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 Em sintonia com a sua vocação de promover grandes eventos científicos, a APM Santos 

realizará de 18 a 21 de agosto, um amplo debate sobre Doenças Crônicas , tema do III 
Congresso Interdisciplinar da APM Santos e V Encontro do Clube Benedicto Montenegro. 

O evento contará com a participação dos 45 Departamentos Científicos. 
O objetivo é atualizar o conhecimento médico, com exposições sobre as diversas abor-

dagens necessárias para a boa condução no diagnóstico e tratamento. 
Estarão em pauta os temas Disfunções Tireoidianas, Síndrome Metabólica, Erros Ali-

mentares, Tumores, Dor Abdominal, Doenças Transmissíveis, entre outros. 
A aula inaugural caberá aos colegas Dr Mauro Dinato e Dr Ricardo Diniz, respectiva-

mente diretores da UNILUS e UNIMES, discorrendo sobre o ensino médico em nosso país. 
Nossa expectativa é que a participação seja intensa e todos possam desfrutar da bem 

elaborada programação. 
Da mesma forma, parabenizamos os Departamentos de Especialidades, que cada vez 

mais realizam suas reuniões, simpósios e palestras em nossa sede, usufruindo do suporte 
multimídia de alta definição dos auditórios, além de apoio de nossa competente secretaria 
para divulgar e colaborar na organização do evento.

Na próxima edição de nosso jornal, apresentaremos uma planilha com a programação, 
além da completa divulgação digital através de informativos, emails, site, facebook e twitter.

Dra. Lourdes Teixeira Henriques - Presidente da APM Santos
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Abordar ou atuar na Defesa Profissional na 
atual conjuntura é difícil. A medicina em nosso 
país vem mudando há aproximadamente vin-
te e cinco anos. Médicos mais antigos, quan-
do se referem ao atendimento que era dado 
aos pacientes do SUS, costumam dizer: “éra-
mos felizes e não sabíamos”.  

Pacientes do SUS eram internados nos hos-
pitais sem as dificuldades que existem hoje, 

Tempos Difíceis na Defesa Profissional
Dra. Sara Bittante da Silva Albino

3° Vice Presidente da APM Santos
quando o paciente tinha condição financeira 
suficiente, fazia questão de ficar na ala de parti-
culares e pagava a assim chamada diferença de 
classe, que era SUS em apartamento. O médico  
podia ser escolhido pelo paciente e recebia ho-
norários compatíveis. Ele era o responsável pelo 
diagnóstico e tratamento até a alta hospitalar. 
Muitos vínculos se formavam e alguns pacientes 
a partir disto, passavam ter nesse médico “o seu 
médico de confiança”.

Quando as operadoras de saúde, convênios, 
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Defesa Profissional

Para compensar essa perda acumulada 
ao longo de tantos anos teríamos que 
corrigir os valores atuais e, gradativa-
mente, recuperar perdas antigas. Im-
possível? Acho que sim. 

Para continuar negociando e obtendo 
bons resultados, as entidades médicas, 
teriam que contar com o apoio em mas-
sa da classe médica. Infelizmente não é 
o que vem acontecendo. Médicos jo-
vens não acreditam e pouco apoiam as 
iniciativas realizadas para melhorar  con-
dições e remuneração  de trabalho. 

 Médicos mais antigos já não preci-
sam ou não tem mais paciência para 
grandes movimentos, greves etc., mas, 
tenho certeza de que as antigas lideran-
ças médicas de Santos, se lembram  do 
sucesso que conseguiam quando enca-
beçavam esses movimentos e mobiliza-
vam todos os profissionais da Baixada 
até conseguirem seu intento. Então as-
sim ficamos: perdidos.

Não se faz medicina sem médicos, ób-
vio demais, mas os médicos não sabem 
disso. Gestores públicos não conside-
ram importante investir em saúde, me-
nos ainda na remuneração do trabalho 
médico. Planos de cargos e carreiras na 
área da saúde, ficam sempre fora das in-
tenções políticas logo após as eleições.

