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Informação 
Científica de 

qualidade: uma 
de nossas metas

Uma das prioridades da Associação Paulista de Medicina - Santos é a 
reciclagem permanente do médico associado. No primeiro semestre deste 
ano, aqui na APM Santos foram realizados 72 eventos científicos com ob-
jetivo de trazer informação de qualidade. Assim distribuídos:  Alergia: 6, 
Coloproctologia: 12, Grupo de Obesidade: 4, Pediatria: 7, Oftalmologia: 
3, Ligas Acadêmicas: 17, Endocrinologia: 5, Cardiologia: 2, Homeopa-
tia: 1, Hematologia: 3, Cirurgia Geral: 2, Dermatologia: 4, Ortopedia: 4, 
Acupuntura: 1 e Urologia: 1.

Gostaria de ressaltar dois eventos que ocorreram no dia 30 de junho des-
te ano: o Endolitoral, já conhecido pelos colegas endocrinologistas pelo 
alto grau de informação e com adesão de colegas de outras especialida-
des, pois os temas interessavam a todos que gostam de estar atualizados. 
Esta interação entre as diversas áreas da medicina é saudável e enriquecedora.  

E o outro, preparado especialmente para o médico Empreendedor sobre 
Liberdade Financeira, onde pode se entender melhor o processo de pla-
nejamento financeiro de vida de forma eficiente.

Parabenizo os organizadores dos dois eventos! Competência, Seriedade 
e Comprometimento. Estas palestras são informadas ao associado por e-
-mail marketing e a participação do associado é muito bem-vinda.

Em relação ao quesito cultural e de lazer gostaria de lembrar que o Pon-
to de Encontro ocorre às sextas feiras, às 21 horas, cada semana com um 
tipo de música e banda diferente de nossos colegas músicos. Momento 
em que se pode escutar boa música, encontrar colegas, comemorar ani-
versários, enfim socializar. Além disso, fretamos um ônibus para a Festa 
Junina da APM Estadual, no clube de campo, na Serra da Cantareira, com 
direito a quadrilha e fogueira. Os que foram, gostaram muito. Espero vocês 
para outras atividades que estamos desenvolvendo. Não posso terminar 
sem lembrar a vocês que a partir de julho receberemos os kits de votação 
para o CRM. Se puderem, votem e entreguem no correio assim que chegar 
o kit. É nosso dever e é nosso direito! Só através do voto conseguimos nos 
fazer presentes. E em agosto (14/15/16) é mês de congresso na APM!
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dEfEsa profissional

F ique atento! Assim que receber seu kit 
eleitoral, envie seu voto imediatamente 
pelo correio. 

O médico receberá pelos Correios o mate-
rial eleitoral para o pleito que definirá a ges-
tão 2018-2023 do Conselho Regional de 
Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), 
a partir do mês de julho. 

O kit contém instruções, uma papeleta de 
identificação e a cédula eleitoral, além de en-
velope próprio para postagem de retorno. 

Assim que receber este material, o médico 
deverá efetuar o seu voto, direto, secreto e 
obrigatório, e enviá-lo, imediatamente, tam-
bém pelos Correios ao Cremesp.

A eleição ocorrerá no dia 9 de agosto. 
Serão considerados válidos apenas os vo-
tos cujos envelopes contiverem a chancela 

Eleição 
CREMESP 

2018
Da Redação

dos Correios e que chegarem até o dia 9 de 
agosto no Conselho. 

Está prevista em lei multa para aqueles 
que não votarem, exceto quando justificado 
até 60 dias após o encerramento do pleito. 

 Seis chapas concorrerão ao pleito. O pre-
sidente do Cremesp dará posse, no dia 1º 
de outubro de 2018, aos membros eleitos.

Apuração
A apuração dos votos será iniciada às 20 

horas do dia 9 de agosto de 2018. O médico 
poderá acompanhar a apuração em tempo 
real no site do Cremesp.

