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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 médi-
co, 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)

 Convênio com a Escola de Inglês Wiseup (Desconto de 30% nas mensalida-
des, 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

POR QUE SER SÓCIO DA APM SJC

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

De médico para médico
CLASSIFICADOS

ISO
9001:
2008

ZIKA, CHIKUNGUNYA E DENGUE: 

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

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 Anticorpos IgM/IgG

*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.

Dr. Alexandre Cunha 

CRM: 12881-DF
Médico Infectologista 

Assessor do Laboratório 
Quaglia/Grupo Sabin

São José dos Campos: 
12 2138-9500

R
.T

.: 
D

r. 
V

íto
r 

M
e
rc

ad
an

te
 P

ar
iz

, C
R

M
 1

0
9

79
7

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

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

Novidade: Um teste totalmente desenvolvido pelo Grupo Sabin e com metodologia de RT-PCR 
é capaz de em uma única amostra distinguir os três vírus de modo confiável e específico.
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Tel: (12) 3878-4244 

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

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

O único com controle 
dinâmico da pressão ocular, 

importante nos pacientes
 miopes e com Glaucoma.

www.holhosdovale.com.br

Feliz  Aniversário! NOVOS ASSOCIADOS

Em plena crise econômica, a Unimed São José 
dos Campos registrou em 2015 um dos melhores 
resultados de sua história. Os números, anuncia-
dos oficialmente em assembleia realizada dia 30 
de março, merecem ser comemorados pelos seus 
706 médicos cooperados. O resultado líquido 
apresentado foi de R$ 5.858.824,00. Desse total, 
R$ 1.304.166,00 serão incorporados ao capital dos 
médicos e a sobra total à disposição da Assembleia 
Geral será de R$ 2.548.529,00 (veja gráfico nesta 
página).

O cenário positivo da singular joseense é ainda 
mais impactante pelo fato de o sistema Unimed es-
tar passando por dificuldades em algumas de suas 
singulares. As vizinhas Unimed Paulistana e Uni-
med Taubaté tiveram suas atividades encerradas 
recentemente, causando prejuízos significativos a 
seus médicos cooperados.

O que se poderia imaginar a partir dos nú-
meros seria que foram os médicos cooperados 
que, ganhando menos, acabaram por gerar sobras. 
Mas na verdade a fatia dos honorários médicos 
também tem aumentado ano a ano (veja gráfico 
nesta página). Qual seria, então, a explicação para 
resultados tão surpreendentes?

O presidente da Unimed São José dos Cam-
pos, Julio Cesar Amado, credita a conquista a 
uma série de ações que têm permitido à singular 
crescer com “bases sólidas, éticas e responsáveis”. 
“Em momentos assim é natural que os fantasmas 
rondem o sono de todos, 
gestores, cooperados, 
colaboradores e clientes”, 
afirma Amado. De fato, 
a situação econômica 
financeira do Brasil e o 
fechamento de Unimeds 
vizinhas têm criado uma 
situação de medo e apre-
ensão entre os médicos. 
“Mas com atitudes sérias, 
uma boa governança, 
otimismo, engajamento 
e foco nas oportunida-
des temos conseguido 
blindar o nosso negócio e 

Unimed apresenta resultados recordes

Parabéns aos aniversariantes de MAIO!
Junichi Tamari (01), José Antonio Vianna G. da Silveira (02), Claudio José V. S. Pupo (04), Elizabeth 

Maria F. L. Silveira  (05), José de Castro Coimbra (05), Elizabeth Leocadia Fernandes (09), Rozeny Anute 
Costa (09), José Augusto Costa Rocha (15), Luiz Akira Okamoto (17), Peralva de Miranda Delgado 
Junior (17), Lidiomar Lemos de Magalhães (19), Rodolfo Lelis Zuppardo (20), Carlos Cleber Nacif 
(21), Israel Diamante Leiderman (23), Luis Ricardo Simi (26), Vanessa Saraiva Silveira Delgado (27).

