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O edital com as regras para a realização das eleições eletrônicas 2014, primeira no modelo na 
Associação Paulista de Medicina, será publicado em junho, 60 dias antes do período de votação. 
O documento estará disponível na edição de junho da Revista da APM e no site da APM SP e APM 
Santos, assim como o passo a passo da votação e um “Dúvidas frequentes”.  

Para que o associado possa participar das primeiras eleições eletrônicas da APM, ele deve: 
    estar efetivo, inscrito até a data de 30 de março do ano eleitoral respectivo;
 estar em pleno gozo dos seus direitos estatutários; 
 ter quitado, até a data das eleições, os seis primeiros meses da contribuição associativa anual respectiva;
 estar com os dados cadastrais atualizados.  
Por isso, é importante que o associado confi rme as informações de seu cadastro e atente-se às 

demais condições.  
As eleições da Associação Paulista de Medicina ( SP e Santos ) são realizadas a cada três anos. 

Em 2014, ocorrerão no mês de agosto, durante sete dias, simultaneamente ao processo eleitoral 
da Associação Médica Brasileira (AMB). 

Os interessados deverão organizar chapas onde deve constar obrigatoriamente os nomes do 
Presidente, 1º e 2º Vice Presidente, Secretario Geral, 1º Secretário, 2º Secretario, 1º Diretor de 
Patrimônio e Finanças e 2º Diretor de Patrimônio e Finanças, os demais cargos poderão ser no-
meados pela Diretoria Executiva empossada. Cada associado poderá se candidatar a um único 
cargo e a apresentação das chapas para inscrição far-se- à na Secretaria da APM Santos até dia 
10.07.2014 (50 dias antes da data fi xada para as eleições) mediante protocolo.

Dra. Lourdes Teixeira Henriques - Presidente da APM Santos
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O futuro da medicina brasileira é amea-
çador. Cursos médicos estão sendo aber-
tos sem critérios mínimos de qualidade, 
assim como as residências médicas, sem 
hospitais, professores e preceptores. O 
resultado de tudo isso, com certeza, não 
será bom. Os responsáveis pelos desti-
nos do país  preocupam-se apenas em 
manterem-se no poder. A sensação é a de 
um país desgovernado. Ideologia, ética? 
O que se vê é ganância, pura e simples. 
Escândalos sobre escândalos, envolvendo 
de escalões menores à presidência da 
república. A área da saúde dispensa co-

mentários. ¨Mais  Médicos¨ e chega .Cirurg-
ias, internações, exames, quem quiser que 
compre um plano de saúde e mesmo assim 
vai ter difi culdade em conseguir. A ANS ex-
iste para defender tais planos, e por isso não 
aprova contratos justos, tanto para os médi-
cos quanto para os pacientes. Qualquer mu-
dança para melhor implica  na saída  desse 
governo, que demonstrou, exaustivamente, 
ser incapaz e corrupto. Precisamos de um 
governo que invista mais e corretamente 
na saúde pública e normatize a medicina 
privada. Não é esse que aí está que irá faze-
lo, muito pelo contrário. Há mais a se dizer?

Medicina Brasileira Ameaçada
Dr. João Sobreira de Moura Neto

Diretor de Defesa Profi ssional da APM
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Apresentamos as conclusões de recen-
te revisão sobre o tratamento do diabe-
tes mellitus, focalizando particularmente 
as  duas classes mais novas de medica-
mentos antidiabéticos: os inibidores da 
DPP-4 e os inibidores da SGLT-2.

Os primeiros já foram extensamente 
divulgados em nosso meio. Hoje temos 
disponíveis quatro representantes des-
sa classe: sitagliptina, vildagliptina, sa-
xagliptina e linagliptina. São drogas que 
visam corrigir a deficiência incretínica no 
trato digestivo, melhorando a secreção 
de insulina (pelas células beta das ilho-
tas pancreáticas) e diminuindo o exces-
so de glucagon (produzido pelas células 
alfa das ilhotas), entre outros efeitos. 

Como sua eficácia depende do pân-
creas, não são úteis no diabetes tipo 1 
nem no associado a pancreatopatias, 
sendo indicados  apenas para diabe-
tes tipo 2. 

Podem ser usados em monoterapia 
ou em combinação com outras dro-
gas, inclusive insulina. O mais usual é 
a combinação com metformina, que 
ainda é o medicamento inicial para 
diabetes tipo 2. A monoterapia é uma 
opção para os pacientes intolerantes 
à metformina.

