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CLASSIFICADOS

Pioneirismo

De médico para médico

O Serviço de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Hospital Policlin de São José dos Campos realizou
no dia 4 de janeiro o primeiro implante de Stent absorvível no Vale do Paraíba. Parabéns aos médicos Raphael Osugue,
Pedro Augusto Pascoli, Marcos Candeias e Marcelo Hirga pelo pioneirismo.

Doutor Cidadão
A equipe do Centro de Hematologia do Vale (CHV) participou como finalista da 7ª edição do Prêmio Doutor
Cidadão, concedido pelo Departamento de Proteção Social da APM de São Paulo. O trabalho apresentado descreveu
a atuação da equipe do CHV ao longo dos últimos 15 anos no Vale do Paraíba e a consequente diminuição das taxas
de mortalidade de pacientes diagnosticados com leucemias do tipo mieloide.
O Prêmio Doutor Cidadão é uma iniciativa da Associação Paulista de Medicina (APM) que, desde 2004, apoia,
reconhece e valoriza programas sociais idealizados e executados por médicos ou acadêmicos de Medicina nas áreas de
Saúde, Educação, Assistência Social e Meio Ambiente, com abrangência no Estado de São Paulo. O objetivo é premiar
aqueles que, além de suas atividades profissionais, disponibilizam ideias, conhecimento e ações em forma de projetos
sociais, totalmente dedicados ao benefício da sociedade.

Anuidade Cremesp
O vencimento da anuidade 2016 do Cremesp e respectivas parcelas, para pessoas física e jurídica, foi alterado
para o último dia útil de cada mês. Fique atento para não perder o prazo! As anuidades 2016 foram reajustadas pelo
INPC, de acordo com a Resolução CFM nº 2.125/15. Para pessoas físicas, foi mantido o desconto para pagamento à
vista de 5%, até 29/01/16; de 3%, até 29/02/16; e sem desconto até 31/03/16. O Cremesp enviou apenas o boleto
para pagamento até 29/01/16. Para as demais opções de pagamento, o médico deverá acessar a Área do Médico no
site do Cremesp e gerar os boletos.

SP exigirá exame do Cremesp
Os médicos recém-formados que pretendem concorrer a vagas nos próximos concursos públicos da Secretaria de
Estado da Saúde (SES-SP) terão que apresentar comprovante de participação no Exame do Cremesp. A exigência da
SES-SP para participação na prova, que avalia conhecimentos básicos da Medicina, é válida para graduados a partir de
2015. Os médicos terão que apresentar o certificado de participação já no momento de inscrição para a seleção pública.
Fonte: Cremesp

ALUGO – sala na Vila Rubi. Período: das 8h às 18h, de segunda a
sexta. Contato: (12) 3921-4815.
ALUGO horário em consultório, para profissionais da área da
saúde. Falar com Fernanda no cel: 98157-8892
ALUGA-SE clínica com duas salas de cirurgia, rede de gases, no
break, ar condicionado, conforto médico, rede de dados, toda
em porcelanato e divisórias de vidro, excelente localização. Tel.
3925-2526. Contato: comprocasa@ig.com.br
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.
VENDO apartamento no edifício Biarritz, vago, 208 m área útil,
com 2 suítes e mais 2 quartos, banheiro social, lavabo, sala em
2 ambientes, lareira, varanda, quarto e banheiros de empregada,
despensa, 3 vagas de garagem independentes, hobby box de
+/- 8 m. Prédio com sauna, 2 piscinas, quadra, salão de jogos
e de festas com cozinha. R$ 730 mil. Aceito imóvel comercial
como parte do pagamento. Tel de contato: 99745-5048 Clarisse
ou 99763-5048 Alexandre.
ALUGO horário em consultório médico no Jardim Aquarius. Tel.
(12) 3942-4213. Cecília Machado.
ALUGA-SE salas para médicos, bem localizadas, em clínica de
luxo na Av. Barão do Rio Branco, 692, com total infraestrutura,
incluindo sala com equipamento de ultrassonografia, sala de curativos e exames ginecológicos, estacionamento e recepção. Maiores
informações (12) 3921-6270 ou (12) 99755-0761, Dr. Paulo.

A APM São José dos Campos saúda e dá boas
vindas a seus novos associados!

Médico responsável: C.A.G.B. - CRM:32125

www.

