
JORNAL OFICIAL DA CLASSE MÉDICA. MAIO/ JUNHO/ 2015 Nº 74
Av. Conselheiro Nébias, 628, cj. 51 • Santos / SP • CEP:11045-002

Fechamento Autorizado 
Pode ser aberto pela E.C.T.

Cirurgia bariátrica tem 
novos procedimentos.   p.3

Sindimed Santos se desfilia 
da FENAM.                          págs. 4 e 5

Estudantes de Medicina 
ganham espaço.   p. 7 

A partir deste informativo, a Diretoria do Sindi-
med Santos inicia uma série de matérias abordan-
do a situação das UTI´s do litoral paulista. Nossa 
equipe de reportagem tentou ouvir os responsáveis 
pela Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Santo 
Amaro; mas, até o fechamento desta edição, não 
obteve retorno.

Já no Hospital Guilherme Álvaro não houve pro-
blema. O Dr. Antonio Galvão, médico responsável 
pela unidade, fala do trabalho desenvolvido por ele 
e seus comandados. Confira.

Situação das UTIs da Baixada Santista

UTI DO HGA é RefeRêNcIA

Se comparado aos problemas estruturais enfren-
tados pelos médicos e demais profissionais que 
prestam serviços na área da saúde na região em ní-
vel privado ou público, o Hospital Guilherme Álva-
ro, segundo explica o Dr. Antonio Galvão, deve ser 
considerado um privilegiado. Dispõe de vinte leitos, 
mais dois no isolamento, além de ser um hospital-

-escola  acolhendo futuros residentes (alunos do 6º 
ano), fisioterapeutas, enfermeiros etc. 

“O estado oferece melhor estrutura para os médicos 
da região porque tem um plano de carreira implemen-
tado, apesar de não ser o ideal” – revela.

Para Galvão, UTI é algo muito sério. “entre os en-
traves perigosos estão a ausência de titulação, a falta 
de um plano de carreira eficaz que possa estimular o 
quadro funcional, sem falar do despreparo daqueles 
oriundos do Programa Mais Médicos e o cumprimento 
de uma carga horária absurda”. 

Diferentemente daqui, conta, “faz-se necessário que 
cada prefeitura cumpra o seu papel. enviar direto para 
cá pacientes em estado grave, sem a realização do pri-
meiro atendimento, demonstra incompetência e falta 
de seriedade”. 

TRAbAlHO GRATIfIcANTe 

O atendimento SUS do Hospital tem recebido cons-
tantes elogios dos pacientes e dos próprios  familiares. 
A satisfação de proporcionar o melhor atendimento ao 
doente é enorme. Galvão destaca que uma paciente 
fez questão de deixar registrado linda mensagem aos 
profissionais do HGA e o quanto isso significa para os 
profissionais: “Agradeço a toda a equipe do Hospital 
Guilherme Álvaro, especialmente à Drª. Ana Paula Vei-
ga, e à equipe da UTI Adulto pela atenção e tratamen-
to oferecidos a mim”.

Dr. Antonio Galvão – chefe da UTI do Hospital Guilherme Álvaro



A Saúde do País na Berlinda

caros amigos

Mais uma vez nos deparamos com um corte de verbas na área da Saúde 
efetuado pelo governo federal. Dizem que será um dos menores em relação a 
outros ministérios, mas será um corte.

Nunca, na história deste País, ouvimos ou soubemos de um aumento de 
verbas para a área da Saúde. A educação médica, a Saúde Pública e a Saúde 
Privada não parecem ser algo importante numa Pátria educadora.

A educação médica vai ser quase que privatizada no novo projeto do governo federal de aumentar o 
número de escolas médicas Brasil afora, projeto este duramente criticado por nós e por muitas outras 
entidades que realmente se interessam pela educação e pela saúde do povo brasileiro. 

Temos mantido contato com as Universidades de nossa região e com os alunos delas em matérias 
publicadas em nosso jornal. As opiniões coincidem.

Portanto, precisamos refl etir e muito sobre este assunto, afi nal de contas, é o futuro de nossa Saúde 
que está em jogo.

