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ÁLVARO NORBERTO É REELEITO
PRESIDENTE DO SINDIMED
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... e com a filha
Isadora

Lideranças médicas
de outras localidades
marcam presença na
festividade de posse

Octacílio
Sant‘Anna Jr.
e Rose em
noite especial

Trio de médicos:
Álvaro Norberto,
Lourdes e o
vereador Evaldo
Stanislau

O clínico geral e médico
o financiamento do SUS e medo trabalho, Álvaro Norlhorar os honorários pagos aos
berto, ficará por mais um
médicos na saúde suplementar
triênio (2013-2016) na presó podem ser enfrentados com
sidência do Sindicato dos
as entidades médicas. “Por
Médicos de Santos, São Viisso, a recondução do Álvaro e
cente, Cubatão, Guarujá e
de toda a equipe só engrandePraia Grande (SINDIMED).
ce e fortalece a nossa luta”.
O ginecologista Octacílio
A presidente da APM Santos,
Sant´Anna Júnior e o uroLourdes Teixeira Henriques, palogista Marcelo Quinto
rabenizou a diretoria, desejando
continuam como vice-prevotos de harmonia e sucesso.
sidente e primeiro-secre“Contem conosco para fortificar
tário, respectivamente.
a união entre as entidades”.
Ato solene marcou a reeleição da diretoria
A comemoração festiva
O vereador José Lascane, condo Sindimed para o triênio 2013/2016.
da posse foi prestigiada
vidado a representar o Poder Lepor várias lideranças médicas como os presidentes da Fe- gislativo na solenidade, também se colocou à disposição do Sinderação Nacional dos Médicos (FENAM), Geraldo Ferreira dimed, desejando sabedoria e inteligência na próxima gestão.
Filho; do Cremesp, Renato Azevedo Júnior; secretários ELEIÇÕES
de saúde, vereadores e associados do Sindimed. O evenO processo eleitoral teve inscrição de apenas uma chapa. “Acreto ocorreu na Associação Paulista de Medicina de Santos. ditamos que o fato da eleição ter ocorrido com chapa única é um
Durante a solenidade, Álvaro Norberto, agradeceu seus reconhecimento do nosso trafamiliares e toda a diretoria. “É um desafio encarar nova- balho, no qual temos procumente a luta diária pela categoria médica. Para mim, é rado, ao longo desses anos,
motivo de alegria e felicidade estar com as lideranças mé- exercer com afinco a função
dicas nesta noite e todos que compareceram. Sinto vocês precípua do Sindimed, que é
muito próximos a mim e quero tê-los ainda mais próximos defender o médico, na remunos três anos que teremos de trabalho e dedicação”.
neração e condições de traAo final de seu discurso, o presidente reeleito pediu balho. Iniciamos este ano uma
engajamento pela nova geração de médicos.
série de reuniões com os seO presidente da Fenam, Geraldo Ferreira Filho, enfa- cretários de saúde cobrando
tizou as principais lutas da classe médica na atualida- as promessas de campanha.
de, como o piso da Fenam, a garantia dos direitos hu- Cremos que teremos êxito em
manos e a melhora das condições para o trabalho médi- nossa caminhada. Também
co. “A posse desta diretoria é a certeza de que a nossa temos travado em âmbito nacaminhada poderá ser coroada com os melhores frutos cional duas batalhas, uma denos anseios da categoria”.
Álvaro assina ata de posse
las é com os planos de saúO presidente da Fenam/Regional São Paulo, Casemiro de, que reajustam os planos,
dos Reis Junior, destacou que os desafios em barrar a pro- mas não repassam esse valor aos médicos e a outra pela valoriliferação de escolas médicas sem qualidade, de aumentar zação do Sistema Único de Saúde”, explica Álvaro Norberto.
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Editorial