A Evolução na Microcirurgia Ocular

holhosdovale

Rua Itajaí, 60 - Centro Empresarial Taquari - Jd. Aquárius - SJCampos - SP. - Tel: (12) 3878-4244

Natal Soldário 2015
Uma corrente do bem formada pela comunidade médica de São José dos Campos, pacientes
e por representantes do Laboratório Aché proporcionou mais um Natal de alegria para as
crianças da creche Patronato Nossa Senhora Aparecida. Este ano, o Papai Noel da médica
Silvana Morandini teve a colaboração da jovem Lívia, filha da colega Claudia Regina P. P. de
Carvalho, na entrega dos presentes.
Confira, nas fotos de André Sammarco, os sorrisos que dizem tudo.

BENEFÍCIOS APM SP QUE TAMBÉM PODEM SER UTILIZADOS PELOS SÓCIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SERVIÇOS
Cavalcanti, Tarsila do Amaral, entre outros.
- Seguros: saúde, vida, automóvel, planos de
- Eventos culturais: exposição de arte, apresentações
previdência privada.
musicais, lançamentos de livros.
- Burocracias: CNES, Folha de Pagamento, DETRAN,
- Cursos de Artes: idioma, pintura, piano, entre outros.
Cartório, Prefeitura, Aquisição da Tabela CBHPM,
COMUNICAÇÃO
Vigilância Sanitária e DEMED*.
- Diagnóstico e Tratamento e São Paulo Medical
- Vantagens: classificados gratuitos no Portal e na
Journal: revistas científicas indexadas na LILACS,
Revista da APM.
Medline e Scielo.
- Compras: descontos especiais em produtos de
- Revista da APM: publicação mensal com assuntos de
empresas de eletrodomésticos, entre outras.
interesse para o médico, tais como política médica,
- Anúncios na Revista e no Portal.
cultura, lazer, etc.
CULTURA E LAZER
- Portal da APM: informações diárias sobre saúde e
- Clube de Campo: 66 alqueires de muita natureza e
medicina.
total infraestrutura.
EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA
- Pinacoteca:
renomados artistas como
Volpi,
Di
Realizamos
eventos em diversas
áreas de atuação
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ZIKA
E CHICU-Revista
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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.

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

ZIKA, CHIKUNGUNYA E DENGUE:

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

Carla Maria Arioli Gabriel – clínica médica
Daniela Gonçalves Marinho - psiquiatria
Patricia Juliano Ribeiro – cirurgia geral

Parabéns aos aniversariantes de JANEIRO e FEVEREIRO!

Acesse o site
e assista o lme

Informativo da Associação Paulista de Medicina São José dos Campos
• Ano 24 • Nº 199 • Janeiro - 2016

NOVOS SÓCIOS

Feliz Aniversário!

Queremos que você veja:
um Brasil melhor
a natureza melhor
a vida melhor
pessoas melhores
um mundo melhor...

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

Janeiro
Abaetê Leite do Canto (24), Carlos Henrique Labinas de Oliveira (26), Carlos
Maldonado Campoy (06), Denise Torres C. de Albuquerque (28), Domingos Sávio
Pereira Magacho (28), Elisa Kasumi Sawaguchi (02), Elitania Marinho Pontes (04),
Flávius Vinicius Teixeira de Toledo (08), Gerson Santos (03), Guilherme Paro de
Toledo Barros (03), Hérica Veloso Ribeiro Mont´Alvão (10), Juana Montecinos
Maciel (02), Luiz Eduardo Galvão F. Moreira (15), Maria das Graças de Freitas (02),
Mitie Uemura (19), Neuza Nogueira Mazzeo (23), Paulo Cesar R. de Carvalho (24),
Roberto de Camargo Vianna (01), Sidney Bandeira Cartaxo (17).
Fevereiro
Ailton Bonani Freire (17), Andréa Reis Ferolla (18), Antonio Jeronimo G. Fortes
(04), Carmen Tereza P. Quaglia (12), Denise Maria Rosa Pupo (12), Domingos Sávio
Rodrigues de Oliveira (22), Edgar Meante dos Santos (14), Eduardo Mostaro Campos
(14), Iara Raquel Ribeiro Melo Stanzani (11), Itamar Coppio (14), Jaqueline Ascenção Verdadeiro (23), José Eduardo Pulga (14), Lara Castro de Almeida (27), Marco
Antonio B. Moura (08), Maria Aparecida Distefano Pinto (25), Maria Margarida F.
Alves Isaac (07), Monica Miranda Frota (17), Nelson Edi Teixeira (27), Renata Lucia
Calado Lima (22), Roberto Schoueri Junior (03), Roseany Molina Brunelli (25),
Sandra Della Monica F. Machado (25).

