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Uma Noite Espanhola muito especial
A noite do dia 20 de abril foi muito especial para 
aproximadamente 130 sócios e convidados que estiveram 
na Noite Espanhola, na sede da Associação Paulista de 
Medicina - Santos. 
Com decoração temática, o espaço contou com a 
apresentação de dança flamenca do Grupo Caminhos 
Espanha, e música do tecladista Marcelo Hippie com 
características da cultura do país.
Já a gastronomia com comidas e bebidas típicas durante 
um coquetel e paella como prato principal, foi repre-
sentada pelo Chefe Espanhol Don Arturo, que já cozinhou 
para celebridades como Madona, Antônio Bandeiras e 
Frank Sinatra.
Uma noite mais do que especial, patrocinada pelo 
Laboratório Pasteur, Unimed e Unicred. Confira com mais 
detalhes as fotos no site www.apmsantos.org.br

Fotos: Nise Coelho
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Editorial

Dra. Lourdes Teixeira Henriques 
Presidente da APM Santos

EXPEDIENTE
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Os números evidenciam o sucesso da Integração da AMS com APM Estadual, em setembro 
de 2012 nossa base associativa era de 774 associados e fechamos o ano de 2012 com 1165 , 
portanto um aumento de 391 associados ( 50,5% ). A população médica em Santos é de 3373 
profissionais e somente 34,5% têm participação associativa. O comprometimento dos colegas 
é fundamental na manutenção de nossa associação, com a criação do departamento de 
acadêmicos no início de nossa gestão, passamos a receber as ligas e os eventos científicos 
organizados por eles, com a esperança de despertar nestes jovens a alegria de conviver com 
os colegas, trocar informações e conhecimentos, lutar pela classe e ter esperança em dias 
melhores. Agradecemos àqueles que acreditam no nosso trabalho e juntos estamos 
crescendo, aprendendo e compartilhando nossa experiências.

Caros Colegas

Perder a visão pode ser um trauma para toda a 
vida. Mas pesquisa inédita do oftalmologista 
santista Marcello Colombo Barboza, de 33 
anos, pode transformar o futuro de pacientes 
que sofrerem graves queimaduras oculares e 
impedir a pior consequência, a cegueira 
irreversível. Como tese de doutorado na Escola 
Paulista de Medicina,  o médico promoveu o 
estudo Indução de Ligações Covalentes de 
Colágeno na Córnea em Queimadura Ocular 
(Cross-Linking). Após 4 anos de pesquisas com 
cobaias, Colombo concluiu que o uso da técnica 
Cross-Linking  combinado à riboflavina 
(vitamina B2) ativada por radiação  ultravioleta  
(UVA) é muito mais eficiente na recuperação da

Oftalmologista propõe tratamento inédito para graves queimaduras oculares 
córnea lesada do que o tratamento clássico 
com lubrificantes artificiais, corticóides e uso 
tópico de vitamina C. 
"A pesquisa mostrou que o uso da combinação 
pode melhorar o prognóstico quando com-
parado apenas com o tratamento clínico, 
levando a acreditar que a técnica pode ser 
eficaz no tratamento de graves queimaduras 
oculares''.O Cross-Linking é um tratamento 
com radiação ultravioleta que reestrutura o 
tecido corneal muito usado em pacientes com 
ceratocone (distrofia mais comum na córnea 
que pode levar à cegueira irreversível). 
Ele recupera a córnea e evita que o paciente 
com ceratocone chegue ao estágio do 
transplante. Este método aponta uma nova 
forma de tratamento que poderá beneficiar 
pessoas que sofrem acidentes com subs-
tâncias químicas presentes em produtos de 
limpeza, fertilizantes, argamassa, cimento e 
fogos de artifícios, gerando a perda da estrutura 
ocular e da visão. 
Entre os públicos mais suscetíveis às queima-
duras estão: trabalhadores da indústria e 
construção civil, agricultores, crianças e donas 
de casa, entre outros. 

Dr. Marcello Colombo

Clube de Benefícios
Bem-vindo ao Clube de Benefícios 
APM. Aqui você fica por dentro de 

todas ofertas de produtos e serviços.  
Cadastre-se gratuitamente no site: 

www.apmsantos.org.br. 

Confira alguns de nossos parceiros que 
você já pode usufruir com descontos 

especiais!

TOTVS - 20%, Compra Certa - 30%, 
Bilheteria.com - 10% a 50%

Play Tech - 5% a 10%
Guaiaó - Cortesias Especiais, 
Catalina - 10%, Liliana - 10%, 

Iquiririm - 50%, Fast Shop - até 30%
Giuliana Flores - 20%, 

Cestas Michelli - 20% - Nova Flor - 20 %

Errata: AULAS 
DE FUTSAL

Segunda e quarta 
18h30 às 20h30

Sócios: R$ 80,00  
Não Sócios: 

R$ 100,00
Prof. Fernando 

Aguiar Domingues
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Projeto Cuide-se, Doutor! dá as dicas 
para quem vai participar dos 10km ATribuna

A educadora física Sandra Félix Serrão, 
responsável pela academia da APM 
SANTOS, preparou algumas orientações 
básicas para aqueles que vão participar dos 
10km Tribuna FM que acontece no próximo 
dia 19 de maio,  em frente ao prédio de A 
Tribuna, em Santos. Sandra enfatizada que 
estas orientações podem e devem ter 
mudanças de acordo com a capacidade 
biológica e fisiológica de cada participante. 

