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Tem criança feliz!

De médico para médico
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 ESAOT.
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

No Dia das Crianças,
presentes e diversão são garantidos na Creche Patronato
Nossa Senhora Aparecida!
No dia 4 de outubro, a palhacinha Silvana Morandini
levou alegria e carinho aos
pequenos, como faz todos
os anos. Agradecemos aos
colegas, pacientes, amigos e
familiares que tornam possível essa comemoração.

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 12-3652-4204/98848-4886.

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)

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.
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

ALUGO - sala para médico mobiliada com PABX, no Ed. Oswaldo Cruz prédio novo atrás do Pronval. Tratar com Paulo: 3941-1197.
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Programa de Acreditação
para Laboratórios Clínicos
da Sociedade Brasileira de
Patologia Clínica

Certificação do
Sistema de Gestão
Ambiental

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.

A APM SJCampos saúda e dá boas-vindas a seus
novos associados!
• Ana Paula Oliveira de Santana da Silva - clínica
médica
• Carlos Eduardo Alves dos Santos - acadêmico
• Marcio Antonio Pereira - endocrinologia
• Rodrigo Correa Falcão Rodrigues Alves – acadêmico
• Telami Espindola de Souza Smidi - pediatria

científica, 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
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.

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.

NOVOS 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

Feliz Aniversário!
Parabéns aos aniversariantes de Novembro!

Beatriz Dias Rosa (05), Lauro Benedito Hanna (05), Mario Sérgio Leone Carregosa (05), Paulo Roberto
Bahdur Vieira (05), Fernanda Coccolin (06), Marcus Vinicius de Carvalho (06), Pam Wen Lung (06), Flávia Mota
Liete (07), Felipe Augusto de Souza Manzani (08), Leandra di Fatima Morandini Leão (08), Sonia Missae Miuri
(09), Flávia Saori Myyashira Kubo (09), Sérgio Neves Pampanelli (13), Wallyson Pereira Fonseca (15), Luiz Antonio Silveira (17), Adriano Diniz Baptista Mendes (18), Karina Fernanda Remondini (18), Luiz Claudio Lima
Alves (18), Mariana Teixeira Arduini (18), Nayara Tamires Marques de Freitas (20), Evandro Monteiro Asseff
(22), Paulo Cesar Grigolli (22), Flávio Lopes Brun (23), André Gustavo Santos Pereira (24), Avenir Isaac Neto
(24), Elaine Cristina de Oliveira Yokota (26), Roberto Tabajara Reis (28), Urbano Andrade P. de Carvalho (29),
Emma Gabriella Farkas (30), João Carlos Remedio (30), João Manuel F. Simões C. Maio (30).

Normas Técnicas que
estabelecem um modelo
de gestão da qualidade
para organizações

rl fi (@] e www.sabin.com.br
�

12 2138-9500

NO SABIN, A QUALIDADE É
CERTIFICADA PARA CUIDAR
MELHOR DA SUA SAÚDE.
Em São José dos Campos, o Sabin
está pertinho de você, oferecendo
serviços de saúde com excelência.
O laboratório possui as certificações
ISO 9001, ISO 14001 e a acreditação
PALC, que garantem o alto padrão
da qualidade dos serviços que são
entregues à população. Tudo com
agilidade e exatidão nos resultados,
tecnologia de ponta e um corpo
técnico altamente capacitado.

Informativo da Associação Paulista de Medicina São José dos Campos
• Ano 25 • Nº 220 • Out - 2017

APM homenageia Dr. Escada
Como parte das comemorações do Dia do Médico em 2017, a Associação Paulista
de Medicina de São José dos Campos presta merecida homenagem ao anestesiologista
e sanitarista Antonio Celso Escada. Nascido em Lorena (SP) em 18 de janeiro de 1932,
estudou no Rio de Janeiro, onde se formou em Medicina na Faculdade Ciências Médicas
(UERJ) em 1957.
Em 1959, iniciou suas atividades profissionais em Lucélia, no interior paulista, onde
permaneceu até 1962. Nessa época, participou da criação da Regional da APM de Adamantina. Trabalhou por dez anos em São Sebastião, no litoral norte do Estado, na única
Unidade Integrada de Saúde do município. Desde 1972, vive em São José dos Campos.
Especialista em Anestesia, só desenvolveu essa atividade em hospitais filantrópicos
(Santas Casas), nas cidades em que viveu.
É pós-graduado em Saúde Pública (USP), mestrado (1977). Trabalhou no Ministério da Saúde, onde se aposentou após 30 anos de serviço. É defensor do SUS, tendo
participado dos eventos que resultaram na criação do Sistema, enquanto professor de
Medicina Social.
Em São José dos Campos, foi vereador e secretário municipal de Saúde, priorizando
a cobertura vacinal e atenção primária à Saúde. Essas atividades e o trabalho dos Agentes
de Saúde resultaram no início da queda da mortalidade infantil em São José dos Campos,
importante indicador social.
Participou de várias diretorias da APM São José dos Campos, sendo sócio fundador
do Sindicato dos Médicos da região.
Aos 80 anos, começou a escrever, tendo publicado dois livros. O primeiro mistura
poemas e histórias da infância, juventude e vida política e social. O segundo é dedicado
aos poemas.

