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J O R N A L  D A

Federada da

NOVEMBRO AZUL e ROXO

Este mês é marcado pelos cuidados com o Câncer de Próstata, Diabetes e Prematuros.  A APM Santos uniu os três 
símbolos, do laço e do círculo azuis, e também da cor roxa para alertar sobre essas condições. P.4 e P.5.
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Dra Ana Beatriz Soares
Presidente da APM Santos 

Vem 
chegando o 

verão...

O calor no coração ...
Esta magia colorida...
São coisas da vida....

E neste verão iniciaremos uma nova fase na piscina social.
Há um mês fizemos um novo contrato de locação para a nossa cozinha, que 

permitirá a presença de uma cantina com petiscos e almoços aos sábados e 
domingos.

A princípio serão servidas refeições para os associados e seus convidados sob 
reserva pelo telefone da APM Santos (3289-2626)  e pelo WhatsApp  do S. Luis 
(98829-0712). Pedimos que as reservas sejam feitas até às 10 horas da manhã. 
Esta foi uma solicitação de vários colegas e a diretoria não mediu esforços para  
realizar esta ideia, que é uma forma do associado aproveitar a sede no seu 
momento de lazer.

 Lembrando que o associado tem direito a trazer 2 (dois) convidados (além de  
cônjuge, filhos e netos até 24 anos) para o uso da piscina, por estatuto, e que 
o associado deve necessariamente estar presente durante todo o tempo com 
seus convidados. Assim garante-se a possibilidade de trazer parentes e amigos, 
mas também, mantém-se uma organização que privilegia o associado.

Durante todo o ano, às sextas feiras, realizamos o Ponto de Encontro, sucesso 
total. Palmas para nossos colegas médicos artistas. Grata aos colegas que cola-
boraram de todas as formas para que este evento tradicional tenha se mantido 
e aperfeiçoado. Faremos uma pausa no mês de dezembro e início de janeiro. 

A barraca de praia continua funcionando aos sábados, domingos e feriados, 
ali pertinho do canal 3. Contamos com a sua presença, associado.

É ele que faz esta sede existir. É para ele que ela existe.
Juntos somos mais fortes!
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dEfEsa profissional

Em tudo que há no mundo físico e espiritual, coe-
xistem a luz, o bem, o construtivo, o certo e seus 
respectivos “opostos”. Nossos atos, como cida-

dãos e médicos estão sujeitos a esta regra universal.
Milhares de médicos anônimos espalhados em pos-

tos de saúde, consultórios e hospitais desta nação 
fazem da profissão um apostolado generoso e sem 
alardes. Outros perseveram no estudo e aperfeiçoam-
-se na missão de transmitir a essência científica, ética e 
humanitária da profissão às novas gerações. Centenas 
vivem debruçados em Centros e Campos de Pesquisa 
à procura de novas soluções para as necessidades e 
sofrimentos da humanidade. 

Porém, “o avesso, do avesso, do avesso” também 
está aí. Eis alguns ilícitos aberrantes reverberados pela 
mídia: referência nacional em fertilização e reprodução 
humana abusava de pacientes. Médicos em postos 
administrativos faziam parte de quadrilhas das órte-
ses e próteses em prejuízo do SUS. Jovem e de boa 
formação acadêmica, Secretário Estadual de Saúde se 
lambuza na corrupção babilônica do insaciável Cabral. 
O Dr. Bumbum, possuído pelo sucesso e a ganância, 
violenta os mais elementares princípios da segurança 
e do bom senso! 

No contexto da dualidade simplista: distinguir o lim-
pidamente correto do nitidamente errado, e jogar a 
primeira pedra é moleza! No entanto, na vida real e 
diária, entre a benemerência e o crime há uma zona 
cinzenta e escorregadia de ganhos secundários. Mimos 
da Indústria Farmacêutica, direcionamento de pedidos 

A cara da 
Medicina

Dr. Percio Becker
Anestesiologista

Ex-Presidente APM Santos (2002-2005)

de exames complementares, “percentagens” 
sobre a implantação de órteses, próteses, 
lentes e semelhantes, intervencionismo ci-
rúrgico exagerado e outros tantos “jeitinhos 
de sutileza variável” praticados sob o manto 
do silêncio e a indiferença e, até defendidos 
por sofismas transvestidos de argumento. A 
omissão neutra é um direito confortável! 

Neste minado território filosófico, uma pi-
tada de matemática simplifica conceitos: O 
produto da soma algébrica das escolhas fei-
tas e praticadas por cada cidadão médico é 
igual à essência social deste Ser. 

