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APM SJC tem nova Diretoria

Francir 
Veneziani Silva

O médico reumatologista Francir Veneziani Silva é o novo presidente da Associação Paulista de Medicina de 
São José dos Campos. No dia 28 de agosto, em chapa única, foi eleita a nova Diretoria, Conselho Fiscal e delegados 
junto à APM estadual, para o triênio 2014-2017. A posse será no dia 18 de outubro, no Baile do Médico. Parabéns 
aos novos diretores, conselheiros e delegados!

Confira os nomes dos colegas eleitos:

A Chapa 1 – APM para os médicos, liderada pelo 
atual presidente da Associação Paulista de Medicina 
(APM), Florisval Meinão, venceu o processo eleitoral para 
definição da próxima diretoria, conselho fiscal e delega-
dos da capital para a gestão 2014-2017 da entidade, com 
56,17% (2.239) dos votos válidos, contra 43,83% (1.747) 
de votos válidos da Chapa 2 – Resgatando Valores. Houve 
ainda 270 votos brancos e 145 votos nulos.

CHAPA 1 
vence em São Paulo

Uma nova estrutura hospitalar, com capacidade 
para atender a 3,5 mil pacientes por mês, estará dis-
ponível à população do litoral norte a partir do dia 6 
de outubro. Nessa data terá início o atendimento, em 
Caraguatatuba, do Santos Dumont Unidade Avançada 
Litoral Norte, da Unimed São José dos Campos.

Os serviços oferecidos vão do atendimento de 
urgências e emergências até procedimentos de baixa e 
média complexidade, no Hospital Dia. A estrutura abran-

ge duas salas de cirurgia, dez leitos de internação, Pronto 
Atendimento adulto e infantil, sala de emergência com 
dois leitos, além de sala de observação adulto e infantil.

O projeto compreende ainda cinco leitos para recu-
peração pós-anestésica e uma sala de procedimentos e 
serviços especializados de apoio, ampla recepção, cinco 
consultórios médicos, sala de triagem, sala de inalação, 
sala de reidratação, Centro de Diagnóstico Integrado e 
47 vagas para estacionamento.

Com quase três mil metros quadrados de área, a 
Unidade chegará ao Litoral Norte para atender à de-
manda de seus clientes nessa região, que anseiam por 
esse novo recurso.

Para a operacionalização dos serviços foram con-
tratados cerca de 90 profissionais, que passaram por 
treinamento intensivo no Litoral Norte e em São José 
dos Campos.

Baile da APM

Você não pode perder o grande baile em comemoração aos 60 
anos da APM São José dos Campos! Convites à venda na Casa 
do Médico. Condições especiais para associado!

Data: 18 DE OUTUBRO
Horário: 22h30
Local: SALÃO ELEGANCE – ESPAÇO CASSIANO RICARDO
Banda: ORFEU
Decoração: RICARDO MAKOTO
Buffet: MW GASTRONOMIA

Simulação da fachada do Santos Dumont Unidade Avançada
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Você sempre participou da Diretoria da APM. 
O que muda quando se deixa de ser diretor e passa-
se a presidente?

O presidente é o responsável política e adminis-
trativamente pela entidade. Nesta administração en-
frentamos, por exemplo, a reforma do auditório. Muito 
dinheiro. Se tudo der certo, bom. Se der errado, a culpa 
é sua. Já na área política fui o presidente que viu - e teve 
de se posicionar - a maior agressão já perpetrada contra 
a classe médica que foi o Mais Médicos. Nestas horas as 
decisões têm de ser tomadas sozinho, rapidamente, e a 
responsabilidade é enorme.

O que você destacaria como pontos altos de 
sua gestão?

Como disse, a reforma da sede. Estava planejada 
há muito tempo, mas me coube realizá-la. Hoje temos 
um dos melhores auditórios para palestras da cidade. 
Outro ponto alto foi a volta da APM a todos os órgãos 
colegiados da sociedade civil. Onde há uma vaga, os 
médicos se fazem representar através da Associação. 
Fizemos também uma reforma na administração fi-
nanceira da entidade. A APM hoje tem uma situação 
confortável. Por último, com muita felicidade, vimos o 

aumento dos sócios. Enquanto nas outras associações 
o número de sócios diminui, na nossa APM cresceu 
muito e às custas de médicos jovens. Isto mostra a 
vitalidade da organização.

 
E os pontos que gostaria de ter melhorado?
A comunicação digital com os sócios. Impressio-

nante como os médicos não usam ferramentas digitais. 
A maioria dos nossos e-mails volta, os colegas mudam de 
endereço como mudam de roupa e, principalmente, não 
leem os e-mails. Em segundo lugar, meu sonho é ter na 
APM os mais de 1200 médicos de São José dos Campos. 
Hoje somos mais de 500 associados. Precisamos chegar 
a no mínimo 1000.

