GIRO RÁPIDO

Médicos artistas

As bandas The Healers e Delírios de Ruínas
se apresentam no dia 14 de junho, a partir das
19h30, No Black-Tie Pub – Rua Valparaíso, 311.
Música de primeira qualidade, com os nossos
médicos artistas. Participe!

Tontura

Gedesp

Reunião do Gedesp dia 25/4, na Prefeitura Municipal, com a participação do prefeito Felicio
Ramuth e quatro secretários municipais. A APM
Regional SJCampos esteve representada pelo
seu presidente, David Alves de Souza Lima.

Doação
Os alimentos não perecíveis arrecadados na Caminhada Agita São José foram doados à Comunidade Terapêutica Nova Esperança, Hospital
Francisca Júlia e Instituto Brantz. Cada instituição recebeu 86 kg de alimentos. Obrigado a
todos os que contribuíram!

APM SJC questiona normas de
atendimento em UPA
Em ofício encaminhado ao secretário municipal
de Saúde, Danilo Stanzani, a APM SJCampos
solicitou detalhamento sobre Comunicado Interno para atendimento noturno na UPA Campo
dos Alemães. Dentre outras determinações, o
documento proibia a enfermagem de chamar os
médicos que se encontravam no descanso para
atendimento dos pacientes.
Em resposta à solicitação da APM SJCampos, o
secretário de Saúde reconheceu a necessidade
de pausas periódicas durante a atividade médica
e afirmou que a gestão da saúde no município
trabalha sempre no sentido de coibir eventuais
abusos, como por exemplo ausências indevidas
na unidade, ou recusas de atendimento em situações extremas, mesmo em período de descanso.
Stanzani se comprometeu a avaliar o teor do Comunicado Interno.

Calendário
Cine Debate

Sífilis

Formatura da 2ª Turma de Residência do Hospital Francisca Júlia, dia 26/4, na Câmara Municipal de SJCampos. A APM SJCampos esteve
representada pelo seu vice-presidente, Othon
Mercadante Becker, e o conselheiro Odeilton
Tadeu Soares.

Cine Debate

Confira as datas das próximas edições do Cine Debate, organizado
pela APM SJCampos em parceria
com o Parque Vicentina Aranha. As
exibições acontecem aos sábados,
às 15h, e são seguidas de debates
sobre o tema do filme. Participe!

20/8

Noites de Tormenta
(Estados Unidos, 2008; Direção:
George C. Wolfe)
Palestra sobre sífilis gestante e sífilis congênita
organizada pela Vigilância Sanitária e a APM SJCampos, dia 24/4, na Casa do Médico. Presença
do secretário municipal de Saúde, Danilo Stanzani; do presidente da APM SJCampos, David
Alves de Souza Lima; e do vice-presidente da
Associação, Othon Mercadante Becker.

17/8

Sem data, sem assinatura
(Irã, 2017; Direção: Vahid Jalilvand)
O Cine Debate, iniciativa da APM SJC em parceria com o Parque Vicentina Aranha, exibiu dia
18/5 o filme O outro lado da nobreza. A exibição
foi seguida de debate com a participação do
médico Roberto Schoueri Jr., do ator e diretor
Massayuki Yamamoto e do João Luís de Almeida
Machado, doutor em educação pela PUC-SP.

A Associação Paulista de Medicina Regional São José dos
Campos recebeu, no dia 2 de maio, os agradecimentos formais da família Savastano, pelo pedido feito à Secretaria de
Saúde do Estado de São Paulo para que o Hospital Regional
levasse o nome do Dr. Rubens Savastano. A solicitação, encaminhada em fevereiro de 2018, foi atendida e, em 19 de
março de 2019, o governo do Estado assinou decreto que
homenageia o médico, falecido em 2008.
“Essa merecida homenagem ao ex-presidente e um dos fundadores da APM Regional São José dos Campos é motivo de
grande orgulho e satisfação para toda a comunidade médica
de nossa cidade”, afirmou o presidente da Associação, Dr.
David Alves de Souza Lima.

