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Vivendo a 
Associação

Nada como viver plenamente esta associação para poder dizer como ela 
é poderosa em histórias e ações. Há cerca de um mês, reuni o conse-
lho de ex-presidentes para uma conversa com colegas que já viveram 

as alegrias e angústias de ser presidente desta casa. Lá estavam: Sara Bittan-
te da Silva Albino, Lourdes Teixeira Henriques, João Sobreira de Moura Neto, 
Gilberto Simão Elias, Alberto Augusto Guimarães Gonçalves, Arnaldo Duarte 
Lourenço, Carlos Henrique de Alvarenga Bernardes e Mario da Costa Cardoso 
Filho. Todos fizeram questão de comparecer e desde já agradeço a todos. E, 
pela presença, eles me mostraram o quanto esta casa marcou a vida de cada 
um deles.

 Minha ideia era expor os fatos e buscar estratégias para que nossa casa man-
tenha-se presente, firme e forte, vencendo barreiras de um novo modo de ser 
e de pensar nos dias atuais. Sim, as tecnologias, meios de comunicação, têm 
transformado nossas atitudes como pessoas e, mais que isto: uma mudança de 
mentalidade na forma de pensar e, por consequência, nas atitudes das pessoas.

Precisamos de equilíbrio pessoal para usarmos estas ferramentas tecnoló-
gicas de forma adequada e saudável. Desde a gestão anterior, iniciamos um 
processo incansável de rever nosso estatuto para adequar a realidade social e 
financeira com autossuficiência e melhor racionalização de nossa sede.

Hoje em dia, manter uma sede do porte da nossa requer segurança, manu-
tenção, profissionais da área de Contabilidade, Jurídica e de Marketing, além 
de secretariado e muitos outros, o que acaba gerando a necessidade de um 
aporte financeiro suficiente.

O associativismo entre colegas mais novos parece não ser relevante apesar 
dos múltiplos esforços para trazê-los para a entidade. Nestes últimos anos ti-
vemos um número grande de colegas remidos. Junte se a isto a situação de 
muitos colegas que frequentam as aulas e eventos porém não são sócios e não 
querem ser associados. Assim, gostaria de compartilhar com todos vocês que 
teremos que fazer mudanças no estatuto em breve para que a associação pos-
sa se manter forte, séria e produtiva, como sempre foi.

Estou à disposição para ideias e principalmente soluções.
Juntos somos mais fortes.
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O câncer de mama, depois 
do de pele não melano-
ma, é o tipo mais comum 

de neoplasia entre as mulheres do 
mundo e do Brasil, sendo respon-
sável por cerca de 28% dos novos 
casos a cada ano. 

Em geral, o aparecimento deste 
tipo de doença é mais comum a 
partir dos 50 anos. Em 2018, se-
gundo o INCA, há a previsão de 
59.700 novos casos. 

Existem vários fatores de risco, 
entre eles: história de menarca 
precoce, menopausa tardia, nuli-
paridade, além de fatores genéti-
cos como as mutações no BRCA1 
e BRCA2.  Pacientes de alto risco 
para o desenvolvimento do câncer 
de mama devem possuir: história 
familiar de câncer de mama em pa-
rente de 1° grau antes dos 50 anos 
ou de câncer bilateral ou ovário 
em qualquer idade; história fami-
liar de câncer de mama masculino; 
e diagnóstico histopatológico de 
lesão mamária proliferativa com 
atipia ou neoplasia lobular in situ.

O principal exame de rastrea-
mento continua sendo a mamo-
grafia, exame esse que a Socieda-
de Brasileira de Mastologia (SBM) 
recomenda que seja feito a partir 

Outubro Rosa
CiEntífiCo

Prof. Dr. Roberto Cesar Nogueira Júnior
Doutor em Ginecologia pela UNIFESP/EPM

Responsável pelo Departamento de Ginecologia da FCMS/UNILUS
Coordenador da Residência de tocoginecologia do 

Hospital Estadual Guilherme Álvaro
Presidente da Sogesp – Regional Santos

dos 40 anos desde que a paciente 
não seja de alto risco.

