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O suicídio é um problema 
de saúde pública que 
mata pelo menos um 

brasileiro a cada 45 minutos, 
ou 32 atos ocorridos todos os 
dias, de acordo com o Ministé-
rio da Saúde. Estudos indicam 
que esta ação pode ser preve-
nida em 9 de cada 10 casos. O 
movimento Setembro Amare-
lo, mês mundial de prevenção 
do suicídio, iniciado em 2015, 
visa sensibilizar e conscientizar 
a população sobre a questão. 
De acordo com o Centro de 
Valorização à Vida (CVV), uma 
das entidades mobilizadoras 
do Setembro Amarelo no Brasil, 

muitas vezes, as pessoas preci-
sam de acompanhamento mé-
dico e psicológico e que o ser-
viço do CVV atua em situações 
de crises como complemento 
a esse tratamento. Empresas 
e demais pessoas podem pro-
mover ações na comunidade 
e também usar uma peça de 
roupa amarela ou usando uma 
fita com esta cor, levantando 
o tema em seus grupos e bus-
cando informações confiáveis 
sobre o assunto. De acordo 
com cartilha no site do Ministé-
rio da Saúde, a meta é reduzir 
em 10% a mortalidade por sui-
cídio até 2020. 

mês mundial de prevenção do suicídio
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A saúde do 
brasileiro

Uma pesquisa feita pelo Instituto Da-
tafolha, encomendada pela APM 
SP, traz dados preocupantes da 

saúde do brasileiro. Na saúde suplemen-
tar, 82% reclamaram sobre o pronto aten-

dimento, 77% dos pacientes relatam dificuldade para atendimento em consultas 
em PS, clínicas para exames diagnósticos e internações hospitalares, além de difi-
culdade na marcação de cirurgias. 52% relatam que os planos colocam limitações 
à atuação médica. A boa notícia é que a Agência Nacional de Saúde Suplementar 
revogou a normativa 433 que idealizava regras para planos de saúde com co-
participação e franquia. A APM Estadual, assim como outros órgãos de defesa 
do consumidor, foram ouvidos e isto nos faz questionar por que a população 
encontra-se tão anestesiada, doente e deprimida, sem ação diante do caos que 
está instalado em nosso país. Eu não tenho resposta. A ANS e operadora de 
planos de saúde vêm debatendo mudanças na metodologia para os reajustes, 
porém ainda não encontraram um consenso. Uma possibilidade que foi discutida, 
seria a desvinculação do reajuste coletivo do individual e inclusão do cálculo no 
índice de variação de centros médicos e hospitalares (VCMH). Nada resolvido por 
enquanto. A APM, juntamente com o Procon SP, Instituto Brasileiro de Defesa 
do Consumidor (IDEC) e da Proteste, tentou estabelecer diálogo com a ANS, 
inclusive enviando nota de repúdio à Agência, denunciando à população, cha-
mando  a imprensa para entrevista coletiva,  explicando a preocupação que nós, 
médicos, possuímos com franquias e coparticipação. Estas condições poderiam 
levar o usuário a um cenário no qual teria que pagar o dobro do que já paga. No 
caso dos planos empresariais, a situação é ainda pior, causando endividamento 
da população que arcaria com o plano e mais uma diferença enorme toda vez que 
ficasse doente. No sistema público, também existem muitos problemas: 90% dos 
médicos dizem que é muito difícil encaminhar pacientes para outras especialida-
des e hospitais. Assim, pacientes e médicos descontentes! Esta é a nossa realida-
de. A APM procura intervir de várias formas neste cenário nebuloso. A meu ver, a 
única forma de mudar este panorama é através do associativismo! Juntos, somos 
mais fortes! Referente ao VII Congresso Interdisciplinar da APM Santos, agradeci-
mentos a: Novo Nordisk, Unimed Santos, Instituto de Análises Clínicas de Santos, 
Isomedical, Climago – Clínica Dr. Mariano Gomes, Nestlé, GSK, Haverin – Distri-
buidora Dieta Interal, Suplementos e Produtos Hospitalares, Astrazeneca, Sicoob 
Unimais. Apoio: Associação Paulista de Medicina e Departamentos Científicos da 
APM Santos.



