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A Associação dos Médicos de Santos está completando 80 
anos este ano – 2019. Sim, ela foi inaugurada em 7 de setembro 
de 1939 e, na época, ocupava uma casa na Avenida Conselheiro 
Nébias, 397: a mais requintada da cidade. Por curiosidade, colo-
quei no Google Maps para ver onde seria a antiga Casa do Mé-
dico. Qual foi minha surpresa! Corresponde ao atual Ismênia de 
Jesus.

O nosso primeiro Presidente foi o Dr. Samuel Augusto Leão de 
Moura, que sonhava reunir os colegas de classe em um local 
onde também seus familiares pudessem frequentar.

É nosso dever e alegria comemorar esta data que marca, não só 
a união e o idealismo de nossos colegas médicos santistas, como 
também a força de vontade e o pioneirismo de imaginar o asso-
ciativismo como forma de nossa união de classe.

Assim, SAVE THE DATE: 19 de outubro de 2019, às 19 horas, 
para celebrar este momento tão ímpar de nossa querida casa.

Este evento só será completo com a sua presença!

ExpEdiEntE
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A classe médica é muito bem representa-
da por suas diversas entidades, associa-
ções, sociedades de especialidades.

No entanto, muitas vezes, o resultado efeti-
vo em benefício da saúde da população e dos 
próprios médicos têm dificuldades de ser im-
plementados.

Divergências políticas, mobilização compli-
cada encontram-se entre as principais causas.

A fim de superar essas situações foi criado em 
Brasília, o IBDM (Instituto Brasil De Medicina) 
que congrega a AMB, FENAN, associações es-
taduais, várias sociedades de especialidades.

Esse Instituto não é mais uma entidade mé-
dica. Trata-se de uma frente parlamentar que 
já conta com vários deputados, aos modos da 
frente ruralista, evangélica, etc.

Existe para defender projetos de lei do nos-
so interesse, como carreira de estado, normati-
zação do REVALIDA, abertura de novas escolas 
médicas e também bloquear aqueles que nos 

dEfEsa profissional

“Esse Instituto não 
é mais uma entidade 
médica. Trata-se de 

uma frente 
parlamentar”.

Defesa da Medicina e 
a frente parlamentar
Dr João Sobreira de 

Moura Neto
Diretor de Defesa Profissional da 

APM Santos

prejudicam, entre outras demandas.
Acreditamos que, quanto mais entidades mé-

dicas fizerem parte do IBDM, nos fortalecere-
mos e alcançaremos nossos objetivos.

No estado democrático de direito é no parla-
mento que são tomadas as decisões que afetam 
diretamente todos nós.

Por isso, temos que estar atentos na escolha 
daqueles que lá nos representam. Temos que 
eleger deputados que estejam alinhados com 
nossos propósitos e venham a apoiar o IBDM, o 
qual, por sua vez agirá de forma recíproca.

Se cada colega trabalhar junto aos seus fami-
liares, amigos, pacientes em prol daqueles, nos-
sa bancada será vitoriosa. 
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Câncer de Bexiga
CiEntífiCo

Dr Igor Bovi 
Morais Carvalho

Urologista

O que é? É o segundo tumor 
urológico mais frequente, 
sendo o 4º tumor maligno 

mais comum nos homens e o 9º 
nas mulheres. São tumores relacio-
nados ao tabagismo e algumas pro-
fissões, sendo mais incidente em al-
guns países da Europa.

Tipos
Superficial: atinge somente a 

mucosa e submucosa da bexiga, e 
raramente provoca metástase.

Infiltrante: quando acomete as 
camadas mais profundas da pare-
de da bexiga, como a muscular e a 
gordura perivesical, e tem o risco au-
mentado de apresentar metástases.

Metastático: com metástase (dis-
seminação para outros órgão) em 
linfonodos ou a distância.

Sintomas
A perda de sangue na urina (he-

matúria) micro ou macroscópica 
é o sintoma principal, mas outros 
sintomas irritativos do trato urinário 
baixo, como polaciúria, disúria e ur-
gência em urinar também podem 
aparecer. Outros sintomas gerais, 
nos casos avançados como anemia, 
emagrecimento, massas pélvicas 
também podem estar presentes.