Brasil, terra da caridade e da bondade, só que alguns de nossos conterrâneos
estão a fazer isto com o chapéu alheio, o poder público o faz com o suor e o sacrifício
dos cidadãos desta cidade e de outras deste País; as operadoras de planos de saúde
o fazem com o nosso trabalho e é preciso dar um basta em tudo isto.
A Região Metropolitana da Baixada Paulista precisa ser encarada com maior
respeito e dignidade. Basta de churumelas e tititis com a Saúde Pública.
Vamos encarar este desafio com força e coragem, sem devaneios, mas com
os pés calcados firmes nestas terras, a população merece a atual situação.
Não nos basta ter um Hospital Guilherme Álvaro, com um Pronto Socorro de
portas fechadas para a rua, com acesso exclusivo, e com muitas restrições
em seus diversos equipamentos. É preciso que ele realmente sirva a Santos
e a toda região; não nos basta um Hospital Emílio Ribas
II que, em época de epidemia de dengue, sequer aparece aos olhos do público, pois que não passa de mero
exercício político eleitoreiro.
A Região Metropolitana da Baixada Paulista teve uma
epidemia de Dengue onde cerca de 22.500 casos da
doença foram confirmados. A ciência diz que a cada caso
confirmado e computado outros sete ficam ocultos. Seguindo este raciocínio, tivemos cerca de 157.500 casos
(quase 10% da população) pessoas acometidas com a
doença. E onde estão as autoridades responsáveis pela
Saúde Pública que não tomaram as devidas providencias
quanto a esta endemia-epidemia? Recebem sim dinheiro
para cuidar da nossa Saúde, mas onde ele está sendo
empregado e como está sendo empregado é a questão.
As operadoras de planos de saúde só fazem atender
as doenças porque de saúde elas pouco ou nada fazem
para promovê-la e prevenção, então, é mera figura
de linguagem.
Entretanto, agora tudo vai mudar, estaremos recebendo
a nata da medicina mundial em nossas terras, para finalmente reduzirmos a zero as carências em Saúde Pública
em locais de difícil acesso e para populações carentes.
O governo federal “decidiu” cumprir a Constituição
Cidadã de 1988, que em seu texto diz “Saúde um direito do cidadão e um dever do Estado” e irá trazer médicos de vários países para nos socorrer da falta de médicos, já que só somos cerca de 370 mil atualmente e
só se formarão 17 mil novos médicos por ano neste
País que, em termos de número de escolas médicas, só
perde para a Índia.
Como se vê está tudo indo de vento em popa e “nunca
na história deste país” evoluímos tanto e com tanta
rapidez como agora.
Nossas condolências à família do garoto que sucumbiu na Santa Casa de Misericórdia de Santos diante de
tanta e tamanha “eficiência e eficácia” do nosso
Sistema de Saúde.

SINDIMED VISITA
SECRETÁRIOS DE
SAÚDE
O presidente do Sindimed, Álvaro
Norberto, aproveitou o início de mandato de novos prefeitos para fazer reuniões com os secretários municipais de
Saúde de Santos e São Vicente.
Segundo Álvaro Norberto, o secretário de saúde de Santos, Marcos Calvo, falou sobre os planos para o setor
na cidade, como a construção do novo
Pronto-Socorro Central e a reforma de
várias unidades de saúde. “Ele disse
que a Administração tem dificuldades
financeiras, mas quer melhorar a remuneração dos médicos e as condições de nosso trabalho. Porém, não
deu prazos.”
Outra reunião ocorreu com o ex-secretário de Saúde de São Vicente,
Wanderjakson Bezerra, porém será remarcada, já que a cidade tem outro
secretário no cargo, o nutrólogo Eduardo Munhoz.
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Caros colegas médicos,

MAIS CIDADES
O Sindimed encaminhou ofício solicitando reunião com todos os secretários
de saúde de sua base territorial. Ainda
faltam as cidades de Cubatão, Praia
Grande, Guarujá e São Vicente, que tem
novo secretário.

PLANTÃO DE SERVIÇOS
SINDIMED
JURÍDICO
terças e quintas das 13h às 15h
CONTABILIDADE
quintas-feiras das 13h às15h
Agende seu horário
de
.
atendimento, de segunda

Sindimed é o informativo oficial do Sindicato dos Médicos de Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá e Praia
Grande. Sede própria: Avenida Conselheiro Nébias, 628, cj.51 - Santos - SP. Cep: 11045-002 - Tel/fax: 3223.8484.
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CIRURGIA
O X Congresso Brasileiro de
Neurocirurgia Pediátrica será realizado entre os dias 15 a 18 de maio,
na Cidade de João Pessoa (PB). Informações pelo site:
www.neurocirurgiaped2013.com.br.
RADIOTERAPIA
Também no Nordeste acontece o XV
Congresso da Sociedade Brasileira de

Radioterapia, de 29 de maio a 1º de
junho, em Fortaleza. Detalhes no site:
http://www.sbradioterapia.com.br.
FAMÍLIA E COMUNIDADE
Belém (PA) será a sede do 12° Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade, de 30 de maio
a 2 de junho. Outras informações no
endereço eletrônico:
www.sbmfc.org.br/congresso2013.

MEDICINA ESTÉTICA
O 20º Congresso Brasileiro de Medicina Estética; o 9º Congresso Internacional para Estudos de Envelhecimento, o 5º Congresso Internacional
de Dermatologia e de Tricologia ocorrem de 5 a 8 de junho, no Centro de
Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Programação e inscrições no site:
www.dermatologiaeestetica.com.br/
index.html.