A alimentação - Dois dias que antecede 
uma atividade de alto desgaste físico é 
importante com a orientação de um 
profissional fazer a ingestão de carboidratos 
de alto índice glicêmico, assim como os 
lipídios, são importantes nos primeiros trinta 
minutos após o esforço prolongado porque é 
o momento mais dinâmico de síntese de 
glicogênio muscular. A alimentação pré-
exercicio deve ser feita 40 a 60 minutos 
antes da corrida. 

Ela atua como recurso ergogênico o que 
melhora o rendimento da atividade física, e 
reduz a ação dos radicais livres.

Hidratação - Antes da prova hidratação 
02h00 antes: 400ml a 600ml de líquidos. 
Durante a prova 150ml a 200ml a cada 15 a 
20 minutos dependendo da tolerância de 
cada indivíduo. Depois da sensação de 
missão cumprida ao cruzar a linha de 
chegada após a corrida a aplicação de gelo 
por 10 a 15 minutos. O que nós buscamos ou 
tentamos buscar para o corpo é o equilíbrio – 
conhecido como homeostase. O transporte 
de oxigênio tem de ser suficiente para 
situações que nos encontramos. As trocas 
gasosas e a irrigação sanguínea tem de 
atender as solicitações dos órgãos e dos 
músculos , entre outras funções necessárias 
e vitais. Fiquem ligados! Qualquer dúvida 
entrar em contato com a Professora Sandra 
no email:  felixserrao@ig.com.br 

Agenda Social

                    Palestra “Cirurgia do Apare-
lho Digestivo” – Dr. Fábio Crescentini 

Noite da Pizza

Agenda Científica
6 e 7/05 - 19h00

08/05 - 19h30

           1ª Jornada da Liga de 
Gastroenterologia e Coloproctologia  

              Departamento Científico de 
Oftalmologia – Aula “ Glaucoma do 
Desenvolvimento, Glaucoma de Ângulo 
Fechado, Glaucomas Secundários” 

Dr. Rodrigo Padeiro

              Departamento Científico de 
Oftalmologia – Aula “Ectrópio, Entrópio, 
Lagoftalmo e Ptose ” 

Dr. Janduhy Perino Filho

                 Colóquio de Cardiologia do 
Esporte e Exercício.

                        Departamento Científico 
de Oftalmologia – Aula “ Dacriocistites - 
Obstrução Congênita das Vias Lacrimais 
e Dacriocistorrinostomia” 

Dr. Ed Garcia e Dr. Pedro Cintra

23/05-  20h00                        Departamento Científico 
de Ortopedia - Curso de Traumatologia e 
Ortopedia da Mão 

Dr. Diego Abad e Dra. Flávia Poleto

              Departamento Científico de 
Ginecologia e Obstetrícia - Palestra 
‘’Intersexualidade’’

Dr. Cláudio Marcellini

07/05 - 19h00

14/05 - 20h00                     Palestra ‘’Associação 
Inversa Entre Câncer e Doença de 
Alzheimer’’  - Dr. Weldon José Rosa Lima

15/05 - 19h30

16/05 - 19h30

22/05-  19h30

28/05-  19h00

Aconteceu no último dia 23 de março, na APM Santos, a apresentação da Música 
em Poesia IV,  pelo grupo teatral Outros Rumos e com a participação também do 
grupo musical Etc e Tal. Um bar improvisado foi montado para a apresentação da 
peça, e um grupo de amigos se reuniram e debateram de forma descontraída 
diversos momentos da Música Popular Brasileira. Entre um papo e outro, todos 
puderam curtir esta noite maravilhosa regada ao som contagiante do Grupo 
Musical, que mandou muito bem. Certamente um momento que deverá ser 
repetido. Toda a verba arrecadada foi destinada a festa da Semana da Criança das 
Creches de Santos.

