
Hospital Regional passa a se 
chamar Dr. Rubens Savastano
Atendendo ao pedido da APM São José dos Cam-
pos, o governo do Estado de São Paulo assinou 
decreto no dia 19/3/2019 que dá ao Hospital 
Regional o nome de “Dr. Rubens Savastano”. A 
solicitação da APM SJCampos foi encaminhada 
em fevereiro de 2018 à Secretaria de Saúde do 
Estado de São Paulo. 

Inaugurado em abril do ano passado, o Hospital 
Regional de São José dos Campos é uma uni-
dade de grande porte, de atenção terciária, de 
média e alta complexidade em cirurgia trauma
-ortopedia, neurocirurgia, cardiovascular, pe-
diatria e especialidades relacionadas para casos 
de urgência e emergência.

O HR conta com 180 leitos, dos quais 40 de UTI, 
e oito salas cirúrgicas, além de serviço de apoio 
diagnóstico por imagem, endoscopia e terapia. 
O hospital tem 33 mil metros quadrados de área 
construída e possui alto nível de resolução e 
grande capacidade de atenção às urgências.

Nascido em 1926, Rubens Savastano foi um 
conceituado médico de São José dos Campos, 
que exerceu a profissão por mais de 50 anos. 
Formado pela Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo, em 1950, especializou-se 
em Radiologia no Hospital das Clínicas da mes-
ma universidade.

Após sua formatura, voltou para São José para 
exercer a profissão e dedicar-se à radiologia. 
Aqui, adquiriu experiência no Serviço de Imagem 
Diagnóstica da Santa Casa local, onde trabalhou 
por toda a sua carreira. Lá o radiologista ocupou 
a direção clínica e a provedoria do hospital.

Savastano foi um dos pioneiros da radiologia na 
cidade, sendo um dos fundadores da seção re-
gional da Associação Paulista de Medicina – que 
presidiu de 1969 a 1970 - e membro do Conselho 
Regional de Medicina. Também fundou com ou-
tros colegas, em 1971, a Unimed de São José dos 
Campos. 

Foi casado com a socióloga Maria Ângela Piove-
san Savastano, com quem teve sete filhos. Fale-
ceu em agosto de 2008, aos 81 anos.

O Hospital Regional passa a denominar-se “Rubens 
Savastano”, conceituado médico de São José dos 
Campos - Foto: Claudio Vieira/PMSJC

19 de Outubro
Clube de Campo Santa Rita

Divulgue sua marca
Alie sua marca a um evento de sucesso comprovado, dirigido a público di-
ferenciado e formador de opinião – Baile do Médico 2019. Informações: 
(12) 3922-1079 / 983034682 (WhatsApp) ou apm@apmsjc.com.br

Save the date!
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CLASSIFICADOS  |  De médico para médico

• ALUGO sala para consultório em local privilegiado, em clínica na Av. 
Anchieta 585, Esplanada. Vista para o Banhado. 15m2, em andar superior, com 
ar condicionado, ampla sala de espera. Dispomos de secretárias, segurança por 
sistema de câmeras e alarme monitorado, e aprovação na vigilância sanitária. 
Estacionamento aberto na frente. Aluguel: R$ 660,00 mais rateio de despesas. 
Contato: 12 99600-3807 (David Souza Lima).

• ALUGO horários em clínica de fácil acesso localizada no Jardim Satéli-
te, com secretárias, wi-fi, salas de atendimento e recepção climatizadas. Espaço 
Andrômeda. Horários a combinar pelo telefone 11 98664-0174 (Liana).

• ALUGO sala de consultório médico, em clínica de alto padrão, mobiliada, 
com wi-fi e PABX. Ampla Sala de Espera com ar condicionado e TV.  Av. Anchieta, 
671. Jd. Esplanada Contato: 3947-7020 com Mauricéia.

• ALUGO apartamento novo, com 3 quartos (1 suíte), cozinha com armários, 
área de serviço, sala em L, 2 garagens paralelas, hobby box. Vila Adyana, atrás da 
Av. 9 de Julho. Contato: (12) 99620-1919 /99660-1919 (Rosali).

