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 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 atendi-
mento 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, Car-

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

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

- Compras: descontos especiais em produtos de empre-
sas 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 Caval-

canti, Tarsila do Amaral, entre outros.
- Eventos culturais: exposição de arte, 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 cien-

tífica, visando à atualização profissional. Atualize seus 
conhecimentos participando das reuniões científicas, 
simpósios, congressos, jornadas, palestras e cursos.
DEFESA PROFISSIONAL
A Associação Paulista de Medicina desenvolve um con-
junto de atividades para o exercício 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 opor tunidades 
imperdíveis de Empresas de por te 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

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

De médico para médico
CLASSIFICADOS

Feliz  Aniversário!

NOVOS SÓCIOS

A experiência de 11 anos no Incor, trabalhando 
com residentes, e a vivência acadêmica, adquirida 
durante o doutorado na Faculdade de Medicina 
da USP, inspiraram o médico cardiologista João 
Manoel Theotonio dos Santos a sugerir, em 2010, a 
implantação de um programa de residência médica 
no Hospital Policlin. Hoje, a instituição oferece 
vagas para clínica médica, cardiologia e medicina 
intensiva nas modalidades Especialização e Resi-
dência Médica (veja texto nesta página), tendo já 
formado os primeiros profissionais.

"O Instituto Policlin de Ensino e Pesquisas já 
mantinha atividades abertas de educação continua-
da para médicos, realizava reuniões periódicas com 
pessoal interno, incluindo videoconferências - Curso 
de Emergências Clínicas do Hospital das Clínicas - 
FMUSP e Curso de Medicina Baseada em Evidências 
do Hospital Sírio Libanês", conta João Manoel. 
“Então, encontrei um terreno fértil para desenvolver 
outras iniciativas na área de ensino”. Outro fator mo-
tivador foi a necessidade de se aprimorar a formação 
dos socorristas do hospital. 

“Tínhamos a estrutura, a capacidade, e sa-
bíamos o conteúdo prático e teórico a oferecer”, 
relembra o médico, que coordena os programas 
e preside a Comissão de Residência Médica. Com 

o apoio dos diretores e sócios da instituição e re-
cursos para o pagamento de bolsas, remuneração 
para os preceptores e reserva técnica para material 
didático, a ideia se viabilizou.

Atualmente, são investidos cerca de R$ 35 
mil mensais no programa. O valor das bolsas, 
em torno de R$ 3 mil, é pago tanto aos alunos 
de especialização quanto aos residentes, e 
equivale à bolsa do MEC. Os resultados têm 
sido compensadores.

“A questão não é só financeira”, explica João 
Manoel. “Ilhas de excelência na área médica, 
como o Hospital do Coração, o Albert Einstein e o 
Sírio-Libanês mantêm programas de residência. 
É uma maneira de formar profissionais alinha-
dos ao perfil do hospital”. Os quatro residentes 
formados no Policlin trabalham na instituição. 
“Percebemos uma melhora grande no atendi-
mento. A residência nos possibilita conhecer 
melhor o perfil do médico, sua forma de tratar 
o paciente. E eles também estão integrados com 
a forma de trabalhar do staff”. Para que estejam 
sempre acompanhados de tutoria, os residentes 
do Policlin realizam somente plantão diurno, de 
12 horas.

Em vista do sucesso do programa, há 
sempre a expectativa de abertura de vagas, em 
outras especialidades. Para tanto, é necessário 
que os responsáveis pelos departamentos apre-
sentem um projeto. “Quanto mais programas 
de boa qualidade, melhor”, reconhece João Ma-
noel. “Mas é preciso que a proposta seja viável e 
que haja médicos qualificados e titulados para 
supervisionar”.

O Programa de Residência Médica do 
Instituto de Ensino e Pesquisas do Policlin não 
possui nenhum vínculo com o braço da empresa 
na área de planos de saúde.

