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Petrobras  100,00

Porto Seguro  86,96

Sul América  85,09

Bradesco  85,00

Med Service  85,00

Policlin  70,00

Unimed SJC  65,00

Unimed Intercâmbio  65,00

Unimed Vale do Paraiba  65,00

Grupo S. José Saúde  50,00

Vale Saúde  37,00

TABELA DE HONORÁRIOS

QUANTO VALE O SEU TRABALHO, DOUTOR?

 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 multimí-
dia 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 atendi-
mento 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

SERVIÇOS
- Seguros: saúde, vida, automóvel, planos de previdência 

privada.
- Burocracias: CNES, Folha de Pagamento, DETRAN, 

Cartório, Prefeitura, Aquisição da Tabela CBHPM, 
Vigilância Sanitária e DEMED*.

- Vantagens: classificados gratuitos no Portal e na 
Revista da APM.

- Compras: descontos especiais em produtos de 
empresas de eletrodomésticos, entre outras.

- Anúncios na Revista e no Portal.
CULTURA E LAZER
- Clube de Campo: 66 alqueires de muita natureza e total 

infraestrutura.
- Pinacoteca: renomados artistas como Volpi, Di 

Cavalcanti, Tarsila do Amaral, entre outros.
- Eventos culturais: exposição de arte, apresentações 

musicais, lançamentos de livros.
- Cursos de Artes: idioma, pintura, piano, entre outros.
COMUNICAÇÃO
- Diagnóstico e Tratamento e São Paulo Medical Journal: 

revistas científicas indexadas na LILACS, Medline e 
Scielo.

- Revista da APM: publicação mensal com assuntos de 
interesse para o médico, tais como política médica, 
cultura, lazer, etc.

- Portal da APM: informações diárias sobre saúde e 
medicina.

EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA
Realizamos eventos em diversas áreas de atuação 

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.

POR QUE SER SÓCIO DA APM SJC

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

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

CLASSIFICADOS

De médico para médico
VENDO um aparelho de ultrassonografia / cardiografia modelo 
MyLab50 Xvision com monitor LCD 19" e acessórios da marca 
ESAOTE. Valor R$ 40 mil. Ultrassom / Ecocardio Esaote MyLab 
50 Xvision LCD Doppler. Contém: 1) Transdutor Linear LA332E 
(11-3); 2) Transdutor Cardíaco Setorial PA240; 3) Computador; 
4) Nobreak; 5) Sistema MedWare. Contato Cel. e Whatsapp: (11) 
971288629, Yon Andrade.

ALUGO sala comercial reformada, mobiliada, 30 m2, sala 77, 
7º andar, edifício Cinelândia (Praça Afonso Pena). Condomínio 
valor baixo. Falar com Rosalina – (12) 99620-1919.

ALUGO sala comercial em área central de São José dos Campos, 
50 m², toda equipada. Período integral ou parcial. Rua Paulo 
Setúbal, 147, sala 22, Edifício Alpha Center. Contato: (12) 
3941-5415 ou 3949-1027 / email  elainegorg@yahoo.com.br 

ALUGO horários em consultório médico com secretária, 
wi-fi, duas salas de atendimento, recepção e sala de espera. 
Decoração em alto padrão, endereço nobre no Jardim Aquarius. 
Edifício Le Classique. Tratar pelo telefone 12 99790-6470. Dra. 
Adriana Jardim.

ALUGA-SE sala de alto padrão, Clínica Unique, Avenida Barão 
do Rio Branco, 692, 3921-6270 – 3913-3108. Falar com Dr. 
Paulo de Tarso.

VENDO – aparelho de Ecodoppler. Siemens 2009, Acuson X300, 
3 transdutores, linear VF 10-5, convexo CH5-2, endocavitário. 
Contato: Carlos Maldonado Campoy. Tel. 98113-2426. 

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

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

ALUGO – sala comercial de 51m2, pronta, com piso, teto, 
luminárias e instalação para ar condicionado, no Edifício Alpha 
Office Place, Rua Itajaí, 80, sala 312, 1º andar, Jardim Aquarius 
(ao lado da FAAP e da locadora de veículos, no Anel Viário). 01 
vaga de garagem. As divisórias ficarão a critério do inquilino, 
negociáveis (desconto no aluguel). Contato: 12 – 39213226 / 
39411294 / 12-981085555.

