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Futuro de nossa Integração sob ameaça!
Nossa gestão foi marcada pela Integração com a APM Estadual, decisão que se mostrou 

acertada diante das dificuldades operacionais e financeiras que vínhamos enfrentando. É fato 
que ainda não podemos caminhar sem a contribuição de nossos associados, mas o apoio que 
recebemos nesta benéfica parceria, permitiu que adquiríssimos profissionalismo e modelo 
de gestão, onde a austeridade com nossas despesas, empenho no trabalho e a criatividade, 
venceram as diversas apostas de insucesso.

Devemos parte deste legado de responsabilidade e austeridade à visão do brilhante ges-
tor, Dr. Florisval Meinão, presidente da APM Estadual, seu forte apoio e serena condução na 
Integração com nossa entidade, permitiu que alcançássemos o respeito e a credibilidade de 
nossos associados.

Manifesto total apoio à reeleição do Dr Florisval Meinão para o próximo pleito de 2014 a 
2017 e convido todos associados que desejem o bem e um futuro de realizações para nossa 
Associação que façam o mesmo. 

Dra. Lourdes Teixeira Henriques - Presidente da APM Santos
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Por grande constrangimento passou a 
Presidente, na abertura da Copa, ao receber 
estrondosa vaia acompanhada de insultos 
impublicáveis.  Fato semelhante ocorreu na 
década de 70 com o general Médici, quan-
do anunciada a sua presença no Maracanã. 
A imprensa, na época, amordaçada, nada 
noticiou, mas cerca de cem mil pessoas tes-
temunharam. O que esperava um ditador ?

A Classe Médica Brasileira também vaia a 
Presidente, por seus desmandos em geral e 
em particular contra o setor de Saúde. Há 
um ano, milhares de pessoas foram às ruas,  
tendo como uma das principais reivindica-
ções,  a assistência à Saúde.

Mais uma vez, para mascarar uma situação, 
trouxeram os médicos cubanos contratados 
de forma totalmente irregular, ferindo leis 
trabalhistas e sem a devida avaliação, normal 
para o exercício da profissão, em todos os 

A falta de respeito países. Trabalho análogo ao trabalho escravo.
Agora, algumas prefeituras, por exemplo, a 

de Santo André e a do Guarujá, querem que 
seus médicos orientem os cubanos no atendi-
mento à população.

Os médicos cubanos não são mais prepara-
dos, mais humanos? Não os culpamos, são víti-
mas de um regime opressor e corrupto em seu 
país que tem o apoio do nosso Governo. Parece 
que, para essa orientação, servem os médicos 
brasileiros.

O que esperava a Presidente, como respos-
ta, aos milhões gastos em obras superfaturadas 
para um torneio de futebol, em um País carente 
de Educação, Saúde, Moradia, Segurança?

Os impropérios não foram mais cruéis e injus-
tos do que as filas nos hospitais ou as mortes 
evitáveis de crianças e adultos. A presidente, 
que nunca diz nada e tal qual seu antecessor, 
nada sabe, a respeito dos escândalos do seu go-
verno, veio a público reclamar dos xingamentos.

Ora, Presidente, quando os governantes 
perdem a vergonha, os governados perdem 
o respeito.

Dr. João Sobreira de Moura Neto
Diretor de Defesa Profissional da APM
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CientífiCo

A medicina evoluiu muito nas úl-
timas décadas em quase todas as 
áreas de atuação. Entretanto, su-
bespecialidades como a oftalmo-
logia evoluíram exponencialmente 
junto com os computadores. 

O advento dos computadores e a 
melhoria constante no seu proces-
samento fez com que doenças antes 
não diagnosticadas e tratadas, pu-
dessem na época em que vivemos 
terem chance de cura. E não so-
mente no diagnóstico, mas também 
em cirurgias e desenvolvimento de 
novos remédios, os computadores 
estiveram presentes. 

E a cada ano, novos equipamen-
tos, mais precisos, mais detalhados 
e também mais onerosos são lança-
dos no mercado mundial.