Por metodologia estatística, o produto da 
equação pode ser representado por um úni-
co ponto. Se finalmente projetássemos todos 
os pontos da coletividade médica nacional 
sobre um sistema binário de coordenadas: 
Correto (bonito) x Errado (feio) obteríamos 
um gráfico fiel da Cara da Medicina Brasileira. 

Uma coisa é certa: a beleza ou a feiúra da 
imagem não dependem do fotógrafo. Não é?

Eis alguns ilícitos aberrantes (...): 
referência nacional em fertilização 
e reprodução humana abusava de 
pacientes. Médicos em postos ad-
ministrativos faziam parte de qua-
drilhas das órteses e próteses em 
prejuízo do SUS. Jovem (...) Secre-
tário Estadual de Saúde se lambuza 
na corrupção (...). O Dr. Bumbum, 
possuído pelo sucesso e a ganância, 
violenta os mais elementares princí-
pios da segurança e do bom senso! 
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Mais uma vez chegou a hora 
de se falar sobre câncer de 
próstata. No Brasil, é o se-

gundo câncer mais frequente em 
homens, após tumores de pele 
(não melanomas). A doença pode 
demorar a se manifestar, exigindo 
exames preventivos frequentes 
para ser detectada em estágios 
precoces, o que permite o trata-
mento, em muitos casos, curativo.   

Quem tem que se preocupar e 
procurar o urologista: todos os 
homens com 50 anos ou com 45 
anos com parentes de 1º grau 
com câncer de próstata e homens 
da raça negra.

Sintomas
Na fase inicial, o câncer de prós-

tata não apresenta sintomas e 
quando alguns sinais começam a 
aparecer , cerca de 95% dos tu-
mores já estão em fase avançada, 
dificultando a cura.

Sintomas da fase avançada são: 
dor óssea, dor para urinar, von-
tade de urinar com frequência e 
presença de sangue na urina.

Atenção a ausência de sinais e 
sintomas não significa que não há 
problemas, somente, exames pre-
ventivos podem garantir.

A única forma de garantir a 
cura do câncer de próstata é o 

Novembro Azul
CiEntífiCo

Dr. Igor Bovi Morais Carvalho
Urologista

Presidente do Departamento Científico de Urologia da APM Santos

“A doença pode demo-
rar a se manifestar, exi-
gindo exames preventi-
vos frequentes para ser 
detectada em estágios 
precoces, o que per-
mite o tratamento, em 
muitos casos, curativo”.

diagnóstico precoce. Mesmo 
na ausência de sinais e sintomas, 
homens a partir de 45 anos com 
fatores de risco , ou com 50 anos, 
devem ir anualmente no urolo-
gista, para fazer exame de toque 
retal, que permite ao médico, ava-
liar alterações da próstata, como 
endurecimento e presença de nó-
dulos suspeitos, além de fazerem 
o exame de sangue de PSA. 

Cerca de 20% dos pacientes 
com câncer de próstata são diag-

nosticados somente pela altera-
ção do toque retal.

Outros exames podem ser 
solicitados na suspeita e pra 
confirmação do câncer de prós-
tata: biópsia  guiada por ultras-
som transretal  que retira frag-
mentos da próstata para análise 
histológica.

O tratamento depende muito 
do estágio da doença. 

Quando está localizada e con-
finada na próstata:  pode ser feita 
a vigilância ativa, que visa o acom-
panhamento clínico da doença, 
nos casos em que essa é pouco 
agressiva. Pode também ser feita 
a cirurgia radical da próstata (re-
tirada integral da próstata e das 
vesículas seminais), podendo ser 
aberta, laparoscópica e robótica, 
além da radioterapia.

Localmente avançada (quan-
do ultrapassa os limites da prós-
tata): cirurgia radical ou radio-
terapia, seguidas ou não por 
hormônio terapia.

Avançada (presente em ou-
tros órgãos): hormônio terapia, 
quimioterapia e novas drogas 
orais que melhoram a qualidade 
de vida.
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CiEntífiCo

Diabetes Mellites (DM) é 
uma das patologias mais 
prevalentes no mundo. 

Segundo estimativa do IDF (In-
ternational Diabetes Federation) 
em 2015 tinham 415 milhões de 
diabéticos em todo o mundo e 
para 2040 essa taxa pode se ele-
var para 642 milhões de pessoas 
acometidas. 

Hoje, a prevalência é de 1 en-
tre 12 adultos e em 2040 será 
de 1 para cada 10 adultos (IDF). 
Esses dados são extremamente 
alarmantes para a saúde públi-
ca, um verdadeiro desafio para 
os governantes e instituições de 
saúde a fim.