Dúvidas sobre a Eleição Cremesp 2018 po-
derão ser dirimidas com a Comissão Eleito-
ral, pelo e-mail comissaoeleitoral2018@cre-
mesp.org.br.

Fique atento (a)!
Assim que rece-

ber seu kit eleito-
ral, envie seu voto 

imediatamente 
pelo correio.
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Não existe profissão mais 
regulamentada do que a 
Medicina! A prática médica 

pode ser analisada sob o aspecto 
jurídico e a possibilidade de que 
um médico, em suas diversas espe-
cialidades, venha a sofrer uma de-
manda legal ou administrativa vem 
aumentando, dia a dia. 

Os atos médicos têm sido ques-
tionados, cada vez mais, nas diver-
sas esferas jurídicas. Esse aumen-
to de processos contra médicos 
é decorrente de um conjunto de 
fatores e tem a sua base, em sua 
maior parte, à quebra da relação 
médico-paciente.

A grande especialização e a sub-
-especialização, nas diversas áreas 
de atuação médica permitiram o 
conhecimento de inúmeros de-
talhes sobre a fisiologia e a fisio-
patologia do corpo humano e de 
suas doenças. Contudo, os médi-
cos não podem dirigir suas aten-
ções somente ao tratamento de 
sintomas e de órgãos acometidos, 
esquecendo-se da totalidade e da 
indivisibilidade do ser humano, o 
que traz prejuízos a essa relação.

Ainda como fatores de destaque, 
acrescentam-se: a ausência de 

O Ato Médico e as suas 
Repercussões Jurídicas

Prof. Dra. Mônica Lopez Vazquez
Ginecologista e Obstetra

Profa. Assistente Doutora da Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de São Paulo

Advogada, Barsanti, Vazquez Sociedade de Advogados

uma política adequada de saúde 
pública; a existência de inúmeras 
e desqualificadas escolas médicas, 
com a formação de maus profissio-
nais; a falta de vagas de Residência 
Médica para todos os formandos; 
as dificuldades econômicas no se-
tor público de saúde; e, a inade-
quação das condições de traba-
lho, aliada ao não reconhecimento 
do árduo trabalho médico nessas 
condições, e uma baixa remunera-
ção têm trazido problemas à rela-
ção médico-paciente.

Muitas vezes, o paciente, que já 
se encontra em uma situação de 
estresse, sente-se inseguro com o 
atendimento prestado. Somando-
-se a essa insegurança à plêiade 
de fatores acima apresentados e 
a uma maior publicidade dos ca-
sos de “erro médico” - os acertos, 
dificilmente, são apresentados ao 
público - aumenta o risco de ações 
jurídicas. Infelizmente, a presen-
ça de maus profissionais da área 
de Direito, que encontraram nes-
sa nova realidade, a possibilidade 
de auferir lucros com as deman-
das contra profissionais de saúde, 
também, conduziu a uma explosão 
das ações contra médicos e insti-

CiEntífiCo

tuições de saúde. Em alguns ca-
sos, por meio de promessas de 
ganho fácil de capital, dirigem os 
seus clientes (antes pacientes), em 
verdadeiras aventuras jurídicas, 
sem o devido respaldo médico ou 
processual, trazendo prejuízos a 
todas as partes. 

Outro aspecto crítico a ser desta-
cado é que quando há a discussão 
jurídica de um ato médico, a análi-
se dessa ação profissional entrelaça 
duas ciências complexas e não exa-
tas, Medicina e Direito. Ciências tão 
ricas em variáveis o que pode, per 
se, dificultar o clareamento dos fa-
tos realmente ocorridos, com erro 
de julgamento e prejuízos, por mui-
tas vezes, irreparáveis aos médicos 
demandados. 

Discutir o assunto, mostrar a rea-
lidade que está ocorrendo, com a 
proposição de ações efetivas de 
prevenção e de orientação aos 
médicos, antes - preferencialmen-
te - ou quando de contendas jurí-
dicas se apresenta como de fun-
damental importância para que, 
mesmo não se evitando as ações, 
se possam minimizar os danos e 
possibilitar que o médico tenha 
fundamentos para a sua defesa.