O uso dos inibidores da DPP-4 
propicia geralmente uma redução 
da HbA1c entre 0,5 a 0,9%; entre-
tanto, alguns trabalhos em pacientes 
mais graves mostram redução menor, 
0,3%. Pacientes com maior duração 
e gravidade do diabetes apresentam 
diminuição da massa de células beta 
e menor reserva de insulina; é espe-
rado que o efeito seja menor nesses 

Dr. Abram Drewiacki
Presidente do Departamento de Clínica Médica 

da APM Santos

Atualização em Diabetes Mellitus
casos. O risco de hipoglicemia é mui-
to pequeno em monoterapia ou com-
binação com metformina, aumentan-
do na combinação com secretagogos 
ou insulina. Não aumentam o peso, 
mas também não o diminuem, como 
os agonistas da GLP-1, a outra classe 
de incretínicos. Outros efeitos colate-
rais são raros: os mais preocupantes 
foram casos de pancreatite aguda, 
embora sem significância estatística 
até o momento, sendo recomendada 
monitorização; reações alérgicas, nos 
3 primeiros meses; em pacientes com 
alto risco cardiovascular, houve relato 
de aumento de internação por insufi-
ciência cardíaca.

Passando aos inibidores da SGLT-2, 
já estão em uso no exterior, devendo 
chegar no Brasil em breve. SGLT-2 é 
a sigla para Sodium-Glucose Trans-
porter-2, o co-transportador de gli-
cose e sódio, localizado nos túbulos 
proximais (figura), e que reabsorve 
90% da glicose filtrada pelos glomé-
rulos. Os demais 10% são reabsorvi-
dos pela SGLT-1.

Esse sistema nos permite a conser-
vação de toda a glicose filtrada, até 
glicemias de 180 a 200 mg%. Sua ex-
pressão e atividade estão aumentadas 
no diabetes, diminuindo a glicosúria 
mesmo com glicemias mais elevadas, 
o que contribui para a hiperglicemia. 

A inibição da SGLT-2 aumenta a gli-
cosúria, diminuindo assim a glicemia. 
Inibição semelhante ocorre na glico-
súria renal familial, caracterizada por 
glicosúria com glicemia normal, e que 
tem curso benigno. 

Esse mecanismo depende apenas 
da boa função renal; a queda da fun-
ção renal diminui seu efeito, não sen-

do recomendado seu uso na DRC es-
tágio 4 ou 5 (FG < 30). 

Como independe da insulina, pode 
ser útil para todos os diabéticos. 

Alguns representantes dessa classe: 
dapaglifozina, canaglifozina, empagli-
fozina, ipraglifozina. Podem ser usa-
dos em combinação com antidiabéti-
cos orais e com insulina.

Seus benefícios mostram queda 
da HbA1c entre 0,4 a 0,9%. O peso 
diminui de 2 a 4 quilogramas, como 
resultado da perda calórica pela glico-
súria e da diminuição de volume pela 
natriurese. Como consequência desta, 
a pressão arterial sistólica diminui em 
5 a 6 mmHg.

O principal efeito adverso é o au-
mento de infecções genitourinárias 
(predominantemente genitais), mas 
com boa resposta ao tratamento. De-
pleção de volume, com hipotensão or-
tostática pode ser uma preocupação, 
principalmente em idosos. O risco de 
hipoglicemia é baixo, tendo ocorrido 
em associação com sulfoniluréias ou 
insulina. Um trabalho mostrou aumen-
to de LDL-colesterol. Não foi consta-
tado aumento do risco cardiovascular.

Esperamos que esses dados se-
jam úteis para o bom tratamento 
dos diabéticos.

CientífiCo
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CientífiCo

A aposentadoria é um 
assunto que costuma des-
pertar interesse e gerar dú-
vidas em trabalhadores das 
mais diversas categorias 
profissionais e com a classe 
médica não é diferente.

A principal dúvida ainda 
é em relação à Aposenta-
doria Especial, categoria 
de aposentadoria que diz 
respeito ao profissional 
que trabalha em condi-
ções que prejudicam sua 
saúde e integridade física por expo-
sição permanente a agentes nocivos.

Uma das grandes vantagens da 
Aposentadoria Especial é a não in-
cidência do fator previdenciário no 
cálculo para estipulação do valor da 
aposentadoria. Ou seja, o segurado 
receberá como aposentadoria 100% 
do salário de benefício.

O profissional contribuinte indivi-
dual (autônomo) não fica excluído da 
possibilidade de concessão da Apo-
sentadoria Especial e recentemente 

a 4ª Vara Federal de Santos, reconhe-
ceu a atividade de médico autônomo 
como especial, concedendo a apo-
sentadoria ao mesmo desde a data da 
entrada do requerimento administra-
tivo de aposentadoria junto ao INSS.

