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JORNAL DO

GIRO RÁPIDO

Caminhada Agita São José

PROGRAMAÇÃO
25 de fevereiro (quinta-feira) 20h

ESPOSAMANTE

A 11ª edição da Caminhada Agita São José, organizada anualmente pela Associação Paulista de
Medicina de São José dos Campos, mais uma vez reuniu a comunidade médica, familiares e amigos para
uma manhã de promoção da saúde por meio da prática de atividade física. A APM agradece aos patrocinadores, sem os quais não teria sido possível realizar esse evento: Becker Farmácia de Manipulação e
Homeopatia, Botica Belluz, Plani, Quaglia/Grupo Sabin, Grupo Band, Farmácia Reggia, Gráfica Comercial,
Ao Pharmacêutico, Emprevale Siguros, Siscoob, Grupo São José Saúde, Hospital de Olhos do Vale, Unimed,
APCD, Arroz Fantástico, Grupo Policlin, IOV – Instituto de Oncologia do Vale e i9vale Imóveis. Confira
os melhores momentos da festa! As fotos são da Megapixels.

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

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

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

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.

David Alves de Souza Lima, Psiquiatra e Vice Presidente da Associação
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23 de junho (quinta-feira) 19h30

Lauro Mascarenhas Pinto, Sérgio Ramos, Silvana Morandini
e Juana Montecinos Maciel

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

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

CREPÚSCULO DOS DEUSES

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

REALIZAÇÃO:

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

A saída, animada pelo carro do Explosão do Amor

Valeu, parceiros patrocinadores!

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

17 de novembro (quinta-feira) 20h

Não há necessidade de reservas

FRANCA
ENTRADA

AF_QUA-0034-16 ANÚNCIO HPV RV APM--20,5x15cm.pdf
O PADRE
GBR, 1994 – Drama. 105 min. Dir.: Antonia Bird.
Com: Tom Wilkinson, Cathy Tyson, Robert Carlyle.

Não podia faltar um selfie para registrar o momento!

O “esquenta” contagiou todo mundo

Feliz Aniversário!
Parabéns aos aniversariantes de JUNHO!
Joon Mi Lee (01), Aloisio Carlos Ferraz (03), Silvia Aparecida Capizzani (03),
Livia Biscegli Pitombo (06), Luiz Carlos de Souza Menezes (09), Tânia Maria Barbosa dos Santos (10), Vanio Pontes Araujo (11), Marco Antonio Pinheiro Lagos
(13), Sérgio Camargo de Godoy Penteado (14), Anderson dos Santos Goulart
(16), Elisio Barros Avidago (16), Olavo de Moraes Hungria Junior (16), Renato
Sebbe (23), Victor Eugênio Arfinengo (24), Albano Bento S. Filho (26), David
Alves de Souza Lima (26), Renata Nappo (26), Kazue Uemura (30).

NOVOS ASSOCIADOS
A APM SJCampos saúda e dá boas-vindas a seus novos associados!
Carolina Alves Rosa Moreira - acadêmica
Daniel de Castro Lima – anestesiologia
Debora Teixeira Correa – clínica médica
Karina Fernanda Remondini Froes - clínica médica
Marcia Martins Gonçalves - anestesiologia
Tulio de Oliveira César - clínica médica
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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)
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
ATUALIZE SEU CADASTRO! (12) 3922-1079 • apm@apmsjc.com.br

Informativo da Associação Paulista de Medicina São José dos Campos
• Ano 24 • Nº 203 • Maio - 2016

