
Informativo da Associação Paulista de Medicina 
São José dos Campos - SP
Ano 27   |   nº 236   |   Março 2019

Representantes da APM São José dos Campos e do Parque Vicentina Aranha reuniram-
se no dia 8 de março para acertar os detalhes da Caminhada Agita São José 2019

Será no dia 7 de abril (domingo), das 8h às 11h, a 14ª 
Caminhada Agita São José, realizada pela Associação 
Paulista de Medicina de São José dos Campos! 

Mais uma vez, contaremos com a parceria do Instituto de Oncologia do Vale; 
do Parque Vicentina Aranha; e dos alunos do Curso de Enfermagem da Univap, 
que farão medição de pressão dos participantes. Haverá também o acompa-
nhamento de profissionais de Educação Física.

Serão distribuídas aos 500 primeiros caminhantes, camisetas alusivas ao 
evento. A tradicional iniciativa da APM São José dos Campos tem como objetivo 
incentivar a população a praticar regularmente atividades físicas.

Inscrição: 1 kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar)

Saída: Casa do Médico (Av. São José, 1187, centro) 

Chegada:
Parque Vicentina Aranha (Rua Prudente M. de Moraes, 32 – Vila Adyana)

Vem aí a 14ª Caminhada 
Agita São José!

Veja quem está 
apoiando o evento:

CLASSIFICADOS  |  De médico para médico

• ALUGO sala para consultório em local privilegiado, em clínica na Av. 
Anchieta 585, Esplanada. Vista para o Banhado. 15m2, em andar superior, com 
ar condicionado, ampla sala de espera. Dispomos de secretárias, segurança por 
sistema de câmeras e alarme monitorado, e aprovação na vigilância sanitária. 
Estacionamento aberto na frente. Aluguel: R$ 660,00 mais rateio de despesas. 
Contato: 12 99600-3807 (David Souza Lima).

• ALUGO horários em clínica de fácil acesso localizada no Jardim Satéli-
te, com secretárias, wi-fi, salas de atendimento e recepção climatizadas. Espaço 
Andrômeda. Horários a combinar pelo telefone 11 98664-0174 (Liana).

• 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, 
671. Jd. Esplanada Contato: 3947-7020 com Mauricéia.

• ALUGO apartamento novo, com 3 quartos (1 suíte), cozinha com armários, 
área de serviço, sala em L, 2 garagens paralelas, hobby box. Vila Adyana, atrás da 
Av. 9 de Julho. Contato: (12) 99620-1919 /99660-1919 (Rosali).

• ALUGO horários em consultório mobiliado para profissionais de saúde, 
em clínica de alto padrão, com internet, ar condicionado em todas as salas, 
ampla recepção e secretária. Edifício Helbor Offices, Av. São João – 2375, Conj. 
1804, Jardim das Colinas, SJC. Contato: Inês – Tel. 12 41020373 ou Whatsapp: 12 
99623-2228 ou E-mail: contato@espacoecoar.com

• 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. Excelen-
te 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, computa-
dor, 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

• ALUGO - apto 1 dormitório, mobiliado com geladeira, fogão, máq. lavar rou-
pa, 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 Urba-
nova. Tratar com André ou Helio. Tel.: (12) 98121-7200 / 99620-3278.

• ALUGO sala de consultório médico, em clínica de alto padrão, mobi-
liada, 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. Fran-
cisca 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: elaine-
gorg@yahoo.com.br 

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

• VENDO – aparelho de Ecodoppler. Siemens 2009, Acuson X300, 3 transdu-
tores, 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 - pré-
dio 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, Brin-
quedoteca, equipe médica e odontológica já formada.     Tel. (12) 991415531 Dra. 
Katia Ferrer - Cirurgiã Plástica.

GIRO RÁPIDO

Acreditação ONA

Othon Mercadante Becker, Antônio Celso Escada e 
João Manuel Maio, vice-presidente e diretores da 
APM SJCampos, participaram dia 26/2 da cerimônia 
de entrega do certificado referente à Acreditação 
Nível 3 aplicada pela ONA - Organização Nacional de 
Acreditação à Santa Casa de São José dos Campos. 

