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Ministério da Saúde aproveita a opor-
tunidade para incentivar o público 
masculino a frequentar regularmente 
o médico e aderir à prática de exames 

preventivos. 
Página 04.

E MAIS!E MAIS!
APM CIDADÃ

O novo selo de boas práticas vai valorizar os 
projetos sociais em andamento e incentivar 
novos projetos para aproximar a entidade 

dos problemas da população. Página 06.
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Um ano todo azul
ExpEdiEntE

JORNAL APM SANTOS é uma publicação mensal da 
Associação Paulista de Medicina - Santos, fundada em 

7 de setembro de 1939. 

As opiniões expressas nos artigos assinados são de inteira 
responsabilidade dos seus autores e os anúncios veiculados 
de inteira responsabilidade dos respectivos anunciantes. 
Imagens: Pixabay e Freepik.
Publicação finalizada em 10/11/2016.
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Tido como o segundo tipo de doença mais comum 
entre pacientes do sexo masculino, atrás apenas do 
câncer de pulmão, o câncer de próstata mata um ho-
mem a cada 40 minutos no Brasil. É silencioso e só 

apresenta sintomas em fase avançada. Em 2016, Instituto Nacional do 
Câncer - INCA estima que cerca de 61 mil brasileiros receberam o diag-
nóstico da doença.

Se isso ameaça a vida de jovens, pais de família, homens em fase fértil e 
produtiva, por quê eles não vão ao médico para os exames preventivos? 
A resposta é simples: quando saem do pediatra, os rapazes se tornam 
pacientes de nenhuma especialidade.

Crianças pequenas visitam o consultório regularmente. Na adolescência, 
as meninas passam por inúmeras transformações que são acompanhadas 
pelas mães, que orientam, esclarecem e conduzem a filha ao ginecologis-
ta. A partir da primeira menstruação e até a velhice, ela terá o seu médico 
de confiança que, além dos cuidados com o aparelho reprodutivo e ma-
mas, poderá diagnosticar problemas cardiovasculares, hipertensão, dia-
betes e  depressão e, se for o caso, encaminhar para outros especialistas.

Os garotos, como não vêem pais e avós indo ao médico, conversam 
muito menos sobre o assunto. Pressionados por normas de gênero, ado-
tam uma conduta displicente e pouco saudável. Quando muito, vão ao 
dermatologista se tem acne e ao endócrino, quando crescem de mais ou 
de menos. Acreditam que falar sobre as mudanças físicas e emocionais 
que acontecem na adolescência é coisa de menina e, na maioria dos ca-
sos, não cogitam conversar abertamente com a mãe. 

Quando se tornam adultos, os homens costumam associar consultórios 
médicos à um lugar de crianças, mulheres e idosos. Se julgam invulnerá-
veis, negam sintomas, temem descobrir alguma doença e, por isso, cui-
dam menos da sua saúde e se expõem muito mais a situações de risco. 
Ao repetir o comportamento que era comum entre seus pais e avós, os 
homens brasileiros alimentam a triste estatística de viver em média 7,6 
anos a menos do que as mulheres.

Para mudar esta previsão, só existe uma saída: os homens precisam olhar 
mais para si, evitar desculpas esfarrapadas, deixar de lado o preconceito e 
fazer o exame de toque. Seguramente é muito mais fácil do que enfrentar 
o câncer de próstata.

Dra Sara Bittante da Silva Albino
Médica Otorrinolaringologista

Presidente da APM Santos 
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dEfEsa profissional

A Diretoria de Defesa Profissional da APM, capi-
taneada pelo Dr. João Sobreira, continua com 
sua agenda de trabalho bastante movimenta-

da. A incansável negociação com operadoras de plano 
de saúde, contatos permanentes com nossos legislado-
res para tratar de assuntos importantes para classe mé-
dica como o enquadramento no Simples Nacional, Lei 
do Ato Médico, a tentativa absurda de ressuscitar “pla-
nos de saúde populares”, luta contra a abertura indiscri-
minada de novas faculdades de Medicina, entre tantas 
outras batalhas, às vezes frutíferas, outras vezes não, mas 
sempre necessárias. Aconselho a todos que se man-
tenham informados através dos boletins emitidos pela 
APM, lembrando que a íntegra de todas estas notícias 
está disponível no site www.apm.org.br.