Dr. Álvaro Norberto Valentim da Silva
Presidente
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Editorial

Curtas

entrevista concedida pelo Dr. 
Pedro Gaido à TV band litoral. 
entre os assuntos enfocados, a 
falta de médicos pediatras na 
baixada Santista. 

A IBM E A INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL
A IbM começou a testar os al-
goritmos da Numenta, uma em-
presa de inteligência artifi cial 
que desenvolveu uma tecnolo-
gia com base nos princípios do 
neocórtex.

Os algoritmos estão sendo tes-
tados para diversas tarefas, in-
cluindo a interpretação de ima-
gens de satélite.

SITUAÇÃO DOS MÉDICOS AINDA 
INDEFINIDA EM SÃO VICENTE
Apesar da mobilização do Sindi-
med em defesa dos colegas que 
atuam no Hospital Municipal 
de São Vicente (antigo crei), a 
Administração vicentina, me-
ses a fi o, atrasa o pagamento 
da produtividade dos médicos. 
A diretoria do sindicato já en-
caminhou ofício à secretária de 
Saúde, Mônica Palma, a fi m de 
discutir com ela este e outros 
problemas enfrentados pela ca-
tegoria no município (o PccS, 
por exemplo). lembrando que 

o pagamento de abril foi deposi-
tado com doze dias de atraso e o 
de maio, cinco. Até o fechamento 
desta edição, não houve retorno 
quanto à data de agendamento 
para o encontro.

NOVIDADE
curso de Aperfeiçoamento para 
as secretárias de Médicos. In-
teressante iniciativa da ADM & 
MED. A importância da utilização 
das tecnologias para as secretá-
rias, orientação para o preenchi-
mento do Guia TISS entre outros 
assuntos de real interesse, tan-
to para o Médico quanto para a 
secretária, serão enfocados no 
curso. Mais informações pelo te-
lefone: (13) 32215710 ou e-mail: 
adm.med@uol.com.br.



Que nota você daria para a medicina que 
você pratica? Que nota você daria para o mé-
dico que você é? Você sabe o que seus pacien-
tes pensam sobre você? eles estão satisfeitos? 
Confi am em você? Gostam de você? 

Sua clientela aumenta ou diminui? Questio-
namentos e refl exões que deveríamos, periódi-
ca e regularmente, fazer para podermos sem-
pre estar melhorando nossa prática médica.

As empresas bem organizadas contratam ou-
tras empresas especializadas para avaliarem 
como estão inseridas no mercado, o grau de 
satisfação com seu serviço ou produto, o que 
deveria ser modifi cado, enfi m, as empresas 
querem e precisam saber a opinião daqueles 
que compram seus produtos ou utilizam seus 
serviços para que possam aprimorá-los nesse 
mundo cada vez mais competitivo e globa-
lizado, afi nal de contas, “O cliente sempre 
tem razão, mesmo que ele não tenha razão”.

Você alguma vez já avaliou como estão os 
resultados da medicina que você pratica? 
Seus pacientes fi cam curados quando isso é 
possível, controlados e com melhor qualida-
de de vida? eles indicam novos clientes para 
você? Avaliar o trabalho que executamos não 
é uma prática habitual na medicina, a não 
ser em grandes hospitais, empresas de diag-
nóstico e raros planos de saúde. Análise indi-
vidual em consultórios e ambulatórios da boa 
prática médica ainda está muito longe de se 

DE ZERO A DEZ
tornar uma ferramenta regu-
lar de avaliação da qualidade 
do atendimento médico e de 
seus resultados. Aliás, antes 
disso temos que quebrar pa-
radigmas arraigados ao exer-
cício da medicina como, por 
exemplo, valores iguais pa-
gos para resultados completamente diferen-
tes, mas isso é assunto para outra ocasião.

então, agora, num momento só seu, num 
mergulho interior, longe de qualquer tipo de 
orgulho ou vaidade e com a coragem de quem 
quer melhorar e não se iludir analise e faça 
um diagnóstico sobre o exercício da medicina 
praticada e se dê uma nota de zero a dez. 
Avance ainda mais fundo e tente responder 
que nota dariam seus pacientes para você? 