• ALUGO horários em consultório mobiliado para profissionais de saúde, 
em clínica de alto padrão, com internet, ar condicionado em todas as salas, 
ampla recepção e secretária. Edifício Helbor Offices, Av. São João – 2375, Conj. 
1804, Jardim das Colinas, SJC. Contato: Inês – Tel. 12 41020373 ou Whatsapp: 12 
99623-2228 ou E-mail: contato@espacoecoar.com

• VENDO OU ALUGO prédio comercial em Jacareí/Centro, próximo ao 
Parque da Cidade e bancos. 353 m2 - 8 salas no térreo, 4 salas e um salão 
grande no superior - 6 banheiros. Recepção grande e 3 vagas p/ carros. Excelen-
te para clínica/consultórios, escola, escritórios etc.    
Tel.: (12) 981322223 c/ Terezinha.

• ALUGO horário em consultório montado na Av. Adhemar de Barros /
Vila Adyana. Incluído serviço de secretaria, confirmação de consulta, computa-
dor, prontuário eletrônico, luz, telefone, Internet wi-fi. Valor R$ 350R$/mensal 
por períodos de 3h/semanais. Disponível sala nos períodos da manhã de 9h-12h. 
A Clínica já possui médico Cardiologista e Endocrinologista e buscamos parceiras 
com outras especialidades. Contato: Ana Catarina: (12) 99655-6009 / Luiz 
Gustavo: (12) 99715-0145

• ALUGO - apto 1 dormitório, mobiliado com geladeira, fogão, máq. lavar rou-
pa, máq. lavar louça, microondas etc. Ed. Special Place, Av. Ademar de Barros, 
695, V. Adyana. Contato: (12) 996201919 (Lázaro).

• ALUGO – períodos em um Centro Médico, no Edifício Tech Tower, na Av. 
Dr. Nelson D’Ávila, 389, sala 105 B, 10º andar. Contato: Maurílio Chagas, tel. (12) 
3943-3570

• ALUGO salas comerciais e loja no Centro Comercial IRONMAN, no Urba-
nova. Tratar com André ou Helio. Tel.: (12) 98121-7200 / 99620-3278.

• ALUGO sala de consultório médico, em clínica de alto padrão, mobi-
liada, com wi-fi e PABX. Ampla sala de espera com ar condicionado e TV.  Av. 
Anchieta, Jd. Esplanada. Contato: 3947-7020 com Mauricéia.

• ALUGO sala para consultório e vendo os móveis. Todos os móveis por R$ 
980,00. Sala sem móveis: R$ 800,00. Condomínio: R$ 300,00. End.: R. Fran-
cisca Maria de Jesus, 347, 8º and., sala 809 (atrás do Espaço Andrômeda, Jd. 
Satélite). Contato: 99605 8061 (Whatsapp). Dra. Natalia Plonski.

• VENDO um aparelho de ultrassonografia / ecocardiografia 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 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: elaine-
gorg@yahoo.com.br 

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

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

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

• 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 - pré-
dio 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, Brin-
quedoteca, equipe médica e odontológica já formada.     Tel. (12) 991415531 Dra. 
Katia Ferrer - Cirurgiã Plástica.

GIRO RÁPIDO

Conferência de Saúde

A APM SJCampos esteve representada na 13ª Con-
ferência Municipal de Saúde, realizada nos dias 22 e 
23/3. O vice-presidente, Othon Mercadante Becker, 
participou da abertura do evento, que contou com a 
presença do secretário municipal de Saúde, Danilo 
Stanzani, e teve como conferencista o presidente do 
CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarias Muni-
cipais de Saúde), Mauro Junqueira. 

A APM São José dos Campos inaugurou, no dia 9 
de abril, mais uma exposição de arte. “Entre cores, 
formas e texturas” é o tema da mostra de trabalhos 
da artista plástica Cristiane Ponciano Lopes.

Exposição

Telemedicina em pauta

A abertura do Global Summit Telemedicine & Digital 
Health – evento da Associação Paulista de Medicina 
realizado de 4 a 6 de abril no Transamerica Expo Cen-
ter – reuniu grandes expoentes nacionais da Saúde e 
especialistas internacionais em Telemedicina. A APM 
SJCampos esteve representada pelos seu presidente, 
David Alves de Souza Lima, e os diretores Hélio Alves 
de Souza Lima e João Manuel Maio.

O médico Fernando Callera recebeu, da Câmara 
Municipal, o Título de Cidadão Joseense. A APM 
SJCampos entregou ao homenageado uma placa em 
agradecimento aos serviços prestados na área da 
saúde. O presidente da APM SJCampos, David Alves 
de Souza Lima, e o diretor de Comunicação, Hélio de 
Souza Lima, representaram a entidade no evento. Na 
foto também a médica Alexandra Callera.

