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Instituto de Análises Clínicas 
de Santos, 90 de excelência 
 em medicina diagnóstica.
Dr. Mario Flavio de Paes e Alcantara - CRM -SP 10223

Abril Azul:
conscientização 
sobre o autismo

Abril Azul:
conscientização 
sobre o autismo

O Dia Mundial da Conscientização do Autismo foi criado pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) em 2007 e é comemo-
rado no dia 2 de Abril, com o intuito de alertar as sociedades 

e governantes sobre esta doença, ajudando a derrubar 
preconceitos e esclarecer a todos. 
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Dra Ana Beatriz Soares
Presidente da APM Santos 

Ah, a 
tecnologia...

Através do Global Summit Telemedicine & Digital Health, que ocor-
reu no Transamérica Expo Center em abril, pudemos avaliar a im-
portância, interesse e magnitude do tema para nós, médicos.

1500 médicos aproximadamente dispensaram um tempo para entender 
o que é seus prós e contras, suas facilidades e dificuldades.

Vários temas foram abordados: exemplos práticos de inteligência artifi-
cial e saúde, tele UTI, tele radiografia, protenção de dados e seus reflexos 
na saúde, experiência prática em outros locais do mundo como Portugal, 
França, EUA, Alemanha e Austrália.

Neste momento, foi também apresentada uma pesquisa solicitada pela 
APM com muitos dados interessantes feita com 1614 médicos do Estado 
de SP.

• 91,39% responderam que os hospitais e instituições nos quais traba-
lham já fazem uso de tecnologia,

• 98% concordam que as novas tecnologias trazem avanços para a Me-
dicina e a assistência aos pacientes,

• 76% usam prontuário eletrônico,
• 78% são favoráveis à utilização de ferramentas de mensagens instantâ-

neas como WhatsApp entre médicos e pacientes.
Esta pesquisa completa encontra-se à disposição na APM e disponibili-

zaremos no site para que todos possam acompanhar.
A APM tem entendimento de que é urgente normalizar a Telemedicina 

no Brasil, já que as regras válidas datam de 2002, ou seja, muito tempo, 
considerando a velocidade dos avanços das tecnologias em saúde.

Algumas dificuldades ainda estão por serem totalmente equacionadas, 
como sigilo médico.

Finalizo com uma frase do nosso presidente da APM Estadual, Jose Luis 
Gomes do Amaral: 

“Compartilhando as dúvidas evoluímos para certezas“... 

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 09/04/2019.
Imagens: Divulgação e suportes Pixabay e Freepik.
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Nesta segunda-feira, 18 de 
março, a Comissão Estadual 
de Negociação deu início 

aos trabalhos de 2019, apresentan-
do a pauta de negociação com as 
operadoras de saúde, na sede da 
Associação Paulista de Medicina. O 
destaque fica pelo reajuste de hono-
rários a ser solicitado formalmente: 
14,07% - o que engloba a variação 
do Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), entre janeiro de 2018 
e janeiro de 2019, e 10% de recom-
posição de valores historicamente 
perdidos. “Há tempo estamos tra-
balhando com a recomposição, pois 
há uma defasagem muito grande 
dos honorários. Houve uma pactua-
ção, em 1996, que definiu a consulta 
em R$ 29. Se trouxermos isso para 
hoje, corrigido pelo Índice Geral de 
Preços do Mercado (IGP-M), ficaria 
na faixa dos R$ 180. Na média das 
negociações do ano passado, as 
consultas giraram em torno de R$ 
100 – ou seja, ainda há defasagem”, 
explica Marun David Cury, diretor 
de Defesa Profissional da APM  SP.

Além disso, o segundo item da 
pauta é que as operadoras levem 
ao debate dos médicos toda e 
qualquer sugestão de alteração 
dos critérios de remuneração que 
sejam distintos do fee-for-service 
(ou remuneração por serviços pres-
tados). Hoje, há no mercado profis-
sionais recebendo por DRG (sigla 

dEfEsa profissional

Saúde Suplementar: Comissão de Negociação define 
pauta de reivindicações dos médicos para 2019

para Diagnosis Related Groups), por 
pacotes, por consulta global e por, 
entre outros modelos, remuneração 
baseada em valor.