Legislação 
Existem várias leis relacionadas 

ao câncer de mama no Brasil. 
1. Lei dos 60 dias – Sancionada 

em 2012, contempla que todo pa-
ciente diagnosticado com câncer 
inicie o tratamento em no máxi-
mo 60 dias a partir do diagnósti-
co. No caso do câncer de mama, 
se diagnosticado precocemente 
e com o início do tratamento em 
tempo adequado, as chances de 
cura podem chegar a 95%.

2. Reconstrução imediata – a 
Lei 12.802, sancionada em 2013, 
garante as mulheres que se sub-
metem a mastectomia o direito 
de ter suas mamas reconstruídas 
no mesmo ato cirúrgico. A ex-
ceção são aquelas cujo o quadro 
clínico não oferece condições para 
isso, ou seja, caso o estado da 
paciente ofereça riscos à sua saú-
de, a reconstrução não será feita 
imediatamente. Caso contrário, a 
reconstrução mamária imediata é 
um direito de cada mulher e preci-
sa ser respeitada.

Infelizmente, apenas 10% das 
mulheres mastectomizadas con-

seguem a reconstrução da mama, 
segundo a SBM.

Os principais direitos de pa-
cientes com câncer são: 

Diagnóstico, tratamento e 
medicações pelo SUS; 

Saque do FGTS e do PIS/PASEP; 
Auxílio-doença; 
Aposentadoria por invalidez; 
Amparo assistencial ao idoso 

e ao deficiente; 
Tratamento fora de domicílio 

no SUS; 
Isenção de imposto de renda 

na aposentadoria; 
Quitação do financiamento 

da casa própria; 
Isenção de IPI na compra de 

veículo adaptado; 
Andamento judiciário prioritário 
Um salário mínimo mensal ao por-

tador de deficiência incapacitado ao tra-
balho e a uma vida independente.

Conclui-se que, em tese, nos-
so país apóia as mulheres que 
passam por esta doença, mas, 
esse apoio dificilmente chega de 
forma eficaz. A nós, profissionais, 
resta fazer desse momento apenas 
uma passagem, utilizando todo 
nosso conhecimento para além de 
tratá-las, fazer com que tenham 
força para superar essa difícil fase. 

“Em geral, o aparecimen-
to deste tipo de doença é 
mais comum a partir dos 
50 anos. Em 2018, segun-
do o INCA, há a previsão 
de 59.700 novos casos”. 
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Quando me formei médico 
há mais de 40 anos, os jo-
vens doutores viviam com 

entusiasmo o aguardo da licença 
no conselho regional de medicina, 
que oferecia ao novo médico o do-
cumento legal para o exercício da 
atividade em todo o país, possibi-
litando consolidar antigos e novos 
sonhos com legítima autonomia.

 Foi grande minha expectativa 
em esperar alguns meses para re-
ceber o CRM definitivo e com ele 
o tão almejado carimbo médico.  
Nunca imaginei que daqui para 
frente minha vida seria totalmente 
diferente, agora tinha carimbo de 
médico, era independente, livre 
para arrojar na vida, poderia clini-
car em qualquer lugar do país, era 
só usar o carimbo, realizar meu so-
nho como médico receber dinhei-
ro, e desfrutar o restante da vida, 
talvez minha vivência nesta época 
refletia a tranquilidade de minha 
ignorância. 

No início de minha carreira mé-
dica nas horas vagas quando não 
tinha nada para fazer, confesso 
que ficava imaginando como con-
feccionar meu carimbo médico, 
planejava qual seria a melhor letra, 
melhor disposição, qual a cor de 
tinta a ser usada, preta, azul, verde, 
tudo para demonstrar segurança 
conhecimento, elegância, dignida-

Presente ao Médico

de, todos estes conceitos reunidos 
e resumidos em um simples e pe-
queno carimbo.

 Ficava sonhando com o desem-
penho na profissão, treinava carim-
bar, carimbava blocos de receita 
médica, rascunho, papel de em-
brulhar pão, em qualquer espa-
ço que coubesse um carimbo, eu 
exercia o direto de carimbar. Com 
carimbo em mãos rumei para o li-
toral, o destino reservou-me estu-
dar e formar-me médico no interior 
do estado de São Paulo e especia-
lizar-me e praticar medicina no lito-
ral deste estado.