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

Naila Duque Martins Rodrigues - otorrinolaringologia
Talita Cordeschi - pediatra
Vitoria Paiva Ruiz Pereira - acadêmico

ALUGO - apartamento 1 dormitório Edifício Belle Ville, Rua Teopompo de Vasconcelos, 463; aparta-
mento 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

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 gine-
cológicos, estacionamento e recepção. Maiores informações (12) 3921-6270 ou (12) 99755-0761, Dr. Paulo.

Cooperados participaram de assembleia geral dia 30 de março 
na Câmara Municipal. Foto: Sérgio dos Passos Ramos

avançar, passo a passo, com responsabilidade”.
Ele reconhece que os problemas apre-

sentados por singulares próximas afetaram 
diretamente a imagem da Unimed São José 
dos Campos. “O ano de 2015 foi difícil, pois 
desde o final de 2014 vínhamos enfrentando 
um cenário adverso. Tivemos que superar 
muitas dificuldades, tanto as de ordem eco-
nômico-político-social que afetaram todo o 
país, quanto essas, de ordem interna. Porém, 
‘insanidade é continuar fazendo sempre a 
mesma coisa e esperar resultados diferentes’”, 
conclui, citando Albert Einstein. LÍDER DE MERCADO

A Unimed São José dos Campos é a maior 
operadora de planos de saúde do Vale do Paraíba, 
com 42,04% do Market Share (cerca de 119 mil 
clientes em dezembro de 2015) entre as operado-
ras locais – um percentual que supera a soma do 
Market Share de segundo e terceiro colocados no 
ranking (veja tabela nesta página). 

Dos 706 cooperados, 494 estão em São José 
dos Campos, 118 em Jacareí e 54 em Caraguatatu-
ba. Em 2015 foram realizadas cerca de 1,1 milhão 
de consultas e 1,9 milhão de exames (Laboratório 
Unimed). A Unimed São José dos Campos man-
tém uma estrutura de três hospitais próprios, 
16 hospitais credenciados, quatro hospitais-dia 
(recursos próprios e credenciados) e 112 clínicas 
credenciadas.

Leia depoimento do presidente da APM São 
José dos Campos, Francir Veneziani Silva, sobre 
os resultados da Unimed, no Editorial (pág. 2).

ENTRADA FRANCA
 
Debatedores: 
Antonio Celso Escada, Diretor Cultura Associação Paulista de Medici-
na São José dos Campos 
Hélio Alves de Souza Lima, Psiquiatra e Conselheiro Fiscal Associação 
Paulista de Medicina São José dos Campos 
David Alves de Souza Lima, Psiquiatra e Vice Presidente da Associação 
Paulista de Medicina São José dos Campos  

ORGANIZAÇÃO:
João Manuel Faria Simões de Carvalho Maio – Diretor Cultural Asso-
ciação Paulista de Medicina São José dos Campos 

Associação Paulista de Medicina – Regional da São José dos Campos 
Endereço: Avenida São José 1187 - Centro – S.J.Campos 
Auditório Antonio Mazzuco 
3922-1079 ou 3922-4666
apm@apmsjc.com.br ou saojosedoscampos@apm.org.br
não há necessidade de reservas

2016

Sessões de filmes e debates com 
convidados especializados nos 
temas abordados. 25 de fevereiro (quinta-feira) 20h 

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

24 de março (quinta-feira) 20h 

12 HOMENS E UMA SENTENÇA
EUA, 1957 – Drama. 95 min. Dir.: Sidney Lumet. 
Com: Henry Fonda, Martin Balsam, John Fiedler.

29 de abril (quinta-feira) 20h 

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

19 de maio (quinta-feir) 20h 

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

21 de julho (quinta-feira) 20h 

ESSE OBSCURO OBJETO DO DESEJO
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.

22 de setembro (quinta-feira) 20h 

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

17 de novembro (quinta-feira) 20h  

O PADRE 
GBR, 1994 – Drama. 105 min. Dir.: Antonia Bird. 
Com: Tom Wilkinson, Cathy Tyson, Robert Carlyle.

