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 “Como diz a maestria popular “recordar é 
viver”, e aqui estamos completando 40 anos com 
as mais lindas recordações de nossas dificuldades, 
frustrações, erros, acertos, crescimentos, retoma-
das, parcerias, reconhecimentos, agradecimentos, 
premiações, certificações, regulações, enfim, somos 
feitos de sentimentos e com eles amadurecemos 
e tornamo-nos mais justos”. Com essas palavras, 
o médico Cyro Britto, diretor do Grupo Policlin, 
abre o Editorial da revista comemorativa do 40º 
aniversário da empresa.

A ousadia e o idealismo de um grupo de jovens 
médicos recém-formados, durante a década de 70, 
fizeram nascer o primeiro Hospital Policlin em 
São José dos Campos. A ideia era trazer para cá 
uma estrutura hospitalar que se aproximasse das 
mais modernas do país. “O Policlin já nasceu como 
referência na área da saúde em nossa cidade, tanto 
para a classe médica, quanto para a população”, 
lembra Sérgio dos Passos Ramos, presidente da 
APM São José dos Campos. “O projeto audacioso 
desses médicos foi fundamental para a trajetória 
do setor que, com a chegada de novos empreen-
dimentos e investimentos, resultou no avançado 
centro regional que somos hoje”.

Policlin comemora 40 anos

Com mais de mil profissionais especializa-
dos, o Grupo Policlin se divide em diversas uni-
dades de negócios, atuando no setor hospitalar, 
comercialização e administração de planos de 

saúde e na prestação de serviços de saúde 
empresarial. Há unidades em São 

José dos Campos, Jacareí, Taubaté e 
Caçapava. Sua rede credenciada de 
médicos se estende por todo o Vale 

do Paraíba, litoral norte e sul de Minas, além de 
oferecer atendimento nacional nas urgências ou 
por acordos operacionais.

Na área de prestação de serviços de saúde, o 
Grupo oferece diagnóstico por meio de seus labo-
ratórios de análises clínicas, centro de reabilitação 
e fisioterapia, centro médico, centro diagnóstico, 
medicina e segurança ocupacional e ambulatórios 
médicos terceirizados em empresas.

Hospital e 
Maternidade 
Taubaté

Hospital Policlin em São José dos Campos

Hospital e Maternidade Jacareí
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 Diagnóstico e tratamento das doenças hematológicas e onco-hema-
tológicas (linfomas, mieloma múltiplo, leucemias agudas e crônicas)

 Centro de referência no Cone Leste Paulista (unidades de atendimento 
em Jacareí, São José dos Campos e Taubaté)

 Única equipe credenciada pelo Ministério da Saúde para transplantes 
de medula óssea no Vale do Paraíba

Dr. Evandro Secchi Rosa
CRM 87757

Dr. Fernando Callera
CRM 74971

Tel: (12) 3207-9846 • 8193-0810
Rua Euclides Miragaia, 700 - Sala 75 
Centro - São José dos Campos - SP

www.centrodehematologiadovale.com.br 

DIRETORES

Editorial

novos associados

É tempo de renovar nossos 
mais elevados sentimentos 
de solidariedade, de respeito 
e amor ao próximo e de 
valorização da vida. 

Feliz natal! Feliz 2014!

diretoria da aPM
são José dos campos

De médico
para médico

classiFicados

alUGa-sE sala na Rua Prudente Meirelles 
de Moraes, 291, S 01, 27 m², térreo, toilette, 
miniescritório, recepção e copa independentes, 
garagem pelos fundos. Em frente ao portão do 
Parque Vicentina Aranha. Preço: R$ 1.000,00 
(hum mil reais) mensais. Fones: Dilcéa 12 
99713-1124 / Alfredo 12 98252-9796.

A APM São José dos Campos saúda e dá 
boas-vindas a seus novos associados!

