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Dra Ana Beatriz Soares
Presidente da APM Santos 

2019 com 
novidades!

E mais um ano se inicia e, com ele, nós renovamos nossas energias 
para desenvolver mais projetos da nossa entidade. É a APM Santos 
se organizando para muitas atividades!

O Ponto de Encontro já encontra-se com toda programação pronta 
para o primeiro semestre garantindo toda sexta-feira, música de qualida-
de, um bom vinho e amizades. Precisa de mais?

Para este ano foi programado um dia de exposição de quadros e fo-
tos  (três trabalhos por pessoa, por modalidade) para associados paren-
tes e amigos da APM Santos. Venha mostrar sua arte! O Vernissage será 
no dia 05 de abril, no horário do Ponto de Encontro. Assim, podemos 
unir  música, pintura e fotografia. Aos interessados: procurem a secreta-
ria para que possamos organizar a exposição até dia 12 de abril.

O curso de Reciclagem de Harvard está com nova turma aqui na APM  
Santos, com início em março: Excelência em cultura médica. 

O 3ª Curso de Vinho será realizado em março/2019.
Também, a partir de março, está programado um projeto de dança de 

salão, às quintas-feiras, das 19h às 23h. Datas: 14, 21, 28 de março e 04 
de abril. A entrada é gratuita para associados e dependentes.

O Carnaval Liberal - evento tradicional - agora mudou de nome: será 
Carnaval Liberal Solidário e ocorrerá  no dia 24 de fevereiro, das 12h 
às 18h, com muita alegria e confraternização entre médicos, dentistas, 
advogados e engenheiros, nas barracas de praia das entidades.

Os chefes de Departamento (e são 45 especialidades) já estão agen-
dando seus eventos científicos para 2019. Procure sua especialidade e 
participe! Sua presença é muito importante.

A primeira Noite da Pizza deste ano será em 15 de fevereiro, em par-
ceria com a Kokimbos, em prol do Projeto Menina-mãe.

E, este ano, comemoramos os 80 anos da nossa querida AMS - atual 
APM Santos. Vamos comemorar em grande estilo!
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No dia 10 de dezembro de 2018, a APM 
Santos realizou uma ação de acolhi-
mento com os médicos integrantes do 

Programa Mais Médicos, a fim de ouvi-los so-
bre o trabalho que está sendo realizado nas 
unidades de saúde e se colocando a dispo-
sição de todos. Participaram deste encontro, 
médicos de diversas cidades da Baixada San-
tista, que relataram pontos positivos e negati-
vos desde o ingresso no programa.

Além da APM Santos, as 75 regionais da As-
sociação Paulista de Medicina também pres-
tarão apoio aos Mais Médicos.

A APM SP está disponibilizando informação 
técnico-científica e apoio à decisão clínica a 
todos os integrantes do programa, contando 
para isso com suporte das sociedades de es-
pecialidades que compõem seus departamen-
tos científicos.

Os interessados devem contatar a APM pelo 
e-mail: maismedicos@apm.org.br.

notas

“médicos de diversas ci-
dades da Baixada Santista 
(...) relataram pontos posi-
tivos e negativos desde o 

ingresso no programa”

dEfEsa profissional

1º Vernissage com Música 
da APM Santos

Se você é associado da APM Santos e deseja 
expor sua tela, fotografia, entre em contato 
com a Secretaria e inscreva-se. Poderão ser 

expostas até 3 obras por artista. 
Informações: (13) 3289.2626 WhatsApp: (13) 99789.8990.

Encontro Dançante
Quintas
19 às 23h

14/03: Adriano Neves
21/03: Johnny Costa

28/03: Wellington Oliveira
04/04: Hermes e Luciene

Com monitores Bailando com Zizy

Maiores informações (13) 9.8227-3447.

Ingresso: R$ 15,00.

Consulte datas e valores na 
Secretaria da APM Santos.

Informações: (13) 3289 – 2626
WhatsApp: (13) 99789 - 8990.

05/04, a partir das 20 horas.

Percio Becker e Convidados

1º Vernissage com Música 
da APM Santos
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notas

Saúde Vascular: 
Varizes - Como tratar?

