GIRO RÁPIDO

Páscoa Solidária
Mais uma vez, pedimos a sua colaboração e de seus pacientes, com a doação
de ovos de Páscoa, a serem entregues
a crianças carentes pela APM Regional
São José dos Campos. Os ovos devem
ter entre 100g e 150g e ser entregues na
Casa do Médico até o dia 27/03 (terçafeira). Vamos fazer uma bonita festa!
Muito obrigado pela sua participação
em mais esta campanha.

Baile do Médico
O Baile do Médico 2018 já tem data
(20/10) e local. Será no novo salão do
Clube de Campo Santa Rita. David e Renata Souza Lima, presidente e primeira
diretora Social da APM SJCampos (na
foto com o presidente do clube, Sebastião Claudio Blanch (Kako), prestigiaram
o evento de inauguração do espaço. A
APM SJCampos também esteve representada por seu vice-presidente, Othon
Mercadante Becker.

Dica de filme

A APM SJCampos saúda
e dá boas-vindas a seus
novos associados!

Para sempre Alice
O filme conta a história de Alice Howland (Julianne Moore), uma renomada professora de
linguística que tem sua vida modificada totalmente ao ser diagnosticada com Alzheimer. No
início, a doença significa começar a se perder
pelas ruas de Manhattan, mas logo depois afeta
o relacionamento com sua família - seu marido
e três filhos.
Fonte: site Omelete
Ficha Técnica:
Para sempre Alice (2014) - (Still Alice, EUA, França, 2014)
Classificação: 12 anos
Direção: Richard Glatzer Roteiro: Richard Glatzer
Elenco: Julianne Moore, Kate Bosworth, Shane McRae,
Hunter Parrish, Alec Baldwin

CLASSIFICADOS | De médico para médico
• ALUGO salas comerciais e loja no Centro Comercial IRONMAN, no
Urbanova. Tratar com André ou Helio. Tel.: (12) 98121-7200 / 99620-3278.
• ALUGO sala de consultório médico, em clínica de alto padrão, mobiliada, com wi-fi e PABX. Ampla sala de espera com ar condicionado e TV.
Av. Anchieta, Jd. Esplanada. Contato: 3947-7020 com Mauricéia.
• ALUGO sala para consultório e vendo os móveis. Todos os móveis por
R$ 980,00. Sala sem móveis: R$ 800,00. Condomínio: R$ 300,00. End.: R.
Francisca Maria de Jesus, 347, 8º and., sala 809 (atrás do Espaço Andrômeda, Jd. Satélite). Contato: 99605 8061 (Whatsapp). Dra. Natalia Plonski.
• VENDO um aparelho de ultrassonografia / ecocardiografia modelo
MyLab50 Xvision com monitor LCD 19” e acessórios da marca ESAOTE. Valor
R$ 40 mil. Ultrassom / Ecocardio Esaote MyLab 50 Xvision LCD Doppler.
Contém: 1) Transdutor Linear LA332E (11-3); 2) Transdutor Cardíaco Setorial
PA240; 3) Computador; 4) Nobreak; 5) Sistema MedWare. Contato Cel. e
Whatsapp: (11) 971288629, Yon Andrade.
• ALUGO sala comercial reformada, mobiliada, 30 m², sala 77, 7º
andar, edifício Cinelândia (Praça Afonso Pena). Condomínio valor baixo. Falar
com Rosalina – (12) 99620-1919.
• ALUGO sala comercial em área central de São José dos Campos, 50
m², toda equipada. Período integral ou parcial. Rua Paulo Setúbal, 147, sala
22, Edifício Alpha Center. Contato: (12) 3941-5415 ou 3949-1027 / Email:
elainegorg@yahoo.com.br
• ALUGO horários em consultório médico com secretária, wi-fi, duas
salas de atendimento, recepção e sala de espera. Decoração em alto
padrão, endereço nobre no Jardim Aquarius. Edifício Le Classique. Tratar
pelo telefone (12) 99790-6470. Dra. Adriana Jardim.

Novos
associados

• VENDO – aparelho de Ecodoppler. Siemens 2009, Acuson X300, 3
transdutores, linear VF 10-5, convexo CH5-2, endocavitário. Contato: Carlos
Maldonado Campoy. Tel. 98113-2426.
• VENDO microscópio cirúrgico ZEISS (OPM), modelo antigo, adequado
para pequenas cirurgias. Contato com Francisco (12) 3652-4204 / (12)
98848-4886.
• ALUGO – sala comercial de 51m², pronta, com piso, teto, luminárias e instalação para ar condicionado, no Edifício Alpha Office Place,
Rua Itajaí, 80, sala 312, 1º andar, Jardim Aquarius (ao lado da FAAP e da
locadora de veículos, no Anel Viário). 01 vaga de garagem. As divisórias
ficarão a critério do inquilino, negociáveis (desconto no aluguel). 		
Contato: (12) 39213226 / 39411294 / (12) 981085555.
• ALUGO horário disponível em sala já montada, na Av. Adhemar de
Barros. Contato Clarice ou Alessandra (12) 3921-2688 ou 3942-4804.
• ALUGO sala para médico mobiliada com PABX, no Ed. Oswaldo Cruz prédio novo atrás do Pronval. Tratar com Paulo: 3941-1197.
• ALUGO horário em consultório, para profissionais da área da saúde.
Falar com Fernanda no cel: 98157-8892.
• 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 cadeirantes, 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.

• ALUGA-SE sala de alto padrão, Clínica Unique, Avenida Barão do Rio
Branco, 692, 3921-6270 – 3913-3108. Falar com Dr. Paulo de Tarso.

• 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 vaga em consultório médico. Contato: Ana Tereza de
Almeida Oliveira e Claúdia Maria Nogueira. Tel. 3943-9448 / 3921-0306.

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

•Antonio Alberto Affonso Filho
Ortopedia e Traumatologia
•Eurico Brasil Nogueira
Clínica médica
•Felipe Marques do Nascimento
Ortopedia e Traumatologia
•Luiz Marcelo Amantea
Cirurgia Vascular
•Marco Antonio Fernandes Junior
Clínica Médica
•Mariangela Carvalho Nogueira Incerpi
Anestesiologia
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Para ser livre, precisa ser forte.
Seja sócio da APM.

Ligue hoje: 3922-1079

Por que ser sócio da APM SJC
• 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

• Convênio com a gráfica GC Saúde Impressos
Gráficos, especializada no atendimento a empresas de saúde (Desconto de 5% para associados)

Unidade terá oito salas cirúrgicas.
Foto: Gilberto Marques/Maquina CW

• 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 para sócios, como banco de
dados do SCPC, Prospecção Qualificada e outros.
Informações: natalia.braile@acisjc.com.br
• Jornal do Médico (mensal);
• Sócio da APM tem desconto em teatro,
www.apm.org.br;

• Estacionamento 24 horas 		
(adquirindo o controle, somente associados)

• Clube de Campo APM SP
(Serra da Cantareira)
http://www.apm.org.br/aberto/ clube.aspx;

• Divulgação no site da APM SJCampos
(divulgação da clínica no guia médico, serviços
como, divulgação de aluguel de salas, gratuito
para associados APM)

• 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

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.

• 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 científica, visando à atualização profissional. Atualize seus
conhecimentos participando das reuniões científicas, simpósios, congressos, jornadas, palestras e cursos.

David Alves de S. Lima, presidente da APM SJCampos,
e o secretário municipal de Saúde, Oswaldo Huruta

Hospital Estadual: APM quer
homenagear médico

entidades médicas locais, tendo sido secretário-geral da primeira diretoria da APM São José
dos Campos.

uma Organização Social de Saúde, por meio de
contrato de gestão firmado com a Secretaria de
Estado da Saúde.

Inauguração - O Hospital Estadual de São
José dos Campos, com inauguração prevista
para março, funcionará em modelo inédito de
Parceria Público-Privada. A unidade, localizada
no bairro Parque Industrial, terá 178 leitos, dos
quais 40 de UTI, e oito salas cirúrgicas, além de
serviço de apoio diagnóstico por imagem, endoscopia e terapia. A PPP prevê que a empresa
parceira explore os serviços administrativos do
hospital, tais como limpeza, segurança e lavanderia, por exemplo. Já os serviços assistenciais,
ou seja, tudo o que é ligado à assistência ao paciente, como consultas, cirurgias e tratamentos,
ficarão a cargo do Instituto Sócrates Guanaes,

Obras - As obras do novo hospital começaram
em setembro de 2015, com o investimento de
R$ 217,1 milhões, dos quais 60% provenientes
do governo estadual, viabilizados por meio de
empréstimo junto ao BNDES, e o restante da
Construcap, empresa responsável pela obra.

Pelo 13º ano consecutivo, a Associação Paulista de Medicina de São José dos Campos realiza
a Caminhada Agita São José. Será no dia 8 de
abril (domingo), das 8h às 11h. O objetivo é
promover a saúde e o bem-estar por meio da
prática regular de atividade física.

contato com a Associação pelo telefone
(12) 3922-1079.

A APM São José dos Campos protocolou pedido
formal à Secretaria de Saúde do Estado de São
Paulo para que o Hospital Estadual de São José
dos Campos receba o nome do médico Rubens
Savastano. A solicitação foi oficializada em reunião do presidente da APM Regional, David Alves
de Souza Lima, com o secretário municipal de
Saúde, Oswaldo Huruta, no dia 16 de fevereiro.

BENEFÍCIOS APM SP QUE TAMBÉM PODEM SER UTILIZADOS PELOS SÓCIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
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 produtos de empresas de eletrodomésticos, entre outras.
• Anúncios na Revista e no Portal.

Fachada do Hospital Estaual, no bairro Parque Industrial, região sul de São José dos Campos.
Foto: Gilberto Marques/Maquina CW

DEFESA PROFISSIONAL
A Associação Paulista de Medicina desenvolve um conjunto 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.

Falecido em agosto de 2008, o radiologista Rubens Savastano foi o 15º médico a chegar a São
José dos Campos. Dedicou sua vida à medicina
da cidade, onde atuou por mais de cinco décadas, sempre vinculado à Santa Casa de Misericórdia. Também teve participação atuante nas

CLUBE DE BENEFÍCIOS
O Clube de Benefícios da APM são oportunidades 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.

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

O evento é aberto ao público e conta, todos os
anos, com a participação de mais de 300 médicos e familiares.

Agita São José!

Para a realização dessa ação, a APM conta com
o apoio de empresas, por meio de cotas de patrocínio. Os interessados devem entrar em

Os valores incluem obra civil, equipamentos
médicos e mobiliários, tecnologia de informação, instrumentação cirúrgica e transporte. O
hospital será voltado ao atendimento de média
e alta complexidade, principalmente nas especialidades de traumatologia, ortopedia, neurologia e cardiologia.

Leia mais sobre a Caminhada Agita São José
no Editorial do Jornal do Médico (pág. 2)

Natal Solidário
Por um equívoco em nossos registros, deixamos de publicar, na edição passada, o agradecimento à colega Rosilene das Graças Badiani, pela sua contribuição com o Natal Solidário
da APM SJCampos. Pedimos desculpas.

David Alves de Souza Lima
Presidente APM SJCampos

Caminhada 			
Agita São José 2018
Já definimos a data deste importante evento,
que visa principalmente estimular a atividade
física e a confraternização do nosso associado
com a população. Será no domingo de manhã,
dia 8 de abril, dois dias após a comemoração
do Dia Mundial da Atividade Física.
O evento já se tornou uma tradição na cidade e
está completando 13 anos, sempre com a APM
São José dos Campos à frente.
Temos uma novidade nesse ano para os nossos
patrocinadores. Foram feitas cotas de patrocínio com diferentes valores, buscando trazer
mais apoiadores para essa importante causa:
combate ao sedentarismo. Temos as cotas diamante, ouro, prata e bronze, com maior exposi-

www.apmsjc.com.br

ARTIGO

ção e divulgação da marca para a cota diamante
e assim sucessivamente. Mais informações na
Casa do Médico.

para nos recepcionar. Atividades e orientações
relacionadas ao bom cuidado da saúde serão
prestadas por equipes capacitadas.

Nossa diretoria de Esportes, composta pelos
colegas Renato Polli Veneziani Sebbe e Maurilio
Chagas, está empenhada em fazer um evento
bastante agradável para os participantes.

Serão confeccionadas camisetas para todos,
com ajuda de nossos patrocinadores e apoiadores. Este ano, pedimos aos participantes
que levem um quilo de alimento não perecível
(exceto sal e açúcar) quando forem retirar a
camiseta. Tais alimentos serão entregues a
uma instituição social.

Hoje é notória a importância da prática da atividade física e dos cuidados constantes com
a nossa saúde, porém no dia a dia vemos que
grande parte da população não faz isso.
Sairemos da Casa do Médico e iremos caminhando até o Parque Vicentina Aranha, com
toda infraestrutura para a segurança dos participantes. Lá chegando, teremos uma equipe

Conto com vocês.
Até lá.
David Alves de Souza Lima
Presidente APM SJCampos
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Sobre as “clínicas populares”

IMPORTANTE
A APM São José dos Campos esclarece que o conteúdo do material publicitário encartado no Jornal do Médico é de exclusiva responsabilidade do anunciante. A APM se reserva o direito de recusar a divulgação de
conteúdos não condizentes com a ética médica e a legislação vigente.

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) se posicionou a favor da Resolução nº 2.170/2017, publicada em 24/01 no Diário Oficial da União, que aborda a definição
e determinação dos critérios para o funcionamento das unidades
conhecidas como “clínicas populares”.

Febre amarela:
orientações aos
profissionais

áreas com risco de transmissão? Ela apresenta
quadro clínico compatível?
Para identificar o caso suspeito, deve-se analisar se o indivíduo apresenta quadro febril agudo (até 7 dias), de início súbito, acompanhado
de icterícia e/ou manifestações hemorrágicas.
Após o anúncio de que o Estado de São Paulo reEle pode apresentar sintomas de doença infecpresenta área de risco para a transmissão da feciosa, dor de cabeça e dor muscular (pode se
bre amarela, algumas orientações estão sendo
confundir com dengue ou outras infecções).
fornecidas especialmente aos profissionais da
Em casos mais grave, nota-se o comprometisaúde, de forma que possam fazer o diagnóstimento do fígado. Lembrando que a febre amaco mais rápido e o tratamento adequado para os
rela é um importante diagnóstico diferencial
pacientes que chegam aos hospitais.
em pacientes com quadro de síndrome ictero
hemorrágica.
É necessário que o médico faça algumas perguntas
quando se- deparar
umAPM--10x14cm.pdf
paciente
Após1 essa
análise, é12:07
necessário realizar o diagAF_QUA-0003-18
Anuncio com
Revista
17/01/18
com sintomas da doença: a pessoa vem de
nóstico laboratorial, com exames específicos,

A Resolução apresenta regras claras de funcionamento, sendo algumas delas a proibição da propaganda irregular, o uso de cartão
de descontos, ou a conexão da clínica com outros serviços, como
a venda de órteses, próteses, drogarias ou pontos de comércio
de outros produtos de saúde. Pontos que o Cremesp aborda, incansavelmente, com o objetivo de defender e seguir o Código de
Ética Médica. O Conselho reforça a importância da resolução e
esclarece que as clínicas médicas devem se adequar o mais breve
possível às normas.

PCR (até 5 dias após o início dos sintomas) e
Sorologia para febre amarela. A amostra deve
ser coletada no 1º atendimento, especialmente
nos casos graves que preenchem definição de
caso suspeito.
O paciente com os sintomas ou confirmação
da doença deve receber atendimento diferenciado, com terapia intensiva, sofisticada, em
hospital de referência. Caso o exame de enzimas hepáticas seja superior a 500, deve ser encaminhado para um centro de referência maior.
Com resultado inferior a 500, o paciente pode
continuar em hospital com menos referência e
repetir os exames diariamente.

Fonte: Cremesp

Curta nossa
página no
Facebook!
www.facebook.com/apmsjc/

A Unimed de S. J. Campos
comunicou aos seus médicos
cooperados que a partir de
1 de março o valor da consulta
será de R$ 71,00.

AGENDE UMA VISITA

Fonte: Cremesp

PLANI.COM.BR

DR. MARCO ANTONIO FIORAVANTE • CRM: 46027/SP

EDITORIAL

Única clínica de Urologia do Vale do Paraíba
com serviços de consultas, procedimentos de
pequeno porte, litotripsia extracorpórea, cirurgias, videolaparoscopia e cirurgia robótica.
Corpo clínico: Jorge Cezar P. de Castro | Marco Antonio Fioravante
José Ronaldo Bigatão | Luiz Antonio Bonetti | Mario Henrique Bavaresco

Rua Marcondes Salgado, 28 - V. Adyana -S.J.Campos - SP | (12) 3923-1002 | 3519-3390

Quantas coisas podemos
fazer em 47 anos?

Quality Cancer Care: Recognizing Excellence
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INSTITUTO DE ONCOLOGIA DO VALE

(Angiotomografia Coronariana)
• Ressonância 3 Tesla
(Exames de Coração)
• Ultrassonografia
• Biópsias / Punções
• Radiologia Digital
• Mamotomia
• Elastografia
• Doppler 3 D
• Medicina Nuclear / PET CT
• Exames Laboratoriais
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São José dos Campos
• Av. Andrômeda, 227 - lj 140 - Jd Satélite
• Av. Nove de Julho, 305 - Vila Adyana
• Rua Paraibuna, 811 - Jd São Dimas
Jacareí
• Av. Major Acácio Ferreira, 500 - Centro
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A Unimed São José dos Campos
está completando 47 anos, um
caminho longo, mas que é só o
início! Com alma jovem e muitos
objetivos a alcançar, olhando
sempre para frente de cabeça
erguida, para levar a você todo o
cuidado que só a Unimed tem!

Diretor Técnico: Fábio Roberto da Silva Baptista - CRM 70671

• Tomografia Multislice

Parabéns Unimed
São José dos Campos!

Responsável Técnico:
Dr. Arilton José dos Santos Carvalhal • CRM 28348/SP

Serviço de
Hematologia

Serviço de Hematologia
São JoSé doS CampoS, Sp
Rua Antônio Saes, 425
(estacionamento à
Rua das Monções)
JaCareí, Sp
Rua Rui Barbosa, 379,
3º andar, sala 304

excelência no diagnóstico e
tratamento de doenças do sangue
há mais de 35 anos
Infraestrutura completa

Equipe médica especializada em
Hematologia Geral e Onco-hematologia
Atendimento humanizado e
personalizado
Laboratório qualificado em doenças
do sangue

Central de Agendamento:

(12)3797-5411

SHH

(12) 3519-3766
contato@shhsjc.com.br
www.shhsjc.com.br

47
ANOS

Transplante Autólogo de Medula Óssea

Diretor técnico responsável: Dr. Cláudio Pessoa de Melo - CRM: 27.743-SP

13 de
Fevereiro