O coordenador da Residência Médica do 
Policlin convida os colegas a conhecerem o 
trabalho e a participarem dos cursos de edu-

cação continuada e programas de pós-graduação 
Lato Sensu, abertos a toda a classe médica. Para 
informações, entrar em contato pelo telefone (12) 
3797-9928 (Adriana).

Policlin investe na formação de residentes

O Programa de Residência Médica do Instituto 
Policlin de Ensino e Pesquisas – Hospital Policlin 9 
de Julho mantém duas modalidades de Residência 
Médica: a Pós-graduação Lato Sensu (Especialização 
em Regime de Residência Médica) – reconhecida pelas 
sociedades de especialidades - e o Programa de Resi-
dência Médica, autorizado pela Comissão Nacional de 
Residência Medica (CNRM/MEC). As duas iniciativas 
estão estruturadas em três especialidades: clínica 
médica, cardiologia e medicina intensiva. 

Na modalidade Pós-graduação Lato Sensu (Es-
pecialização em Regime de Residência Médica), os 
estagiários que concluem o programa estão aptos 
e autorizados a prestar a prova de título pela socie-
dade de especialidade e AMB (Associação Médica 
Brasileira). Atualmente, são oferecidas quatro vagas 
de clínica médica, duas para cardiologia e uma para 
medicina intensiva. Quatro estagiários já concluíram 
o programa, na área de clínica médica, e três estão em 
formação, em clínica médica e cardiologia. 

Na modalidade Programa de Residência 
Médica, os estagiários terminam o curso já como 
especialistas pelo MEC, sem necessidade da titula-
ção pelas sociedades de especialidade. Entretanto, 
se desejarem, também podem submeter-se à prova 
de título pela sociedade de especialidade e AMB 
(Associação Médica Brasileira). São oferecidas duas 
vagas para clínica médica, duas para cardiologia e 
uma para medicina intensiva. Há quatro residentes 
em formação, na área de clínica médica. Os pro-
gramas de cardiologia e medicina intensiva foram 
autorizados em fevereiro deste ano.

Programa oferece 
três especialidades

Residentes em atividade, sob tutoria do médico ......

Residência do Hospital Policlin 9 de Julho: vagas 
em clínica médica, cardiologia e medicina intensiva

João Manoel Theotonio, diretor do Departamento de Cardiologia do Hospital Policlin e coordenador do Programa de Residência 
Médica, em aula com os residentes

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

• Juan Figols Y Costa – radiologia
• Natalia Cristina Barba Belsuzarri – acadêmica
• Thais de Barros Silva – acadêmica

Parabéns aos aniversariantes de JULHO!

Paulo Maurício C. Bruno (02), Marcio Augusto da Costa (05), Antonio Carlos Correa (06), Glaucia Baggio Aguiar de Oliveira (08), Antonio 
Carlos Teixeira de Andrade (11), Emerson Nunes Lima (11), Larisa Steele Santos (11), Alfredo Jorge S. Souza (13), Luciene Lauria de Souza (14), 
Pedro Roberto Alves Ribeiro (14), Frederico Pereira Veiga (16), Inaura Maria Conceição Évora (17), Francir Veneziani Silva (18), Mario Silva Jorge 
(18), Raquel Alvarenga (19), Vicente de Paula Cirio Nogueira (19), Jaime da Conceição Araujo (22), José Luiz Candolo (23), Álvaro Machuca (24), 
Tadeu Fernandes Rocha (24), Luciano Guedes Jorge (25), Emil Del Corso (28), Rosa Maria Sannuti (29), Micélia Oliveira Salgado (31). 

ALUGO horário em consultório, para profissionais da área da saúde.
Falar com Fernanda no cel: 98157-8892

ALUGA-SE clínica com duas salas de cirurgia, rede de gases, no break, ar condicionado, 
conforto médico, rede de dados, toda em porcelanato e divisórias de vidro, excelente 
localização. Tel. 3925-2526. Contato: comprocasa@ig.com.br

VENDO - balança antropométrica digital com régua para consultórios. Tel. 98165-7704. 

