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Ano novo, 2015 chegando de mansinho. É quase impossível não pensar em novos projetos e dei-
xar de ter novas esperanças, desejo logo realizo, tudo farei, tudo posso.

As conquistas materiais são voláteis, perecíveis e até sujeitas a riscos de inversão de valores. As 
sentimentais são perenes e nos acompanharão para sempre.

Aqui me valho, das palavras do grande poeta Carlos Drummond de Andrade “Para garantir um 
ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo de novo, eu 
sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente, é dentro de você que o Ano Novo cochila e 
espera desde sempre.”

Que este ano novo venha para somar em nossas vidas. Nossa vida é uma história escrita por nossas 
escolhas.

Feliz vida nova a todos.
Forte abraço.
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Caros associados

Entre os dias 5 e 7 de dezembro de 2014, 
diretores da Associação Paulista de Medici-
na, presidentes e diretores distritais se reuni-
ram em um encontro de trabalho na cidade 
de São Pedro para traçar os próximos pas-
sos da gestão 2014/2017, iniciada em no-
vembro deste ano.

Durante a abertura do evento, que contou 
com a participação de representantes da 
grande maioria das Regionais e da diretoria 
da APM, o presidente da entidade, Florisval 
Meinão, agradeceu a participação de todos 
e relembrou que a Associação Paulista de 
Medicina foi fundada há 84 anos por pes-
soas com forte identificação com o exercí-
cio da profissão e com o compromisso de 
se unirem em prol da prestação de um bom 
serviço de Saúde à população, o que se tor-
nou marca registrada da entidade.

Lotfi, por sua vez, relembrou o momento 
delicado pelo qual passa a classe médica 
e a importância da união de todos. “O Go-
verno já demonstrou que não tem muitos 
planos para ajudar os médicos, desta ma-
neira, precisamos e contamos com a união 

das Regionais para que a APM tenha força na 
luta pela defesa da profissão.”

No dia seguinte, pela manhã, foram feitas 
apresentações às Regionais sobre o trabalho 
de oito departamentos da APM – Marketing, 
Defesa Profissional, Social (Sede Campes-
tre), Comunicações, Serviços aos Associados, 
Previdência e Mutualismo, Secretaria Geral 
e Eventos. À tarde, o grupo se reuniu nova-
mente para debater ideias e necessidades 
das Regionais e sobre as principais bandeiras 
médicas nos âmbitos das saúde pública e su-
plementar e educação médica. Para encerrar 
o encontro, foi oferecido um jantar dançante.

Todas as sugestões e ideias surgidas duran-
te o evento foram anotadas e serão discuti-
das nos próximos meses, sendo implantadas 
de acordo com a viabilidade.
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Dr. Renato Sau Rios
Coordenador Científico do Departamento de Dermatologia da APM Santos

Considerações sobre o Câncer da Pele 

É o mais frequente no Brasil e cor-
responde a 32,60% de todas as neo-
plasias malignas estimadas no país 
para 2014, segundo projeções do 
INCA* – Instituto Nacional do Cân-
cer, num total de 182130 novos ca-
sos de câncer não-melanoma e 5890 
de melanoma  - câncer com alto po-
tencial metastatizante e letal (3,13% 
dos cânceres da pele).

Mais do que discorrer sobre os as-
pectos clínicos destas doenças, aos 
colegas de outras áreas, acreditamos 
ser mais importante divulgar as ações 
voltadas para informar e educar a po-
pulação sobre este sério problema.

A SBD - Sociedade Brasileira de 
Dermatologia, através de suas fe-
deradas, realiza anualmente o Dia 
Nacional de Combate ao Câncer da 
Pele, no último sábado de novem-
bro, atendendo o público nos servi-
ços credenciados, com enfoque na 
educação, detecção e encaminha-
mento/tratamento de novos casos.

No final de 2014, a entidade criou 
o Dezembro Laranja (nos moldes 
do Outubro Rosa e Novembro Azul), 
mês escolhido por marcar o início do 
verão e das férias no País, quando 
milhões de pessoas, com todos os 
tons de pele, farão das atividades ao 
ar livre sua principal forma de lazer.

Criado no início dos anos 90, o 
GBM (Grupo Brasileiro de Melano-
ma – www.gbm.org.br) foi fundado 
por um pequeno grupo de derma-
tologistas, cirurgiões e oncologista, 
com o intuito de criar um banco de 
dados mais preciso, além de iniciati-
vas científicas, como grupos interdis-
ciplinares voltados para a pesquisa, 
tratamentos e ações educativas no 
controle desta grave neoplasia. Hoje 
conta com sócios de todo o país e em 
2015 realizará a sua 11ª Conferência 
Nacional, bienal, com a participação 
de experts do Brasil e do exterior.

No final de 2012, a diretoria da Re-
gional São Paulo da SBD, tão logo 
assumiu, iniciou a Campanha Sol, 

Amigo da Infância (http://solami-
godainfancia.com.br), baseada num 
programa existente na Austrália, 
onde o câncer da pele é endêmico, 
com foco na Educação Infantil, den-
tro da grade curricular das escolas 
do ensino fundamental, para boas 
práticas de exposição ao sol.