• Anibal Domingos Filho – Cirurgia Geral
• Edgar Saito – Ortopedia e Traumatologia
• Guilherme de Campos Marino – Cirurgia 
Pediátrica
• Rosana Seleri Fontes – Ginecologia e 
Obstetrícia

Estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS), intitulado 
“Uma verdade universal: não há saúde sem profissionais”, revelou 
que o Brasil possui profissionais de saúde suficientes para atender 
às demandas da população. O estudo foi divulgado em novembro 
durante o 3º Fórum Global sobre Recursos Humanos para a Saúde, 
em Recife (PE).

De acordo com o relatório, o número de profissionais atuando 
no país é superior ao mínimo estabelecido pela OMS. A cada 10 
mil habitantes, trabalham 81,4 profissionais, enquanto que a 
meta fixada pela organização no Relatório Mundial de Saúde de 
2006 é de 22,8 profissionais de saúde para cada 10 mil habitantes.

O problema no Brasil, no entanto, é a desigualdade entre 
as regiões. Com uma média nacional de 17,6 médicos por 10 
mil habitantes, há, por exemplo, uma densidade de 40,9 por 
10 mil no Rio de Janeiro, enquanto no Maranhão este número 
é de apenas 7,1 para cada 10 mil habitantes.

O estudo confirma o diagnóstico apontado desde o início 
pelas entidades médicas sobre a má distribuição no país. Uma 
das alternativas para esta disparidade entre as regiões seria 
a interiorização da medicina, com médicos trabalhando em 
regime de rodízio em regiões remotas.

Já para melhorar a distribuição de médicos em locais 
distantes, mas com um pouco mais de provimento, seria necessário 
estabelecer uma carreira de estado, a nível federal, ou pelo menos 
com contrato de trabalho com adequada segurança jurídica.

Confira o estudo da OMS e faça download em: 
http://goo.gl/s7ijrS
 

*Site da AMB, com informações
do portal da revista Época

OMS confirma:
não faltam médicos

Em 1970, um grupo de jovens médicos teve o sonho 
de construir um hospital em São José dos Campos. 
Queriam que fosse diferente, moderno, participativo. 
Nascia o Hospital Policlin.

Primeiramente servia apenas aos seus sócios. Na 
década de 80 o Hospital Policlin passou a receber os médicos 

dos diversos outros grupos. Quebrando paradigmas, 
rompeu com os corpos clínicos fechados (muitas 
vezes escravizantes) de outrora e provou que, em 
se tratando de médicos e de medicina, somar é mais 
importante que dividir e que a boa prática médica não 
tem donos. O conjunto de ações dos médicos é que 
transformam a Medicina.

Somente por isso o Policlin já merece o 
respeito de todos os médicos de São José. Mas 
não é só por isso. O Policlin cresceu e, mantendo 

o sonho dos jovens médicos, passou a ser referência em 
atendimento de qualidade no Vale do Paraíba.

Este mês, empresários e lideranças de nossa cidade, 
entre eles nós médicos, nos juntamos para sonhar com 
a cidade que queremos: São José 2030.

Parabéns aos médicos que acreditaram e fundaram 
o Policlin.

Parabéns aos joseenses que estão sonhando com 
uma cidade melhor.

É preciso sonhar e acreditar nos sonhos. 
Estamos nessa!

Dr. Sérgio dos Passos Ramos
Presidente da APM SJCampos

Previna-se.
Dê esse presente para a sua saúde!

O IOV deseja a todos um feliz 
Natal e um Ano Novo de muitas 
vitórias e realizações!

Dr. Carlos Flávio Turci
Responsável Técnico

CRM-SP 27301

www.iov.com.br

“O futuro pertence àqueles que acreditam 
na beleza de seus sonhos.”

Elleanor Roosevelt

O Natal se aproximando e a correria para que ninguém fique 
fora da lista de presentes já começa. Que tal dar uma passadinha 
no Clube de Benefícios e conferir todas as promoções que nossos 
parceiros oferecem para o associado APM?

Na Maria Presenteira, por exemplo, são 10% de desconto 
nos produtos do site. A Fast Shop também traz ofertas em vários 
produtos, como na linha de smartphones. Mas, se o interesse for 
por deliciosas sobremesas, vá até a página da Que Seja Doce e 
encontre macarons, brigadeiros e cannelés.

