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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)

GIRO RÁPIDO

Cervicolp
2016
Mais de 120 ginecologistas participaram do Cervicolp 2016, organizado pela Sogesp Regional Vale do
Paraíba e realizado na sede da APM
no dia 5 de março. O evento tem foco
na educação continuada em patologia
cervical e vulvar.

BENEFÍCIOS APM SP QUE TAMBÉM PODEM SER UTILIZADOS PELOS SÓCIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Foto: Ronaldo Macedo

E a Saúde, Sr(a) Prefeito(a)?
A Associação Paulista de Medicina São José dos Campos está convidando todos os
pré-candidatos a prefeito da cidade para apresentarem e debaterem com os médicos
seus planos para a saúde. Confira detalhes nas próximas edições do Jornal do Médico.
Mais uma vez, pedimos a colaboração dos colegas e de seus pacientes, com a doação de ovos de Páscoa, para as crianças
da Creche Patronato Nossa Senhora Aparecida, "adotada" pela APM SJCampos. Os ovos devem ter entre 100g e 150g e ser
entregues na Casa do Médico até o dia 26/03 (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.
Departamento Social APM

Feliz Aniversário!

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

Syogi Shinzato (02), Angela Moraes Guadagnin (08), Cyro Alves Brito Filho
(12), Raul Camargo Vianna (16), Sirley Martins Ribeiro (19), Glauco Plens (21),
Cassiano Lima Gaspar (22), Alberto Jorge Remessar Lopez (23), Dirce Tomoe H. Murakami (23), Jorge Sigueo Kunezaki (23), Wilson Salgado Filho (23), Luiz Alberto S.
Vantine (25), Wanderley Crestoni Fernandes (25), Nereuza Martins B. Moreira (28)

Ney França Carvalho – clínica médica
Rodrigo Rezende Reis Sepini – clínica médica
Thiago Fraga Arruda – medicina do trabalho
Natalia Dias Ribeiro De Melo – acadêmica

CLASSIFICADOS

Rua Itajaí, 60 - Centro Empresarial Taquari
Jd. Aquárius - São José dos Campos, SP.

Tel: (12) 3878-4244

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

A Evolução na Microcirurgia Ocular,
em São José dos Campos.

www.holhosdovale.com.br

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

São José inaugura dois hospitais
viValle amplia instalações e capacidade de atendimento;
Hospital da Mulher promete acabar com espera para exame de ultrassom
Duas estruturas hospitalares inauguradas em
março consolidam São José dos Campos como um
centro regional de excelência na área da saúde. No
dia 29 de fevereiro, o Hospital viValle entregou suas
novas instalações, que ampliaram a capacidade de
atendimento de 61 para 169 leitos de internação,
sendo 46 leitos em UTI.
Dia 5 de março, a administração municipal
inaugurou a primeira fase do Hospital da Mulher,
que leva o nome da médica Therezinha Veneziani
Silva, ex-diretora da APM SJCampos, falecida em
2015. A unidade está instalada em um prédio de
dois pavimentos, com aproximadamente mil metros
quadrados, na Vila Industrial, região leste da cidade.
O novo prédio do Hospital viValle contou com
um investimento de R$ 128 milhões de reais e
levou três anos para ser concluído. Com uma área
de 22 mil m², a estrutura está preparada para a
realização de procedimentos de baixa, média e alta

complexidade, com segurança e qualidade atestada
pela certificação internacional. O prédio antigo do
hospital, com 5 mil m², será destinado ao Pronto
Atendimento e Hospital Dia.
O Centro de Diagnóstico por Imagem tem
entrada exclusiva. Dois novos equipamentos foram
incorporados ao arsenal - o Tomógrafo Aquilion
Prime da Toshiba e Ressonância Magnética Optima
MR360 da Ge Healthcare.
O Centro Cirúrgico possui oito grandes salas com
cerca de 50 m² cada uma. Os médicos contam agora
com um novo Conforto Médico (leia texto nesta página) e possuem estacionamento privativo no subsolo.
A equipe assistencial é integrada por profissionais de fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição,
enfermagem e psicologia, que trabalham em conjunto para proporcionar um atendimento global,
com o objetivo de reduzir o tempo de internação
e buscar a manutenção dos índices de qualidade.

