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Diretoria

Caros Colegas,
No Dia do Médico, como é tradição em nossa Associação, homenageamos 78 colegas que se 

tornaram remidos. Este número foi expressivo e ao mesmo que nos honra pela fi delidade e dedi-
cação dos colegas, também nos deixa apreensivos quanto ao futuro de nossa Instituição.

Os colegas mais jovens não saem das escolas com visão associativista, voltados às concorridas pos-
sibilidades de residência ou especialização, acabam deixando para mais tarde a sua vinculação e esta 
nem sempre acontece. Precisamos ter representatividade em todos os segmentos da sociedade, prin-
cipalmente junto às decisões políticas, fato real diante do momento delicado que vivemos.

As Entidades Médicas têm a responsabilidade desta ação, porém é imperiosa a nossa participa-
ção, para ser verdadeiramente representativa da maioria e de estar defendendo o que realmente 
o médico deseja. Diante disso, fi ca a pergunta: Devemos permanecer com a política dos remidos? 
Não seria o momento de repensarmos este procedimento que teve sua origem em outra reali-
dade da profi ssão? Vamos refl etir e ouvir nossa classe! 

Dra. Lourdes Teixeira Henriques - Presidente da APM Santos

2

editorial

Presidente
1o Vice-presidente

2o Vice-presidente 
3o Vice-presidente 

Secretário Geral
1º Secretário 

Tesoureiro

Diretor Científi co

Diretora Social
Diretor Cultural

Diretora de Ações 
Comunitárias

Diretor de Esportes
Conselho Fiscal

Suplentes

Delegados APM

Jornalista 
Responsável

Edição

Impressão

Tiragem

Lourdes Teixeira Henriques
Carlos Henrique de 
Alvarenga Bernardes
Josely Barroso Fernandes
Sara Bittante da Silva Albino
Antonio Carlos Vanello Picca
Pércio Ramon B. Becker Benitez
Gilberto Luiz Gonzalez 
Monteiro
Flávio Ferraz de Paes e 
Ancântara
Giselle Martins Cid Perez
Ricardo Gonçalves
Ana Beatriz Soares

Evaner Coscia
João Sobreira de Moura 
Neto
Gilberto Martins Guimarães
Antonio Ismar Marçal de 
Menezes
Walter Nei Nascimento
Sonia Maria Ferrero
Manoel do Nascimento Ramos
Edmar Gomes
George Bitar
Miguel Ximenes de Rezende

Carina Seles
MTb. 66.113-SP

ACom Comunicação Integrada
Tel. (13) 9.9790.1533
www.acomcomunicacao.com.br
contato@acomcomunicacao.com.br

Gráfi ca Guarani
Rua Amador Bueno, 220
Centro - Santos/SP
Tel. (13) 3202.7777

1.500 exemplares

Jornal APM Santos é uma 
publicação mensal da Associação 
Paulista de Medicina - Santos, 
fundada em 7 de setembro de 
1939. 

Av. Ana Costa, 388
Gonzaga - Santos/SP. 

CEP 11060-002 
Telefone/Fax: (13) 3289.2626 
                     (13) 3289.4615

O que faz um governo para se reeleger?

As opiniões expressas nos artigos assinados 
são de inteira responsabilidade dos seus 
autores e os anúncios veiculados de inteira 
responsabilidade dos respectivos anunciantes.

Publicação fi nalizada em 28/10/2013.

Jornal APM Santos /Novembro 2013

eXPediente

/APM Santos

www.apmsantos.com.br
administrativo@apmsantos.com.br

Dr. João Sobreira de Moura Neto
Diretor de Defesa Profi ssional APM Estadual

Nos países democráticos divulgam-se as 
realizações positivas, as defi ciências da oposi-
ção, além de apresentar um projeto consisten-
te para o próximo mandato. Nas ditaduras, os 
projetos são apenas de poder. Compra-se ou 
elimina-se a oposição e procura-se um bode 
expiatório para justifi car e encobrir a inépcia 
e a corrupção características. Hitler elegeu os 
judeus, Stalin, os chamados burgueses. 

Aqui no Brasil tínhamos durante a ditadura 
militar os comunistas, qualquer um que dis-
cordasse do status quo. A classe médica foi 
à escolhida pelo atual governo. Os médicos 
são desumanos, mercantilistas, culpados por 
tudo que há de ruim na área da saúde, a pior 
avaliada nas pesquisas. Vamos então trazer 
médicos do exterior, esses sim, bondosos, 
bem formados.