E para quem tem interesse em aprender um segundo idioma, 
o Centro Britânico oferece descontos de até 20%.

Consulte o Clube de Benefícios e comece já a escolher os 
presentes do Natal. Se você ainda não se cadastrou, basta acessar 
www.apm.org.br/clubedebeneficios/acesso.aspx ! 

Clube de Benefícios

Jornal do
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Tecnologia a serviço da vida
Ressonância Magnética de Alta De� nição
Tomogra� a Computadorizada Multislice
Radiologia Digital
Mamogra� a Digital*

Ultrassonogra� a Geral e Morfológica*

Densitometria Óssea*

www.tomovale.com.br

SJCAMPOS  —  R. Teopompo de Vasconcelos, 41 - Vl. Adyana • 12 3202 6222
JACAREÍ  —  R. João Américo da Silva, 230 - Centro • 12 3953 4233
CAÇAPAVA  —  Av. Dr. Pereira de Mattos, 50 - Centro • 12 3653 4433

*Entrega 
imediata dos 
exames, com 

laudo

A APM São José dos Campos participou do 'São José 2030' - um evento 
exclusivo que propôs uma série de debates e trocas de experiências bem 
sucedidas em outros municípios, com autoridades nos temas urbanismo e 
economia, os dois pilares de uma sociedade.

Para o engenheiro Ozires Silva, um dos líderes do grupo, existem sinais 
de perigo na cidade: "Índices mostram que se não estamos na estagnação, 
estamos caminhando pra ela. Temos potencial de crescimento e não podemos 
desanimar. Vamos, juntos, reagir", afirmou.

O empresário Ronald Levinsohn (Shopping Colinas) também externou 
sua preocupação: "São José parou no tempo. Temos potencial e precisamos 
mudar a rota para trazer de volta o desenvolvimento para o município. Podemos 
transformar nossa cidade".

A Associação Paulista de Medicina participou do Fórum sendo 
representada pelos seus diretores, Hélio Alves de Souza Lima, David Lima, 
Marco Antonio Fioravante, Sérgio dos Passos Ramos e outros colegas. A 
APM também foi responsável pelo envio de convites para todos os grupos 
médicos de São José dos Campos.

A cidade desponta como centro de referência em saúde e, seguramente, 
este é um dos diferenciais da São José do futuro.

APM participa do 
‘São José 2030’

A APM São José dos Campos criou novo Blog que traz em primeira mão as principais notícias da medicina, movimento médico e da própria APM. Desen-
volvido na plataforma Wordpress, pode ser lido tanto na Web como na maioria dos celulares e Smartphones. Para acessar, basta escrever no seu navegador:  
http://www.apmsjc.wordpress.com/ ou http://wp.me/3nOSj 

Acesse o nosso Blog!

Lideranças de diversos setores estão reunindo ideias e esforços visando a um futuro melhor 
para São José dos Campos

A Associação Paulista de Medicina de São José dos Campos agradece a presença dos 
médicos e representantes do setor saúde desta cidade pelo comparecimento ao São José 2030.

São José dos Campos nasceu como cidade pioneira no tratamento da doença pulmonar 
e depois se transformou em polo pioneiro de ciência e tecnologia. São José oferece hoje 
entre todos os seus serviços médicos, inclusive os públicos, uma excelência de qualidade.

Não existe desenvolvimento sem saúde e os médicos estão participando do planejamento 
do futuro de nossa cidade.

Sérgio dos Passos Ramos
Presidente

Agradecimento

Jornal do
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A proposta de emenda à Constituição que cria a carreira de médico de Estado (PEC 
454/09) foi aprovada no dia 20 de novembro, pela comissão especial.

O relatório aprovado é do deputado Eleuses Paiva, do PSD de São Paulo, e altera o 
texto original do deputado Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás.