Diagnóstico
Imagem: o ultrassom abdominal 

e pélvico apresenta alta sensibilida-
de em tumores maiores que 0,5 cm, 
sendo de utilidade pelo baixo custo 
e não ser invasivo, além de avaliar 

a bexiga e o trato urinário superior, 
onde podem se encontrar tumores 
em 10% dos casos de carcinomas 
indiferenciados. A tomografia e a 
ressonância podem ser usados, mas 
são mais úteis no estadiamento que 
no diagnóstico do tumor de bexiga.

Cistoscopia: o exame endoscó-
pico da bexiga é o método padrão 
de diagnóstico e acompanhamen-
to, mas pode não detectar tumores 
pequenos em até 25% dos casos, 
principalmente o carcinoma in situ, 
que é uma lesão hiperemiada, pla-
na, de alto grau de agressividade.

Citologia Urinária: empregada 
no diagnóstico e acompanhamento 
destes tumores após a terapia ini-
cial. Tem alta sensibilidade em tu-
mores agressivos e baixa em tumo-
res de baixo grau (35%), tendo alta 
especificidade (94%). Na citologia 
positiva é muito alta a existência de 
tumor urotelial, mesmo com cistos-
copia normal.

Ressecção Transuretral do tu-
mor: o diagnóstico definitivo é rea-
lizado através da cirurgia endoscó-
pica pela uretra (RTU), mostrando 
pelo anátomo-patológico se o tu-
mor é superficial ou infiltrativo.

Tratamento
Tumores Superficiais: os tumo-

res de bexiga são superficiais em 
70-80% no diagnóstico e são tra-
tados com ressecção endoscópica 
das lesões. Deve se fazer exame de 
toda a bexiga e uretra na procura 
de outros tumores. 

A ressecção das lesões deve ser 
total e incluir tecido muscular para 
avaliação de acometimento deste 
ou não. As áreas suspeitas são biop-
siadas do mesmo modo e, em caso 
de tumores indiferenciados com 
acometimento da submucosa (es-

tadiamento T1GIII), nova ressecção 
deve ser realizada com intervalo de 
3-6 semanas da primeira cirurgia.

Terapia Intravesical: os tumores 
superficiais apresentam grande ris-
co de recorrência e podem progre-
dir para tumores invasivos. Após a 
cirurgia endoscópica, a instilação 
de medicamentos intravesicais é 
empregada no sentido de se evi-
tar recidivas ou progressão tumo-
ral. Alguns medicamentos são em-
pregados, principalmente o BCG 
(imunoterapia) e alguns quimiote-
rápicos. Existem regimes variados 
do emprego destes medicamentos 
e o BCG pode ser utilizado, mais 
comumente, numa dose semanal 
de 40-120 mg / aplicação por seis 
semanas, devendo ser repetido se 
houver recorrência ou nos casos de 
tumores mais agressivos.

Tumores Invasivos: nos casos de 
carcinomas de células transicionais 
invasivos e os outros tipos histoló-
gicos, por serem doença potencial-
mente letal, um tratamento agressi-
vo deve ser instituído. 

A retirada da bexiga (cistectomia 
radical) juntamente com a próstata e 
vesículas seminais no homem e úte-
ro, ovários e parede vaginal anterior 
na mulher, acompanhados da retira-
da de linfonodos pélvicos, é o trata-
mento padrão, proporcionando so-
brevida de até 85% em 5-10 anos se 
não houver metástases e de 35% se 
os linfonodos estiverem acometidos. 

A reconstrução urinária é realiza-
da no mesmo momento da cirurgia 
radical e pode ser feita a neobexiga 
ortotópica (para a uretra), heterotó-
pica (para a pele) ou conduto ileal 
de Bricker(também para a pele), de-
pendendo do estado geral do pa-
ciente e acometimento ou não da 
uretra. Nos tumores metastáticos a 
quimioterapia pode ser usada, exis-
tindo alguns esquemas variados de 
tratamento, mas com baixa respos-
ta terapêutica.