Primeiro dia de atendimento no Hospital da Mulher; ao fundo,
painel com foto e pequena biografia da Dra. Therezinha
Veneziani Silva. Foto: Beto Faria/PMSJC

Sérgio dos Passos Ramos e Samuel Mandelbaum, ex-presidentes da APM SJCampos, na inauguração do novo viValle.
Foto: Divulgação

De médico para médico
ALUGO - apartamento 1 dormitório Edifício Belle Ville, Rua Teopompo de Vasconcelos, 463; apartamento mobiliado 1 dormitório Edifício Special Place, Av Adhemar de barros, 695. Falar com Dr. Lazaro de Jesus - 99620-1919.
ALUGO - sala para médico mobiliada com PABX, no Ed. Oswaldo Cruz - prédio novo atrás do Pronval. Tratar
com Paulo: 3941-1197.
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

Nova Geração de Triagem
Pré-natal Não Invasiva (NIPT)

O Laboratório Quaglia/Grupo Sabin disponibiliza um novo teste pré-natal de última geração – NIPT, para determinar o risco de alterações
genéticas no feto.
O novo teste é totalmente seguro, sem riscos para a mãe e ao feto, é realizado por meio de uma simples amostra de sangue venoso materno, a partir
da décima semana de gravidez, em gestações simples e gemelar, mesmo naquelas secundárias à fertilização in vitro, com ou sem doação de óvulos.
O NIPT utiliza a nova tecnologia de última geração, Illumina, e analisa a quantidade de DNA do feto presente no sangue materno (determinação da
fração fetal), permitindo assim uma alta precisão da análise.
Oferece uma taxa de precisão superior a 99% para a avaliação de risco de trissomia do 21 e identifica também as síndromes de Patau (trissomia do 13),
de Edwards (trissomia do 18), com mais de 98% de precisão, e alterações numéricas dos cromossomos sexuais, como síndrome de Turner, Klinefelter
e Jacobs.
Adicionalmente, pode ser realizada a análise de microdeleções para investigação das síndromes de DiGeorge, Angelman, Prader-Willi, deleção 1p36,
Wolf-Hirschhorn y Cri-du-chat e as trissomias dos cromossomos 16 e 9.
O novo teste tem metodologia respaldada pelas mais relevantes publicações científicas e segue excelentes padrões de qualidade.
BIANCHI, Diana W.. DNA Sequencing versus Standard Prenatal Aneuploidy Screening. The New England Journal Of Medicine. p.799-808. 27 fev. 2014.WANG, Yanlin et al. Maternal
Mosaicism Is a Significant Contributor to Discordant Sex Chromosomal Aneuploidies Associated with Noninvasive Prenatal Testing. Molecular Diagnostics And Genetics, p.251-259,
02 maio 2014.FUTCH, Tracy et al. Initial clinical laboratory experience in noninvasive prenatal testing for fetal aneuploidy from maternal plasma DNA samples. Prenatal Diagnosis, v.
33, p.569-574, 01 mar. 2013

Dr. Rafael Jácomo - Diretor Técnico do Laboratório Quaglia/Grupo Sabin.• Graduado
em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília – UnB.• Doutor em
Ciências pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP.

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.
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.

ISO
9001:
2008

(12) 2138-9500
www.quaglia.com.br
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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.

Informativo da Associação Paulista de Medicina São José dos Campos
• Ano 24 • Nº 201 • Março - 2016

NOVOS ASSOCIADOS

Parabéns aos aniversariantes de ABRIL!

O único com controle
dinâmico da pressão ocular,
importante nos pacientes
miopes e com Glaucoma.

