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Diretoria

Divido a história de nossa gestão em duas etapas distintas. A primeira — de 2011 a 
2012 — consolidou a parceria com a APM Estadual culminando com a Integração e todo 
o desenrolar técnico que esta demanda necessitou. A segunda foi iniciada no próprio ano 
de 2012, com foco no científico, por ocasião do I Congresso Intersdisciplinar, algo inédi-
to onde especialidades diversas interagiram em torno de um tema: o primeiro ‘O Idoso’, 
o segundo ‘Atualizações em Clínica e Cirurgia’ e o que acontecerá em agosto de 2014, 
‘Doenças Crônicas’.

Acredito que o que temos de melhor é o conhecimento médico e sua atualização é inevitável.
À parte, defesa profissional, política de saúde, ambiente de trabalho, construção de 

hospital e tantas outras igualmente importantes, algo não pode se perder nunca, é a cons-
tante luta de oferecer aos médicos, residentes e acadêmicos conhecimento científico de 
qualidade.

Neste ano, iniciamos uma parceria com a melhor universidade do mundo, um feito iné-
dito em nossa cidade e em outras poucas do nosso país, espero que não percamos esta 
oportunidade.

Consolidemos esta e muitas outras parcerias, porque a APM Santos está equipada com o 
que há de primeira linha para isso, uma exigência da Harvard University.

Sonho com muitas outras parcerias, e que neste ano, onde haverá a eleição de uma nova 
equipe a comandar nossa associação, espero que o tema científico seja priorizado.

Dra. Lourdes Teixeira Henriques - Presidente da APM Santos
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Muitos já dizem que 2013 foi uma espécie 
de 1968, conhecido como o ano que não 
terminou tantos foram os fatos nele ocorri-
dos que tiveram repercussão na vida poste-
rior do país.

Naquele ano, manifestações estudantis na 
França inspiraram o mundo. No Brasil não foi 
diferente. Veio então, como resposta, o AI 5 
(Ato institucional nº 5) que fechava ainda mais 
o regime, tirando direitos dos cidadãos.

Para os médicos, em particular, e para a 
população em geral 2013 foi catastrófi co.O 
reconhecimento da profi ssão que veio de 
forma desastrada, a desvalorização do di-
ploma de médico, a não regularização pela 
ANS da medicina privada e o sub fi nancia-
mento da saúde pública foram as marcas 
principais do atual governo.

No entanto, houve um fato positivo. O 
grupo que está no poder que sempre quis 
reduzir os médicos a apenas mais uma peça 
na engrenagem da assistência médica teve 
que aceitar, devido ao clamor popular, que 
o médico, reconhendo o valor inestimável 
dos outros profi ssionais de saúde, é e sem-
pre será o protagonista, o ator principal no 
atendimento ao paciente.

Queremos mais médicos, disseram as 
pessoas em todas as pesquisas. O restan-
te da história estamos cansados de saber. 
Mais uma medida populista, eleitoreira. 
Não se pode enganar todo mundo o tem-
po todo. Já tem peixe graúdo na prisão e 
seus chefes e colegas estão com medo.

Podemos mudar essa situação neste ano, le-
galmente, através do voto. Nós, os médicos, 
somos formadores de opinião. Vamos a luta! 
Forte abraço. 

defesa Profissional

Joao Sobreira de Moura Neto
Diretor de Defesa Profi ssional da APM SP
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“O maior estímulo para cometer 
faltas é a esperança de impunidade”  

Cícero 

Estamos chocados com mais um cri-
me bárbaro, cometido por menores 
que estão se tornando cada vez mais 
ousados graças à sua impunidade. A 
criminalidade das crianças e adoles-
centes vêm crescendo, assim como o 
recrudescimento da violência por eles 
praticados, muitas vezes manipulados 
por maiores que os usam como linha 
de frente para a prática de delitos.