Homenagem

Políticas para Oftalmologia

O presidente da APM SJCampos, David Alves de 
Souza Lima, participou, no dia 27/3, de reunião na 
Secretaria Municipal de Saúde, para discutir polí-
ticas públicas relacionadas à área da oftalmologia. 
Além do secretário da Saúde, Danilo Stanzani, do 
vice-prefeito, Ricardo Nakagawa, e do presidente da 
APM SJCampos, estiveram presentes ao encontro 
representantes de clínicas e hospitais de oftalmologia 
da cidade: Roselani Nogueira e o médico Eduardo 
Marques, da Oftalmovale; os médicos Sebastião 
Dominguez e Roberto Kenji, e o gerente Luiz Carlos 
Bassit, do Hospital de Olhos do Vale.

Operadora Valor (R$)

Grupo São José 50,00 

Santa Casa Vale Saúde 57,00 

São Francisco Vida (Jacareí) 68,96

Policlin 72,80 

Unimed Intercâmbio 70,00 a 75,00 

Unimed São José dos Campos 77,00 

Amil 88,00 

Bradesco 95,00

Sul América 97,00  

Petrobras 100,00 

Fonte: Consultórios médicos pesquisados pela APM SJCampos

Quanto vale o seu trabalho, Doutor?

O Jornal do Médico publica mensalmente a tabela de honorários pagos pelas ope-
radoras de saúde. Ajude a ampliar esta tabela informando os valores recebidos 
destas e de outras operadoras. Envie e-mail para apm@apmsjc.com.br. 
Contamos com a sua colaboração e participação.

APM SJCampos agita a cidade!
O dia nublado não desanimou os mais de 400 participantes da Caminhada Agita 
São José que, no sábado, 7/4, ajudaram a conscientizar a comunidade sobre a 
importância da prática regular de atividades físicas. A iniciativa, organizada há 
14 anos pela APM SJCampos, contou com o apoio de diversos parceiros, dentre 
eles o Instituto de Oncologia do Vale (IOV), a Secretaria Municipal de Saúde e 
o Parque Vicentina Aranha. O secretário municipal de Saúde, Danilo Stanzani, 
prestigiou o evento, participando da Caminhada e das atividades no Parque.

O percurso teve início na Casa do Médico, após todos participarem do aqueci-
mento coordenado por profissionais de Educação Física. Chegando ao Parque 
Vicentina Aranha, foram recebidos ao som da Corporação Musical da Fundhas.

Também no Parque, estudantes de Enfermagem da Univap e de Medicina da 
Humanitas e Anhembi Morumbi realizaram medição de pressão e de glicemia, 
sob supervisão dos professores médicos. Houve ainda orientação sobre saúde 
bucal. Mais de 1.200 pessoas foram atendidas nas diversas atividades.

A Caminhada Agita São José arrecadou 250 kg de alimentos não perecíveis, 
que serão doados a uma instituição social.

Obrigado aos patrocinadores 
e apoiadores:

Vamos aquecer e alongar!

Diretoria da APM SJCampos presente, 
motivando os participantes a se 
exercitarem regularmente

Partiu Parque Vicentina Aranha!

Corporação Musical da Fundhas 
recepcionou os caminhantes

O secretário municipal de Saúde, Danilo Stanzani 
(segundo, da esq. para a dir.), prestigiou a 
Caminhada. Na foto: José Luis Costa; Stanzani; 
Othon M. Becker; David Souza Lima; Renato Sebbe

Agradecimento

A APM SJCampos agradece, de 
coração, o apoio, e a motivação 
dos estudantes de Enfermagem 
da Univap e de Medicina da 
Humanitas e Anhembi Morumbi 
que, sob a supervisão dos colegas 
professores, abrilhantaram e 
trouxeram alegria e entusiasmo à 
Caminhada Agita São José 2019.
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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

São JoSé doS CampoS, Sp 
Rua Antônio Saes, 425
(estacionamento à  
Rua das Monções)

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

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
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IMPORTANTE
A APM São José dos Campos esclarece que o conteúdo do material pu-
blicitário 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.

Única clínica de Urologia do Vale do Paraíba 
com serviços de consultas, procedimentos de 
pequeno porte, litotripsia extracorpórea, cirur-
gias, videolaparoscopia e cirurgia robótica. 