Além da Dengue, que há vários anos assola o país, o Brasil convive agora com dois outros arbovírus: O Zika e o Chikungunya. Ambos têm como vetor
o Aedes aegypti, amplamente disseminado em território nacional, o que torna inevitável a proliferação destes agentes.
Clinicamente, a doença causada pelo Zika vírus é mais branda, com menos sintomas sistêmicos, enquanto rash e conjuntivite são mais comuns. A febre
chikungunya caracteriza-se por apresentar, além de artralgias importantes, possibilidade de manutenção destes sintomas articulares meses após o
quadro inicial. Já a dengue, além de sua forma clássica – mialgia, febre, cefaleia –, pode evoluir com quadros mais graves, inclusive óbito, em especial
nas reinfecções e extremos de idade.
Todos estes vírus podem desencadear sintomas neurológicos como síndrome de Guillain-Barré e encefalite. O Zika, em especial, foi recentemente
identificado como agente causador de microcefalia, o que representa risco adicional às gestantes.
O diagnóstico laboratorial difere para cada agente:

Dengue

Chikungunya

Zika

Fase Aguda*

Antígeno NS1 ou PCR*

PCR

PCR

Convalescença

Anticorpos IgM/IgG

Anticorpos IgM/IgG

Não disponível**

*A pesquisa de antígeno NS1 ou PCR deve idealmente ser solicitada nos 3 primeiros dias, quando a positividade é maior. A
pesquisa de anticorpos também pode ser útil na fase aguda para identificação de infecção prévia, em especial para dengue, em
que a presença de anticorpos de sensibilização prévia pode indicar maior risco de complicações.
**Exame de sorologia em desenvolvimento.
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São José dos Campos:
12 2138-9500

www.quaglia.com.br • www.gruposabin.com.br

Laboratório Quaglia/Grupo Sabin disponibiliza
todas as metodologias disponíveis indicadas
para o diagnóstico destas arboviroses.

Dr. Alexandre Cunha
CRM: 12881-DF
Médico Infectologista
Assessor do Laboratório
Quaglia/Grupo Sabin

Agradecimento
R.T.: Dr. Vítor Mercadante Pariz, CRM 109797

GIRO RÁPIDO

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)

A APM São José dos Campos agradece, de coração, às doações e à valiosa ajuda dos representantes do Laboratório Aché na coleta dos presentes.
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Abelardo Jose Peres
Adriana Ávila
Afonso Dimas Chiaradia
Ailton Bonani Freire
Alex Silva (Aché)
Álvaro Machuca
Ana Christina Lazaro Jorge
Andre Novaes
Andreia Miranda
Antonio Carlos Correa
Avenir Isaac Neto
Bernardo Gonçalves Alves
Bruna Malburg
Camila Pontes (Aché)
Carla Adaes
Carlos Alberto Lopes Martins
Filho
Carlos Flavio Turci
Carlos Guardia
Carlos Henrique (Aché)
Carmen Thereza Pricoli Quaglia
Carolina Santos Name
Clarisse Doin
Claudia Regina Pereira Pinto de
Carvalho
Claudia Taguti
Clínica Dermoclin
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Clínica Santa Inês
Clínica Urocenter
Dailana Louvein
Edson Rodrigues Pinheiro
Eduarco Camara Cuccio
Elisa Sawaguchi
Elisangela Almeida (Aché)
Emerson Ferneda
Everton (Aché)
Fabiana Faria
Fabiana Fontes
Fabiana Harumi Muirokami
Fabio Koizumi
Fabiola Sawaguchi
Fernanda Braum
Fernanda Cunha (Aché)
Fernanda Tiemy Moreira
Nakagawa
Fernando Vasques Aires
Flavia Maldonado (Aché)
Flavio (Aché)
Francir Veneziani Silva
Gabriela Barbeta
Gerson Vilela Alves
Gilberto Benevides
Glacy Rebello (Aché)
Guilherme Aragão
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Gustavo Filinzola
Henrique Silva (Ache)
Ibere Pereira Machado
Ingrid Rodrigues Athayde
Instituto de Oncologia do Vale
Isnard Coppio
Israel Diamante Leidermann
Ivany Becarini
Jair Toshiyki Nishimura
Janaina Ribeiro
Janete Costa de Morares
Jaqueline Simoes Santana Peres
Jefferson Takihara
Jeronimo Teixeira
João Cicarelli
João Guilherme de Lima (Aché)
João Manuel F. S. Maio
João Manuel Noronha
Jose Assis Murad
José Guilherme Ottoni
Jose Luiz Aguiar Lessa
Jose Ricardo dos Reis Silva
Josiane Oliveira (Aché)
Juana Montecinos Maciel
Juliano Cavalcanti
Julieta Benevides
Julio Cesar Mussato