Basta! Nós, cidadãos, que trabalha-
mos, pagamos impostos (muitos), não 
podemos nos manter indiferentes, 
acreditando que, se não nos atingir, 
não devemos nos preocupar. Precisa-
mos, devemos, temos a obrigação de 
nos movimentar e exigir soluções para 
um problema que já ultrapassou todos 
os limites suportáveis. Entendo que o 
problema é complexo, que a solução 
passa obrigatoriamente pela educa-
ção. Mas, realmente uma educação 
de qualidade, não a que compulsoria-
mente faz o aluno galgar os diversos 
patamares do curso, sem a possibilida-
de de repetir o ano por incompetência. 
Estamos mostrando que, sem um objeti-
vo para os estudos e sem as consequên-
cias disciplinares para suas atitudes, os 
alunos aprendem o pleno exercício da 
impunidade, acreditando que não existe 
consequência para seus atos. 

Países desenvolvidos com um ensino 
de bom nível têm, no entanto, tam-
bém uma legislação mais dura para 

com o menor infrator, pois o temor de 
ser punido é importante para inibir a 
prática do crime.

Eu quero a PAZ. A Paz que me foi ti-
rada pela insegurança que permeia em 
todos os momentos, pelo medo de ser 
a próxima vitima. 

Eu quero minha LIBERDADE. Liber-
dade que me foi roubada. Não posso, 
não tenho o direito de caminhar tran-
quilamente pelas ruas ou praias, pois o 
risco é muito alto. Não é justo me tor-
nar prisioneiro enquanto os bandidos 
ficam soltos.

Eu quero a TRANQUILIDADE. Tran-
quilidade de caminhar, dirigir um auto-
móvel sem ter medo de parar no semá-
foro, do ciclista ou motociclista ao lado. 
Sentar-me à praia ou em um restauran-
te sem receio de um “arrastão”.

Eu quero meu DIREITO. O direito de 
usar minha aliança, um relógio, um ce-
lular sem ser vítima por apenas possuir 
esses objetos.

Eu quero a JUSTIÇA que, por lei, 
tenho direito. Não existe justiça quan-
do a certeza da impunidade leva os 
infratores dar risadas no momento da 
prisão, certos que logo recuperarão a 
liberdade e voltarão a criminalidade.

Eu quero de volta a CERTEZA. A cer-
teza que poderei trabalhar com tran-
quilidade, de ir, sabendo que voltarei, 
de viajar com prazer sem angústia.

O Estatuto da Criança e Adolescen-
te tem um ideal nobre, foi criado para 
protegê-los, mas terminou acobertando 
perigosíssimos bandidos do alcance da 
lei penal e deixou a sociedade à mercê 
deles, com a certeza da impunidade.

 O Código Penal como a pró-
pria Constituição Federal adotaram 
como critério a maioridade penal a par-
tir dos18 anos. Tal critério cronológico, 
traz consigo uma gama enorme de in-
justiças tanto para a sociedade como 
para o próprio criminoso. Uma das su-

gestões preconizadas seria que o me-
nor infrator fosse avaliado por intermé-
dio de exame criminológico realizado 
por médicos psiquiatras, psicólogos, 
assistentes sociais, pedagogos, sem-
pre com acompanhamento direto da 
defesa constituída ou pública, pelo MP 
e pelo juiz e não simplesmente quando 
forem pegos irão apenas passar alguns 
dias internados em uma dessas casas 
de “recuperação”, que todos nós sa-
bemos, nesses locais dificilmente se 
recuperarão.  

Nós, da Associação Paulista de Me-
dicina - Santos, estamos criando um 
movimento que passará a ser chamado 
de MOVIMENTO LOSS, em home-
nagem ao nosso colega assassinado. 
Nosso primeiro passo foi criar na Avaaz 
uma petição para que crimes graves 
cometidos por menor sejam punidos 
com mais rigor. Será direcionado ao 
Deputado Federal Protógenes que en-
caminhará a Câmara dos Deputados. 
Participem, assinem e divulguem. Se-
rão realizadas mensalmente reuniões 
na APM, aberto a toda sociedade, 
onde serão convidados pessoas que 
poderão nos orientar e acrescentar 
forças em nosso movimento (Deputa-
dos, Constituintes, Delegado Regional, 
Advogados, parentes de vitimas que já 
tem experiência de movimentos ante-
riores, representantes do ECA, etc).