 APM Santos conta com plantão 
mensal previdenciário

A APM Santos disponibiliza aos as-
sociados um serviço de orientação, 
gratuito, toda última segunda-feira 
do mês. O atendimento acontece 

Aposentadoria: Doutor, saiba quais 
são os seus direitos!

na sede social, com horá-
rio marcado, sempre das 19 
às 21h, com as advogadas 
Cláudia Orefice Cavallini e 
Karla Duarte de C. Pazetti.

De acordo com as advo-
gadas, além de estar sempre 
informado sobre o assunto, 
é de fundamental importân-
cia consultar um especialista 
na área. “Se o segurado não 
efetuar os recolhimentos de 
modo correto desde agora, 
lá na frente encontrará difi-
culdades em se aposentar 
com uma renda mensal ini-

cial digna”. Outro fato impor-
tante é que muitos médicos 

já possuem tempo suficiente para 
se aposentar e não sabem, pois o 
INSS considera a atividade de mé-
dico como especial, de forma direta, 
até 28/04/95. “Se convertermos esse 
tempo de especial para comum e so-
marmos o restante, em muitos casos 
o médico consegue obter o benefício 
administrativamente. Além disso, 
existe a possibilidade de ingres-
sar na Justiça e requerer a con-
versão da Aposentadoria Comum 
para Especial”.

Dra. Cláudia Orefice 
Cavallini

Advogada APM Santos

As advogadas Cláudia Orefice Cavallini e Karla Duarte de C. 
Pazetti atendem na APM Santos
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Já imaginou 
um colega 
em situação de 
extrema 
necessidade?

Responsabilidade  soCial

Nova campanha da APM re-
força a importância do proje-
to mantido com parte da ren-
da dos atestados impressos

Giovanna Rodrigues
APM 

A Associação Paulista de Medi-
cina está lançando uma campanha 
para aumentar as vendas de seus 
formulários de atestados médico e 
de saúde ocupacional impressos, 
que têm parte da renda reverti-
da em um projeto social de ajuda 
a médicos que, por problemas de 
saúde, foram impedidos de exercer 
suas atividades profissionais, bem 
como seus familiares com necessi-
dades financeiras. 

As cenas fortes da campanha são 
baseadas em situações reais vividas 
pelos auxiliados pela entidade.

Há, desde casos de médicos que 
viraram moradores de rua e poste-
riormente saíram dessa condição 
graças à ajuda da APM a filhos de 
profissionais falecidos que, por 
conta da ajuda financeira da entida-
de, conseguiram estudar e também 
se formaram médicos. 

Entre 1950, quando o programa 

foi criado, até 2012, foram contabi-
lizados mais de 10.000 auxílios pa-
gos, em uma média mensal de 130 
beneficiários. 

Atualmente, 65 médicos e seus 
familiares recebem a ajuda finan-
ceira da APM e o acompanhamen-
to regular de uma assistente so-
cial mantida pela Associação para 
acompanhar suas necessidades e 
recuperações. 

Mesmo após a queda da Lei Esta-
dual 610/50 - regulamentada pelo 
Decreto Estadual 19.276/50, que 
tornava obrigatória a existência de 
um “selo médico” expedido pela 
APM em todos os atestados do Es-
tado de São Paulo para a manuten-
ção de um programa de auxílio aos 
profissionais de Medicina em situa-
ção de necessidade -, entre o final 
de 2011 e o início de 2012, a Asso-
ciação Paulista de Medicina mante-
ve a ajuda aos médicos e familiares. 

Isso graças à continuidade das ven-
das dos formulários de atestados, 
cuja aquisição passou a ser voluntária. 

Atualmente, estão disponíveis 

três modelos de atestados médico e 
um de saúde ocupacional para pro-
fissionais e empresas interessados, 
de todo o Estado de São Paulo.

Sem a sua ajuda, este benefício 
pode acabar. Os que já utilizam 
os formulários da APM, continuem 
adquirindo e ajudando a mudar a 
história de muitas pessoas. Os que 
ainda não o fazem, passem a com-
prar os atestados médico e de saú-
de ocupacional. 