Mergulhe para águas mais profundas e res-
ponda: Dá para melhorar? Claro que sim! 
com mais humildade e sabedoria podemos 
gerar energias novas e intensas. energias 
que estavam escondidas dentro de nós que 
vão nos fazer brilhar, escolhidos que fomos 
por Deus para amar a todos, principalmente, 
os doentes, através da prática de uma medi-
cina iluminada. Agora é com vocês. Transfor-
mem o conhecimento em comportamento. 

Rubens Amaral, Médico com muita honra!

Coluna

Cantinho do Estudante

Alunos das duas faculdades 
de Medicina da baixada têm, 
a partir de agora, este espaço 
próprio e democrático para di-
vulgar eventos. entre em conta-
to com a assessoria de imprensa 
do SINDIMED  e boa sorte!

A XXXIII edição do cOMAS – 
congresso Médico Acadêmico de 
Santos – realizado de 11 a 15 de 
maio, movimentou os centros 
acadêmicos e centenas de estu-
dantes de ambas as faculdades 
da região. Diversos assuntos de 
interesse foram amplamente de-
batidos em mesas redondas, com 
os palestrantes convidados pela 
organização, desde a Canabis Sa-
tiva Medicinal passando pelo mó-
dulo de Residência Médica, que 

enfocou a ansiedade e depressão 
nos estudantes de Medicina.

O presidente do Diretório Aca-
dêmico Arnaldo Vieira de car-
valho, Roberto Gabriel, presti-
giou  o congresso e lembrou a 
importância desses trinta e três 
anos de existência do comas 
para o departamento científi co. 
“Esse evento, hoje, tem gran-
de dimensão e está inserido no 
centro acadêmico para ampliar 
o conhecimento na graduação.

Para ele, a crise institucional 
vivenciada pelos brasileiros atin-
giu também o setor estudantil. 
“Vivemos um momento delicado 
de participação acadêmica, de 
cobrança social e a necessidade 
de buscar adesão dos estudantes 

para a melhoria do ensino e quali-
dade do serviço médico”. 

O semblante alegre do presidente Rober-
to Gabriel e dos demais organizadores 
demonstra o inegável sucesso do cOMAS.



Para que possamos defi nir o que ocorre hoje, 
existe necessidade de voltar até 1998 com a edi-
ção e emenda 20/1998 e avançarmos até em 2004, 
com a edição da emenda 41/2003, mas o que es-
tas emendas fi zeram? Elas apenas aumentaram o 
valor máximo dos benefícios pagos pelo INSS.

No entanto, o benefício não atingiu os aposen-
tados com o teto anterior.

contudo, o Supremo Tribunal federal (STf) en-
tendeu que, quando houver elevações do teto 
além da infl ação, como as ocorridas em 1998 e 
2004, essa diferença que o aposentado ou pen-
sionista deixou de receber deve ser usada para 
rever o benefi cio e o Ministério da Previdência 
teria que cumprir a decisão tomada pelo STf.

Dessa forma os aposentados e pensionistas que 
começaram a receber o benefício entre 5 de abril 

REVISÃO DO TETO DO INSS
de 1991 e 1º de janeiro 
de 2004 e foram limitados 
pelo teto da Previdência 
(valor máximo pago pela 
Previdência Social), fazem 
jus ao reajuste.  

Na verdade a grande 
maioria dos Segurados 
tem direito ao reajuste, mas não foram con-
templados na lista de revisões do INSS.

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 
que julga ações de São Paulo e Mato Grosso 
do Sul, tem deferido aos segurado as revisões. 

A revisão é um direito de todo segurado.

em respeito ao Sindicato dos Médicos de Santos, 
que tive a honra de presidir, e aos leitores do nosso 
jornal, convido a todos para refl etirem um pouco so-
bre o artigo do Dr. Gilberto Simão elias publicado na 
edição de março-abril.

