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Diretoria

Prezados Colegas;
A paralisação em protesto contra as empresas 

operadoras de planos de saúde, por conta da re-
muneração inadequada, especialmente dos pro-
cedimentos; contratos sem índices de reajuste e 
periodicidade defi nidos; interferência no trabalho 
dos médicos; e pleiteando a readequação da rede 
credenciada, para que seja garantido o acesso ple-
no e digno dos pacientes à assistência contratada, 
foi digna e deu para congestionar os corredores do 
Hemonúcleo do HGA, onde fomos recebidos com 
muita competência pela colega responsável, Dra. 
Rosane Rezende de Souza Giuliani. Este ano, também protestamos contra a Agência Nacional de Saú-
de Suplementar [ANS] por conta da Consulta Pública nº 54, sobre norma que estimularia boas práticas 
entre as operadoras de planos de saúde e prestadores de serviços, mas, em verdade, está embutindo 
regras nocivas aos prestadores e pacientes. O texto ressuscita o pagamento por performance, ou seja, 

bônus para os médicos que economizam mais. Além dis-
so, existe a questão da instauração de uma câmara arbi-
tral, o que impediria os médicos de recorrerem à justiça 
comum caso tivessem problemas com as operadoras de 
planos de saúde. Além de termos sido apontados como 
culpados por todas as mazelas da Saúde, parece que é 
uma vergonha o médico pedir aumento na remunera-
ção. Vergonha é o que o governo e os planos de saúde 
pagam e o que oferecem à população.  

Abaixo, defi nimos a pauta que será discutida nas reu-
niões com as operadoras, baseada nas deliberações da 

reunião da Comissão Nacional de Saúde Suplementar (Comsu) realizada na sede da APM em 14 de 
fevereiro: 1. Valorização das consultas médicas com pleito de R$ 100; 2. Reajuste dos procedimentos 
com base na CBHPM, incluindo recuperação das perdas acumuladas nos últimos anos; 3. Contratuali-
zação de acordo com as exigências da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), especialmente 
quanto ao cumprimento da Instrução Normativa nº 49, que determina que todos os contratos devem 
conter critérios e periodicidade de reajuste dos honorários médicos de forma clara, não sendo acei-
tas minutas com frações de índices; 4. Sistema de hierarquização dos procedimentos médicos, tendo 
como referência a CBHPM. Colegas, continuaremos presentes e atentos aos movimentos pela defesa 
profi ssional, sempre com vcs ao nosso lado!

Dra. Lourdes Teixeira Henriques - Presidente da APM Santos
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Defesa Profissional

Vivemos tempos perigosos para nos-
sa profissão. Não diria tempos difíceis, 
pois se quiséssemos facilidade tería-
mos escolhido outra carreira. A dificul-
dade faz parte do nosso desafio diário. 

O problema são os perigos planta-
dos no nosso caminho, inconsciente-
mente ou deliberadamente (na maioria 
das vezes, deliberadamente, óbvio).

Os nossos “gestores de saúde” ado-
rariam ter uma solução rápida, simples 
e barata para os dramas da nossa saú-
de pública. Má notícia, senhores: essa 
solução não existe. Ah, mas não se 
preocupem. Os senhores não preci-
sam encontrar o caminho honesto da 
boa gestão, complexo porém verda-
deiro, difícil mas eficiente. 

Não, nada disso. Basta encontrar 
um culpado! E convencer os incautos 
que esse grupo de branco, ao invés 
de merecer o reconhecimento diário 
por tentar driblar as adversidades, 
merece na verdade a crítica por ainda 
ter um salário acima da ridícula média 
nacional (não importa quanto tenha 
custado a sua formação profissional 
e com que sacrifício ela tenha sido 
paga) e por esforçar-se em manter um 
nível cultural perigosamente elevado.

Neste ano de 2014 vivo a angústia 
de ver nossa profissão sendo covarde-
mente atacada por estes tais “gesto-
res”, e simultaneamente a alegria de 

ter uma filha iniciando o mesmo ca-
minho iniciado por mim e por minha 
esposa há exatos 30 anos. 