Para João Sobreira de Moura Neto, 
diretor adjunto de Defesa Profissio-
nal da APM SP, é essencial que os 
médicos entendam e estudem os 
novos modelos de remuneração 
propostos pelas operadoras. Os pro-
fissionais de medicina precisam de 
informação para que possa se posi-
cionar, evitando proposituras que ve-
nham de cima para baixo, trazendo 
ainda mais perdas aos honorários. 
“As empresas sabem o que fica me-
lhor para elas, mas nós não vemos o 
que é mais interessante para os mé-
dicos. Precisamos nos posicionar so-
bre o que vamos ou não aceitar em 
termos de modelo, para depois po-
der negociar os reajustes”, afirma.

Florisval Meinão, diretor Adminis-
trativo da APM, aproveitou a oca-
sião para fazer um balanço da luta 
da entidade, em parceria com as so-
ciedades de especialidades, pela va-
lorização do profissional médico na 
saúde suplementar. “Desde que foi 
criada a tabela da AMB até os dias 
de hoje, a defasagem de remune-
ração é gigantesca. Assim, sempre 
lutamos para reverter esse quadro. 
A Lei 13.003 foi um esforço, mas a 
regulamentação colocou esse item 
do IPCA como patamar de reajuste 
e vários médicos passaram a rece-

ber, inclusive, 20%, 15% do Índice, o 
que não representa nada”, relembra.

A partir daí, conforme relatou o ex-
-presidente da entidade, a APM re-
solveu negociar diretamente com as 
empresas, em um trabalho liderado 
pelos diretores de Defesa Profissio-
nal nos últimos seis anos. “Foi assim 
que conseguimos um patamar de 
reajuste que vem repondo a infla-
ção e conquistamos alguns ganhos 
pontuais. Estamos avançando. Esta 
proposta [de 2019] permite uma ne-
gociação clara, mostrando que isso 
é que os médicos de São Paulo que-
rem”, completou Meinão.

Por fim, a pauta solicita que, a 
partir do momento da negociação 
entre operadora e APM, haja um 
compromisso de não descreden-
ciamento de profissionais pelo 
período de 12 meses. Segundo 
o assessor médico da diretoria da 
Associação, Marcos Pimenta, toda 
semana a entidade recebe diversos 
e-mails de colegas médicos relatan-
do descredenciamento por parte de 
operadoras diferentes.

A Comissão Estadual de Nego-
ciação é formada pela APM e suas 
Regionais, com apoio da Academia 
de Medicina de São Paulo e das so-
ciedades de especialidades. Agora, 
com a definição da pauta, o grupo 
começará a convidar representantes 
das operadoras de planos de saúde 
para rodadas de negociação.
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Abril Azul: conscientização 
sobre o autismo

CiEntífiCo

Dra Mailu Enokibara de 
Paula

Psiquiatra
Coordenadora do MULTITEA 

de Santos

O Dia Mundial da Conscienti-
zação do Autismo é come-
morado dia 2 de Abril e foi 

criado pela Organização das Na-
ções Unidas (ONU), em 18 de De-
zembro de 2007, com o intuito de 
alertar as sociedades e governan-
tes sobre esta doença, ajudando a 
derrubar preconceitos e esclarecer 
a todos. 

O Transtorno do Espectro do 
Autismo (TEA) é uma condição 
que tem início precoce e cujas di-
ficuldades tendem a comprometer 
o desenvolvimento do indivíduo, 
ao longo de sua vida, ocorrendo 
uma grande variabilidade na inten-
sidade e forma de expressão da 
sintomatologia, nas áreas que de-
finem o seu diagnóstico. 

É um transtorno invasivo do 
desenvolvimento, caracterizado 
por anormalidades qualitativas 
e abrangentes, que acometem 
alguns domínios do desenvolvi-
mento, como interação social re-
cíproca, alterações sensoriais e co-
municação. 

Atualmente, o TEA é com-
preendido como uma síndrome 
comportamental complexa que 

possui etiologias múltiplas, com-
binando fatores genéticos e am-
bientais. Até o momento, as bases 
biológicas que buscam explicar 
a complexidade do transtorno 
são apenas parcialmente conhe-
cidas e, por isso, a identificação 
e o diagnóstico do transtorno 
baseiam-se nos comportamentos 
apresentados e na história do de-
senvolvimento de cada indivíduo.