Nesta direção a atuação das en-
tidades e órgãos de classes, como 
a APM, é necessária, buscando 
disseminar informações e propor 
ações conjuntas e efetivas. Somen-
te desta maneira, teremos sucesso 
na luta contra a “judicialização” da 
Medicina, mal que se apresenta 
não só contra a classe médica, e 
também, contra os próprios pa-
cientes. 

Prof. Dr. Claudio Barsanti
Pediatra

Presidente da Sociedade de Pediatria 
do Estado de São Paulo – SPSP

Advogado, Barsanti, Vazquez Sociedade de Advogados
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CongrEsso intErdisCiplinar

A APM Santos realiza VII Congresso Interdisciplinar em parceria com o Colégio Brasileiro de Cirurgiões - Re-
gional Litoral, de 14 a 16 de agosto, na sede da Av. Ana Costa, 388. O tema deste ano será “Consensos 

e Diretrizes: devemos segui-los?”. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no hotsite do evento, www.
apmsantos.org.br/congresso. Informações pelo WhattsApp: (13) 99613-0891. Confirma abaixo a programação!

Anfiteatro I - CLÍNICA
 15 de Agosto de 2018 - Quarta-feira

19h30: Suplementação Alimentar e no Esporte
Dr. Luiz Otávio Lopes Abrantes
20h30: Alzheimer
Dr. Lucas Guimarães Machado Santos
21h15: Coffee Break
21h30: Consensos e Diretrizes em Asma Pediátrica
Dr. Antonio Carlos Pastorino

Anfiteatro II - CIRURGIA

19h30: Tratamento Endoscópico da Litíase de 
Colédoco em Cirurgia Bariátrica
Dr. Anderson Freitas
20h30: Consensos no Manejo dos Pólipos Colorre-
tais - Dra. Katia Ferreira Guenaga
21h15: Coffee Break
21h30: Avanços Endoscópicos no Diagnóstico e Tra-
tamento das Lesões de Reto - Discussão de Casos 
Clínicos - Dr. Alexandre Margutti Fonoff

Anfiteatro I - CLÍNICA
 16 de Agosto de 2018 - Quinta-feira

19h30: Cefaleia
Dra. Yara Dadalti Fragoso
20h15: Tratamento Clínico e Cirúrgico da Obesidade 
Dr. Bruno Geloneze e Dr. Luiz Vicente Berti
21h15: Coffee Break
21h30: Dislipidemia
Dr. Hermes Toros Xavier 

Anfiteatro II - CIRURGIA

19h30: Pancreatite Aguda - Consensos e Contro-
vérsias - Discussão de Casos Clínicos
Dr. Tércio de Campos 
20h15: Tokyo 18 - Secção Colecistite Aguda
Dr. Airton Zogaib Rodrigues
21h15: Coffee Break
21h30: Estudo Premier - Comparação entre Gram-
peadores Laparoscópicos Manuais e Automáticos 
para Cirurgias Minimamente Invasivas
Dr. Alexandre Margutti Fonoff

Anfiteatro I - ABERTURA

 14 de Agosto de 2018 - Terça-feira

20h: Consensos e Diretrizes: Devemos segui-los?
Dr. Álvaro Nagib Atallah
21h: Coquetel de Abertura
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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.

SILVIA MARTINS BOLZAN
Dermatologista

Como conheceu a Asso-
ciação Paulista de Me-
dicina - Santos? Conhe-
ci assim que cheguei em 
Santos, quando me foi 
apresentada pelos cole-
gas que já eram sócios. 