Nesta edição, gostaria de destacar a questão da Espe-
cialização Médica que, como bem destacou o Dr. Floris-
val Meinão em nossa última reunião, talvez seja a última 
trincheira que temos para lutar em defesa do adequado 
exercício da Medicina.

O programa “Mais Médicos” (renovado por mais 3 
anos pelo atual governo) já permitiu que profissionais 
formados fora do Brasil atuem sem o exame de revali-
dação de seus diplomas. Durante a campanha presiden-
cial de 2014, e recentemente nas eleições municipais, foi 
veiculada a idéia de um programa “Mais Especialistas”, 
como se os gestores de saúde fossem até a loja da es-
quina e adquirissem uma dúzia de especialistas, para 
atender a população sob sua responsabilidade. Para 
que esse absurdo seja viabilizado, uma coisa é certa: 
tentarão retirar das Sociedades de Especialidades a 
prerrogativa de concessão de títulos de especialistas. É 
o mesmo raciocínio da abertura indiscriminada de no-
vas faculdades e de vagas de residência médica, sem a 
menor estrutura para tal. Se precisamos de profissionais 
e a formação destes profissionais exige estrutura, inves-
timento e planejamento, o que fazer? Investir adequa-

Em Defesa das Sociedades de Especialidades

“(...)foi veiculada a idéia de um pro-
grama “Mais Especialistas”, como se 
os gestores de saúde fossem até a 
loja da esquina e adquirissem uma 

dúzia de especialistas, para atender a 
população sob sua responsabilidade.”

Dr Marcelo André de B. O. Hernandez
Médico do Trabalho/ Pediatra

Diretor de Defesa Profissional da APM Santos

damente na formação destes profissionais? Não! Vamos 
diminuir as exigências e formar “profissionais” sem estas 
qualificações. 

O importante é dar o título e colocá-los para atender 
a população, nivelando todos no plano mais baixo pos-
sível (evidentemente, isso se refletirá também na remu-
neração de todos, o que é bastante interessante para os 
tais gestores). Para quem ainda não fez as contas, vale o 
alerta: se todas as faculdades já autorizadas pelo MEC 
entrarem em funcionamento, em 2017 serão mais de 
300 escolas no país, formando mais de 30.000 novos 
médicos por ano! Com que qualidade?

Nos próximos meses a APM lançará uma campanha 
em defesa das Sociedades de Especialidades. De nossa 
parte, podemos e devemos desde sempre valorizá-las, 
associando-se e participando de suas atividades, in-
cluindo as provas para título de especialista. Se, porven-
tura, você discordar da forma como a sua especialidade 
vem sendo conduzida, o melhor (talvez o único) cami-
nho não é afastar-se, pelo contrário. É participar, lutando 
para que o rumo seja corrigido, até mesma pela mudan-
ça das pessoas que a conduzem, se for o caso. Por isso 
existem eleições periodicamente. Democraticamente, 
os verdadeiros especialistas determinam o caminho a 
seguir. Valorize a sua Sociedade de Especialidade. Ela é 
a principal garantia do seu reconhecimento profissional.
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Saúde é assunto de homem

dos serviços já disponíveis para esta 
população específica, a partir de ja-
neiro do próximo ano será disponi-
bilizada a vacina contra o HPV para 
meninos de 12 a 13 anos na rotina do 
Calendário Nacional de Vacinação 
do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Campanhas sobre alimenta-
ção adequada e modo de vida 
saudável também estão por vir, 
já que entre os problemas que 
mais acometem os homens estão 
a obesidade, o alcoolismo e o 
tabagismo.