Estima-se que o autismo atinja 
1% da população, o que corres-
ponde a 70 milhões de pessoas no 
mundo, incidindo em uma (1) para 
cada 60 crianças, conforme dados 

da Organização Mundial da Saúde 
(OMS). Em Santos, o TEA acomete 
entre 4 e 8 mil pacientes, segundo 
estimativas.

Multitea
Para o enfrentamento da realida-

de gerada pelo crescente número 
de diagnósticos de TEA, a Unimed 
Santos estruturou o MultiTEA - Nú-
cleo Multidisciplinar do Transtorno 
do Espectro Autista. O serviço é 
inovador, multidisciplinar e indivi-
dualizado, respeitando o perfil de 
cada paciente e suas necessidades 
específicas, para que seja alcança-
do um conjunto de resultados.

Tratamento 
Análise do Comportamento Apli-

cada (ABA, do inglês, Applied Be-
havior Analysis) é uma intervenção 
terapêutica reconhecida devido à 
sua evidência, critérios científicos e 
eficácia.  Diversos estudos desta-
cam a intervenção precoce como 
fator fundamental para a melho-
ra do quadro clínico do autismo, 
gerando ganhos significativos e 
duradouros no desenvolvimento 
da criança. Os objetivos do trata-
mento são promover autonomia e 
independência, melhorar a quali-
dade de vida, desenvolver habili-
dades sociais, sensoriais e motoras 
ao indivíduo.

“É um transtorno in-
vasivo do desenvolvi-
mento, caracterizado 
por anormalidades 

qualitativas e abran-
gentes, que acome-
tem alguns domínios 
do desenvolvimento, 
como interação social 
recíproca, alterações 

sensoriais 
e comunicação ”.
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notas

A Diretoria da APM 
Santos marcou pre-

sença no Global Summit 
Telemedicine & Digital 
Health, evento da Asso-
ciação Paulista de Me-
dicina, que aconteceu 
entre 04 a 06 de abril, no 
Transamérica Expo Cen-
ter, reunindo grandes 
expoentes nacionais da 
Saúde e especialistas in-
ternacionais em Teleme-
dicina.

Telemedicina

1º Vernissage com Música 
da APM Santos

Programação
• 08h-08h30  Recepção e Café da Manhã

• 08h40-09h40 Diabete Mellitus no Idoso (Alzheimer)
Prof. Dr. João Eduardo Nunes Salles (Professor Assistente da Fac. 
de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo/Presidente da Co-
missão Científica da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Meta-
bologia)

• 09h40-10h40 Avaliação e Tratamento de Nódulos Tireoidianos
Profa. Dra. Ana Amélia Fialho de Oliveira Hoff (Chefe de Endocri-
nologia no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo)

• 10h40-11h   Coffee break

• 11h-12h Novidades em Obesidade
Profa. Dra. Maria Edna de Melo (Médica Assistente do Grupo de 
Obesidade e Síndrome Metabólica do Hospital das Clínicas da Facul-
dade de Medicina da USP/ Chefe da Liga de Obesidade Infantil do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP / Diretora do 
Departamento de Obesidade da Sociedade Brasileira de Endocrino-
logia e Metabologia - SBEM)
• 12h   Encerramento

4º Encontro de Endocrinologia 
do Litoral Paulista

25 de Maio de 2019
APM Santos - Av. Ana Costa, 388 - Santos – SP

Envie sua solicitação de inscrição para atendimentoassociado@apmsantos.org.br
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EntrEvistas - EntrE GEraçõEs 

Dra. Mariana Salgado e Carvalho
Residente em Oftalmologia

Como conheceu a Associação Pau-
lista de Medicina - Santos?  
Mariana: Conheci a APM Santos 
quando ainda era AMS (Associação 
dos Médicos de Santos), e esse lugar 
tinha um significado diferente para 
mim. Minha mãe é médica e sempre 
foi associada, então a APM sempre 
fez parte da minha vida. Eu era crian-
ça e passava parte dos meus domin-
gos de sol na Associação, onde eu 
ia brincar com a minha irmã e com 
meus amigos e podia passar o dia in-
teiro na piscina. 
Por que acha importante ser As-
sociada? Mariana: Ser associado 
une a classe médica, de modo que 
favorece a constante atualização pro-
fissional e permite a troca de conhe-
cimentos. 
O que teve de retorno durante esse 
tempo de associada? Mariana: A 
APM me trouxe boas memórias, di-