O esforço para conseguir a aprova-
ção no vestibular, que continua sendo o 
mais concorrido de todos, e a dedicação 
necessária logo nas primeiras semanas 
de aula da faculdade nos faz sentir que, 
apesar de tudo, ainda vale a pena.

Reclamar da situação atual não 
resolverá nossos problemas. Então 
gostaria de compartilhar algumas ex-
periências aprendidas nesses quase 
25 anos de atuação profissional, em 
especial com a nova geração de estu-
dantes e profissionais. 

Não sei se chamo de isso de con-
selhos; não gosto deste termo. Tal-
vez sugestões de alguém que cos-
tuma refletir bastante sobre os erros 
cometidos, para não repeti-los (qua-
dro ao lado).

Ao assumirmos firmemente as res-
ponsabilidades que são intransferí-
veis e inerentes à nossa profissão, 
defendermos nossas posições em-
basados em critérios técnicos (e não 
políticos) e criarmos um ambiente de 
respeito e cooperação no dia a dia, 
o tempo se encarregará de mostrar 
quem tem razão.

Otimismo exagerado? Talvez. Es-
pero que não. Até porque, não vejo 
outro caminho.

Marcelo André de B.O. Hernandez
1º Secretário do Departamento de Medicina do Trabalho da APM Santos

Defesa Profissional: 
um caminho viável

a Continuemos a frequentar 
boas escolas médicas e a exigir 
que as escolas frequentadas por 
nossos filhos tenham nível de ex-
celência. Infelizmente os Ministé-
rios da Educação e da Saúde, que 
deveriam zelar por isso, não o fa-
zem; e sabemos perfeitamente 
porque não o fazem. Cabe a nós, 
no mínimo, denunciar os desvios. 
A boa formação acadêmica deve 
ser cada vez mais valorizada.
a Participemos das Associações 

representativas de Classe. Se você 
eventualmente tiver críticas a fazer 
sobre a atuação dos conselhos de 
classe, associações, sindicatos, faça-
-as. Mas lembre-se de que sozinho é 
que você não conseguirá mudar nada.
a Estabeleçamos um “padrão 

mínimo aceitável” para o nosso tra-
balho e mantenhamo-nos fieis a ele. 
Mesmo que isso provoque prejuízo 
financeiro. Os maus gestores ado-
ram quando você “quebra o galho”, 
quando você aceita a solução “meia 
boca”. Mas não estarão ao seu lado 
quando você tiver que responder pe-
las consequências disso.
a Busquemos incessantemen-

te o equilíbrio entre ser um pro-
fissional diferenciado (é inegável 
que somos) e, simultaneamente, 
um ser humano acessível. A Me-
dicina é a mais nobre das artes, 
porém nós somos pessoas como 
todas as outras, com acertos e 
erros, virtudes de vaidades. De-
temos um conhecimento funda-
mental, que os demais profis-
sionais não tem. Isso assusta as 
pessoas e é compreensível que 
seja assim. Quanto mais medo, e 
não respeito, a população tiver da 
classe médica, pior para todos.
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CientífiCo

A Diverticulose Intestinal consiste 
em alterações anatômicas em pon-
tos fracos nos locais de penetração 
dos vasos arteriais que nutrem a 
parede dos intestinos, formando 
pequenas saculações da mucosa 
que penetram na musculatura até 
a mucosa. Favorecem o seu desen-
volvimento: o envelhecimento, o 
aumento da pressão na luz dos in-
testinos, a constipação, a ansieda-
de. É patologia bastante frequente 
atingindo quase a metade da popu-
lacao acima dos 60 anos.

A apresentação clínica da diverti-
culose colônica se faz de 2 formas: 
1) Hipotônica nos pacientes mais 
idosos, que é oligossintomática; 2) 
Hipertônica em pacientes mais jo-
vens, ansiosos, portadores de qua-
dro clínico mais exuberante com 
cólicas abdominais, alternância de 
constipação e diarréia e sujeitos a 
complicações mais frequentemente.