3Jornal APM Santos /Setembro  2018

CiEntífiCo

Uma das abordagens de Min-
dfulness é a capacidade de 
direcionar a atenção de uma 

maneira especial para as situações 
que estão acontecendo neste mo-
mento. Uma forma simples de tra-
duzir isso é Mindfulness como sen-
do Atenção Plena. Essa maneira 
especial - de depositar minha ple-
na atenção para as situações que 
ocorrem no Presente (nem no Pas-
sado, nem no Futuro) -, pode trazer 
inúmeros benefícios já que, ao me 
tornar atento por inteiro, e ao estar 
ciente disso, ganho mais clareza e 
consciência daquilo que está acon-
tecendo. Passo a ter melhores res-
postas nas minhas interações, pois 
basicamente reduzo a minha expe-
riência para algo mais direto, aquilo 
que está sendo vivido naquele mo-
mento. Isso contribui para melhor 
produtividade, maior foco, tomada 
de decisão, flexibilidade mental, cal-
ma, redução de estresse e diminui-
ção de ansiedade.  

Por isso, outra abordagem é Min-
dfulness como sendo Consciência 
Plena. Num mundo em que a de-
manda só cresce, as responsabilida-
des aumentam, a conectividade nos 
acompanha em todos os lugares, as 
interações e impactos não param 
de acontecer, Mindfulness pode 

Mindfulness:
do conceito à prática

Caio N. Reis
Instrutor Sênior de Mindfulness certificado pela MTi

ser uma pausa estratégica. E isso 
não é necessariamente algo passi-
vo. Pelo contrário, exige Intenção 
de estar atento, Atenção disponível 
e Atitudes que irão contribuir para 
esse modo de agir. Por ser dissocia-
do de religião e ter muitas evidên-
cias científicas (já são mais de 1500 
pesquisas), está obtendo resultados 
positivos em Organizações, Sistema 
de Saúde, Educação, Esportes e até 
mesmo Política - Parlamento inglês 
utiliza práticas de Atenção e Cons-
ciência Plena.  

A desatenção, ou estar “Mindless”, 
por sua vez pode trazer sintomas 
de infelicidade. E isso foi apontado 
num estudo conduzido por Harvard 
em 2012 e publicado na Revista 
Science: passamos em média 47% 
do dia divagando, seja com pensa-
mentos que oscilam (entre passado 
e futuro) ou qualquer elemento que 
nos tira daquilo que estaríamos nos 
propondo a fazer naquele momen-
to. Ou seja, grande parte do nos-
so dia não estamos atentos àquilo 
que deveríamos estar fazendo. Os 
dados não param de crescer e de 
demonstrar como o estar “Mindful” 
pode ser, não somente uma boa 
idéia, e sim algo muito importante 
para assumirmos o controle da nos-
sa vida novamente. É uma proposta 

de utilizar técnicas mais inteligentes 
para lidar com as situações do coti-
diano, sejam elas externas ou como 
lidar com as perspectivas internas. 

Algumas considerações chaves 
para incorporar Mindfulness no dia 
a dia: treino e mente de principian-
te – que é aquela que está sempre 
disponível para aprender algo novo. 

Além disso, podemos desenvol-
ver Atenção e Consciência Plena de 
diversas formas: 1. Uma mais tradi-
cional é nos concentrar de modo 
reservado por um período de tem-
po determinado, seja sentado ou 
deitado, por exemplo. 2. Aproveitar 
as oportunidades do dia e cultivar 
pílulas de Atenção Plena – que são 
as práticas do cotidiano. Esse se-
gundo formato contribui com novas 
perspectivas para aquilo que faze-
mos muitas vezes de forma automá-
tica ou dispersa (lembrem que isso 
é 47% do nosso tempo). 

Querem experimentar um desses 
exercícios para a rotina? Podemos 
usar o Acrônimo PARAR e sistemati-
zar essa pausa: Pare por um instante, 
Aprecie o que estiver acontecendo 
com olhar de principiante, Respi-
re de forma atenta e consciente, 
Amplie a sua percepção,Responda 
com Atenção e Consciência Plena.