Nos últimos anos, na Baixada Santista, 
hospitais foram parcialmente ou total-
mente desativados, estão sucateados, 
as equipes médicas totalmente sem hie-
rarquia nem responsáveis, portanto sem 
resolutividade. Arrisco dizer que, em al-
gumas situações, o paciente tem sorte 
de sair pela porta da frente do hospital.

Ao longo dos anos algumas espe-
cialidades foram  abandonadas, como 
por exemplo, a pediatria. O pediatra 
tem que atender seu paciente como 
um todo, falar com a família, estar a dis-
posição em fins de semana, feriados, 
madrugadas. Recebem para isso entre 

35,00 e 60,00 reais por consulta, sem 
direito a cobrar pelo retorno, mesmo 
que seja por uma nova intercorrência. 
Vamos e venhamos - ele é um médico e 
não a Madre Teresa de Calcutá! Como 
consequência disso, temos pouquíssi-
mos pediatras na Baixada. O mesmo 
acontece com  o Clínico Geral, Obste-
tra,  entre outras especialidades.

Ultimamente, tenho tentado falar com 
colegas sobre o movimento de Defesa 
de Classe e pedir que participem. Fico 
pasma com as reações: alguns não  têm 
mínimo conhecimento sobre o que 
está  acontecendo, mesmo recebendo 
R$35,00 reais a consulta; outros ficam 
com medo de perder um determinado 
convênio, que lhe dá um “bom” mo-
vimento no consultório, e não fazem a 
conta de que, para compensar a defa-
sagem nos valores ganhos, precisam 
atender o dobro e cada vez mais rápi-
do, correndo o risco, de deixar passar 
uma queixa importante e não fazer o 
diagnóstico corretamente.

Causa-me muita preocupação cole-
gas que atuam em prontos-socorros, 
que estão literalmente na linha de fren-
te da batalha e desprovidos de equipe, 
sem apoio, sem material, sem preparo 
e sem remuneração digna. Para mim 
são verdadeiros soldados: prontos para 
serem abatidos.

Os Governos, de todas as esferas, da 
Federal à Municipal, resolveram fazer 
do médico o bode expiatório do péssi-
mo desempenho  do Sistema de Saúde, 
tentando colocar a população contra a 
nossa classe, rotulando-nos de elitistas 
e mercenários. Cortina de fumaça para 
tentar encobrir a corrupção e má gestão 
na saúde. Não se pode negar que exis-
tem ilhas de excelência em saúde, como 
alguns grandes hospitais de São Paulo, 
mas e o resto? É uma grande pena, mas 
está sendo tratado como resto.

  

cooperativas, seguradoras e tantos 
outros nomes, começaram a apare-
cer como mediadoras entre médicos 
e pacientes, aos poucos foram sen-
do implantadas profundas mudanças 
nessa relação.

Operadoras de saúde são empre-
sas  que visam lucros, pergunto: errado 
isso? Não, toda empresa precisa ter lu-
cro. No complexo que envolve pacien-
tes, hospitais, laboratórios, medicamen-
tos, próteses e médicos, com certeza, o 
gasto mais fácil de ser controlado é com 
os honorários médicos.

Profissionais jovens querem e preci-
sam ganhar seu sustento, afinal se pre-
pararam para isso, fizeram seis anos de 
faculdade a peso de ouro, três ou mais 
anos de especialização e finalmente 
estão prontos e ávidos para entrar no 
mercado de trabalho. Durante sua for-
mação, em nenhum momento lhe foi 
dito que teria que assinar contratos de 
prestação de serviços e, na esmagado-
ra maioria, contratos que até para  se-
rem lidos, com seus longos parágrafos 
cheios de termos jurídicos, (aqui me in-
cluo) temos dificuldade.

