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Neste ano, as eleições da APM 
Santos serão exclusivamente eletrô-
nicas (online, via Internet) para todos 
os associados, durante o período de 
22 de agosto de 2014, com início às 
9 horas, até o dia 28 de agosto de 
2014, com término às 18 horas. 

O intuito é inovar no procedimen-
to eleitoral, gerando praticidade de 
voto ao associado e incrementando 
o quórum de votação, ou seja, es-
timular maior número de eleitores 

participantes. 
Para votação eletrônica será ne-

cessário que o associado esteja com 
seu cadastro associativo atualizado 
para o recebimento de login e se-
nha de acesso ao sítio eletrônico das 
eleições.

Como Votar?
1 - Basta acessar o site da APM 

(www.apm.org.br).
2 - Clique em “Eleições 2014”.

3 - Siga os passos constantes na tela. 
4 - Haverá uma tela com a des-

crição da(s) chapa(s), os respectivos 
nomes dos candidatos e os campos 
para escolha da chapa. 

5 - O voto deverá ser confirmado, 
sendo que, uma vez confirmado, o 
sistema passa para outra tela de vo-
tação. 

A sequência será a escolha dos 
candidatos da AMB, depois da APM 
e, por fim, a APM Santos.



Diretoria
Caro associado,
Neste momento compartilho com você impor-

tantes informações e reflexões acerca do futuro da 
APM. Por se tratar de uma instituição de tradição 
e prestígio, constituindo-se em respeitada repre-
sentação da classe médica junto à sociedade, os 
rumos da Associação Paulista de Medicina devem 
ser sempre objeto de preocupação por parte dos 
dirigentes eleitos legitimamente pelo voto e de to-
dos os sócios.

Milhões em economia
Foi para semear um futuro próspero que fizemos 

uma gestão austera em nosso mandato de três 
anos. Pactuamos em nossa diretoria que cada cen-
tavo seria a rigorosamente controlado, rigor este 
que mantemos até hoje. Cortamos gastos e todos 
os excessos detectados.

Realizamos profunda reforma administrativa, com 
readequação do quadro de pessoal, redução do 
número de assessores, e implantamos um modelo 
de gestão por resultados, no qual cada projeto só 
era autorizado se estivesse absolutamente de acor-
do com as diretrizes estratégicas de viabilidade e 
sustentabilidade. 

Na própria presidência, havia margem para cortes 
expressivos: reduzi em 90% os gastos. Só esta me-
dida resultou em economia de quatro milhões de 
reais, ao longo da gestão.

Recebi forte apoio de quase toda a diretoria, o 
que foi fundamental para obtenção de bons resul-
tados. Ao fim do primeiro ano de mandato, no tér-
mino 2012, já alcançávamos balanço positivo de um 
milhão de reais. Nos meses e anos seguintes tive-
mos robusto superávit, o que nos permite hoje en-
caminhar a construção de um edifício de 15 andares 
no terreno do estacionamento sem qualquer neces-
sidade de recursos externos, e assim consolidarmos 
importante fonte de receita para o futuro da APM.

Outros pontos que merecem destaque: as fa-
mílias dos médicos em dificuldades continuaram 
assistidas e o prédio da sede foi reformado, pois 
estava bem sucateado. Agradeço publicamente a 
todos os diretores que se envolveram fortemente 
neste projeto de recuperação financeira e adminis-
trativa da APM.

Florisval Meinão - Presidente da APM
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Prestando Contas: Uma APM que Zela pelo Patrimônio do Médico

Austeridade contra o caos
É fundamental que você saiba que, ao iniciar-

mos nosso mandato em novembro de 2011, nos 
vimos à frente de um cenário sombrio:

- a previsão orçamentária para o ano seguinte 
era negativa em dois milhões de reais:

- o terreno de nosso estacionamento estava 
prestes a ser desapropriado;

- o caixa não tinha reservas para manter as-
sistência a famílias de médicos em situação de 
penúria que dependiam do auxilio que antes 
lhes era oferecido com a verba do selo médico, 
extinto um mês antes;

- havia necessidade de reforma elétrica em todo 
o prédio da sede da capital sob o risco de incêndio;

Combate sistemático às regalias
Diante de tal quadro foi necessário um trata-

mento de choque e de combate às regalias para 
reerguer a APM e volvê-la a seu merecido lugar. 
Um projeto de tal magnitude, sempre gera des-
contentamentos esporádicos; neste caso não foi 
diferente. Alguns poucos diretores não se alinha-
ram conosco. Não perceberam a importância de 
uma administração marcada pela austeridade. 
Passaram a fazer oposição sistemática.

