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Em             /            /
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Ausente

Não procurado

Responsável

SANTOS INTENSIFICA AÇÕES NO COMBATE À DENGUE
A chefe do Departamento de Vigilância em Saúde de Santos, médica Iraty Nunes Lima,
 explica como a cidade está estruturada nas ações de combate e prevenção à dengue

No último dia 25 de novembro, a  secretaria de
Saúde promoveu evento na Associação dos Médi-

cos de Santos com o objetivo de mostrar o quadro epi-
demiológico da temporada 2009/10 e discutir
a forma de abordagem clínica, principal-
mente dos casos graves com o objeti-
vo de eliminar os óbitos evitáveis.

Iraty reforça que casos suspei-
tos ou confirmados de dengue
são de notificação compulsó-
ria o que auxilia na refor-
mulação das estratégias
utilizadas para o controle
de novos casos além de
permitir o isolamento do
vírus circulante.

"Embora a dengue seja
endêmica em nosso país,
não podemos banalizar seu
diagnóstico, visto que se
trata de uma síndrome fe-
bril hemorrágica. Portanto,
é muito importante uma
atenção especial no acom-
panhamento clínico com in-
tervenção  terapêutica corre-
ta, com ênfase na hidratação
adequada do paciente balizada
nos critérios de risco clínicos e la-
boratoriais a fim de diminuirmos o
número de casos graves e, consequen-
temente, a taxa de letalidade".

- Como a secretaria de saúde está se pre-
parando para a nova temporada de incidência de den-
gue? Quais as principais recomendações para as equi-
pes médicas dos prontos-socorros?

Em 1997 a Secretaria de Saúde implantou o Programa
Municipal de Controle e Prevenção de Dengue e, desde
então, têm ações de campo através dos Agentes de

Controle de Vetor, ações pela Vigilância Epide-
miológica (capacitações periódicas de pro-

fissionais de saúde da rede pública e
privada, divulgação dos números dos

casos notificados e além de um
trabalho articulado com a equi-

pe de campo, entre outros).
Estas ações são mantidas

todo ano, além disso, em
janeiro de 2010 implanta-
mos os mutirões nos bair-
ros, que foram realizados
a partir dos altos núme-
ros de casos notificados
por bairro.

Agora em dezembro re-
tomamos os mutirões a
partir de outro critério,
qual seja, o LIRAa (índice
rápido de infestação). Tam-
bém manteremos a utiliza-

ção para o diagnóstico pre-
coce de dengue do teste NS1.

Porém, visto a gravidade dos
casos que ocorreram em 2009/

2010, inclusive com 23 óbitos, o
nosso objetivo principal é conter o

número de casos graves e, consequen-
temente, diminuir o número de óbitos.

Temos feito isso através das capacitações
dos profissionais de saúde dando enfoque à avalia-
ção clínica de risco dos pacientes, manejo clínico e
conduta terapêutica adequada para cada caso.
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Se eu tivesse que resumir este
 ano numa palavra, esta seria

aprendizado. Todos sabem que
este foi meu primeiro ano como
presidente do SINDIMED, posto
que assumi com muita honra e é
desta forma que tenho procurado
agir respeitando a função precí-
pua do nosso sindicato, que é a
defesa da classe médica.

Minha história na defesa dos di-
reitos dos médicos já vem de lon-
ga data, desde a época estudan-
til, nos tempos da faculdade, quan-
do atuei no grêmio acadêmico.

Como sindicalista, fiz parte da di-
retoria anterior; mas é claro que
como presidente, a responsabilida-
de aumenta e a maturidade ensina.

Ainda mais por representar cer-
ca de 3.500 médicos somando
toda a nossa base territorial,

numa região como a Baixada San-
tista, com profissionais de alto ga-
barito reconhecidos pelo Brasil afora,
politizados e formadores de opinião.

Nesse quase um ano a frente do
nosso sindicato contei - e sempre
conto - com a experiência dos mem-
bros da nossa diretoria que estão
nessa jornada há muito anos e ou-
tros colegas que ingressaram na nos-
sa chapa dando também um “san-
gue novo” ao nosso SINDIMED.

Agradeço a toda diretoria pela com-
preensão e força dadas durante esse
tempo de aprendizado, como disse
no início deste texto, e de experiên-
cia que muito tem contribuído no
nosso cotidiano.