O presidente da APM SJCampos, David Souza Lima, 
reuniu-se no dia 6/2 com representantes da APM 
Estadual e o arquiteto Ricardo Veiga, para discutir o 
projeto de reforma da Casa do Médico. Também esteve 
presente Wellington Rangel, responsável pelo Planeja-
mento Estratégico da APM São José dos Campos. O pri-
meiro passo do processo é a elaboração de orçamentos 
para a colocação de elevador e reforma dos banheiros, 
visando à acessibilidade do prédio. Deverá ser executa-
da ainda uma adequação da parte elétrica.

Reforma na Casa do Médico

Até o dia 3 de abril, a APM São José dos Campos apre-
senta a exposição Forças Elementais, com telas e fotos 
dos artistas Eliana Costa e Demian Liutkus. A mostra 
está na Casa do Médico - Av. São José, 1187 - Centro.

Forças Elementais

Reunião da Diretoria com a 
presença do Secretário de 
Saúde

A reunião de fevereiro da Diretoria da APM SJCampos 
contou com a presença do secretário municipal de 
Saúde, Danilo Stanzani Júnior, que fez uma apresen-
tação sobre as atividades da Secretaria de Saúde e o 
atendimento do SUS.

Tomou posse no dia 27/2 o novo presidente da OAB 
SJCampos. A APM SJCampos esteve representada pelo 
seu presidente, David Alves de Souza Lima, e vice-pre-
sidente, Othon Mercadante Becker. Na foto, também o 
médico Roberto Ferrari, o verador Cyborg, o presidente 
eleito da OAB SJCampos, Klaus Kalegão, o tesoureiro 
da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo 
(CAASP), Rodrigo Canelas, e o secretário municipal de 
Saúde, Danilo Stanzani.

Posse OAB

Foi inaugurado no dia 1º de fevereiro o Centro Médico 
viValle, no Jardim Aquarius. O tradicional endereço 
na Praça Cândida Maria César Sawaya Giana foi desa-
tivado. O Centro oferece 22 consultórios e três salas 
exclusivas para exames de Eletrocardiograma (ECG), 
Ecocardiograma e Ergometria e uma área útil de 964m², 
quase três vezes maior do que o espaço anterior.

Centro Médico viValle

Formatura no HM

Um grupo de 38 novos médicos especialistas recebeu, 
no dia 1º de fevereiro o diploma de conclusão no pro-
grama de residência médica do Hospital Municipal Dr. 
José de Carvalho Florence. O HM possui 12 programas 
de residência médica. A APM SJCampos esteve repre-
sentada pelo seu diretor cultural João Manuel Maio.

Voluntariado médico

A médica Viviane Ferling, do corpo clínico aberto do 
Hospital viValle, esteve em Brumadinho como volun-
tária, prestando serviço à população local, orientando 
outros grupos de voluntários e apoiando o corpo de 
bombeiros de Suçuarana. A psicóloga Viviane Lizandra 
de Oliveira, também credenciada do viValle, acompa-
nhou Ferling nas ações de apoio à população local. O 
viValle ofereceu ajuda de custo para viabilizar a viagem 
da médica até o local. 

Hospital Antoninho oferece 
novas especialidades
O Hospital Antoninho da Rocha Marmo, de São 
José dos Campos está reforçando suas ativida-
des como Hospital Geral e adicionando novas 
especialidades médicas ao seu rol de atendi-
mentos. Entre elas destacam-se a Geriatria, a 
Cirurgia Plástica, a Cirurgia Geral e a Otorrino-
laringologia.