As entidades médicas, CFM, CRM, 
CREMESP, APM e Sindicatos, nos últi-
mos anos, estão tentando sistematizar 
os contratos com datas de vencimento e 
índices de reajustes (coisa dificílima num 
sistema financeiro como o do nosso 
país). De um lado da mesa de negocia-
ções sentam-se as operadoras de saúde, 
com equipes formadas por advogados, 
administradores e técnicos financistas, 
do outro lado, os representantes das en-
tidades médicas -  tarefa difícil! 

Considero um sucesso os avanços 
conseguidos pelas entidades médicas, 
mas não podemos esquecer que só nos 
últimos cinco anos, isso vem ocorrendo 
de forma mais incisiva, e os honorários 
estão defasados há mais de dez anos. 
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CientífiCo

A continência anal é um complexo 
mecanismo e depende da ação inte-
grada da musculatura esfincteriana 
anal e dos músculos do assoalho pél-
vico, da presença do reflexo inibitório 
reto-anal, da capacidade, sensibilida-
de e complacência retal, da consistên-
cia das fezes e, finalmente, do tempo 
de trânsito intestinal. 

A incontinência pode ser definida 
como a perda do controle esfincteria-
no ou como a inabilidade de se pos-
tergar uma evacuação em situações 
em que socialmente não estamos 
em condições adequadas para tal, 
resultando na perda inesperada de 
gás, fezes líquidas ou sólidas, e não 
relacionada a um quadro de diarréia 
temporária.

A incontinência anal é infelizmente 
um problema com grande impacto so-
cioeconômico: representa na América 
a segunda causa de hospitalização de 
idosos em asilos e casas para idosos, 
com uma despesa de mais de $400 mil 
em fraldas e absorventes geriátricos!

Sua incidência exata na população é 
ainda desconhecida, porém estima-se 
que esteja entre 0,1 a 5% dos indiví-

Dr. Katia F. Güenaga
Titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e da 

Sociedade Brasileira de Coloproctologia

Incontinência Fecal
duos. Em um estudo envolvendo uma 
comunidade de 2.570 idosos, Nelson 
et al. observaram uma incidência de 
2,2% de incontinência. Entre estes, 
30% tinham mais de 65 anos e 63% 
eram mulheres; 36% dos pacientes 
eram incontinentes para fezes sóli-
das e 60% para gás. Em outro estudo 
prévio, com características similares, 
Johansen e Lafferty notaram que a in-
cidência da incontinência aumentava 
progressivamente com a idade e que 
apenas 34% dos indivíduos tinham 
relatado tal queixa para o seu médi-
co. Esses autores demonstraram que 
a incidência de incontinência é, sem 
dúvida, subestimada e, em parte, isto 
se deve à dificuldade dos pacientes 
em relatarem seu problema1.

Em média, a incontinência fecal 
inicia-se da quinta à sétima década 
de vida. Isso sugere que fatores além 
do trauma obstétrico, desempenham 
papel na continência anal. Estudos 
recentes demonstram que pacientes 
com incontinência fecal de início tar-
dio estão relacionados à colecistec-
tomia, que evoluem com diarréia, ao 
tabagismo e ao aumento do índice de 
massa corporal.

Outros condições ou patologias que 
alterem qualquer um dos mecanismos 

de continência anal, tais como, diar-
réias, diabetes, doenças autoimunes, 
esclerose múltipla, síndrome do cólon 
irritável, doenças inflamatórias intes-
tinais, tumores, proctite de radiação, 
perda do reservatório retal nas cirur-
gias de abaixamento coloanal ressec-
ção anterior do reto.