PROGRAMAÇÃO

DEBATEDORES: 
Antonio Celso Escada, diretor cultural da Associação 
Paulista de Medicina São José dos Campos 

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

David Alves de Souza Lima, psiquiatra e vice-presidente 
da Associação Paulista de Medicina São José dos 
Campos  

ORGANIZAÇÃO:
João Manuel Faria Simões de Carvalho Maio – diretor 
cultural da Associação Paulista de Medicina São José dos 
Campos 

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

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

REALIZAÇÃO:

Não há necessidade de reservas

ENTRADA FRANCA

E o coelhinho da Páscoa trouxe muitos ovos para a creche Patronato 

Nossa Senhora Aparecida, “adotada” pela APM São José dos Campos! 

No dia 23 de março, nossa colega Silvana Morandini, mais uma vez, 

levou seu carinho às crianças, entregando as doações de médicos, 

familiares, pacientes e amigos. Muito obrigado a todos! As fotos são 

de André Sammarco.

Doadores da campanha Páscoa Solidária 2016: 

Páscoa Solidária

 Alvaro Tolomelli
 Aníbal Monteiro de Castro 
 Bruna Malburg Freire Meira 
 Carmen Thereza Pricoli Quaglia 
 Elisa Kasumi Sawaguchi 
 Fabiola Sawaguchi 
 Francir Veneziani Silva 
 José Eduardo de Oliveira 
 Juana Montecinos Maciel 
 Luiz Alberto Siqueira Vantine 
 Luiz Antonio da Silva Lacaz 
 Natalia Plonski 
 Paulo Miragaia 
 Quintina Diniz F. Dominguez 
 Rozeny Anute Costa 
 Sebastião Dominguez Neto 
 Sheila Politi Crespim

Fonte dos gráficos: Unimed São José dos Campos - Demonstrativo Financeiro e Relatório de Gestão - 2015
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Os nossos tempos não são nada fáceis. Os problemas surgem 
como um vento forte que tenta nos fazer cair, e as preocupações 
são como uma chama que nos ocupa os pensamentos.

A resolução de conflitos requer negociação em que as partes, 
com diferentes interesses, tentam chegar a uma conciliação e 
abrem mão de alguma coisa para a sobrevivência da sociedade. 

Às vezes perdemos chances de expansão ou mudança na 
profissão por não apostarmos em nós mesmos. Conhecer-se é 

entender que somos parte de um todo, e que a compreensão dos propósitos 
de nossa participação na sociedade é parte do alicerce fundamental para 
manter o equilíbrio.

A Humildade é a virtude que nos torna abertos a aprender e a aceitar 
mudar, o que só é possível quando temos auto respeito e conhecimento sobre 
as ações e instituições das quais participamos.  

A Humildade nasce da segurança interna, nos deixa prontos a comunicar 
e cooperar com novos pensamentos e ideias.

A Cooperação é a convicção plena de que ninguém é nada só: "Para a vida 
é necessário ter ocorrido a cooperação de dois seres na fecundação”. 

Assim, se a nossa sociedade se mantiver unida, não eliminaremos os desafios, 
mas vamos conseguir superá-los, e a Cooperação nos deixa mais firmes e fortes 
para enfrentá-los.

Acredito na força do Cooperativismo e parabenizo aqueles que não duvi-
dam do seu valor nesta sociedade.

Francir Veneziani Silva
Presidente da APM SJCampos

• Presidente - Francir Veneziani Silva • Vice-presidente - David Alves de Souza Lima • 1º Secretário - Maria Margarida Fer-
nandes Alves Isaac • 2º Secretário - Gilberto Benevides • Diretor Científico - Vitor Mercadante Pariz • Diretor de Comuni-
cação - 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 Tesourei-
ra - 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 / Therezinha Veneziani Sil-
vaJornalista 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

Na luta contra o câncer , 
juntos somos mais fortes.

#juntossomosmaisfortes

Cenon

Apoiadores:

É muito mais viver.
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 Há mais de 35 anos oferecendo o mais 

completo atendimento a pacientes com 

doenças hematológicas,

onco-hematológicas e transplante 

autólogo de medula óssea.
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Só a 
Unimed

Tem !
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Francir Veneziani Silva
Presidente da APM 

São José dos Campos

Acredito na força do 
CO OPERATI VI SMO

Como associado da APM São José dos Campos, você tem acesso ao Clube de Benefícios, 
que oferece produtos e serviços em condições diferenciadas, graças a parcerias firmadas entre a 
Associação e empresas nacionais e locais.