Agradeço, agora em nome de toda
a diretoria, a todos os médicos pela
credibilidade e confiança no nosso tra-
balho. Podem ter a certeza de que

sempre faremos o que estiver ao nos-
so alcance para dar melhores condi-
ções aos médicos, afinal essa é a ra-
zão do nosso trabalho.

Para quem ainda não é sócio do
nosso SINDIMED, faço o convite para
que venha conhecer a nossa sede,
ver de perto os nossos serviços e
trocar informações conosco.

Parafraseando o empresário e em-
preendedor Henry Ford, “unir-se é
um bom começo, manter a união é
um progresso, e trabalhar em con-
junto é a vitória”.

Boas festas a todos e
um excelente 2011!

Paralisação de Ginecologistas
e Obstetras é um sucesso

Dissídio
O SINDIMED está em negociação

com o Sindicato das Santas Casas e
Hospitais Filantrópicos do Estado de
São Paulo (SINDHOSFIL) referente ao
dissídio 2009/2010. A última audiên-
cia foi no dia 2 de dezembro em São
Paulo, mas ainda não houve acordo
porque várias cláusulas reivindicadas
pelos médicos não foram atendidas.

Notícias
O Departamento de Comunicação

Em campanha permanente pela va-
lorização dos tocoginecologistas e

por assistência de qualidade à mulher,
a Associação de Obstetrícia e Gineco-
logia do Estado de São Paulo (SOGESP)
promoveu no último dia 30 de novem-
bro um protesto contra os honorários
praticados por planos e seguros saúde.

Foi denominado de "Um dia por mais
respeito", consistindo na interrupção
do atendimento eletivo como advertên-
cia às empresas e alerta à população. A
adesão dos especialistas foi maciça, em
todo o Estado de São Paulo e também
na região da Baixada Santista.

A Regional Santos contou com par-
ceria do SINDIMED e da Associação dos
Médicos de Santos, tendo 70% de ade-
são. Na Santa Casa, somente quatro
cirurgias eletivas foram realizadas; na
Casa de Saúde a interrupção chegou
a 100% e o Hospital Ana Costa teve
apenas um atendimento eletivo cirúr-
gico (mastectomia).

"Só para ter uma ideia, tivemos cerca
de 80% de adesão na capital e mais de

70% no interior", disse o presidente da
SOGESP, César Eduardo Fernandes. Para
tornar público o descontentamento com
os planos de saúde, os médicos de al-
gumas localidades foram às ruas e distri-
buíram panfletos à população.

Na região, a maioria das consultas
e partos agendados teve o atendimen-
to remarcado. Os procedimentos de

urgência e emergência foram fei-
tos normalmente.

O objetivo da ação foi chamar a
atenção para os baixos valores repas-
sados pelas operadoras para os pro-
fissionais. Atualmente, a remuneração
por uma consulta é de R$ 25,00, em
média. Já o pagamento pela realiza-
ção de um parto é cerca de R$ 200,00.

Curtas

O SINDIMED lembra que a partir de janeiro de
2011 a cobrança da mensalidade associativa  será
mensal no valor de R$30,00 (trinta reais), confor-
me decisão de assembleia em junho deste ano.
Sócios com conta na Unicred podem optar pelo
débito em conta corrente. Basta entrar em con-
tato com o SINDIMED.

Contribuição sindical

O SINDIMED esclarece novamente que o paga-
mento da mensalidade associativa não tem relação
com a contribuição sindical, que é um imposto

a para que ela receba doações do
SINDIMED. Tel.: 3223-8484. Lem-
bramos que a nossa sede mantém
posto de arrecadação permanen-
te de alimentos e produtos de hi-
giene pessoal.

Homenagem
Médico, se você recebeu algum

prêmio, homenagem ou realiza
algum trabalho voluntário entre
em contato conosco pelo e-mail:
imprensa@sindimedsantos.org.br.

Divulgação/Sogesp

Campanha foi intensa na mídia

do SINDIMED pede que os mé-
dicos - sócios ou não - mantenham
seus e-mails atualizados para rece-
berem as nossas notícias. O e-mail
deve ser enviado juntamente
com o nome do médico, espe-
cialidade e telefone (consultório e
celular) para:
imprensa@sindimedsantos.org.br.