Música em prol à festa da Semana da Criança

                      Departamento Científico de 
Ginecologia e Obstetrícia - Fórum Sobre 
Mortalidade Materna

28/05-  19h30

                      Departamento Científico de 
Oftalmologia - Aula ‘’Avaliação Motora e 
Sensorial do Estrabismo’’. Dr Almir da 
Silva Ruiz

29/05-  19h30

10/05 - 09h00

Almoço do Dia das Mães

Ponto de Encontro

24/05 - 20h00

12/05 - 12h00
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Aproveitando o tempo pascal, faço a minha 
reflexão. Só para lembrar o termo Páscoa 
significa a passagem que o povo judeu 
experimentou durante 40 anos pelo deserto, 
fugindo do jugo e da opressão do povo 
egípcio, na busca de uma terra prometida 
onde vertia leite e mel. Já no novo 
testamento, Páscoa significa a passagem do 
Deus conosco, representado pela presença 
humana e divina de Jesus entre nós que, 
perseguido, injust içado, crucificado, 
assassinado e morto como homem, 
ressuscita como Deus para permanecer, 
eternamente, junto a Deus Pai e ao Espírito 
Santo. Significa a passagem, a trans-
formação para uma nova e definitiva vida. 
Assim, depois de chegarmos à condição de 
escravos, à condição de morte é mais do que 
hora de migrarmos da Antiga Medicina para 
a Nova Medicina, a Medicina Prometida. 
Chega de jugos e opressões de falsos 
l íderes. Chega de desertos, coinci-
dentemente, de um pouco mais de 40 anos. 
Chega de escribas, fariseus e mestres da lei 
do século XXI a criar e interpretar normas, 
regras e leis que encobrem as verdades 
maiores dos relacionamentos sociais. Não 
pode a medicina ser maior do que a vida. 
Não pode a parte ser maior que o todo.

Não pode a lei, a regra, a norma ser maior do 
que o amor. Queremos, junto com a 
sociedade, a Nova Medicina, humanizada 
não só no atendimento de nossos pacientes, 
com certeza, isso é a mais importante, mas 
uma Medicina que também nos ame e 
respeite como merecemos. Uma nova 
Medicina de verdadeiros profetas, sim de 
profetas (Médicos) da verdade e do amor, 
líderes reais e autênticos, não de escribas e 
mestres da lei. Queremos uma Nova 
Medicina que defenda, proteja e promova a 
vida, o amor e a justiça em absolutamente 
todas  as situações  e  em qualquer tempo 
(até mesmo antes da 12ª semana de 
gestação). Onde se instituam leis de morte e 
sim de vida. Manifesto meu total repudio à 
manifestação do conselho federal de 
medicina a favor do aborto. Não me 
representam nessa questão, pois sou e 
sempre serei Médico da Vida em qualquer 
situação, em qualquer tempo. Quero uma 
Medicina Social, onde nossos médicos 
possam ser conhecidos, reconhecidos e 
homenageados pela sociedade onde estão 
inseridos pelo bom trabalho que executam. 
Sem hipocrisia nós que somos hipocráticos. 
Não abortemos a verdade social que é maior 
que a ciência médica. Já e mais do que hora,  

pois já sofremos muito e sofrimento de cruz 
semelhante ao de Jesus. Já fomos as-
sassinados, por jugos e opressões de 
classe. É a hora da nossa ressurreição, pois 
a medicina já morreu. Não podemos aceitar 
mestres da lei que esqueçam que leis sem 
amor, sem equidade, , não servem para 
nada e, pior, são absolutamente injustas e 
impraticáveis. Basta! A medicina de hoje 
consegue descontentar a um só tempo, 
médicos, pacientes e a sociedade. 
Queremos um Novo Testamento, um Novo 
Tempo, uma Nova Medicina onde verta leite 
e mel. Jesus subverteu a ordem, subverteu 
a lei, mas o fez com Amor. Precisamos fazer 
o mesmo. O que está aí já não serve para 
mais nada, não representa o nosso 
presente, e, pior, não tem futuro. Que o 
Antigo Testamento (antiga medicina) fique 
no tempo dele, no tempo do passado, pois o 
Novo Testamento da Medicina já está a 
surgir:’’acaso não o reconheceis?’’. É o 
tempo de uma sociedade mais igualitária, 
mais autêntica, mais verdadeira, mais ilumi-
nada e sábia. E nós médicos somos parte 
dela.
Paz e Bem. Rubens Amaral. Um médico 
em constante transformação. Um 
‘’Gentecista’’.

A PÁSCOA DA MEDICINA - Na morte encontramos a vida

A APM Santos esteve presente no manifesto do dia 25 de abril e constatou com tristeza que poucos médicos se comprometem com o 
movimento. Será que somente as entidades médicas estão insatisfeitas com esta situação? Florisval Meinão, presidente da 

Associação Paulista de Medicina (APM), acredita que o objetivo principal do ato é mostrar à população que existem problemas 
antigos na relação entre médicos e planos de saúde, que não são solucionados e comprometem o atendimento do próprio usuário do 

sistema. "Eu acho que não tem um brasileiro que não saiba que os planos de saúde cobram caro, remuneram mal os médicos e 
criam inúmeros obstáculos ao atendimento. Este movimento reforça essa informação, mostra claramente que, apesar das inúmeras 

tentativas que fizemos no passado, os problemas continuam quase que semelhantes.”

Protesto contra os abusos dos Planos de Saúde
Foto: Divulgação


