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Diretoria Três anos se passaram e uma sensação de dever cumprido, é o que sinto. Meu envolvimento com 
nossa Associação vem da época dos bancos escolares, quando cursava Medicina, meus mestres 
eram diretores e alguns presidentes da Associação dos Médicos de Santos. Passava diante de sua 
sede e vislumbrava extasiada a sua pompa. Um casarão com ares europeus que abrigava muita 
tradição e bom nome.

Sonhar, um dia, presidí-la? Nem nos mais altos devaneios. Era algo para grandes doutores, seres 
iluminados. Assim reagia a mente de uma jovem simples, de poucas posses, mas que passava a 
conviver com um mundo de muitas riquezas. Cresci, amadureci e um dia, o convite para ser diretora, 
quanta honra! Imaginem então, convidada a ser Presidente! Mais ainda, a primeira mulher em 72 
anos!

Como diretora, testemunhei o excelente trabalho de meus antecessores, Percio, Arnaldo e João, 
muitas lutas, muitas conquistas. A mim, coube ampliar e uniformizar a secretaria, informatizar o 
contato com os associados, equipar com multimídia de alta definição os anfiteatros e dinamizar o 
departamento científico.

A Integração com a APM Estadual trouxe profissionalismo, experiência com marketing, eventos e 
defesa profissional. Conquistamos parceria com a Harvard Medical School, fomentando a pesquisa 
científica entre os acadêmicos e os médicos jovens. O olhar feminino redecorou a sede, cuidou das 
plantas, criou novos espaços aos funcionários. Surgiu o Projeto Cuide-se, Doutor!, o Movimento 
Loss e todo carinho ao Projeto Menina-mãe. Uma nova barraca de praia, digna dos associados e 
uma releitura na parceria com o Buffet Roseli.

Superávit de 2 meses e meio o fixo mensal, com apoio da Unimed e da Unicred e de outros par-
ceiros constantes que afetivamente colaboram com a Associação, muita luta atrás de patrocínios e 
novas ideias para gerar renda ao melhorar nosso científico.

 Sinto-me privilegiada pela experiência que vivi - imprescindível o apoio de todos - diretores, fun-
cionários, colegas, amigos, meu marido Antonio, meus filhos Guilherme e Gustavo e de minhas fiéis 
escudeiras, Dete e Rosinha. Agradeço especialmente, aos colegas que aceitaram me acompanhar 
nesta jornada, como meus diretores. Perdoem-me aqueles que não concordaram com minhas de-
cisões e se afastaram e muitos agradecimentos aos que continuam até hoje compartilhando muitas 
surpresas. Minha experiência com os funcionários foi única, desde extremamente surpreendentes 
até o despertar de próspera amizade. Conheci muitos colegas, que como eu, tem em nossa sede, 
sua segunda casa. Cuidá-la, defendê-la, assim como à nossa classe, uma determinação.

Sucesso e muitas realizações aos colegas que assumem a nova gestão. Todo trabalho a ser desen-
volvido refletirá no bom nome de ilustres companheiros do passado e dos muitos que virão. Meu 
melhor carinho a todos e muito feliz pela oportunidade!

Sinceramente,
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Competência e Humanismo 
A APM Santos parabeniza orgulhamente os colegas Manoel Nascimento Ramos e Pedro 
Gaido Filho que merecidamente conquistaram a Medalha do Mérito, concedida pela Pre-
feitura Municipal de Santos em solenidade no Paço Municipal. O colega Manoel N.Ramos 
também recebeu o Título de Cidadão Santista pela Câmara Municipal de Santos, em re-
conhecimento aos anos de dedicação e comprometimento com nossa cidade.
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Prof. Dr. Abram Drewiacki
Presidente do Departamento de Clínica Médica da APM Santos

Nódulos de tireóide: conduta 
para o clínico

Class. Diagnóstico Conduta
I - Amostra não diagnóstica Nova PAAF; cirurgia cf. Suspeita

II - Benigno Seguimento / US (suspeita: PAAF)

III - Atipias/lesão folicular indeterminada Nova PAAF; cirurgia cf. Suspeita

IV - Suspeito para neoplasia folicular Cintilografia: hipocaptante: 
cirurgia

V - Suspeito para malignidade Cirurgia

VI - Maligno Cirurgia

Nódulos de tireoide podem ser pal-
páveis em 4 a 7% das mulheres e me-
nos de 1% dos homens. Entretanto, 
20% dos homens e 35% das mulheres  
(68% das mulheres idosas) apresen-
tam nódulos de tireoide. ao ultrassom, 
tornando esse um problema frequen-
te para os médicos. 

 A etiologia desses nódulos pode 
ser benigna  – cistos: simples, hemor-
rágico, coloide; tireoidites: aguda, lin-
focítica, granulomatosa; adenomas: 
folicular, de céls. Hurthle; ou maligna – 
carcinomas: papilífero, folicular, de céls. 
Hurthle, medular, anaplásico; linfoma; 
metástase. 5 a 10% dos nódulos são 
malignos, sendo 95% carcinoma bem 
diferenciado (papilífero e folicular).

