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J O R N A L  D A

Federada da

APM Santos prepara o 
V Congresso Interdisciplinar
Neste ano, o evento terá como tema central Desafios da Assistência 

Médica Brasileira nos Dias Atuais e contará com a participação de 

nomes consagrados na região, além de profissionais convidados, 

que virão de fora para compartilhar suas experiências com médicos, 

residentes e estudantes. Página 05.

Intolerância à Lactose
O assunto entra nas dietas da moda e provoca confusão ente leigos, espe-

cialmente entre as mães. Nesta edição, a pediatra Ana Beatriz Soares ex-

plica as diferenças entre intolerância à lactose e alergia ao leite. Página 04.

A partida de um grande 

companheiro
Raimundo Macedo morre precocemente, dei-
xando um vazio na área da Saúde. Profissionais, 
pacientes e pessoas ligadas a ele de diferentes 
modos vão sentir falta do homem íntegro e bata-
lhador, que deixou marcas importantes por onde 
passou. Página 02.
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Quem conheceu Raimundo Macedo, conheceu um médico de verdade e 
um companheiro de profissão como poucos. Exemplo de dignidade, 
delicadeza, inteligência e carinho pelas pessoas, Macedo partiu preco-

cemente, aos 69 anos, deixando de luto não só familiares e amigos, mas toda a 
cidade que ele adotou.

Vindo do Ceará para fazer residência na Santa Casa de Santos, Macedo acabou 
ficando e, aqui, construiu uma trajetória brilhante. Tornou-se referência, tanto 
como cirurgião pediátrico, quanto como gestor. À frente da Unimed, desde 2010, 
implantou e consolidou programas pioneiros e definitivos. Não sem motivo, em 
2014, foi reeleito por aclamação e unanimidade.

Macedo tinha planos, muitos planos.
Entusiasmado, trabalhava pelo fortalecimento da cooperativa, sonhava com a 

implantação de um hospital para atender as necessidades dos associados e ten-
cionava abrir mais uma unidade de Pronto Atendimento. 

Atento aos problemas da categoria, Macedo nunca se escondeu. Esteve pre-
sente e envolvido nas lutas por condições dignas de trabalho e, mesmo como 
administrador, defendeu melhor remuneração para os médicos conveniados.

Raimundo Macedo atuou com responsabilidade, interferiu com seriedade e o 
seu temperamento gregário deixou marcas por onde passou. Vai fazer falta, es-
pecialmente para jovens profissionais que poderiam ter naquele homem, simpá-
tico e de convicções transparentes, um farol para seguir na direção da Medicina 
comprometida com o paciente.

Vencido pelo câncer, ele deixa um legado de conquistas e realizações que enchem 
de orgulho e admiração a todos que tiveram a oportunidade de conviver com ele.

Falo por mim e, seguramente, pelos meus colegas, que Raimundo Macedo vai 
ficar para sempre em nossos corações e, enquanto estivermos por aqui, faremos 
o possível para honrar a sua memória e os seus ensinamentos. 

Até a vista, caro amigo!
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APM Santos na agenda dos 
grandes eventos

O depar tamento 
de Endocrino-
logia da APM 

Santos promoveu o                   
I Endolitoral, com a par-
ticipação do presidente 
da Sociedade Brasilei-
ra de Endocrinologia e 
Metabologia, Alexandre 
Hohl, o presidente da 
Sociedade Brasileira de 
Diabetes, Luiz Alberto 
Andreotti Turatti e Ana 
Cláudia Latronico, pro-
fessora titular da USP. A 
realização do evento co-
locou Santos na rota dos 
grandes eventos nacionais.

Diante do auditório 
lotado de profissionais, 
residentes e estudantes,   
a  diretoria da APM San-
tos rendeu homenagem 
à Abraão Scazufca, pela 
carreira de prestígio e 
pelos serviços prestados 
na área da endocrino-
logia, na cidade. Foram 
muitos anos de dedicação 
ao ensino e aos pacientes.