Mas até onde a tecnologia traz 
novas respostas (Milagres)? Ou 
quando as novas tecnologias  tra-
zem novos problemas (Promessas)? 

Para responder esta pergunta, 
uma análise criteriosa deve ser feita 
para separar o que realmente inte-
ressa. Neste embate entre tecno-
logia e benefício para o paciente, 
nem sempre tudo é preto no bran-
co. Muitos tons de cinza podem es-
tar presentes e as várias facetas de 

Dr. Gustavo Grottone
Presidente do Departamento de Oftalmologia 

da APM Santos

Admirável Mundo 
Novo: Milagres e 

Promessas
um mesmo problema podem estar 
muito bem disfarçados.

Hoje dentro da oftalmologia con-
seguimos verdadeiros milagres 
como medicações para tratar e 
controlar doenças antes intratáveis 
como a degeneração macular rela-
cionada à idade. 

Com o uso de medicamentos bio-
lógicos, a doença que mais levava à 
cegueira pacientes com mais de 65 
anos nos países desenvolvidos, vem 
sendo combatida. 

Pacientes com diabetes mellitus e 
grande dano de visão central tam-
bém se beneficiam desta classe de 
medicamentos.

O avanço de lentes intraoculares 
possibilitou que juntamente a remo-
ção da catarata, a correção de ame-
tropias (grau) pudesse ser alcança-
da. E com méritos, pois em muitos 
casos é possível dar aos pacientes 
visão para perto e longe. 

Logicamente, como toda prótese 
e órtese, a semelhança não quer di-
zer igualdade (Milagre). E apesar de 
lentes intraoculares possibilitarem 
restabelecimento da visão de ma-
neira mais próxima da normalidade, 
não significa que o paciente voltará 
a ter o mesmo padrão de visão de 

quando tinha 18 anos de idade.
Cirurgias à laser para catarata, 

por exemplo, são um avanço para o 
futuro. No entanto, apesar de a re-
ferida técnica já ser empregada em 
alguns lugares, a mão do cirurgião 
continua presente em grande par-
cela desta cirurgia sendo o laser um 
adjuvante e não figura principal da 
cirurgia de catarata atual. 

Os resultados, apesar de preci-
sos nos cortes iniciais da cirurgia, 
em pouco afetam os resultados fi-
nais do procedimento, não sendo 
possível para o paciente distinguir 
se sua cirurgia foi feita com laser 
ou sem laser ante a visão no pós-
-operatório da enorme maioria dos 
casos operados. 

Não se pode dizer que a cirurgia à 
laser para catarata seja ruim quando 
comparada ao procedimento sem 
laser. Entretanto há que se avaliar 
o real Custo x Benefício desta Pro-
messa, pois o passo adicional para 
se efetuar os cortes à laser somam 
custos substânciais para o paciente.

Neste Admirável Mundo Novo, 
em muitos casos como o citado an-
teriormente, é muito difícil saber 
onde fica o Milagre ou a Promessa. 

Pois, se por um lado a tecnologia 
nos faz brilhar os olhos devido ao 
caráter inédito, pelo outro,  em mui-
tos casos encarece procedimentos 
sem vantagens práticas para os pa-
cientes. E como é difícil equilibrar 
esta delicada balança tecnológica.

Parafraseando um velho amigo… 
“Quem viver verá!”.  

Com certeza nos próximos 10 
anos que virão, iremos nos deparar 
com muitos Milagres ou Promessas 
que nos farão pensar neste dilema 
eterno. E em alguns momentos te-
remos que decidir o que é verdadei-
ramente um Milagre na Medicina.
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Toledo
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resPonsabiliDaDe  soCial

Festa Junina do Projeto Menina-mãe
 Dra. Ana Beatriz Soares 

 Diretora do Departamento de Responsabilidade 

Social e Coordenadora do Projeto Menina-mãe

A Festa Junina do Projeto Menina-
-mãe ocorreu em clima de grande des-
contração! Nosso objetivo é confrater-
nização, mas para nós voluntárias do 
PMM serve para entrevistá-las e, com 
isso, termos um retorno de como vai 
indo a vida destas meninas que estive-
ram conosco durante 15 meses.