Quanto aos segmentos atingidos 
dividimos a diverticulose em uni-
versal (quando incide em todo o 
cólon, mais comum na forma hipo-
tônica) e localizada (mais comum 
na forma hipertônica que compro-
mete, pricipalmente, o segmento 

sigmóide do cólon).
Cerca de 20% dos pacientes apre-

sentam complicações da diverticu-
lose e que são mais freqüentes nos 
portadores da forma hipertônica. As 
complicações mais frequentes são: 
diverticulite; enterorragia; perfuração 
intestinal e, por último, a estenose.

A diverticulite manifesta-se com 
dor abdominal na fossa ilíaca e às 
vezes febre e vômitos com ou sem 
diarréia com muco. Necessita trata-
mento médico com analgésicos e 
antibióticos com involução do qua-
dro em 3 a 4 dias na grande maioria 
dos pacientes.

A enterorragia manifesta-se com 
sangramento vivo, na maioria dos 
casos intenso, devido à inflamação 
e ulceração de divertículos e que 
exige tratamento com internação 
hospitalar com resolução clínica na 
maioria dos pacientes, podendo 
uma minoria exigir ressecções intes-
tinais para conter a hemorragia ou 
concurso da radiologia intervencio-
nista para embolização dos vasos 
do local de sangramento.

A perfuração do divertículo con-
figura quadro muito grave quando 
ocorre no peritônio livre, devido a 
peritonite fecal contaminada com 
germes Gram negativos e anaeró-
bios existentes na flora intestinal, 

Diverticulose
I n t e s t i n a l /  
Divert icu l i te

exigindo tratamento cirúrgico de 
urgência, com ressecção e colosto-
mia desfuncionalizante. Felizmente 
a maioria das perfurações ocorrem 
para o retro peritônio ou entre os 
folhetos do mesentério, apresen-
tando os pacientes dor e massa pal-
pável  na fossa ilíaca E. 

Estes casos podem ser conduzidos 
com tratamento conservador com an-
tibióticos, podem exigir tratamento 
cirúrgico ou então mais recentemen-
te, abordagem videolaparoscópica 
para drenagem ou ainda drenagem 
externa sem penetração no peritônio 
com drenagem externa guiada por 
Ultrassonografia ou Tomografia.

Com o aumento do arsenal diag-
nóstico, acompanhamento clínico 
cuidadoso e o uso dos modernos 
métodos de tratamento acima ci-
tados podem os médicos reduzir 
a morbi-mortalidade até recente-
mente presente nos casos graves 
que eram  tratados com ressecções 
intestinais, colostomias e que incor-
riam em alguns pacientes até mes-
mo com mortalidade.

Dr. Messias Elias Neto
Presidente do Departamento de 

Coloproctologia da APM Santos

“Dentre os sintomas, a diverticulite 
manifesta-se com dor abdominal na 
fossa ilíaca e às vezes febre e vômi-

tos com ou sem diarréia com muco”



Toledo
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CientífiCo

Curso da 
Harvard 
já começou

Princípios e Práticas de Pesquisa 
Clínica (PPCR) é um curso oferecido 

pela Harvard Medical School.
27 Centros de Estudos no mundo 
interagem por videoconferência
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resPonsabiliDaDe  soCial

 

29/04 – 20h: Dr. Guido Arturo Palomba – Psiquiatra Forense
27/05 – 20h: Dr. Thiago Souza – Defensor Público do Esta-
do de São Paulo e atua em Santos na Defensoria Pública da 

Infância e da Juventude
10/06 – 20h: Vereador Ari Friedenbach

Movimento Loss

Próximas reuniões 
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aConteCe

 Agenda
01/04 – 20h: Reunião Movimento Loss – Coronel Sér-
gio Del Bel Júnior – Secretário Municipal de Segurança