Também podemos observar nos ido-
sos quadros de pseudo-incontinência 
nas situações de impactação fecal ou 
“fecaloma retal”. Nessas situações, a 
presença do bolo fecal, obstruindo a 
luz intestinal, promove uma irritação 
da mucosa intestinal que, secretando 
muco e associando-se aos resíduos 
fecais, pode gerar uma incontinência 



Toledo

Jornal APM Santos / junho 2014 5

Referências:
1. Nelson RL. Epidemiology of fecal incontinence. Gastroenterology 
2004;126(1 Suppl 1):S3-7.
2. Jorge JMN, Wexner SD. Etiology and management of fecal inconti-
nence. Dis Colon Rectum 1993;36:77-97.
3. Oliveira LCC. Incontinência anal: etiologia e tratamento clínico. In: 
Fisiologia anorretal. Editora Rubio, Ltda. p. 137-53
4. Gourceral G, Vitton V, Leroi AM, Michot F, Absyque A, Bouvier M. 
How sacral nerve stimulation works in patients with faecal incontinence. 
Colorectal Disease 2011;13:203-11
5. Mongardini M, Lisi A, Giofrè M, Ledda M, Grimaldi S, Scarnò M et 
al. Human muscle-derived stem cells. Effectiveness in animal models of 
faecal incontinence. Research scheduling. G Chir 2011;32:357-60

CientífiCo

por “transbordamento”.
Uma vez manifestada a incontinência 

fecal, sua severidade deve ser identi-
ficada. A incontinência leve consiste 
na perda involuntária de gases, perda 
ocasional de líquidos ou até eventual-
mente soiling. 

Incontinência grave se apresenta 
como a perda significante de líqui-
dos ou sólidos e a necessidade do 
uso de forros2. 

Entretanto, classificar a incontinência 
não é tarefa fácil e inúmeros autores 
propuseram escalas e questionários 
para melhor graduar tal sintomatologia.

Por vezes, não é possível estabelecer 
a etiologia da disfunção, sendo neces-
sários métodos diagnósticos, que nos 
últimos anos tiveram grandes avanços, 
proporcionando melhor compreensão 
do diagnóstico e tratamento dos dis-
túrbios do assoalho pélvico. 

Alguns dos exames mais utilizados 
são: manometria anorretal, eletromio-
grafia anal, cinedefecografia, tempo 
de trânsito colônico, tempo de latência 
do nervo pudendo e ultrassonografia 
endoanal ou endorretal.

O sucesso do tratamento depende 
de um conjunto de medidas adotadas, 
sendo uma das principais, a relação de 
confiança entre paciente e médico. 

A higiene local adequada também é 
imprescindível, para evitar-se contami-
nação das vias urinárias3. 

A manutenção do bolo fecal, numa 
forma consistente, que permita o es-
vaziamento completo da ampola retal 
deve ser iniciado de imediato – fibras 
formadoras do bolo fecal e pectina.

Deve-se tratar quaisquer doenças 
que possam estar causando diarréia - é 
extremamente necessária a investiga-
ção: alteração do metabolismo de sais 
biliares, síndrome do intestino irritável, 
diarréia idiopática, entre outras. 

Medicações que visam o controle do 
tempo de trânsito colônico são indica-
das, e podem ser associadas à amil-
triptilina, antidepressivo que promove 
a redução da motilidade intestinal e o 
aumento do tônus anal – proporcio-
nando também bem-estar ao paciente.

As condutas não cirúrgicas ainda in-
cluem a utilização de dispositivos de 
contenção do conteúdo retal (plug), 
medicações tópicas (fenilefrina ou val-
proato de sódio), biofeedback, ele-
troestimulação e radiofrequência, ain-
da não disponível em nosso meio.

Tratamento minimamente invasi-
vo envolvem novas opções, como os 
agentes de preenchimento e telas (mi-
nislings) – usados inicialmente no trata-

mento da incontinência urinária. 
As substâncias mais utilizadas 

como agentes, para preencher o de-
feito muscular, são o silicone e o car-
bono pirolítico. 

Quanto as telas de polipropileno mo-
nofilamentar estão, ainda, em estudo, 
com grande motivação baseada nos 
resultados de sua utilização pela uro-
ginecologia. 

O tratamento cirúrgico é baseado na 
gravidade do caso, no tipo de lesão 
muscular ou na necessidade de melho-
ra na qualidade de vida, principalmente 
em pacientes jovens. 