SJC realiza primeiro
Transplante Autólogo de Medula Óssea
O procedimento, a ser realizado pelo Santos Dumont Hospital e Serviço de Hematologia e Hemoterapia de São José dos Campos,
é considerado de alta complexidade e faz parte do tratamento de doenças como leucemia, linfomas, mieloma múltiplo entre outras
O Santos Dumont Hospital
novas células sanguíneas saudáveis.
(HSD), da Unimed São José dos
O procedimento, considerado
Campos, e o Serviço de Hemade alta complexidade, pode fatologia e Hemoterapia (SHH) da
zer parte do tratamento de divercidade realizaram em conjunto, no
sas doenças, tais como: leucemia,
mês de maio, o primeiro Translinfomas e mieloma múltiplo. A
plante Autólogo de Medula Óssea.
necessidade deste tipo de transAs duas instituições foram
plante deve ser avaliada e indicacredenciadas pelo Sistema Nacioda por um médico especialista.
nal de Transplantes (SNT), órgão
"O HSD e o SHH de São José dos
vinculado ao Ministério da Saúde,
Campos são instituições de ponta,
para realizarem o procedimento,
reconhecidas na área da saúde no
conforme decisão publicada pelo
Vale do Paraíba, e uniram seu conheDiário Oficial em março de 2016. Equipe do SDH e do SHH envolvidas no Transplante Autólogo de Medula Óssea que será coordenado cimento, infraestrutura e experiência
Este tipo de transplante con- pela onco-hematologista Leila Pessoa de Melo (terceira da esq. p. dir.)
em prol dos usuários que, a partir de
siste na retirada e congelamento
agora, terão acesso, se necessário, a
em altas doses a fim de destruir células tumorais
de células-tronco hematopoiéticas saudáveis resistentes aos tratamentos convencionais. Em um procedimento complexo que representa uma opprovenientes da medula óssea (fábrica do sangue) seguida, as células-tronco hematopoiéticas são ção de cura, ou de tratamento para muitos pacientes
do próprio paciente, que, então, passa por um tra- reintroduzidas no organismo do paciente, vão da região”, afirma Dra. Leila Pessoa de Melo, oncotamento que consiste em sessões de quimioterapia se alojar na medula óssea e passam a produzir -hematologista do SHH que coordenará o Serviço.

NOTA OFICIAL
Cremesp lamenta prorrogação de MP
que permite exercício da Medicina sem
revalidação de diploma
Em apoio à nota do Conselho Federal de Medicina sobre a prorrogação da permanência de médicos formados no exterior sem revalidação de diplomas, por parte
do Governo Federal, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo assim
se posiciona:
O Cremesp sempre lutou pela qualidade do atendimento médico, contra a abertura
indiscriminada de escolas de Medicina, pregando que os médicos brasileiros recém-formados sejam submetidos a uma prova final de avaliação de seus conhecimentos
para o exercício da profissão médica.
Neste sentido e da mesma maneira, continuamos a reivindicar que os médicos
formados no exterior, sejam eles formados onde forem e que origem tiverem, sejam
submetidos à revalidação de seus diplomas para que possam exercer a Medicina no
País, por meio do próprio exame – o Revalida – realizado pelo Governo Federal.
O Cremesp sempre defendeu o fortalecimento do SUS, por meio de financiamento
adequado e sustentável e melhor gestão do sistema, com a criação da Carreira de
Estado para o médico do serviço público e melhores condições de trabalho para todos
os profissionais que trabalham na saúde pública brasileira.
Lamentamos a prorrogação da Medida Provisória que continua a não exigir a
revalidação dos diplomas de médicos formados no exterior.
Postulamos, ainda, que os Conselhos de Medicina do Brasil voltem a ter a prerrogativa legal de fiscalização sobre o exercício profissional de todos os médicos do Brasil.
Nota oficial do Cremesp, aprovada na sessão plenária de 03/05/2016

Cartilha informa
pacientes sobre
direitos no SUS
Esclarecer a população sobre o
funcionamento do Sistema Único
de Saúde (SUS), explicando as regras
que podem garantir atendimento
adequado às suas necessidades, é a proposta do Conselho Federal
de Medicina (CFM), que acaba de lançar a cartilha “CFM informa
sobre os direitos dos pacientes do SUS”. A publicação também
chama a atenção da sociedade e dos meios de comunicação para
as dificuldades que o sistema público de saúde enfrenta no país.
Em linguagem acessível, diagramada no formato de gibi
e dividida em tópicos, a cartilha está sendo distribuída pelos
Conselhos Regionais à rede pública de saúde de seus Estados.
Entre os pontos destacados consta o direito dos pacientes ao
acesso universal em todos os hospitais públicos ou conveniados
ao SUS, independentemente da classe social, sexo, cor, crença,
idade ou país de origem. A população também é lembrada de que
todos devem receber tratamento igualitário no agendamento de
exames, consultas e terapias, ou seja, não pode existir o “fura-fila”.
Fonte: site do Cremesp
A cartilha está disponível para download em
http://www.cremesp.org.br/pdfs/catilhasus_CFM.pdf
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EDITORIAL