Maio VErMElho
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Depressão
CiEntífiCo

Dr. Miguel Ximenes 
de Rezende

Psiquiatra

Qual é a diferença entre ser de-
primido e estar depressivo? 
Existe alguma?

Antes de mais nada, há uma dife-
rença grande entre SER e ESTAR. Eu 
sou branco ou negro ou amarelo, 
e serei por toda minha vida. Eu es-
tou gripado, mas logo passará. Ser 
deprimido, quadro crônico, tipo do 
Transtorno Afetivo Bipolar em suas 
variantes com tratamento em defini-
tivo com prognóstico reservado. Es-
tar depressivo, quadro de origem 
situacional, reativo onde o tratamen-
to tem começo, meio e fim, com 
bom prognóstico em primeira crise.

A sociedade hoje, não sabe mais 
ser triste. Temos sempre que estar 
sorrindo, felizes e de bem com a 
vida. As milhares de selfies no Face-
book mostram isso claramente, até 
nas situações em que não há moti-
vos para sorrir, lá está a indefectível 
foto do sorriso com a tragédia no 
fundo.

Não há nenhum problema em fi-
car triste. O luto é exatamente isso, 
um momento de tristeza, onde pre-
cisamos de um tempo para retomar-
mos a nossa vida diária, mas sempre 

aparece alguém com um “não fique 
assim”, “a vida continua...”. Claro 
que continua, mas a pessoa precisa 
de um tempo.

Só que quando falamos em luto, 
todo mundo pensa no falecimento 
de alguém ou de um animalzinho 
querido, mas o luto também existe 
para a perda de um emprego, um 
evento qualquer, que era esperado 
e não veio e muitas outras coisas. 

Há a forma mais grave de depressão, com ato ou ideação suicida, e é 
possível identificar se estas pessoas agem das seguintes formas:

Tristeza, humor deprimido (desânimo persistente), baixa autoestima, 
sentimentos de inutilidade, perda de interesse em atividades que 
antes a pessoa apreciava. Mudança de apetite, ganho ou perda de 
peso, insônia, dormir em excesso, perda de energia ou fadiga acen-
tuada, movimentos físicos sem sentido (como apertar as mãos de 
forma constante e nervosa), sentir-se sem esperança, sentir-se cul-
pado, dificuldades para raciocinar, se concentrar ou tomar decisões. 
Pensamentos de morte ou suicídio, irritabilidade, ansiedade e angús-
tia. Necessidade de um grande esforço para fazer coisas que antes 
eram fáceis, diminuição ou incapacidade de sentir alegria, sentimen-
tos de medo, insegurança, desespero, desamparo e vazio, interpre-
tação distorcida e negativa da realidade, diminuição do desejo e do 
desempenho sexual, dores e outros sintomas físicos sem uma causa 
aparente (como dores de barriga, azia, má digestão, diarréia, prisão 
de ventre, gases, tensão na nuca e nos ombros, dor de cabeça ou no 
corpo), sensação de corpo pesado ou de pressão no peito.

Só que, nessa nossa sociedade de 
hoje, não há tempo para isso. Não 
nos deixam ter nosso luto.

Sintomas de depressão
Pelo menos 5 dos sintomas a 

seguir, com intensidade modera-
da para grave são indícios de que 
deve procurar ajuda de um espe-
cialista. Avalie-se, onde: 0 (sem o 
sintoma), 1  (intensidade levíssima), 
2 (intensidade leve), 3 (intensidade 
moderada), 4 (intensidade grave) e 
5 (intensidade gravíssima).

1 - Falam em suicídio
2- Procuram acesso a modos ou 
objetos letais
3- Foco e atenção incomum com 
coisas relacionadas à morte
4- Sem esperança de futuro
5- Possuem aversão a si
6- Organização de detalhes, como 

testamento ou doação de posses
7- Despedidas
8- Aumento do isolamento social
9- Comportamento auto-depres-
sivo: a vivência de riscos desnecessários.
10- Estado repentino de calma: 
Um  momento inesperado de felicidade e cal-
ma após um período extremamente depres-
sivo, pode indicar que já houve a decisão de 
suicídio.