“O I Encontro dos En-
docrinologistas de San-
tos foi a realização de um 
sonho. Esperamos que o 

encontro estimule um nú-
mero maior de colegas a 
frequentar as reuniões do 
departamento, que acon-
tecem todas as primeiras 

Dra Ana Paula Lins de Souza
Médica

Presidente do Departamento de Endocrinologia da APM Santos

quartas-feiras do mês”, 
diz Ana Paula Lins de 
Souza, presidente do De-
partamento de Endocri-
nologia, da APM Santos.

Luciana Araújo Fotografia

Para comemorar o 
Dia dos Namorados, a 
APM vai promover um 
jantar que vai reunir, 
na sede, casais de as-
sociados e convidados. 
O cardápio será assi-
nado por Rosely Even-
tos e a música vai ficar 
por conta de Rodolfo 
Khoury.

 A festa está marcada 
para 11 de junho, às 
20 horas, e os convites 
estarão à venda, em 
breve, na secretaria da 
Associação. Sócios pa-
garão R$ 90,00 e não 
sócios R$ 110,00.

CiEntífiCo SoCial

Noite 
Romântica 
já tem data 

marcada
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Intolerância à Lactose: 
o que há de verdade?

A primeira  grande verdade:  
intolerância a lactose e 
alergia a leite de vaca são 

situações completamente diferentes 
sob o ponto de vista clínico, fisiopa-
tológico e de prognóstico, frequente-
mente,  motivo de grande confusão.

Alergia à leite de 
vaca é a reação imu-
nológica adversa às 
proteínas  do leite, 
em geral na faixa 
etária pediátrica. 
É transitória e, em 
geral, tende a de-
saparecer entre 3 e 
5 anos de idade. O tratamento deve 
ser a restrição total ao produto.

A intolerância, por outro lado, é a in-
capacidade total ou parcial de digerir 
o açúcar existente no leite (lactose) por 
falta ou insuficiência da enzima lactase. 
Ocorre  a partir do 5º ano de vida, é 
permanente, mas o paciente pode to-
lerar pequenas quantidades de leite. A 
maioria dos adultos consegue ingerir 
o equivalente a um copo de leite por 

dia, desde que fracionado.
A insuficiência de lactase faz com que 

a lactose chegue ao intestino grosso 
inalterada e produza a fermentação de 
bactérias, resultando na formação de 
ácido lático e gases. Este ácido pode 
ser demonstrado na respiração (H2) e, 

desta forma, faz-
-se o diagnóstico 
desta patologia.

O teste – de H2 
expirado com so-
brecarga oral de 
lactose – é con-
siderado padrão 
ouro por ser sen-

sível e específico, de fácil execução 
e não invasivo, podendo ser feito 
em crianças e idosos. É realizado 
por meio de respirações forçadas 
(sopro) no momento e 5’ 15’ 30’ 60’ 
90’ e 120’ após a ingestão de lacto-
se a 10%. Além do diagnóstico de 
intolerância à lactose pode-se  fazer 
outros diagnósticos como Intole-
rância à frutose e sobrecrescimento 
bacteriano.

Com este método, que oferece um 
diagnóstico correto, é possível tratar 
desta patologia que causa transtornos 
e desconfortos severos aos pacientes e, 
muitas vezes, limitam o  convívio social. 

A partir da década de 60, pesquisas 
em todo o mundo demonstraram que 
o desaparecimento da atividade da 
lactase, na vida adulta é uma condi-
ção comum nos seres humanos e pes-
quisas mostram que 70% dos brasilei-
ros sofrem de intolerância nos níveis 
leve, moderado ou grave.

CiEntífiCo

“É possível tratar desta 
patologia que causa trans-

tornos e desconfortos 
severos aos pacientes 
(e que) muitas vezes, 

limitam o convívio social” 

Aconteceu na 
APM Santos 

Dr. Luiz Formentin ministrando 
aula do Curso de Aprofundamen-
to em Oftalmologia “Ametropias 
Oculares” para os residentes do 
Hospital Ana Costa, Hospital San-
to Amaro e Santa Casa de Santos.

