 (WhatsApp). 20% 

de desc. para sócio.

Locação de Sala
Cond. Ed. Clinical Center Lavoisier. Av. Conselheiro 
Nébias, 580 conj. 22. 2 salas, 2 banheiros, Sala de 
espera, copa e garagem. R$ 1.600,00. José Maria 

Soares – Tel: (13) 99701-0555 / 99745 – 5555.

Sala para Locação e sala para 
pequenos procedimentos cirúrgicos

Av. Ana Costa 416, cj. 51, Gonzaga. Sem restrição 
de especialidade. Infraestrutura nova e completa. 
Info: (13) 99778-0901 ou caropompeo@hotmail.

com – Dra. Ana Carolina ou Dr. André Tomé.

Alugo Conjunto
Alugo conjunto 100m² - útil. Quatro consultórios 
com pia e sala de espera > 30 pessoas. R. Carvalho 
de Mendonça, 189. Ver/tratar - tel: (13) 99147-

2885.

Alugo
Sala em Consultório (período). Centro Médico (Av. 
Cons. Nébias, 730, cj.64). Tel: (13)3232-5305. Pe-
ríodo das 14 às 20 horas. Preço a combinar. Tratar 
com Najila (13) 99786-8125, Carvalho (13)99781-

3975.

Vendo apto Santos ( V. Rica)
Desocupado, pronto p/ uso, au=267m, ac=329m, 
sala 80m, lav, 4 dorms (2stes), wc social, arms, 
deps empr, 8º and, 2 vagas paralelas ao lado guari-
ta. João Pinho 14, ap 81, esq. MGrosso, frente Igreja 

Passos. R$ 1.100. Veja www.seivam.com.br.
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Semana Mundial da Amamentação

A amamentação é uma recomendação universal, pois proporciona pleno equilíbrio, levando 
a todos a um bom começo de vida. De modo geral o aleitamento materno contribui para a 

saúde, bem estar e a sobrevivência de mulheres e crianças em todo o mundo.

1-7
DE AGOSTO

2018

Patrocínio: A WABA não aceita patrocínio de nenhuma indústria fabricante de substitutos de leite materno, equipamentos relacionados e/ou alimentos complementares que substituam a 
amamentação. A WABA recomenda aos participantes da Semana Mundial da Amamentação Brasil #AGOSTO DOURADO a respeitarem e seguirem esta mesma conduta ética.   

www.worldbreastfeedingweek.org 
WABA | SEMANA MUNDIAL DA AMAMENTAÇÃO (SMAM) #AGOSTO DOURADO 1-7 Agosto 2018

A Aliança Mundial Para a Ação em Aleitamento Materno (WABA) é uma rede mundial de pessoas e organizações dedicadas à proteção , promoção e apoio ao aleitamento materno em todo o mundo com base na Declaração de Innocenti, Nos Dez Passos 
Para Nutrir o Futuro e na Estratégia Global Para a Alimentação de Lactentes e Crianças de Primeira Infância. A WABA tem estatuto de consultor junto ao UNICEF e é uma ONG com Estatuto Especial de Consultor junto ao Conselho Econômico e Social 
das Nações Unidas (ECOSOC). A WABA coordena a campanha anual para a Semana Mundial da Amamentação. A WABA trabalha através da colaboração de organizações e indivíduos. Os Principais parceiros da WABA são: Academia de Medicina de 
Amamentação (ABM), Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar (Rede IBFAN), Associação Internacional de Consultores em Lactação (ILCA), La Leche League Internacional (LLLI), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), 
Organização Mundial da Saúde (OMS), Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentos (FAO) e várias outras organizações internacionais. O trabalho da WABA, incluindo a Semana Mundial da Amamentação, é possível graças ao apoio 
generoso da Agência Sueca de Cooperação para o Desenvolvimento Internacional (Sida).
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#SMAM2018 TEM COMO FOCO:

INFORMAR
as pessoas como a 

amamentação está ligada à 
nutrição, segurança alimentar 

e redução da pobreza.

TER NA
amamentação clareza 
de esta ser a base que 

ancora tudo na vida.

ENVOLVER-SE
com indivíduos e 

organizações visando 
maior impacto .

ESTIMULAR
ações para promover a amamentação 

como parte da nutrição, da 
segurança alimentar e de estratégias 

para redução da pobreza

OBJETIVOS DA #SMAM2018

Prevenir todas 
as formas de 
desnutrição 

Quebrar o ciclo 
da pobreza 

Garantir a 
segurança alimentar, 
ESPECIALMENTE 
em tempos de crises

Vamos nos unir para proteger, promover e apoiar a amamentação como base da vida! 
#JuntosPelaAmamentação 

Sudipto Das @ WABA 2015

Monaliza Oliveira da Palma @ WABA 2015 

Namatovu @ WABA 2013

apM Cidadã

A Semana Mundial da Amamentação 
(SMAM) é uma estratégia mundial de 
divulgação e mobilização social para 

a promoção e apoio ao aleitamento ma-
terno, instituída pela Aliança Mundial para 
Ação em Amamentação (WABA, sigla em 
inglês) que a cada ano define um tema rele-
vante em amamentação para ser trabalhado 
durante a Semana.

No Brasil é oficialmente comemorada 
desde 1992 na primeira semana do mês 
de agosto. A partir de 1999 passou a ser 
coordenada pelo Ministério da Saúde e, em 
2017, o Congresso Nacional sancionou a 
Lei nº 13.435 instituindo o Agosto Dourado 
como mês do Aleitamento Materno. Duran-
te todo este mês, prédios públicos federais 
ficarão iluminados na cor dourada, a cor da 
amamentação. 

O aleitamento materno é considerado pa-
drão ouro de alimentação para crianças pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS).

O tema da Semana Mundial em 2018 é 
Aleitamento Materno: a Base da vida.

Segundo a WABA, “em um mundo repleto 
de desigualdades, crises e pobreza, a ama-
mentação é o alicerce da boa saúde ao lon-
go da vida para crianças e mães”.

Dra. Regina Braghetto
Diretora de Responsabilidade Social da APM Santos

•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

O aleitamento materno é conside-
rado padrão ouro de alimentação 
para crianças pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS)