Natal Solidário
A APM São José dos Campos já está distribuindo aos associados as bolinhas do Natal Solidário
2017. As bolinhas, vermelhas são para brinquedos e roupas, e as amarelas, para cestas básicas.
Nas bolinhas vermelhas há informações sobre a criança que receberá o presente (sexo e
idade). As doações serão encaminhadas para a Creche Patronato Nossa Senhora Aparecida de
São José dos Campos.
As bolinhas deverão ser colocadas na árvore de Natal do consultório, e o paciente que quiser
ajudar, levará uma bolinha. A doação deverá ser entregue pelo paciente no consultório ou na Casa
do Médico, até o dia 11 de dezembro (segunda-feira).
Caso queira que os brinquedos e cestas sejam retirados no consultório, é necessário comunicar
à APM. A retirada será feita no dia 12 de dezembro. Para envio de mais bolinhas, favor entrar em
contato pelos telefones 3922-1079 ou 3922-4666.
O Natal Solidário da APM visa proporcionar momentos de alegria às crianças, trazendo o
sorriso e o sonho de Natal no rostinho de cada uma. Contamos com sua participação para que,
juntos, possamos realizar esse evento.
Departamento Social APM

Antonio Celso Escada, médico,
ex-vereador e ex-secretário municipal de Saúde

Mês do Médico
tem reajuste
nas consultas
Este mês deixamos de publicar a tabela
Quanto vale seu trabalho, Dr.?, em
virtude de aumentos anunciados pelas
operadoras da região.
Unimed de São José dos Campos
Carteira própria – 70,00 a partir de 01/09
Sul América
Todos – 90,00 a partir de 01/09
Bradesco
Todos – 89,60 a partir de 01/10
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Vale comemorar?

Acesse o nosso BLOG!

www.apmsjc.wordpress.com
ou http://wp.me/3nOSj

A APM É LIVRE PARA
DEFENDER O MÉDICO
E A MEDICINA
Ligue hoje: 3922-1079
Siga-nos no Twitter

@Apm_Sjc

Mais Médicos aceita brasileiros
formados no exterior sem Revalida

“É muito maior o mal que pode fazer um médico ignorante, do que o bem que pode fazer um médico sabedor.
” Paolo Mantegaza, neurologista, fisiologista, antropólogo – 1831 – 1910
18 de outubro – Dia de São Lucas. Médico,
evangelizador, escritor. Em sua homenagem o
Dia do Médico é nesta data.
Venho escrevendo sobre o Dia do Médico há
mais de 20 anos. Sou um otimista inveterado.
Sempre digo que a Medicina em São José dos
Campos é de altíssimo nível. Nossa cidade
nasceu do tratamento da tuberculose. Com a
vinda do Centro Técnico Aeroespacial na década de 40, São José passou a ser vanguarda em
tecnologia. Poucos sabem, mas na época em
que o Brasil ia bem e, imaginem, isto também
ocorria, o CTA desenvolvia projetos na área de
biomedicina e medicina aeroespacial. Até hoje
estudantes e professores do ITA têm uma área
de desenvolvimento de alta tecnologia médica.
Polo nacional de ciência, São José dos
Campos continuou seu desenvolvimento na
área de saúde.
Hoje somos referência em todas as áreas.
Com raríssimas exceções, fazemos tudo e

fazemos com excelência. Então, deveríamos
comemorar, mais uma vez, o Dia do Médico.
Mas nuvens sombrias aparecem no horizonte.
Nossa classe sofre ataques ordenados e
planejados de diversos flancos do governo federal. Sabendo que assistência médica à população é pedra de toque das administrações, foram procurar médicos. Não acharam e, então,
engendraram o maior plano de destruição de
uma atividade que a história deste país já viu.
Chama-se Mais Médicos e é criação do Partido
dos Trabalhadores. Muitos pensaram que era
só contratar milhares de médicos cubanos, mas
o modelo era e é maior. Passa pela proliferação
irrefreada de faculdades de medicina.
Maquiavélico. Se não conseguimos contratar médicos (pelas misérias que pagamos), vamos encher o mercado destes profissionais. A
teoria marxista do “lumpenproletariado” aqui
se aplica. Haverá tantos médicos procurando