Dra Ana Beatriz Soares
Pediatra

Confira esta e todas as edições 
anteriores do Jornal da 

APM Santos em nosso site: 

www.apmsantos.org.br
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SoCialCiEntífiCo

APM Santos prepara Congresso para Agosto

O V Congresso 
Interdisciplinar da 

APM Santos e o VII Encontro do Clu-
be Benedicto Montenegro – Regio-
nal Litoral do CBC serão realizados 
conjuntamente  em agosto de 2016, 
trazendo para reflexão o tema Desa-
fios da Assistência Médica Brasileira 
nos Dias Atuais.

As palestras vão acontecer entre 

os dias 15 e 18, das 19h30 às 22h00, 
e as inscrições gratuitas poderão 
ser feitas em breve, na secretaria da 
APM - na Avenida Ana Costa 388, 
no Gonzaga, ou pelo e-mail cienti-
fico@apmsantos.org.br.

Entre as palestras confirmadas 
até o momento estão Vacinas para 
Adultos, por Helena Sato, Hemorra-
gia Digestiva Alta, por Airton Zogaib 

Rodrigues, Consultório de Rua, por 
Evaldo Stanislau Affonso de Araújo, 
Dor Craniofacial, por Percio Ramón 
Becker Benitez, Diagnóstico e Trata-
mento dos Transtornos da ATM, por 
Dr. Douglas Benedecti, Cirurgia Or-
tognática, com abordagem de Fued 
Salmen e Cuidados na Demência 
Avançada, tema que ficará a cargo 
de Lilian Schafirovits Morillo.

Posse da Nova Diretoria do CBCSP
Dentre os novos integrantes da diretoria 
da Regional Litoral do Colégio Brasilei-
ro de Cirurgiões, empossados no último 
dia 12 de março, em evento realizado 
na Associação Paulista de Medicina, es-
tava Carlos Henrique de Alvarenga Ber-
nardes, ex-presidente da APM Santos.
Durante o próximo biênio 2016/2017, 
Bernardes ocupará o cargo de vice-
-mestre da entidade, ao lado de Osval-
do Júnior B. Marques, que atuará como 
secretário e João Carlos M. V. Guido, 
que será o tesoureiro.

No evento, o mestre do Capítulo de São Paulo do CBC, o médico 
Sidney Roberto Nadal, ao lado de Marina Rodrigues Lopes Bernardes, 

mulher do novo vice-mestre, Carlos Henrique de A. Bernardes
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Menina-mãe agita a 
sede da APM Santos

O desfile realizado no últi-
mo dia 29, foi um grande 
sucesso e reuniu mais de 

150 pessoas em um evento que 
apresentou a tendência da moda 
para os próximos meses.

Assinados por Marina Menezes, 
estilista consagrada na região, 
os modelos da coleção outono/
inverno 2016 exibiram cortes e 
tecidos diferenciados, em looks 

rESponSabilidadE SoCial

próprios para ocasiões formais e 
descontraídas.

Marina Menezes, que comanda 
a marca, realiza eventos solidários 
regularmente e, desta vez, o Meni-
na-mãe foi o projeto contemplado 
com toda a renda do desfile. 

Quem perdeu a apresentação 
ainda pode conhecer as criações 
na Rua Paraguai, 155, no Gonzaga, 
em Santos.

•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

Vem aí…
Mais uma Noite da Pizza, 

com música ao vivo e um car-
dápio diferenciado. Em breve, 
os convites estarão a venda na 
secretaria da APM Santos e os 
interessados já podem fazer as 
suas reservas na secretaria. 

Toda a renda será revertida 
para o transporte e alimenta-
ção das integrantes do projeto 
Menina-mãe.

Em andamento
As participantes do projeto 

desenvolvido na APM Santos, 
que ingressaram no progra-
ma Jovem Aprendiz, já fizeram 
grandes progressos.