Workshop Mindfulness
Palestrante: Caio Reis
06 de outubro, das 9 às 13 horas.
Local: APM Santos – Av. Ana Costa, 
388 – Santos.
Evento aberto ao público.
Sócio: Isento / Não sócio: R$ 40,00 
Inscrições pelo WhatsApp:
(13) 99789 - 8990.
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Por que uma pessoa em 
jejum prolongado ao 
receber carboidratos 

pode evoluir ao óbito em pou-
cos dias? Esta pergunta intrigou 
pesquisadores durante a II Guer-
ra Mundial, quando os sobrevi-
ventes após períodos de jejum, 
ao serem realimentados, prin-
cipalmente com carboidratos, 
apresentavam alterações labora-
toriais, clínicas e em poucos dias 
evoluíam ao óbito (9). Este quadro 
foi denominado de Síndrome da 
Realimentação (SR) (1).

Embora todos os indivíduos 
com desnutrição crônica este-
jam em risco para desenvolver a 
SR, outros fatores foram identifi-
cados, como o abuso de álcool, 
idosos, doenças com má absor-
ção e oncológicas. Na desnutri-
ção encontramos níveis séricos 
baixos de glicose, eletrólitos, de-
ficiência de vitaminas, com per-
da (ou desequilíbrio) de massa 

Síndrome da Realimentação:
CiEntífiCo

Dra. Márcia Souza Carvalho
Diretora Científica Adjunta da APM Santos

pouco conhecida e fatal
muscular e gordura (6). Quando 
ocorre ausência de alimentos por 
qualquer motivo (greve de fome, 
resgatados, inapetência, etc.) em 
qualquer lugar e de qualquer ida-
de (3) observam-se alterações no 
metabolismo de gordura e glico-
se, estimulando e aumentando a 
captação de glicose, água e ele-
trólitos para dentro das células 
ocasionando um declínio maior 
dos níveis no sangue (5). 

O jejum, mesmo em pessoas 
com taxas normais de insulina, 
desencadeia reações bioquí-
micas para se adaptar a fome, 
como glicogenólise, lipólise e 
aumento do catabolismo, com 
perda da massa muscular (8), até 
mesmo do diafragma e músculos 
intercostais, ocasionando insufi-
ciência respiratória (3). 

Na alimentação (ou administra-
ção) principalmente de carboidra-
tos, ocorre alteração dos níveis de 
insulina (2) na homeostase da glico-
se, redução de eletrólitos (fósforo, 
magnésio e potássio). A hipofosfa-
temia surge em média próximo ao 
segundo dia da realimentação, o 
que podemos considerar um sinal 
de alerta precoce (2) (8). 

Portanto, a SR se manifesta 
com hipo ou hiperglicemia, ní-
veis baixos de vitaminas e ele-
trólitos, principalmente o fósforo 

com o encadeamento de situa-
ções clínicas comuns a qualquer 
doença, com rebaixamento do 
nível de consciência, dificuldade 
na respiração, edema, alteração 
da glicemia, diarreia ou obstipa-
ção, arritmia cardíaca e outros 
sintomas (2). Entre os pacientes 
críticos com mais de sete dias de 
internação, 36,8% apresentam 
SR. A principal causa de óbito é 
arritmia cardíaca (6).

Toda pessoa que está croni-
camente adaptada a deficiência 
de nutrientes, que fica em jejum 
prolongado deve ser monitorada 
e a introdução de alimentos deve 
ser precoce, porém criteriosa. 

O tratamento da SR é constituí-
do com adequada administração 
de vitaminas, minerais e eletró-
litos antes da administração de 
carboidratos (7). A oferta carboi-
drato deve ser de 5 a 10 Kcal/
kg/dia (máximo de 200 gr/dia), 
aumentando lentamente: 5 kcal/
kg/dia em até 7 dias. Não há res-
trição de proteínas e lipídios (4). 

 Entretanto, tem sido obser-
vado pouco conhecimento e SR 
entre os profissionais de saúde, 
independente da experiência 
profissional e, como conse-
quência disso, os pacientes em 
risco não são identificados e 
tratados (1). 