Segundo o texto aprovado, o médico de Estado deverá ingressar na carreira por 
meio de concurso público, e só poderá atuar no serviço em regime de dedicação exclusiva.

A proposta que estabelece piso salarial de R$ 15.187,00 para os médicos de Estado 
segue agora para votação no Plenário da Câmara, em dois turnos.

Quando compartilhou o caso nas redes sociais, a médica Kátia Goes não imaginava que teria 
tanta repercussão. Funcionária há 2 anos no posto de saúde de Rocha Miranda, na Zona Norte do 
Rio de Janeiro, ela foi informada, por meio de sua gerente, que em novembro passaria a atender 
em outra unidade, por determinação da Coordenação de Área Programática, setor da Secretaria 
Municipal de Saúde. Kátia conta que, ao questionar sobre a transferência repentina, a explicação 
que recebeu foi de que “chegaram os médicos do programa" e de que um deles iria para seu lugar.

Inconformada com a situação, a médica não aceitou a transferência e sugeriu que a man-
dassem embora. “Eu tenho todo um carinho pelos meus pacientes, já tinha trabalhado no posto 
anteriormente e atendo hoje pessoas que também foram meus pacientes quando criança". Para 
tentar reverter sua dispensa da unidade, Kátia encaminhou o caso para o Cremerj, Sindicato 
dos Médicos do Rio de Janeiro e ouvidoria do SUS, além de relatar sua situação no Facebook, 
como forma de desabafo.

No dia seguinte, um representante da Coordenação de Área foi até a unidade para desfazer a 
ordem de transferência, desculpando-se pelo mal entendido. “Eu tenho certeza que foi por conta 
da postagem. As denúncias nos órgãos não tiveram tempo para tanto”, aposta, referindo-se ao 
barulho causado pelo relato na internet. “Ouvi vários comentários, sugestões, alguns colocaram 
referências de casos semelhantes. Depois eu entrei novamente e tinham até pessoas dizendo 
que meu perfil era fake e que era tudo mentira. A quem interessaria desacreditar a história?”

Questionada se pensa ter sido realmente um engano, a médica nega: “isso já veio a mim 
como um fato consumado, até chegar ao meu conhecimento, a coisa passou por várias pessoas. 
Creio que não achavam que ia ter uma repercussão tão grande, e devem ter voltado atrás pela 
dimensão que tomou”. Localizada na periferia, Katia descreve a unidade em que trabalha como 
simples, mas em uma rua de fácil acesso, e com estrutura e materiais necessários para o aten-
dimento adequado da população.

Ela conta que viu a documentação com a solicitação de médicos do programa para a sua 
unidade, mas questionou ao representante da Coordenação por que os estrangeiros não foram 
encaminhados para outras unidades da região que ela sabia que estava sem médicos. “Ele não 
soube me dizer. No fim das contas, os cubanos foram para um posto próximo daqui”.

 

Fonte: Comunicação AMB

Médica relata demissão 
motivada por Mais Médicos

comissão aprova
PEc da carreira médica

A APM São José dos Campos foi vice-
campeã de futebol de campo e de truco 
no XXVI Jogos do Dame, realizados em 
novembro. Os médicos ainda abocanharam 
o terceiro lugar no futsal. A tradicional 
competição é composta por disputas dire-
cionadas exclusivamente para profissionais 
liberais de São José dos Campos. Nesta 
edição, participaram dentistas, advoga-
dos, médicos, engenheiros, economistas 
e profissionais de Educação Física, que 
disputaram as modalidades de futebol de 
campo, futebol de salão, xadrez e truco. 
Além destas modalidades, as associações 
tiveram o desafio de disputar pontuação 
com a arrecadação de alimentos, que foram 
doados ao Asilo Santo Antônio.

Jogos do daME

Jornal do
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R. Prudente Meirelles de Moraes, 646 Vl. Adyanna
São José dos Campos, SP – Tel. (12) 3942-2009

www.hospitalreger.com.br

Reabilitação e pós-alta hospitalar para idosos
com défi cits físicos e cognitivos.