Doações
Você trabalha ou ajuda alguma

casa de caridade? Então, indique-

Lembrete: Reajuste de mensalidade

obrigatório, de acordo com a Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), conforme abaixo:

O que diz a CLT
Artigo 579: "A Contribuição Sindical é devida por todos aque-
les que participarem de uma determinada categoria econô-
mica da mesma categoria ou profissão, ou de uma profissão
liberal, em favor do sindicato da mesma categoria..."
Artigo 599: "Para os profissionais liberais, a penalidade con-
sistirá na suspensão do exercício profissional, até a necessá-
ria quitação..."
Artigo 606: "Às entidades sindicais cabe, em caso de falta de
pagamento da contribuição sindical, promover a respectiva
cobrança judicial..."

Com profundo pesar comunica-
mos o falecimento do nosso dire-
tor, companheiro e amigo, Dr. Luiz
Carlos Ferreira da Silva, ocorrido
no dia 16 de dezembro, em San-
tos. O Cacá, como era conheci-
do entre os colegas, sempre par-
ticipou das nossas lutas e fará
muita falta entre nós.

Nota de Falecimento
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Qualidade de Vida

Estamos vivendo uma época especial na histó-
        ria da humanidade. A evolução tecnológica con-
vive com a involução humana. Que contraste! Que
fatalidade! Que incoerência! Que desgraça! Uma so-
ciedade com e do medo. Há um só tempo, uma
sociedade ansiosa e deprimida.

Não mais conseguimos viver o dia de hoje, muito
menos a hora, quiçá, o momento. Estamos vivendo o
amanhã, como se o pudéssemos, velozmente ansiosos
no consumo de um tempo que está adiante de nós e
que não pode ser vivido, a não ser pela nossa volúpia
paranóica mental e social.

Não mais conseguimos viver o dia de hoje, muito
menos a hora, quiçá, o momento. Estamos vivendo o
ontem, como se o pudéssemos, vagarosamente, depres-
sivos a tentar viver um tempo que já não mais existe e
que somente pode ser vivido através da nossa retrole-
targia paranóica mental e social. O ansioso vive o futu-
ro e o depressivo, o passado. Será?

Perguntaram ao Dalai Lama: - O que mais te surpre-
ende na Humanidade? E ele respondeu: "Os
homens…Porque perdem a saúde para juntar dinheiro e
depois perdem dinheiro para recuperar a saúde. E por
pensarem ansiosamente no futuro esquecem do pre-
sente, de tal forma que acabam por não viver nem o
presente nem o futuro. E vivem como se nunca fossem
morrer e morrem como se nunca tivessem vivido".

Estamos buscando alguma coisa, mas o pior, não
sabemos o que buscamos. Como dizia Claude Ber-
nard: "Quem não sabe o que procura não pode inter-
pretar o que encontra".

Na Índia, conta-se a seguinte história: Uma mulher
foi surpreendida numa praça procurando algo. Curiosa,
a vizinhança logo quis saber o que ela havia perdido:
Uma agulha, respondeu! Todos se prontificaram a aju-
dá-la a achar a tal agulha. No final da tarde, já cansa-
dos da procura inútil, os vizinhos perguntaram: Onde
exatamente você perdeu a agulha? Ao que a mulher res-
pondeu: Dentro da minha casa, mas como aqui há mais
claridade, achei que teria mais chances de encontrá-la.

 Só faltaram bater na mulher: Como você nos faz perder
tanto tempo procurando aqui fora algo que foi perdido
dentro de sua casa? A mulher que, na verdade era uma
monja, deu uma enorme gargalhada e disse: engraçado,
vocês perdem a felicidade em seus corações, dentro de
vocês e partem para buscá-la no mundo exterior (?).

Fazem a mesma loucura que agora estranham em mim.
Esta tem sido a vida de vocês, buscam fora o que perde-
ram dentro. Pois saibam que somente no silêncio de seus
corações poderão encontrar a felicidade perdida.

Osho, o líder espiritual indiano, dizia: Esta é a situação do
ser humano. Você é capaz de olhar para todos os lugares à
sua volta, mas é incapaz de ver onde está e o que veio fazer
neste planeta. É incapaz de fazer a pergunta fundamental:
QUEM SOU EU?

Pior, além de não fazer a pergunta, a grande maioria
das pessoas se a fizessem não saberiam responder. Pois,
aí está o que chamo de Alzheimer coletivo ou social.

Esquecemos quem somos e por isso não mais nos en-
contramos, perdidos na humanidade distorcida de nos-
sa real natureza.

Quem somos? Quer saber mesmo? Está pronto para escu-
tar a resposta? Pois, ai vai: Você é filho de Deus, portanto
tem sua divindade filial dentro de você mesmo. Divindade
filial e Espírito Santo de Deus recebido quando Deus lhe so-
prou nas narinas seu hálito o tornando alma, ser vivente.