 Coletivo x interesses pessoais
Tivemos de nos decidir entre os interesses da 

maioria dos médicos ou os de alguns poucos co-
legas. Claro que ficamos com você e a maioria, 
que querem uma APM austera, moderna e bem 
administrada. Nesse sentido, trabalhamos forte-
mente no processo de integração das Regionais, 
para fortalecê-las e levar a seus associados novos 
benefícios e serviços.

 Vamos melhorar ainda mais
Apesar dos avanços conquistados, existe ain-

da longo caminho a percorrer, pois há outras 
vulnerabilidades a serem corrigidas. Temos, 
contudo, a certeza de que é absolutamente ne-
cessário consolidar esse novo modelo adminis-
trativo e financeiro que está garantindo a susten-
tabilidade da Associação Paulista de Medicina e 
fortalecendo-a para um futuro sem percalços.
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CiEntífiCo

Uma das necessidades básicas da vida 
é a ingestão de alimentos. A faringe é 
um órgão que serve para passagem tan-
to de alimentos quanto de ar. Quando 
uma pessoa deglute, existe a habilidade 
de fechar a via aérea, fazendo com que 
o bolo alimentar siga para o esôfago ao 
invés de ser broncoaspirado. Se isso não 
acontecesse, teríamos pneumonias de 
repetição e, mesmo, fibrose pulmonar – 
algo incompatível com a vida. Por outro 
lado, quando respiramos, o ar passa li-
vremente pelas vias aéreas.

A capacidade de respirar, engolir e fa-
lar depende de alguns reflexos. Quando 
um corpo estranho, como a própria sali-
va ou algum alimento entra na traquéia, 
ocorre um reflexo de tosse, visando pro-
teger os pulmões. Outro exemplo des-
se controle é que a mastigação inibe o 
ato de engolir: não é possível engolir ao 
mesmo tempo em que se mastiga!

Disfagia, enquanto sintoma, é toda 
dificuldade em engolir. É uma queixa 
muito freqüente, sendo encontrada em 
alguns grupos, como pacientes neuro-
lógicos, pessoas sob cuidados de home 
care e indivíduos que trataram câncer 
da região da cabeça e pescoço – figura 
1. Uma das conseqüências são as cha-
madas penetrações (alimentos chegam 
até acima do nível das pregas vocais) e 

Prof. Dr. Rogério A. Dedivitis
Presidente da Sociedade Brasieira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço

Presidente do Departamento de Cirurgia de Cabeça e Pescoço da APM Santos

D i s f a g i a : m a i s 
frequente do que 

se imagina
as aspirações (saliva, alimentos e secre-
ções) penetram além das pregas vocais, 
causando engasgos, tosse crônica e até 
pneumonia.

Hoje em dia, existem recursos para 
examinar pessoas com disfagia para en-
contrar a causa e propor o tratamento 
adequado. Um método é o exame de 
vídeo-endoscopia da deglutição (VED), 
com fibroscópio – figura 2. Como rotina, 
não se deve fazer a laringoscopia com o 
paciente deitado e sedado, pois isso de-
prime os reflexos e a parte dinâmica do 
exame perde-se. O paciente deve estar 
sentado e a imensa maioria tolera bem o 
exame sem a anestesia tópica spray de 
lidocaína, portanto, em condições bem 
fisiológicas. Outro exame importante é 
a videofluoroscopia da deglutição, em 
que a radioscopia permite avaliar todas 
as fases da deglutição (preparatória, 
oral, faríngea e esofagiana) – figura 3.

Dependendo da causa, o tratamento 
pode ser desde mudança na dieta e te-
rapia orientada pela fonoaudióloga até, 
em casos mais graves, traqueostomia ou 
a criação de outras formas de alimenta-
ção, como a gastrostomia. Injeção de 
toxina bolutílica nas glândulas saliva-
res tem suas indicações – às vezes, 
também, a própria remoção cirúrgi-
ca das glândulas submandibulares. 

