GIRO RÁPIDO
Mais da metade (64%) dos adultos brasileiros não está com a vacinação em dia, é o que
revela uma pesquisa internacional conduzida
pelo instituto Ipsos MORI. Entre esses, quase
dois terços (63%) disseram não saber quais
vacinas estão disponíveis para sua faixa etária e quase metade (46%) afirmou que nunca
recebeu uma recomendação de vacinação na
vida adulta por parte de profissionais de saúde,
como médicos ou enfermeiros.
A pesquisa, encomendada pela farmacêutica
GSK, revela também que 25% dos participantes acham que a vacinação se torna menos
importante na vida adulta e, pior ainda, 8%
acreditam que a medida só é recomendada
para crianças ou bebês.

Vacina não é
coisa de criança

Dica de filme

Entre os que se vacinaram nos últimos 5 anos,
a imunização contra a gripe foi a mais tomada, sendo mencionada por 58% das pessoas,
seguida pela febre amarela (41%) e hepatite
B (27%). Já outras doenças, como sarampo,
caxumba e rubéola (10%), meningite C (7%),
meningite B (7%) e meningite ACWY (6%) receberam uma adesão bem menor.
A pesquisa, chamada de Vaccinate, entrevistou 6.002 homens e mulheres com mais de 18
anos, residentes em cinco países: Brasil, Estados Unidos, Itália, Índia e Alemanha. No Brasil,
a amostra de 1.000 entrevistados contou com
participantes de todas as regiões do país.
Por: Veja

Baseado no livro de mesmo nome, lançado por
R. J. Palacio em 2012, o filme conta a história do
garoto Auggie, que tem uma deformidade facial
e está prestes a começar na escola pela primeira vez. Com 10 anos, ele era ensinado em casa
pela mãe, mas ela resolve que é hora do menino
frequentar uma escola regular. É uma trajetória
delicada, que cita inclusive as várias cirurgias
pelas quais Auggie passou, mas o grande diferencial é a linguagem simples. Elogiado por seu
papel em O Quarto de Jack, Jacob Tremblay usa
maquiagem e próteses para fazer o menino e
coloca muito bem os sentimentos de Auggie na
tela. Extraordinário cresce quando trata do ponto principal de sua história: amadurecimento,
tanto de pessoas quanto da sociedade.
Fonte: site Omelete

Novos associados

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

•Ana Paula Pereira Gomes Leite - psiquiatria
•André Marini Menini - acadêmico
•Carlos Antonio Zintl - pediatria
•Estevão Pioli Barci - acadêmico
•Felipe Menecucci - acadêmico

•Gabriela Farkas Pereira - acadêmica
•Lenisa Scarpel De Mello Bolonetti - pneumologia,
pediatria e neonatologia
•Paulette Naressi - angiologia
•Rafaela Cristina Coelho Muniz - coloproctologia
•Rayssa Almeida Diório - ginecologista

Ficha Técnica:
Extraordinário (2017)
(Wonder, EUA, 2017)
Classificação: 10 anos
Duração: 113 min.
Direção: Stephen Chbosky
Roteiro: Steve Conrad
Elenco: Julia Roberts, Jacob
Tremblay, Owen Wilson, Sonia Braga

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

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

Por que ser sócio da APM SJC
• Departamento Jurídico
• Defesa Profissional
• Departamento DES: licenciamento veículos, cópia adicional da CRLV, carteira internacional de habilitação (0113188-4270), 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 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;
• 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

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.

• 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.

CULTURA E LAZER
• Clube de Campo: 66 alqueires de muita natureza e total
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áreas de atuação científi• Pinacoteca: renomados artistas como Volpi, Di Cavalca,
visando
à
atualização
profissional.
Atualize seus conhecanti, Tarsila do Amaral, entre outros.
cimentos participando das reuniões científicas, simpósios,

congressos, jornadas, palestras e cursos.
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.
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
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Novo site dinamiza comunicação
Em breve, a APM São José dos Campos contará com um novo site na Internet, com visual
mais moderno e funcionalidades alinhadas aos
diversos dispositivos e às mídias sociais. “Precisamos nos comunicar de forma eficiente com
os nossos públicos, tanto aquele mais habituado à leitura do jornal impresso quanto aos que
preferem se atualizar por meio dos canais digitais”afirmou o presidente da Regional, David Alves de Souza Lima. A nova versão do site poderá
ser visualizada tanto em desktops e notebooks
como em tablets e smartphones.

Jornal tem novo
projeto gráfico

Outra novidade do site é a interface com o
Facebook, com a postagem automática das
notícias do site na rede social. Aguarde!

Em sintonia com a política da nova Diretoria da
Regional de ampliar o número de associados, o
site terá uma seção de Depoimentos de colegas
sobre “Por que ser sócio da APM”. Todos os departamentos da Associação terão espaço para
divulgar suas atividades e projetos.

O Jornal do Médico inaugura nesta edição seu novo layout, desenvolvido pelo designer gráfico Luciano Urizzi.
O novo projeto busca facilitar a leitura por meio de um visual mais limpo, padronização de fontes e redimensionamento dos conteúdos. O jornal se prepara também para ser um meio complementar e dialogar com o
novo site, tornando a comunicação com o associado mais ágil e dinâmica.

Melhorias à vista

Natal Solidário

Em dezembro, o presidente da APM São José
dos Campos, David Alves de Souza Lima, reuniu-se com o arquiteto Ricardo Veiga na Casa
do Médico. Na pauta, possíveis melhorias para
a sede da Associação. O arquiteto foi o responsável pela ampla reforma realizada em 1999,
durante a gestão do ex-presidente Hélio Alves
de Souza Lima. Na época a Casa do Médico recebeu novos pisos, telhados e redes elétrica e
hidráulica. O estacionamento foi pavimentado e
o andar superior recebeu dois banheiros e uma
cozinha, transformando-se em um local para
eventos culturais, congressos, cursos, palestras e reuniões.

Mais uma vez, agradecemos aos colegas associados e não associados, clínicas médicas,
pacientes, amigos e familiares que, com suas
doações, levaram alegria ao Natal das crianças
e familiares da Creche Patronato Nossa Senhora Aparecida. A tradicional festa de entrega dos
presentes contou com a presença de David Alves de Souza Lima e Fábio Roberto da Silva Baptista, respectivamente presidente e primeiro diretor científico da APM São José dos Campos e,
é claro, do Papai Noel (Silvana Morandini).

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

Além do conteúdo institucional, será possível
acessar notícias, fotos, vídeos e artigos científicos. Os anúncios Classificados, bastante populares no Jornal do Médico, ganharam espaço
também no endereço eletrônico da APM São
José dos Campos.

Ricardo Veiga e David Alves de Souza Lima,
presidente da APM São José dos Campos

Contribuíram com o Natal Solidário: 3ª Visão,
Ailton Bonani, Anderson Silva, Bernardo Kuroda, Bruna Camargo, Carlos Alberto de Queiroz
Carvalho, Carlos Labinas, Carmen Quaglia, Carolina Santos Name Cassiano Gaspar, Clínica
Endo, Clínica Leiderman, Clínica de Olhos Jikei,
Daniela Cosme, Daniela Miethke, David Alves de
Souza Lima, Denise Silva Dias, Djanete Barbosa
Melo, Elisa Sawagushi, Emma Gabriella Farkas,
Fabio Roberto da Silva Baptista, Fabiola Sawagushi F. Leite, Fernanda Negrão, Fernando Martins, Fernando Vasques, Gilberto Benevides,
Iberê Ferreira Machado, Inaura Evora, Isnard
Coppio, IOV/CENON, Janete Costa Moraes,
João M. Noronha, José Spartaco Vial, José Ledson da Silva, José Ronaldo Bigatão, Laboratório
Sabin, Lauro Mascarenhas Pinto, Lazaro de Jesus, Ligia Perez de Paula, Luciana Alvarenga Cedaro, Luciene Romanelli, Luiz Alberto Siqueira
Vantine, Maisa Ribeiro Ferraz, Maria Aparecida
Lobo, Maria Francisca Tereza, Maria Margarida

F. Alves Isaac, Maria Stela M. dos Santos Paixão,
Nereusa M. Barros Moreira Lemos, Paulo Miragaia, Prontil, Quintina e Sebastião Dominguez
Neto, Renata Lucia Calado Lima, Renato P.
Veneziani Sebbe, Sérgio Francisco Luiz, Sérgio
dos Passos Ramos, Silvia Satsie Iwazaki, Sonia
Mioni, Tainara Zappia Tessaro, Urocenter.

David Alves de Souza Lima e Fábio Roberto da Silva
Baptista, respectivamente presidente e primeiro diretor
científico da APM SJCampos, acompanharam o Papai
Noel (Silvana Morandini) na entrega dos presentes

Páscoa Solidária
Mais uma vez, pedimos a sua colaboração e de
seus pacientes, com a doação de ovos de Páscoa, a serem entregues às crianças de famílias
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
(terça-feira). Vamos fazer uma bonita festa
para essas crianças, que precisam tanto de carinho e amor.
Muito obrigado pela sua participação em mais
esta campanha.

A importância da doação
No dia 13 de dezembro de 2017 a APM São José
dos Campos fez a entrega dos presentes de Natal (roupas e brinquedos) na Creche Patronato
Nossa Senhora Aparecida. Nossa entidade já
participa do Natal Solidário há muitos anos.
Este ano, participei do processo de arrecadação dos presentes para as crianças da creche
e senti a dificuldade para conseguir atender a
todas as crianças: quando o Natal se aproxima,
todos esperam algo... As pessoas fazem as
doações, mas preocupadas com seus inúmeros
problemas, vividos no dia a dia, muitas vezes
não percebem como o seu “pequeno-grande”
gesto de doar um brinquedo ou uma roupa faz
a diferença para si mesma, tanto quanto para
aquela criança que irá receber. Depois de muito
trabalho, no final tudo deu certo. Foi um processo interessante, um tanto quanto exaustivo,
mas que felizmente atingiu seu objetivo maior

www.apmsjc.com.br

– arrecadar presentes para TODAS as crianças
da creche, sem exceção. Para mim, que tive a
oportunidade de estar presente na entrega dos
presentes, foi muito gratificante. Todos quantos participamos fomos muito bem recebidos
por todos da creche com olhares e sorrisos A
agitação das crianças denunciava a alegria do
sonho se realizando. A energia contagiante permeia a alma de quem participa.
Assim, quer me parecer que o mais importante,
valioso ou interessante, ou seja lá o que for, é
que quem doa um presente, estando presente
ou não quando a oferta acontece, por certo é o
maior beneficiado.
A vivência da doação, entregar os presentes, é
muito boa. Quem tiver a oportunidade de participar de eventos outros como este, participe!
O doador por si só estará fazendo um bem a si
próprio e ao outro também.

EDITORIAL

ARTIGO

David Alves de Souza Lima
Presidente APM SJCampos

Sérgio dos Passos Ramos

Nilton Bonder (ouvi dele próprio numa de suas
palestras) coloca que o “looser” (o perdedor) é
a pessoa que está no carrão blindado num semáforo e olha, com escárnio, para o mendigo
que pede esmola.
Conversando com pessoas que fazem trabalho
voluntário, que ajudam outras pessoas, ajudam
por ajudar, vejo que esses são os vencedores,
pois vivenciam a experiência da doação de si
próprios, o que traz muito mais retorno do que
“gastos”.
Já estamos nos preparando para a Páscoa. A
APM São José dos Campos fará arrecadação
semelhante para a entrega de ovos de chocolate a crianças de famílias carentes. Quem quiser
participar, sinta-se convidado.
Que todos tenham tido um excelente Natal e
que o Ano Novo seja repleto de solidariedade e
muita saúde, principalmente.
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A oficina do Papai Noel
Meus amigos e amigas, andei sumido por uns
dias e hoje já posso dizer onde estive. Recebi
um convite secreto e fui ajudar o Papai Noel
nas suas oficinas. Primeiro, quero justificar um
grande erro. As oficinas do “velho” não são no
Polo Norte. Lá é a casa do Super-Homem o eterno namorado da Miriam Lane. (Para mim eles
deveriam fazer amor logo e deixar essa frescura
de identidade perdida). E lá também tem o High

Frequency Active Auroral Research Program
(HAARP), coisa de louco. O Papai Noel tem suas
oficinas em algum lugar secreto do globo, imune a terremotos, tsunamis, ataques de drones,
mísseis, ou qualquer força natural, sobrenatural ou humana (estas são as piores). Nossa rotina estes dias foi estafante. Recebemos milhões
de cartas de todo o mundo, escritas nas línguas
mais estranhas, como a Mixtec (Chalcatongo).

Além das cartas, Papai Noel instalou um sistema
criado pela NSA para ler milhões de e-mails em
todo mundo. Ou seja, se você escreveu um e-mail
para seu amor e colocou as palavras Natal, Papai
Noel ou coisa semelhante, este e-mail foi lido e
compilado e passou a ser seu desejo de Natal.
Também se você desejou ódio a alguém, tivemos
acesso. Principalmente se você desejou que esta
pessoa tenha uma congestão em 2018. Portanto, mesmo que você não acredite em Papai Noel
ou mesmo no Natal, sua chance de ser atendido
(a) é enorme. Atenção especial foi dada ao Facebook, onde todas as mensagens mais estranhas
possíveis sobre o Natal ou Papai Noel também
foram compiladas. Bom, chega de encher a linguiça (não levem a mal esta expressão mineira).
Não pense em pornografia, por favor, pois este
post é sério! E não pense que somente crianças
pediram presentes. Aliás, identificamos que a
maioria dos que solicitaram algo eram adultos.
Bom, chegadas as cartas e outros pedidos conforme explicado acima, eles eram enviados para
a seção de planejamento, depois para a seção de
confecção. Papai Noel, do alto de sua sabedoria
e experiência, eliminou todos os departamentos
de auditoria, consultoria e controle. Descobriu

que estes são aqueles chatos que vivem
criando defeitos para propor soluções. Aqui
nas oficinas o trabalho tem de ser rápido
e produtivo, não podemos perder tempo e
dinheiro com frescuras. Milhões de pessoas
estão esperando seus presentes. Aqui o que
importa são os fins e não os meios... Muito
menos os meados dos meios...
Bom, vamos aos finalmentes: Os pedidos de
brinquedos eram despachados diretamente
para as nossas fábricas na China. Sim, pois
não pensem que o Papai Noel ainda faz brinquedos de madeira talhados a mão pelos
duendes. Hoje a criançada quer brinquedos
interativos, tecnológicos, feitos aos milhões
em máquinas chinesas e coreanas. Aliás, o
Natal nesses países é um sucesso. Mesmo
sem acreditar, eles faturam os tubos! Os
presentes ligados aos desejos humanos tipo
sexo por toda a vida, amor eterno, felicidades
para o ano seguinte, emprego, bolsa família
para classe média - e porque não para a rica
também? – eram despachados diretamente
para nossa fábrica de Vodu. Sim, Vodu. Papai
Noel criou um enorme mapa mundi e a cada
pedido destes, seus duendes colocavam um

alfinetinho de bolinha colorida no local e na
pessoa que tinha pedido. Técnicas de GPS e
Street View permitiram que identificássemos
cada solicitante. Colocamos bolinhas vermelhas, rosas, azuis e multicoloridas de acordo
com os pedidos. Este mapa gigantesco ficará
exposto aqui na oficina durante todo o ano de
2018. Sabemos, por experiência, que estes pedidos serão mudados durante o ano. Homens
e mulheres mudam seus desejos muito rapidamente, esquecem suas prioridades, esquecem
o passado, não vivem o presente, pois esperam
tudo do futuro sem nada fazer para chegar lá.
Identificamos alguns pedidos que tivemos o
maior problema em resolver e, estes, pedimos
a vocês, que aguentaram ler até aqui, que nos
ajudem: Paz. Saúde. Solidariedade. Justiça.
Humanidade. Fraternidade. Pão nosso de cada
dia, para todos. Perdoar as ofensas e os ofendidos, todos. E livrar-nos do mal.

A APM É LIVRE PARA
DEFENDER O MÉDICO
E A MEDICINA
Para ser livre, precisa ser forte.
Seja sócio da APM.

Ligue hoje: 3922-1079
Curta nossa
página no
Facebook!

Sugestões? Talvez o responsável por esta festa, Natal, deva ser consultado.
Mas onde Ele está? Tentem procurar dentro de
vocês. Em algum lugar, Ele deve estar.

https://www.facebook.com/apmsjc/

PLANI.COM.BR

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.

SHH

Serviço de
Hematologia

• Tomografia Multislice

Quality Cancer Care: Recognizing Excellence
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AGENDE UMA VISITA

(Angiotomografia Coronariana)
• Ressonância 3 Tesla
(Exames de Coração)
• Ultrassonografia
• Biópsias / Punções
• Radiologia Digital
• Mamotomia
• Elastografia
• Doppler 3 D
• Medicina Nuclear / PET CT
• Exames Laboratoriais

O PLANO QUE
CABE NO SEU
BOLSO!
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
Central de Agendamento:

(12)3797-5411

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

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

0800 727 7270

centraldevendas@unimedsjc.coop.br

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

Atendimento humanizado e
personalizado
Laboratório qualificado em doenças
do sangue
Transplante Autólogo de Medula Óssea

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

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