Sua solidariedade é de apenas 
R$ 1,00 por formulário, mas o be-
nefício gerado é inestimável. In-
formações pelo telefone 0800 200 
4200, hotsite www.apm.org.br/
euapoiooatestado e/ou e-mail pre-
vmut@apm.org.br.
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Outros Rumos na Invenção do Amor

Responsabilidade  soCial

O Grupo de Teatro Outros Rumos da APM Santos 
apresenta a peça teatral “A invenção do Amor”, poe-
ma teatralizado de Daniel Felipe (poeta que nasceu em 
Cabo Verde e radicado em Portugal). O texto é sobre 
uma cidade em que o amor é proibido. Um casal en-
contra-se e descobre o amor e luta desesperadamente 
contra todos para sobreviver à tirania.

Data: 31.05.2014 às 20h.
Local APM Santos – Av. Ana Costa, 388 - Gonzaga
Valor: R$ 10,00. Ingressos a venda na secretaria. 
Toda a renda será revertida para a realização da festa 

Semana da Criança, com as creches de Santos.

27/05 – 20h: Dr. Thiago Souza – Defensor 
Público do Estado de São Paulo e atua 
em Santos na Defensoria Pública da 

Infância e da Juventude

Movimento 
Loss

Próximas reuniões: 

10/06 – 20h:  Ari Friedenbach - Vereador e 
Presidente da Comissão de Direitos Huma-
nos, Cidadania e Relações Internacionais da 

Câmara Municipal de São Paulo

Na última reunião do Movimento Loss realizada em 29 de 
abril recebemos o colega Dr. Guido Arturo Palomba. 

Ele sugere a “semi-imputabilidade”, uma passagem, 
uma zona de transição entre a menoridade e a maioridade 
penal.  “A natureza não dá “pulos”. Como que você pode 
ter inimputabilidade até os 17 anos e 364 dias e no dia 
seguinte a imputabilidade plena? Onde está a zona de 
transição? Esqueceram-se da semi-imputabilidade?”, 
afirmou Dr. Guido Palomba.

Dra. Ana Beatriz Soares, Dr. Dirceu Calió Rolino, Dra. Dora Ly 
Rolino, Dr. Evaldo Stanislau Affonso de Araujo, Dr. Ever Felício de 

Carvalho, Dr. João Sobreira de Moura Neto, Dra. Jocelina Carpes S. 
Rodrigues, Dra. Lourdes Teixeira Henriques, Dr. Marcelo André de 

Barros O. Hernandez, Dra. Sara Bittante da Silva Albino.

Dr. Dirceu Calió Rolino
Cardiologista

Coordenador do Teatro da PM Santos
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aConteCe

 Agenda Científi ca

CultuRal 

Cine 
Debate 
& Ciclo de 
Cinema:

Annie (Geraldine Chaplin), Jean (Guy 
Bedos), Claude (Claude Rich), Albert 
(Pierre Richard) e Jeanne (Jane Fonda) 
são melhores amigos há mais de quatro 
décadas. Depois de ver o fotógrafo bon 
vivant Claude preso à cama de uma casa 

de repouso (um eufemismo para corredor da morte), os cinco 
amigos decidem dividir o mesmo teto para transformar seus úl-
timos anos em mais do que uma simples espera pelo inevitável. 
Dignidade é o que procuram. Dirk (Daniel Brühl), um acadêmico 
alemão em pesquisa de campo, acompanha o grupo e docu-
menta a experiência de não conformismo.Comentários de José 
Rodrigues (Jornalista),  Jurenice Picado Alvares (NPSR) e Ricardo 
Gonçalves (APM Santos).

E se vivêssemos todos juntos? 
Direção: Stéphane Robelin/Elenco: Geraldine Chaplin, Guy Bedos, Claude Richard, Pierre Richard, Jane 

Fonda, Daniel Brühl

17 de maio de 2014  -  16hCINE DEBATE

Tema do primeiro semestre de 2014: O Envelhecer

06/05 – 19h: Reunião do Departamento de Diagnóstico por Imagem

07/05 – 19h30: Aula do Departamento de Oftalmologia “Ci-

rurgia Extracapsular - Facoemulsifi cação Técnicas de Fixação 

de Lentes Intraoculares”
07/05 e 08/05 – 18h: Liga de Aleitamento Materno - UNILUS

08/05 – 17h:  Curso Principles and Pratice of Clinical Research – Harvard

08/05 – 19h30: Palestra Depto. De Oncologia APM Santos 

“Tratamento do Câncer de Cabeça e Pescoço”

10/05 – 08h30: Palestra Depto. De Pediatria “Alergia e Imunolo-

gia no Consultório”

14/05 – 19h30: Aula do Departamento de Oftalmologia “Mate-

riais: Classifi cação e Formas de Uso das Lentes de Contato / Topogra-

fi a - Adaptação de LC Gelatinosa e Rígida”

