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Nos dias 1 e 2 de junho, tive a oportunidade de representar 
a APM Santos no 2º Encontro de Líderes da APM Esta-
dual, na Estância Hidromineral de São Pedro. O objetivo 

principal do Encontro foi a troca de informações entre as várias 
APMs do Estado de São Paulo. E, com muito orgulho, digo que 
com todo o trabalho e esforço das últimas Diretorias consegui-
mos grande destaque: tanto em número de associados como em 
pioneirismo pelas atitudes e ações para vencer as dificuldades 
inerentes à manutenção da sede e falta de interesse dos médicos 
jovens a compreender, aceitar e integrar o associativismo. Este 
último fato se repete em todas as regionais. 

Além disso, nossa regional é a única que mantém um, ou melhor 
dizendo, dois projetos sociais de grande porte: Projeto Menina-
-mãe e Rede de Amamentação, um Congresso anual, 45 depar-
tamentos científicos funcionando e ligas de estudantes das duas 
faculdades existentes em Santos. 

Todos estes itens e muitos outros que acontecem na APM San-
tos são fruto de trabalho árduo e sério desenvolvido ao longo 
dos anos. A fachada de nossa casa encontra-se iluminada de vá-
rias cores. Nosso objetivo é alertar e prevenir várias patologias 
durante todo o ano com as campanhas amplamente divulgadas 
na mídia. 

Assim, alinhamo-nos a todas as outras APMs para que o associa-
tivismo tenha cada vez mais valor. 

Expediente
JORNAL APM SANTOS é uma publicação mensal 

da Associação Paulista de Medicina - Santos, 
fundada em 7 de setembro de 1939. 
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A Associação Paulista de Medicina lançou 
oficialmente, em 20 de maio, uma ferra-
menta digital com potencial de se trans-

formar em um novo marco da saúde. Trata-se 
da plataforma DrApp-APM, que, já em seu pri-
meiro momento, coloca um contingente de 3 
milhões de pacientes conectados diretamente 
com os seus 30 mil associados, para, a qual-
quer momento, agendar consultas e realização 
de procedimentos diversos.

Prático, seguro e com 100% de sigilo, o apli-
cativo DrApp-APM pode ser baixado em qual-
quer celular, Iphone ou Android, gratuitamente. 
Feito o download, o médico associado da Asso-
ciação Paulista de Medicina estará habilitado a 
disponibilizar horários de suas agendas que 
julgar mais convenientes, para atendimento ao 
público cadastrado no aplicativo.

Esses milhões de eventuais pacientes são as-
sociados (e dependentes) de entidades de 
classes do Estado de São Paulo, como a Cai-
xa de Assistência dos Advogados de São Pau-
lo da OAB/SP (Caasp), os Conselhos Regionais 
de Corretores de Imóveis e de Representantes 
Comerciais do Estado de São Paulo (Creci/SP e 
Core/SP), e as Associações Brasileira e Paulista 
de Cirurgiões Dentistas (ABCD e APCD).

“Já em seu primeiro mo-
mento, coloca um 

contingente de 3 milhões 
de pacientes conectados 
diretamente com os seus 
30 mil associados, para, 

a qualquer momento, 
agendar consultas e 

realização de 
procedimentos diversos”.

DrApp- APM:

Divulgação APM SP

O valor a ser praticado é de livre arbítrio do 
médico, desde que respeitados os portes da 
Classificação Brasileira Hierarquizada de Proce-
dimentos Médicos (CBHPM).

Não há qualquer taxa ou desconto sobre o 
pagamento, feito por cartão de crédito pelos 
pacientes, que é repassado integralmente ao 
profissional de medicina. Também não há cus-
tos para o cadastramento, vale repetir.

Outro ponto importante é que o pagamen-
to é todo automatizado, sem possibilidade de 
glosas, e ocorre 30 dias após a confirmação do 
atendimento. Todo o processo tem a chancela 
da Associação Paulista de Medicina.