O cartunista Mauricio de Souza, 
em parceria, cedeu seus persona-
gens para a criação de um gibi e um 
DVD voltados para o tema, que foi 
amplamente utilizado desde o início 
de 2013, quando a campanha co-
meçou aqui , em Santos, com mem-
bros do II Distrito Derrmatológico e 
do Científico-Dematologia da APM 
Santos, a princípio ministrando pa-
lestras na Câmara de Vereadores de 
Santos e em algumas escolas. Ainda 
no primeiro semestre, o Rotary local 
aderiu à iniciativa, que possibilitou 
uma logística de estender o treina-
mento a professores da rede pública 
municipal de Santos e de São Vicen-
te. Pouco tempo depois, as prefei-
turas citadas firmaram convênio com 

CientífiCo

a SBD-SP, para que o treinamento 
fosse permanente e os alunos pas-
sassem a estudar o tema na grade 
curricular anual. Alunos e escolas se 
engajaram na atividade prontamen-
te e hoje, na nossa região, ela é par-
te do currículo regular nas escolas 
municipais de Santos, São Vicente, 
Praia Grande, Guarujá e Cubatão, 
além de outras cidades no interior 
de São Paulo e em outros Estados.

Diante do exposto, mais do que 
falar sobre particularidades das neo-
plasias cutâneas, importa saber que 
ações efetivas, por parte dos médi-
cos e suas entidades de especialida-
des, se expandem progressivamen-
te com o propósito (difícil, árduo, 
como em tantas outras doenças) de 
criar uma mentalidade preventiva, 
através da Educação Permanen-
te, para mudança de hábitos im-
próprios e melhorar o atendimen-
to e a efetividade dos tratamentos 
aos portadores destas neoplasias. 
*http://www.inca.gov.br/estimati-
va/2014/tabelaestados.asp?UF=BR
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Cirurgia de Cabeça e Pescoço 
comemora 20 anos

Nos dias 28 e 29 de novembro, na 
APM-Santos, ocorreram o Fórum de 
Defesa Profissional da Sociedade Bra-
sileira de Cirurgia de Cabeça e Pesco-
ço SBCCP e a VI Jornada de Cirurgia 
de Cabeça e Pescoço de Santos.

Com grande assistência, que incluiu 
as principais lideranças nacionais na 
especialidade, a programação cien-
tífica contou com a participação dos 
Prof. Giorgio Peretti, de Gênova e An-
drea Bolzoni Villaret, de Brescia, Itália. 

O Fórum, por sua vez, discutiu hono-
rários médicos e contou com a presen-
ça de advogados e representantes de 
entidades médicas, discutindo-se tanto 
saúde pública quanto complementar.

No último dia, ocorreu a fundação 
da Federação Latino-Americana das 
Sociedades de Cirurgia de Cabeça e 
Pescoço, com a presença da Direto-
ria da SBCCP e do Presidente e Vice-
-Presidente da Asociación Argentina 

 Dr. Rogério A. Dedivitis
Presidente do Departamento de Cirurgia de Cabeça e Pescoço da APM Santos

CientífiCo

de Cirugía de Cabeza y Cuello e da 
Sociedad Mexicana de Otorrinolarin-
gología y Cirugía de Cabeza y Cuel-
lo. O Prof. Rogério Dedivitis foi eleito 
presidente da Federação.

Todo esse evento celebrou os 20 
anos do serviço de Cirurgia de Cabeça 
e Pescoço de Santos, contando com a 
participação de membros e egressos.

Errata

Na última edição do Jornal da 
APM de Dezembro, o quadro  
sobre as categorias e a possibili-
dade de câncer da matéria “BI-
-RADS® 5ª edição”, da página 3 
ficou incompleto. Confira o qua-
dro correto ao lado.

Categoria 0 Mamografia incompleta – Necessita avalição adicional ou 
comparação com exames anteriores.
USG e RM incompletas – Necessitam avalição adicional. 

    --

Categoria 1 Negativa 0%

Categoria 2 Benigna 0%

Categoria 3 Provavelmente Benigna <2%

Categoria 4 Suspeita de Malignidade
-Para Mamografia e USG (RM não admite a subdivisão):
4A: Baixa suspeita de malignade.
4B: Moderada suspeita de malignidade 
4C: Alta suspeita de Malignidade