Os objetivos da avaliação clínica são 
determinar quais nódulos são malig-
nos ou necessitam de atenção cirúrgi-
ca, e poupar a maioria dos pacientes 
de procedimentos e tratamentos des-
necessários. Isso pode ser conseguido 
pela coleta dos dados suspeitos de 
malignidade, e avanço na investiga-
ção conforme o grau de suspeita.

Quais são esses dados suspeitos 
de malignidade?

Na anamnese: sexo masculino, ida-
de menor de 20 anos ou maior de 
70 anos, crescimento durante tera-
pia supressiva do TSH, diagnostico 
prévio de câncer de tireoide. tratado 
com tireoidectomia parcial, radiote-
rapia cervical na infância ou adoles-
cência, exposição a radiação ioni-
zante; queixa de nódulo indolor com 
rápido crescimento, volumoso com 
sintomas compressivos  (rouquidão, 
disfagia, disfonia, dispneia, tosse), 
ou incidentalmente detectado em 
pacientes oncológicos.

Nos antecedentes familiares: cân-
cer de tireoide.; neoplasia endócrina 
múltipla Tipo 2 (NEM 2 – feocromo-
citoma, hiperpara, carcinoma medular 
da tireoide.); síndromes hereditárias: 

Cowden, Werner, Carney; polipose 
adenomatosa familiar.

No exame físico: nódulo endureci-
do, aderido a planos profundos, pou-
co móvel, associado a paralisia ipsila-
teral de corda vocal, linfonodomegalia 
cervical ipsilateral.

TSH e US cervical devem ser soli-
citados para todos os pacientes com 
nódulo de tireoide.

Frente a TSH baixo, temos o diag-
nóstico funcional de hipertireoidismo, 
e está indicada a cintilografia. Se o nó-
dulo for hipercaptante, corresponde ao 
adenoma tóxico, patologia benigna, 
tratada por cirurgia ou iodo radioativo, 
conforme normas. Se nódulo hipocap-
tante, temos doença de Graves com 
nódulo frio, que é indicação de PAAF.

A ultrassonografia é o melhor méto-
do de imagem para tireoide. É opera-
dor dependente, com sensibilidade de 
até 95%, avalia tamanho, composição 
e detalhes do nódulo, detecta linfono-
dos suspeitos, compressão ou invasão 
de estruturas adjacentes à tireoide. 

São dados suspeitos ao US: hipoe-
cogenecidade (maior se acentuada), 
microcalcificações, margens irregula-
res, ausência de halo, cisto com vege-
tação interna, vascularização central 
exclusiva ou predominante, IR (índice 

de resistividade) > 0,7, diâmetro AP > 
transverso, linfonodo suspeito; nódu-
lo sólido também é suspeito, porém 
menos que os anteriores. Há sistemas 
de classificação, como o de Tomimore 
(grau I a IV, este o mais suspeito), e os 
de Lagalla e de Chammas para a vas-
cularização ao Doppler colorido.

 Para os casos suspeitos, está indica-
da a PAAF (punção aspirativa com agu-
lha fina) com o exame citopatológico. 
É o melhor método para distinguir le-
sões benignas e malignas, mesmo em 
nódulos menores de 1 cm ou maiores 
de 4 cm; é ambulatorial, de baixo cus-
to, quase sem complicações, mas tem 
necessidade do operador e do citopa-
tologista treinados e experientes.

É útil a padronização do laudo pa-
tológico pela classificação de Bethes-
da, e geralmente indica a conduta. 
Mas frente as classes I e III, ou se nova 
PAAF continuar inconclusiva, a suspei-
ta clínica e ultrassonográfica podem 
justificar uma indicação cirúrgica. 

Para mais detalhes, recomendamos 
o excelente artigo “Nódulo tireoidia-
no e câncer diferenciado de tireoide: 
atualização do consenso brasileiro” 
publicado na revista Arquivos Brasilei-
ros de Endocrinologia e Metabologia, 
2013;57/4:240-263.

CiEntífiCo
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75 anos de História e Realizações75 anos de História e Realizações
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rESponSabilidadE SoCial

7º Aniversário Projeto Menina-mãe e 
Lançamento da Cartilha sobre os Direitos 

da Adolescente Grávida
 Dra. Ana Beatriz Soares

Diretora do Departamento de Responsabilidade Social e Coordenadora do Projeto Menina-mãe

 Durante os três anos do projeto fiz 
questão de comemorar o seu aniversário. 
Festejar, celebrar e comemorar ações tão 
esquecidas na correria e no automatismo 
do dia a dia.

Aos cinco anos fizemos o nosso livro, 
que serviu de documentação do projeto, 
com depoimentos das voluntárias e ensi-
namentos para nossas meninas.

No sexto ano fizemos uma mostra foto-
gráfica, Uma foto vale mais que mil palavras. 