A população do Brasil é de 200 milhões de 
habitantes. Destes, 50 milhões são atendidos 
pela medicina privada, que gasta quase o 
dobro do que gasta o SUS para atender os 
outros 150 milhões de habitantes.

A gestão é defi ciente por estar infestada 
de incapazes em seus cabides de emprego. 

Resultado da má gestão, insufi ciência de 
recursos fi nanceiros e humanos é a saúde 
pública que temos.

O estardalhaço que se fez com a chegada 
de meia dúzia de médicos do exterior com 
a recepção pela presidente e pelo ministro 
da saúde foi um espetáculo grotesco. So-
mos 400 mil médicos no Brasil. Não somos 
contra os médicos estrangeiros. Achamos 
que a população dos lugares mais carentes 
merece e deve ter atendimento médico e 
social. Que a gota d’água seja mais impor-
tante que o oceano é que não aceitamos.

Viremos essa página para não fazermos 
o jogo dos marqueteiros muito bem pa-
gos com o dinheiro dos nossos impostos. 
A defesa da melhora dos valores das nos-
sas consultas e procedimentos prossegue 
com nossas negociações e pressão sobre as 
operadoras de saúde.

A saúde da população vai continuar sendo 
defendida com nosso trabalho e mobilizan-
do nossa classe para conscientizar nossos 
pacientes, familiares e amigos da necessi-
dade da mudança desse governo. Afi nal, 
depois de igrejas e bombeiros ocupamos o 
terceiro lugar entre todas as instituições do 
país em credibilidade e respeitabilidade.

defeSa ProfiSSional
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Social

74 anos e Dia do Médico
A Solenidade do Dia do Médico 

deste ano, transcorreu com um sen-
timento de indignação diante das 
decisões unilaterais que acontecem 
em Brasília, mas mesmo assim, pro-
curamos oferecer aos colegas, mo-
mentos de descontração e agradável 

Fotos: Nise Coelho

convívio. Agradecemos imensamen-
te aos sempre presentes patrocina-
dores desta Instituição, na verdade, 
empresas que reconhecem nossa 
luta diante de tantos desafios. 

São eles: Unimed Santos, Unicred 
Metropolitana, Instituto de Análises 

Clínicas de Santos, Clínica Mega 
Imagem, Clínica Radiológica de 
Santos, Laboratório Pasteur, Labo-
ratório F. Menzen, Clínica Mar Saú-
de, Toledo Corretora de Seguros, 
Firefish e Save Comp. Nosso muito 
obrigada a eles!
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científico

 

Agenda

Departamento de Pediatria da APM Santos “Atualização 
em Vacinas” | Novos Calendários Vacinais: Adulto, Mulher, 
Idoso, Crianças e Situações Especiais - Dra. Márcia Faria 
Rodrigues | Expectativa da Vacina Dengue - Dra. Lucia Fer-
ro Bricks

05/11 - 19h30

08/11 - 15h00
Dor na Coluna: (TC e RM) e Condutas Clínicas e Cirúrgicas

Departamento de Pediatria da APM Santos “Prêmio Jaime 
Murahovischi”

27/11 – 19h30

Departamento Científico de Cardiologia e SOCESP Re-
gional Santos “Atualização em Hipertensão Arterial”

“Oficina Pacto Pela Vida” – Departamento de Vigilância 
em Saúde e Comitê Municipal de Prevenção ao Óbito Ma-
terno, Fetal e Infantil

09/11 – 8h00

Data: 8 de novembro, das 15 às 20 horas.
Organização: Nancy Gasparini e Luis Gasparini.
Coordenação Científica: Hélio K. Yamashita.
Coordenação do Evento: Guilherme Lopes da Silveira,  
Robson de Barros. Secretaria: Silvania Amorim
Local: APM Santos (Av. Ana Costa, 388, Gonzaga)
Contato: cientifico@apmsantos.com.br/cursos@megaimagem.com.br
Telefone: (13) 3202-1990 ou 3289-2626. 
Organização: Clínica Mega Imagem.