Na época estimava que no lito-
ral, a prática médica seria igual ao 
interior, minha postura era talvez 
de ansiedade do desconhecido, 
teria que pôr em prática o que ti-
nha apreendido, carimbar algumas 
receitas, e aproveitar a vida. Isto 
ficou claro quando trabalhei como 
médico alguns meses no interior, 
já tinha ouvido muitas histórias so-
bre os presentes de gratidão que 
os pacientes ofereciam a seus mé-
dicos no interior, alguns pacientes 
davam a seus médicos novilhos 
eu achava que era o máximo do 
desempenho médico, um médi-
co receber um boi como presente 
de seu paciente agradecido, vinha 
embutido no presente o conceito 
geral de médico com conhecimen-

to  científico notório, com grandeza 
de caráter, bem sucedido, existia  
o conceito popular que o médico 
tinha grande patrimônio, era pos-
suidor de muitos bens, inclusive 
fazenda tudo conquistado com a 
prática do exercício médico exem-
plar, o dinheiro em consequência 
do bom desempenho médico, 
sendo seu carimbo usado majes-
tosamente. Nesta época  trabalhei 
pouco tempo no interior e fui pago 
com meu digno e honroso salário 
e com gratidão, de alguns pacien-
tes que me ofertavam presentes 
como, doces de leite, mandioca, 
jabuticabas, pano de prato, etc. 
Cheguei a ganhar no interior várias 
galinhas vivas talvez por minha ju-
ventude, os pacientes supunham 
que o jovem médico estava inician-
do a vida profissional, com expe-
riência limitada, talvez começando 
um pequeno poleiro de galinhas 
que futuramente se transformaria 
em uma fazenda de gado.

Quando optei por viver no litoral 
achava que era igual ao interior, 
ouvi história de médico bem suce-
dido no litoral que recebeu como 
presente, enorme quantidade de 
camarão grande (em média cinco 
unidades de camarões perfazendo 
1 kg, isto é camarão grande) após 
atender uma paciente e usar com 
grande satisfação meu precioso 

Dr. Vicente Tarricone Junior
Mastologista 
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notas

Unimed é classificada entre 
as 1000 Melhores &  Maio-
res empresas do País  con-

forme ranking recém divulgado 
pela revista Exame.

Em relação aos  planos de  saú-
de a Unimed Santos figura no 8º  
lugar entre as 20 empresas mais 
rentáveis sobre o patrimônio lí-
quido. Além disso, mais uma vez 
foi vencedora do Top of Mind A 

Parabéns, Unimed!
Tribuna nas categorias  Plano de 
Saúde e  Odontológico e rece-
beu justa homenagem, na Câ-
mara de Vereadores de Santos.

O Sistema Unimed recebeu o 
prêmio World Branding Awards, 
em New York, como sendo a 
marca de saúde do ano.

Parabéns a todos que se en-
volveram e que trabalharam 
para este reconhecimento.

opinião - Conto

carimbo médico, confecciona-
do com a mais precisa e sensível 
disposição de letras e cores qual 
minha surpresa, uma paciente me 
agraciou com uma fieira de caran-
guejos vivos “Doutor trouxe estes 
caranguejos todos muito bem es-
colhidos são bem graúdos”, quan-
do olhei vi uma enorme fieira de 
crustáceos vivos com carapaça, 
suas patas peludas e presas pon-
tiagudas em constante movimen-
to, deparei-me com os olhos dos 
bichos saltitando e se recolhendo 
constantemente, pensei e agora o 
que faço, antes de refletir sobre o 
meu presente a paciente sugeriu 
uma receita para os animais, ”é só 
colocar em uma panela de água 
fervendo que eles vão ficar uma 
delícia e no tempero, use, cebola, 
alho, tomate, tem que ter uma pi-
tada de cerveja”.

Imagine só a situação, início de 
carreira ainda jovem chegando 
em casa agradecido por usar mui-
to bem meu carimbo e trazendo 
o mimo recebido da paciente em 
gratidão ao dia trabalhado, avisan-

do minha mulher: “Querida trouxe 
alguma coisa para o nosso jantar-
zinho, hoje não vamos tomar vinho 
eu já trouxe cerveja, que podemos 
usar também no tempero destes 
dóceis caranguejos, é fácil de fa-
zer, em uma panela grande deixe 
a água ferver por um bom tempo, 
após coloque os caranguejos vivi-
nhos, se algum tentar fugir pelas 
bordas da panela com uma colher 
de pau empurre o animal água 
quente abaixo”. 