DIVIDO sala de consultório médico em clínica de Alto Padrão na Vl. Adyana, próximo ao 
Hospital Policlin da Nove de Julho. Ampla recepção com secretária, elevador para cadei-
rantes, Estacionamento para Clientes, Ar condicionado, Internet, Banheiros acessíveis na 
recepção e consultório, Brinquedoteca, equipe médica e odontológica já formada. Tel. (12) 
991415531 Dra Katia Ferrer - Cirurgiã Plástica

ALUGO ou VENDO apartamento novo com 2 dormitórios, repleto de armários, pronto 
para morar. Localizado próximo ao Hospital Municipal. Tel. para contato: 99771-0084 
ou 98127-9040.

ALUGO sala na Vila Rubi, período das 8h às 18h, de segunda a sexta. Contato: (12) 3921-
4815. Dra. Eda Cavalieri.

ALUGO sala para consultório médico bem localizado. Aluguel por período. Rua Paulo 
Setúbal, 147 - Vila Ady-Anna - São José dos Campos. Tratar com Elaine - (12) 98123-9080.

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

ALUGA-SE 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.

BAILE DO
MÉDICO

2015

SAVE THE DATE

LIGUE AGORA E SAIBA MAIS (11) 4524.7681
ACESSE UNICASTELO.EDU.BR

CONTINUE NO CAMINHO CERTO:
FAÇA PÓS-GRADUAÇÃO NA UNICASTELO  

MEDICINA DO TRABALHO
COORDENADOR: DR. AIZENAQUE GRIMALDI DE CARVALHO - CREMESP: 52.545

PERÍCIA MÉDICA
COORDENADORA: DRA. EDERLI M. DE G. DE CARVALHO - CREMESP: 50.531

MBA   ESPECIALIZAÇÃO

A U L A S U M F I N A L D E S E M A N A P O R M Ê S .
TURMAS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

24 DE
OUTUBRO

2015



• Presidente -  Francir Veneziani Silva • Vice-presidente -  David Alves de Souza Lima • 1º Secretário -  Maria Margarida 
Fernandes Alves Isaac • 2º Secretário -  Gilberto Benevides • Diretor Científico -  Vitor Mercadante Pariz • Diretor de 
Comunicação - Sérgio dos Passos Ramos • Diretor Cultural - Antonio Celso Escada • Diretor Cultural adjunto - João Manuel 
F. Simões C. Maio • Diretora de Defesa Profissional - Silvana Maria Figueiredo Morandini • Diretor de Esportes - Othon 
Mercadante Becker • Diretora Social - Carmen Thereza Pricoli Quaglia • Diretora Social adjunta - Juana Montecinos Maciel • 
1ª Tesoureira - Djanete Barbosa de Melo • 2º Tesoureiro - Luiz Alberto Siqueira Vantine • Conselho Fiscal (titulares) Hélio 
Alves de Souza Lima / Rozeny Anute Costa / Pedro Roberto Alves Ribeiro • Conselho Fiscal (suplentes) Flávio Lopes Brun 
/ Paulo César Ribeiro Carvalho / Roberto Schoueri Junior • Delegados junto à APM Estadual - Lauro Mascarenhas Pinto / 
Therezinha Veneziani SilvaJornalista Responsável: Ana Paula Soares - Mtb. 18.368  • Projeto Gráfico/editoração: Layout 
Produção Gráfica • Tiragem Desta Edição: 1.500 Exemplares.  Toda matéria assinada é de responsabilidade do autor
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 ISO 9001:2008