MARIA AUGUSTA 
M. BOLZAN
Dermatologista

Como conheceu a Asso-
ciação Paulista de Medici-
na? Conheci a APM Santos 
através de meus pais, que 

são sócios há muitos anos a 
sempre me levavam em even-
tos sociais e científicos.
Porque acha importante 
ser Associado? Acredito 
que o fortalecimento e o 
reconhecimento dos mé-
dicos e da medicina pas-
sam por uma APM forte e 
atuante.
O que teve de retorno 
durante esse tempo de 
associado? As atividades 
sociais (em que sempre 
reencontramos os amigos) 
e científicas, e também o 
clube de vantagens para 
os sócios sempre me atraí-

Como fui muito bem re-
cebida fiquei motivada e 
associei-me também.
Por que acha importan-
te ser associado? Por 3 
motivos: 
1- É uma entidade de 
classe com representativi-
dade nas demandas mé-
dicas. 
2- Pela facilidade de atua-
lização profissional atra-
vés dos departamentos 
de especialidades. 
3- Pela possibilidade de 
interação social por meio 
das muitas atividades pro-
porcionadas, quer sejam 
na barraca de praia, na 
piscina, nos eventos cul-

turais, jantares e festas.
O que teve de retorno 
durante esse tempo de 
associado? Além dos mo-
tivos acima, sem sombra 
de dúvida, os fortes laços 
de amizade que mante-
nho até hoje.
Quais são seus hobbies?
Adoro dançar.
Quais foram os livros 
lidos recentemente?  
Os Romanov - Simon 
Montefiore; 
1808 - Laurentino Gomes 
e Persuasão - Jane Aus-
ten.
Qual musica ou estilo 
musical você gosta ou 
costuma ouvir? 

Todos, sem exceção, do 
“brega ao chic“.
Quem foi sua inspiração 
na medicina? 
Meu pediatra, Dr. Adanor, 
naquele tempo em que o 
médico atendia em casa.
Quem é a pessoa es-
pecial, que te “toca a 
alma”? 
Sem piscar: Dr. Bolzan.
Uma palavra para os 
estudantes de medici-
na: Bem-vindos ao time! 
Vocês escolheram uma 
profissão onde não exis-
te rotina, pelo contrário, 
há desafios e realizações 
diários. Digam o que dis-
serem ‘ela’ os fará felizes!

ram à APM.
Quais são seus hobbies? 
Adoro Viajar, Cozinhar, 
comprar produtos de bele-
za e ir ao cinema.
Quais foram os livros li-
dos recentemente? 
Acabei de ler Kairós, do 
Padre Marcelo Rossi que 
fala do tempo de Deus 
para cada coisa.
Qual música ou estilo mu-
sical você gosta e costu-
ma ouvir? Gosto muito de 
Arnaldo Antunes e Pauli-
nho Moska, e um sertanejo 
animado. Na minha Playlist 
atual está tocando o novo 

cd dos Tribalistas.
Quem foi a inspiração na 
Medicina? Meus pais que 
sempre me ensinaram a 
fazer medicina com amor e 
dedicação.
Quem é a pessoa espe-
cial, que te “toca a alma”? 
Meu marido, que com a 
sua paixão pela vida, sem-
pre me estimula a ser uma 
pessoa melhor.
Uma palavra para os es-
tudantes de Medicina. 
Um sorriso no rosto, com-
prometimento e empatia 
são as chaves para o suces-
so na profissão.
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01/08 – 19h30: Palestra SOGESP Santos
01/08 – 20h: Reunião do Departamento de 
Endocrinologia da APM Santos
02 e 03/08 – 19h: Congresso de Ligas Acadêmicas da 
Baixada Santista
02/08 – 19h: Reunião Serviço de Coloproctologia da 
Santa Casa de Santos 
02 e 09/08 – 17h: Curso PPCR Harvard
09/08 – 19h: Reunião Serviço de Coloproctologia da 
Santa Casa de Santos 
11/08 – 08h30: ll Meeting de Dermatologia e Cosmia-
tria da SBD ll Distrito Baixada Santista
14 a 16/08: VII Congresso Interdisciplinar da APM 
Santos e IX Encontro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões 
– Regional Litoral
16/08 – 17h: Curso PPCR Harvard
19/08 – 19h: Reunião do Departamento de Alergia da 
APM Santos
22/08 – 19h: Liga de Medicina Legal e Bioética UNILUS
23/08 – 19h: Palestra da Liga de Ortopedia UNILUS
23/08 – 19h: Reunião Serviço de Coloproctologia da 
Santa Casa de Santos 
27 e 28/08: Curso de Sutura UNILUS
29/08 – 19h30: Curso de Cirurgia Pediátrica 
29 e 30/08 – 19h: Liga de Cirurgia de Urgência e 
Trauma UNILUS
30/08 – 17h: Curso PPCR Harvard
30/08 – 19h: Reunião Serviço de Coloproctologia da 
Santa Casa de Santos 