23/11

Match Point
(Estados Unidos, 2005; Direção:
Woody Allen)
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A família do Dr. Rubens
Savastano e diretores
da APM SJCampos

O presidente da APM
SJCampos, David Alves
de Souza Lima, entregou
uma placa à viúva do Dr.
Rubens, Angela Savastano

Páscoa
Solidária
2019
O Instituto São José II e Creche Zilda Arns foram as instituições escolhidas pela
APM São José dos Campos em 2019 para a entrega de ovos de chocolate do
programa Páscoa Solidária. Foram distribuídos 432 ovos, sendo 120 no Instituto São José II e 312 na Creche Zilda Arns. “É sempre uma alegria e muito gratificante promover e participar desses momentos de solidariedade”, afirmou
Renata Calado de Souza Lima, diretora Social da Associação.

Save the date!
Baile do Médico

Muito obrigado aos doadores e àqueles que se dedicaram a essa bonita ação:

CLASSIFICADOS | De médico para médico

Formatura

A tontura na Unidade de Emergência – como
abordar?, foi o tema da palestra do médico Ricardo R. Cavalcante, dia 23/4, na Casa do Médico.

Família Savastano agradece APM SJC

• 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 Satélite, 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 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. Excelente para clínica/consultórios, escola, escritórios etc. 			
Tel.: (12) 981322223 c/ Terezinha.

• 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, 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. Francisca 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: elainegorg@yahoo.com.br
• ALUGO - sala vaga em consultório médico. Contato: Ana Tereza de Almeida Oliveira e Claúdia Maria Nogueira. Tel. 3943-9448 / 3921-0306.
• 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.
• VENDO microscópio cirúrgico ZEISS (OPM), modelo antigo, adequado para
pequenas cirurgias. Contato com Francisco (12) 3652-4204 / (12) 98848-4886.

• ALUGO horário em consultório montado na Av. Adhemar de Barros /
Vila Adyana. Incluído serviço de secretaria, confirmação de consulta, computador, 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 horário disponível em sala já montada, na Av. Adhemar de Barros.
Contato Clarice ou Alessandra (12) 3921-2688 ou 3942-4804.

• 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

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

Adriana Ferreira Mancano; Alunos da Faculdade Humanitas; Antonio Carlos
Correa; César Massami Yukita; Cirene de Lourdes Poli Veneziani; Cristina
Louzada Landman; Daniela Miethke; David Alves de Souza Lima; Denise Dias;
Elisa Coppio Pinotti; Elisa Sawaguchi; Elizabeth Xavier Bianchine; Fabiola
Sawaguchi Faig Leite; Fernando Marques; Flavia Areco; Galiano Brazuna
Moura; Gilberto Benevides; Hélio Alves de Souza Lima; Janete Costa Moraes;
João Carlos Arduini; Juana Montecinos Maciel; Jully Belsuzarri; Lenisa Scarpel
M Bolonetti; Lucirene Matos Carvalho; Luiz Alberto Siqueira Vantine; Maria
Luiza Kourroski; Maria Zélia de Alvarenga; Maura Mota Leite; Myrtes Nogueira
Veneziani; Nyrlene Nogueira Veneziani; Renata Lucia Calado S. Lima; Renata
Veneziani; Renato Poli Veneziani Sebbe; Renato Sebbe; Roberto Schoueri Jr.;
Sebastião Dominguez; Sérgio dos Passos Ramos e Sheila Politi Crespim.

O presidente da APM SJCampos, David Alves
de Souza Lima; a diretora Social Renata Calado
de Souza Lima (centro); nosso coelhinho da
Páscoa; e funcionários e dirigentes do Instituto
São José II

Distribuição de ovos de chocolate no Instituto
São José II

• 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.

Creche Zilda Arns: Será que tem um ovo de
chocolate para mim?

Alegria na creche Zilda Arns, com a chegada do
coelhinho da Páscoa! O diretor de Comunicação
Hélio Alves de Souza Lima e a secretária da
APM SJCampos, Daniela Rosa Santos Garcia
ajudaram na distribuição

19 de Outubro
Clube de Campo Santa Rita

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

Quanto vale o seu trabalho, Doutor?
O Jornal do Médico publica mensalmente a tabela de honorários pagos pelas operadoras 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.