Além disso, alguns direitos rela-
tivos ao exercício da paternidade 
ativa e consciente já foram garan-
tidos por meio do Marco Legal da 
Primeira Infância, como a amplia-
ção da licença paternidade para 
os funcionários das empresas 
cidadãs para 20 dias, o acompa-
nhamento de consultas médicas 
e exames complementares du-
rante o período de gravidez da 
esposa ou companheira aos fun-
cionários registrados em CLT e a 
garantia de um dia por ano para 
acompanhar filho de até seis anos 
em consulta médica.

Para o Ministério da Saúde, es-
tas são ações importantes para 
que o homem brasileiro perceba 
que estando bem, ele pode par-
ticipar mais e garantir mais segu-
rança para a sua família.

Durante todo 
o mês de no-
vembro, quan-

do se realiza a campa-
nha de prevenção ao 

câncer de próstata, o Ministério 
da Saúde vai manter um alerta, in-
centivando os homens a se cuida-
rem melhor. Os dados levantados 
em pesquisa recente preocupam 
porque mostram que o público 
masculino continua fugindo dos 
consultórios e dos serviços públi-
cos de atendimento. 

Dos 6.141 homens que partici-
param do inquérito telefônico, 
31% ainda não têm o hábito de ir 
ao médico, 55% afirmam que não 
precisam, cerca de 84% deles 
não realizaram consultas de pré-
-natal junto com suas mulheres 
e desconhecem que têm acesso 
a testes de sífilis, hepatites e HIV 
gratuitamente na rede pública.

As autoridades estão empe-
nhando esforços para reverter esta 
situação e desconstruir a ideia de 
que homens são mais fortes e não 
precisam se previnir. Por isso, além 

CiEntífiCo
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Confira a disponibilidade de produtos para a sua entidade de classe. Planos de saúde coletivos por adesão, conforme as regras da ANS. Julho/2016

Ligue e confira:
(13) 3202-2777

Médico, para você ter um plano que une qualidade 
e economia, a Qualicorp está do seu lado.
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A Associação Paulista de 
Medicina Santos estabe-
leceu uma parceria com a 

Universidade de Harvard (Boston 
- EUA) e passou a disponibilizar o 
Principles and Practice of Clinical 
Research.

Trata-se de um curso completo 
de pesquisa clínica, com duração 
de 9 meses, inteiramente minis-
trado por professores de uma das 
mais importantes instituições de 
ensino norte-americanas e trans-
mitido por videoconferência si-
multânea e interativa para vários 
locais no mundo.

Através de um programa de 

Curso online com 
certificado de Harvard

aprendizado colaborativo à dis-
tância, este curso destina-se a 
indivíduos de todas as áreas da 
saúde interessados em adquirir 
treinamento básico e avançado 
em pesquisa clínica, incluindo 
conceitos de bioestatística e o 
uso do software STATA.

O curso é dividido em 5 módulos, 
com início em fevereiro. As aulas 
serão semanais, às quintas-feiras, 
na Associação Paulista de Medicina 
– Santos. Além dos 5 módulos bá-
sicos, o curso oferece 4 workshops 
presenciais, opcionais, sendo 3 de-
les em Julho nos EUA, na Harvard. 

O último workshop é um curso 

de imersão de 5 dias realizado na 
Praia do Forte, Bahia. São 5 dias in-
tensivos de aulas com professores 
americanos e revisão do projeto de 
pesquisa que o aluno irá desenvol-
ver ao longo do curso. Além disso, 
os participantes podem inscre-
ver projetos pessoais para serem 
discutidos pelos professores da 
Harvard. 

Para maiores informações os in-
teressados devem fazer contato 
pelo telefone (13) 3289-2626 ou 
(13) 9.9734-3540, pelo e-mail: 
gleysson.research@gmail.com 
ou diretamente pelo site do curso 
www.ppcr.org.