Maio aMarElo
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Como conheceu a 
Associação Pau-
lista de Medicina - 
Santos?Fábio: Co-
nheci a APM Santos, 

pois frequentava esporadicamente 
na minha infância, pelo fato do meu 
pai ser médico e sócio.
Por que acha importante ser Asso-
ciado? Fábio: Acho importante ser-
mos sócios para que possamos apro-
veitar a APM em sua plenitude, não 
somente a parte científica, que nos 
últimos anos ao meu entender vem 
aumentando, mas a questão social. 
Apesar de frequentar pouco, pois 
não vou muito à praia, acho a barraca 
um lugar extremamente agradável. 
O que teve de retorno durante 
esse tempo de associado? Fábio: 
Além da oportunidade de frequentar 

EntrEVistas

Dr. Fábio de Freitas 
Guimarães Guerra

Cardiologista

Dr. Arnaldo Duarte 
Lourenço

Cardiologista

Como conheceu a 
Associação Paulista 

de Medicina-Santos? Arnaldo: Em 
1972, quando iniciei o meu curso de 
Medicina, na Faculdade de Bragança 
Paulista. Fui da 4ª turma. Eu já sabia 
da Associação dos Médicos, pois meu 
pai tinha muitos amigos médicos. Era 
bem diferente da atual, mas sempre 
aconchegante. Apos a conclusão da 
Faculdade (fiz os estágios nas cadeiras 
básicas, com grandes nomes da Medi-
cina Santista, com quem muito apren-
di), em 1978, fui fazer minha formação 
e especialidade, no Instituto “Dante 

Entre Gerações Pazzanese” de Cardiologia (SP), com 
o Prof. Adib Jatene, Dr. Kormann , Dr. 
Zerbini (na Beneficência de Sao Paulo), 
em Cirurgia Cardiovascular, UTI e Car-
diologia, onde permaneci sempre man-
tendo contato com a nossa cidade, com 
plantões, especialmente na Santa Casa.  
Por que acha importante ser Associa-
do? Arnaldo: Naquela época eramos 
conclamados pelos Chefes e Residen-
tes mais velhos,  e nos associávamos 
para obtermos os Títulos de Especialis-
ta. Além disso, a Classe era muito mais 
unida. O que teve de retorno durante 
esse tempo de associado? Arnaldo: 
Retorno Científico, Cultural, Associati-
vo (que não estão dando importância), 
Interrelacionamento. Sou associado da 
atual APM Regional Santos desde 1986 
e fui Presidente desta importante Asso-
ciação de 2005 a 2008, fazendo um boa 
gestão, auxiliado por colegas de desta-
que em nosso meio. 

Quais são seus hobbies? Arnaldo: 
Carros Antigos, Esporte, Leitura.
Quais foram os livros lidos recente-
mente? Arnaldo: Médico de Homens 
e Almas, de Taylor Caldwell e O outro 
lado da Medicina, de Gunther Von Eye. 
Qual música ou estilo musical você 
gosta e costuma ouvir? Arnaldo: Sou 
eclético, ouço desde Clássica, Rock, 
MPB, Jazz, menos Funk, pois acho an-
ticultural. Quem foi a inspiração na 
Medicina? Arnaldo: Sempre gostei de 
histórias de médicos e sobre a saúde. 
Quem é a pessoa especial, que te 
“toca a alma”? Arnaldo: Meu filho 
Caio que, por ironia é engenheiro.
Uma palavra para os estudantes de 
Medicina: Arnaldo: Agreguem-se, estu-
dem, trabalhem e unam-se pelas idéias, 
ideais e pela defesa dessa linda profis-
são. Vou deixar uma máxima do Prof. E 
J. Zerbini: “Nada resiste ao trabalho!”.