CorPo ClínICo: Jorge Cezar P. de Castro  |  Marco Antonio Fioravante 
José Ronaldo Bigatão  |  Luiz Antonio Bonetti  |  Mario Henrique Bavaresco

Rua Marcondes Salgado, 28 - V. Adyana -S.J.Campos - SP | (12) 3923-1002 | 3519-3390

DR
. M

AR
CO

 A
NT

ON
IO

 FI
OR

AV
AN

TE
 •

 C
RM

: 4
60

27
/S

P

mmeenene tetet

socicic aiai l

aamm
bibib

enene
tetet

rerer lele alal cicic onono amenene totot soso

corroro prpr o

socicic eiei dadad

deded

be
meme

eess

tatat r

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma pessoa 
saudável não é apenas aquela que não apresenta 
doença, mas, sim, aquela que está bem consigo mesma 
e também apresenta uma boa relação com a sociedade.

A Unimed SJC compartilha dessa visão e trabalha todos 
os dias para essa realidade. #esseéoplano

Dia Mundial
da Saúde

7 de Abril

A página da APM São José dos Campos mudou 
para facebook.com/apmregionalsjc
Curta a nossa página e fique por dentro das ativi-
dades da Associação! 
Agora também temos perfil no Instagram: 
apmsaojosedoscampos. Siga-nos!

Facebook e Instagram

Busque o 
seu melhor
TODOS OS DIAS

Dr. Carlos Flávio Turci
Responsável Técnico

CRM-SP27301
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Renato Poli Veneziani Sebbe
1º Diretor de Esportes - APM SJCampos

Movimente-se!
Caro colega, 

Com muita alegria a APM SJCampos comemora 
mais uma Caminhada Agita São José, sua 14ª edi-
ção. Histórica! Cerca de 400 participantes que não 
se importaram com a chuva e se reuniram para pro-
mover saúde e qualidade de vida. 

Com as parcerias da Secretaria de Saúde de São 
José dos Campos, de estudantes, empresas e ins-
tituições, também foram oferecidos mais de 1.000 
atendimentos e orientações de saúde bucal, saúde 
do adulto e avaliações físicas durante a manhã do 
dia 7 de abril, no Parque Vicentina Aranha.

Nós, médicos, vivemos em um cenário preocu-
pante, uma vez que estudos da Câmara Técnica 
de Psiquiatria mostram que 45,8% dos colegas 

relataram sintomas da Síndrome de Burnout em 
algum momento de suas carreiras.

A rotina estressante ou a falta dela são fatores 
determinantes para esse cenário. Por isso, um 
dos engajamentos da APM é estimular a quali-
dade de vida do médico, sendo a prática de exer-
cícios físicos fundamental para uma boa saúde 
física e mental.

Movimente- se! Exercite-se!

renato Poli Veneziani Sebbe
1º Diretor de Esportes da APM SJCampos

“Remuneração, trabalho e 
segurança”
Eleito no dia 21 de março, em um dos processos 
mais disputados da história da Unimed São José 
dos Campos, o novo diretor presidente da Coo-
perativa, Fabio Baptista, pretende ancorar sua 
gestão no tripé “remuneração médica, traba-
lho e segurança”. Em duas semanas de gestão, 
anunciou a mudança nas regras para preenchi-
mento de vagas nos hospitais da Cooperativa, 
que agora passa a ser efetuado por meio de pro-
cesso seletivo interno. Leia os principais trechos 
da entrevista ao Jornal do Médico:

De forma sucinta, quais são seus planos para 
a Cooperativa?
Em três palavras: remuneração médica, trabalho 
e segurança.

Falando em segurança, a Unimed São José 
dos Campos é segura para os cooperados e 
beneficiários?
Fechamos 2018 com R$ 19 milhões de resulta-
do líquido. Estamos 30% acima da Margem de 
Solvência estabelecida pela Agência Nacional de 
Saúde (ANS), que indica a capacidade que a ope-
radora de saúde ou seguradora tem para honrar 
todos os compromissos financeiros assumidos. 

Mantemos três hospitais próprios, três unidades 
de Pronto Atendimento, sete laboratórios e três 
centros de especialidades médicas. Isso signi-
fica oferta de trabalho. No Radar da Unimed do 
Brasil, que mede o desempenho de todas as sin-
gulares, a Unimed São José dos Campos aparece 
em franco crescimento em relação ao exercício 
anterior, com seus ativos garantidores todos 
constituídos. Nossa singular mantém a pontua-
ção máxima há mais de um ano. Então, a respos-
ta à sua pergunta é sim, a Unimed São José dos 
Campos é segura para os cooperados e para os 
beneficiários.