Dra. Ana Alice Zung
CRM 109.260 - SP

Dra. Carla Cecília Mulin
CRM 110.613 – SP

Dr. Cláudio Pessoa de Melo
CRM 27.743 – SP

Dra. Leila Maria Dra. Leila Maria Pessoa de Melo
CRM 95.885 – SP

Dra. Maíra de Assis Barbosa
CRM 114.449 – SP

Dr. Marcelo Romanelli Cunha Claro
CRM 95.898 – SP

Dra. Silvia Martins Guedes de Souza
CRM 106.280 - SPCRM 106.280 - SP

Referência na região do Vale do Paraíba, o Serviço de 
Hematologia e Hemoterapia de São José dos Campos conta com 
recursos de alta tecnologia, infraestrutura completa, laboratório 
especializado em doenças do sangue e a melhor equipe médica, 
com sólida formação no Brasil e no exterior. 

35 ANOS DE EXCELÊNCIA NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO 
DE DOENÇAS HEMATOLÓGICAS E ONCO-HEMOTOLÓGICAS

EDITORIALEDITORIAL

Órgão Informativo da 
Associação Paulista de Medicina 

São José dos Campos
www.apmsjc.com.br

Ter uma história de 
sucesso e ainda cuidar 
de tudo para que você 
também tenha a sua.
#esseéoplano

Já há algumas décadas a neonato-
logia vem se aprimorando, por meio de 
qualificação dos pediatras em educação 
continuada e outras medidas, visando 
reduzir a mortalidade infantil e sequelas 
causadas por patologias relacionadas ao 
período perinatal (final de gestação a 28 
dias de vida).

Os índices de mortalidade infantil 
caíram muito e a qualidade de vida 
melhorou em grande parte do país. 
Chegamos aos melhores índices que 
se pode alcançar, não sem grandes es-
forços. Hoje, já é possível a prematuros 
extremos terem garantia e qualidade 
de vida.

O pediatra treinado, obrigatório 
em sala de parto, dando atendimento 
no primeiro minuto de vida, foi uns 
dos maiores avanços, fundamentais 
para a sobrevivência e ausência de 
sequelas.

Esses benefícios inegáveis e indiscu-

tíveis da nova neonatologia têm atingido 
a todas as regiões do Brasil.

Porém, nos últimos dias fomos sur-
preendidos com a notícia da extinção 
do pediatra em salas de parto. Essa 
decisão representa grande retrocesso. 
Regredimos quase meio século, volta-
remos a ter filas de crianças especiais, 
cadeirantes, sequelados de parto, que 
já haviam diminuído bastante. Haverá 
superlotação na APAE, nos serviços de 
fisioterapia e outros serviços públicos, 
já deficientes.

Esta medida tirará a oportunidade 
de qualidade de vida dessas crianças que 
já nasceram vítimas da agressão social 
em que vivemos.

Será que, retrocedendo, estão ten-
tando achar o país do futuro, que deixa-
ram escapar lá atrás?

Maria Margarida Isaac
Diretora da APM SJCampos

Um grande retrocesso A saúde do Brasil está na UTI e sem previsão de alta
A saúde brasileira sofreu uma nova derrota. 

O ajuste fiscal realizado pelo governo federal não 
poupou o Ministério da Saúde, que terá um corte 
estimado em R$ 11,77 bilhões, o segundo colocado 
entre os cortes do Executivo, perdendo apenas 
para o Ministério das Cidades, que deverá ter uma 
perda de R$ 17,23 bilhões, segundo os anúncios 
oficiais. A educação, outra pasta de prioridade 
máxima, aponta no terceiro posto e terá menos 
R$ 9,42 bilhões em investimentos nos próximos 
meses. O cenário que já é ruim nos hospitais bra-
sileiros, deve piorar. E muito. Nossa saúde está na 
UTI e não tem perspectiva de cura.

Em meio a tantas denúncias de corrupção e 
desvio de verbas, o cidadão brasileiro sofre in-
crédulo nas filas dos hospitais e postos de saúde. 
Como "fulano ou sicrano" ainda não está sendo 
punido se usou o dinheiro público que serviu 
para satisfazer a interesses próprios e também de 
uma minoria? Como explicar ao doente que foram 
gastos bilhões na malfadada Copa do Mundo e se 

está gastando mais um tanto em prol das Olimpí-
adas, enquanto sequer possui saneamento básico 
onde mora?