 
Por que é importante se associar a uma enti-

dade de classe?
Veja: Quem defende o médico? O CRM é uma 

autarquia federal para regular e fiscalizar o exercício 
da medicina. O Sindicato, somente os trabalhadores de 
carteira assinada. Só sobra a APM. Nos Estados Unidos a 
Associação Médica é uma das principais centrais ligadas 
a trabalhadores, com intensa participação na política do 
governo. No Brasil deveríamos nos associar e fortalecer 

o sistema AMB e APMs. Durante os últimos séculos 
os médicos se fecharam nos seus locais de trabalho. O 
resultado aí está. Estamos sendo massacrados pelos 
governos e muitas vezes pela sociedade civil. Juntos, 
somos mais fortes.

 
Por que pessoas como você aceitam dirigir 

entidades de classe - um trabalho voluntário 
desgastante?

Sabe. Eu tenho 43 anos de formado. Tudo o que 
tenho veio da minha profissão. Sou médico, estou 
médico e sempre serei médico. Separar alguns anos 
da minha vida para ajudar meus colegas e minha 
profissão é uma maneira de eu devolver à Medicina 
tudo o que dela recebi.

 
Qual o caminho para o associativismo do 

século 21?
Temos que nos associar, temos que diminuir nosso 

individualismo, temos que votar como classe, temos 
que ser médicos como trabalhadores de uma profissão. 
A Medicina e os Médicos estão sendo atacados e não 
pense que não chegará até você... Já chegou, e você o 
que está fazendo?

Troca de comando

O presidente da APM SJCampos, 
Sérgio dos Passos Ramos

No próximo dia 18 de outubro, o médico ginecologista Sérgio dos Passos Ramos entrega o bastão da presidência 
da APM São José dos Campos ao médico reumatologista Francir Veneziani Silva. Diretor atuante da Associação 
há vários anos, Sérgio Ramos aceitou, nesta gestão, o desafio de estar à frente da entidade. Na entrevista ao 
Jornal do Médico, ele avalia o trabalho realizado pelo presidente e sua Diretoria.
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No início deste ano foi elaborada pelo CFM a regu-
lamentação quanto às formas como o médico deve ser 
identificado em seus aventais, crachás, o uso ou não do 
"Dr." na frente do nome, carimbos e outros documentos.

A grande alteração é que o nome MÉDICO deve ser 
escrito em maiúscula e, somente se o médico registrou 
sua especialidade no CRM, deve também em maiúscula 
escrever a ESPECIALIDADE.

Exemplo: Dr. Santos Dumont 
MÉDICO GINECOLOGISTA 

De acordo com o relator da norma, Emmanuel 
Fortes, 3º vice-presidente e responsável pelo Departa-
mento de Fiscalização do CFM, a definição de critérios 
para a identificação do médico se deve à necessidade de 
bem informar a população sobre qual profissional está 
por trás do termo doutor, visto que hoje é utilizado 
por diversas profissões mediante atos monocráticos de 
seus colegiados e apropriado pelas mesmas por meio de 
resolução, tendo sido expropriado da medicina. 

A Resolução CFM nº 2.069/14 entra em vigor em 
outubro de 2014:

... 

Art. 1º É dever do médico(a) em todo o território 
nacional, quando em serviço em seus locais de trabalho, 
se identificar como MÉDICO, em tipo maiúsculo, quando 
detentor apenas da graduação e, quando especialista 
registrado no Conselho Regional de Medicina, acrescer 
o nome de sua ESPECIALIDADE, também em tipo 
maiúsculo.

Art. 2º É facultado ao médico(a), em todo o terri-
tório nacional, utilizar antecedendo seu nome a palavra 
DOUTOR(A) ou sua abreviatura, conforme o consagrado 
pelo direito consuetudinário.

Médicos devem 
mudar carimbos

e jalecos
Médico que é MÉDICO de verdade deve escrever em maiúscula



 Móveis
 Projetos de interiores
 Papéis de parede importados 3D e diversos
 Objetos de decoração (abajures, almofadas, tapetes)
 Persiana / cortina sob medida
 Lustres e iluminação
 Pisos e revestimentos

Av. São João, 1900 - Jardim Colinas - São José dos Campos-SP
rott a.arquitetura@yahoo.com.br

Tel. (12) 3209-9048 • 3302-1438
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O colega Fernando Callera, onco-hematologista do 
Centro de Hematologia do Vale, coordenou pesquisa cien-
tífica que avaliou a prevalência de anemia em habitantes 
de São José dos Campos com idade superior a 65 anos. 

A anemia em idosos pode associar-se com a dimi-
nuição da capacidade física e cognitiva, depressão, piora 
da qualidade de vida, aumento da frequência de inter-
nações hospitalares e principalmente com a diminuição 
da sobrevida geral em diferentes doenças. No Brasil há 
poucos estudos demonstrando a prevalência de anemia 
nessa faixa etária e não há dados disponíveis advindos 
das cidades que compõem o Vale do Paraíba.

Os resultados foram apresentados no VI Encontro 
do Comitê de Glóbulos Vermelhos e Ferro, organizado 
pela Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia 
e realizado em São Paulo, de 4 a 6 de setembro de 2014. 
A palestra proferida pelo médico contou com a presença 
de pesquisadores de diferentes regiões do Brasil e possi-
bilitou a discussão dos fatores fisiopatológicos envolvidos 
na anemia do idoso.