Na área de Geriatria, o Hospital passa a atender 
pacientes crônicos, transitórios e paliativos. 
“Contamos com uma equipe multidisciplinar es-
pecializada com médico geriatra, nutricionista, 
fonoaudiólogo, psicólogo e assistente social vol-
tada para o atendimento aos pacientes idosos”, 
ressalta Euler de Paula Baumgratz, diretor exe-
cutivo do Instituto das Pequenas Missionárias de 
Maria Imaculada.

Tendo na humanização uma de suas principais 
características, o Hospital Antoninho promoverá 
um cuidado interdisciplinar especializado para 
pacientes em reabilitações e crônicos. Esses 
pacientes têm necessidades específicas e pre-
cisam de atendimento individualizado, com uma 
equipe especializada.

Após encerrar os atendimentos aos pacientes 
do SUS, em janeiro deste ano, o Antoninho está 
adotando um novo posicionamento estratégico. 
“As mudanças visam garantir a sustentabilidade 
do hospital com base não apenas no cenário 
atual da saúde, mas também com uma visão de 
futuro”, explica Baumgratz.

O Antoninho continuará atendendo como Mater-
nidade e Hospital clinico e cirúrgico a pacientes 
de convênios e particulares. A instituição faz 
parte do Instituto das Pequenas Missionárias de 
Maria Imaculada, entidade filantrópica (sem fins 
lucrativos) responsável também pela adminis-
tração hospitais Pio XII, em São José dos Cam-
pos, e Stella Maris, em Caraguatatuba.

O Hospital Antoninho da Rocha Marmo

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

Novos associados

• Pedro Dias Soares 
Urologia 
• Ubiracy Brito Moraes
Clínica Geral / Clínica Médica
• Vinícius Felipe Cardoso Cruz
Clínica Geral

Páscoa Solidária 2019
Contamos com a sua doação de ovos de chocolate 
para alegrar a Páscoa das crianças das escolas 
Cedin Zilda Arns Neumann e Instituto São José Unidade II.

Os ovos devem ter de 100g a 150 g
Precisamos arrecadar 400 ovos!
Agradecemos a sua solidariedade.

Entregue sua doação na Casa do Médico 
até o dia 15/4 (segunda-feira).
Av. São José, 1187 – Centro – SJC
Tel. (12) 3922-1079 / 98303-4682 (WhatsApp)

Operadora Valor (R$)

Grupo São José 50,00 

Santa Casa Vale Saúde 57,00 

São Francisco Vida (Jacareí) 68,96

Policlin 72,80 

Unimed Intercâmbio 70,00 a 75,00 

Unimed São José dos Campos 77,00 

Amil 88,00 

Bradesco 95,00

Sul América 97,00  

Petrobras 100,00 

Fonte: Consultórios médicos pesquisados pela APM SJCampos

Quanto vale o seu trabalho, Doutor?

O Jornal do Médico volta a publicar, a partir desta edição, a tabela de ho-
norários pagos pelas operadoras de saúde. Ajude a ampliar esta tabela 
informando os valores recebidos destas e de outras operadoras. Envie 
e-mail para apm@apmsjc.com.br. Contamos com a sua colaboração e 
participação.
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SHH
Serviço de Hematologia(12) 3519-3766

contato@shhsjc.com.br
www.shhsjc.com.br

Serviço de 
Hematologia
excelência no diagnóstico e tratamento 
de doenças do sangue há mais de 35 anos

SHH
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

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
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• Exames Laboratoriais

• Medicina Nuclear / PET CT

• Ultrassonografia

• Elastografia

• Doppler 3 D

• Biópsias / Punções

• Radiologia Digital

• Mamotomia

• Tomografia Multislice 
(Angiotomografia Coronariana)

• Ressonância 3 T 
(Exames de Coração)

Central de Agendamento:

• Av. Andrômeda, 227 - lj 140 - Jd Satélite
• Av. Nove de Julho, 305 - Vila Adyana
• Rua Paraibuna, 811 - Jd São Dimas

São José dos Campos

• Av. Major Acácio Ferreira, 500 - Centro
Jacareí

PLANI.COM.BR

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

(12)3797-5411

Única clínica de Urologia do Vale do Paraíba 
com serviços de consultas, procedimentos de 
pequeno porte, litotripsia extracorpórea, cirur-
gias, 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
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Mudança Sede 
Administrativa Unimed

Prezados (as),

A partir de 11/fevereiro a Sede Administrativa da Unimed 
estará localizada no Edifício Hyde Park – Avenida 
Cassiano Ricardo, 401 - Jardim Aquarius.