a sede, temos a barraca de praia e 
também o acesso ao conteúdo cientí-
fico da APM Santos. 
Quais são seus hobbies? 
Fábio: Meus hobbies são assistir 
filmes, ir a shows musicais e praticar 
pesca oceânica.
Quais foram os livros lidos recente-
mente? Fábio: Em se tratando de 
livros, gosto de ler biografias, apesar 
de ultimamente não ter lido tanto 
por falta de tempo. Recentemen-
te li a biografia da Michele Obama. 
Qual música ou estilo musical você 
gosta e costuma ouvir? Fábio:Em 
relação à música, ultimamente tenho 
escutado de tudo, mas ainda sou do 
rock e do blues. 
Quem foi a inspiração na Medicina? 
Fábio: Fui fazer medicina meio sem 
ter certeza se era aquilo mesmo que 
queria, até porque entrei na faculda-
de muito cedo, ainda imaturo. Meu 
pai é médico, Claudio Boturao Guer-

ra e nunca me pressionou para fazer 
medicina, mas, com certeza, foi a mi-
nha inspiração na profissão.
Quem é a pessoa especial, que te 
“toca a alma”? 
Fábio: Meu avô materno, João de 
Freitas Guimaraes. Quando entrei na 
faculdade, ia alguns dias na casa dele 
e ficávamos conversando sobre a 
profissão. Ele era juiz de direito apo-
sentado, mas cursou medicina no Rio 
e, por questões financeiras não pôde 
concluir o curso, talvez por isso, se in-
teressasse tanto pela área.
Uma palavra para os estudantes 
de Medicina. Fábio: Simplesmente 
levem a sério essa profissão. Não se 
esqueçam que todos nós um dia es-
taremos lá, deitados num leito, preci-
sando de atendimento médico, pro-
fissional, qualificado, mas, sobretudo, 
humano. É muito cansativo, estres-
sante, mas com certeza, vale a pena 
cada minuto dedicado à medicina.

Neste espaço, associados mais novos e os mais antigos são entrevistados, falando sobre profissão, a importância 
do associativismo e do fortalecimento da associação. Com isso, esperamos que outros médicos se entusiasmem, 

se juntem a nós e desfrutem desta convivência fraterna.
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02/05 – 17h:  Curso PPCR Harvard
02/05 – 19h30: Reunião Serviço de Coloproctologia da 
Santa Casa de Santos
08/05 – 20h: Reunião Departamento de Endocrinolo-
gia da APM Santos
09/05 – 17h: Curso PPCR Harvard
09/05 – 19h30: Reunião Serviço de Coloproctologia da 
Santa Casa de Santos
13/05 – 19h: Simpósio de Emergências Clínicas Diretó-
rio Acadêmico UNILUS
13/05 – 20h: Reunião Departamento de Medicina do 
Tráfego da APM Santos
13/05 – 20h: Reunião do Departamento de Acupuntu-
ra da APM Santos
14/05 – 20h: I Jornada da Liga de Neurologia Clínica 
UNILUS
14/05 – 20h: Aula Liga de Cirurgia Pediátrica UNILUS
15/05 – 19h30: Palestra SOCESP Santos
16/05 – 17h: Curso PPCR Harvard
16/05 – 19h30: Reunião Serviço de Coloproctologia 
da Santa Casa de Santos
20/05 – 19h: Curso de Radiologia UNIMES
20/05 – 20h: Reunião do Departamento de Alergia da 
APM Santos
21/05 – 19h30: Aula Liga de Cirurgia Pediátrica 
UNILUS
23/05 – 17h: Curso PPCR Harvard
23 e 24/05 – 19h: Interligas do Centro Acadêmico - 
UNIMES
23/05 – 19h30: Reunião Serviço de Coloproctologia 
da Santa Casa de Santos
25/05 – 08h30: IV ENDOLITORAL
29/05 – 19h30: Jornada Liga de Oftalmologia UNILUS
30/05 – 17h: Curso PPCR Harvard
30/05 – 19h30: Reunião Serviço de Coloproctologia 
da Santa Casa de Santos
30/05 – 19h30: Jornada da Liga de Neurocirurgia UNILUS
30/05 – 19h30: III Curso de Cirurgia Pediátrica

AGENDA CIENTÍFICA

CiEntífiCosoCial

MAIO

Ponto de Encontro
Sextas-Feiras  21h

Agenda de Junho

14/06: Percio Becker
28/06: Bolerolero

SAVE THE 
DATE

Festa de 80 Anos da
 Associação dos Médicos 

de Santos

SAVE THE 
DATE

19.10
2019

19h
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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