Internação e hospital-dia.
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Giro ráPido

A APM São José dos Campos inicia 2014 em clima 
de comemoração. Será um ano de muitas atividades 
para marcar o 60º aniversário da entidade. Participe!

A Associação foi fundada em 24 de fevereiro de 
1954, por 35 médicos, a maioria deles tisiologistas que 
atendiam nos sanatórios para tuberculosos. 

O primeiro presidente da entidade foi João 
Batista de Souza Soares. As primeiras reuniões, 
palestras e eventos promovidos pela APM Regional 
eram realizados no auditório da Faculdade de Direito 
ou na Santa Casa de Misericórdia. Em dezembro de 
1968, foi inaugurada a Casa do Médico, na Av. São José, 
sob a presidência de Antonio Mazzuco.

A Associação Paulista de Medicina comemorou no dia 29 de novembro 
o seu 83º aniversário. A entidade representa os médicos na capital paulista 
e no interior, por meio de Regionais, Distritais, Departamentos Científicos 
e Comitês Multidisciplinares.

Entre as frentes de atuação da APM estão a valorização do trabalho 
médico nos âmbitos público (Sistema Único de Saúde) e privado (planos 
de saúde); a defesa jurídica de seus associados; a atualização médica 
permanente em todo o estado, por meio de atividades presenciais e pela 
internet; e serviços e benefícios que facilitam o dia a dia do profissional, 
com o compromisso em atender com excelência todos os seus associados.

O Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa (IEP/
HSL) está com as inscrições abertas para a pós-graduação lato 
sensu 2014. Os 14 cursos oferecidos são voltados a médicos, 
enfermeiros e gestores da área de saúde, com vagas limitadas.

Os programas são desenvolvidos por especialistas 
brasileiros e internacionais, integrantes do corpo clínico 
do Hospital Sírio-Libanês, que compartilham o know how 
adquirido no exercício da profissão. 

Além disso, a moderna infraestrutura do IEP/HSL 
possibilita aos alunos mesclar ensino presencial e à distância 
e, assim, potencializar o aprendizado. 

Informações e inscrições no site da instituição: http://
iep.hsl.org.br/pos-graduacao

O IEP viValle disponibiliza alguns recursos 
para facilitar o desenvolvimento de novos 
projetos e ideias. Conheça os procedimentos. 

Para utilizar o suporte do Núcleo de 
Produção Científica IEP viValle, apresente o 
escopo do projeto inicial ao IEP, para que seja 
analisado pela direção. Se aprovado, formate 
e apresente ao Núcleo o escopo inicial da 
pesquisa com uma apresentação das planilhas 
para coletas de dados e objetivos principais. 

Você terá o suporte de três profissionais 
para orientá-lo nas seguintes disciplinas: 
Estatística; Metodologia Científica; Tradução/
revisão 

Exigências para utilização:
• Incluir a afiliação da pesquisa ao Hospital 

viValle, independente da realização do projeto 
também em outra instituição de saúde.

•  Ao ter a  pesquisa publicada ,  o 
profissional deve enviar os comprovantes 
(revistas, certificados, fotos de participação em 
congresso, etc.) para a direção do IEP viValle. 

Verificar com a administração do IEP a 
quantidade de horas para cada disciplina. Saiba 
mais em www.iepvivalle.com.br

IEP
viValle

Pós-graduação
no Sírio-Libanês

APM SJC
faz 60 anos

83º aniversário da APM

Jornal do
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Ligue hoje: 3922-1079. Siga-nos no Twitter @Apm_Sjc

A APM é livre PArA defender o Médico e A MedicinA.
Para ser livre, precisa ser forte. Seja sócio da APM. 