CiEntífiCo

Dr Carlos Alberto 
Carvalho

Cirurgião Vascular

No verão aumenta a preo-
cupação com a saúde, 
em especial, a saúde vas-

cular em relação às pernas, uma 
vez que a alta temperatura exige 
roupas leves e confortáveis. 

Uma das patologias que requer 
cuidados são as varizes em 
membros inferiores, tanto pelo 
lado estético quanto pelo pato-
lógico.

E o que são as varizes?
 São veias dilatadas que apre-

sentam seu funcionamento alte-
rado por uma série de fatores. 
Dentre eles, podemos destacar: 
hereditariedade, obesidade, al-
terações hormonais, etc. 

Esta doença não tem cura, mas 
tem controle, por isso a impor-
tância do acompanhamento e 
o tratamento necessário, para 
evitar casos avançados que po-
dem levar à formação de úlceras 
e de trombose venosa profun-
da, podendo desencadear em-
bolia pulmonar e óbito. 

 Além do exame físico, as va-
rizes podem ser avaliadas por 
ultrassom gráfico (ecodoppler), 
que vai avaliar se a função das 
mesmas, está normal, ou não. 
Existem também aparelhos 
que permitem ver o trajeto das 

veias abaixo da pele, ajudando 
a orientar o especialista na hora 
da consulta sobre a conduta ne-
cessária para o tratamento.

Tratamentos
O que temos como tratamento 

eficaz e mais rápido, no combate 
aos vasos e varizes, é a combi-
nação das técnicas denominadas 
CrioLaser. 

O método de espuma é uma 
forma de tratar aquelas veias 
que necessitam de cirurgia, po-
rém a paciente tem a opção de 
optar pelo método da espuma 
que vai colabar a veia, sem a ne-
cessidade da cirurgia.

Crio Escleroterapia: 
secagem de vasos com baixa 

temperatura.
Laser Transdérmico: 
atuação do laser em vasos de 

pequeno e médio calibre, com 
ótimos resultados.

 Cirurgia Tradicional ou Cirur-
gia a Laser: para veias de maior 
calibre.

O Ministério da Saúde disponibiliza, desde agosto de 2018, um núme-
ro de WhatsApp para envio de mensagens da população com objetivo 
combater as Fake News sobre saúde.  No canal, qualquer cidadão pode 
enviar gratuitamente mensagens com imagens ou textos que tenha rece-
bido nas redes sociais para confirmar se a informação procede, antes de 
continuar compartilhando. O número é (61) 99289.4640.
Todas as Fake News desmentidas pela pasta estão disponíveis no ende-
reço www.saude.gov.br/fakenews. 

5668 Mensagens gerais recebidas até 11 de janeiro:
1.188 Fake News apuradas, 
3 principais temas de forma geral: Vacinas, Alimentação e Medicamentos.
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notas

Aos domingos, a partir das 12h.
Cardápio self-service:

Valor: R$ 40,00/pessoa
Crianças de 5 a 10 anos: R$ 20,00
Crianças de 0 a 4 anos: Gratuito
Reservas: (13) 98828 – 0712 – Sr. Luiz
Venha aproveitar! 

Churrasco na piscina da APM Santos

- Carne
- Linguiça
- Frango
- Saladas

- Arroz
- Farofa

- Vinagrete
 - Tabule

Novo edifício da APM disponibiliza 
apartamentos para locação por diárias

Estará em São Paulo para um con-
gresso? Ficará alguns dias na cida-
de para visitar um paciente? Virá à 

capital paulista com a família, a turismo? 
Em qualquer uma destas ocasiões, pode 
riscar da lista uma preocupação: hospe-
dagem.

Isso porque a Associação Paulista de 
Medicina colocou algumas unidades de 
seu prédio residencial, o Edifício Dr. Flo-
risval Meinão, para locações temporárias 
a partir de R$ 128 – em sites especializa-
dos, como o Airbnb. E os associados da 
entidade têm 10% de desconto também 
nesta modalidade.
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Convidamos a todos os colegas 
para participar da Rede Tampa Ami-
ga, idealizada pelo Dr. Bruno Pom-
peu Marques, que consiste em cole-
tar tampas plásticas de todos os 
tamanhos (refrigerantes, produtos 
de limpeza, potes, etc) e lacres de 
latinhas. O projeto é formado por 
um grupo de voluntários que visa à 
preservação do meio ambiente e 
o apoio social a crianças carentes.
Todo o valor arrecadado com a ven-
da desse material se transforma 
em alimentos para 180 crianças 
de duas instituições, ARS (Chico de 
Paula) e Lar Veneranda.
A APM Santos apoia esta iniciativa. 
Teremos pontos de coleta na piscina 
e barraca de praia da APM Santos. 
Contamos com sua colaboração!