De todos diagnósticos de Dia-
betes, só 10% são do tipo 1 (em 
geral surge em crianças ou ado-
lescentes) insulino dependente e 
os outros 90% do tipo 2 (adultos) 
não necessariamente insulino de-
pendente.

O DM pode ser prevenido ou, 
pelo menos, retardado, através 
de intervenção em portadores de 
pré-diabetes (glicemia de jejum 

Dia Mundial da Diabetes

entre 100 – 125 mg/dl e o glico-
se pós-prandial entre 141-199mg/
dl e/ou hemoglobina glicada en-
tre 5,7% à 6,4%). Esses pacientes 
devem alterar seu estilo de vida, 
com modificação dos hábitos ali-
mentares, perda ponderal (redu-
ção de ao menos 5% a 10% do 
peso corporal) caso apresentem 
sobrepeso ou obesidade, bem 
como aumento da atividade físi-
ca, como por exemplo, caminha-
da pelo menos 150 minutos por 
semana. Todas essas medidas de-
vem ser também adotadas em to-
dos os pacientes que têm o diag-
nóstico firmado de DM franco.

O Tratamento do DM 2 deve se 
iniciar assim que o paciente for 
diagnosticado, e deve ser efe-
tivo desde o início da doença, 
dentro da janela de oportunida-
de, para prevenção de complica-
ções cardiocérebro vasculares  e 
não pecar pela chamada “inép-
cia terapêutica”. 

Para se ter uma ideia da im-
portância da mudança do estilo 
de vida e terapêutica precoce, a 

evolução de somente 1% da he-
moglobina glicada está associada 
à redução de complicações como 
I.A.M (14%), A.V.C (12%), doença 
vascular periférica (43%) e compli-
cação microvasculares (retinopa-
tias e nefropatias) em 37%. 

Levando-se tudo isso relatado 
acima, o Departamento de En-
docrinologia da APM Santos vem 
promovendo, há alguns anos, 
campanhas de detecção e infor-
mação para a população sobre o 
Diabete Mellites, e esse ano não 
poderia ser diferente. 

Por isso, no dia 25 de novem-
bro (domingo) ocorrerá na Bar-
raca de Praia da APM Santos um 
grande evento “DIABESIDADE” 
para comemorar duas datas de 
alerta: Dia Internacional da Diabe-
te 14/11) e o Dia Internacional da 
Obesidade (11/10) com medição 
de glicemia capilares, da circun-
ferência abdominal e aferição da 
pressão arterial. Teremos aula de 
yoga, alongamento, zumba, tudo 
animado por DJ e profissionais de 
educação física, médicos e farma-
cêuticos. 

Nós esperamos por todos para 
garantir o sucesso deste impor-
tante evento!  

Dr. Jorge Maxta
Endocrinologista e Nutrólogo

Presidente do Departamento de Endocrinologia da APM Santos

Prematuridade

Anualmente nascem 15 milhões de prematuros no 
mundo. No Brasil, cerca de 340 mil nascimentos an-

tes das 37 semanas de gestação. Estamos no 10º lugar no 
ranking mundial de prematuridade.

O parto prematuro é a maior causa de mortalidade in-
fantil antes dos 5 anos de idade. A prematuridade deixa 
traumas psicológicos para os pais e sequelas físicas para 
os bebês.

Para alertar a população mundial para os riscos da pre-
maturidade foi criado o Dia Mundial de Prematuridade 

no dia 17 de novembro, e o mês da prematuridade sendo 
caracterizado pela cor roxa. No mundo todo são criados 
eventos culturais, monumentos são iluminados com a cor 
para sensibilizar a população, os profissionais de saúde e 
os governantes sobre a problemática da prematuridade. 

A data foi escolhida após a morte de trigêmeos pre-
maturos de um dos fundadores da EFCNI (European 
Foundation for the Care of Preterm Infants). Em 2006, ele 
tornou-se pai de uma filha nascida em 17 de novembro 
de 2008. A campanha teve início em 2009. 

Faça parte, pois precisamos pensar em estratégias 
para diminuir a estatística de 1 bebê prematuro a cada 
10 nascimentos no mundo!
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EntrEvistas 

Neste espaço, associados mais novos e os mais antigos são 
entrevistados, falando sobre profissão, a importância do asso-
ciativismo e do fortalecimento da associação. Com isso, espe-
ramos que outros médicos se entusiasmem e se juntem a nós 
e desfrutem desta convivência fraterna.