 Departamento Jurídico
 Defesa Profissional
 Departamento DES: licenciamento veículos, cópia adicional da CRLV, carteira internacional de habilitação (011-3188-4270), 
através da APM SP
 Planos Sul América, Bradesco Saúde e Omint
 AGL Serviços contábeis (011-3188-4268), através da APM SP
 Preços diferenciados para associados em eventos científicos e sociais
 Preços diferenciados na compra de atestados (ASO, A, B) e CBHPM
 Sala de internet equipada (à disposição para associados)
 Fotocópias (cota mensal gratuita para associados)
 Locação do Auditório para palestras, reuniões e eventos científicos, com multimídia completo (data show, computador) a preço 
diferenciado para associados
 Estacionamento 24 horas (adquirindo o controle, somente associados)
 Divulgação no site da APM SJCampos (divulgação da clínica no guia médico, serviços como, divulgação de aluguel de salas, 
gratuito para associados APM)
 Convênio com a Escola de Inglês Wiseup (Desconto de 30% nas mensalidades, somente associados)
 Convênio com a Escola Canadense de Educação Infantil Bilíngue Maple Bear Canadian School (12)3209-8318
 Convênio com Instituto Wanderley Luxemburgo (Desconto de 30% nos cursos, medicina esportiva, fisioterapia, psicologia, entre 
outros, somente associados)
 Convênio com CIEE Centro de Integração Empresa Escola (Desconto de 36% para associados)
 Convênio com a Associação Comercial e Industrial, para usufruir de diversos produtos e serviços com desconto. Informações: 
rosangela.camargo@acisjc.com.br
 Jornal do Médico (mensal);
 Sócio da APM tem desconto em teatro, www.apm.org.br;
 Clube de Campo APM SP (Serra da Cantareira) http://www.apm.org.br/aberto/clube.aspx;
 Nós cuidamos do seu animalzinho como você cuida dos seus pacientes: Com Carinho, desconto especial para sócios da APM 
www.caocarinho.com.br ou 12-3922-8785

sErviços
- Seguros: saúde, vida, automóvel, planos 

de previdência privada.
- Burocracias: CNES, Folha de Pagamento, 

DETRAN, Cartório, Prefeitura, Aquisição da 
Tabela CBHPM, Vigilância Sanitária e DEMED*.

- Vantagens: classificados gratuitos no 
Portal e na Revista da APM.

- Compras: descontos especiais em pro-
dutos de empresas de eletrodomésticos, 
entre outras.

- Anúncios na Revista e no Portal.
cUltUra E lazEr
- Clube de Campo: 66 alqueires de muita 

natureza e total infraestrutura.
- Pinacoteca: renomados artistas como 

Volpi, Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral, 
entre outros.

ATUALIZE SEU CADASTRO! (12) 3922-1079   •   apm@apmsjc.com.br

- Eventos culturais: exposição de ar te, 
apresentações musicais, lançamentos 
de livros.

- Cursos de Artes: idioma, pintura, piano, 
entre outros.

coMUnicação
- Diagnóstico e Tratamento e São Paulo 

Medical Journal: revistas científicas 
indexadas na LILACS, Medline e Scielo.

- Revista da APM: publicação mensal com 
assuntos de interesse para o médico, tais 
como política médica, cultura, lazer, etc.

- Portal da APM: informações diárias sobre 
saúde e medicina.

EdUcação MÉdica continUada
Realizamos eventos em diversas áreas de 
atuação científica, visando à atualização 
profissional. Atualize seus conhecimentos 

participando das reuniões científicas, sim-
pósios, congressos, jornadas, palestras e 
cursos.
dEFEsa ProFissional
A Associação Paulista de Medicina desen-
volve um conjunto de atividades para o 
exercício da medicina dentro de padrões 
éticos, técnicos e científicos. Além disso, 
oferece assistência jurídica para associa-
dos, quando acusados de má prática da 
medicina.
clUbE dE bEnEFícios
O Clube de Benefícios da APM são oportu-
nidades imperdíveis de Empresas de porte 
onde os valores dos produtos e serviços 
são mais baixos que os de mercado, porque 
o Clube se relaciona diretamente com os 
fabricantes.

POR qUE SER SóCIO DA

APM SJC

bEnEFícios aPM sP qUE taMbÉM PodEM sEr Utilizados PElos sócios dE são JosÉ dos caMPos