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.

ALUGO horário em consultório, para profissionais da área da 
saúde. Falar com Fernanda no cel: 98157-8892

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, reple-
to de armários, pronto para morar. Localizado próximo ao Hos-
pital Municipal. Tel. para contato: 99771-0084 ou 98127-9040.

ALUGO horário em consultório médico no Jardim Aquarius. Tel. 
(12) 3942-4213. Cecília Machado

NOVOS ASSOCIADOS

Feliz Aniversário!
Parabéns aos aniversariantes de Agosto!

Bruna Camargo Sebbe (04), Helio Alves de Souza Lima (04), Katia Maria Bruzzi R. Cardoso (04), Marcos 
Francisco Dias Martins (07), Silvana Maria Figueiredo Morandini (11), Alexandre Redondo de Carvalho 
(12), Maria Beatriz de Oliveira (14), Marcos Antonio Prado (17), Walter Augusto Lopes (17), Carlos Ignacio 
Ribeiro (18), Marcos Henrique Bona Lopes (22), Sérgio dos Passos Ramos (23), Patricia Sayuri Ueno (23), 
Cláudia R. P. Pinto de Carvalho (24), Carlo Guilherme da Silveira e Lima (26), Rogerio Manuel Coelho de 
Araujo (26) Roberto Kyoshi Kikko (27), Paulo Vitor F. S. Nascimento (28).

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

• Galiano Brazuna Moura – psiquiatria
• Luciano Ribeiro Arabe Abdanur – coloproctologia
• Marcelo Henrique Moreira Barbosa – acadêmico
• Marcio José Fragoso – cardiologia
• Mauricio Kimat Dias – pediatria
• Felipe Tosetto Port – acadêmico
• Bruno Lima Rebello Ferreira – acadêmico

A Associação Paulista de Medicina de São 
José dos Campos elege no dia 31 de agosto a sua 
nova Diretoria. A votação será na Casa do Médico 
(Av. São José, 1187, Centro), das 9h às 17h. As eleições das 
regionais acontecem concomitantemente à renovação das di-
retorias da APM São Paulo e da Associação Médica Brasileira 
(AMB). Nesses casos, porém, a votação é realizada unicamente 
de forma eletrônica no período consecutivo e ininterrupto de 
21 de agosto de 2017, com início às 9h, até o dia 31 de agosto 
de 2017, com término às 18h, pelo site www.apm.org.br.

*Unimed valor único – leia texto nesta página

A Associação Paulista de Medicina de São José 
dos Campos tem o prazer de convidar você para 
o segundo projeto cultural de 2017. Teremos a 
participação da Banda la reina musique, composta 
pelos nobres colegas Alexandre Tannuri (jazz gui-
tar), Enrico Moura (contrabaixo), Galiano Moura 
(piano) e Renilton Carlos (saxofone) e os colegas 
convidados Alberto Cigna (violão e voz), Francisco 
Hennemann (bateria) e Flávio Prado (guitarra).

Vem aí

Dia 11 de agosto de 2017, 
sexta feira, às 20h, 
na Casa do Médico, 
Avenida São José, 1187.

No dia 6 de julho, o Gedesp, entidade que congrega as associações empresariais de São José dos 
Campos, se reuniu com o prefeito Felício Ramuth. A APM de São José dos Campos esteve representada 
pelo seu vice-presidente, David Alves de Souza Lima.

Durante o encontro, ficou acertado que o Gedesp terá participação ativa na elaboração do novo Plano 
Diretor, que será sustentado em três pilares: ambiental, social e econômico.

As audiências públicas começam em agosto e o novo Plano deve estar concluído e votado até março 
de 2018. Paralelamente, está sendo elaborada a nova Lei de Zoneamento do município, com previsão de 
conclusão e votação até março de 2018. A APM de São José dos Campos fará parte deste esforço conjun-
to para a adequação dos dois documentos. Sugestões sobre o Plano Diretor podem ser enviadas para a 
Associação: apm@apmsjc.com.br.