Na realidade minha esposa che-
gava de um dia de trabalho exaus-
tivo, cansada, provavelmente espe-
rando uma refeição já pronta com 
enormes camarões, e não uma 
fieira de pobres caranguejos vivos 
que seriam submetidos a morte 
por afogamento, queimados vivos 
em água quente, toda esta tortu-
ra sendo realizada nos porões de 
nossa purificada cozinha.

Mas o litoral oferece soluções 
mágicas, próximo de minha resi-
dência tem um canal de águas flu-
viais construído pelo engenheiro e 
sanitarista Saturnino de Brito inspi-

rado na luta de Osvaldo Cruz com 
intenção de erradicar as doenças 
infecto contagiosas predominan-
tes na região no início do século 
passado. O porto de Santos era 
conhecido como “porto maldito”, 
estes urbanistas lutaram pela de-
fesa sanitária da cidade, soluciona-
ram o problema drenando o man-
gue e agora quase no centenário 
de construção dos canais, no ano 
de sua comemoração descobri 
mais uma nova utilidade dada aos 
canais: a de salvar caranguejos que 
tinham como destino a água quen-
te da panela, isto foi à porta da li-
berdade dos dignos animais. 

Fiquei muito contente com o 
destino dado ao presente que ga-
nhei, pois no pior cenário pode-
ria ter recebido de presente duas 
dúzias de ostras, como ganhei em 
ano seguinte... mas isto é outra 
história. Ah... Quanta saudade do 
velho e bom interior aonde não 
existia nada disso, era tudo muito 
simples e tranquilo, com as gali-
nhas que ganhava era só cortar o 
seu pescoço e tudo resolvido.  
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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.

DRA. JOSELY BARROSO 
FERNANDES
Dermatologista

Como conheceu a Associa-
ção Paulista de Medicina - 
Santos? Fiquei sócia da APM 
e AMB em 83, em São Pau-
lo, quando ia fazer a prova 
para o Título de especialista 
em Dermatologia. Quando 
mudei para Santos, comecei 
a frequentar a AMS e me as-

sociei aqui também, no início 
da década de 90.
Por que acha importante 
ser associado? 
O médico precisa ter um 
ponto de referência para 
defesa profissional, estudos 
para atualização, convivência 
com os colegas. É fundamen-
tal a união da classe. 
O que teve de retorno du-
rante esse tempo de as-
sociado? Fiz muitos amigos 
aqui e sempre participei do 
departamento de Dermato-
logia e também de várias di-
retorias. A APM Santos sem-
pre foi para mim um local 

acolhedor, onde encontrava 
os amigos e suas famílias. 
Meu filho cresceu frequen-
tando a sede. 
Quais são seus hobbies? 
Gosto muito de ler e tam-
bém faço artesanato , que é 
muito relaxante. 
Quais foram os livros lidos 
recentemente? Acabei de 
ler Infinitas Moradas, do Dr. 
Inacio Ferreira.
Qual musica ou estilo musi-
cal você gosta ou costuma 
ouvir? Gosto muito de MPB 
e Clássica, mas vale música 
boa de qualquer estilo.  
Quem foi sua inspiração na 

medicina? Meu tio Domin-
gos Fernandes e minha ma-
drinha Maria do Carmo Cal-
meto. Foram exemplos de 
ética, competência e amor 
pela profissão.
Quem é a pessoa especial, 
que te “toca a alma”? 
Para citar só uma, meu filho 
André, a maior bênção que 
recebi de Deus.
Uma palavra para os estu-
dantes de medicina: Tratem 
todos os pacientes como 
vocês gostariam de ser trata-
dos. Simples assim: amor ao 
próximo e ética sempre. O 
retorno virá com certeza. 