Rede Tampa Amiga

Mais informações pelo site http://www.residencialapm.com.br/ ou com a HFlex, responsável pela ad-
ministração do edifício e locação das unidades: (11) 5080-0020 | corretores@hflex.net.br. 
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EntrEvistas 

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 e se 
juntem a nós e desfrutem desta convivência fraterna.

DRA. YARA PROSDOSSI-
NI SOARES DE NOVAES 
SANT ÁNNA
Cardiologista
Como conheceu a Associa-
ção Paulista de Medicina 
- Santos? Desde que nasci 
frequento a Associação, pois 
meu pai é sócio e íamos à pis-
cina no verão, comemorava 
meus aniversários e passava 
o final da tarde com a minha 

mãe quando saía da escola, já 
que estudava no Colégio São 
José, que é em frente a nos-
sa sede, e aguardava meu pai 
sair do consultório. Por que 
acha importante ser Asso-
ciado? Para estimular a união 
médica em vários sentidos, 
tanto social quanto científi-
co e político. O que teve de 
retorno durante esse tem-
po de associado? Estou me 
tornando sócia agora, porém 

eu pude vivenciar toda a ex-
periência do meu pai.
Quais são seus hobbies? 
Viajar, musculação, dançar 
ballet e assistir séries e filmes.
 Quais foram os livros lidos 
recentemente? O rouxi-
nol, de Kristin Hannah e As 
viagens mais fantásticas do 
mundo.
Qual música ou estilo mu-
sical você gosta e costuma 
ouvir? Amy Winehouse, dan-
ce dos anos 90 e pop rock. 
Quem foi a inspiração na 
Medicina? Meu pai, certa-
mente. Na minha infância 
lembro dele receber inúme-

DR. SYLVIO SOARES DE 
NOVAES FILHO
Cardiologista
Como conheceu a Associa-
ção Paulista de Medicina-
-Santos? Eu entrei de sócio 
em 1976, ano da minha for-
matura (após 6 meses de 
formado). Fui convidado pelo 
presidente da época (Dr. Ma-
noel Valente – cirurgião vas-

cular) e alguns membros da 
diretoria, pois nos conhece-
mos na Santa Casa de Miseri-
córdia de Santos.
Por que acha importante 
ser Associado? Na época, 
além do fortalecimento da 
classe médica, a Associação 
dos Médicos de Santos era 
um ponto de encontro das 
famílias e aumentava o rela-
cionamento entre os profis-

sionais  de todos os hospitais 
e clínicas da região.
O que teve de retorno du-
rante esse tempo de asso-
ciado? Amizade e entrelaça-
mento das famílias, além da 
troca de conhecimento cien-
tífico durante os encontros 
com os colegas e a possibi-
lidade de receber médicos 
palestrantes de várias cida-
des do Estado de São Paulo. 
Quais são seus hobbies? Fil-
mes, viagens e atividade físi-
ca, no momento, musculação 
e caminhada, mas já fui nada-
dor do Clube Internacional 
de Regatas  de Santos.
Quais foram os livros lidos 
recentemente? Além  de 
trabalhos científicos voltados 
à cardiologia, os últimos li-
vros que li foram O homem, 
de Irving Wallace e Heróis 

nem todos usam capas.
Qual música ou estilo mu-
sical você gosta e costuma 
ouvir? 
Beatles e Bee Gees. 
Quem foi a inspiração na 
Medicina? Foi algo que nas-
ceu em mim, pois na infân-
cia tinha alergia respiratória 
e, observando a dedicação 
dos médicos que me acom-
panharam, me despertou o 
interesse em ajudar outras 
pessoas. Foi quando iniciei 
a natação como auxílio te-
rapêutico até os 17 anos  e 
ingressei na Faculdade de 
Medicina.
Quem é a pessoa especial, 
que te “toca a alma”? Minha 
esposa e minha família.
Uma palavra para os estu-
dantes de Medicina:
Dedicação contínua.