1. Caldas, AC; Alves, JTM. Síndrome de realimentação em pacientes hospitalizados: série de casos e revi-
são da literatura. Artigo Original. Internacional Journal of Nutrology. Mai / Ago 2015; v. 8, n.2, p. 22-29. / 2. 
Caruso, L; Sousa, AB. Manual da equipe multidisciplinar de terapia nutricional (EMTN) - Hospital Univer-
sitário da Universidade de São Paulo – HU/USP [recurso eletrônico]. São Carlos. Editora Cubo, 2014; p. 41 
– 43. Disponível em: <www.hu.usp.br/emtn-manual>. Acesso em 07/12/2017. / 3. Castro, RCB. O que é e 
como identificar a síndrome de realimentação? 05 out. 2012. Disponível em: <http://www.nutritotal.com.
br/mod/pergres/view.php?id=13726>. Acesso em 23/06/2016. / 4. NICE. diretriz CG32 - Suporte nutricio-
nal para adultos: suporte à nutrição oral, alimentação por tubo enteral e nutrição parenteral. Publicação: 
2006. / 5. Obeid, AO; Hachem DH; Ayoub JJ.  Refeeding and metabolic syndromes: two sides of the same 
coin. Jornal Nutrition & Diabates. Beirute. 2014; v. 4, n. 6, p. 1-16. / 6. Olthof, LE et al. Impact of Caloric 
Intake in Critically Ill Patients With, and Without, Refeeding Syndrome: A Retrospective Study. Clinical 
Nutricion. Elsevier. 2017; XXX, p. 1-9.  / 7. Silva, JWM. Síndrome de Realimentação. International Journal 
of Nutrology. Ribeirão Preto, jan/abr 2013; v.6, n.1, p. 28-35. / 8. Toledo, DO et al. The use of computed 
tomography images as a prognostic marker in critically ill cancer patients. Original article. Elsevier Clinical 
Nutrition ESPEN. Available online 4 April 2018. Disponível em: < https://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S240545771730476X> Acesso em 20/04/2018. / 9. Viana, LA et. al.  Síndrome de Reafectação: 
relevância clínica e nutricional. ABCD, São Paulo, março de 2012; v. 25, n. 1, p. 56-59.
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CiEntífiCo

Resumo

Objetivo
Analisar os níveis de colesterol 

e triglicérides de crianças porta-
doras de doença renal, acompa-
nhadas em ambulatório de ne-
frologia pediátrica, e definir seu 
papel na progressão da doença, 
dado seu efeito cumulativo.

Métodos
Trata-se de um estudo analí-

tico retrospectivo que analisou 
o prontuário de 527 pacientes 
acompanhados em ambulatório 
de nefrologia pediátrica de hos-
pital de referência na Baixada 
Santista. Coletadas as variáveis 
e os biomarcadores de interesse, 
foi realizado um cruzamento de 
dados que relaciona os valores 
de colesterol e frações, triglicéri-

Trabalho Científico vencedor do VII 
Congresso Interdisciplinar da APM Santos

des e glicemia com os testes de 
função renal (creatinina sérica, 
cleareance de creatinina, ureia e 
ácido úrico) sendo que, para de-
terminação da função renal, foi 
utilizada a fórmula de Schwartz. 
Inicialmente, o estudo foi realiza-
do com uma análise transversal 
da primeira consulta de todos os 
pacientes e prosseguiu com um 
estudo evolutivo das demais con-
sultas anuais.

Resultados
Dado o espaço amostral de 

264 pacientes, a maioria dos 
pacientes apresentou diagnósti-
co nutricional de eutrofia (52,3%), 
com valores séricos de colesterol, 
triglicérides e glicose dentro do 
padrão de normalidade (acima 
de 60%). No entanto, menos de 
25% dos pacientes apresentaram 

Avaliação dos Níveis Séricos de Colesterol e Triglicérides de Pacientes 
Acompanhados em Ambulatório de Nefrologia Pediátrica em Hospital 

de Referência da Baixada Santista

Co-autores: Juliana Gregui Hernan-
dez, Roberto Gabriel Santiago No-
vello, Dra. Maria Célia Cunha Ciaccia.

Autor: 
Gabriela Trindade 
Calixto

os valores de função renal ade-
quados para sexo e idade. 

Ao analisar a relação entre os 
biomarcadores e função renal 
observa-se que a elevação do 
colesterol total, LDL colesterol, 
glicemia e triglicérides mostram 
tendência de prejuízo da função 
renal (p valor: 0,167; 0,071; 0,094; 
0,034 respectivamente). Já a ele-
vação do HDL colesterol mostrou 
tendência de melhora da função 
renal (p valor: 0,0868).