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kalina Tondato
Karina O. P. Ferrari (Aché)
Katia Bruzzi
Kazue Uemura
Kelly Cristina Pimenta
Lauro Benedito Hanna
Lauro Mascarenhas Pinto
Leodegario
Lobato Silva
Luciana Bittencourt
Luciana Costa
Lucila Ribeiro (Aché)
Lucy da Rosa
Ludimilla Malentacche Coppio
Luiz Akira Okamoto
Luiz Alberto Siqueira Vantine
Luiz Antonio da Silva Lacaz
Luiz Carlos dos Santos
Luiz Reinaldo Leite Pereira
Marcio Adriano
Marcio Antonio Pereira
Marcio Bruno Freitas
Margareth Coli
Maria Aparecida Fernandes
Lobo
• Maria Francisca Teresa Garcia
Nogreiros Sayão

• Maria Gabrielli
• Maria Luiza Diamante
Leidermann
• Maria Margarida Fernandes
Alves Isaac
• Maria Stela Merecia dos Santos
Paixão
• Maria Thereza Sayão
• Mariane Coelho
• Marina Quaglia Pariz
• Marina Silveira
• Mauricio Kimati Dias
• Mauro Levy Junior
• Mitie Uemura
• Nathalia Malentacche Coppio
• Nivaldo Santana Junior
• Patricia Ferneda
• Paula Monte Mor
• Paulo Miragaia
• Paulo Sussumu Amemiya
• Pró Infancia (Dra. Mariela e
Dr. Vitor)
• Quintina Diniz F. Dominguez
• Regina Teixeira
• Renata Frursen
• Renata Pereira
• Roberto Boldrin Junior
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Roberto Costa
Roberto Kenji
Robson Silva (Aché)
Rodolpho Zuppardo
Ronaldo Christofoletti
Ronaldo Macedo
Rosangela Araujo
Roseane Molina Brunelli
Rosilene das Graças Badiani
Sakae de Vasconcelos Mishima
Samantha Smith
Sandra Della Monica F. Machado
Sebastião Dominguez Neto
Sergio Francisco Luiz
Sergio Tadao Nishi
Sheila Pacheco de Oliveira
Silvana Maria Figueiredo
Morandini
Sonia Mioni
Takashi Katahira
Thiago Neri (Aché)
Unimed São José dos Campos
Vania Biffi (Aché)
Vera Lucia Borges
Vera Lucia Rezende
Vitor Mercadante Pariz
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EDITORIAL

MBA Gestão em
Saúde: inscrições
prorrogadas

Para onde vais, Unimed
Francir Veneziani Silva
A quebra da Unimed Paulistana e agora da Unimed de Taubaté é um sinal de alerta para o sistema
Presidente da APM
cooperativista. A Unimed de São José dos Campos nasceu nesta APM. Diversos dos seus diretores
São José dos Campos
também são diretores da APM e a grande maioria de nossos sócios são cooperados da Unimed.
Em recente reunião da APM estadual foi apresentada a situação calamitosa dos médicos
cooperados da Unimed Paulistana. Não é diferente a situação dos colegas de Taubaté. Na verdade, apesar de recursos judiciais
protelatórios, os únicos que têm a perder com a quebra de uma cooperativa são os médicos cooperados. E as dívidas são
milionárias. Os funcionários são amparados pela lei e os usuários, repassados para outras operadoras.
Um agravante maior são os planos de saúde na maioria das vezes subsidiados pelas cooperativas. Médicos e suas
famílias, de repente, ficam desamparados já que estes planos não são regulados pela ANS segundo entendimentos jurídicos.
Tudo isto traz insegurança aos cooperados da Unimed.
O que se pede aos dirigentes da Unimed de São José dos Campos é apenas uma coisa: transparência e compromisso
com os médicos que os elegeram.
Para nós a única finalidade de uma cooperativa médica é o cooperado.
Qualquer desvio deste desígnio coloca em risco todo o sistema.