Diversas áreas de interesse do médico estão contempladas no Clube de Benefícios APM. 
Cadastre-se gratuitamente para desfrutar dos vantagens: www.apm.org.br/clubedebeneficios

Clube de Benefícios

Diante de prognóstico desfavorável, é fácil 
entender que os pacientes com câncer e seus fa-
miliares percam as esperanças e passem a buscar 
soluções mágicas. Não podemos, porém, aceitar que 
as instituições também se curvem ao desespero e à 
irracionalidade. É neste momento que precisamos 
delas mais firmes.

Entretanto, as discussões que envolvem o uso 
da fosfoetanolamina no tratamento do câncer têm 
nos revelado uma outra realidade.

Há mais de 20 anos, um professor de química 
da USP (São Carlos) vem estudando a fosfoetano-
lamina, uma substância que acredita ser capaz de 
"tratar todos os tipos de câncer".

Animados com os resultados dos testes em 
culturas de células e pequenos animais, os pesqui-
sadores decidiram ignorar a necessidade de realizar 
os estudos necessários para qualquer substância ser 
considerada medicamento e passaram a distribuí-la 
para pessoas com câncer.

Surpreendentemente, o grupo afirma ter tra-
tado mais de 40 mil pacientes, longe dos olhos das 
instituições responsáveis pela fiscalização e contro-
le de medicamentos, ignorando completamente as 
regras internacionais.

Carlos Vital, Florentino Cardoso e Gustavo Fernandes

A história só chamou a atenção quando a dis-
tribuição da substância foi interrompida por falta 
de verbas. Nesse momento, a molécula e seu criador 
alcançaram notoriedade nacional, e as demandas 
de pacientes passaram a movimentar o sistema 
Judiciário e a classe política brasileira, gerando uma 
crise sem precedentes em nosso meio.

A despeito de posições contrárias da Anvisa, do 
Conselho Federal de Medicina e de diversas socie-
dades médicas, as decisões do Poder Judiciário vêm 
colocando nas mãos de pacientes uma substância 
não reconhecida como medicamento, sobre a qual 
pouco se sabe.

Agora, a política entra em cena para tornar as 
coisas ainda piores. No dia 8 de março de 2016, a 
Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 
4.639/2016, de diversos autores, segundo o qual 
"ficam permitidas a produção, manufatura, impor-
tação, distribuição, prescrição, dispensação, posse 
ou uso da fosfoetanolamina sintética, direcionadas 
aos usos de que trata esta lei, independentemente 
de registro sanitário, em caráter excepcional, 
enquanto estiverem em curso estudos clínicos 
acerca dessa substância". O projeto segue agora 
para votação no Senado.

Desprezando a necessidade de realizar pesqui-
sas clínicas antes de se liberar um medicamento, os 
parlamentares fazem o Brasil regredir décadas em 
sua escalada civilizatória.

O Conselho Federal de Medicina, a Associação 
Médica Brasileira e a Sociedade Brasileira de Onco-
logia Clínica se posicionam contra esse projeto de 
lei, que entendemos como um risco à saúde pública 
e um agravo ao poder constituído das entidades 
médicas.

Pessoas desesperadas tomam más decisões. 
Devemos cuidar para que isso não aconteça. É nosso 
dever preservar a vida.
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A Prefeitura de São José dos Campos 
ampliou o Comitê Municipal de Combate à 
Dengue, incorporando membros de entidades 
representativas da sociedade civil. Antes, o 
comitê era formado apenas por profissionais 
das diversas secretarias da administração 
municipal. 