>2% e<95%
-
>2% e<10%
>10% e < 
50%
>50% e <95%

Categoria 5 Altamente suspeito de malignidade >95%

Categoria 6 Biópsia conhecida- malignidade comprovada



Jornal APM Santos / Janeiro 2015 5

A importância do Atestado Médico

A “Rede de Amamentação do Cos-
ta de Mata Atlântica” realizou no  dia 
9 de dezembro de 2014, na sede da 
APM Santos, um Chá da Tarde para 
arrecadar fundos e divulgar seu traba-
lho. Os objetivos desse projeto são in-
centivar a amamentação, diminuir a 
morbimortalidade materno-infantil 
e na infância. A rede de amamentação 

atua junto a comunidade promovendo 
reuniões informativas, oferece ainda 
capacitação  através de cursos para for-
mação de multiplicadores. Quem esti-
ver interessado  em fazer parte deste 
projeto, poderá entrar em contato com 
a secretaria da APM Santos, através de 
nosso telefone, (13) 3289 – 2626,  ou e-
-mail, cientifico@apmsantos.org.br.
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Festa de Natal do projeto Menina-mãe
 Dra. Lilian Wendy A. C. Glória 

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

 O Projeto Menina-mãe encerrou as 
atividades de 2014 no dia 12 de dezem-
bro com uma linda festa de Natal para 
cinquenta meninas, vinte meninas que 
foram assistidas durante este ano, e ou-
tras trinta, que já passaram por aqui. To-
das foram convidadas a virem com seus 
bebês para a confraternização, pois, pro-
curamos nestas ocasiões, fazer uma ava-
liação, à longo prazo, de nosso trabalho.

As meninas receberam cestas de Natal 
das senhoras do Rotary Club Boqueirão 
e fraldas do Rotaract, e todos os bebês 
receberam brinquedos.

Foi uma tarde de comemoração e um 
momento de reflexão para nós. A cons-
tatação da importância do trabalho que 
fazemos, com estas adolescentes, que 
nos chegam muitas vezes confusas em 
relação à difícil situação que estão viven-
do e sem noção do que irão viver após o 
nascimento dos seus bebês, reforça a im-
portância de nosso trabalho. A meta de 
nosso trabalho é prepará-las para cuida-
rem de si mesmas, e de seus filhos e fazer 
com que não abandonem seus estudos.

 Oferecemos oficinas de artesanato e 
culinária com a intenção abrir futuros ho-
rizontes. Outro objetivo importantíssimo 
a ser lembrado, é que temos consegui-
do orientá-las, para que não engravi-
dem mais, até atingirem a maioridade e 
serem autossuficientes.

Tudo isto só é possível com a ajuda 
da equipe de voluntárias que trabalham 
durante todo o ano, de todos que par-
ticipam das nossas noites da pizza, do 
apoio financeiro dos padrinhos, das en-
tidades parceiras que nos ajudam com 
doações ou oferecem bolsas de estudo 
em cursos profissionalizantes. Este ano 
também recebemos uma doação da 

confecção BGUTTY que doou 10% do 
que foi arrecadado em um de seus even-
tos benemerentes.

Por isso, quero aproveitar esta oportu-
nidade para agradecer a todos que nos 
ajudaram neste ano e convidá-los a con-
tinuar a nos ajudar em 2015, para que 
possamos manter e, quem sabe, ampliar 
as atividades do nosso projeto.

Se você quiser se tornar um padrinho, 
ser voluntário ou fazer doações para o 
projeto Menina-mãe entre em contato 
conosco pelo telefone 3289-2626 ou 
pelo e-mail secretaria@projetomenina-
mae.com.br.

Gostaria de lembrar que estamos com 
um grupo de senhoras que começaram 

se reunir no projeto às terças-feiras a tar-
de, para confecção de mantas de bebê, 
com quadradinhos de crochê ou tricô. 
Essas mantas serão vendidas em nossos 
eventos, com renda totalmente reverti-
da para o projeto. Se você se interessar 
por esta atividade será muito bem vin-
da. Divulgue e nos ajude.
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aConteCe

Festa de Confraternização da 
APM Santos

Campanha do “Lenço da 
Esperança”

Estamos arrecadando lenços para 
mulheres que fazem quimiotera-
pia. 
Um lenço sobrando em sua casa 
pode ser a volta da autoestima 
para alguém. 
Entregar na APM Santos Av. Ana 
Costa, 388.

Lenços suaves, macios e coloridos. As cabeças 
que irão usá-los estão muito sofridas.

soCial
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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

XX Carnaval Liberal

Projeto  CuiDe-se, Doutor!

 As associações das classes Liberais, 
Médicos, Dentistas, Advogados, Enge-
nheiros e Arquitetos realizarão em 08 de 
fevereiro de 2015, a partir de 13h em suas 
barracas a XX edição do Carnaval Liberal. 

A animação ficará  a cargo de banda 
carnavalesca e escola de samba de nos-
sa região.

Venha participar de um evento com 

soCial

muita animação, amigos e samba no 
pé. Ah... e que tal você trazer a sua pró-
pria fantasia?

Informações a partir de janeiro de 
2015, por telefone na secretaria da 
APM Santos.

Contamos com a presença dos asso-
ciados. Venha pular e dançar com o pé 
na areia.

 

 

Livro: “A saúde dos Planos de Saúde” autor Dr. Drauzio  Varella.
Filme: “O Juiz” (2014), diretor David Dobkin, com Robert Downey Jr. e Robert Duvall.

Dicas para os dias de folga:


