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Doença Inflamatória Intestinal
O número de casos de Doença Inflamatória
Intestinal (DII) tem crescido no Brasil. A DII engloba
um grupo de enfermidades intestinais cuja causa não
está completamente esclarecida. A Retocolite Ulcerativa e a Doença de Crohn constituem as principais
doenças nesse grupo, mas não são as únicas. Ambas
se comportam, muitas vezes, de forma semelhante.
Tradicionalmente, a Retocolite Ulcerativa e a
Doença de Crohn sempre foram mais comuns em
países desenvolvidos. No entanto, nos últimos
anos, um número cada vez maior de pacientes tem
sido identificado em países em desenvolvimento,
incluindo o Brasil. Embora as razões para esse
aumento não sejam totalmente conhecidas, acredita-se que possa haver uma resposta inadequada
do organismo tanto a agressões externas, como
o aumento do estresse, abuso de álcool, drogas
e dieta inadequada, quanto internas, sendo, por
isso, também considerada uma doença autoimune.
Podendo acometer indivíduos de ambos os sexos
e em qualquer faixa etária, a doença manifesta-se
predominantemente entre os 20 e 40 anos de idade,
e é caracterizada por inflamação crônica e recorrente
em indivíduos geneticamente suscetíveis.
A Doença de Crohn é uma inflamação crônica do
aparelho digestivo, que acomete todas as camadas do
órgão e que pode se manifestar da boca até o ânus,

mas mais frequentemente compromete o ânus ou
a porção final do intestino delgado. Geralmente, a
doença causa diarreia, cólica abdominal, frequentemente sangramento retal e às vezes, febre. Pode
ocorrer ainda perda de apetite, com consequente
perda de peso e infecções repetidas no ânus.
Já a Retocolite Ulcerativa acomete a mucosa
do órgão causando inflamação e ulceração do cólon e reto. Os sintomas mais frequentes incluem
diarreia, com ou sem sangramento retal, e dor abdominal. De acordo com a região afetada, a doença
é chamada de proctite ulcerativa (quando afeta
apenas o reto), colite distal ou esquerda (quando
afeta o lado esquerdo do cólon), ou ainda de pancolite ou colite universal, quando afeta todo o cólon.
CAUSAS E DIAGNÓSTICO - As Doenças Inflamatórias Intestinais parecem ser desencadeadas
pela interação de fatores genéticos, ambientais,
microrganismos do intestino e a resposta imunológica da mucosa intestinal.
A base genética das Doenças Inflamatórias
Intestinais vem sendo muito explorada nos estudos
de associação do genoma, os quais já permitiram a
identificação de mais de 50 genes que indicam predisposição. A hipótese ambiental mais aceita atualmente
está relacionada ao aumento do consumo de alimentos industrializados, ricos em conservantes, corantes

NOVOS ASSOCIADOS
A APM SJCampos saúda e dá boas-vindas a seus novos associados!
• Edmar Ott – cirurgia geral / plástica
• Juliano Silva Santos – medicina do trabalho / psiquiatria
• Luciana Abifadel Lazzarine Vaz – neurologia
• Maria Olivia Stanislau Affonso de Araujo Campos – pediatria

Alta tecnologia no
Hospital de
Olhos do Vale.
Microscópio Leica M844 F40

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

(Nova aquisição)

- Melhores soluções, especialmente em
cirurgia do segmento posterior e anterior
com alta qualidade de imagem.
- Imagens anatômicas coloridas com as
melhores caracterís cas de iluminação,
contraste, ni dez e realismo.
- Câmera de alta deﬁnição para
gravação de imagens em HD.
O resultado: mais conexão entre
o cirurgião e o foco da cirurgia.

A Evolução na Microcirurgia Ocular

O Hospital de todos
os Oftalmologistas!

Tel: (12) 3878-4244

www.holhosdovale.com.br

e aditivos, que podem causar reações no organismo.
Isto explicaria a maior incidência das Doenças Inflamatórias Intestinais em países industrializados.
Outro fator de risco importante é o hábito de fumar,
que está muito associado à Doença de Crohn.
Apesar de muitas outras doenças inflamatórias
afetarem o trato gastrointestinal, a maioria pode ser
identificada pelo seu agente causador ou por características específicas. A DII, diferentemente, tem seu
diagnóstico definido pela história clínica, exame físico
detalhado, exames laboratoriais, endoscopias, biópsias ou exames de imagem. Além disso, outras causas
de inflamação intestinal como infecções bacterianas,
virais ou parasitárias, isquemia intestinal, possíveis
efeitos de radiação ou tumores devem ser excluídas.
Em alguns casos, o diagnóstico pode ser feito pelo médico durante uma intervenção cirúrgica de urgência.
Os sintomas podem variar de intensidade,
mas em geral, as pessoas com Doenças Inflamatórias Intestinais podem e devem ter vida ativa e
produtiva. O tratamento atualmente tem foco no
controle dos sintomas.
Fonte: Hospital viValle, com informações e
consultoria de Dr. Newton Luiz Tricarico Gasparetti
Jr. (CRM 79929). Coloproctologista e Cirurgião do
Aparelho Digestivo do Hospital viValle

Feliz Aniversário!

Parabéns aos aniversariantes de JULHO!

Paulo Maurício C. Bruno (02), Aline Ferlin Saccomani dos Reis (06), Antonio Carlos
Correa (06), Glaucia Baggio Aguiar de Oliveira (08), Romulo Victor da Silva Martins
(09), Antonio Carlos Teixeira de Andrade (11), Carlos Frederico Distefano Pinto (11),
Emerson Nunes Lima (11), Laura Eiko Uyeno (13), Luis Felipe Coutinho Mones (13),
Tito Soares Pereira (13), Claudia R. P. Pinto de Carvalho (14), Luciene Lauria de Souza
(14), Pedro Roberto Alves Ribeiro (14), Gabriela de Campos Barbetta Mousa (15), Frederico Pereira Veiga (16), Fabio Marques do Nascimento (17), Inaura Maria Conceição
Évora (17), Maurilio José Chagas (17), Francir Veneziani Silva (18), Mario Silva Jorge
(18), Ingrid Silva Souza Farias (19), Marcelo Silva de Souza (19), Patricia Juliano Ribeiro
(19), Raquel Alvarenga (19), Vicente de Paula Cirio Nogueira (19), Livia Nascimento
de Almeida (20), Jaime da Conceição Araujo (22), José Luiz Candolo (23), Leda Maria
Mendonça Rezende Lima (23), Álvaro Machuca (24), Regina Lucia Daroz Moreira
(24), Sabrine da Silva Santos (24), Tadeu Fernandes Rocha (24), Luciano Guedes Jorge
(25), Andréia Aparecida Reis Miranda (26), Denise Cesari (27), Emil Del Corso (28),
Rosa Maria Sannuti (29), Edison da Motta Santos (30), Micélia Oliveira Salgado (31).

PROGRAMAÇÃO
25 de fevereiro (quinta-feira) 20h

ESPOSAMANTE

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

João Manuel Faria Simões de Carvalho Maio – Diretor Cultural Asso-
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Associação Paulista de Medicina – Regional da São José dos Campos
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Endereço: Avenida São José 1187 - Centro – S.J.Campos
Auditório Antonio Mazzuco
ORGANIZAÇÃO:
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de Carvalho Maio – diretor
apm@apmsjc.com.br
saojosedoscampos@apm.org.br
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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

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

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

Não há necessidade de reservas

17 deAF_QUA
novembro0044-16
(quinta-feira)
20h
Anúncio
Revista AMP Vacinas - Sabin-20,5x15cm.pdf

O PADRE

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

FRANCA
ENTRADA
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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:
Carinho, desconto especial para sócios da APM www.caocarinho.com.
03/06/16 Com
19:18
br ou 12-3922-8785

Informativo da Associação Paulista de Medicina São José dos Campos
• Ano 24 • Nº 204 • Junho - 2016

APM ouve pré-candidatos a prefeito de São José
A APM São José dos Campos está promovendo reuniões com os pré-candidatos
a prefeito de São José dos Campos, para ouvir suas propostas para a cidade e, especificamente, para a área da saúde. O Jornal do Médico publicará notícia completa
sobre o assunto após a apresentação de todos os sete pré-candidatos: Carlinhos
Almeida (PT), candidato à reeleição; Felício Ramuth (PSDB), Claude Mary (PV);
Toninho Ferreira (PSTU); Luiz Mota (PSC); Sebastião Cavali (PMDB); e Alexandre
da Farmácia (PTB).

Médicos declaram estado de alerta por remuneração justa

Lideranças de todo o estado dizem não às cláusulas abusivas dos contratos que aviltam os profissionais e colocam em risco a qualidade da assistência

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

O presidente da APM São José dos Campos, Francir Veneziani Silva, representou a classe médica da cidade. Foto: Osmar Bustos

Lideranças e representantes de sociedades
de especialidade e das regionais da APM, reunidas no final de maio com a Comissão Estadual
de Saúde Suplementar, na sede da Associação
Paulista de Medicina (APM), decidiram deflagrar um movimento de protesto, decretando
Estado de Alerta dos Profissionais. A iniciativa
tem como objetivo chamar a atenção para as
cláusulas leoninas dos contratos sugeridos por
certos planos – que aviltam os profissionais
de medicina e colocam em risco a qualidade da
assistência aos cidadãos.
Se em 30 dias as empresas não apresentarem
propostas dignas de apreciação, já se ventila a
possibilidade de manifestações públicas, denúncias à mídia dos nomes das operadoras e até de
paralisação.
Houve a apresentação de inúmeros contratos
de operadoras e planos com cláusulas nocivas aos
médicos/pacientes. Um estudo feito pela Defesa
Profissional da APM evidenciou o desrespeito
das empresas a direitos básicos dos profissionais
de medicina. Vários itens contratuais seguem a
contramão do que prega a pauta de 2016, definida
em assembleia pelos médicos, que além do reajuste
linear de 20,54%, exige a não utilização do fator
de qualidade como redutor de honorários, a negociação entre entidades médicas e operadoras e a
contratualização de acordo com a Lei 13.003/14.

Há casos em que os planos inserem nos contratos
condições em que o fator de qualidade funciona como
redutor de índice de reajuste; outras cláusulas leoninas são usadas com o intuito de reduzir honorários.
Os absurdos não param por aí. Existem contratos
baseados em fração de índice para o reajuste (por
exemplo, 40% do INPC); cláusulas duvidosas, que
tornam o contrato de difícil compreensão; e até um
item que desobriga as empresas de reajuste se isso
vier a prejudicar seu equilíbrio financeiro.
Operadoras diversas também tentam forçar o
médico a aceitar pacotes e jogam para o profissional
o ônus de eventuais processos judiciais. Enfim, um
despropósito e um desrespeito. Em todas essas situações, as operadoras envolvidas serão devidamente
notificadas pela Comissão Estadual de Negociação,
para que alterem as cláusulas incompatíveis.
"Há cláusulas que a própria Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS) não aceita (como a
divisão de responsabilidades jurídicas entre planos
e prestadores), outras que ferem o que dita a Lei
13.003, ou mesmo algumas questões que podem
envolver princípios éticos (como o estímulo à
adesão de pacotes)”, avalia Florisval Meinão, presidente da APM.
REUNIÕES
Este trabalho só foi possível graças às 34
reuniões realizadas pela Comissão este ano, na

sede da APM. Em todos estes encontros, foram
apresentadas aos representantes das operadoras as
demandas da categoria médica para 2016.
O diretor adjunto de Defesa Profissional da
APM Marun David Cury aproveitou o encontro
para estimular as Regionais e as sociedades de
especialidade a também cobrarem suas demandas
específicas das operadoras. Segundo ele, essa seria
outra forma de chamar a atenção para a pauta dos
médicos, cada qual com sua particularidade. O
diretor lembrou ainda que a Comissão Estadual
está disponível para orientações, auxílio e acompanhamento nesse tipo de iniciativa.
Ao término da reunião, também foram aprovadas por unanimidade denúncias dos abusos à
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e
ao Conselho Regional de Medicina de São Paulo.
A mesa organizadora do encontro foi composta
pelo presidente da APM, Florisval Meinão, os diretores de Defesa Profissional, João Sobreira e Marun
David Cury, o secretário do Sindicato dos Médicos
de São Paulo (Simesp), Otelo Chino Júnior, os
conselheiros do Conselho Regional de Medicina do
Estado de São Paulo (Cremesp), João Ladislau Rosa
e Silvia Helena Rondina Mateus, e o representante
da Academia de Medicina de São Paulo, Maurício
Mota Avelar Alchorne, entre outros.
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O médico na ponta do dedo

EDITORIAL

E os aposentados, como ficam?
A implementação novas tecnologias na área da saúde e a prescrição
rotineira de exames de alto custo têm
causado impactos nos valores dos
planos de saúde. Essa situação acaba
por dificultar a manutenção do direito
Francir Veneziani Silva
Presidente da APM à saúde pelos aposentados. Este ano,
São José dos Campos os inativos receberam um aumento de
benefício previdenciário de 11,28%, e
agora recebem a notícia de que seu plano de saúde individual / familiar terá um reajuste aprovado pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) de 13,57%.
A elevação dos custos operacionais e de procedimentos médicos acima do custo de vida corrói

o patrimônio de entidades administradoras de
planos de saúde suplementar, cooperativas e de
autogestão. Assim, estas apresentam ao governo a
realidade através de planilhas de despesas em que
convocam os participantes a participar da conta
mediante o reajuste das mensalidades.
Com o impacto econômico-financeiro decorrente de eventos exógenos e das atualizações
do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da
ANS como cobertura para novos procedimentos e
medicamentos temos, mais uma vez, o repasse à população do custo para manter o seu direito à saúde.
Se, por acaso, o aposentado coincidir a mudança de faixa etária com o aniversário do plano,

Especialista em Medicina Intensiva
Já está no site da AMIB – www.amib.org.br o documento com as regras para o exame de 2016 do concurso
que outorga o Título de Especialista em Medicina Intensiva Área Adulto. As inscrições vão de 12 de maio a 4 de
julho de 2016, impreterivelmente.
A AMIB é a única entidade da área de Medicina
Intensiva autorizada pela AMB e pelo CFM para organização do exame de especialista. Por isso, as regras da
prova estão alinhadas tanto com as diretrizes da Asso-

"Nós mal arranhamos a superfície daquilo que podemos fazer" Bill Gates, 2001

terá dois reajustes. Isso porque a legislação define o
reajuste anual do plano a cada 12 meses do contrato
e o reajuste por mudança de faixa etária a cada vez
que o beneficiário passa a se enquadrar em uma
nova categoria de faixa etária pré-definida em
contrato, o que permite que ambos possam incidir
coincidentemente no mesmo mês.
Vamos refletir em nossas ações e validar o necessário em nossas prescrições para colaborar com
a eficiência dos resultados, sem necessariamente
extrapolar para custos desnecessários.

ciação Médica Brasileira quanto com sua CNA (Comissão
Nacional de Acreditação).
Em 2016, seguindo orientações da AMB, a prova de
titulação terá novas exigências na comprovação de tempo de experiência para médicos que não têm residência
ou PEMI. O candidato deverá enviar os documentos que
comprovem o cumprimento dos requisitos para o exame
para a sede da AMIB: Rua Arminda, 93 – Vila Olímpia
– São Paulo – CEP 04545-100.

SÉRGIO DOS PASSOS RAMOS

Francir Veneziani Silva
Presidente da APM SJCampos

NOVO ENDEREÇO
DRA. ANDREIA APARECIDA
REIS MIRANDA
Avenida Cidade Jardim, 1865 –
Jardim Satélite
12231-675
São José dos Campos SP

Telefones (12)
3939-9808 | 3939-1056

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.

onco-hematológicas e transplante
autólogo de medula óssea.

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

completo atendimento a pacientes com
doenças hematológicas,

vertência de que o mesmo “não se aplica a urgências e
emergências”, sendo o usuário orientado nesses casos
a ligar para o SAMU e não usar a interface. Vejam que
essa advertência deveria constar de todos os nossos
consultórios, já que pacientes em urgência e emergência deveriam ser atendidos em serviços aparelhados
para tal.
Já há aplicativos com interface web e “smartphone”
para marcar consultas em consultório. É uma tendência
de todos os serviços e a maneira como serão utilizados
depende principalmente de nós, médicos.
De qualquer maneira, registro histórico, se daqui a
alguns anos médicos reclamarem da opressão das empresas
de intermediação por aplicativos, poderemos reler este artigo e lembrar que quem nos levou à “opressão” fomos nós
mesmos, os médicos, que nos afastamos de nossos clientes.
Aliás, a mesma história dos planos de saúde, não é mesmo?
Sérgio dos Passos Ramos é Diretor de Comunicação da
APM São José dos Campos

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

Há mais de 35 anos oferecendo o mais

CENÁRIO 2 – MARCAR CONSULTA VIA APLICATIVO
A proposta é simples. Da mesma maneira que se
chama um táxi, compra uma passagem de ônibus ou “vai
ao banco”, você usa o “smartphone” ou o computador e
marca sua consulta.
Há vários tipos. O que faz mais sucesso é o “médico
em casa”. Sim, médico na hora em que você quiser, na
sua casa. O usuário cadastra um cartão de crédito e, se
precisar de um médico, entra no aplicativo, escolhe o
médico disponível e dentro de minutos o médico estará
em sua casa. O pagamento é feito para a empresa do
aplicativo e o crédito na conta do médico é praticamente
à vista. A empresa fica com uma porcentagem do pagamento. Uma vantagem é que consulta contratada é
consulta paga, ou seja, não há abstenção. Em São Paulo
o valor da consulta é R$197,00. Em Brasília varia entre
R$ 300,00 e R$ 400,00.
Na maioria deles há uma pré-consulta e o médico
entra em contato por telefone para fazer uma avaliação
se a consulta pode ser domiciliar. Em outros, uma ad-