02/04 – 19h30: Aula do Departamento de Oftalmo-
logia “Dacriocistites - Obstrução Congênita das Vias 
Lacrimais – Dacriocistorrinostomia”

CUltUral 

Cine 
Debate 
& Ciclo de 
Cinema:

Grant (Gordon Pinsent) e Fiona (Julie Christie) formam um casal 
feliz e juntos há muito tempo que tem sua vida abalada quando 
Fiona apresenta alguns sintomas, como perda de memória. Após 
a confi rmação do diagnóstico, mal de Alzheimer, Fiona passa a 
se interessar pela doença e resolve, contra a opinião do marido, 
se internar em uma clínica. Uma das regras do local é que os 
pacientes não recebam visitas durante seus primeiros 30 dias, vi-
sando facilitar a adaptação.  Quando Grant fi nalmente consegue 
vê-la, ela já não o reconhece mais. Fiona está agora afeiçoada 
por Aubrey (Michael Murphy), outro paciente da clínica, o que faz 
com que Grant passe a examinar o que foi seu casamento com 
Fiona, especialmente o que a fez  passar para terem um ‘casa-
mento feliz’. Comentários de Gley Marques da Silva (Núcleo de 
Psicanálise de Santos e Região) e Ricardo Gonçalves.

Longe Dela  (Canadá, 2006)
Diretor: Sarah Polley. Elenco: Julie Christie, Gordon Pinset, Olympia Pukakis, Michael Murphy, Alberta Watson.

26 de abril de 2014  -  16hCINE DEBATE

Tema do primeiro semestre de 2014: O Envelhecer
03/04 – 17h: Curso Principles and Pratice of Clinical 
Research – Harvard
03/04 – 19h30: Discussões Anátomo Clínicas. Coor-
denação: Prof. Dr. Roberto Foccaccia e Prof. Dr. Ângelo 
Sementilli
09/04 – 19h30: Aula do Departamento de Oftalmolo-
gia “Exoforia, Exotropia e Endotropias  - Avaliação Mo-
tora e Sensorial do Estrabismo”
10/04 – 17h: Curso Principles and Pratice of Clinical 
Research – Harvard
15/04 – 20h: Palestra Departamento de Pediatria Ve-
lhas Doenças, Novas Vacinas!
16/04 – 19h30: Aula do Departamento de Oftalmo-
logia “Óptica Fisiológica. Acomodação e Cicloplegia. 
Emetropias, Ametropias e Anisometropia”

17/04 – 17h: Curso Principles and Pratice of Clinical 
Research – Harvard
17/04 – 20h: Reunião do Departamento de Coloproc-
tologia da APM Santos
23/04 – 18h: Reunião da Liga de Otorrinolaringologia 
– UNILUS

23/04 – 20h: Reunião do Departamento de Dermato-
logia da APM Santos

24/04 – 17h: Curso Principles and Pratice of Clinical 
Research – Harvard
24/04 - 18h: Reunião da Liga de Otorrinolaringologia 
– UNILUS
24/04 – 18h: Palestra Departamento de Ortopedia da 
APM Santos ”Reunião 1° Módulo Pé e Tornozelo”

26/04 – 07h: Exame Simulado do Título de Ortopedia 
e Traumatologia

29/04 - 20h: Reunião Movimento Loss – Dr. Guido Ar-
turo Palomba – Psiquiatra Forense

28/04 – 20h: Reunião do Departamento de Alergia da 
APM Santos

23/04 - 19h30: Aula do Departamento de Oftalmologia “Ava-
liação do Paciente com Catarata – Classifi cação. Exame Pré-Ope-
ratório. Escolhas de Lentes Intraoculares”
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Festa à Fantasia
soCial

•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

Nosso evento foi um sucesso! Agradecemos a todos que parti-
ciparam e aos nossos patrocinadores: Instituto de Análises Clíni-
cas de Santos, Laboratório Menzen, Laboratório Pasteur e Clínica 
Radiológica de Santos.