Curso online com 
certificado de Harvard
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Com o objetivo de 
identificar opor-
tunidades de tor-

nar a entidade parceira da 
sociedade, podendo cola-
borar, orientar e interferir 
e levar segurança à po-
pulação, especialmente, 
no caso de questões rela-
tivas à saúde, seja ela físi-

rEsponsabilidadE soCial

•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

APM Santos: uma entidade 
a serviço da Cidade

Menina-mãe: Atende adolescen-
tes que passam pela gravidez pre-
coce. Elas são recebidas na sede 
da APM e recebem orientação 
sobre sobre métodos anticoncep-
cionais, puericultura, nutrição e 
culinária.

ca, emocional ou social, é 
que a criamos o selo APM 
Cidadã. “Debaixo des-
te guarda-chuva, vamos 
abrigar todas as ações 
desenvolvidas pelos nos-
sos associados e também 
aquelas que, por iniciativa 
de terceiros, acolhemos 
e apoiamos em nossa 

sede”, explica a presiden-
te, Sara Bittante Albino.

Hoje, a APM Santos já 
conta com uma série de 
programas de atendimen-
to a diversos segmentos 
em situação de vulnerabi-
lidade e também tem pro-
curado uma relação mais 
próxima com a imprensa, 

com o objetivo de levar in-
formações confiáveis para 
a população. “Em termos 
de classe, queremos criar 
uma relação transversal, 
que crie laços e um siste-
ma de colaboração recí-
proca entre a cidade e a 
instituição”, acrescenta a 
dra. Sara.

Projetos em andamento:

Rede de Amamentação da Costa 
da Mata Atlântica: O projeto en-
volve os nove municípios da Baixa-
da Santista, e trabalha no sentido 
de promover, incentivar e capaci-
tar profissionais para o Manejo em 
Amamentação.

Pedalando e Cantando: O grupo é 
formado por ciclistas que são tam-
bém cantores, violonistas e flautistas 
que visitam creches e hospitais, com 
o objetivo de levar alegria e conforto 
aos pacientes e crianças que vivem 
em instituições.
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Uma Nova Amiga: 
filme de François Ozon

CiEntífiCo

Agenda 
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Dando sequência às reflexões sobre o tema Sexualida-
de, proposta pelo Núcleo de Psicanálise de Santos e 
Região para o segundo semestre de 2016, no sábado, 
dia 19 de novembro, a partir das 16 horas, no auditório 
da APM Santos, será exibido o filme Uma Nova Amiga, 
de François Ozon, obra livremente inspirada em um con-
to de suspense da autora Ruth Rendell. Na trama, Clai-
re sempre esteve à sombra de Laura, sua melhor amiga, 
que tinha uma presença mais expansiva, deixando a outra 
como coadjuvante. Quando Laura morre, Claire assume o 
compromisso de dar apoio à filha e ao marido da amiga, 
David. Porém, descobre que ele tinha o costume de se 
vestir de mulher desde antes do casamento e, agora, a 
vontade volta livre e arrebatadora. Ele passa a viver com o 
codinome Virginia e fica cada vez mais à vontade com sua 
identidade. Porém, Claire entra num turbilhão de questio-
namentos. A situação será discutida logo após a sessão, 
com os comentários de Monica Petroni Mathias, desig-
ner gráfica e diretora do Blog Sansão e Gley Marques da 
Silva, psicanalista - SBPSP/ NPSR. A entrada é franca e 
aberta ao público.