Enfim, o DrApp-APM se configura em alter-
nativa ao atendimento com remuneração justa, 
além de abrir a milhões de pacientes consultas 
e tratamentos particulares, com excelência.

associado da APM tem 
agora mais de 3 milhões 
de pacientes potenciais

Defesa Profissional
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‘‘Save the Date’’

Frequentemente recebemos 
em convites a expressão 
“Save the Date” (Guarde essa 

data) para os mais diversos even-
tos, casamentos, festas familiares, 
eventos acadêmicos, eventos so-
ciais, eventos de laboratórios. 

Mas este “Save the Date” para 
os dias 13 e 15 de agosto de 
2019, realmente vale a pena, 
pois é o período em que vamos 
realizar o nosso VIII Congresso 
Interdisciplinar da APM San-
tos e terá como tema principal 
Longevidade. A programação foi 
realizada com a colaboração de 
vários Departamentos da APM 
Santos.

Para a palestra inaugural o Prof. 
Dr. Mario Saad fará a palestra ”A 
Microbiota ao longo da Vida”. 
Professor-Titular do Departamen-
to de Clínica Médica da FCM-
-UNICAMP, realizou o pós-dou-
torado na Harvard University, já 
orientou 26 alunos de doutorado 
e 10 pós-doutores, além de ter 
publicado, aproximadamente, 
230 artigos em revistas inter-
nacionais, citados mais de 5.600 
vezes! 

A palestra é simplesmente im-
perdível.

No dia 14 de agosto seremos 
brindados com as palestras sobre 
temas super atuais, que frequen-
temente a mídia tem evocado, 
muitas vezes, sem o comprome-
timento cientifico e ético que o 
assunto requer. 

Os assuntos ‘‘vacinas’’ e ‘‘suple-
mentos’’ serão proferidos respec-
tivamente pelas Dras. Carolina 
Masutti (infectopediatra) / Yara 
Soares de Novaes Santanna (car-
diologista) / Vivian Gomes Marçal 
(ginecologista). Todas as médicas 
atuam em Santos e mostrarão 
suas experiências sobre a “Linha 
do tempo sobre vacinas”.  

Sobre suplementos, teremos 
“Da infância à longevidade” 
e no mesmo dia, encerrando a 
noite, o Dr. Eduardo Calmon de 
Moura, Professor Assistente de 
Psiquiatria e Coordenador do 
Internato em Saúde Mental do 
Departamento de Medicina da 
Universidade Metropolitana de 
Santos – UNIMES, dentro do tema 
Desafios da Psiquiatria comen-
tará “O que o não-especialista 

Congresso Interdisciplinar

Longevidade é o tema do VIII 
Congresso Interdisciplinar 

precisa saber”, assunto mais do 
que necessário a todos que não 
exercem a especialidade.

E, encerraremos no dia 15 de 
agosto de 2019 com a apresen-
tação do trabalho vencedor. An-
teriormente anunciávamos e não 
tínhamos a oportunidade da 
apresentação. 

O tema “Programação Me-
tabólica da Obesidade” é um 
assunto que dispensa qualquer 
comentário: sempre atual e de in-
teresse de todos, sendo médico 
ou, até mesmo, paciente. Quem 
não quer entender melhor a obe-
sidade e eventualmente “perder 
uns quilinhos”?

Teremos a oportunidade de 
discutirmos a “Medicina Integra-
tiva/Acupuntura: contraponto 
à Polifarmacoterapia”, assunto 
de uma preocupação constante, 
tanto nossa, como de nossos pa-
cientes.

Então, Save the Date: 13 a 15 
de agosto de 2019. 

Lembrando que as inscrições 
serão abertas em breve e serão 
gratuitas, porém, limitadas. 

Participem!

Por Comissão Organizadora do VIII Congresso Interdisciplinar da APM Santos

“as inscrições 
serão abertas 

em breve e serão 
gratuitas, porém, 

limitadas”.
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Científico

Junho Vermelho:

Dra Leticia Medeiros
Hematologista

Apesar dos avanços da me-
dicina, ainda não existe 
uma tecnologia capaz de 

produzir sangue artificialmente. 
Desta forma, o ato de doar san-
gue é extremamente importante 
e salva milhares de vidas.

Com o intuito de uma maior di-
vulgação desse importante ato 
de amor ao próximo, em 2004 a 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS) criou uma data específica 
para ser o Dia Mundial do Doa-
dor de Sangue, o dia 14 de junho 
foi escolhido em homenagem ao 
aniversário de Karl Landsteiner, 
médico e biólogo que classificou 
os grupos sanguíneos no sistema 
ABO e descobriu o fator RH.

Conhecido no Brasil como “Ju-
nho Vermelho”, campanhas de 
estímulo, de incentivo, de apelo 
a mais doadores de sangue pro-
curarem os hemocentros, acon-
tecem por todo país, visto que, 
com a chegada das férias esco-
lares há uma diminuição de, em 
média, 30% das doações.  

Além disso, nas estações mais 

frias, muitas pessoas apresentam 
quadros virais que impossibilitam 
a doação. 

Dados divulgados pelo Instituto 
Innovare Pesquisa, no Brasil, ape-
nas 1,8% dos brasileiros são 
doadores regulares, quando 
segundo a ONU, o recomenda-
do é entre 3 a 5% da população. 
Outro dado alarmante é que nos 
últimos cinco anos, apenas 40% 
dos doadores voltaram a doar 
sangue dentro de um período de 
12 meses. 

E o intervalo mínimo entre 2 
doações de sangue é  de 8 sema-
nas para homens e 12 semanas 
para mulheres, e para doações 
de plaquetas o intervalo mínimo 
é de 48 horas.

Doar sangue é um processo 
fácil e uma única doação pode 
salvar até 10 bebês ou 3 adul-
tos. Quem doa sangue, doa uma 
nova oportunidade de vida.

Procure o Hemocentro mais 
próximo e seja um doador re-
gular, independentemente de 
quem estiver precisando.

um mês de incentivo 
à doação de sangue Ter entre 16 e 69 

anos de idade, desde 
que a primeira doação 
tenha sido antes dos 
60 anos (menores de 
18 anos devem pos-
suir consentimento 
formal do responsável 
legal)

Pesar, no mínimo,
50 kg

Estar bem alimentado, 
em boas condições de 
saúde e ter dormido, 
pelo menos 6 horas

Não ter feito tatua-
gem ou piercing nos 
últimos 12 meses

Apresentar documen-
to de identificação 
com foto, emitido por 
órgão oficial.

Os requisitos 
necessários 
são simples:
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Fake News:

O trabalho de credibilidade e de sucesso da 
vacinação construído por décadas está sob 
a ameaça da mídia sensacionalista e das fake 

news dissipadas pelas redes sociais. 
Especulações infundadas nas mídias sociais que 

contrariam as bases elementares científicas, como 
aquelas que relacionam as vacinas à ocorrência de 
doenças autoimunes, doenças degenerativas, re-
tardo mental, alergias, gravidez indesejada, entre 
tantas outras notícias que difamam o sucesso va-
cinal.

E este sucesso também fez com que a população 
desconhecesse doenças, as quais, durante muitos 
anos foram avassaladoras em nosso meio e que 
hoje, com o avanço da ciência por conta das vaci-
nas, quase não se diagnosticam estes tipos de 
moléstias, fazendo com que muitas pessoas não 
vejam necessidade de vacinar para doenças “ex-
tintas”.

E neste contexto entra o antivacinismo, movi-
mento que com o intuito de disseminar o medo 
aos imunobiológicos, distribuem informações ne-
gativas na mídia e recomendam que as pessoas re-
cusem qualquer tipo de vacinação. Estes postam 
matérias falsas — desprovidas de qualquer evi-

Especial

Como elas impactam na 
baixa cobertura vacinal?