Além de dez membros do Gedesp e do prefeito, também participaram da reunião os secretários Alberto 
Alves Marques Filho (Inovação e Desenvolvimento Econômico), Anderson Farias Ferreira (Governança) 
e Marcelo Pereira Manara (Urbanismo e Sustentabilidade).

A partir de julho, a APM terá dois representantes no Gedesp – David Alves de Souza Lima e Sergio 
dos Passos Ramos, diretor de Comunicação da APM SJCampos.

APM participa de reunião do Gedesp

Lideranças empresariais e de classe participarão da elaboração do novo Plano Diretor

Reserva pelos telefones: 
12-3922-1079 ou 12-3922-4666  |  email: apm@apmsjc.com.br.

AS VAGAS SÃO LIMITADAS, PORTANTO NÃO FIQUE DE FORA!

Associado em dia com suas contribuições, confirme sua presença e 
ganhará um “voucher” de cerveja e comidinhas de boteco!

Eleições 2017

Júlio Cesar Teixeira Amado, diretor presidente da Unimed, falou aos cooperados na primeira edição do Unimed em Questão 2017

No dia 26 de junho a Unimed de São José dos 
Campos comunicou aos seus cooperados que a 
partir de 1º de junho os valores das consultas do 
sistema Unimed serão unificados em R$ 65,00.

Também comunicou que, face aos bons resul-
tados financeiros obtidos até o presente momento, 
haverá um aumento gradual e mensal dos valores.

Unimed
valor único

Save the date
21 de outubro  |  22h

Baile do Médico
 Banda: Palace (Cecilia Militão)
 Buffet: Monica Wermelinger
 Decoração: Ricardo Makoto
 Espaço Cassiano Ricardo 

   (Salão Elegance)
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A mais completa clínica de Urologia do Vale 
em amplas e modernas instalações, com 
serviços de consulta, litotripsia, ultrassom.

Rua Marcondes Salgado, 28 - Vl. Adyana - São José Campos-SP  |  (12) 3923-1002  |  3519-3390

CORPO CLÍNICO:
Jorge Cezar Pereira de Castro | Marco Antonio Fioravante | José Ronaldo Bigatão | Vicente P. C. Nogueira

Quality Cancer Care: Recognizing Excellence

INSTITUTO DE ONCOLOGIA DO VALE INSTITUTO DE ONCOLOGIA DO VALE

Untitled-2   1 23/11/2016   16:06:23

EDITORIAL ARTIGO

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 
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Ana Paula Soares - Mtb. 18.368  • Projeto Gráfico/editoração: Layout Produção Gráfica • Tiragem Desta Edição: 1.500 Exem-
plares.  Toda matéria assinada é de responsabilidade do autor

Órgão Informativo da 
Associação Paulista de Medicina 

São José dos Campos
www.apmsjc.com.br

Ligue hoje: 3922-1079
Siga-nos no Twitter @Apm_Sjc

A APM É LIVRE PARA 
DEFENDER O MÉDICO 

E A MEDICINA SHH
Serviço de Hematologia(12) 3519-3766

contato@shhsjc.com.br
www.shhsjc.com.br

Serviço de 
Hematologia
excelência no diagnóstico e 
tratamento de doenças do sangue 
há mais de 35 anos

SHH
Serviço de Hematologia

Infraestrutura completa 

Equipe médica especializada em 
Hematologia Geral e Onco-hematologia

Atendimento humanizado e 
personalizado

Laboratório qualificado em doenças  
do sangue

Transplante Autólogo de Medula Óssea Di
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São JoSé doS CampoS, Sp 
Rua Antônio Saes, 425
(estacionamento à  
Rua das Monções)

JaCareí, Sp
Rua Rui Barbosa, 379, 
3º andar, sala 304

Muitos julgamentos e críticas são feitos sobre 
a postura de determinada entidade frente à orga-
nização da sociedade que ela representa. Porém, 
quando a associação convoca seu núcleo associativo 
para opinar e participar, muitas vezes não encontra 
a receptividade esperada.

A participação da sociedade é fundamental 
para o funcionamento do Estado Democrático, 
seja apoiando ou defendendo seu posicionamento 
contrário. São princípios essenciais para a constru-

ção de um processo de mudança em que as classes 
menos favorecidas possuem a oportunidade de 
participar de decisões sociais importantes para a 
vida em sociedade.