CLASSIFICADOS

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

Órgão Informativo da
Associação Paulista de Medicina
São José dos Campos
www.apmsjc.com.br
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CENÁRIO 1 – MARCAR CONSULTA COM UM MÉDICO
Resolvi iniciar com uma tentativa pessoal, sem secretária, de marcar uma consulta com um especialista.
Desafio qualquer um a fazer isto. É insano! A dificuldade
começa quando usamos o guia do plano de saúde. A
“agência” determinou que eles fossem por planos contratados... (ANS RN 285) Bom e... qual o raio do meu plano
contratado? Se você for um dos milhões de felizardos
brasileiros que tem um plano de saúde, tente saber qual
o seu plano. Não, não achei.
Aí descobri que tem ainda a opção antiga de procurar
por nome ou especialidade. Ri sozinho e lembrei-me do Dr.
Fauze Métene, que desenhava em seu receituário várias
fases da vida da mulher incluindo a cegonha e o bebê e me
dizia: meu filho, você acha que as pessoas sabem o que é
tocoginecologia ou otorrinolaringologia?
Localizada a especialidade, vamos pesquisar os médicos. E “voilà”, vamos marcar a consulta. Alexander Graham

Bell e Sigmund Freud devem ter sido sócios. Telefones não
atualizados ou que não funcionam. Secretárias eletrônicas
que dizem “você é muito importante para nós” ou que
tocam musiquetas do caminhão de gás ou simplesmente
a frase da Telefônica, “este telefone está impossibilitado
de receber este tipo de chamada...” Coisa de louco.
Após o “Gólgota” chegamos ao paraíso. Conseguimos!
A secretária do médico! E os problemas continuam. A primeira pergunta é se tem plano de saúde. E dependendo da
resposta você é enviado pelo teletransporte intergaláctico
para o segundo semestre do ano que vem. Gostaria de saber que doença pode esperar seis, oito, dez meses para ser
diagnosticada. Em outros planos, simplesmente o médico
não atende a casos novos... Mesmo em especialidades que
tratam doenças agudas.
Mas se você for um paciente “particular” ou se dispuser a pagar uma consulta particular para deixar de ser
paciente novo, bem, aí tem vaga para amanhã.
“O que estamos fazendo com nossos clientes e com
nossa imagem individual e coletiva no mercado?”

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 ao Vicentina Aranha). R$
1.000,00 com condomínio. Contato: Lázaro de Jesus (12) 99620-1919.
ALUGO horário disponível em sala já montada, na Av. Adhemar de Barros. Contato Clarice ou Alessandra (12) 3921-2688 ou 3942-4804.
ALUGO - sala para médico mobiliada com PABX, no Ed. Oswaldo Cruz - prédio novo atrás do Pronval. Tratar com Paulo: 3941-1197.

Conheça alguns
aplicativos disponíveis
A Unimed de São José dos Campos já disponibiliza
para seus beneficiários um aplicativo com diversas
informações úteis. A ideia é evoluir para uma interface
que possa marcar consultas, substituir a carteira do
plano, armazenar informações médicas dos usuários,
informações de emergência e tudo o mais. Está disponível na App Store da Apple e na Loja Android.

A Amil oferece aplicativo onde é possível,
além de outras utilidades, marcar consulta no
lugar mais próximo de
onde você está.

Veja também a
tela do aplicativo
de Brasília para
chamar médico
em casa.

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

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

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

TRANQUILIDADE
IOV, UMA REFERÊNCIA NACIONAL
EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO.

A maior rede médica do Brasil, combinada com o Santos Dumont
Hospital a melhor estrutura hospitalar da região, proporciona
confiança, segurança e tranquilidade a todos seus usuários.

Rua Major Antônio Domingues, 472,
CEP: 12245-750, Centro,
São José dos Campos - SP

Tel.: (12) 3924-9055

Hospital dia

Hospedagem por período específico

Internação de longa permanência

Rua Prudente Meireles de Moraes, 646 / 670,
Vila Adyana, São José dos Campos – SP.
Dr. João Moreira dos Santos - CRM 42914
Diretor Técnico do Santos Dumont Hospital
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É muito mais viver.