empregos que o valor que queremos pagar
será aceito. Vai ter até médico trabalhando
de graça.
Não imaginem que estou exagerando. Vejam o que está acontecendo com os professores.
Em outro flanco, as operadoras da medicina
suplementar culpam os médicos pelo aumento do custo da medicina. Sofisma puro. Tipo
assim. A culpa dos altos custos do desenvolvimento dos aviões é dos pilotos.
Não temos médicos? Médicos custam caro?
Vamos inundar o mercado de médicos.
Faltam especialistas? Vamos “flexibilizar”.
Por que ir ao ginecologista se qualquer médico
pode fazer preventivo. Exagero? Numa cidade
aqui perto é o que fazem. Chamam de medicina
de família. Até colocar DIU, colocam.
Mas falta uma coisa. Combinar com as bactérias, vírus, DNAs oncológicos e outras causas
de morte, que estes milhares de novos médicos
sem preparo adequado serão capazes de diag-

O Ministério da Saúde anunciou a recepção de 1.375 brasileiros formados em faculdades fora do país no Programa Mais Médicos.
Com isso, a participação de profissionais
daqui cresceu 44%, com 8.316 médicos. O
projeto reúne outros 8.593 estrangeiros da
cooperação com a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), sobretudo cubanos, e
5.737 profissionais formados em território
nacional. Lamentavelmente, tanto os novos
reforços brasileiros formados fora, quanto os
estrangeiros vindos via Opas não passaram
por revalidação de diplomas.
“A APM é absolutamente contrária a essa
prática. Todos os médicos formados em faculdades fora do Brasil têm de passar pelo exame
de revalidação de diploma para verificar se são

nóstico, tratamento, conservação da saúde. Os
exames do Cremesp mostram a qualidade dos
egressos. Deplorável. E não há residências para
esses milhares de novos médicos.
E também falta combinar com o paciente,
com o povo, razão do exercício da Medicina,
que eles vão ter de aceitar o médico mal formado, pois ele será o que tem no mercado, e
o pior, a culpa continuará sendo dos médicos.
Tudo isto é sinistro e estamos assistindo
esta desmontagem da Medicina no nosso
país. Primeiro, na pública, e logo depois, na
suplementar.
Volto para Paolo Mantegaza que há mais
de 100 anos escrevia: “É muito maior o mal que
pode fazer um médico sabedor.”

Médico (com muita honra)

www.apmsjc.com.br
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Flexibilidade
na Dança?

Quality Cancer Care: Recognizing Excellence
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em amplas e modernas instalações, com
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serviços de consulta, litotripsia, ultrassom.

K

CORPO CLÍNICO:
Jorge Cezar Pereira de Castro | Marco Antonio Fioravante | José Ronaldo Bigatão | Vicente P. C. Nogueira

Rua Marcondes Salgado, 28 - Vl. Adyana - São José Campos-SP | (12) 3923-1002 | 3519-3390

SHH

Fonte: www.apm.org.br

O PLANO QUE TEM A SUA FLEXIBILIDADE!

LIGUE AGORA
0800 727 7270

Serviço de
Hematologia

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

São JoSé doS CampoS, Sp
Rua Antônio Saes, 425
(estacionamento à
Rua das Monções)

CM

A mais completa clínica de Urologia do Vale

importante para o Brasil e para os brasileiros.
“Estamos avançando e tenho certeza que vamos
oferecer mais qualidade na Saúde e na atenção
básica, com a participação desses novos profissionais no Programa Mais Médicos”, disse em
entrevista coletiva no início de outubro.
Essa foi a segunda fase do edital, que em
sua primeira parte selecionou profissionais
formados no Brasil. O Ministério da Saúde
tem o projeto de substituir por brasileiros os
médicos da cooperação com a Opas, cubanos
em geral. A expectativa da pasta é realizar
quatro mil substituições em três anos.

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.

Sérgio dos Passos Ramos

Órgão Informativo da Associação Paulista de Medicina São José dos Campos
• 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 • Jornalista 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

aptos a exercerem a Medicina em nosso País. Sabemos que há grande quantidade de faculdades
estrangeiras, principalmente na América do Sul,
que deixam a desejar, formando profissionais
muito deficientes. Portanto, isso pode colocar
em risco nossa população mais vulnerável, que
tem menos condições e menos acesso à Medicina
de qualidade. Não sabemos o conhecimento
técnico e científico destes novos médicos. É um
absurdo que o Ministério esteja pensando mais
em quantidade do que em qualidade”, avalia
Florisval Meinão, presidente da Associação
Paulista de Medicina.
O ministro da Saúde, Ricardo Barros, por
sua vez, declarou que esse é um momento

IMPORTANTE

pode fazer um médico ignorante, do que o bem que

Diretor Técnico: Fábio Roberto da Silva Baptista - CRM 70671

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 Smartphones. Para acessar, basta escrever no seu navegador:

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
Transplante Autólogo de Medula Óssea

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