São indicações as lesões traumáticas 
(obstétricas ou pós-cirúrgicas), o pro-
lapso retal, a indicação de implante de 
esfíncter artificial. 

As opções técnicas são várias:
- Reparo esfincteriano, que envolve 

procedimentos mais antigos;
- Transposição esfincteriana, incluin-

do o esfíncter artificial;
- Derivação intestinal, os estomas;
- Neuromodulação sacral, em geral 

indicada para os casos de incontinência 
grave, refratária a outros tratamentos. 

Trata-se de procedimento recente, 
também minimamente invasivo, li-
berada somente em 2011 pelo Food 
and Drug Administration (FDA), que 
consiste em uma resposta reflexa re-
sultante da estimulação de fibras ner-
vosas aferentes4. 

O tratamento da incontinência anal 
deve ser individualizado, sendo neces-
sária uma investigação minuciosa de 
sua causa. O grande impacto na quali-
dade de vida dos pacientes portadores 
desta afecção, a elevada morbidade e 
o alto custo de alguns tratamentos têm 
levado ao aprimoramento destas técni-
cas e criação de outras. 

Recentemente, após fase de expe-
rimentação em ratos, a aplicação de 
células-tronco no esfíncter anal está 
sendo indicada em humanos5. 
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resPonsabiliDaDe  soCial

Dia das Mães no Projeto Menina-mãe
 Dra. Ana Beatriz Soares 

 Diretora do Departamento de Responsabilidade Social e Coordenadora do Projeto Menina-mãe

As meninas foram se sentando e se aconchegando, algu-
mas com suas barrigas outras com seus bebês, no deck da 
nossa piscina. A frente delas, nas mesas, flores de muitas co-
res: amarelas, brancas, ramos verdes, prateados, uma espon-
jinha verde e um papel celofane. Estes eram os instrumentos 
para nossa oficina. Ninguém sabia muito bem como seria!

 E aí, entra em cena o instrumento mais importante des-
ta oficina: a leveza da palavra (de duas queridas amigas e 
pacientes) sem esforço, sem se preocupar com um tom for-
mal. Falando com a alma o que todos nós precisamos ouvir.

 Palavras de leveza da alma, de sentimento em relação ao 
outro; palavras de bondade, palavras de otimismo. 

Um tom da palavra que parecia vir de outro planeta. Pa-
lavra com sorriso nos lábios e no coração palavra de quem 
vive esta mensagem. Mensagem de alegria, de amor, de 
esperança e de cooperação.

Até os dois passarinhos de peito amarelo, nossos compa-
nheiros de lanche, nas tardes de 6º feiras reverenciaram o 
momento com sua presença! 

Além das palavras, somente o que se ouvia era o click da 
máquina fotográfica, registrado por outro amigo que cap-
tara este momento mágico!

Com o nosso corpo e alma preparados cada uma mon-
tou sua ikebana, uma mais linda que a outra! Não só pelas 
meninas, mas também por todas as voluntárias porque a 

Poema
A beleza da flor,
Quando a fixo, compenetrado,
Volto a sentir
Quão profundas são
As bençãos de Deus

Conheci a alegria do mundo,
Ao adornar minha sala
Com a camélia que floresceu
No jardim.

Aqueles que têm
O desejo ardente de se igualar
À beleza das flores,
Possuem corações
Que a elas se assemelham.