Falta delineamento
no programa de
saúde do governo
Francir Veneziani Silva
Presidente da APM
São José dos Campos

Percebe-se, mais uma vez, que
os projetos para solucionar a crise
na saúde dentro do atual governo
continuam em nível filosófico. Apoiam-se em
ações populares, como a renovação do programa
“Mais Médicos”, objetivando garantir a sua continuidade mesmo com a saída do atual gestor.
Como diz um dos candidatos à Prefeitura
deste município: “O que importa é que o povo
gosta”, pois esses médicos sabem ouvir. Entretanto, observamos a baixa resolução e o alto índice
de encaminhamento a outros profissionais, por
não atingirem o sucesso no serviço realizado.
Uma séria revisão conceitual a respeito do que
deve ser feito em Saúde Pública tem que ser realizada pelo governo. Dificilmente se poderá planejar
e implementar ações preventivas se não existir nos
programas de governo normas e diretrizes técnicas
que permitam delinear, de forma lógica e racional,
o objetivo a ser almejado na área de saúde em

nosso país, com definição de responsabilidades,
competências e subcompetências dos resultados.
As discussões na área da saúde têm se prendido
geralmente ao nível filosófico, "falácia filosófica", ou
seja, fala-se muito, mas sem garantir a eficiência
do diálogo e a transição dos discursos para abordagens técnicas e aplicações práticas coerentes.
A análise dos resultados atingidos conclui
para um desempenho medíocre frente à realidade que estamos vivendo, no momento em
que um elevado número de desempregados, que
antes tinha convênio médico, hoje aguarda a
sua oportunidade de ser ouvido, sem a garantia de ter solucionado seu desajuste de saúde.
Ajude-nos a cobrar do futuro governante de
nosso município uma proposta realista, com ações
compatíveis com a grandeza desta nossa terra.

H1N1: a importância da
prescrição racional do oseltamivir

Flores

A reunião de maio da Diretoria
da APM foi iluminada pelos arranjos
florais de Ricardo Makoto, que há nove
anos é responsável pela decoração do
Baile do Médico. O decorador oferece
aos médicos o serviço de “Assinatura
de Flores”, com desconto para associados da APM São José dos Campos.
Informações na APM: (12) 3922-1079.

• Grávidas em qualquer idade gestacional, puérperas até duas semanas após o parto.
• Adultos maiores/igual a 60 anos.
• Crianças menores de 5 anos (particularmente as menores de 2 anos e, especialmente, as menores de 6 meses).
• População indígena aldeada.
• Indivíduos menores de 19 anos de idade em uso prolongado de ácido acetilsalicílico (risco de síndrome de Reye).
• Indivíduos que apresentem: Pneumopatias (incluindo asma); Pacientes com tuberculose de todas as formas; Cardiovasculopatias (excluindo
hipertensão arterial sistêmica); Nefropatias; Hepatopatias; Doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme); Distúrbios metabólicos (incluindo
diabetes mellitus); Transtornos neurológicos e do desenvolvimento que podem comprometer a função respiratória ou aumentar o risco de aspiração
(disfunção cognitiva, lesão medular, epilepsia, paralisia cerebral, síndrome de Down, acidente vascular encefálico – AVE ou doenças neuromusculares);
Imunossupressão associada a medicamentos, neoplasias, HIV/aids ou outros; Obesidade (especialmente aqueles com índice de massa corporal – IMC
igual, ou maior, que 40 em adultos.

autólogo de medula óssea.