Dra Carolina Marquez 
da Costa Brites Masutti

CRM 115624

Dra Yara Prosdossini Soares 
de Novaes Sant’anna

CRM 115682

Por Clínica Previnna 

dência científica e teorias sem comprovação algu-
ma, atingindo um número maior e muito rápido de 
pessoas.

A partir deste compartilhamento de notícias, ge-
ra-se um medo e desconfiança em relação às vaci-
nas, fazendo com que a população não acredite no 
sucesso dos imunobiológicos.

Em janeiro de 2019, preocupado com estas notí-
cias falsas, o CREMESP mobilizou os médicos cre-
denciados através de campanha sobre “fake news” 
e vacinação “Na realidade, foi uma provocação 
pela constatação de que a vacinação tem caído 
no Brasil e isso é de interesse de saúde pública. 
Existem muitas notícias falsas sobre vacinação que 
acabam prejudicando a situação de várias doenças 
infectocontagiosas. Acreditamos, como conselho, 
que o Estado com mais de 140 mil médicos inscri-
tos pode ajudar a desmentir as fake news”, explica 
Mário Jorge Tsuchiya, presidente do Cremesp.

Se desconfiar de alguma notícia relacionada à 
saúde e quiser tirar a dúvida, mande uma mensa-
gem para o número de WhatsApp (61) 99289-4640. 
Este é um canal criado pelo Ministério da Saúde 
para combater as fake news. As informações virais 
serão apuradas pelas áreas técnicas e respondidas 
oficialmente: se são verdades ou mentiras.

O Jornal da APM Santos 
também está disponível em 

versão digital! Acesse 
www.apmsantos.org.br 
ou baixe o aplicativo da 
APM Santos no Google Play 

ou na Apple Store.
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05/06– 20h:  Reunião Departamento de En-
docrinologia da APM Santos
06/06 – 17h: Curso PPCR Harvard
06/06 – 19h30: Reunião Serviço de Colo-
proctologia da Santa Casa de Santos
06/06 – 20h: Aula Magna Departamento de 
Oftalmologia “DRMI”
13/06 – 17h: Curso PPCR Harvard
13/06 – 19h30: Reunião Serviço de Colo-
proctologia da Santa Casa de Santos
13/06 – 20h: Reunião do Clube da Tireóide
17/06 – 20h: Reunião Departamento de En-
docrinologia da APM Santos
18/06 – 20h: Reunião Científica “FIBROMIAL-
GIA: Mitos, Verdades e Desafios
20/06 – 17h: Curso PPCR Harvard
26/06 – 19h30: III Curso de Cirurgia Pediá-
trica
27/06 – 17h: Curso PPCR Harvard
27/06 – 19h30: Reunião Serviço de Coloproc-
tologia da Santa Casa de Santos
29/06 – 08h: Simulado SBOT

AGENDA CIENTÍFICA
JUNHO

Ponto de Encontro
Sextas-Feiras  21h

Agenda de Julho

05/07: Manuel Florêncio e Amigos
12/07: Percio Becker
26/07: Edilberto Abrão - Bolerolero e Didi

SAVE THE 
DATE

Festa de 80 Anos da
 Associação dos Médicos 

de Santos

SAVE THE 
DATE

19.out.2019
19 horas

Social

Reunião Científica

FIBROMIALGIA
Mitos, Verdades e Desafios

18 de junho 
(terça-feira)    
19h30

PROGRAMAÇÃO

Informações na Secretaria da APM Santos
WhatsApp: (13) 99789 - 8990
E-mail: cientifico@apmsantos.org.br

19h30 – Coquetel
20h – Reumatologia
Dr. Eduardo Yabuta 
20h30 – Acupuntura
Dr. Ricardo Bassetto
21h – Psiquiatria
Dr. Michel Haddad
21h30 – Discussão
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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

Os associados da APM Santos podem publicar anúncios gratuitamente 
nesta seção referentes a aluguel de salas, aparelhos, 
equipamentos, entre outros. Info.: (13) 3289-2626.