Dra. Lenice Matano Salgado e Carvalho
Oftalmologista

Como conheceu a Associação Paulis-
ta de Medicina-Santos? Lenice: Nasci 
em Santos. Lembro de, ainda pequena, 
passar em frente à antiga Associação 
dos Médicos de Santos e pensar que al-
gum dia seria médica e frequentaria essa 
casa. Logo que foi possível, me associei.
Por que acha importante ser Associada? 
Lenice: Acho muito importante ser as-
sociada, pois podemos encontrar os co-
legas num clima mais descontraído: seja 
na piscina, nas festas ou na barraca de 
praia. Além disto, contribuimos com a 
manutenção deste patrimônio que é o 
bem de toda uma classe que precisa se 

Mãe e filha

unir cada vez mais nesta época de tan-
tas dificuldades.
O que teve de retorno durante esse 
tempo de associada? Lenice: Aqui na 
APM foi possível participar de progra-
mas sociais, culturais, esporte, lazer, re-
uniões científicas e importantes discus-
sões de defesa de classe.
Quais são seus hobbies? Lenice: 
Atualmente meus hobbies são culinária 
e jardinagem.
Quais foram os livros lidos recente-
mente? Lenice: Infelizmente ainda leio 
muito mais material científico da minha 
área, mas li recentemente um livro de 

Sidney Sheldon, “Se houver amanhã”. 
Gosto também de ler a revista Super 
interessante. 
Qual música ou estilo musical você 
gosta e costuma ouvir? Lenice: Meu 
gosto musical é bem variado. Ouço 
MPB, clássicos e hits dos anos 80. 
Quem foi a inspiração na Medicina? 
Lenice: Foram muitos os colegas que 
admirei e admiro na Medicina. Porém 
não poderia deixar de dizer que minha 
grande inspiração no início da carreira 
foi o oftalmologista Dr. Armindo Terra 
Colmenero, meu chefe no estágio.
Quem é a pessoa especial, que te 
“toca a alma”? Lenice: Todas as pes-
soas dedicadas ao próximo em qual-
quer área da vida humana, todo gesto 
de benfeitoria pelo próximo, tocam mi-
nha alma.
Uma palavra para os estudantes de 
Medicina: Lenice: Para os estudantes 
digo que: procurem fazer o melhor, dar 
o melhor de si, estudar e se atualizar 
sempre; a recompensa será diária. No 
entanto, vivam com intensidade, amem 
muito, tenham hobbies e sejam felizes!

versão e com o amadurecimento 
também me trouxe conhecimento 
e aprofundamento na área médica, 
desde as ligas acadêmicas que fre-
quentei durante a faculdade até as 
reuniões clínicas na residência de Of-
talmologia. 
Quais são seus hobbies? 
Mariana: Estar em conexão com 
a natureza me traz o equilíbrio ne-
cessário para viver com mais leveza 
a intensa rotina de vida de uma re-
sidente médica. Caminhar na praia, 
fazer trilhas, meditação e yoga são 
atividades que fazem parte do meu 
dia a dia.  
Quais foram os livros lidos recen-
temente? Mariana: Sou vegana 
há 1 ano e estou atualmente apren-
dendo com o “How to create a vegan 
world”, do escritor e ativista Tobias 
Leenaert. Qual música ou estilo mu-
sical você gosta e costuma ouvir? 

Mariana: Ultimamente, meu inte-
resse pela música nacional tem cres-
cido bastante, do MPB ao rap. 
Quem foi a inspiração na Medicina? 
Mariana: Meu primeiro exemplo 
como médica: minha mãe; por exer-
cer a medicina com excelência, sem 
nunca perder a humanidade e o al-
truísmo apesar das dificuldades en-
contradas diariamente como precep-
tora, médica e mãe.
Quem é a pessoa especial, que te 
“toca a alma”? 
Mariana: Minha avó, Dorothy, que 
aos 94 anos me ensina a ser um ser 
humano melhor a cada dia.
Uma palavra para os estudantes de 
Medicina. Mariana: Que nenhum 
status nos faça perder a simplicidade, 
que as dificuldades diárias nos façam 
ser mais humanos, e que possamos 
seguir nosso propósito com verdade, 
altruísmo e amor.