BAIXADA SANTISTA SOFRE COM EPIDEMIA
E MORTES PROVOCADAS PELA DENGUE
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UMA JORNADA DE MUITAS
GUERRAS E ESTRELAS.
SÓ NÃO PODEMOS FICAR PERDIDOS NO ESPAÇO
Estas três maravilhosas séries, Jornada nas Estrelas, Perdidos no Espaço e Guerra nas Estrelas fizeram uma geração,
literalmente, voar na imaginação e na emoção.
Ficção? Na época, sim. Utopia? Hoje, não. Muitas coisas
já estão acontecendo e muito mais está por vir.
A título de diversão gostaria de convidar você a viajar comigo em seu pensamento, no espaço e no tempo e refletir sobre
nossa jornada e o futuro da nossa nobre profissão.
Para onde vamos a bordo dessa nave chamada Medicina?
Qual o futuro que nos aguarda? Como será o exercício da
medicina dentro de poucos anos? Como seremos nós, os
médicos? Quais as novas tecnologias que vão se incorporar
na relação médico-paciente? A humanização está em curso?
E os sistemas de saúde?
Hoje é o dia da minha consulta médica. Liguei meu computador e encontrei meu médico no consultório virtual on
line, pontualmente, no horário agendado.
Após a realização da confirmação da minha identificação
através do login e senha e da validação dos chips clínicos
de imagem, de som e magnético-eletro-químicos, iniciamos a consulta.
Aproximei-me do computador e aguardei, não mais do
que dois longos minutos, pelo procedimento de Scanner
Corporal.
Do outro lado da telinha meu querido médico, Dr. Smith
me parabeniza pelo scanner e diz que meus órgãos estão
todos com boa aparência, em seu processo de envelhecimento normal, senescente, que meu coração pulsa no ritmo certo e meu cérebro emite sinais vitais elétro-químicos
de normalidade funcional.
Minha taxa de gordura corporal está normal, porém
apresento discreto sobrepeso. O percentual de água no
corpo poderia ser melhor em até 5%, assim como devo
investir no aumento de minha massa magra, músculos,
um pouco hipotróficos.
Coloco meu antebraço próximo à tela do computador e
aguardo os resultados dos exames bioquímicos,
eletrolíticos, minerais e de estresse oxidativo.
De novo meu médico, o famoso Dr. Smith surge me parabenizando somente alertando para uma discreta elevação
no colesterol e no PSA. Relata ainda que a média de todas as
pressões artérias e venosas, periféricas e viscerais, estão
dentro dos parâmetros da normalidade.
Não há obstruções importantes nas artérias e veias em
nenhuma parte do meu corpo.
Dr. Smith apresenta o resultado do questionário de qualidade de vida que eu já havia respondido quando agendei a

consulta on line. Refere que preciso melhorar a qualidade e o
tempo do meu sono, assim como a minha relação com o
trabalho que precisa ser mais amigável.
Dr. Smith me encaminha, via on line, para o urologista de
sua confiança, assim como faz a prescrição eletrônica direto para a central nacional de medicamentos que irá me
enviar os remédios em casa.
Meu prontuário eletrônico fica disponível na internet,
bastando login e senha para acessá-lo. Utopia? A meu ver,
não. Uma realidade que vai acontecer?
A medicina e a profissão médica que conhecemos sofrerão incríveis modificações no seu “modus operandis”.
Existe, a meu ver, uma tendência de encolhimento da saúde suplementar que assim como o nome a classifica,
suplementa algo que não está bom, que nada mais é que do
que o nosso SUS, sistema único de saúde de todo o povo
brasileiro, que deve e precisa ser Único, exemplar e de
altíssima qualidade. Não temos que fazer duplo pagamento
pelo serviço de saúde. Bastam os impostos!
Médicos, todos funcionários públicos com salários dignos, semelhantes ao de magistrados, procuradores e de
outros cargos da mesma importância.
Médicos que irão ganhar mais se atenderem menos. Ganhar
mais se seus pacientes estiverem melhor controlados, utilizarem menos pronto-socorro, internarem menos.
Utopia ou paralisia mental de toda uma classe que vive
olhando para baixo a se rebaixar perante escândalos e mais
escândalos no exercício, da talvez mais nobre das profissões, das missões.
Avante prezados colegas. Estamos em plena jornada. Ela
pode ser de guerra ou simplesmente... nas estrelas. Precisamos assumir a direção da nave Medicina. Façamos o nosso
futuro ser da cor que escolhermos e não da que querem
pintar para nós.
Vem aí, em não mais do que cinco anos, uma revolução
tecnológica, humana e estrutural dos sistemas de saúde do
mundo e com certeza o SUS poderá se candidatar, com um
salto de qualidade, para ser o melhor, mais abrangente e
eficiente sistema de saúde pública do mundo.
Uma jornada que pode ser maravilhosa, afinal é no espaço infinito da nossa mente e do nosso coração onde estão
as estrelas que podemos nos inspirar para criar uma Nova
Enterprise Medicina.
Rubens Amaral – um médico em constante transformação
– “Um Gentecista”.