15h - Abertura: Luis Gasparini

Moderadores: Guilherme Lopes da Silveira

15h30 Métodos de Imagem para Avaliação da Coluna: RX, TC, RM, 
PET, MN - Luis Gasparini - Santos

16h Doenças Degenerativas e Inflamatórias
Marcelo Barbosa - FMRP - USP

16h30 Doenças Medulares
Guilherme Lopes da Silveira - Santos

17h Tumores Ósseos Primários de Coluna
Robson de Barros - Santos

17h30 Intervalo

Moderadores: Marcos Magário e Hélio K. Yamashita

18h Aspectos da TC e RM no Pós Cirúrgico
Marcelo Barbosa - FMRP - USP

18h30 Condutas e Tratamento Clínico das Dores da Coluna
Jamil Natour - EPM - UNIFESP

19h Técnicas Cirúrgicas na Coluna
Alberto Gotfryd - Santa Casa - Santos

19h30 Mesa Redonda
German Vassilieff, Hélio K. Yamashita, Marcelo Barbosa, Alberto Gotfryd 
e Jamil Notour.

26/11 - 19h30

Palestra “Cirurgia do Aparelho Digestivo” – Dr. Fábio 
Crescentini

PROGRAMAÇÃO

26/11 - 19h00

Dor na Coluna: (TC e RM) e 
Condutas Clínicas e Cirúrgicas



Toledo

Cine 
Debate 

& Ciclo de 
Cinema:

cultural 

O olhar da Psicanálise e Outros Olhares
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Ariel (Daniel Hendler) é um jo-
vem de vinte e poucos anos, que 
largou a faculdade e ainda vive 
às custas da mãe (Adriana Ai-
zemberg). Sua vida gira basica-
mente em torno de dois locais: a 

loja de lingeries de sua mãe e o cybercafe local, onde costuma 
encontrar sua namorada. Ariel sempre estranhou o fato de nem 
sua mãe nem seu irmão falarem sobre seu pai, que nos anos 70 
partiu para lutar na Guerra do Yom Kippur, em Israel, e nunca 
mais retornou. 

Com a crise econômica instalada na Argentina, forçando o fe-
chamento de várias lojas tradicionais no bairro onde está a loja 
de sua mãe, Ariel, como muitos outros, sonha em conseguir a 
cidadania européia e partir do país em busca de emprego. Mas, 
também, cada vez mais alimenta o desejo de conhecer seu pai e 
também a verdade sobre seu afastamento da família.O fi lme foi 
vencedor do prêmio de melhor ator (Daniel Hendler) e grande 
prêmio do júri no Festival de Berlim. 

Comentários de Elza Scazufka Marba Ribeiro (Psicanalista) e 
Vera Leon (Jornalista).

O Abraço Partido (Argentina, 2004)
Diretor: Daniel Burman
Elenco: Adriana Aizemberg, Daniel Hendler, Diego Korol, Isaac Fajm, 
Jorge D’Elía, Melina Petriella, Rosita Londner, Sergio Boris, Silvina Bosco

23 de novembro de 2013  -   16h

Ciclo de Cinema 
O olhar da Psicanálise e Outros Olhares & Cine Debate

&

Tema do Segundo Semestre de 2013: PATERNIDADE
Para o homem, ser pai na atualidade o convoca para um trabalho de 
elaboração emocional de questões angustiantes.  Como ser um homem 
do seu tempo, que lhe exige que, diferente do seu próprio pai, brinque 
mais com o fi lho, troque fraldas, acompanhe as tarefas escolares e, ao 
mesmo tempo, responda às pressões sociais para fazer parte do culto à 
felicidade, do corpo perfeito, da realização individual?



açõeS  comunitáriaS

A Associação Paulista de Medicina - Santos, através do Gru-
po de Teatro Outros Rumos realizou a festa da semana das 
crianças no dia 04 de outubro. Duas creches foram convida-
das: Padre Lucio Flório, do morro do José Menino, em Santos, 
e a Tic Tac, da Vila Margarida, em São Vicente. 

Foi uma festa em que adultos e aproximadamente 100 crian-
ças divertiram-se  em um local lindamente decorado, aonde 

Semana das Crianças: A Festa
havia doces, salgados, bebidas, além da apresentação do es-
petáculo infantil “A boneca que queria ter um coração”. Foi 
emocionante a participação das crianças interagindo e cantan-
do junto com os atores. 