Atenciosamente,

Unimed São José dos Campos

Diretor Técnico: Dr. Fábio Roberto da Silva Baptista  - CRM 70671

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!

Facebook e Instagram

Busque o 
seu melhor
TODOS OS DIAS

Dr. Carlos Flávio Turci
Responsável Técnico

CRM-SP27301
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Israel Diamante Leiderman
Diretor de Defesa Profissional APM SJCampos

APM SJC de norte a sul
Na última edição deste Jornal do Médico, publica-
mos uma planilha de custos de um consultório mé-
dico em São José dos Campos, que é uma cidade 
de médio porte do estado de São Paulo, tanto em 
população quanto em custo de vida. Escutamos 
muitas críticas e muitos elogios pelo artigo, mas 
poderemos responder às dúvidas através de nossa 
rede social ou e-mail. 

Toda planilha foi montada com a ajuda do Sr. Wellin-
gton Rangel, administrador que prestou serviço 
para a nossa APM São José dos Campos. Levamos 
em torno de 1 hora para confeccionar esta planilha, 
acreditamos que você, médico, leve de 10 a 15 mi-
nutos para substituir os valores e fazer o próprio 
cálculo... Dentro de algumas semanas, a planilha de 
cálculos (conforme modelo já publicado) estará dis-
ponível para simulação e download no site da APM 
SJC (apmsjc.com.br).

Ficamos surpresos e felizes pela repercussão e vi-
ralização desse artigo. Soubemos de médicos que 
leram e comentaram desde o Rio Grande do Sul até 
o Amazonas. Porém, ficamos preocupados tam-
bém com certos comentários do tipo: “ai que medo 
de calcular”, ou “dá uma preguiça” ou “fazer o que, 
né?”, mostrando que essas pessoas possivelmente 
não farão nada a respeito e continuarão perdendo 
dinheiro e valor profissional. Notem que não pedi-
mos para fazer greve contra os convênios, mesmo 
porque já tentamos há 25 anos e não deu certo. 

Hoje os convênios restringem a entrada de novos 
médicos por questões puramente econômicas e os 
que conseguem entrar, se sujeitam aos valores que 
eles determinam. E quem é vinculado a um convê-
nio tem medo de sair porque não encontraria outro, 
e assim enche a agenda de convênios ruins e falta 
espaço para os convênios bons. Acreditamos que 
precisamos deles, mas eles também precisam de 

nós. Em 6 anos, o número de médicos duplicará por 
causa das novas escolas. Isso implicará simples-
mente na lei da oferta e da procura, e é claro que 
eles estão cientes disso, uma vez que alguns não 
estão nem repondo a inflação. 

A APM se engaja, e muito, na defesa profissional e, 
principalmente quem frequenta, tem consciência 
disso. É certo que temos poucos poderes, mas o 
que fazemos é muito mais do que quem teria mais 
poderes. Dessa forma, precisamos de mais repre-
sentatividade. Vamos refletir e pensar juntos sobre 
a nossa atuação e discutiremos sobre outras moda-
lidades de exploração do nosso trabalho e possíveis 
soluções. 

Aguardem os próximos capítulos e abraço a todos 
os colegas, do Israel.

Israel Diamante leiderman
Diretor de Defesa Profissional da APM SJCampos

Mieloma Múltiplo ainda é 
neoplasia pouco conhecida. 
Sinais inespecíficos levam 
a atraso no diagnóstico e 
progressão da doença

O Mieloma múltiplo (MM) é uma neoplasia de cé-
lulas plasmáticas caracterizada por transforma-
ção maligna e expansão clonal de plasmócitos 
maduros, os quais produzem e secretam proteí-
nas monoclonais (imunoglobulinas), promoven-
do progressiva destruição óssea, falência renal, 
supressão da hematopoiese e susceptibilidade a 
infecções.