Além de palestra motivacio-
nal, as integrantes do projeto 
Menina Mãe, que têm frequen-
tado as aulas na Universidade 
Paulista - UNIP, passaram por 
testes vocacionais. 

Os resultados vão ajudar as jo-
vens grávidas e aquelas que já 
são mães a entender melhor as 
suas habilidades e interesses e 
facilitar a escolha de um cami-
nho profissional.
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CiEntífiCo

Agenda 
Científica
Agenda 
Científica

O Núcleo de Psicanálise de Santos e Região apre-
senta, no dia 21 de maio, às 16 horas, no auditó-

rio da APM Santos, o filme Irina Palm, de 2007, dirigida 
por Sam Garbarski.

Maggie é uma viúva na casa dos cinquenta anos, que 
precisa conseguir dinheiro para pagar o tratamento do 
neto, internado no hospital com uma doença rara e de 
difícil tratamento. Vagando pelas ruas do Soho, ela vê 
um anúncio na porta do clube privê Sexy World, que 
diz que procura uma “recepcionista”. Maggie aceita 
emprego na boate onde torna-se prostituta. Pela idade 
avançada, Maggie recebe uma inusitada tarefa de mas-
turbar os homens através de um buraco enquanto fica 
fechada em um pequeno quarto. Com o tempo, ela se 
acostuma com o emprego e logo fica conhecida como 
Irina Palm, a dona das mãos mais macias de Londres.

Os comentários serão feitos por Marco Antonio Bar-
bosa de Freitas - Juiz de Direito da Primeira Vara Civil 
de São Vicente e Professor de Direito da Universidade 
Santa Cecília e por Benedita de Lourdes Carvalho Ro-
drigues - Psicanalista. 

A sessão é aberta ao público e tem entrada franca.

Cultural

02/05 – 17h: Workshop MAVIC de Vítimas Queimadas 
04/05 – 19h: Aula do Departamento de Oftalmologia da APM 
Santos
04/05 – 20h: Palestra Departamento de Pediatria “360° da 
Alergia Alimentar – Do Diagnóstico à Tolerância”
04/05 – 20h: Reunião Departamento de Endocrinologia da APM 
Santos
05/05 – 17h: Aula PPCR Harvard
05/05 – 17h: Liga de Aleitamento Materno UNILUS 
05/05 – 18h: I Interligas UNIMES
06/05 – 18h: I Interligas UNIMES
07/05 – 08h: Palestra Departamento de Anestesiologia “Curso 
de Bloqueios Guiados por Ultrassom”
10/05 – 19h30: Workshop H1N1 e Gestação
10/05 – 19h30: Reunião do Departamento de Dermatologia 
da APM Santos
11/05 – 19h: Aula do Departamento de Oftalmologia da 
APM Santos
12/05 – 08h: Workshop - Atendimento a Múltiplas Vítimas
12/05 – 17h: Aula PPCR Harvard
12/05 – 19h: Palestra Departamento de Ortopedia da APM Santos
16/05 – 20h: Reunião Departamento de Alergia da APM Santos
17/05 – 19h: Liga de Cardiologia UNIMES
18/05 – 19h: Aula do Departamento de Oftalmologia da APM 
Santos
19/05 – 17h: Aula PPCR Harvard
19/05 – 19h: Liga de Transplante de Órgãos e Tecidos UNILUS
21/05 – 08h: Dia do AVC - Liga de Neurologia UNIMES
23/05 – 19h: Liga de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Ca-
beça e Pescoço
24/05 – 19h30: Reunião do Departamento de Dermatologia 
da APM Santos
25/05 – 19h: Aula do Departamento de Oftalmologia da APM 
Santos
25/05 – 20h: Aula do Departamento de Cirurgia Geral da APM 
Santos  
26/05 – 17h: Aula PPCR Harvard
26/05 – 19h: Liga de Oncologia UNIMES
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SoCial

Noite ItalianaItaliana
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