Neste sétimo ano a frente do projeto 
fiquei pensando em como poderia come-
morar, já que este seria o último ano, à  
frente do Projeto. E ai me veio a ideia de 

comemorar com flores e música. Sim, as 
Ikebanas. Flores, lindas por sua própria es-
sência, pela sua própria natureza, pelo seu 
perfume e fragilidade, pelo sentido de ro-
mantismo que, dentro da nossa cultura nos 
desperta. Sim, flores, que tem o sentido de 
transmitir o poder da energia boa entre as 
pessoas.  

  A flor tem o dom de expressar alegria, 
amor, carinho, entrega. Tudo que  um ser 
humano , na caminhada da vida, deve pas-
sar para o outro.

Vamos nos inspirar nas flores? Transmitir 
a  essência  do bem, sem olhar a quem.

 O ruim? Deixa pra lá, ele já passou.
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aContECE

Agenda 
Científica

CiEntífiCo Cultural 

Agenda 
Científica

Cine 
Debate 
& Ciclo de 
Cinema:
Volver (Espanha,2006)
Direção: Pedro Almodóvar. Elenco:  Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas 

Raimunda (Penélope Cruz) é uma 
jovem mãe, trabalhadora e atraente, 
que tem um marido desempregado 
e uma filha adolescente. Como a fa-
mília enfrenta problemas financeiros, 
Raimunda acumula vários empregos. 
Sole (Lola Dueñas), sua irmã mais ve-
lha, possui um salão de beleza ilegal 
e vive sozinha desde que o marido a abandonou para fugir com uma 
de suas clientes. Um dia Sole liga para Raimunda para lhe contar que 
Paula (Yohana Cobo), tia delas, havia falecido. Raimunda adorava a 
tia, mas não pode comparecer ao enterro pois pouco antes do te-
lefonema da irmã encontrou o marido morto na cozinha, com uma 
faca enterrada no peito. A filha de Raimunda confessa que matou o 
pai, que estava bêbado e queria abusar dela sexualmente. A partir 
de então Raimunda busca meios de salvar a filha, enquanto que Sole 
viaja sozinha até uma aldeia para o funeral da tia.

CINE DEBATE 11 de outubro de 2014 -16h

29/11 – 19h: Liga de Otorrinolaringologia UNILUS

Agenda 
Social
Agenda 
Social

06/10 – 18h: Liga de Neurocirurgia UNILUS

07/10 – 18h: Liga de Ginecologia e Obstetrícia UNILUS

07/10 – 19h30:  Encerramento das Atividades do Departa-
mento de Oftalmologia

02/10 – 17h: Curso Principles and Pratice of Clinical Research 
– Harvard

08/10 – 18h: Liga de Ginecologia e Obstetrícia UNILUS

08/10 – 19h: Palestra Departamento de Cardiologia APM San-
tos e SOCESP Regional Santos “Métodos Diagnósticos em 
Cardiologia para o Clínico”

09/10 – 17h: Curso Principles and Pratice of Clinical Research 
– Harvard

10/10 – 19h30:  Discussão Anátomo Clínica - Coordenação 
Prof. Dr. Roberto Foccacia e Prof. Dr. Angelo Sementilli

16/10 – 17h: Curso Principles and Pratice of Clinical Research 
– Harvard

16/10 – 18h: Jornada Científica Grupo de Medicina da Fa-
mília – UNILUS

09/10 – 19h: Departamento de Ortopedia “Reunião 3º Módulo 
Ombro e Cotovelo”

13/10 – 20h: Reunião do Departamento de Coloproctologia da 
APM Santos

16/10 – 18h: Liga de Cardiologia UNILUS

20/10 – 20h: Reunião do Departamento de Alergia da APM Santos

04/10 – 15h:  Festa do Dia das Crianças

21/10 – 19h: Liga de Ortopedia e Trauma UNILUS

23/10 – 17h: Curso Principles and Pratice of Clinical Research 
– Harvard

28/10 – 18h: Reunião da Liga de Oncologia UNILUS

28/10 – 19h30: Palestra Departamento de Pediatria “Uso de Fór-
mula Extensamente Hidrolisada a Base de Caseína no Tratamento da 
APLV: Benefícios em Curto e Longo Prazo” – Dra. Deolinda Scalabrin

18/10 – 20h: Dia do Médico e Posse da Diretoria Triênio 
2014/2017

 

 

Save the Date: 18 de outubro

Local: APM Santos  
Av. Ana Costa, 388. 

Horário: 20h

Comemoração do Dia do Médico 
e Posse da Diretoria 2014 / 2017
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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

Curso de Pesquisa Clínica da Harvard 
Medical School  - Inscrições abertas

Informações na Secretaria da APM Santos. Tel: (13) 3289 4615 ou (13) 3289 4615. Email: cientifico@apmsantos.org.br

prinCiplES and praCtiCE of CliniCal rESEarCh