Nossos sinceros agradecimentos a todos que ajudaram a 
montar um espaço de diversão e  muita alegria para as crianças 
e adultos. O sucesso da festa devemos à Diretoria da APM San-
tos, que cedeu o local para a realização da mesma, ao grupo de 
teatro que montou, elaborou e decorou o local, aos apoios ines-
timáveis de tantas pessoas entre elas: Leiria Doces e Massas,  
Rosely Eventos, a alegria e musicalidade de Alexandre Cortes.
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Dr. Dirceu Calió Rolino
Cardiologista

Coordenador do Teatro da APM Santos

Fotos: Dirceu Rolino Jr.
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acontece

Dr. Rodrigo Zogaib, MS
Departamento de Medicina Desportiva da APM 

Santos

 
A saúde e a qualidade de vida do 

homem podem ser preservadas e 
aprimoradas pela prática regular de atividade física. O seden-
tarismo é condição indesejável e representa risco para a saúde. 

É importante diferenciar o esporte da atividade física neste 
ponto. O esporte engloba qualquer atividade na qual tenhamos 
um gasto energético e tenha perfil competitivo, seja em treina-
mentos ou em competições, e este pode ser individual ou cole-
tivo, de contato ou sem contato. Já a atividade física constitui o 
conjunto de exercícios que visam o bem estar físico e psíquico 
e a qualidade de vida, sem competição ou treinamento para tal.

Pesquisas têm comprovado que os indivíduos fisicamente ap-
tos e/ou treinados tendem a apresentar menor incidência da 
maioria das doenças crônico-degenerativas (quadro abaixo), ex-
plicável por uma série de benefícios fisiológicos e psicológicos, 
decorrentes da prática regular da atividade física.

A profissão médica, comprovadamente, é das mais sacrifican-
tes para a saúde física e mental visto que, desde a formação, 
até a aposentadoria, passando por diversas fases na vida pro-
fissional, o médico dificilmente tem menos do que 4 locais de 
trabalho em qualquer momento da vida, principalmente nos 
primeiros 10 anos de formado, trabalha uma média de 80 horas 
semanais, inclusive com plantões noturnos, que emendam-se 
com os dias adjacentes, antes e depois do plantão, perfazendo 
jornadas desumanas de 36, as vezes 48 horas ininterruptas de 
trabalho, que infelizmente mesmo sendo vedado por regras e 
leis , por conta das necessidades, a que somos, em nossa pro-
fissão, submetidos em nosso País, são esquecidas ou ignoradas.

Fatos estes, determinam um prejuízo muitas vezes irreparável 
à saúde do médico. Digo irreparável pois acredito que todos 
com alguns anos de formado tem, infelizmente, um lista de co-

Atividade física na vida do profissional médico

legas, vitimas do infortúnio de não enxergar a necessidade de 
cuidar da saúde a tempo.

Posto isto, deixamos aqui alguns comentários e pequenas 
sugestões para minimizarmos os prejuízos físicos e mentais da 
profissão. Um programa regular de exercícios físicos deve pos-
suir pelo menos três componentes: aeróbio, sobrecarga muscu-
lar e flexibilidade, variando a ênfase em cada um de acordo com 
a condição clínica e os objetivos de cada indivíduo.

A prescrição adequada de atividade física contempla as variá-
veis tipo, duração, intensidade e frequência semanal e deve se 
ter em conta para que, ao menos se tenha um benefício mínimo, 
um gasto calórico ao redor de 2.000 kcal. (Quadro final)

Todo início ou reinício de atividades deve ser gradativo, es-
pecialmente para os indivíduos mais idosos. Primeiramente, 
aumenta-se a duração até se chegar pelo menos ao tempo mí-
nimo aceitável. Só então se modifica a intensidade. A atividade 
não deverá provocar fadiga em cada sessão de exercício, mas 
tão somente cansaço leve, que demande menos de uma hora 
pós-esforço para seu desaparecimento completo.

Exercícios de sobrecarga muscular e flexibilidade são mais im-
portantes a partir dos 40 anos de idade. Devem ser realizados 
pelo menos duas a três vezes por semana, contemplando os 
principais grupos musculares e articulações. Dados recentes su-
gerem que um conjunto de seis a oito exercícios realizados em 
uma série única com dez a 12 repetições ou, ainda, duas séries 
com cinco a seis repetições e um pequeno intervalo entre elas 
são suficientes para manutenção e aprimoramento da massa 
muscular e óssea e demandam pouco tempo, o que contribui 
para maior aderência ao treinamento de sobrecarga muscular.