SERVIÇOS
Cavalcanti, Tarsila do Amaral, entre outros.
- Seguros: saúde, vida, automóvel, planos de previdência - Eventos culturais: exposição de arte, apresentações
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 Journal:
- Vantagens: classiﬁcados gratuitos no Portal e na
revistas cientíﬁcas indexadas na LILACS, Medline e
Revista da APM.
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 total
medicina.
infraestrutura.
EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA
- Pinacoteca:
renomados
artistas
comoAPMVolpi,
Di Realizamos eventos
em diversas17:45
áreas de atuação
AF_QUA 0016-16A
Anúncio
Revista
– Sabin-20,5x15cm.pdf
1
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Francir Veneziani Silva, filho da Dra. Therezinha e presidente
da APM SJCampos, ladeado pelo prefeito Carlinhos Almeida e
pela vereadora e médica Angela Guadagnin, na inauguração
do Hospital da Mulher. Foto: Dr. Roland

ATENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA
Dentre as metas do Hospital da Mulher Doutora Therezinha Veneziani Silva estão a redução
do tempo de diagnóstico de câncer de mama e a
eliminação da fila de espera por exames de ultrassom. Segundo a prefeitura, foram investidos R$ 4,8
milhões nesta primeira fase do hospital.
Antes, uma paciente levava cerca de seis meses
para fechar o diagnóstico, desde a suspeita, no
consultório do ginecologista, até a conclusão. Com
o Hospital da Mulher, será possível poupar um
tempo precioso, já que os exames de ultrassom,
mamografia e biópsia - caso necessário - poderão
ser realizados no mesmo local e dia.
O projeto do hospital prevê a criação de uma
unidade de cirurgia ambulatorial para a mulher e
reforma e ampliação da estrutura de atendimento
e de pré-parto do Hospital Municipal. Após as
ampliações, a nova estrutura será um edifício com
8 mil m² e cerca de cem leitos destinados, exclusivamente, ao atendimento das mulheres.
O Hospital da Mulher não será uma unidade de
“portas abertas”. Isso significa que a paciente terá
de ser encaminhada pela UBS (Unidade Básica de
Saúde), que ficará responsável pelo atendimento
inicial. É de lá que, dependendo da necessidade,
ela será encaminhada por um profissional de saúde
para atendimento específico.

Conforto Médico e UTI são diferenciais no viValle
Dr. Vítor Mercadante Pariz, CRM 109797-SP

Páscoa
Solidária

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

Localizado no terceiro pavimento, no mesmo bloco do Centro Cirúrgico e do Centro de Material
Esterilizado(CME), o Conforto Médico do Hospital viValle está preparado para receber os cirurgiões
com conforto e funcionalidade em uma área de 140 m².
As instalações oferecem cozinha exclusiva, acesso à Internet, televisão, periódicos, cadeiras
de massagem e terraço. No local, os médicos podem obter informações sobre assuntos administrativos e outros serviços oferecidos ao corpo clínico, como o Programa de Fidelidade viValle, pois
os colaboradores do Relacionamento Médico estarão disponíveis no horário comercial na sala de
atendimento dentro do Conforto Médico.
A nova UTI conta com leitos mais privativos, mantendo a visitação em dois horários diários
e a permanência de um acompanhante durante o período diurno, e inaugura um novo sistema
de monitoramento dos pacientes. Todos os leitos contam com um monitor que mede constantemente seus dados. A novidade é que para verificar esses sinais, a equipe de enfermagem
não precisará estar no quarto. Monitores instalados nos postos de enfermagem reproduzem
os dados dos pacientes.
Os sinais passam a ser simultaneamente monitorados, tanto nos leitos quanto no posto de
enfermagem. Esses dados simultaneamente transmitidos auxiliam a avaliação do desenvolvimento do quadro do paciente, dando suporte para o tratamento multidisciplinar

Fachada e vista
geral do Conforto
Médico do novo
Hospital viValle

www.gruposabin.com.br

16/03/2016 06:24:07
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EDITORIAL