Conclusão
Diante dos achados do presente 

estudo é possível observar que a 
alteração dos valores dos biomar-
cadores específicos da síndrome 
metabólica exercem uma ten-
dência direta sobre a função re-
nal conduzindo o paciente a pior 
prognóstico da patologia renal. 

(13) 99789 - 8990

NOSSO WHATSAPP MUDOU!
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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.

DR. BRUNO DE LUCA 
OLIVEIRA
Oftalmologista

Como conheceu a Associa-
ção Paulista de Medicina 
- Santos? Desde a faculda-
de sempre tive um relacio-
namento próximo com a as-
sociação, que cresceu ainda 
mais com a aproximação dos 
pais da minha esposa.
Por que acha importante 
ser associado? Acredito que 
uma medicina forte passa 

necessariamente por médi-
cos unidos, papel que a APM 
Santos vem prestando de 
uma forma exemplar.
O que teve de retorno du-
rante esse tempo de as-
sociado? O contato com 
médicos de diversas especia-
lidades,  o conhecimento em 
áreas médicas e não-médi-
cas me fez crescer profissio-
nalmente e, também, como 
pessoa.
Quais são seus hobbies? 
Adoro viajar e conhecer luga-
res diferentes e experimentar 
coisas novas. Quando estou 
em casa gosto de assistir a 
séries e jogar vídeogame, 
recentemente me inscrevi 
para algumas aulas de violão 
(começando um hobby dife-
rente e experimentando algo 
novo).

Quais foram os livros lidos 
recentemente? Acabei de 
ler “Enclausurado”,  um livro 
bastante inusitado, que con-
ta a história de um feto que 
narra através de sua perspec-
tiva uma trama para assassi-
nar seu pai.
Qual musica ou estilo musi-
cal você gosta ou costuma 
ouvir? Sempre gostei muito 
de música, acho fantástica a 
ideia de alguém cantando ou 
tocando algum instrumento 
ser capaz de influenciar nosso 
estado de espírito. Ouço (e 
gosto muito de) Engenheiros 
do Hawai, desde que consigo 
me lembrar. Também tenho 
escutado bastante sertanejo 
(gosto mais das músicas mais 
antigas) e música pop. Ou seja, 
sou apaixonado por música!  
Quem foi sua inspiração na 

medicina? Meu avô, médico 
mineiro que com seu CRM 
de poucos dígitos, suas estó-
rias e histórias sobre a medi-
cina e as pessoas, por 3 dé-
cadas me provocou a ser um 
bom médico e uma pessoa 
melhor. 
Quem é a pessoa especial, 
que te “toca a alma”? Minha 
esposa que com o sorriso 
mais lindo do mundo, topou 
ser minha parceira de vida 
inteira, desde a faculdade de 
medicina.
Uma palavra para os estu-
dantes de medicina: Poucas 
pessoas têm a oportunidade 
de ganhar a vida aliviando o 
sofrimento, algumas vezes 
você vai receber o reconhe-
cimento por isso. Na maioria 
das vezes não. Mas, em todas 
as vezes vale a pena.

DRA. LOURDES TEIXEIRA 
HENRIQUES
Clínica Médica / Dor / Acupuntura

Como conheceu a Associa-
ção Paulista de Medicina? 
Em 1974, quando entrei na 
Faculdade de Ciências Mé-
dicas de Santos, alguns pro-

fessores eram da Diretoria da 
Associação e incentivavam 
nossa frequência.
Porque acha importante 
ser Associado? Sempre foi 
uma honra para mim ser as-
sociada, um ponto de encon-
tro com os colegas, como 
também de atualização.
O que teve de retorno du-
rante esse tempo de asso-
ciado? Muitos amigos, impa-
gável!
Quais são seus hobbies? 
Adoro viajar com a família, 
ler, filmes.