15/05 – 17h: Curso Principles and Pratice of Clinical Research – Harvard

15/05 – 20h: Reunião do Departamento de Coloproctologia

17/05 – 08h: Palestra Depto. De Clínica Médica “Hepatite C 

em 2014: Soluções Práticas para o Mundo Real”

19/05 – 20h: Reunião do Departamento de Alergia

20/05 – 18h: Reunião da Liga de Oncologia - UNILUS

21/05 – 19h30: Aula do Departamento de Oftalmologia “Classificação, Diag-

nóstico Etiológico mais Frequentes e Manejo de Casos Comuns no Dia-a-Dia”
21/05 – 19h30: Palestra Depto. De Cardiologia “ Diretrizes 

de Cardioncologia”

26/05 – 18h: Curso de Sutura – UNILUS

22/05 – 17h: Curso Principles and Pratice of Clinical Research – Harvard

19/05 – 18h: Curso de Sutura – UNILUS

28/05 – 19h30: Aula do Departamento de Oftalmologia “Retino-

patia Diabética - Retinopatia Hipertensiva -  Oclusões Vasculares”

28/05 – 20h: Reunião de Departamento de Dermatologia

15/05 – 20h: Equilíbrio Macroeconômico – Dr. Carlos Alberto 

Martins Tosta

20/05 –19h30: Palestra Depto. De Oncologia APM Santos 

“Tratamento do Câncer de Colorretal Metastático”

29/05 – 19h30: Palestra Depto. De Nutrologia “A Importância da 

Terapia Nutricional no Paciente Crítico” – Dr. Diogo Toledo

16/05 – 20h30:  Noite da Pizza

27/05 – 20h: Reunião Movimento Loss  - Dr. Thiago Santos de Souza - 

Defensor Público do Estado de São Paulo e atua em Santos na Defensoria 

Pública da Infância e da Juventude

Responsabilidade Social

31/05 – 20h:  Apresentação Teatro Outros Rumos
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Projeto Cuide-se, Doutor! apresenta uma série 
de palestras com a psicóloga Simone Goliath

•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

Usando as técnicas da PNL - Programação 
Neurolinguística e coaching, as palestras 
tem o objetivo de oferecer aos participantes, 
oportunidades para descobrir suas maiores 
habilidades, forças e também fraquezas que 
possam ser desenvolvidas, fortalecendo as-
sim suas emoções. 

O resultado de tudo é gerar o autoconhe-
cimento para que sintam-se preparados, motivados, com autoes-
tima e principalmente fortalecido em seus comportamentos para 
conquista de grandes resultados.Todas as palestras serão realiza-
das das 19h30 às 20h30, no Auditório da APM Santos.

pRojeto  Cuide-se, doutoR!

09/05 - Superando limites através da PNL.
30/05 - Conquistando objetivos com as técnicas de coaching: 

coaching 4 passos.
27/06 - Spa mental - Deixe sua mente limpa para criação de 

novos desafios!
25/07 - Os 7 hábitos das pessoas de sucesso.
29/08 - Meditação e seus benefícios para vida.
26/09 - A essência da liderança.
31/10 - Administre sua energia, não seu tempo!
28/11 - Planejamento de vida para 2015.

Agenda

Cuide-se, Doutor! dá as dicas para quem vai 
participar dos 10 KM Tribuna FM

A educadora física Sandra Félix Serrão, responsável pela 
academia da APM Santos, preparou algumas orientações bá-
sicas para aqueles que vão participar dos 10 KM Tribuna FM, 
que acontece no próximo dia 18 de maio, em Santos. 

Sandra enfatiza que estas orientações podem ter mudanças 
de acordo com a capacidade biológica e fisiológica de cada 
participante. São elas:

Alimentação - Nos dois dias que antecedem uma ativida-
de de alto desgaste físico é importante fazer a ingestão de 
carboidratos de alto índice glicêmico. Assim como os lipídios 
são importantes nos primeiros trinta minutos após o esforço 

prolongado, porque é o momento mais dinâmico de síntese 
do glicogênio muscular. No dia da prova, a alimentação deve 
ser feita de 40 a 60 minutos antes da corrida. Ela atua como 
recurso ergogênico, o que melhora o rendimento da atividade 
física e reduz a ação dos radicais livres.

Hidratação - Duas horas antes da prova, hidratação de 
400ml a 600ml de líquidos. Durante a prova, 150ml a 200ml 
a cada 15 ou 20 minutos dependendo da tolerância de cada 
indivíduo. Após a corrida, pode fazer aplicação de gelo por 10 
a 15 minutos, se necessário.