Francir Veneziani Silva
Presidente da APM São José dos Campos

AGENDA

Eventos científicos da APM SP
Os eventos de 2016 dos Departamentos e Comitê Científicos da Associação Paulista de Medicina começarão em fevereiro.
O Departamento Científico de Mastologia terá sua primeira reunião científica no dia 18 (quinta-feira), das 18 às 22 horas,
com webtransmissão. O tema será Revisão da Prova Teórica do TEMa 2015 e Pós San Antonio 2016.
No dia 20 (sábado), das 8h30 às 12h, a reunião será de Angiologia e Cirurgia Vascular Periférica, com o tema "Influência
da suplementação da ração com vitamina D sobre as propriedades mecânicas da aorta de ratos”.
Para fechar o mês, dia 23 (terça-feira), das 20h30 às 22h, a reunião científica do Comitê de Adolescência, com webtransmissão, abordará o assunto "Introdução ao uso medicinal de Cannabis Sativa”.
Para participar, entre em contato com o departamento de Eventos da APM pelo telefone (11) 3188-4281/4252 ou
e-mail eventos@apm.org.br.
Fonte: APM

Ainda dá tempo de se inscrever para a Especialização em Administração em Saúde, fruto de parceria entre
a APM-SP, o Programa de Estudos Avançados em Administração Hospitalar e de Sistemas de Saúde (Proahsa)
e a Escola de Educação Permanente (EEP-HCFMUSP),
destinada a médicos e outros profissionais de nível
superior que atuam na área da Saúde.
As inscrições foram prorrogadas até 12/02/2016
e podem ser feitas on-line, ao custo de R$ 100,00. Para
quem se inscrever entre 14/01 e 12/02, o processo
seletivo (entrevista e redação) ocorrerá no dia 15/02
(a partir das 17h), na sede da APM-SP (Av. Brigadeiro
Luís Antônio, 278).
A lista de aprovados será divulgada no dia 16/02,
no site eep.hc.fm.usp.br.
O valor do curso para associados da APM há mais
de um ano e em dia com a contribuição associativa é
de R$ 18.000,00 (12x de R$ 1.500,00 ou desconto de
10% para pagamento à vista). Para os demais médicos
e profissionais da Saúde é de R$ 25.560,00 (12x de R$
2.130,00 ou desconto de 10% para pagamento à vista).
As aulas ocorrerão de 19/02 a 17/12/2016, às sextas
(das 19h às 22h40) e aos sábados (das 8h30 às 17h30) na
sede da APM, totalizando 444 horas de aulas presenciais
e 60 horas para elaboração de TCC. Estão inclusos no
valor do curso estacionamento e alimentação no local.
Mais informações: (11) 2661-7025 / cursosmulti.
eep@hc.fm.usp.br.

Seis especialidades respondem por metade dos titulados
Ao encontrar um médico especialista, há uma chance
de 50% de que ele seja clínico, pediatra, cirurgião geral,
ginecologista, anestesiologista ou cardiologista. Isso
porque essas seis especialidades respondem por 49,1%
de todos os títulos de especialistas em vigor no país.
Os dados fazem parte do estudo Demografia Médica do
Brasil 2015, realizado por pesquisadores da Faculdade de
Medicina da USP (FMUSP) com apoio do Conselho Federal
de Medicina (CFM) e Conselho Regional de Medicina do
Estado de São Paulo (Cremesp).
A clínica médica concentra o maior número de títulos
(35.060), seguida da pediatria (34.637), da cirurgia geral
(29.200), da ginecologia e obstetrícia (28.280), da anestesiologia (20.898) e da cardiologia (13.420). Na outra ponta
está a genética médica, que conta com 241 especialistas.
Já as seis especialidades consideradas básicas ou gerais

(clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia,
medicina de família e comunidade e medicina preventiva e
social) concentram 40,3% do total de especialistas.
Idade - As três especialidades com menor média de
idade foram medicina de família e comunidade (41,4 anos),
clínica médica (41,9) e cirurgia geral (43,3). Já as especialidades que concentram os médicos com mais idade são patologia clínica e medicina laboratorial (média de 58,5 anos),
homeopatia (57,5), medicina legal e perícia médica (56,9).
Para os pesquisadores, a média de idade pode indicar
o encolhimento ou expansão de determinadas especialidades, o que pode ter relação com a maior oferta de vagas em
residências médicas, mas também com a maior ou menor
atratividade em função do mercado de trabalho.
Em posição intermediária na média por idade, encontram-se especialidades tradicionais, como pediatria (47,1

anos) e ginecologia e obstetrícia (48,9 anos).
Também há especialidades em que se destacam as
presenças masculina ou feminina. As mulheres são, por
exemplo, 74,4% dos dermatologistas e 71,7% dos pediatras.
Elas também são mais de 60% entre os endocrinologistas,
alergistas e hematologistas. Apesar de estreita diferença
também já são maioria na clínica médica (50,4%), ginecologia e obstetrícia (52,9%) e medicina de família e comunidade
(56,5%).
As mulheres são minoria, no entanto, em todas as
especialidades cirúrgicas, inclusive na cirurgia geral, que
tem apenas 18,4% de médicas. A especialidade com menor
participação feminina é a urologia, que tem apenas 83
mulheres tituladas, ou 1,86% do universo de urologistas.
Fonte: CFM