Nunca é repetitivo dizer que sempre há a  necessidade de se 
fazer exames periódicos pré participação esportiva , que  depen-
dendo do tipo de atividade , da idade e das comorbidades de 
cada indivíduo pode variar, mas preconiza-se ao menos um teste 
de esforço cardíaco, exames sanguíneos básicos como hemogra-
ma, glicemia, colesterol total e frações, perfil renal e hepático, e 

Projeto  cuide-Se, doutor!

Principais condições clínicas combatidas pela prática 
regular de exercícios físicos

Doença Aterosclerótica Coronariana
Hipertensão Arterial Sistêmica

Acidente Vascular Cerebral
Doença Vascular Periférica

Obesidade
Diabetes Mellitus tipo 2

Osteoporose e Osteoartrose
Neoplasias de Cólon, Mama, Próstata e Pulmão

Ansiedade e Depressão



Projeto  cuide-Se, doutor!
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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

caso haja alguma alteração investiga-
-se mais profundamente.

Vale dizer que a prescrição de ativi-
dade física pelo profi ssional médico é 
muito presente, existem estudos esti-
mulados que demonstram que mais de 
90% dos médicos  recomendam ativi-
dade física, porem neste mesmo grupo 

o índice que faz atividade física é muito pequeno , menor que 10%.
A atividade física, assim como o esporte, é promotora de saú-

de e bem estar físico social e mental. 
Pratique atividade fi sica!

Tempo necessário para um individuo de 70kg gastar 
2mil Kcal em diversas atividades

açõeS  comunitáriaS

Projeto Menina Mãe comemora 6 anos

Para comemorar os seis anos do 
Projeto Menina-Mãe fi zemos duas atividades: uma pa-
lestra  com o Dr. Carmelo, promotor da Infância e da Juventude 
em Santos e uma linda exposição fotográfi ca contando a histó-
ria do projeto. É gratifi cante poder estar presente todas às sex-
tas-feiras e perceber a evolução destas meninas desabrochando 
para a maternidade. Meninas e mães ao mesmo tempo...Um 
corpo se modifi cando pela adolescência e ao mesmo tempo 
modifi cados pela gravidez e amamentação, que dividem seu 
tempo entre si mesma e seus fi lhos. 

Nosso interesse maior é sempre alertá-las para evitar uma nova 

Dra. Ana Beatriz Soares
Diretora de Ações Comunitárias da APM 

Santos 
Coordenadora do Projeto Menina- Mãe

Fotos: Ariomar Ferreira da Silva
gravidez ainda na adolescência. Esta é nossa meta primordial.

Estamos aqui para ajudá-las a serem mães. Continuaremos fi r-
mes e perseverantes, sempre mostrando a importância da ma-
ternidade, mas também do estudo e trabalho. Agradeço imen-
samente a todos os voluntários e voluntárias que vêm ajudando 
este projeto crescer e fortifi car-se.

Parcerias
 O projeto fi rmou parceria com a Faculdade Católica de Santos 

e contamos com a presença de estagiários do quarto ano de psi-
cologia, durante todo o ano de 2013.

Como Ajudar
O Projeto Menina-Mãe  necessita  de cuidadores de 

bebês no período da tarde para que as meninas-mães 
possam desenvolver seus trabalhos. Temos também uma 
campanha permanente de fraldas de bebê, principalmente 
tamanho M e necessitamos também de enxovais.

O Projeto Menina-Mãe dispõe de uma bolsa de profi s-
sionais que colaboram com consultas médicas, odontoló-
gicas, palestras e doações. Se você, colega, quiser ajudar, 
será muito útil. O projeto dispõe de apadrinhamentos: cada 
“padrinho” pode doar a quantia de R$90,00 por mês (bole-

to bancário) para ajudar uma Menina-Mãe. O projeto necessita 
também de parcerias com creches para que as meninas pos-
sam deixar seus fi lhos após o sexto mês, para poder continuar 
seus estudos e trabalhar. Nosso projeto está tomando  grandes 
dimensões, com melhora de infraestrutura e boa vontade dos 
voluntários. Venha você também participar. Sempre há algo a 
ser feito, tenha certeza. Informações sobre inscrições doações 
e outros pelo telefone da APM Santos. As entregas das fraldas 
devem ser feitas na portaria, informadas que são para o Projeto. 

 

 

 