Quais foram os livros lidos 
recentemente? Sou ecléti-
ca, gosto de política, ficção, 
biografias, etc.
Qual música ou estilo mu-
sical você gosta e costuma 
ouvir? Aquelas que me fa-
zem fechar os olhos e voltar 
ao passado, principalmente. 
Quem foi a inspiração na 
Medicina? Desde criança, 
esta profissão me encanta. 
Fui aluna dos professores Nei 
Romiti, Domingos Delascio,  
Vallejo, grandes e honrados 
mestres. Há 28 anos conheci 

o professor Ysao Yamamura, 
mudou a minha história.
Quem é a pessoa especial, 
que te “toca a alma”? Duas 
criaturas fascinantes que aflo-
raram dentro de mim, Gui-
lherme e Gustavo.Uma pala-
vra para os estudantes de 
Medicina. A Medicina nem 
sempre cura, mas deve aliviar 
as dores e o sofrimento das 
pessoas. Por isso, ouvir com 
carinho e atenção a queixa 
do paciente é fundamental 
no diagnóstico e principal-
mente, no tratamento.
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02/10 – 19h:  Aula Liga de Dermatologia UNILUS e UNIMES
02/10 – 19h: I Curso de Diagnóstico por Imagem UNIMES
03/10 – 20h: Reunião do Departamento de Endocrinologia da APM 
Santos
04/10 – 17h: Curso PPCR Harvard
04/10 – 19h: Aula Magna do Departamento de Oftalmologia da APM 
Santos
05/10 – 19h: Aula Liga de Cirurgia Pediátrica UNILUS
09/10 – 19h: I Curso de Diagnóstico por Imagem UNIMES
11/10 – 17h: Curso PPCR Harvard
11/10 – 19h: Reunião Serviço de Coloproctologia da Santa Casa de 
Santos 
11/10 – 19h: Aula Clube da Tireoide Santos “Exame Intraoperatório 
de Congelação”
15/10 – 20h: Reunião do Departamento de Alergia da APM Santos
16/10 – 19h: I Curso de Diagnóstico por Imagem UNIMES
18/10 – 17h: Curso PPCR Harvard
19/10 – 19h: Aula Liga de Cirurgia Pediátrica UNILUS
19 e 20/10: Jornada de Medicina Esportiva
23/10 – 19h: Aula Liga de Dermatologia UNILUS e UNIMES
23/10 – 19h: I Curso de Diagnóstico por Imagem UNIMES
25/10 – 17h: Curso PPCR Harvard
25/10 – 19h: Reunião Serviço de Coloproctologia da Santa Casa de Santos 
25/10 – 19h30: II Curso de Cirurgia Pediátrica
26/10 – 19h: Aula Liga de Cirurgia Pediátrica UNILUS
30/10 – 19h: I Curso de Diagnóstico por Imagem UNIMES
30/10 – 20h: Reunião Departamento de Cirurgia Geral da APM Santos

Ponto de Encontro
Sextas-Feiras  21h

Agenda 
Científica

CiEntífiCo

Agenda de Outubro
05/10: Bossa Trio
26/10: Percio Becker e Convidados 

Noite da Pizza
em Comemoração dos 11 anos do 

Projeto Menina-mãe

21/09 – 20h30
Convite: R$ 50,00. Local: APM Santos

Pizzas da Pizzaria Kokimbos
Música ao vivo e instrutores de dança.
Convites na secretaria da APM Santos. 

O Setembro Laranja é uma campanha 
de conscientização sobre a importância 
da alimentação adequada e atividades 
físicas para as crianças. O Depto. de Pe-
diatria da APM Santos, em parceria com 
e Regional Santos da SPSP convidam, no 
dia 18 de setembro para falar sobre o 
assunto:

19h às 19h30 – Lanche de boas vindas
19h30 às 20h20 – Conferência “Obesi-
dade Infantil: Como Prevenir e Tratar 
– A Visão do Endocrinologista Infantil” 
Dra. Juliana Godoy
20h20 às 20h40 – Coffee Break
20h40 às 21h30 – Conferência “A Impor-
tância da Alimentação Complementar 
e Como Indicar Atividades Físicas na 
Criança – A Visão do Nutrologista”  
Dra. Sandra Minakawa de Mattos.

Obesidade Infantil
palEstras
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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

Agosto Dourado

XV Fórum da Rede Social de Amamentação da Costa da Mata Atlântica realizado em 29/08/18. Palestra “Amamentação é a base da vida” - Dr. Jayme Murahovschi

O Projeto Menina-mãe no Agosto Dourado “Patologias associadas ao uso inapropriado de Bicos artificiais” -  Dr. Pedro Vinha, 
também realizada dia 29/08/2018