Mokiti Okada

leveza da alma contagiou todas nós. E assim foi nossa Fes-
ta das mães de mães adolescentes, guerreiras, lutadoras e 
conscientes.
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Agenda

Cultural 

Cine 
Debate 
& Ciclo de 
Cinema:

Caroline (Fanny Ardant), 60 anos, 
duas filhas na faixa dos 30, é casada 
e dentista aposentada. Tenta quebrar 
a rotina tediosa frequentando um clu-
be da terceira idade e acaba sentindo 
atração por Julien (Laurent Laftte), um 
jovem professor de informática. Apesar 

da diferença de idade, os dois iniciam uma relação amorosa. Mas Caro-
line é casada, e seu marido Philippe (Patrick Chesnais) vai fazer o que for 
necessário para recuperar sua esposa. O filme não propõe julgamentos 
morais, mas uma reflexão sobre o desgaste das relações conjugais e a 
descoberta de novos prazeres numa faixa etária na qual muitos desistem 
de sentir a vida. Comentários de Sérgio Luiz dos Santos Prior (Médico 
Psiquiatra e Cinéfilo) e Maria Cristina Caetano de Paiva Priante (NPSR).

Os belos dias (França, 2013) 
Direção: Marion Vernoux/Elenco: Fanny Ardant, Laurent Lafitte, Patrick Chesnais, Jean-François 
Stévenin, Fanny Cottençon

07 de junho de 2014  -  16hCINE DEBATE

Tema do primeiro semestre de 2014: O Envelhecer

03/06 - 19h: Reunião do Departamento de Diagnóstico por 
Imagem “Tomografia Computadorizada do Abdômen na Ur-
gência - Aspectos de Imagem” - Dr. Gustavo Gomes Mendes

03/06 – 20h: Reunião do Departamento de Nutrologia “Con-
ceitos Básicos e Atualização em Dieta Enteral”

04/06 – 19h30:  Aula do Departamento de Oftalmologia “Re-
tinopatia Central Serosa - Buraco Macular - DMRI Retinopa-
tia da Prematuridade” - Dr. Guilherme Matte

05/06 –17h: Curso Principles and Pratice of Clinical Research – Harvard

05/06 – 20h: Reunião do Departamento De Coloproctologia

06/06 – 19h30 : Reunião Anátomo Clínica - Prof. Dr. Roberto 
Focaccia e Prof. Dr. Ângelo Sementilli

10/06 – 20h: Reunião do Movimento Loss: Ari Friedenbach – Ve-
reador e Presidente da Comissão de Direitos Humanos, Cidada-
nia e Relações Internacionais da Câmara Municipal de São Paulo

11/06 – 20h: Reunião do Departamento de Dermatologia

12/06 – 17h: Curso Principles and Pratice of Clinical Research – Harvard

16/06 – 20h: Reunião do Departamento de Alergia

18/06 – 19h30: Aula do Departamento de Oftalmologia “Ci-
rurgia Refrativa - Bases e Técnicas” - Dra. Adriana Rainha

25/06 – 19h30: Aula do Departamento de Oftalmologia 
“Vantagens do PRK x LASIK” - Dr. Marcos Garcia

19/06 – 17h: Curso Principles and Pratice of Clinical Research – Harvard

11/06 – 19h30: Aula do Departamento de Oftalmologia 
“Vitrectomia - Indicações, Técnica Cirúrgica, Uso de Gases, 
Óleo e Pós Operatório” - Dr. Gustavo Grottone

25/06 – 20h: Reunião do Departamento de Dermatologia

26/06 –17h: Curso Principles and Pratice of Clinical Research – Harvard

07/06 – 16h: Cine Debate

12/06 – 20h: Reunião do Departamento de Coloproctologia

27/06 – 19h30: Palestra Projeto Cuide-se, Doutor! “Spa mental - Dei-

xe sua mente limpa para criação de novos desafios!” – Simone Goliath

04/06 – 19h30:  Palestra Departamento de Ginecologia e 
Obstetrícia “Educação Continuada em Tocoginecologia – 
Consequências do Estresse na Mulher Contemporânea? 
Como Diagnosticar e Tratar” – Prof. Dr. Jarbas Magalhães 
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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

Projeto  CuiDe-se, Doutor!

27/06 - Spa mental - Deixe sua mente limpa para criação 
de novos desafios!

25/07 - Os 7 hábitos das pessoas de sucesso.

Agenda - Palestras do Projeto Cuide-se, Doutor!

APM Santos nos 
10 km Tribuna FM

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.