Haverá uma petição por escrito, de-
vidamente numerada e registrada para 
conseguir o maior número possível de 
assinaturas. Essa petição será desmem-
brada em muitas partes e encaminha-
das para os diversos segmentos da 
sociedade.

Existe um núcleo aberto, em forma-
ção, que está dirigindo todo o movi-
mento. Toda a comunidade está con-
vidada a juntar forças, . Faça algo por 
você, pelo seus filhos, pela sua cidade 
e pelo nosso País.

Basta!
Dr. Dirceu Calió Rolino

Cardiologista

Membro do Movimento LOSS
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Considerada um dos grandes avan-
ços da Oftalmologia, a nova cirurgia de 
catarata, presente em 56 países, já está 
disponível na Baixada Santista. O Hos-
pital Oftalmológico Visão Laser, em San-
tos, é um dos primeiros centros médicos 
brasileiros a adotar o laser aprovado pela 
Anvisa (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) para cirurgia de catarata. As 
primeiras cirurgias com a nova técnica fo-
ram realizadas no último dia 30, no centro 
cirúrgico do Visão Laser, à Avenida Con-
selheiro Nébias, 355, Vila Mathias.

Apresentado oficialmente nos XXX 
Congresso Pan-Americano de Oftalmo-
logia e XXXVII Congresso Brasileiro de 
Oftalmologia, realizados em agosto, no 
Rio Janeiro, o laser revoluciona o trata-
mento da catarata e cria uma nova mo-
dalidade cirúrgica, que alia as técnicas da 
cirurgia de catarata tradicional às técnicas 
refrativas de última geração. A catarata-
-refrativa, como vem sendo chamada 
essa fusão, possibilita ao paciente reduzir 
a dependência de óculos corretivos, que 
são usados após a cirurgia de catarata.

O laser de femtossegundo permite ao 
médico automatizar etapas do procedi-
mento cirúrgico que até então eram rea-
lizadas manualmente com bisturi. Além 
disso, a tecnologia possibilita posicionar 
com precisão a lente intraocular implan-
tada, reduzindo erros refracionais (como 
miopia, astigmatismo e presbiopia - tam-
bém chamada vista cansada) e melhoran-
do a acuidade visual do paciente.

Outros benefícios são a rápida recupe-
ração - entre 24 e 48 horas - e o menor 
risco de problemas oculares a longo pra-
zo. “Trata-se de tecnologia de ponta já 
utilizada em mais de 80 mil procedimen-
tos, promovendo, além da acuidade vi-
sual, qualidade de vida à população, es-

Novidade revoluciona cirurgia de catarata
Primeiro laser aprovado pela Anvisa chega à Baixada Santista

pecialmente à Terceira Idade, faixa mais 
acometida pela catarata”, destaca Mar-
cello Colombo Barboza, professor doutor 
em Oftalmologia pela Universidade Fe-
deral de São Paulo e diretor do Hospital 
Oftalmológico Visão Laser, em Santos.

Automatização
A catarata-refrativa é quase toda auto-

matizada, inclusive as etapas mais difíceis, 
como incisões e quebra do cristalino para 
substituição por lente intraocular, o que, 
até então, eram realizadas manualmente 
com bisturi.  Na cirurgia padrão realizada 
hoje, denominada facoemulsificação, al-
gumas etapas do procedimento, como a 
incisão, a capsulotomia (remoção de par-
te da cápsula do cristalino que envolve o 
olho) e a fragmentação da catarata, são 
feitas manualmente pelo especialista.

O novo procedimento a laser funcio-
na por meio de tomografia de coerência 
óptica (OCT) com luz infravermelha pró-
xima, para produzir análise digital e em 
tempo real, juntamente com a aplicação 
do laser de femtossegundo orientada 
por computador.

Com isso, todas as estruturas oculares 
são continuamente apresentadas com 
precisão em três dimensões (3D), permi-
tindo a colocação espacial exata dentro 
do olho para uma aplicação precisa. 