O Comitê dará continuidade às ações 
do grupo de trabalho montado em março 
do ano passado para organizar as medidas 
de combate ao mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue, chikungunya e 
zika. A principal atividade do Comitê será 
a proposição e execução de iniciativas de 
mobilização social pelas entidades civis, 
visando à prevenção e ao controle da den-
gue no município, além das outras doenças 
causadas pelo Aedes aegypti. “O comitê não 
será apenas consultivo, mas terá um papel 
deliberativo, ajudando a administração a 

tomar decisões sobre ações de mobiliza-
ção popular e de combate à doença. É um 
momento de reunir esforços”, explicou o 
secretário de Saúde.

Em 2015, o Estado de São Paulo registrou 
a pior epidemia de dengue de sua história. 
Segundo números da Secretaria de Estado da 
Saúde, foram registrados 669.309 casos, sen-
do 649.562 autóctones e 19.747 importados. 
Os números correspondem a mais da metade 
dos casos de todo o país no ano passado.

Assim como o Estado, São José dos 
Campos também foi atingida pela epidemia. 
No mesmo período foram registrados 14.429 
casos, sendo 13.922 autóctones e 507 impor-
tados. Este ano, a cidade já registrou 517 ca-
sos de dengue,  sendo  446 autóctones e  71 
importados. Foram registrados também 13 
casos de zika vírus e 5 casos de chikungunya, 
todos importados.

Prefeitura amplia comitê de combate à dengue Um novo surto da gripe H1N1, forte e fora de época, 
está colocando o Estado de São Paulo em estado de alerta. 
Até o final de março, 38 pessoas haviam morrido por 
complicações provocadas pelo vírus, segundo a Secretária 
da Saúde do Estado de São Paulo. O Ministério da Saúde 
verifica a possibilidade de antecipar o período de campa-
nha de vacinação, com início previsto para 30 de abril. No 
final de março, somente o município de São José do Rio 
Preto havia recebido as vacinas.

A Secretaria de Estado da Saúde informou que, neste 
ano, até 22 de março, foram notificados 324 casos de 
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), no Estado de 
São Paulo, atribuíveis ao vírus Influenza, com 42 óbitos. 
Do total de notificações, 260 foram relacionadas ao vírus 
A (H1N1). Do total de óbitos, 38 foram relacionados ao 
H1N1. Em 2015, foram notificados 342 casos da síndrome 
em todo o Estado, sendo a maioria deles, 190, relacionados 
ao tipo A. Do total de 65 óbitos registrados no ano de 
2015, 28 tiveram também relação com o tipo A.

A Associação Médica Brasileira (AMB) realiza, nos dias 29 e 30 de abril, em 
São Paulo, uma oficina de trabalho sobre diretrizes baseadas em evidência. O ob-
jetivo é treinar formadores de opinião na metodologia de elaboração de diretrizes 
clínicas e diretrizes de utilização de tecnologia em saúde, baseadas em evidência 
científica. O evento é dirigido a lideranças das sociedades de especialidade, como 
presidentes e diretores científicos, representantes do conselho científico da AMB 
e coordenadores ou elaboradores de diretrizes.

A oficina terá carga horária de 15 horas e será estruturada em dois módulos. 
No Módulo I serão discutidos: Conceitos de MBE e Prática reflexiva e decisão 
compartilhada; Questão clínica estruturada; Busca da evidência I; Causalidade 
e desenho de estudo e Força da evidência; Check list de avaliação crítica; Busca 
da evidência II. O Módulo II abrange: Avaliação crítica de estudos terapêuticos; 
Seleção da evidência; Extração e expressão dos resultados; Busca da evidência 
III; Síntese da evidência e recomendações; Instrumento Agree II; Elaboração da 
versão preliminar; Divisão de tarefas entre os elaboradores de diretrizes.

Informações: cientifico@amb.org.br e (11) 3178-6804.

Diretrizes baseadas em evidência

A médica ginecologista Silvana Maria Figueiredo Morandini, diretora de Defesa Profissional da APM São José dos Campos, foi 
eleita para a Diretoria do Cremesp no cargo de 2ª. Secretária, com mandato até 2017. À Silvana, nossos votos de uma profícua gestão.

Eleições no Cremesp

O perigoso caso da "pílula do câncer" Surto de H1N1 deixa 
Saúde em alerta