DR. LUCAS PEDROSO FER-
NANDES FERREIRA LEAL
Cirurgião Geral

Como conheceu a Associa-
ção Paulista de Medicina 
- Santos? Quando criança, 
com meus pais e minha irmã, 
passei a frequentar a piscina 
da antiga Associação dos 
Médicos de Santos, hoje 
APM. Desde a época da fa-
culdade comecei a participar 
de cursos e palestras minis-
tradas em seu auditório e, no 

decorrer dos anos, a me con-
fraternizar com colegas de 
especialidades diversas em 
jantares e festas temáticas.
Por que acha importante 
ser associado? É fundamen-
tal a associação para a união 
dos médicos. Entendo que 
é importante a participação 
ativa desde a época acadê-
mica. O convívio com colegas 
se estende para muito além 
de atividades científicas e so-
ciais. O que teve de retorno 
durante esse tempo de as-
sociado? Amizades e bons 
momentos, que ficam na me-
mória, vividos com familiares 
e colegas. Quais são seus 

hobbies? Tenho hábito de 
correr e de jogar tênis, gosto 
de cantar e jogo futebol com 
meu filho, em todo o tempo 
livre que temos juntos. 
Quais foram os livros lidos 
recentemente? Além de li-
vros técnicos tanto na área 
de Cirurgia Metabólica quan-
to na de Medicina Legal, para 
descontrair li recentemente 
Origem, de Dan Brown. 
Qual musica ou estilo musi-
cal você gosta ou costuma 
ouvir? Sou bastante eclético 
neste sentido. Gosto de sam-
ba e rock’n’roll, mas também 
de música clássica e de ópe-
ras. Quem foi sua inspira-

ção na medicina? Meus pais, 
que sempre se empenharam, 
mesmo diante das mais di-
versas dificuldades, em me 
educar, me guiando, acredi-
tando e confiando em mim.
Quem é a pessoa especial, 
que te “toca a alma”?  Meu 
filho Joaquim, que é meu te-
souro, um verdadeiro presen-
te de Deus. 
Uma palavra para os estu-
dantes de medicina: 
A Medicina é uma arte que 
requer não apenas conheci-
mento científico, mas dedica-
ção, doação, amorosidade, 
compreensão, paciência e 
perseverança. 

DR. ANTONIO JOAQUIM
FERREIRA LEAL
Cirurgião do Aparelho Digestivo

Como conheceu a Associa-
ção Paulista de Medicina? 
Foi por intermédio de amigos 
médicos associados que fi-
quei conhecendo a Associa-
ção dos Médicos de Santos 
(AMS), atual APM. Isto ocor-

reu logo no início da minha 
carreira médica, por volta de 
1988-1990. Naquela época, 
a AMS era o centro de con-
vergência da classe médica. 
Porque acha importante ser 
Associado? Julgo que a impor-
tância maior de ser associado 
é a de manter acesa a chama 
de algo que é só nosso. O que 
teve de retorno durante 
esse tempo de associado? 
A amizade que até hoje man-
tenho com muitos médicos, 
além da troca de conheci-
mentos. Quais são seus hob-
bies? Além de torcedor do 
Santos e da carinhosa Briosa, 
os meus hobbies preferidos 
são cuidar das minhas plantas 
e mexer na terra nos momen-
tos de estresse a que todos 
nós, médicos, somos subme-

tidos. Também gosto muito 
de cozinhar. Quais foram os 
livros lidos recentemente? 
Sempre procurei manter-me 
atualizado naquilo que faço 
como médico. Para sair da ro-
tina dedico alguns momentos 
à leitura. Os últimos que li são: 
O Físico, O Homem mais inte-
ligente da História, Nunca de-
sista de seus sonhos e Xamã. 
Qual música ou estilo mu-
sical você gosta e costuma 
ouvir? Meu estilo musical fa-
vorito é Rock’n’Roll, principal-
mente bandas da década de 
80-90. Mantendo a tradição e 
cultura, também aprecio mú-
sicas portuguesas. Quem foi 
a inspiração na Medicina? 
Meu bisavô materno trabalha-
va no campo durante o dia e 
à noite prestava atendimento 

a quem necessitava: aplicava 
injeções, drenava abscessos, 
fazia curativos, etc. Era um 
cirurgião barbeiro, como é 
descrito nos livros da história 
da medicina. Também agra-
deço aos meus tios José Leal 
e Odete, que me mandaram 
vir para o Brasil, onde cheguei 
em 1970.  Quem é a pessoa 
especial, que te “toca a 
alma”? Minha mulher é a pes-
soa especial que toca a minha 
alma. Uma palavra para os 
estudantes de Medicina. 
Respeitem a família, sejam 
éticos com seus colegas, ca-
pacitem-se da melhor forma, 
aprendam a ouvir muito e fa-
lar o suficiente, não percam as 
oportunidades, lembrem-se 
que a vida é um constante e 
progressivo aprendizado. 
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(13) 99789 - 8990

NOSSO WHATSAPP MUDOU!