Em situações mais extremas, realiza-se 
a separação laringo-traqueal. Trata-se 
de uma situação em que o atendi-
mento multidisciplinar e essencial. É 
importante reconhecer o problema!

Figura 1 - O paciente deve ser examinado sen-
tado e somente com anestesia tópica (spray).

Figura 2 – Paciente com sonda de alimentação 
e traqueostomia.

Figura 3
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Toledo
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MoViMEnto loSS

O maior estímulo para cometer faltas 
é a esperança de impunidade

 Dr. Dirceu Calió Rolino 
Cardiologista

Membro da Comissão Organizadora do Movimento Loss

Chegou o momento de realizar-
mos um balanço de nossa atuação 
em nome de um movimento que 
busca rever e entender o proces-
so da inimputabilidade do menor 
e sua relação com o aumento da 
criminalidade. 

Foram 6 meses de inúmeras reu-
niões entre as pessoas que consti-
tuem o núcleo do movimento, várias 
palestras de convidados que trouxe-
ram suas experiências, enfocando o 
problema sob vários angulos. 

Foram muitos debates, com con-
teúdo e experiências, que trouxe-
ram subsídios para formatar uma 
opinião mais sólida e não apenas 
movida pela emoção circunstan-
cial. Todos saímos enriquecidos e 
com várias perguntas:

Estamos diante de problemas com 
raízes profundas e aparentemente 
sem soluções a curto prazo?  

Simplesmente acreditar que vive-
mos em uma sociedade desagrega-
da, com problemas crônicos, que re-
montam a um passado remoto?

Que a violência entre os adoles-
centes tem crescido e estes de-
veriam ser tratados apenas como 
subprodutos indefesos de uma si-
tuação social ou deveriam ser vis-
tos como infratores responsáveis 
pelos seus atos e sujeitos a penali-
zação imposta pela justiça?

As instituições em que são en-
caminhados esses menores que 

teriam como principal objetivo a 
reeducação e a reintegração dos 
mesmos na sociedade e na família, 
estão longe de cumprir esses obje-
tivos. O que fazer?

Reconhecer que este modelo 
institucional está falido. Que não 
é possível educar e reintegrar o 
menor sem que sejam oferecidas 
condições mínimas para que o pro-
cesso educativo ocorra?

A simples diminuição da idade 
para a imputabilidade do adoles-
cente resolveria o problema?

Essas são apenas algumas das inú-
meras questões que foram debatidas 
e discutidas neste período. Creio 
que em uma sociedade, com o atual 
nível de informação pelos inúmeros 
canais de comunicação, a afirmação 
da imaturidade do adolescente é ab-
solutamente ultrapassada. 

Devemos no entanto, entender 
que a inimputabilidade é exclusi-
vamente penal, ou seja, o adoles-
cente deve responder pelos seus 
atos, inimputabilidade não signifi-
ca irresponsabilidade perante seu 
ato infracional, daí a imputablida-
de de medidas socio-educativas 
prevista no ECA (Estatuto da Crian-
ça e Adolescente). 

No entanto, é nesse momento 
que o sistema faliu e fica eviden-
te a ineficácia das medidas sócio-
-educativas da legislação em vigor, 
bem como alternativas para o com-

bate dos atos infracionários dos 
adolescentes.

É possível aceitar que o menor 
não seja punido, através de uma 
pena criminal; impossível aceitar 
a ausência de consequências para 
seus atos. 

É urgente o desenvolvimento de 
projetos, a realização de pesqui-
sas com a realidade brasileira a fim 
de que se possa romper com este 
imobilismo instalado no seio da 
sociedade, como se estivessemos 
diante de um problema insolúvel e 
o pior de tudo, acreditar que não 
nos diz respeito. É importante que 
este debate se estenda pelo Poder 
Judiciário, representantes gover-
namentais e na sociedade em ge-
ral. Pois estamos basicamente dis-
cutindo a nossa segurança e acima 
de tudo o futuro de um grande nú-
mero de jovens que fazem parte do 
futuro do Brasil.