A luta continua
reajuste linear de 20,54% como parâmetro
Estive junto aos demais representanmínimo para honorários de consultas e
tes da Associação Paulista de Medicina
procedimentos.
(APM), Conselho Regional de Medicina
A divisão dos procedimentos por porte
do Estado de São Paulo (Cremesp),
e o estabelecimento de honorários adequaSindicato dos Médicos de São Paulo
dos só serão possíveis com a participação
(Simesp), Academia de Medicina de São
das sociedades estaduais de especialidades
Paulo e sociedades de especialidades na
e sua manifestação junto à APM para que
Assembléia Geral dos Médicos vinculados
possamos nos mobilizar para o fortalecia planos de saúde, para restabelecer a
Francir Veneziani Silva
mento de toda a classe medica.
pauta de negociação para 2016.
Presidente da APM
A abordagem da relação de trabalho
Reiniciamos a negociação para
São José dos Campos
feita por entidades ligadas à área sindical
reconquistar parte do que foi perdido
nestes últimos 20 anos em termos de remuneração. do Paraná e Pernambuco, que recorreram ao MinisEm outubro de 1996, fechamos o acordo do valor da tério do Trabalho, foi reconhecida pela instância
consulta de R$ 29,00 e do CH de R$ 0,29 (TABELA superior, e essa jurisdição pode auxiliar em nossa luta.
AMB 92) os quais, corrigidos pelo IGPM 1996-2015 As entidades pleitearam reajustes dos honorários
seria atualizado em 397,80% e chegaríamos ao valor médicos não concedidos pelos planos de saúde, uma
da consulta de R$ 144,36 e do CH de R$ 1,44.
vez que os médicos vendem sim sua força de trabalho,
A aprovação da Lei 13.003/14, que define um descaracterizando a simples prestação de serviço.
índice de reajuste anual dos contratos é um grande
Não devemos permitir que as oscilações políticas
avanço dos colegas e seus contratos junto às opera- vividas atualmente em nosso país sejam, mais uma
doras de planos de saúde, mas a luta deve continuar. vez, impedimento de defendermos nossa classe
Após longo debate, foi aprovada a proposta da profissional. Porém, para que isto seja possível, necesDiretoria de Defesa Profissional da APM, que estabelece sitamos da participação e do envolvimento de todos.
o reajuste inflacionário do último ano, (base: 10,54%),
Francir Veneziani Silva
acrescido de um valor de recomposição das perdas
Presidente
acumuladas desde 1996, que será de 10 % ao ano para
APM São José dos Campos
os próximos 5 anos. Esses percentuais totalizam um

No Brasil, não é pouco comum que a saúde seja
negligenciada. Entre fraudes escandalosas, em que se
constatam o desvio de milhões em recursos, encontra-se também o fantasma da má gestão. Como é habitual
no país, espera-se que o cadeado seja arrombado para
então se criar condições de segurança. O objetivo
do Sistema Único de Saúde de promover, proteger e
cuidar do cidadão não é cumprido no planejamento
de políticas públicas.
O fato de o país ainda não estar preparado para
o combate ao mosquito aedes aegypi surpreende,
considerando que a primeira epidemia registrada no
país foi em 1982. Nada se aprendeu desde então?
Não se justifica, em qualquer hipótese, que o país não
tenha investido em saneamento básico e tratamento
da água. Agora escancaram as consequências da falta
de responsabilidade do Estado.
Para se ter uma ideia, em 2015, constatou-se a
existência de 1,6 milhão de infectados por dengue,
contra 600 mil de 2012. Considerando-se que o
mosquito continuará a multiplicar-se, pela ausência
de ações preventivas pela população e em razão de o
Estado não cumprir seu dever de fiscalizar e punir, a
epidemia irá crescer.
Até o momento, o Ministério da Saúde confirmou o diagnóstico de 270 bebês com microcefalia

Órgão Informativo da
Associação Paulista de Medicina
São José dos Campos
www.apmsjc.com.br

ou malformação do cérebro, seis deles por exposição
comprovada ao vírus. Outros 3.448 casos seguem sob
investigação.
Em estado de alerta, a Organização Mundial da
Saúde (OMS) estima que o zika vírus pode atingir entre
3 milhões e 4 milhões de habitantes das Américas, espalhando-se por vários países. Epicentro da epidemia,
o Brasil deve concentrar 1,5 milhão de infectados.
Esse alarmante número de microcefalias trouxe
à tona um tema polêmico advindo dessa crise epidêmica: o aborto.
Iniciaram-se os debates sobre a possibilidade ou
não do aborto em casos de comprovada microcefalia.
O caso poderá chegar ao Supremo Tribuna Federal
(STF) levado pelo mesmo grupo que propôs a Arguição
de Descumprimento de Preceito Fundamental. No
entanto, não se poderá aguardar uma década para a
efetiva apreciação da matéria.
Enquanto isso, mães realizam abortos clandestinos diante de diagnósticos de microcefalia. Pelo
princípio da dignidade humana, a mulher tem o direito
de escolher se quer ou não ter o bebê. Pelo princípio
do direito à vida, ao feto deveria ser dado o direito
de nascer, ainda que com as dificuldades inerentes à
sua condição.
Seja pela opção ao aborto (caso se torne legal),