 Divirjo de suas colocações, divirjo de sua maneira 
agressiva ao se referir ao ministro da Saúde, o mé-
dico, o professor de Medicina, o pai de família, ao 
santista Arthur chioro. confesso que me assustei e 
me assusto com os termos usados. Assusta-me muito 
a sua falta de generosidade. conheço o Gilberto há 
muitas décadas, e não reconheço em seu artigo o 
médico psiquiatra, a pessoa que compartilhou comi-
go a direção do Sindicato dos Médicos, o ex- presi-
dente da Associação de Médicos de Santos. 

Pertencemos a partidos políticos diferentes; ele 
pertence ao PSDb, eu, ao Partido dos Trabalhadores. 
Temos diferentes visões do mundo, das pessoas, sobre 
religião, sobre a vida e a morte. Torcemos para times 
de futebol diferentes. Não posso rebater o seu artigo 
usando os mesmos jargões. “Tucanalha”! Claro que 
não! O que isto constrói? Como esta intolerância fará 
com que nosso mundo fi que melhor? Elegemos demo-
craticamente a presidente do nosso País. Maioria de 
votos! É assim que funciona, gostemos ou não. É legí-
tima a luta política, a oposição! Claro. Mas o convite 
é que o debate se dê em torno de ideias e propostas. 

 Dr. Gilberto não acredita no Mais Médicos; voci-
fera! Fala que nossa região tem muitos médicos. É 
verdade, mas por aqui mesmo nossas prefeituras não 

conseguiam preencher, 
no serviço público, as va-
gas necessárias para que 
a população das cidades 
da baixada Santista fos-
sem atendidas. e o que 
fi zeram nossos prefeitos 
com a responsabilidade 
dos cargos que detêm? 
Aderiram ao Mais Médi-
cos. Santos conta com 26 médicos, Praia Gran-
de com 35. São cidades com prefeitos eleitos 
pelo PSDB. Das 4.139 novas vagas de expansão 
do Programa, 91% delas foram preenchidas por 
médicos brasileiros com registro no país.

O ministro Arthur chioro promoveu o reata-
mento do diálogo com o conselho federal de 
Medicina, a Associação Médica brasileira, a fe-
deração Nacional dos Médicos. com uma pauta 
objetiva, avançamos discutindo propostas que 
interessam à sociedade brasileira. Sem dúvi-
da, temos carências. com o reconhecimento 
de nossas diferenças, mas em uma relação de 
respeito, sem ódio e sem intolerância, recu-
perando a civilidade de nossas relações, cami-
nharemos para concretizar o Brasil de nossos 
sonhos. Voltemos a ser generosos!

Reflexões a respeito 
do ódio e da intransigência

Dr. Fausto Figueira,  
ex-presidente do Sindimed

Dr. Enio Vasques Paccillo - Dep. Jurídico



PROCEDIMENTOS BARIÁTRICOS 
PROPORCIONAM BEM-ESTAR AO PACIENTE
Existe algo mais prazeroso do que você se sen-

tir saudável, feliz, pleno, em paz consigo mesmo 
e com a certeza de que nunca mais vai “brigar” 
com a balança e o espelho?  A evolução constan-
te dos procedimentos bariátricos, dia após dia, 
além de garantir bem-estar e a recuperação da 
autoestima do paciente, proporciona também à 
equipe médica satisfação incontida. 

“Desde 2012, está em vigor a Resolução Nor-
mativa 262, expedida pela ANS, regulando os 
procedimentos em pacientes entre 16 e 65 anos 
e que, comprovadamente, não obtiveram êxito 
no tratamento clínico dos últimos dois anos, e 
sofriam de obesidade mórbida nos últimos cin-
co anos”, esclarece o médico Antonio Joaquim 
Ferreira Leal, cirurgião especializado no assunto 
e que, inclusive, trouxe para a nossa região as 
principais novidades desse tema e há mais de 15 
anos realiza este tipo de intervenção.