ClassifiCados

Os associados da APM Santos podem publicar anúncios gratui-
tamente nesta seção referentes a aluguel de salas, aparelhos, 

equipamentos, entre outros. Info.: (13) 3289-2626.

Sala em cj. de consultórios: Av. Cons. Nébias, 580, cj. 
81 (Boqueirão). Esq. c/ Alexandre Herculano. Info. con-
sultório: (13)3234-8677 ou (13)99751-2640. Tratar 
c/ Jane Sant Anna Nascimento Cunha (janesantanna-

cunha@live.com).

Médicos Especialistas para clínica Dr. Examina em 
SV: Fazemos Consultas, Cirurgias e Exames exclusiva-
mente Particulares. Precisamos das Especialidades: 
Endocrinologia, Otorrinolaringologia, Reumatologia, 
Hematologia e Neurologia. Contatos: (13) 3304-7976 
(Thiago ou Dario), e-mail: drexamina@drexamina.com.br.

 Aluguel de consultório: Edifício Helbor. Segunda e 
sexta – feira, todo o período. Informações: (13) 3221-

7277 – Noêmia.

Locação de Consultório e Sala Comercial
Ginecologistas e Oftalmologitas. Centro Empresarial 
Pátio Iporanga (Av. Ana Costa 471, cj 661, Gonzaga). 
Valor mensal: a combinar entre R$850 a R$2.500. 
Info: (11) 98716-8008 (WhatsApp). 20% de desc. 

para sócio.

Locação de Sala: Cond. Ed. Clinical Center Lavoisier. 
Av. Conselheiro Nébias, 580 conj. 22. 2 salas, 2 banhei-
ros, Sala de espera, copa e garagem. R$ 1.600,00. José 
Maria Soares – Tel: (13) 99701-0555 / 99745-5555.

Sala para Locação e sala para pequenos procedi-
mentos cirúrgicos: Av. Ana Costa 416, cj. 51, Gon-
zaga. Sem restrição de especialidade. Infraestrutura 
nova e completa. Info: (13) 99778-0901 ou caropom-
peo@hotmail.com – Dra. Ana Carolina ou Dr. André Tomé.

Alugo Conjunto: Alugo conjunto 100m² - útil. Quatro 
consultórios com pia e sala de espera > 30 pessoas. 
R. Carvalho de Mendonça, 189. Ver/tratar - tel: (13) 

99147-2885.

Alugo: Sala em Consultório (período). Centro Médico 
(Av. Cons. Nébias, 730, cj.64). Tel: (13)3232-5305. Pe-
ríodo das 14 às 20 horas. Preço a combinar. Tratar com 
Najila (13) 99786-8125, Carvalho (13)99781-3975.

Vendo apto Santos (V. Rica): Desocupado, pronto 
p/ uso, au=267m, ac=329m, sala 80m, lav, 4 dorms 
(2stes), wc social, arms, deps empr, 8º and, 2 vagas 
paralelas ao lado guarita. João Pinho 14, ap 81, esq. 
MGrosso, frente Igreja Passos. R$ 1.100. Veja www.

seivam.com.br.

Aluga-se casa na praia de Toque Toque Peque-
no: 100 metros da praia. 4 suítes. Acomoda 12 pes-
soas confortavelmente. Natal e Ano novo. 10 dias 

R$1500.00 por dia. Somente  família. 
Número de pessoas limitado em contrato. Vaga para 
3 carros na frente da casa. Contato: Dr. Marcos Bois – 

(13) 99105-1050

notas

Estímulo à prevenção na saúde das crianças

Esse cuidado é necessário porque as crianças, tanto meni-
nos como meninas, devem passar por investigação especia-
lizada em caso de infecção urinária.

Palestra: Infecção Urinária e Má-formação urinária
Palestrante: Antonio Carlos Heinisch
Data: 22/11 (quinta-feira)
Horário: 19h30
Local: APM Santos – Av. Ana Costa, 388.

Novembrinho Azul
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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

soCial

A Associação de Famílias Rotarianas de Santos com o apoio da APM Santos promoveu a pa-
lestra: “O que devo saber sobre o câncer de mama?”, ministrada pelo mastologista Dr. Vicente 
Tarricone e pelo Cirurgião Plástico, Dr. Daniel de Cazeto Lopes, dia 24/10. 

Dia do Médico

Outubro Rosa
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