Qual dimensão do ser humano você vive em maior pro-
fundidade? A física, a emocional, a social, a intelectual
ou a espiritual? Já havia pensado nisso seu filho de Deus?
Parecido e semelhante a Deus?

Mergulhe e assuma profundamente essa dimensão filial
e espiritual e você vai descobrir quem realmente você é e
para que está neste mundo, temporariamente.

Por favor, recupere sua memória e saiba que tem um pai
que, simplesmente, é Deus. Procure retornar ao seu origi-
nal. Restaurar-se. Voltar ao que você tinha de melhor por-
que lá está Deus. Quando você precisa restaurar um qua-
dro você tem que achar um artista, um pintor muitas ve-
zes ainda melhor do que o que pintou o quadro original.

E quando você estiver disposto a se restaurar você preci-
sa e pode encontrar à beira de sua estrada, de seu caminho
o seu melhor artista, seu melhor pintor, aliás, seu único
autor. Só Ele pode restaurá-lo e fazê-lo retornar ao seu me-
lhor, maculados que estamos pelas intempéries desses tem-
pos de Alzheimer coletivo ou social.

Termino com a inspiração do teólogo Jorg Zink - Deus,
meu Deus, retira de mim aquele eu que atrapalha minha
relação com você.

Um Santo e Feliz Natal em Cristo Jesus e um ano novo
realmente novo na sua identidade de filho de Deus. Um
saudável e fraterno abraço.

Rubens Amaral

Também instruindo a população quando apresentar sin-
tomas de dengue procurar o mais rápido possível uma
unidade de saúde mais próxima de sua casa, de prefe-
rência, uma Unidade Básica de Saúde (UBS), evitando
assim a sobrecarga dos Prontos-Socorros que aconteceu
no verão passado.

Para tanto, na rede pública nós remodelamos a organi-
zação dos serviços para o enfrentamento da epidemia de
dengue esperada para 2010/2011. Como exemplo, pode-
mos citar a garantia de leitos hospitalares no Hospital Mu-
nicipal Dr. Arthur Domingos Pinto, interrompendo as inter-
nações de cirurgias eletivas; identificando por meio de
faixas as UBS como porta de entrada para atendimento de
dengue, sem a necessidade de marcação de consulta, ou
seja, todos os médicos têm agenda livre.

- Nossa cidade recebe muitos turistas durante a tempo-
rada de verão e, principalmente, milhares deles pelos
cruzeiros marítimos. Esses turistas podem trazer algu-
ma carga viral do vírus da dengue que ainda não chega-
ram na nossa cidade. Qual a estratégia adotada nesse
sentido?

O sorotipo que circulou no nosso município na última tem-
porada foi o Den2. O Den4 foi reintroduzido no Brasil há
mais ou menos 5 meses em Roraima, após 28 anos sem
ser detectado. Porém entendemos que o risco maior seja a
possibilidade da reintrodução de outros sorotipos, como por
exemplo, o Den1, o qual circulou nas cidades da região do
interior do estado de São Paulo.

- Em casos de dúvidas de diagnósticos, o que as equi-
pes dos hospitais devem fazer? Há um setor da Prefeitu-
ra de apoio para entrar em contato? Se sim, as essas
equipes ficam 24 horas ou há algum telefone de contato?

Todas as instituições de saúde possuem os contatos,
inclusive o celular de plantão 24 horas, da Seção de
Vigilância Epidemiológica (SEVIEP) para atender o os
profissionais de saúde do município de Santos.

- Há alguma articulação com os hospitais da região para
reservas de leitos?

Há garantia de leitos hospitalares no Hospital Muni-
cipal Dr. Arthur Domingos Pinto. Caso necessário, fa-
remos como a temporada 2009/10, a orientação aos
privados de suspensão de cirurgias eletivas a fim de
manter leitos para dengue.

- No final de dezembro, a Prefeitura estará distri-
buindo cerca de 180 mil carnês de IPTU. Foi prevista
alguma mensagem instrutiva para que os moradores
tomem os devidos cuidados em suas residências?

Os carnês de IPTU terão como tema a Arena espor-
tiva visto que foi um equipamento importante que a
Prefeitura entregou à população na época dos Jogos
Abertos, em conjunto com o governo estadual.

Continuação da matéria de capa
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Cenários da Dengue
(Santos e Região)

DISQUE DENGUE - 3225-8680
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