 Resultados
Segundo pesquisas da Universidade de 

Oregon, o novo método é mais eficien-
te na manutenção das células endoteliais 
fundamentais para a clareza da córnea, 
além de permitir incisões mais precisas e 
melhor capsulotomia, para a implantação 
da lente intraocular que substitui o crista-
lino comprometido.

Outro estudo, do Bascom Palmer Eye 
Institute, da Universidade de Miami, com 
29 pacientes, aponta que a cirurgia a laser 

reduziu em 45% tanto o uso de energia 
ultrassônica quanto a manipulação cirúr-
gica, apresentando-se mais segura e rápi-
da do que o procedimento padrão.

Outra vantagem do laser é a possibili-
dade de corrigir graus de astigmatismo 
durante a cirurgia de catarata, acertando 
a curvatura da córnea e possibilitando o 
implante de lentes que garantem a inde-
pendência de óculos para longe e perto.

“No mesmo procedimento, resolve-se 
a catarata e corrigem-se erros refracio-
nais, possibilitando uma melhor visão de 
longe, perto e à meia distância, e mais 
facilidade nas tarefas do cotidiano, como 
leitura, uso do computador, prática de 
esportes e condução de veículos, entre 
outras”, explica o especialista.

Apesar de bastante divulgada, a catara-
ta (opacidade parcial ou total do cristalino 
- a lente natural do olho) ainda é a princi-
pal causa de cegueira no mundo (respon-
sável por 51% dos casos) e acomete 45 
milhões de pessoas, segundo dados da 
OMS (Organização Mundial da Saúde). 

Divulgação
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O Prof. Dr. Rogério Dedivitis, sócio 
da APM Santos, foi eleito Presidente 
da Sociedade Brasileira de Cirurgia de 
Cabeça e Pescoço. A eleição e posse 
ocorreram em Brasília/DF, durante a 
realização do XXIV Congresso Brasilei-
ro, em 20 de setembro de 2013, por 
ocasião da Assembléia Geral da enti-
dade.

A especialidade de Cirurgia de Ca-
beça e Pescoço foi normatizada em 
1957 pelo Dr. Hayes Martin, no Me-
morial Sloan-Kettering Cancer Center, 
de Nova York. Na ocasião, editou o 
primeiro livro da área, Tumors of the 
Head and Neck e logo criando a So-
ciety of Head and Neck Surgeons, a 
primeira sociedade médica da espe-
cialidade. Dois hospitais principais na 
América foram responsáveis pela cria-
ção da especialidade: o Memorial de 
Nova York e o M. D. Anderson Cancer 
Center, da Universidade do Texas em 
Houston. Atualmente, vários serviços 
de cirurgia de cabeça e pescoço se 
espalham pelos Estados Unidos da 
América e pelo mundo.

No Brasil, a Sociedade Brasileira de 
Cirurgia de Cabeça e Pescoço foi fun-
dada em 8 de dezembro de 1967, em 
São Paulo. Em 2 de julho de 1980, a 
CCP foi reconhecida como especiali-
dade pela Associação Médica Brasilei-
ra e, em 3 de março de 1982, foi reco-
nhecida como especialidade médica 
pelo Conselho Federal de Medicina. 
Em 27 de setembro de 1982, foi insti-
tuído o Programa de Residência Médi-
ca em Cirurgia de Cabeça e Pescoço, 
passando a ser reconhecida a espe-
cialidade em termos de Residência 

Presidente do Dpto. de Cirurgia de Cabeça e Pescoço da APM 
Santos assume a Presidência da Sociedade de Especialidades

Médica. Em 14 de setembro de 1983, 
foi realizado o primeiro concurso para 
obtenção do Título de Especialista em 
Cirurgia de Cabeça e Pescoço. 

Atualmente, a SBCCP é considerada 
a segunda maior sociedade da espe-

cialidade no mundo, ficando atrás so-
mente da co-irmã americana. Possui 
mais de 700 associados e tem assento 
na International Federation os Head 
and Neck Oncology Societies. Seu site 
é www.sbccp.org.br 

Divulgação
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Doutor, alimente-se melhor!