seja pela opção em ter o bebê, caberá ao Ministério
de Saúde criar redes de atendimento com equipes
multiprofissionais que permitam o atendimento digno
à mulher. No entanto, tal realidade está distante, já
que o aparato criado pelo SUS mesmo nos casos já
admitidos em lei não tem sido eficaz pelo pequeno
alcance que apresenta.
O entendimento do Supremo corrobora a Lei
9.434/1997, na qual está disposta que a vida cessa com
a morte encefálica ou morte cerebral. Se não há vida no
feto anencéfalo, sob o prisma jurídico, não há sentido
em prolongar a gravidez e acarretar riscos e prejuízos
psicológicos e à saúde da gestante. Não obstante, não
é esse o caso dos fetos com microcefalia. Crianças que
nascem microcefalia podem desenvolver uma série de
habilidades, a depender da gravidade.
Pela sensibilidade do tema, deve ser criada uma
comissão com os mais diversos atores sociais para
encontrar um caminho. Certamente devem estar
envolvidos o Ministério da Saúde, os conselhos de medicina, as sociedades médicas de pediatria, neurologia,
ginecologia e obstetrícia, entre outras importantes
instituições da saúde para guiar qualquer decisão.
O país apresenta um serviço precário para atendimento de gestantes. Sem dúvida, há centros de
excelência no atendimento público à gestante, mas

No dia 1º de março, a APM São José dos Campos sediou mais uma reunião do
GEDESP - Grupo de Estudos do Desenvolvimento Econômico, Social e Político de
São José dos Campos. As reuniões mensais são rotativas acontecendo de forma
alternada em cada entidade participante.

Sandra Franco*

poucos estabelecimentos efetivamente compromissados com uma política de humanização do parto e com
o oferecimento de um serviço de acompanhamento
pré-natal. E isso agrava ainda mais a situação.
Ainda que a gestante esteja assistida, a criança
com microcefalia precisará de cuidados especiais por
toda a sua vida. A microcefalia não tem cura e o tratamento inclui sessões de fonoaudiologia, fisioterapia e
terapia ocupacional para estimular a criança, diminuir
a deficiência mental e o atraso no crescimento. Para
aqueles que sequer têm emprego, a ajuda do Estado
seria imprescindível para se garantir o direito da
criança ter uma vida digna.
A epidemia de dengue e de pessoas infectadas com
zika apenas se somou aos problemas já existentes na
saúde brasileira. Se já falta equipamento básico em
muitos lugares, pessoas morrem à espera de atendimento, que dizer sobre um atendimento especializado
para essa geração de crianças com microcefalia? Que
país é esse?

PROGRAMAÇÃO

Sessões de filmes e debates com
convidados especializados nos
temas
abordados.
ENTRADA FRANCA

25 de fevereiro (quinta-feira) 20h

ESPOSAMANTE

ITA, 1977 – Comédia/Drama. 106 min. Dir.: Marco Vicario.
Com: Laura Antonelli, Marcello Mastroianni, Leonard Mann.

Debatedores:

12 HOMENS E UMA SENTENÇA

Antonio Celso Escada, Diretor Cultura Associação Paulista de MediciDEBATEDORES:
na São José dos Campos
Antonio
Escada,
diretor cultural
da Associação
Hélio AlvesCelso
de Souza
Lima, Psiquiatra
e Conselheiro
Fiscal Associação
Paulista dede
Medicina
São José
Campos
Paulista
Medicina
Sãodos
José
dos Campos

29 de abril (quinta-feira) 20h

Hélio
de Souza
Lima,
e conselheiro
PaulistaAlves
de Medicina
São José
dos psiquiatra
Campos
fiscal da Associação Paulista de Medicina São José dos
ORGANIZAÇÃO:
Campos

24 de março (quinta-feira) 20h
EUA, 1957 – Drama. 95 min. Dir.: Sidney Lumet.
Com: Henry Fonda, Martin Balsam, John Fiedler.