Apresenta-se como a segunda entidade mais 
comum entre as neoplasias hematológicas e 
corresponde a 1% de todos os tipos de câncer. 
A média etária ao diagnóstico é de 65 anos, mos-
trando-se pouco mais frequente em homens do 
que em mulheres.

Em quase todos os pacientes, o MM se desenvolve 
a partir de uma condição pré-maligna denominada 
gamopatia monoclonal de significado indetermi-
nado (GMSI ou MGUS, do inglês, monoclonal gam-
mopathy of undetermined significance), presente 
em cerca de 3% a 4% da população acima de 50 

anos. A taxa de progressão da GMSI para MM é de 
cerca de 0,5% a 1,0% por ano, mas o risco sofre 
influência da concentração e do tipo de proteína 
monoclonal, da relação da cadeia leve comprome-
tida versus a não comprometida, da plasmocitose 
medular, da imunoparesia e do imunofenótipo das 
células plasmáticas clonais.

O MM ainda é uma doença pouco conhecida e seus 
primeiros sinais são muito inespecíficos como fadi-
ga, dor óssea e dores na coluna, por exemplo. Estes 
sintomas levam os pacientes a procurar um clínico 
geral e, frequentemente, há um atraso muito gran-
de até o diagnóstico, resultando na progressão da 
doença e diagnóstico em estágio avançado.

Para a avaliação diagnóstica correta do MM é es-
sencial combinar os achados clínicos, os exames 
laboratoriais, a biópsia de medula óssea e os mé-
todos de imagem. O diagnóstico dessa condição 
baseia-se na infiltração de plasmócitos clonais 
na medula óssea, na detecção e na quantificação 
de proteína monoclonal (proteína M) no soro ou 
na urina e na evidência de lesões em órgãos-alvo, 
particularmente hipercalcemia, insuficiência renal, 
anemia e lesões ósseas, conhecidas pela sigla em 
inglês CRAB (calcium, renal, anemia, bone). 

Após a confirmação do diagnóstico de MM, o pa-

ciente deve ser avaliado quanto ao prognóstico atra-
vés de estadiamento clínico. Recentemente, novos 
parâmetros têm sido desenvolvidos para uma me-
lhor correlação clínica e estratificação de subgrupos 
com diferentes evoluções.  

Devido à heterogeneidade do MM, há grande varia-
bilidade na trajetória e prognóstico da doença. O 
cenário de tratamento dessa neoplasia mudou dras-
ticamente na última década com a introdução de vá-
rias novas classes de drogas, que são muito eficazes 
no controle da doença por períodos prolongados de 
tempo, especialmente quando usadas em combina-
ções de múltiplas drogas. Antes do advento desses 
novos agentes, o transplante autólogo de células-
tronco de sangue periférico (ASCT) era a base da te-
rapia para pacientes elegíveis para o procedimento, 
com respostas profundas e duráveis na maioria dos 
pacientes. Apesar da introdução de terapias mais 
eficazes, o ASCT continua a desempenhar um papel 
importante na gestão global de pacientes mais jo-
vens, onde foi integrado com as outras abordagens 
terapêuticas para proporcionar o máximo benefício. 

Até o momento, o MM é considerado uma doença 
incurável, e quase todos os pacientes irão recidivar 
e exigir linhas sucessivas de terapia para sobreviver. 
Cada recidiva é caracterizada por uma menor pro-
fundidade e menor duração da resposta. Na ausên-

cia de uma cura definitiva, o objetivo da terapia tem 
sido melhorar a sobrevida livre de progressão e, por 
sua vez, a sobrevida global.

Dra. Carla Cecília Mulin 
é hematologista do SHH 
– Serviço de Hematologia

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