O trabalho, devido à sua relevância nesta área de 
investigação, foi aceito para publicação no Brazilian 
Journal of Hematology and Hemotherapy, periódico 
científico de circulação internacional.

No dia 15 de outubro, Fernando Callera recebe a 
medalha de Honra ao Mérito da Saúde, concedida pela 
Câmara Municipal de Campos.

Pesquisa avalia 
prevalência de 
anemia em SJC

O IEP do Hospital viValle e o Grupo Brasileiro de 
Melanoma (GBM) realizaram, no dia 23 de agosto, o 
curso “Atualização em Melanoma Cutâneo”, na Casa 
do Médico. O encontro reuniu cerca de 80 profissio-
nais da saúde do Vale do Paraíba e abordou novas 
opções terapêuticas, prevenção, técnicas cirúrgicas 
e de diagnóstico e aspectos gerais sobre campanhas 
de prevenção e conscientização do Câncer de Pele 
Melanoma.

O delegado regional do GBM, Erico Pampado 
Di Santis, dermatologista e organizador do evento, 
explica a importância do tema. “Os tumores da pele 
representam 25% de todos os cânceres que afetam o 
ser humano. Isso significa que um quarto dos cânceres 
do ser humano está na pele, enquanto os outros três 
quartos, distribuídos por todo corpo. O Melanoma 

corresponde a 4% dos cânceres de pele. Esse dado nos 
diz que é um tumor relativamente menos frequente, 
porém muito perigoso. O Melanoma é responsável 
por 75% das mortes ocasionadas por câncer de 
pele”, explica.

Entre os dados apresentados nas diversas aulas 
do evento, o crescimento do número de casos chamou 
a atenção. Na América do Norte, em 2008, foram de-
tectados 62 mil novos casos de Melanoma. Em, 2012, 
esse número pulou para 76 mil. No Brasil, o Instituto 
Nacional de Câncer (INCA), estima para 2015 6 mil 
novos casos. “Tudo leva a crer que há uma sub noti-
ficação de casos de melanoma já que estamos em um 
país tropical, ensolarado onde a cultura da população 
é de exposição solar, e a maioria dos Melanomas tem 
relação com a exposição solar”, questiona Di Santis.

Encontro discute diferentes 
aspectos do câncer de pele
No dia 23 de agosto, médicos da região se reuniram em São José dos Campos

para uma atualização sobre o Melanoma Cutâneo.



 Diagnóstico e tratamento das doenças hematológicas e onco-hematológicas 
(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 • 98193-0810
R. Euclides Miragaia, 700 - Sala 75 - Centro - São José dos Campos - SP

www.centrodehematologiadovale.com.br 

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.

NOVOS SÓCIOS

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

De médico para médico
CLASSIFICADOS

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

Acesse o nosso

Para atender as exigências legais, 
a Diretoria da APM concluiu o 

Curso de Brigada Anti Incêndio em 
28 de agosto.

Você fez residência médica cre-
denciada pela CNRM do MEC ou 
tem título de especialista da AMB? 
Parabéns, mas, para anunciar esta es-
pecialidade, é obrigatória sua inscrição 
no CRM local. É isto que se chama RQE 
(Registro de Qualificação de Especialis-
ta) Obtenha mais informações na pági-
na do Cremesp – www.cremesp.org.br .

Você sabe o 
que é RQE?

MÉDICOS-
BRIGADISTAS

• Bruna Andrade Santos A. Cavalca – clinica médica
• Camila de Oliveira Camillo – acadêmica
• Fabíola Sawaguchi Faig Leite - nefrologia e clinica médica
• Olinto Fonseca Santiago Maciel – clínico geral
• Rebeca Klarosk Ilmall – acadêmica
• Ruy Alberto de Oliveira Truyts – ginecologia e obstetrícia

ALUGA-SE 2 salas para médicos, bem localizadas, em casa térrea na Av. Barão do Rio 
Branco, 692, com total infraestrutura, incluindo sala com equipamento de ultrassonografia, 
sala de curativos e exames ginecológicos, estacionamento e recepção. Maiores informações 
(12) 3921-6270 ou (12) 99755-0761, Dr. Paulo.

ALUGO horário em consultório médico no Jardim Aquarius. Tel. (12) 3942-4213. Cecília Machado.

ALUGA-SE sala na Rua Prudente Meirelles de Moraes, 291, S 01, 27 m², térreo, toalete, míni 
escritório, 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. 
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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 gráfica GC Saúde Impressos Gráficos, especializada no atendimento a empresas de saúde (Desconto de 5% para 
associados)
 Convênio com a Escola de Inglês Wiseup (Desconto de 30% nas mensalidades, somente associados)
 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 Me-

dical 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 exer-
cício da medicina dentro de padrões éticos, 
técnicos e científicos. Além disso, oferece 
assistência jurídica para associados, 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

BENEFÍCIOS APM SP QUE TAMBÉM PODEM SER UTILIZADOS PELOS SÓCIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS


