GIRO RÁPIDO
Câmara homenageia Orlando Feirabend
No dia 20 de julho, o médico obstetra Orlando Feirabend foi
homenageado pela Câmara Municipal de São José dos Campos
com a outorga do Título de Cidadão Joseense.
Com mais de 50 anos de profissão e 35 mil partos e cesáreas
realizados, o homenageado continua exercendo as funções de
cirurgião obstetra na Santa Casa de Misericórdia de São José e
recentemente assumiu o cargo de diretor técnico do convênio
Vale Saúde.
Orlando Feirabend se formou em clínica e cirurgia geral pela
Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Em 1966, foi
convidado para trabalhar em São José dos Campos como
médico obstetra no Hospital Pio XII. Na década de 70, passou
a trabalhar também na Santa Casa. Foi chefe de serviços de
obstetrícia e ginecologia da maternidade. Também ajudou a
formar a Maternidade Nossa Senhora de Fátima, onde trabalhou durante 25 anos.
Em 2015, Feirabend recebeu o título de médico e irmão honorário da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia pelos serviços
prestados e o diploma de dedicação profissional do Conselho
de Medicina pelos 50 anos de prática profissional.

Novos associados
• Cesar Massami Yukita
Neurocirurgia
• José Francisco Vilela dos Reis
Ginecologia e Obstetrícia
• Larissa Rosam Reino
Clínica Geral
• Lucas dos Santos Bacigalupo
Ginecologia e Obstetrícia
• Luis Oscar Silva Valverde
Ginecologia e Obstetrícia

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

A APM É LIVRE PARA
DEFENDER O MÉDICO
E A MEDICINA

• Milton Mota Couto
Clínica Médica
• Roberta Palomera de Souza
• Sócrates Pereira Silva
Anestesiologia
• Thiago Barros da Silva
Cardiologia / Arritmia
• Walter Rodrigo Miyamoto
Coloproctologia

Facebook e Instagram
A página da APM São José dos Campos mudou para facebook.com/apmregionalsjc.
Curta a nossa página e fique por dentro das atividades da Associação!
Agora também temos perfil no Instagram – apmsaojosedoscampos. Siga-nos!

• VENDO OU ALUGO prédio comercial em Jacareí/Centro, próximo
ao Parque da Cidade e bancos. 353 m2 - 8 salas no térreo, 4 salas e um
salão grande no superior - 6 banheiros. Recepção grande e 3 vagas p/ carros.
Excelente para clínica/consultórios, escola, escritórios etc. 		
Tel.: (12) 981322223 c/ Terezinha.
• ALUGO horário em consultório montado na Av. Adhemar de Barros
/Vila Adyana. Incluído serviço de secretaria, confirmação de consulta, computador, prontuário eletrônico, luz, telefone, Internet wi-fi. Valor R$ 350R$/
mensal por períodos de 3h/semanais. Disponível sala nos períodos da manhã
de 9h-12h. A Clínica já possui médico Cardiologista e Endocrinologista e
buscamos parceiras com outras especialidades. 			
Contato: Ana Catarina: (12) 99655-6009 / Luiz Gustavo: (12) 99715-0145
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• ALUGO - apto 1 dormitório, mobiliado com geladeira, fogão, máq. lavar
roupa, máq. lavar louça, microondas etc. Ed. Special Place, Av. Ademar de
Barros, 695, V. Adyana. Contato: (12) 996201919 (Lázaro).
• ALUGO – períodos em um Centro Médico, no Edifício Tech Tower, na
Av. Dr. Nelson D’Ávila, 389, sala 105 B, 10º andar. Contato: Maurílio Chagas,
tel. (12) 3943-3570
• ALUGO salas comerciais e loja no Centro Comercial IRONMAN, no
Urbanova. Tratar com André ou Helio. Tel.: (12) 98121-7200 / 99620-3278.
• ALUGO sala de consultório médico, em clínica de alto padrão, mobiliada, com wi-fi e PABX. Ampla sala de espera com ar condicionado e TV.
Av. Anchieta, Jd. Esplanada. Contato: 3947-7020 com Mauricéia.
• ALUGO sala para consultório e vendo os móveis. Todos os móveis por
R$ 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 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
PROCESSOS
INTERNOS

• 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.
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Taekwondo – Academia Fabiano Morciani. 15% de descon-

• Parcerias com sociedade de especialidades.
• Instalação do Programa de Educação Continuada,
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O local escolhido para o encontro foi o wine bar Vinhos de Bicicleta, na Vila
Ema. Além da ótima conversa e do clima alegre e festivo, houve sorteio de
brindes oferecidos pelos patrocinadores. Parabéns à equipe realizadora,
em especial à diretora Maura Leite e à secretária Daniela Rosa Santos Garcia. Que este seja o primeiro de muitos encontros desta nova fase!

APM SJC
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Agradecemos aos patrocinadores Fsil Store e Sala de Estilo e aos parceiros: Casa de Lila, Dondoca Studio de Beleza, Esplanada Carnes, Esquadrão
Manhã de esportes e lazer
do Click, Fórmula S21 e Vinhos de Bicicleta.
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• ALUGO horário em consultório, para profissionais da área da saúde.
Falar com Fernanda no cel: 98157-8892.
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PROGRAMAÇÃO
2018

• ALUGO sala para médico mobiliada com PABX, no Ed. Oswaldo Cruz prédio novo atrás do Pronval. Tratar com Paulo: 3941-1197.

• 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.

Um bate-papo regado a bom vinho foi a proposta do Encontro de Mulheres
Médicas realizado no dia 19 de junho pela APM São José dos Campos. Sob
o comando de Renata Calado Souza Lima, diretora social da Associação, o
evento resgatou o tradicional jantar das médicas que durante muitos anos
foi organizado por Carmen Quaglia, também da Diretoria Social.

Ligue hoje: 3922-1079

SOCIEDADE

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

Encontro de Mulheres Médicas é sucesso!

Para ser livre, precisa ser
forte. Seja sócio da APM.

SOCIEDADE

CLASSIFICADOS | De médico para médico

Informativo da Associação Paulista de Medicina
São José dos Campos - SP
Ano 26 | nº 228 | Julho 2018
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... e colocar as conversas em dia!

• Nova dinâmica para os canais de comunicação e divulgação site, Facebook, Instagram, Linkedin.
• Divulgação da APM com seus propósitos e seus resultados

EDITORIAL

A APM São José dos Campos tem proposto, na
atual gestão, quase que uma exposição permanente de obras de arte na Casa do Médico.
A ideia surgiu após uma visita no início do ano à
APM Estadual, junto com a Diretoria Cultural. Lá,
eu, o diretor cultural João Manuel Maio, o nosso
vice-presidente, Othon Mercadante Becker, e o
consultor da APM SJC, Wellington Rangel, fomos
recebidos pelo diretor cultural da APM Estadual,
Guido Palomba. Na ocasião, tivemos a oportunidade de visitar a pinacoteca, museu e biblioteca
da Associação. Ali aprendemos um pouco da expertise que São Paulo já tem há anos, e ficou combinado que a cada exposição, quando possível,
pediríamos que o artista expositor doasse uma
obra para a APM SJC, para que desta maneira
começássemos a montar um acervo permanente.
Desde então, iniciamos o projeto, com ajuda da
Diretoria Cultural (João Manuel Maio e Maura Lei-

do artista Felipe Paz (técnica mista sobre tela,
de 2012), intitulada “Quadrados nº III (O Amor
ou O Sangue)”, que também fará parte do nosso
acervo permanente. Já estamos com a exposição
Hiroshima fechada para o mês de outubro, que
fará parte da programação de atividades do Mês
do Médico. Em comemoração ao Dia do Médico,
promoveremos palestras, show de mágica, evento esportivo e o tradicional Baile do Médico.
A ideia é que ao longo dos anos a Casa do Médico
construa um acervo de obras que poderá se tornar uma referência cultural para a nossa região.
Estamos abertos a sugestões para novas exposições. Convido todos os associados a, quando
forem à Casa do Médico, procurarem “saborear”
um pouco das exposições que ali tentaremos
mostrar com frequência.

David Alves de Souza Lima
Presidente APM SJCampos
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APM acompanha visita a
unidades de saúde mental
O presidente da APM São José dos Campos, David Alves de Souza Lima, integrou o grupo que
visitou unidades públicas de saúde mental da
cidade no dia 14 de junho. A vistoria faz parte
de um estudo do Legislativo Municipal que tem
como objetivo identificar as necessidades do
atendimento à saúde mental do município.
Estiveram presentes os vereadores Dr. Elton
(MDB), Dulce Rita (PSDB) e Fernando Petiti
(MDB). Também acompanharam a visita o
promotor de Justiça de Saúde Pública e Consumidor, Fernando Belaz; a chefe da Divisão de
Atenção Secundária da Secretaria Municipal de
Saúde, Polyanna Fraga, além de representantes
de ONGs e assistentes sociais da prefeitura.

Em seguida, o grupo seguiu para o Hospital
Francisca Júlia, responsável por internações
e casos mais graves de transtornos mentais,
normalmente encaminhados pelas unidades do
Caps Adulto ou pela UPA de Saúde Mental. No
local, a comitiva percorreu a área externa de lazer, os dormitórios, a farmácia e a horta em que
os pacientes realizam as atividades.
A UPA de Saúde Mental, no Jardim Satélite, foi o
último lugar visitado. Ali são atendidas as emergências psiquiátricas do município, como surtos e pessoas que acabaram de tentar suicídio.
O mapeamento servirá de base para a elaboração de um plano de atendimento na área que
será apresentado à Prefeitura, na tentativa de
transformar a cidade em referência nesta especialidade.

A comitiva visitou o Centro de Atenção Psicosocial – Caps Infantil, localizado no bairro Jardim
Jussara. A unidade é a única do município que
oferece atendimento diário a crianças e adolescentes com transtorno mental e precisam
de acompanhamento multidisciplinar, como
terapeuta, psicólogo e fonoaudiólogo. O atendimento vai desde crianças que sofrem algum
transtorno emocional, até vítimas de violência
O presidente da APM SJCampos, David Alves de Souza
ou abuso sexual, casos graves de autismo e tenLima (de camisa clara), integra o grupo de trabalho visando
1
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cafeína

www.apmsjc.com.br

A Casa do Médico está hospedando de 3 de julho
a 10 de agosto as exposições de três artistas que
residem em São José dos Campos. Obras de autoria de Tábita Chiaramonte (aquarelas e painéis
em acrílica e óleo sobre tela, intitulados “Força e
Sensibilidade”) e Felipe Paz (série de aquarelas
e caneta sobre kraft, intitulada “As Musas – orquídeas ruivas”) e Tatiane Morais – bailarina
que expõe vídeo feito num ensaio no Parque da
Cidade, na famosa casa do ex-senador Severo
Gomes. Nesta exposição, recebemos uma obra

David Alves de Souza Lima
Presidente APM SJCampos

Santa Casa comemora milésima cirurgia bariátrica

Obras de Felipe Paz

Duas novas exposições 		
na Casa do Médico
Até o dia 10 de agosto, a Casa do Médico hospeda duas novas exposições de artes plásticas,
com obras de autoria de Tábita Chiaramonte
(uma série de aquarelas e uma série de painéis
em acrílica e óleo sobre tela, intituladas “Força
e Sensibilidade”) e Felipe Paz (série de aquarelas e caneta sobre kraft, intitulada “As Musas –
orquídeas ruivas”). A mostra conta ainda com a
vídeodança “Irradiação (de dentro para fora)”,
de Tatiane Morais
A visitação às exposições é restrita aos associados da APM São José dos Campos.
De segunda a sexta, das 9h às 16h30.

Obra de Tábita Chiaramonte

IMPORTANTE

Na noite de 11 de junho, a Santa Casa de São José dos Campos promoveu um evento em comemoração à marca de 1000 cirurgias bariátricas
realizadas pela entidade. Os procedimentos tiveram início em 2010 e são
feitos em pacientes exclusivamente atendidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS. A APM São José dos Campos esteve representada pelo seu presidente, David Alves de Souza Lima, o vice-presidente, Othon Mercadante
Becker, e a diretora social Renata Calado de Souza Lima.
Com apresentações do médico coordenador do centro cirúrgico, Artur
Chagas Vilela dos Reis, do médico Lazaro Vilela e da coordenadora do serviço de bariátrica, a nutricionista Layla Coutinho, a Santa Casa apresentou
o histórico e dados do Programa que só em 2017 operou 229 pacientes.
O provedor da entidade, Ivã Molina, em seu discurso de abertura, enfatizou a importância da comemoração desse marco. “Podemos afirmar que
melhoramos a qualidade de vida de mais de mil pessoas, na verdade, são
mil famílias, que também sofriam em ver seus familiares em situação de
dificuldade e tristeza. Essas pessoas acreditaram no nosso trabalho e a
equipe correspondeu com ética, comprometimento, total dedicação, envolvimento e humanismo no acolhimento desses pacientes. Temos muito
orgulho do resultado apresentado hoje e estamos prontos para aumentar
o volume de cirurgias”. A equipe da entidade é formada por cirurgiões
do aparelho digestivo, cirurgião plástico, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais e fisioterapeutas. Os pacientes atendidos
chegam a instituição via Central de Regulação de Ofertas de Serviços de
Saúde – CROSS, órgão da Secretaria de Saúde responsável pela organização de agendamento de procedimentos e apoio logístico em casos de
urgência. Após a realização da cirurgia, o paciente mantém acompanhamento com a equipe multidisciplinar por 18 meses, sendo encaminhado
para a avaliação da cirurgia plástica.

PLANI.COM.BR

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

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.

DR. MARCO ANTONIO FIORAVANTE • CRM: 46027/SP

Exposições de Arte na APM SJC

te) e da Daniela Rosa Santos Garcia, nossa secretária que muito tem nos ajudado. O escultor Marcelo Palmeira nos honrou com seus trabalhos (17
de abril a 17 de maio de 2018). Desta exposição
recebemos uma escultura miniatura de Hipócrates. Depois tivemos a exposição de fotos de
Al Capone – cedida temporariamente pela APM
Estadual (2 de maio a 15 de junho), com 23 imagens do lendário gângster. Nesse caso não houve
doação, uma vez que a exposição foi de fotos.

Rua Marcondes Salgado, 28 - V. Adyana -S.J.Campos - SP | (12) 3923-1002 | 3519-3390
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• Tomografia Multislice
(Angiotomografia Coronariana)
• Ressonância 3 Tesla
(Exames de Coração)
• Ultrassonografia
• Biópsias / Punções
• Radiologia Digital
• Mamotomia
• Elastografia
• Doppler 3 D
• Medicina Nuclear / PET CT
• Exames Laboratoriais

contato@shhsjc.com.br
www.shhsjc.com.br
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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
Central de Agendamento:

(12)3797-5411

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

251 anos de história e de prosperidade. São muitos os
motivos pelos quais os joseenses têm para se orgulhar!
Obrigado, São José dos Campos.
Uma homenagem da Unimed.

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

Atendimento humanizado
e personalizado

Equipe médica
especializada em
Hematologia Geral
e Onco-hematologia

Laboratório qualificado
em doenças do sangue
Transplante Autólogo
de Medula Óssea

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

Hematologia
Serviço(12)de
Hematologia
3519-3766