DRA. LETÍCIA MEDEIROS
Hematologista

Como conheceu a Associa-
ção Paulista de Medicina? 
Conheci pelo Dr. Medina. 
Cheguei em Santos sem 
muitas pretensões. Apenas 
queria morar na praia antes 
de me aposentar. Com um 
currículo embaixo do braço  

fui me apresentar aos hema-
tologistas desta cidade e, en-
tão, conheci o Dr. José Carlos 
Medina Carvalho, com quem 
trabalho há 11 anos.
Porque acha importante ser 
Associado? No site da APM 
Santos podemos encontrar 
vários motivos para ser asso-
ciado. No entanto, o que mais 
me interessou e continua sen-
do a razão principal é a opor-
tunidade de conhecer outros 
colegas médicos fora de um 
ambiente engessado do dia 
a dia de trabalho e, com isso, 
ampliei minhas oportunida-
des profissionais. O que teve 
de retorno durante esse 
tempo de associado? Co-
nheci MUITOS colegas médi-
cos que me ajudaram e me 
ajudam profissionalmente. 

Participei de muitos eventos 
científicos. A realização do 
curso “Principles and Practice 
of Clinical Research” me pro-
porcionou, além de ampliar 
meus conhecimentos, co-
nhecer colegas de Harvard e 
de vários lugares do mundo. 
Quais são seus hobbies? 
Amo ficar em casa na com-
panhia do marido, com um 
bom vinho e um ótimo filme. 
Mas me sinto livre e realizada 
quando estou mergulhando.
Quais foram os livros lidos 
recentemente? Adeus, Chi-
na, de Li Cunxin e Não era 
você que eu esperava, de Fa-
bien Toulmé. 
Qual música ou estilo mu-
sical você gosta e costuma 
ouvir? Sou bem eclética. No 
momento tenho escutado 

muito MPB da década de 
70 e Blues, Soul (amo James 
Brown). Quem foi a inspira-
ção na Medicina? Minha mãe. 
Ela exerce a medicina com 
um amor!É incrível o carinho 
e a dedicação que ela tem 
com seus pacientes. E tento, 
apesar de achar que não sou 
capaz, ser um pouquinho dela 
todos os dias. Quem é a pes-
soa especial, que te “toca a 
alma”? Amo meus pacientes 
oncológicos. Com eles apren-
do a lutar pela vida, a valorizar 
a família, a acordar e agrade-
cer a vida todos os dias.
Uma palavra para os estu-
dantes de Medicina. “Não 
espere o incentivo de outros, 
o primeiro a acreditar em seus 
sonhos tem que ser você” (au-
tor desconhecido).
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01/11 – 17h:  Curso PPCR Harvard 
06/11 – 19h:  I Curso de Diagnóstico por Imagem 
UNIMES
06/11 – 19H: Aula Liga de Dermatologia UNILUS e 
UNIMES
07/11 – 20h: Reunião do Departamento de Endocri-
nologia da APM Santos
08/11 – 17h: Curso PPCR Harvard 
08/11 – 19h: Aula do Clube da Tireoide Santos
08/11 – 19h: Reunião Serviço de Coloproctologia da 
Santa Casa de Santos 
15/11 – 17h: Curso PPCR Harvard 
19/11 – 20h: Reunião do Departamento de Alergia 
da APM Santos
22/11 – 17h: Curso PPCR Harvard 
22/11 – 19h: Reunião Serviço de Coloproctologia da 
Santa Casa de Santos 
27/11 – 20h: Reunião Departamento de Cirurgia 
Geral da APM Santos
29/11 – 17h: Curso PPCR Harvard
29/11 – 19h30: II Curso de Cirurgia Pediátrica

Ponto de Encontro
Sextas-Feiras  21h

Agenda 
Científica

CiEntífiCo

Agenda de Novembro
09/11: Lucimeire
23/11: Bossa Trio 

(13) 99789 - 8990

NOSSO WHATSAPP MUDOU!
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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

Médicos associados marcam presença na Noite da Pizza do Projeto Menina-mãe

Carla Rodrigues (primeira à esquerda), Psicopedagoga e Neuropsicologa, abordou a 
Prevenção ao Suicídio Juvenil.

Dr. Miguel Ximenes, Presidente do Departamento de 
Psiquiatria, falou sobre a Prevenção ao Suicídio.

Evento promovido pela SOCESP Santos celebrou o Dia Mundial do Coração 
(30 de setembro) na Barraca de Praia da APM Santos

Setembro Amarelo Palestras finalizam campanha do 
Setembro Amarelo na APM Santos

APM Santos promoveu diversos Eventos 