Participar do processo coletivo através da con-
tribuição em defesa de seus pensamentos e direitos 
é um princípio básico da existência humana. Só faz 
história aquele que vive.

Estamos realizando mais um evento musical 
“Prata da Casa”, quando teremos a oportunidade 

de conviver com os colegas da Banda “LA REINA 
MUSIQUE” e confraternizar com os amigos. 

Teremos, em seguida, as eleições da nova dire-
toria da APM, para eleger os nossos representantes 
nos próximos anos.

Convido nossos associados a participar e assim 
fazer a diferença em defesa de nossos direitos.

Francir Veneziani Silva
Presidente da APM SJCampos

Na profunda crise que atinge o nosso País, um 
dos setores que mais crescem é o de Farmácias. 

É fácil verificar que em cada esquina da cidade, 
ao invés das placas de Aluga-se e Vende-se que há 
tempos fazem parte da paisagem urbana de nossa 
cidade, existe mais uma farmácia.

Somente no entorno do meu consultório exis-
tem quase 10 farmácias. As principais redes estão 
presentes, uma delas com três unidades num espaço 
de apenas uma quadra.

Essa proliferação de estabelecimentos de saúde, 
pois farmácias de fato o são, depende em grande 
parte de nós, médicos.

É esta reflexão que eu gostaria de trazer hoje. 
Tenho observado na minha clínica que as pacientes 
comparecem com receitas que incluem mais de uma 
dezena de medicamentos. E a pergunta que faço, 
e que no mundo inteiro se faz, é: será que isso é 
mesmo necessário para o tratamento de doenças e 
preservação da saúde? 

A primeira razoabilidade é analisar a necessi-
dade ou não de grande parte dos medicamentos 
receitados. A ausência do clínico geral na nossa 
sociedade faz com que nossos pacientes procurem 
cada vez mais especialistas e estes receitem cada 
vez mais medicamentos, de sua especialidade, claro. 

Nem sempre perguntamos quais são todos os 
medicamentos que nossos pacientes estão tomando. 
E quando perguntamos esbarramos na imprecisão 
dos mesmos que ou não se lembram, ou não trazem 
à consulta a relação dos nomes, ou têm a mania bra-
sileira de achar que médicos têm dons sobrenaturais 
de adivinhamento.

Resultado, damos mais medicamentos. Quando 
se somam, chegam às dezenas. Há pacientes que 
tomam três ou mais tipos de analgésicos diaria-
mente e sabemos que todos eles são extremamente 
danosos à saúde. 

Quando analisamos isoladamente as receitas 
dos colegas vemos que há sim uma racionalidade nos 
mesmos. Mas a soma de vários é desastrosa. Se não 
para a saúde, seguramente para o bolso.

Outra coisa que obser vamos é a conti-
nuidade de medicamentos ao longo do tempo 
sem nenhuma justificativa. Um exemplo são 
os anti-reabsortivos ósseos que segundo clara 
advertência do Ministério da Saúde não devem 
exceder cinco anos de uso. Já vi pacientes que 
tomam dois betabloqueadores receitados por 
médicos diferentes que teoricamente não sabem 
da prescrição do outro.

Um capítulo à parte são as receitas de mani-
pulação, algumas delas com mais de dez princípios 
ativos. E esta paciente vai a outros médicos (grátis 
pela maioria dos planos de saúde) e recebe mais e 
mais medicamentos.

Outro é a prescrição de medicamentos “impres-
cindíveis” para a saúde tais como vitaminas, óligo 
elementos, omega3 etc. 

Não há meta-análises suficientes que justifi-
quem o uso de vitaminas ou outros complementos 
na manutenção da saúde e prevenção de doenças. 
Mas receitamos. E quando não receitamos, as 
nutricionistas e os ortomoleculares, médicos ou 
não, receitam.

Alguém sabe o custo de um suplemento destes? 

Mais de 100 reais por mês!!! Em manipulação beira 
a 800 reais. 