Diretor Técnico Responsável: Dr. Cláudio Pessoa de Melo - CRM 27.743 - SP

onco-hematológicas e transplante

Nos casos de SG em pacientes sem fatores de
risco para complicações, além de medicamentos
sintomáticos e da hidratação, a prescrição de oseltamivir deve ser baseada em julgamento clínico
do médico assistente e, preferencialmente, nas
primeiras 48 horas após o início da doença.
Todos os pacientes com SG devem ser orien-

tados para retornar ao serviço de saúde em caso
de piora do quadro clínico, quando deverão ser
reavaliados quanto aos critérios de SRAG ou outros
sinais de agravamento.
As medidas de cuidados respiratórios, higiene
pessoal e do ambiente, isolamento social na presença de sinais e sintomas de SG, são fundamentais

perto de você!

VENDO KIA Sportage 2008-2008, com 63.000 km, pneus trocados aos 50.000 km, bateria nova:
R$ 30.000,00. Única dona, todas revisões na KIA (última em dezembro). Contato: Francisco José
Hennemann Neto. TEl. (12) 3921-3226 / 3941-1294 / 98108-5555.

Confira as parcerias do Clube de Benefícios da Associação Paulista de Medicina (APM):

ALUGO apartamento mobiliado, 1 dormitório, tudo novo, cozinha completa (geladeira, fogão,
lava-louças, microondas), máquina de lavar roupas, prédio com água quente, piscina, sauna seca e
vapor, churrasqueira. Edifício Special Place – Vila Adyana (em frente ao Parque Santos Dumont).
R$ 1.800,00 com condomínio. Contato: Lázaro de Jesus (12) 99620-1919.

ALUGO apartamento 1 dormitório, 60 m², sem mobília, Edifício Belle Ville – Vila Adyana (próximo
• Drogaria São Paulo – 5% a 30% de desconto nas compras à vista.
ao Vicentina Aranha). R$ 1.000,00 com condomínio. Contato: Lázaro de Jesus (12) 99620-1919.
• Invel – 5% a 30% de desconto nas compras à vista.
ALUGO horário disponível em sala já montada, na Av. Adhemar de Barros. Contato Clarice ou
• CNA – 30% de desconto no primeiro módulo e 15% nos demais, para associados
Alessandra (12) 3921-2688 ou 3942-4804.
e seus dependentes.
ALUGO - sala para médico mobiliada com PABX, no Ed. Oswaldo Cruz - prédio novo atrás do
Pronval. Tratar com Paulo: 3941-1197.
• TAM – 10% de desconto nos voos nacionais e vantagens nos internacionais.
ALUGO – sala na Vila Rubi. Período: das 8h às 18h, de segunda a sexta. Contato: (12) 3921-4815.
• Polishop – 10% de desconto nas compras virtuais e físicas.
ALUGO horário em consultório, para profissionais da área da saúde. Falar com Fernanda no cel:
• Fast Shop – até 30% de desconto e preços e condições diferenciadas de pagamento.
98157-8892
• Três Corações – 20% de desconto na compra de máquinas multibebidas.
ALUGA-SE clínica com duas salas de cirurgia, rede de gases, no break, ar condicionado, conforto
• Walmart – até 10% de desconto em mais de 80 mil produtos divididos em 21
médico, rede de dados, toda em porcelanato e divisórias de vidro, excelente localização. Tel. 39252526. Contato: comprocasa@ig.com.br
categorias.
DIVIDO sala de consultório médico em clínica de Alto Padrão na Vl. Adyana, próximo ao Hospital
• Electrolux – até 30% de desconto
Policlin da Nove de Julho. Ampla recepção com secretária, elevador para cadeirantes, Estaciona• Sony – 20% de desconto na loja online.
mento para Clientes, Ar condicionado, Internet, Banheiros acessíveis na recepção e consultório,
Brinquedoteca, equipe médica e odontológica já formada. Tel. (12) 991415531 Dra Katia Ferrer
• Imaginarium – 10% de desconto nas compras online.
- Cirurgiã Plástica
• Canon – até 20% de desconto em todo o site.
ALUGO ou VENDO apartamento novo com 2 dormitórios, repleto de armários, pronto para
• Netshoes – 10% de desconto em todo o site.
morar. Localizado próximo ao Hospital Municipal. Tel. para contato: 99771-0084 ou 98127-9040.
• Bilheteria – 10% a 50% de desconto em promoções para teatros, cinemaas,
ALUGO horário em consultório médico no Jardim Aquarius. Tel. (12) 3942-4213. Cecília Machado.
shows e espetáculos.
ALUGA-SE
salasProfissional
para médicos, bem localizadas,
clínica
de luxodos
na Av.Campos,
Barão do Rio foi
Branco, 692,
A médica ginecologista Silvana Maria Figueiredo Morandini, diretora de
Defesa
da APMemSão
José
com total infraestrutura, incluindo sala com equipamento de ultrassonografia, sala de curativos e
• Havannaeleita
– 20%para
de desconto
na
linha
de
produtos
premium
adquiridos
na
loja
a Diretoria do Cremesp no cargo de 2ª. Secretária, com mandato até
2017.
À Silvana,
nossose recepção.
votos Maiores
de uma
profícua
exames
ginecológicos,
estacionamento
informações
(12)gestão.
3921-6270 ou (12)
online.
99755-0761, Dr. Paulo.