Entregamos 180 prendas: casaqui-
nhos, mantas, bolsas, sapatinhos, gor-
ros de bebê, entre outras coisas. Fize-
mos sorteio de mais de 30 prendas. 
Entre as brincadeiras: argola, boca de 
palhaço, rabo de burro. Não faltou al-
godão doce, pipoca, cachorro quente, 
sucos e bolo.

Duas reflexões para nós, voluntários 
e leitores: Algumas meninas queriam 
trocar o ticket dos brinquedos por tic-
ket de alimentos. “Tia, posso trocar  
a boca do palhaço por um cachorro 
quente?”.

A dualidade criança-mãe. As meni-
nas estavam com seus filhos no colo 
querendo brincar de rabo de burro!

As meninas iam chegando (34 ao 
todo), parecia que estavam em casa, 
pisando em terra firme, cada uma com 
seu bebê. Todas (mãe e filhos) a ca-
ráter: vestidos de caipira. Uma em es-
pecial me chamou a atenção. Elaine, 
16 anos, vestida exatamente como a 
filha. Ela me disse toda orgulhosa e 
alegre – Fui eu que fiz, a mão todos os 
dois vestidos.

Isto valeu-me uma reflexão: o quanto 
a dificuldade pode fazer crescer, a tão 
falada resiliência, o quanto estas meni-
nas são lutadoras e o quanto enfrentam 
para ter um espaço na sociedade.

Lembramos que dia 15 de agosto 
será nossa “Noite da Pizza”. Dando 

sequência aos nossos temas desta vez, 
cada um que quiser venha de chapéu! 

Sim, qualquer chapéu! Só mais uma 
brincadeira para descontrair.
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Agenda 
Científica
10/07 – 20h:  Reunião do Departamento de Colo-
proctologia da APM Santos

21/07 – 20h: Reunião de Departamento de Alergia 
da APM Santos

22/07 – 20h : Reunião de Departamento de Derma-
tologia da APM Santos

24/07 – 19h30: Reunião Depto. de Ortopedia da 
APM Santos e SPOT São Paulo e Regional “2º Mó-
dulo Coluna”

16/07 – 19h:  Fórum Depto. Ginecologia e Obstetrí-
cia da APM Santos e SOGESP Regional Santos “Valo-
rização Profissional / Honorários Médicos”

 

 

Save the Date

Coordenadores:

Prof. Dr. Abram Drewiacki 
Prof. Dr. Marcelo Antonio Duva Borgheresi 

Prof. Dr. Angelo Sementilli

Prolactina: 
Atualização Clínica e Cirúrgica

Discussão de Casos

 

Data: 14 de agosto (quinta-feira)  | Horário: 20h
Local: APM Santos – Av. Ana Costa, 38824/07 – 19h30 : Palestra do Departamento de Oftal-

mologia da APM Santos

CientífiCo

Cultural 

Agenda 
Científica
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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

Projeto  CuiDe-se, Doutor!

22/07 (Terça) - Os 7 hábitos das pessoas de sucesso.

29/08 (Sexta) - Meditação e seus benefícios para vida.

24/09 (Quarta) - A essência da liderança.

30/10 (Quinta) - Administre sua energia, não seu tempo!

26/11 (Quarta) - Planejamento de vida para 2015.

Projeto Cuide-se, Doutor! apresenta uma série 
de palestras com a psicóloga Simone Goliath

Usando as técnicas da PNL - Programa-
ção Neurolinguística e coaching, as pales-
tras tem o objetivo de oferecer aos partici-
pantes, oportunidades para descobrir suas 
maiores habilidades, forças e também fra-
quezas que possam ser desenvolvidas, for-
talecendo assim suas emoções. 

O resultado de tudo é gerar o autoconhe-
cimento para que sintam-se preparados, motivados, com au-
toestima e principalmente fortalecido em seus comportamentos 
para conquista de grandes resultados.Todas as palestras serão 
realizadas das 19h30 às 20h30, no Auditório da APM Santos.

Agenda