Uma das reclamações dos médicos coopera-
dos é a de que, na Unimed, a burocracia para 
atender o paciente é maior do que a dos de-
mais planos de saúde. É possível melhorar?
Grande parte da burocracia que enfrentamos 
está vinculada a desenvolvimento tecnológico. 
Isso vai melhorar. Por exemplo, vamos imple-
mentar efetivamente o projeto do prontuário 
eletrônico. Essa tecnologia permite que o mé-
dico solicite e autorize grande parte dos proce-
dimentos sem necessidade do beneficiário se 
deslocar do consultório. Alguns cooperados já 
estão participando dessa fase piloto e agora va-
mos expandir. É lógico que essa mudança depen-
de de vários fatores, dentre eles o treinamento 

dos cooperados, a aquisição de equipamentos, 
uma certa estrutura. Um dos motivos pelos quais 
ainda não colocamos em operação é, justamente, 
por não termos ouvido amplamente os coopera-
dos sobre suas dificuldades. Com esse e outros 
avanços tecnológicos pretendemos reduzir a bu-
rocracia atual.

Médicos recém-formados têm tido dificulda-
des financeiras para montar seu consultório 
particular. A Unimed pode ajudar nesse sen-
tido?
A Unimed pode ajudar não só os recém-formados 
como também os médicos com muitos anos de 
profissão. Com o passar dos anos, esse profissio-
nal mais experiente tende a diminuir a carga de 
trabalho e, consequentemente, a sua renda dimi-
nui, inviabilizando a manutenção de seu consul-
tório. Nos nossos centros de especialidade tanto 
os médicos jovens como aqueles com 30 ou mais 
anos de Cooperativa estão saindo de seus consul-
tórios para atender dentro da Unimed. Ampliamos 
o nosso centro de especialidades na Av. Deputado 
Benedito Matarazzo e oferecemos aos coopera-
dos uma estrutura moderna, onde ele pode ter a 
mesma remuneração que receberia da Cooperati-
va atuando no seu consultório. Ele não tem custo 
nenhum, afinal, o patrimônio é dele. E se houver 
mais demanda? Abriremos outras unidades.

Em um mercado de planos de saúde cada vez 
mais dominado por grandes grupos econômi-
cos, qual a chance de as cooperativas médicas 
sobreviverem?
Na nossa mente, o caminho é um só: expandir e 
crescer. Não é só sobreviver. Temos tudo para 
isso. O Sistema Unimed congrega 345 coope-
rativas, 115 mil médicos, 18 milhões de clientes, 
2.500 hospitais credenciados e mais de 100 hos-
pitais próprios. Há 26 anos somos marca Top of 
Mind e há 17 anos consecutivos, a marca de plano 
de saúde em que a população mais confia. Cerca 
de ¼ dos médicos do país são cooperados Uni-
med. Com esses números, não se pode falar ape-
nas em sobreviver. A palavra é crescer.

Que experiência vai levar, como diretor cientí-
fico da APM SJCampos, para a presidência da 
Unimed SJCampos?
Fortalecer o médico no ambiente científico é uma 
das formas de representar os interesses da classe 
médica, tanto em seu meio quanto perante a so-
ciedade. Portanto, como diretor científico da APM 
SJCampos, pude vivenciar na prática essa reali-
dade, que nada mais é do que uma das missões 
da Associação e da Unimed. Se colocarmos os 
valores das duas instituições lado a lado, vamos 
encontrar várias coincidências, principalmente no 
âmbito da transparência e da ética.

A APM É LIVRE PARA 
DEFENDER O MÉDICO 
E A MEDICINA

Para ser livre, precisa ser forte. 
Seja sócio da APM.

ligue hoje: 3922-1079

ENTREVISTA

Conheça o novo presidente
Fabio Roberto da Silva Baptista é médico 
formado pela Universidade de Mogi das Cruzes 
(1990), especialista em Cardiologia e Medicina 
Esportiva. Tornou-se cooperado da Unimed São 
José dos campos em 5 de novembro de 2003 e 
atua como Diretor de Assistência e Promoção 
à Saúde da Cooperativa desde 2015. É diretor 
científico da APM SJCampos.

Fabio Baptista, 
presidente da Unimed 
São José dos Campos