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

03/08: Bolerolero e Didi – Dr. Edilberto Abrão
10/08: Tirolli Orquestra e Coral – Dr. Manuel Florêncio
17/08: Projeto Mostrando a Cara – Kika Willcox
24/08: Bossa Trio – Dr. Fernando Antonio Bonfim
31/08: Percio Becker

Agenda 
Científica

CiEntífiCo

ClassifiCados

Os associados da APM Santos podem publicar anúncios gratuitamente nesta seção refe-
rentes 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 (janesantan-

nacunha@live.com).

Médicos Especialistas para 
clínica Dr. Examina em SV

Fazemos Consultas, Cirurgias e 
Exames exclusivamente Parti-
culares. Precisamos das Espe-
cialidades: Endocrinologia, Otor-
rinolaringologia, Reumatologia, 
Hematologia e Neurologia. Con-
tatos: (13) 3304-7976 (Thiago 
ou Dario), e-mail: drexamina@

drexamina.com.br.

 Aluguel de consultório
Edifício Helbor. Segunda e sexta 
– feira, todo o período. Informa-
ções: (13) 3221-7277 – Noêmia.

Locação de Consultório 
e Sala Comercial

Ginecologistas e Oftalmologitas. 
Centro Empresarial Pátio Iporan-
ga (Av. Ana Costa 471, cj 661, 
Gonzaga). Valor mensal: a com-
binar entre R$850 a R$2.500. 
Info: (11) 98716-8008 (What-
sApp). 20% de desc. para sócio.

Locação de Sala
Cond. Ed. Clinical Center Lavoi-
sier. 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, Gon-
zaga. Sem restrição de especiali-
dade. Infraestrutura nova e com-
pleta. Info: (13) 99778-0901 ou 
caropompeo@hotmail.com – Dra. 
Ana Carolina ou Dr. André Tomé.

Alugo Conjunto
Alugo conjunto 100m² - útil. Qua-
tro 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. 
Período das 14 às 20 horas. Pre-
ço a combinar. Tratar com Naji-
la (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 guarita. João 
Pinho 14, ap 81, esq. MGrosso, 
frente Igreja Passos. R$ 1.100. 

Veja www.seivam.com.br.

Dia dos Pais
Venha comemorar o Dia dos Pais aqui 
na APM Santos! Dia 12 de agosto, às 
12h30, a APM Santos preparou um 
cardápio especial para este dia especial. 
As reservas serão feitas mediante 
pagamento antecipado até 05/08/2018. 
Consulte o cardápio em nosso site, 
www.apmsantos.org.br, ou solicite via 
WhattsApp (13) 99613-0891.



Palestra sobre Liberdade Financeira com 
Leandro Strasser, realizada em 30 de ju-
nho.
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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

soCial

1

Aula II Curso de Cirurgia Pediátrica “Dis-
cussão de Casos Clínicos em Cirurgia Pe-
diátrica” – Dra. Ana Cristina Aoun Tannu-
ri, em 28 de junho.

Médicos prestigiam palestra em 09 de 
junho sobre a repercussão da era digital 
na atividade médica.

1

2

3 Festa Junina no Clube de Campo da APM 
- Serra da Cantareira, em 23 de junho.

4

5 APM Santos recebeu o 3º Encontro de 
Endocrinologia do Litoral Paulista em 30 
de junho.

2

3

4
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