03/11 – 19h: Palestra Departamento de Ortope-
dia da APM Santos
03/11 – 19h: Reunião Grupo Interdisciplinar de 
Estudos sobre Obesidade
08/11 – 20h: Palestra “Prematuridade - Como 
Conduzir no Consultório?” - Dra. Lilian Sadeck
08/11 – 19h30: Reunião do Departamento de 
Dermatologia da APM Santos
09/11 – 19h30: Aula do Departamento de Oftal-
mologia da APM Santos
17/11 – 19h30: Palestra SOCESP Santos “Endo-
crinologia” – Dr. Antonio Gagliardi
19/11 – 08h: Curso de Atualização em Melanoma 
Cutâneo e Dermatoscopia
21/11 – 20h: Reunião Departamento de Alergia 
da APM Santos
21/11 – 20h: Reunião Departamento de Urologia 
da APM Santos “Valorização dos Honorários Mé-
dicos”
21/11 – 20h: Prêmio Jayme Murahovschi
24/11 – 19h: Reunião Grupo Interdisciplinar de 
Estudos sobre Obesidade
29/11 – 19h30: Reunião do Departamento de 
Dermatologia da APM Santos
29/11 – 19h30: Palestra SOGESP Santos “Infec-
ção Genital por HPV” – Dra. Maricy Tecla Alves 
Barbosa
30/11 – 08h: Atualização em Diabetes - Prefeitura 
Municipal de Santos
30/11 – 19h30: Aula do Departamento de Oftal-
mologia da APM Santos
30/11 – 19h30: Aula do Departamento de Cirur-
gia Geral da APM Santos

Uma Nova Amiga: 
filme de François Ozon
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Os associados da APM Santos podem pu-
blicar anúncios gratuitamente nesta seção 
referentes a aluguel de salas, períodos, clí-
nicas, compra, venda e locação de imóveis, 
aparelhos, equipamentos, entre outros. 

Informações: (13) 3289-2626.

Locação de Sala (Edifício Matisse)

Avenida Ana Costa, 160.
Finamente decorado.

R$1.500,00. Dr. José Maria 
Soares - (13) 9.9745-5555

 
Diagnóstico Seguro de 
Intolerância à Lactose

Testes respiratórios de Hidro-
gênio - Easy H2. Medição não 
invasiva da Concentração de 
Hidrogênio expirado em PPM. 
Com Dra. Ana Beatriz Soares.
Informações: (13) 3221-7277.

Sala para Locação
Local: Med Center (Rua Olin-
tho Rodrigues Dantas, 343, 
cj 84). Valor mensal: R$1.000.
Tratar com Michele(13) 99781- 

2976, avilammichele@
gmail.com ou Dr. Murilo Ribei-

ro de Ávila (13) 3233-1989.

Locação de Consultório e 
Sala Comercial 

Ginecologistas e Oftalmolo-
gitas. Local: Centro Empre-
sarial Pátio Iporanga (Av. Ana 
Costa 471, cj 661, Gonzaga). 
Valor mensal: a combinar en-
tre R$850 a R$2.500. Info: (11) 
98716-8008 (WhatsApp).20 % 

de desconto para sócio.

 Sala para Locação
Infraestrutura completa. Local: 
Centro Empresarial Pátio Ipo-
ranga (Av. Ana Costa 471, cj 
724, Gonzaga). Horário à com-
binar. Info: (13) 99761-4706.

Sala para Locação 
Dra. Glaucia Regina Franco 
Soares. Local: Av. Ana Costa 
414, cj. 55, Gonzaga). Infraes-
trutura completa, sem restri-
ções de especialidade. Horá-
rio disponível para locação: 
das 8 às 12h. Valor mensal: R$ 
1.000. Info: (13) 3284-0930, 
nitacl@hotmail.com(secretária 

Mônica). 

Sala para Locação e sala para 
pequenos procedimentos 

cirúrgicos
Local: Av. Ana Costa 416, cj. 
51, Gonzaga. Sem restrição 
de especialidade. Infraestru-
tura nova e completa. Info: 
(13) 99778-0901 ou caropom-
peo@hotmail.com – Dra. Ana 
Carolina ou Dr. André Tomé.

ClassifiCados

Dia do Médico