ras cartas, homenagens do 
jornal e presentes e, por es-
ses motivos, tenho certeza 
que ele sempre fez o melhor 
possível para seus pacientes. 
Quem é a pessoa especial, 
que te “toca a alma”? 
Minha família. Cada um dos 
meus avós tiveram um papel 
importante na minha forma-
ção ética; meus pais que me 
ensinaram tudo o que sei e o 
que sou e meu marido que 
sempre me apoiou em tudo 
o que quis.
Uma palavra para os estu-
dantes de Medicina. 
Amor.
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02/02 – 08h30:  Especialização em Homeopatia
14/02 – 20h:  Clube da Tireoide
23/02 – 09h :  Simpósio de Cardiologia do Esporte -
SOCESP Santos

AGENDA CIENTÍFICA

(13) 99789 - 8990

NOSSO WHATSAPP MUDOU!

Ponto de Encontro
Sextas-Feiras  21h

Agenda de Fevereiro
01/02: Projeto Mostrando a Cara – Kika Willcox
08/02: Orquestra Tirolli – Dr. Manuel Florêncio
22/02: Bolerolero – Dr. Edilberto Abrão 

CiEntífiCosoCial

FEVEREIRO

SAVE THE DATE
Festa de 80 Anos da

 Associação dos Médicos 
de Santos

19/10/2019 – 19H

Pré-convites na Secretaria 
a partir de Março. 

SAVE THE DATE

19/10/2019 – 19H

A Associação Paulista de Medicina – Santos convida para o

 XXII CARNAVAL LIBERAL SOLIDARIO
A Associação Paulista de Medicina – Santos convida para o

 XXII CARNAVAL LIBERAL SOLIDARIO´́
Banda a partir das 13 horas.

Local: Barraca de Praia APM Santos e demais entidades de classe
Para participar, o associado deverá levar sabonete infantil e/ou 

cotonete em nossa sede e trocar pela pulseira.

das 12 às 18h

24
fev
24
fev

APM Santos: Av. Ana Costa, 388 – Gonzaga. Informações: (13) 3289 – 2626 / WhatsApp: (13) 99789 - 8990.
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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

EvEntos CiEntífiCos

A Associação Paulista de Medicina – Santos, em par-
ceria com a Universidade de Harvard, dos Estados 
Unidos, oferece o curso PPCR (Pesquisas e Práticas 
da Pesquisa Clínica) para todos os profissionais 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 cinco módulos e o aluno ainda 
tem a oportunidade de inscrever projetos pessoais 
para serem discutidos pelos professores da Harvard. 
As aulas tem início dia 28 de março. Para mais infor-
mações entre em contato com nossa secretaria pelo 
telefone: (13)3289-2626.

Curso PPCR de Harvard com inscrições abertas

prinCiplEs and praCtiCE of CliniCal rEsEarCh

Departamentos: Acupuntura, Ortopedia e Reumatologia.
Terça-feira, 26 de março, das 19 às 22 horas.

Encontro Interdisciplinar de 
Patologias do Quadril

Departamento de Acupuntura.
Tratamento Integrativo: 

Farmacoterapia e Acupuntura.

Depressão e 
Ansiedade

Inscrições na Secretaria da APM Santos - WhatsApp: (13) 99789.8990. 
E-mail: cientifico@apmsantos.org.br.

PROGRAMAÇÃO
19h: Coquetel
20h – 20h30: Acupuntura / Dr Ricardo Bassetto 
Bursite Trocantérica
Síndrome do Piriforme
20h30 – 21h: Reumatologia/Dr Eduardo Yabuta 
Osteoartrite
21h – 21h30: Ortopedia / Dr Kelly Annicchino 
Tratamento Cirúrgico da Osteoartrite

15 de março 
Sexta-feira, 
20h às 22h.

Palestrante 
convidado: 
Dr. Luiz Carlos 
Sampaio.

15
mar