Tais procedimentos visam não somente a per-
da de peso, mas a cura ou controle de doenças 
metabólicas, muito presentes nos doentes mór-
bidos, assim como recuperar a autoestima que 
fi cou perdida em alguma fase da vida.

QUeM PODe fAZeR A cIRURGIA?
Pacientes entre 16 e 65 anos são avaliados pelo 

médico habilitado para a realização da cirurgia ba-
riátrica. Os critérios para ser submetido à operação 
são rigorosos e bem defi nidos, ou seja, somente de-
pois de esgotados os tratamentos clínico-dietéticos 
bem conduzidos e acompanhado pela tentativa de 
mudança comportamental do paciente.  

“A primeira recomendação ao paciente passa pela 
imediata adoção de hábitos alimentares saudáveis, 
dieta leve e exercícios físicos regulares para, na se-
quência, buscar o controle da doença por meio de 
medicamentos. Se nada disso surtir efeito, iniciam-
-se os procedimentos pré-operatórios”, explica leal. 

As cirurgias bariátricas mais realizadas obede-
cem fundamentalmente a dois critérios: A- pro-
cedimentos restritivos: promovem saciedade 
precoce, isto é, restrição à entrada de alimen-
tos. São exemplos o balão Intragástrico, a ban-
da Gástrica Ajustável e a Gastrectomia Vertical, 
esta mais recentemente incorporada ao arse-
nal de técnicas cirúrgicas e que vem ganhando 
a preferência de muitos cirurgiões e pacientes 
mundo afora. B- Mistas: têm um componente res-
tritivo e um disabsortivo que, como o nome in-
dica, difi culta e impede a absorção de parte dos 
alimentos ingeridos. Fazem parte desse grupo a 
popularmente chamada “Redução do estômago”, 
denominada Gastroplastia com Derivação Gastro 
Jejunal em Y de Roux e as derivações Biliopan-
creáticas a Scopinaro e tipo Diodenal Switch. 

Segundo leal, todas estas técnicas podem ser 
realizadas por videolaparoscopia, técnica moder-
na e muito mais segura do que a convencional.

falando com a autoridade de expert no as-
sunto, o Dr. Antonio leal ressalta que, “não há 
realização maior na prática médica do que aju-
dar um paciente obeso mórbido a sair do seu 
próprio corpo que o tinha aprisionado”.

efIcÁcIA cOMPROVADA 
A sabedoria popular diz que uma imagem vale 

mais do que mil palavras. Veja, portanto, o 
exemplo de uma paciente antes e depois de ser 
submetida à cirurgia bariátrica. 

Entrevistas

Antes Depois



 O Sindicato dos Médicos de Santos, São Vicente, 
Cubatão, Guarujá e Praia Grande, que teve seu 
embrião na Associação dos Profi ssionais Médicos na 
década de 1950 em Santos, sempre contou em seu 
quadro diretivo com ilustres profi ssionais, sempre se 
mantendo a frente de lutas memoráveis em defesa de 
nossas causas, e nunca se mostrou com outras cores 
a não ser o branco que sempre nos vestiu e veste, 
branco este que foi maculado pelo nosso suor e pelo 
sangue de nossos pacientes, mas, em tempo algum 
por lide partidária de qualquer tipo.

HISTÓRIA De lUTAS

 O nosso Sindicato sempre participou de lutas es-
taduais e se fez presente na fundação da primeira 
entidade médica federativa 
estadual deste País, a feMeSP – 
federação Médica do estado de 
São Paulo – que se compunha de 
quase todos os Sindicatos Médi-
cos do estado de São Paulo, e 
nela também não havia e nunca 
houve qualquer atividade par-
tidária, sempre se pautou pelo 
respeito, pela soberania entre 
entidades e pela alternância de 
poder entre eles, pela igualdade 
de direitos; enfi m, independen-
temente do seu maior ou menor 
poder de agregação profi ssional.