Uma longa história
EspECial

Tudo começou na na Rua 
Frei Gaspar, em São Vi-
cente, onde um jovem 

médico resolveu montar o seu 
laboratório de análises clíni-
cas. Em uma pequena cidade, 
cheia de necessidades, Sebas-
tião Paes e Alcantara sonha-
va exercer o seu ofício levando 
saúde e bem-estar para a popu-
lação local. Com características 
inovadoras, o empreendimento 
foi então recebido com grande 
entusiasmo, o que deu início 
ao reconhecimento da marca 
como líder no seu segmento.

Por conta de um desempe-
nho de excelência apresentado 
ao longo de décadas, o IACS 
se tornou uma referência em 
Medicina Diagnóstica, foi o pri-
meiro laboratório de Santos 
a receber a certificação ISO e 
um dos seis primeiros do Brasil 
a alcançar este nível de qualida-
de. No entanto, quem quer ser 
um líder nunca pode estar satis-
feito com o que foi alcançado, 
por isso, a  empresa se desen-
volve continuamente, concen-
trando-se em princípios dura-
douros. “Nós sempre tivemos 
uma abordagem de longo pra-
zo, criando elevados padrões 
de qualidade para os nossos 
produtos e serviços; buscando 
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um atendimento de excelência; e 
agregando aos nossos quadros os 
melhores profissionais do merca-
do”, conta o diretor-presidente, 
Dr. Mario Flavio Leme de Paes e 
Alcantara.

Hoje, o IACS está com 13 unida-
des instaladas em toda a Baixada 
Santista, conta com a colaboração 
de 400 funcionários, oferece um 
portfólio de mais de mil exames 
laboratoriais e um menu comple-
to de procedimentos voltados 
para a prevenção e cuidados com 
a saúde. “Somos profundamente 
agradecidos a todos os colabo-
radores, parceiros e profissionais 
da saúde que contribuíram para a 
nossa história de sucesso. 

Neste momento tão impor-
tante, podemos garantir que 
os propósitos do idealizador 
da empresa continuam intactos 
e aproveitamos para reiterar o 
nosso compromisso de prestar o 
melhor atendimento aos nossos 
clientes”, declara, o presidente 
que, na segunda geração admi-
nistrativa, integrou ao empreen-
dimento os médicos Alberto Au-
gusto Guimarães Gonçalves e 
Luiz Antonio da Silva e também 
os jovens patologistas Flavio de 
Paes e Alcantara, Marcelo Cunha 
Guimarães Gonçalves e Marcelo 
Paes e Alcantara.

Rumo certo para o futuro
Mais do que nunca na história 

da Medicina, os diagnósticos e as 
decisões clínicas têm como base 
um resultado laboratorial e este 
cenário vem acompanhado de 
novos modelos de gestão da 
saúde, que pedem a integração 
de equipes multidisciplinares. 
Mas nem sempre é possível con-
tar com profissionais habilitados 
a lidar com tarefas de precisão. 
Antevendo tempos de grandes 
mudanças, além da incorporação 
de novas tecnologias em cada 
uma das suas especialidades,  o 
IACS passou a  instituir progra-
mas próprios de capacitação e 
treinamento. Em um pequeno 
auditório, os profissionais do Ins-
tituto são qualificados para de-
senvolver com segurança as prin-
cipais funções relacionadas aos 
equipamentos. “Dependemos 
de uma mão-de-obra especiali-
zada e queremos manter com os 
nossos funcionários uma relação 
de  confiança para que desem-
penhem com autonomia e segu-
rança as suas tarefas diárias. Eles 
são o nosso cartão de visita e 
devem representar a empresa à 
altura do serviço que prestamos. 
Por isso, além de investimentos 
maciços em estrutura física e ma-
quinário, a nossa atenção está 
prioritariamente voltada para os 
nossos colaboradores, afinal, é 
com eles que garantimos a repu-
tação e a longevidade do IACS, 
nas últimas décadas”, garante o 
Dr. Mario Flavio.