A grande verdade é que esta é uma ferida aberta 
no exercício de nossa profissão e temos de pensar em 
maneiras de corrigir isso. No mundo inteiro está se 
fazendo um esforço enorme pela desmedicalização, 
pelo menos as desnecessárias.

Minha sugestão é que redobremos o pedido para 
nossos pacientes comparecerem ao consultório com 
a lista de todos os medicamentos que utilizam. Vocês 
vão se surpreender!

A outra é que pesquisemos o preço deles e dos 
que receitamos. Com computadores que os planos 
de saúde nos impingiram podemos fazer isto rapi-
damente. Novamente ficarão surpresos.

Vamos ver os medicamentos que existem na 
Farmácia Popular do Governo Federal – antes que 
a fechem – para evitar gastos de nosso paciente. 

E podemos evitar receitar medicamentos duplos 
ou triplos que atendem aos interesses das multina-
cionais de medicamentos, mas nem sempre aos de 
nossos pacientes. Vejam o preço unitário e vejam o 
preço do conjunto...

E, finalmente, vamos nos lembrar de que ati-
tudes positivas de vida, exercício e alimentação, 
de fato, fazem muito mais bem para a saúde que a 
maioria dos medicamentos.

Afinal, somos médicos e não vendedores de 
medicamentos.

Sérgio dos Passos Ramos
Diretor de Comunicação Social da APM SJCam-

pos e Responsável pelo Jornal do Médico

O custo dos medicamentos 
(desnecessários) 

Foi realizada no Hospital viValle, em 

junho, uma cirurgia para a colocação de endo-

prótese para correção de aneurisma da aorta. 

O responsável foi o cirurgião vascular Marcus 

Ageu Batista. A novidade no procedimento 

foi o material utilizado na confecção da peça 

corretiva.

O cirurgião explica que o material uti-

lizado pertence à mais nova geração de 

endopróteses disponível no Brasil. Foi a 

primeira vez que esse material foi utilizado 

num procedimento no Vale do Paraíba. “Essa 

endoprótese possibilita um procedimento 

menos invasivo, um pós-operatório menos 

traumático e a perspectiva de uma durabili-

dade muito maior”, afirmou.

Modelos anteriores utilizam uma rede 

metálica coberta por um tecido como estru-

tura para a peça. No período de 8 a 10 anos, 

o metal pode sofrer fraturas por fadiga. A 

nova peça recebe a aplicação de um polímero 

durante a implantação da endoprótese, que 

funciona como um exoesqueleto mais resis-

tente ao desgaste, portanto menos suscetível 

às fraturas.

Essa quantidade de metal reduzida na es-

trutura permite a utilização de um sistema de 

condução de calibre reduzido, possibilitando o 

uso em artérias mais estreitas e um risco menor 

de ferir artérias sadias. Outra preocupação em 

procedimentos desse tipo é o deslocamento da 

prótese depois de implantada. “A longo prazo, 

a endoprótese pode ir ‘escorregando’, podendo 

criar pequenos vazamentos de sangue que 

podem encher o aneurisma novamente”, alerta 

o médico. Isso acontece porque o material utili-

zado na fixação da 

endoprótese são 

ganchos de metal. 

Porém, a nova tec-

nologia utiliza o 

mesmo polímero 

do corpo da peça 

no preenchimento 

de anéis para promover uma fixação mais eficaz 

e resistente ao deslocamento.

No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, 

entre novembro de 2014 e novembro de 2015 

foram registradas 8.939 internações hospita-

lares relacionadas com aneurisma da aorta. É 

uma doença de grande ocorrência, e silenciosa. 

Aproximadamente 75% dos casos não apresen-

tam sintomas. Ainda segundo dados do MS, 

aproximadamente 2% da população com mais 

de 60 anos e cerca de 5% depois dos 70 anos 

possuem dilatação na aorta.

Fonte: Hospital viValle

Cirurgia com endoprótese 
de última geração

Você pode fazer a diferença

A APM São José dos Campos esclarece que o conteúdo do 
material publicitário encartado no Jornal do Médico é de exclusiva 
responsabilidade do anunciante. A APM se reserva o direito de 
recusar a divulgação de conteúdos não condizentes com a ética 
médica e a legislação vigente.

IMPORTANTE Acesse o nosso BLOG!
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: 

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