 O nosso Sindicato sempre 
participou de lutas nacionais e se fez presente na 
fundação da cMb - confederação Médica brasileira 
-, pactuou que todos os sindicatos integrantes dela 
teriam a mesma oportunidade de gerir os seus des-
tinos, para tanto elaborou um estatuto defi nindo a 
igualdade entre todos os componentes, tal como 
regia o estatuto da feMeSP. 

A cMb foi fundada porque a feNAM não atendia 
mais aos anseios da maioria das entidades médicas. 
Portanto, jamais mancharemos a alvura de nossas 
vestes, como ditos a não ser com o nosso suor e 
sangue de nossos pacientes, e se assim ocorrer.

então, transcorridos alguns anos, a cMb e a antiga 

feNAM novamente se fundiram numa nova fe-
nam: a FENAM que vinha até este novo cisma! 

 Na última eleição, entretanto, houve um 
descompasso em uma intrafederativa, a do Nor-
deste, indicando outrem que o não devidamente 
ajustado entre todos os seus componentes, 
e passou a presidência de nossa federação a 
ter uma fi gura que, em seu modo de pensar e 
agir, nos trouxe certos desencontros e descon-
fortos, culminando com a convocação de um 
congresso, na cidade do Rio de Janeiro, sem 
a concordância da maioria de seus associados. 
Nele se perpetrou a mudança do estatuto conci-
liatório, inclusive com a alteração do tempo de 
presidência de dois anos para três anos, para o 

mandato vigente, o que 
nos causou estranheza 
e perplexidade, por se 
tratar de casuísmo. 

 Ao clamor de vários 
colegas sindicalistas, 
suas vozes sequer foram 
ouvidas e sim impedi-
das por um grupo de 
seguranças contratados 
com o claro objetivo de 
amedrontar os colegas; 
ali se iniciou um pro-
cesso de cisma entre os 
Sindicatos. Indignados, 
nos retiramos dali!

DeSfIlIAÇÃO DA feNAM

 O nosso Sindicato promoveu um debate em 
sua Diretoria sobre o ocorrido e passamos 
a propugnar pelo retorno a normalidade de 
nossa instituição maior, mas não tivemos 
eco; fomos convidados a participar de um 
debate democrático sobre o futuro de nossa 
federação e vimos que outros Sindicatos se 
mostravam, também, contrários às atitudes 
advindas daquele congresso. Não obstante 
a isso, vimos que a federação se mostrava 
intervencionista em entidades sindicais e 

O Sindimed, a FEMESP e a FENAM

“A federação se mostrava 
intervencionista em 
entidades sindicais 
e intrafederativas 

estaduais com 
nomeações de comissões 

para acompanhar 
eleições estaduais de 
representantes sem 

qualquer amparo legal”

Diretoria do Sindimed Santos 
convocou a categoria para discutir o assunto 



O Sindimed, a FEMESP e a FENAM

JURÍDICO
terças e quintas das 13h às 15h

CONTABILIDADE
quintas-feiras das 13h às15h

Agende seu horário de 
atendimento, de segunda a sexta

PLANTÃO DE  SERVIÇOS 
SINDIMED

intrafederativas estaduais com nomeações de 
comissões para acompanhar eleições estaduais 
de representantes, fato este totalmente arbi-
trário e sem amparo legal, chegando ao cúmulo 
de nomear, em nosso estado, dois médicos que 
sequer faziam parte de diretoria colegiada de 
algum Sindicato para representar os médicos 
de São Paulo junto à Federação. E pasmem, se-
nhores, não sem antes fatiar o próximo mandato 
de Presidente da FENAM em dois períodos de 18 
meses, fato inusitado e sem respaldo estatutário!

 O nosso Sindicato convocou Assembleia Geral 
Extraordinária e pautou a nossa desfi liação da 
feNAM por não concordar com estes atos e por 

não concordar em sermos tachados de participar 
desta ou daquela agremiação política, cousa que 
nunca fi zemos, nunca nos deixaremos contaminar 
por política outra que não aquela que defenda o 
médico em sua plenitude. 

Assembleia 
defi niu os rumos 
da entidade.

Diretoria do Sindimed Santos 
convocou a categoria para discutir o assunto 