São dúvidas que estão deixando o brasileiro 
cada dia mais preocupado e a sociedade cada vez 
mais "doente". Não é necessário ser expert em 
Economia para saber que o governo gasta mais do 
que arrecada. Mas também não é necessário ser 
especialista em Saúde para afirmar que negligen-
ciar a área é ceifar vidas, literalmente. 

Para reforçar essa tenebrosa e triste tese, a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou 
recentemente um estudo que revelou que o go-
verno brasileiro destina por ano à saúde de cada 
cidadão menos do que a média mundial. Os dados 
apontam que mais da metade da conta da saúde de 
um cidadão brasileiro continua sendo arcada pelo 
bolso do paciente. Em média, os gastos públicos 
nos países ricos chegam a ser mais de cinco vezes 
o que o Estado oferece em nosso país.

O governo brasileiro destinou em média a 
cada cidadão US$ 512 por ano em saúde. O valor, 

referente a 2012, é quase cinco vezes superior ao 
que se investia em 2000, quando o gasto público 
com saúde era de apenas US$ 107 por ano.

Apesar do crescimento, a constatação da 
OMS é de que os valores continuam abaixo da 
média mundial. Segundo a entidade, os gastos 
públicos com saúde no mundo em 2012 foram 
de US$ 615,00 por pessoa.

A disparidade com os gastos dos países ricos 

é ainda maior. Em média, os países desenvolvidos 
destinaram US$ 2,8 mil a cada um de seus cidadãos 
em contas de saúde. Em alguns casos, os gastos são 
mais de dez vezes superiores aos do Brasil.

Na Noruega, por exemplo, o Estado arcou em 
média com US$ 7,9 mil em saúde para cada um 
de seus cidadãos. No Japão, os gastos públicos 
chegam a US$ 3,9 mil por pessoa, contra US$ 6,3 
mil em Luxemburgo e US$ 5,9 mil na Suíça. Nos Es-
tados Unidos, os gastos com saúde que acabam nas 
contas do Estado também são superiores aos do 
Brasil. Em média, por ano, um americano consome 
US$ 4,1 mil do governo. Mesmo em Portugal, os 
gastos públicos são mais de duas vezes superiores 
aos do Brasil em termos per capita.

Outra constatação da OMS é que, no Brasil, 
quem paga ainda pela saúde é o paciente, por 
meio de planos de saúde ou gastos privados. 
No país, 47,5% da conta final da saúde é arcada 
pelo poder público, contra 52,5% da conta para 
o cidadão. Na média mundial, a proporção é 
exatamente a oposta: 57,6% dos gastos com 
saúde são arcados por governos, contra 42,3% 
pagos pelos cidadãos.

Apesar da diferença entre os gastos com a saú-
de no Brasil e a relação com o restante do mundo, 
a OMS aponta que o país tem feito certo progresso 
nos últimos anos. Em 2000, 4,1% do orçamento 
nacional do Estado ia para a saúde. Em 2012, essa 
taxa chegou a 7,9%.

No mundo, porém, os dados da OMS revelam 

que em média governos destinam 14% de seus 
orçamentos nacionais para a saúde. Nos países 
ricos, a taxa é de 16,8%. No total, 9,5% do Produto 
Interno Bruto (PIB) brasileiro é destinado para a 
saúde em 2012, contra 7,2% em 2000.

Ou seja, esses dados revelam que o nosso 
futuro será ainda mais preocupante, pois a saúde 
não parece ser a prioridade do atual governo (aliás, 
foi de algum?). Além dos problemas crônicos que 
já temos, devemos ter novas crises e situações 
agravadas nos hospitais públicos das grandes, 
médias e pequenas cidades. Isso porque o atual 
orçamento já não é suficiente para solucionar os 
atuais buracos no atendimento ao paciente. Se o 
pouco é insuficiente, o menos levará ao caos.