David Alves de Souza Lima, Psiquiatra e Vice Presidente da Associação

João Manuel Faria Simões de Carvalho Maio – Diretor Cultural Asso-

TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO

ciação Paulista
de Medicina
São José
dos Campos
David
Alves de
Souza Lima,
psiquiatra
e vice-presidente
da Associação Paulista de Medicina São José dos
Associação Paulista de Medicina – Regional da São José dos Campos
Campos
Endereço: Avenida São José 1187 - Centro – S.J.Campos

EUA, 1957 – Drama/Policial. 116 min. Dir.: Billy Wilder.
Com: Ian Wolfe, Norma Varden, Ruta Lee.

19 de maio (quinta-feir) 20h

Auditório Antonio Mazzuco
ORGANIZAÇÃO:
3922-1079 ou 3922-4666
João
Manuel FariaouSimões
de Carvalho Maio – diretor
apm@apmsjc.com.br
saojosedoscampos@apm.org.br
não há necessidade
de reservas
cultural
da Associação
Paulista de Medicina São José dos
Campos

UM HOMEM, UMA MULHER

FRA, 1966 – Romance. 100 min. Dir.: Claude Lelouch.
Com: Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, Pierre Barouh.

23 de junho (quinta-feira) 19h30

CIDADÃO KANE

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EUA, 1941 – Drama. 119 min. Dir.: Orson Welles.
Com: Joseph Cotten, Dorothy Comingore, Agnes Moorehead.

Auditório Antonio Mazzuco
Avenida São José 1187, Centro
São José dos Campos / SP
3922-1079 ou 3922-4666
apm@apmsjc.com.br ou
saojosedoscampos@apm.org.br

21 de julho (quinta-feira) 20h

ESSE OBSCURO OBJETO DO DESEJO

Acesse o nosso BLOG!

*Sandra Franco é consultora jurídica especializada
em direito médico e da saúde, é presidente da Comissão
de Direito da Saúde e Responsabilidade Médico-Hospitalar da OAB de São José dos Campos (SP) e presidente
da Academia Brasileira de Direito Médico e da Saúde

FRA/ESP, 1977 – Drama/Romance. 105 min. Dir.: Luis Buñuel.
Com: Fernando Rey, Carole Bouquet, Ángela Molina.

18 de agosto (quinta-feira) 20h

CREPÚSCULO DOS DEUSES

EUA, 1950 – Drama/Romance.110 min. Dir.: Billy Wilder.
Com: William Holden, Gloria Swanson, Erich Von Stroheim.

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:

22 de setembro (quinta-feira) 20h

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

17 de novembro (quinta-feira) 20h

REALIZAÇÃO:

AS INVASÕES BÁRBARAS

FRA/CAN, 2003 - Comédia dramática. 99 min. Dir.: Denys Arcand.
Com: Rémy Girard, Stéphane Rousseau, Louise Portal.

20 de outubro (quinta-feira) 20h

O ANJO AZUL

Não há necessidade de reservas

ALE, 1930 – Drama/Comédia Musical. 94 min. Dir.: Josef Von
Sternberg. Com: Marlene Dietrich, Emil Jannings, Roland Varno.

O PADRE

anuncio.pdf
1 Bird.
07/03/2016
GBR, 1994 – Drama. 105
min. Dir.: Antonia
Com: Tom Wilkinson, Cathy Tyson, Robert Carlyle.

ENTRADA

10:15:07

FRANCA

A APM É LIVRE PARA
DEFENDER O MÉDICO E A MEDICINA.
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.
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Reunião do GEDESP

Brasil: um país que sofre pela má gestão da saúde

Ligue hoje: 3922-1079

Siga-nos no Twitter

@Apm_Sjc
C

Na luta contra o câncer ,
juntos somos mais fortes.
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Compartilhar sorrisos.
#esseéoplano
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É muito mais viver.
HOSPITAL

#juntossomosmaisfortes
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