O início do ano foi difícil para
a população e profissionais da
saúde em toda a Baixada
Santista. A epidemia de dengue decretada em quase todas
as cidades da região causou
caos em todos os postos de
saúde públicos e privados da
Baixada Santista.
Até o dia 25 de abril (data
de fechamento desta edição),
Prefeitura de Santos
os nove municípios da região
metropolitana contabilizavam 15.370 casos de dengue, oito
mortes e mais 11 suspeitas. Santos foi a cidade com maior
número de casos e a primeira a decretar estado de epidemia. O pico da doença foi registrado em março.
Durante esses meses foi comum ver diariamente na imprensa a corrida aos hospitais e as longas esperas para o
atendimento.

SINDIMED SEDIA
REUNIÃO DA FENAM
A diretoria do Sindimed recebeu em abril duas visitas importantes: o núcleo da Federação Nacional dos Médicos
(FENAM) e da Fenam-São Paulo.
Em ambas as reuniões foram debatidos assuntos de interesse da categoria, entre eles a programação do Dia do
Trabalhador. Os participantes aproveitaram a ocasião e
compareceram à solenidade festiva de posse da diretoria
do Sindimed.

SINDIMED NA TV

“As ações das prefeituras
não contiveram o avanço da
doença. Infelizmente, houve
falta de planejamento. Os
médicos e demais profissionais da saúde enfrentaram
uma verdadeira operação de
guerra, exaustiva a cada dia.
Nossa região favorece a proliferação do mosquito transmissor da doença pelo seu clifez ampla campanha
ma. Soma-se ainda a falta de
ações das pessoas e do poder público. A eliminação da
dengue é dever de todos nós. É triste gastar tempo e
dinheiro com uma doença que pode ser evitada”, diz o
presidente do Sindimed, Álvaro Norberto.
Segundo o presidente, a preocupação agora é com o
vírus H1N1, que já registra dois casos com morte em
Guarujá.
Fernanda Lisboa/Imprensa Fenam
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OPINIÃO

POSSE DA DIRETORIA
LIDERANÇAS MÉDICAS, POLÍTICOS E AMIGOS DE PROFISSÃO
CONTAM O QUE DESEJAM À DIRETORIA DO SINDIMED PARA O PRÓXIMO TRIÊNIO
“Tenho certeza de que a diretoria vai trabalhar para implantar as
bandeiras médicas, que são melhor remuneração e carreira para o
médico e saúde de qualidade para toda a população”.
Geraldo Ferreira Filho, presidente da Federação Nacional dos Médicos (FENAM)

“Eu desejo muitas realizações a toda diretoria do
Sindimed e que mantenham sempre o empenho e a
união entre as entidades médicas”
Lourdes Teixeira Henriques, presidente da Associação
Paulista de Medicina de Santos

Luiz Flávio Florenzano, Conselheiro CRM/
Baixada Santista

“O Sindimed tem sido uma das grandes forças do movimento médico e exemplo para outras
instituições do Estado de São Paulo na organização e integração de várias áreas de representação
de entidades médicas, APM´s, CRM´s e sindicatos”
Renato Françoso Filho, conselheiro suplente do Conselho Federal de Medicina

“Álvaro e toda equipe representam a continuidade sem continuísmo.
É a diretoria com renovação na cabeça”.

Raimundo Macedo Viana, presidente da Unimed Santos e membro da diretoria
“A diretoria do Sindimed comprova a ação do sindicato na
integração da classe e na relação entre médico e paciente. Que o
Álvaro e toda equipe continuem com suas políticas e aproximem
cada vez mais o médico das políticas públicas sociais”.
Igor Martins de Melo, vereador em Santos

“O Sindimed tem uma equipe de batalhadores, que é importante
para o movimento paulista. Além disso, o Álvaro ocupa posição
de destaque na Fenam e vem conduzindo merecidamente o Sindimed,
que é um dos mais importantes do Estado”.
Renato Azevedo Júnior, presidente do Cremesp

“A diretoria do Sindimed representa o fortalecimento do movimento
médico no Estado de São Paulo, especialmente na Baixada Santista”.
“O sindicalismo, o
cooperativismo e o
associativismo juntos são fortes.
E o Álvaro
é mestre neste intercâmbio”.

João Sobreira de Moura Neto, diretor de Defesa Profissional da
Associação Paulista de Medicina

Augusto Bustamante, secretário de
Saúde de Guarujá
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“O que é bom fica. O Álvaro demonstrou ser merecedor do respeito da
classe, inclusive pela maneira como acolhe a todos”.
Alexis Carneiro, associado do Sindimed e ortopedista
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“O Álvaro é continuidade do reforço para
as entidades médicas na união de todos”.