Talvez estejamos vivendo um tempo em que 
merece sobreviver apenas o mais forte, como 
uma espécie de seleção natural. Não seria papel 
do governo buscar um tratamento diferenciado 
para os mais pobres, dando-lhes condições para 
alcançar uma condição digna? Há dignidade sem 
educação e sem saúde?

* Sandra Franco é consultora jurídica especia-
lizada em direito médico e da saúde, presidente da 

Comissão de Direito da Saúde e Responsabilidade Mé-
dico-Hospitalar da OAB de São José dos Campos (SP), 
presidente da Academia Brasileira de Direito Médico e 

da Saúde, membro do Comitê de Ética da Unesp para 
pesquisa em seres humanos e Doutoranda em Saúde 

Pública  drasandra@sfranconsultoria.com.br

“A médica ginecologista Therezinha Ve-
neziani Silva foi a homenageada da noite, 
nas comemorações do Dia do Médico 2007. 
Nascida em São José dos Campos, na Fazenda 
Veneziani, no Alto da Ponte, no dia 18 de abril 
de 1927 (80 anos), é filha de pai agricultor e 
mãe parteira. É formada pela Faculdade de 
Ciências Médicas da Universidade do Distrito 
Federal em 1953, atual UERJ.

Dra. Therezinha, como é conhecida, foi 
a primeira médica a iniciar suas atividades 
profissionais na cidade e a primeira joseense a 
sair do interior para estudar na Capital. Che-

gou de volta a São José dos Campos em 1954, 
quando só havia um hospital, a Santa Casa de 
Misericórdia.

Em 13 de maio de 1956, foi inaugurada a 
Maternidade “Nely Delias Monteiro”, perten-
cente à Santa Casa, onde Dra. Therezinha foi 
chefe até 31 de agosto de 1972, quando optou 
por ficar trabalhando apenas no ambulatório 
do SESI, onde se aposentou em 1985. Continua 
exercendo suas atividades até os dias de hoje, 
em seu consultório.

Em 1956, casou-se com Francisco de Paula 
Carvalho Rodrigues Silva, também médico, 

sendo o primeiro anestesista em São José. Na-
quele tempo, as raques eram feitas pelo próprio 
cirurgião, portanto a Dra. Therezinha também 
realizou várias anestesias. 

Do casamento vieram três filhos – Francir 
Veneziani Silva, médico, Edmir Veneziani Silva, 
engenheiro florestal, e Leonei Veneziani Silva, 
engenheiro agrônomo e analista de sistemas.

Há muito contamos com sua presença e 
participação em nossa Casa, nos mandatos de 
1999 a 2002 e 2002 a 2005, fazendo parte do 
Conselho Fiscal, e 2005 a 2008, como Delegada 
da APM Regional”.

Adeus à nossa querida decana
Sandra Franco*

No dia 10 de junho, a Diretoria da APM se reuniu no anfiteatro do Hospital Municipal, ocasião em que o colega Oscar César Pires (presi-
dente da Sociedade Brasileira de Anestesia e Delegado do Cremesp) apresentou uma aula sobre cuidados pré e pós-operatórios. A atividade foi 
organizada pelo Cremesp.

Palestra do Cremesp

Dra. Therezinha Veneziani Silva, nossa colega, amiga, diretora sempre presente, combativa e atuante desta Associação, 
cooperada fundadora da Unimed e da Unicred, fiel e dedicada às atividades religiosas, imenso amor ao próximo, deixará 
muitas, muitas saudades. Em sua memória, reproduzimos aqui o texto publicado na edição de novembro de 2007 do Jornal do 
Médico, por ocasião da homenagem prestada pela comunidade médica de São José dos Campos, no tradicional Baile do Médico.
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