Aluga-se sala: Rua Olindo Rodrigues Dantas, 343, sala 
84, Encruzilhada. Valor: R$ 1350,00. Com direito a uso da 
sala de espera, toaletes, cozinha, uso comum. Sala dividida, 
c/ ar condicionado, ventilador de teto, lavatório. Tam. 4,10 
x3,80m. Tel: (13) 99714-7778/ 3233-6838 /3233-1989. 

Falar com Dr. Murilo Ribeiro de Ávila.

Alugam-se períodos em consultório com toda infraestru-
tura para atendimento em gineco-obstetrícia, inclusive com 
aparelho de ultrassom Sonoace 8000, porém compatível 
para atendimento em outras áreas clínicas. “Estou deixando 
a obstetrícia, dou preferência a colega GO para que eu pos-
sa encaminhar as gestantes”. Período de 4 horas semanais 
valor R$ 600,00/mês. Dr. Marcello Lopes da Silva. Rua Goi-
tacazes, 06, cj. 33, Gonzaga/Santos. Tel: (13) 3284-3808 
/3289-7264. WhatsApp do consultório: (13) 99133-4795. 

A Clinica Endocor oferece suas instalações para profis-
sionais de saúde interessados em locar salas para aten-
dimento e/ ou pequenos procedimentos cirúrgicos. Cel: 
99722-4041 Dra. Fernanda R. Teani Barroso – Endoscopia 
Digestiva Alta / Colonoscopia. Av. Conselheiro Nébias, 703, 

conj. 1501 – Unique Oficce. www.clinicaendocor.com.br.

Sala em cj. de consultórios: Avenida Ana Costa 414, cj. 
85. Temos disponível para alugar 1 sala todas as manhãs 
e 2 tardes (segunda e sexta-feira) Tel: (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: Fa-
zemos Consultas, Cirurgias e Exames exclusivamente Par-
ticulares. Precisamos das Especialidades: Endocrinologia, 
Otorrinolaringologia, Reumatologia, Hematologia e Neuro-

logia. Tel: (13) 3304-7976 (Thiago ou Dario), 
e-mail: drexamina@drexamina.com.br.

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

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

sApp). 20% de desc. para sócio.

Locação de Sala: Cond. Ed. Clinical Center Lavoisier. Av. 
Conselheiro Nébias, 580, cj. 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 procedimen-
tos cirúrgicos: Av. Ana Costa 416, cj. 51, Gonzaga. Sem res-
trição de especialidade. Infraestrutura nova e completa. Tel: 
(13) 99778-0901 ou caropompeo@hotmail.com. Dra. Ana 

Carolina ou Dr. André Tomé.

Alugo Conjunto: Alugo conjunto 100m²/útil. Quatro con-
sultórios com pia e sala de espera > 30 pessoas. R. Carvalho 

de Mendonça, 189. Tel: (13) 99147-2885.

Aluga-se casa na praia de Toque Toque Pequeno: 100 
metros da praia. 4 suítes. Até 12 pessoas confortavelmente. 
Natal e Ano novo. 10 dias, R$1500.00/dia. Somente família. 
Número de pessoas limitado em contrato. Vaga para 3 car-
ros na frente da casa. Tel: Dr. Marcos Bois (13) 99105-1050.

SocialClassificados

A Presidente da 
APM Santos, Dra. 
Ana Beatriz Soares, 
prestigia a Soleni-
dade de Outorga 
da Medalha de 
Mérito Médico, 
que homenageou 
o Dr. Luiz Fernan-
do Gomes da Silva.

Médicos Acupunturistas participam do 
II Curso de Reciclagem, Diagnóstico e Tratamento da Dor Pela Acupuntura

Ponto de Encontro na APM Santos

Presidente e Vice-Presidente representam 
a APM Santos no 2º Encontro de Líderes 

da APM Estadual.