Geralmente nós, médicos, esque-
cemos de colocar em prática tudo o 
que aconselhamos e prescrevemos, 
mas a MEV (Mudança de Estilo de 
Vida) é muito importante e deve ser 
iniciada neste momento – e não na 
próxima semana! Vejamos algumas 
dicas de uma alimentação saudável: 
Faça 3 refeições principais – café da 

manhã, almoço e jantar (ou lanche da noite), intercaladas com 
3 lanches saudáveis, como por exemplo: frutas frescas ou se-
cas, iogurtes, polenguinho, castanhas, amendoas, barra de 
cereais, gelatina, água de coco, chás, etc.  O prato deve ser 

Dra. Márcia Souza Carvalho
Nutróloga

Projeto  Cuide-se, doutor!

colorido. Evite suco, coma frutas, se possível com cascas na 
quantidade de 2 a 3 unidades por dia. Não esqueça a hidra-
tação (água natural sem gás ou água de coco). Dica: mante-
nha uma garrafinha de água na mesa de trabalho. 

Evite frituras e gorduras saturadas, prefira alimentos crus, 
cozidos, assados, no vapor, ou grelhados. Se possível, con-
suma, no mínimo, peixe 3 vezes por semana e consuma, no 
máximo, carne vermelha 3 vezes por semana.

Os melhores temperos são: azeite extra virgem e gotas de 
limão (no prato). Diminua a quantidade de açúcar refinado, 
sal e gordura saturada. Se ingerir bebida alcoólica, prefira 
vinho tinto e beba intercalando com água. Lembrando de 
comer devagar, mastigando bem os alimentos e sem reali-
zar outra atividade como ver TV, computador, ler jornal, etc. 
Estas medidas devem ser associadas ao exercício físico diário 
adequado para a idade, porém não devemos esquecer das 
nossas consultas e exames de rotina. Infelizmente, temos o 
hábito das “consultas de corredor”. Cuide-se doutor!

soCial

Formatura dos Projetos Escola Unimed e Escola Unimed 
Junior – 04/12/2013

Fotos: Cláudio Mouta Rodrigues
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aConteCe

Dra. Ana Beatriz Soares
Diretora de Ações Comunitárias da APM Santos 

Coordenadora do Projeto Menina- Mãe

resPonsabilidade  soCial

Projeto Menina-mãe em números

Tivemos  49 novas  meninas-mães, chegando a um to-
tal de  240 meninas-mães nestes 6 anos. Em torno de  35 
voluntárias(os). Fazendo o relatório deste ano, observamos 
a distribuição de: 7240 fraldas; 38 enxovais e 830 passes.

Atividades com as meninas-mães: Festa Junina, Festa de  
6 anos do Projeto, Participação na ” Ação do Coração”, 3 
Noites da Pizza, 3 entrevistas na TV (Divulgação), 24 visitas de 
pessoas da comunidade interessadas em conhecer o Projeto.

Atividades no Projeto: 33 aulas de leitura, 29 aulas de 

pintura, 32 aulas de artesanato, 16 encontros com Assis-
tentes Sociais, 15 encontros com Psicólogas, 30 aulas com 
médicos Pediatras e Ginecologistas, 31 encontros de Fisio-
terapia, 8 aulas de culinária.

Assim, nosso projeto vai reconstruindo informações e re-
ferências para estas futuras mães! Agradecemos todos que 
nos ajudaram a realizar este projeto em  2013. Agradece-
mos a  colaboração de todos os padrinhos, sem os quais 
este trabalho social  não poderia ter sido tão significativo.

Fotos: Ariomar Ferreira da Silva

29/11 – Não à Violência Contra as Mulheres
Palestra – Vereadora Fernanda Vannucci.
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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

resPonsabilidade  soCial

13/12 – Festa de Natal Projeto Menina-mãe

Fotos: Ariomar Ferreira da Silva