Neste espaço, associados mais novos e os mais antigos são entrevistados, falando sobre profissão, a importância 
do associativismo e do fortalecimento da associação. Com isso, esperamos que outros médicos se entusiasmem, 

se juntem a nós e desfrutem desta convivência fraterna.
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03/04 – 20h:  Reunião do Departamento de Endocrino-
logia da APM Santos
04/04 – 19h30: Reunião Serviço de Coloproctologia da 
Santa Casa de Santos
08 a 11/04 – 19h30: Curso de Glaucoma – O que eu 
preciso saber?
08/04 – 19h: Aula - Liga de Cirurgia do Aparelho Di-
gestivo
11/04 – 19h30: Reunião Serviço de Coloproctologia da 
Santa Casa de Santos
12/04 – 08h30: III Simpósio de Prevenção e Tratamen-
to de Doenças Infecto Contagiosas
15/04 – 20h: Reunião do Departamento de Alergia da 
APM Santos
16/04 – 19h: Jornada Liga de Transplante UNILUS
16/04 – 19h: Aula Liga de Cirurgia Pediátrica UNILUS
17/04 – 19h30: Reunião das Ligas de Dermatologia 
UNILUS e UNIMES
18/04 – 17h: Curso PPCR Harvard 
18/04 – 19h: Reunião Serviço de Coloproctologia da 
Santa Casa de Santos
22/04 – 19h: Aula - Liga de Cirurgia do Aparelho Di-
gestivo
23/04 – 19h: Aula Liga de Cirurgia Pediátrica UNILUS
24/04 – 19h30: III Curso de Cirurgia Pediátrica
25/04 – 17h: Curso PPCR Harvard 
25/04 – 19h: Reunião Serviço de Coloproctologia da 
Santa Casa de Santos
30/04 – 19h: Curso de Radiologia UNIMES

AGENDA CIENTÍFICA

CiEntífiCosoCial

ABRIL

Ponto de Encontro
Sextas-Feiras  21h

Agenda de Maio

03/05: Percio Becker
10/05: Manuel Florêncio
17/05: Bossa Trio
24/05: Bolerolero
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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

ClassifiCados

Os associados da APM Santos podem publicar anúncios gra-
tuitamente nesta seção referentes a aluguel de salas, apare-

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

Sala em cj. de consultórios: Avenida Ana Costa 
414/85. Temos disponível para alugar 1 sala todas 
as manhãs e 2 tardes (segunda e sexta-feira) Info. 
consultório: (13)3234-8677 ou (13)99751-2640. 
Tratar c/ Jane Sant Anna Nascimento Cunha (jane-

santannacunha@live.com).

Médicos Especialistas para clínica Dr. Examina 
em SV: Fazemos Consultas, Cirurgias e Exames 
exclusivamente Particulares. Precisamos das Es-
pecialidades: Endocrinologia, Otorrinolaringologia, 
Reumatologia, Hematologia e Neurologia. Contatos: 
(13) 3304-7976 (Thiago ou Dario), e-mail: drexami-

na@drexamina.com.br.

 Aluguel de consultório: Edifício Helbor. Segunda 
e sexta – feira, todo o período. 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 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 pro-
cedimentos cirúrgicos: Av. Ana Costa 416, cj. 51, 
Gonzaga. Sem restrição de especialidade. Infraes-
trutura nova e completa. 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 pes-
soas. R. Carvalho de Mendonça, 189. Ver/tratar - tel: 

(13) 99147-2885.

Aluga-se casa na praia de Toque Toque Peque-
no: 100 metros da praia. 4 suítes. Acomoda 12 pes-
soas confortavelmente. Natal e Ano novo. 10 dias 
R$1500.00 por dia. Somente  família. Número de 
pessoas limitado em contrato. Vaga para 3 carros 
na frente da casa. Contato: Dr. Marcos Bois – (13) 

99105-1050

soCial

Eventos que movimentaram 
a sede da APM Santos

Aula de Hipertensão Arterial ministrada pela Cardiologista, Dra. Ana Lúcia Nunes Pereira, aos médicos do Programa 
Mais Médicos da Baixada Santista.

1ª Aula de 2019 do Curso de PPCR – Harvard

3ª Turma do Curso de Vinhos

Reunião com ex-presidentes da APM Santos Encontro Interdisciplinar de Patologias do Quadril