Reunião no
Hospital de Olhos
A primeira reunião de 2016 da Diretoria da APM foi realizada dia
14 de janeiro no Hospital de Olhos do Vale, de São José dos Campos.
Na oportunidade, os colegas conheceram a instituição, inaugurada em
maio de 2015.
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Siga-nos no Twitter

@Apm_Sjc

Realize atividades com profissionais
especializados no tratamento ao idoso.

Para mais informações:
/hospitalreger
www.hospitalreger.com.br|
Tel.: (12) 3923.3251 | 3942.2009
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Na luta contra o câncer ,
juntos somos mais fortes.
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Rua Prudente Meireles de Moraes, 646 / 670,
Vila Adyana, São José dos Campos - SP.

É muito mais viver.
Responsável Técnico: Dr. Roberto Schoueri Jr. CRM 48201/SP

Fonte: APM

COMPARAÇÃO DE SINTOMAS DAS ARBOVIROSES TRANSMITIDAS PELO AEDES AEGYPTI
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aegypti é a ação mais importante a ser realizada e a
comunidade médica deverá atuar de forma coordenada
e ativa junto aos responsáveis por controle de vetores
nas secretarias municipais e nas divisões da secretaria
de estado da Saúde.
Ao mesmo tempo, recomenda-se que as orientações
já existentes do Ministério da Saúde e da Secretaria de
Estado da Saúde sejam divulgadas. Artigos específicos
sobre o zika poderão ser requisitados, assim como
esclarecimento de dúvidas, correções e sugestões, no
e-mail cientifico@apm.org.br.

CHIKUNGUNYA
+++
++++
0
++
+
+
++
+++
+++
0

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

Imagem Ilustrativa
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Ligue hoje: 3922-1079

pelo sêmen ou por transfusão sanguínea, como alguns
casos descritos no Taiti. Nesse país, descreveu-se associação
tardia com casos da síndrome de Guillan-Barré.
Importante fato é que o primeiro surto do zika vírus
foi em Camaçari, Bahia (amostras em março/14), com
genótipo semelhante ao dos vírus isolados no Taiti, onde
se iniciou epidemia em outubro de 2013. Essa informação
é de extrema importância, porque o Brasil é o primeiro país
populoso com grande extensão territorial atingido pelo zika
vírus. Portanto, caberá aos médicos, cientistas e sanitaristas
brasileiros, esforço desdobrado tanto na pesquisa como na
ação preventiva dessa epidemia do zika vírus.
A redução expressiva de criadouros do Aedes

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:

35 ANOS DE EXCELÊNCIA NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO
DE DOENÇAS HEMATOLÓGICAS E ONCO-HEMOTOLÓGICAS
Referência na região do Vale do Paraíba, o Serviço de
Hematologia e Hemoterapia de São José dos Campos conta com
recursos de alta tecnologia, infraestrutura completa, laboratório
especializado em doenças do sangue e a melhor equipe médica,
com sólida formação no Brasil e no exterior.

A Associação Paulista de Medicina alerta a comunidade médica sobre a gravidade da infecção pelo vírus
zika. A transmissão ocorre pelo vetor Aedes aegypti,
mosquito que já se encontra presente em todo Estado de
São Paulo, sendo responsável pelas recentes epidemias
de dengue e chikungunya.
O quadro clínico da infecção pelo zika vírus é relativamente inespecífica, com certa semelhança com os sintomas
e os sinais provocados pela infecção pelo vírus da dengue e
da chikungunya (ver quadro). A transmissão perinatal está
comprovada com consequências trágicas como as descritas
pelos colegas de Pernambuco com os casos de microcefalia.
Outras duas formas de transmissão podem ser possíveis:

Acesse o nosso BLOG!
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PESQUISA

Vírus zika:
A •L •E •R •T •A
à comunidade médica

É muito mais viver.
HOSPITAL

#juntossomosmaisfortes

Compartilhar sorrisos.
#esseéoplano
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