CONDIÇÕES E FATORES DE RISCO

Há mais de 35 anos oferecendo o mais
completo atendimento a pacientes com

VENDO microscópio cirúrgico ZEISS (OPM), modelo antigo, adequado para pequenas cirurgias.
Contato com Francisco 12-3652-4204/98848-4886.

SEGUNDO O PROTOCOLO DE TRATAMENTO DE INFLUENZA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 2015,
O USO DO OSELTAMIVIR É INDICADO A:
• Indivíduos que apresentem definição de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), independente da situação vacinal.
• Casos de Síndrome Gripal (SG), que apresentarem condições e fatores de risco para complicações, independente da situação vacinal.

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

doenças hematológicas,

De médico para médico

A Secretaria de Estado da Saúde reforça a necessidade do uso racional e adequado do antiviral oseltamivir, otimizando seus
benefícios e minimizando a possibilidade de resistência viral. O uso adequado do oseltamivir até 48 horas do início dos sintomas,
proporciona redução da ocorrência de casos graves e complicações da infecção pelos vírus Influenza.

Francir Veneziani Silva
Presidente da APM SJCampos

• Presidente - Francir Veneziani Silva • Vice-presidente - David Alves de Souza Lima • 1º Secretário - Maria Margarida Fernandes Alves Isaac • 2º Secretário - Gilberto Benevides • Diretor Científico - Vitor Mercadante Pariz • Diretor de Comunicação - Sérgio dos Passos Ramos • Diretor Cultural - Antonio Celso Escada • Diretor Cultural adjunto - João Manuel F. Simões
C. Maio • Diretora de Defesa Profissional - Silvana Maria Figueiredo Morandini • Diretor de Esportes - Othon Mercadante
Becker • Diretora Social - Carmen Thereza Pricoli Quaglia • Diretora Social adjunta - Juana Montecinos Maciel • 1ª Tesoureira - Djanete Barbosa de Melo • 2º Tesoureiro - Luiz Alberto Siqueira Vantine • Conselho Fiscal (titulares) Hélio Alves de Souza
Lima / Rozeny Anute Costa / Pedro Roberto Alves Ribeiro • Conselho Fiscal (suplentes) Flávio Lopes Brun / Paulo César Ribeiro
Carvalho / Roberto Schoueri Junior • Delegados junto à APM Estadual - Lauro Mascarenhas Pinto / Therezinha Veneziani SilvaJornalista 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

CLASSIFICADOS

para o controle da transmissão dos vírus Influenza
e de outros vírus respiratórios.
O uso indiscriminado de antiviral não é recomendado, pois pode promover o aparecimento de
resistência viral.

O REGER disponibiliza aos médicos uma
estrutura hospitalar com o conforto de uma
casa. É um local perfeito para acompanhar
seus pacientes e familiares durante a
recuperação clínica, cirúrgica ou
para cuidados paliativos.

Fonte: site da APM

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.
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É muito mais viver.
HOSPITAL

#juntossomosmaisfortes
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/Hospitalreger | www.hospitalreger.com.br

É muito mais viver.