Nosso movimento continua, no 
entanto, chegou o momento do 
grupo, reunir tudo que conseguiu 
colher e não apenas ficar no apren-
dizado mas, dividir e espalhar es-
tes frutos. Chegou o momento de 
dar uma contribuição concreta, em 
nome do projeto inicial e o primeiro 
passo já está em elaboração, a di-
vulgação pela APM, provavelmente 
através da publicação de um livro 
que contará toda a trajetória do 
movimento e suas conclusões.
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Agenda 
Científica

06/08 – 19h30: Aula Departamento de Oftalmologia da 
APM Santos 

07/08 – 20h: Palestra Departamento de Psiquiatria “Depressão 
em Pauta para o Clínico” –  Dr. Miguel Ximenes de Rezende

08/08 – 19h30: Discussão Anátomo Clínica – Dr. Roberto 
Foccacia e Dr. Angelo Sementilli

05/08 e 07/08 – 18h: Simpósio UNILUS “Drogas”

12, 13 e 14/08 – 19h: Palestra Liga de Cirurgia UNILUS

CiEntífiCo Cultural 

Agenda 
Científica

Cine 
Debate 
& Ciclo de 
Cinema:
Mulheres à beira de um ataque 
de nervos  (Espanha,1988)
Diretor: Pedro Almodóvar Elenco: Carmen Maura, Antonio Banderas, Julieta Serrano, María Barranco, Rossy 

Palma, Kiti Manver, Guilhermo Montesinos, Fernando Guillén

12/08 – 20h: Palestra Departamento de Endocrinologia da APM 
Santos “Hipertensão Endocrina” – Dr. Claudio Karter

13/08 – 19h30: Aula Departamento de Oftalmologia da 
APM Santos 

13/08 – 20h: Reunião Departamento de Dermatologia da 
APM Santos

14/08 – 17h: Curso Principles and Pratice of Clinical Re-
search – Harvard
14/08 – 20h: Discussão de Casos “Prolactina: Atualização Clínica 
e Cirúrgica” - Coordenadores Prof. Dr. Abram Drewiacki, Prof. Dr. 
Marcelo Antonio Duva Borgheresi e Prof. Dr. Angelo Sementilli

18 a 21/08 – 19h às 22h30: III Congresso Interdisciplinar da APM San-
tos e V Encontro do Clube Benedicto Montenegro – Regional Litoral 
do CBC
25/08 – 19h30: Palestra Departamento de Nutrologia da APM 
Santos “Como a Terapia Nutricional pode Auxiliar na Cicatrização” 
– Telma Souza 

25/08 – 20h: Reunião do Departamento de Alergia da APM 
Santos

26/08 – 19h: Palestra Liga de Combate ao Tabagismo UNILUS

25/08 – 20h: Reunião da Liga de Oncologia UNILUS

27/08 – 19h30: Aula Departamento de Oftalmologia da APM Santos 

27/08 – 20h: Reunião do Departamento de Alergia da APM Santos

28/08 – 17h: Curso Principles and Pratice of Clinical Re-
search – Harvard

CINE DEBATE 23 de agosto de 2014  -  16h

10/08– 12h30: Almoço de Dia dos Pais

 

 
Save the Date: 13 de setembro

Jantar Dançante / José Simonian e Banda / Buffet Rosely – Chef Albano.
Convites: R$ 100,00 Sócio / R$ 150,00 Não Sócio
Informações e reservas na Secretaria da APM Santos - 9 às 20h

Tel: 3289- 4615 / 3289- 2626. 
Local: APM Santos – Av. Ana Costa, 388. 

Traje: Social Completo

Festa de 75 Anos da APM Santos

Agenda 
Social
Agenda 
Social

15/08 – 20h30: Noite da Pizza - Projeto Menina-mãe
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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

prinCiplES and praCtiCE of CliniCal rESEarCh

Fotos de alguns dos nossos alunos do curso Principles and Practice of Clinical Research da Harvard Medical School.
Neste mês de julho eles assistiram 2 workshops em Boston. As aulas, por videoconferência interativa, acontecem 
semanalmente na APM Santos, todas às quintas-feiras das 17h às 20h e às terças pelo Adobe.
O início do curso foi em fevereiro e terminará em outubro.
Aceitamos inscrições para o próximo ano.
Informações no nosso site apmsantos.org.br ou cientifico@apmsantos.org.br.