Operadora

Valor (R$)

Grupo São José

50,00

Santa Casa Vale Saúde

60,00

São Francisco Vida (Jacareí)

71,00

Policlin

72,80

Unimed Intercâmbio

70,00 a 78,00

Unimed São José dos Campos

80,00

Amil

88,00

Bradesco

95,00

Sul América

97,00

Petrobras

122,65

Fonte: Consultórios médicos pesquisados pela APM SJCampos

ENTREVISTA

David Alves de Souza Lima
Presidente APM SJCampos

Telemedicina: uma realidade
que não tem volta
Tive a oportunidade de participar do Global Summit
(Telemedicine & Global Health), organizado pala
Associação Paulista de Medicina, em São Paulo, dos
dias 3 a 6 de abril de 2019.
O evento foi muito interessante e explicativo em relação ao que já está acontecendo no mundo. Países
como Estados Unidos e Israel estão muito avançados
no uso da Telemedicina.
Vou dar um exemplo do que vi lá: imagine uma família com um filho de 3 anos de idade, que acorda às
2 horas da manhã com febre e se queixando de dor
de ouvido. Mês de julho – 7 graus Celsius a temperatura externa. O pai tem a possibilidade de levar esse
filho ao hospital (PS) mais próximo – 40 minutos de
deslocamento. Chegando lá, é possível que demore
uns 30 minutos para ser atendido, mais 15 minutos
de atendimento para o filho entrar no consultório,
ser atendido e diagnosticado, parar em uma farmácia para comprar o remédio - 20 minutos e mais 40
minutos para retornar a casa, sem contar o desconforto de sair com o filho no meio de uma madrugada
fria. Se tudo correr bem como descrito acima, ambos

Busque o
seu melhor
TODOS OS DIAS

retornariam para casa após 2 horas e 25 minutos.
Portanto, estariam chegando em casa às 5h25 da
manhã.
Agora, imaginem o seguinte: o pai liga para um médico otorrino ou pediatra de plantão e descreve a
queixa do filho: febre e dor de ouvido. Via celular, a
consulta é feita. É preciso ter um otoscópio remoto
em casa. O médico pede para o pai colocar o aparelho
no ouvido do paciente e visualiza que há uma infecção de ouvido. Além disso, é possível, remotamente,
auscultar o pulmão e o coração da criança, fazer uma
oximetria, frequência cardíaca, temperatura, olhar e
conversar com a criança sob a supervisão do pai, dentre outros parâmetros, se for necessário. Diagnóstico
é feito: otite. É necessário entrar com antibiótico e
com antitérmico – 15 minutos. Médico diz que não
há necessidade de uma consulta presencial naquele
momento e que pode iniciar o tratamento com uma
e-prescription. Envia essa receita (via internet) para
a farmácia mais próxima da casa do paciente, com
a anuência do pai. Em 15 minutos, tem um motoboy
entregando o antibiótico e antitérmico na porta da
sua casa. Portanto, às 3h30 da manhã seu filho está
tomando a medicação em casa. Às 4h da manhã está
sem febre, sem dor e dormindo na sua cama.

Qual das duas alternativas você preferiria? Pois é,
uma das discussões está aí. A grande maioria das
pessoas quer ter a chance de poder escolher essa
possibilidade. Veja: tanto o pai quanto o médico podem optar pelo atendimento presencial se julgarem
necessário. Se houver anuência de ambas as partes,
aí sim o atendimento poderá ocorrer como descrito
na situação hipotética acima. Por incrível que pareça,
isso já está acontecendo em alguns países do mundo.
A telemedicina não é só teleconsulta: realidade virtual tem sido usada na enfermaria com pacientes
queimados para diminuir dosagens de opioides, inteligência artificial tem sido usada para aumentar o
número de acertos em laudos de radiologistas, dentre inúmeras outras coisas que estão acontecendo.
É um caminho que parece não ter volta. Agora, como
isso será regulamentado e como será feito o pagamento do trabalho médico, isso sim precisará de
muita discussão ainda, e nós médicos não podemos
ficar de fora desse debate.

As formas jurídicas de exercer a
Medicina – Parte 1
Uma das principais dúvidas do profissional após
a formação em Medicina é como exercer a atividade econômica e quais as estruturas jurídicas
disponíveis para a consecução dessa atividade.
Atuo como pessoa física ou como pessoa jurídica? Quais os tipos societários existentes no
ordenamento jurídico e quais as suas principais
características? Qual o regime tributário mais
eficiente para o exercício da minha atividade?

David Alves de Souza Lima
Presidente da APM SJCampos

www.apmsjc.com.br

No Brasil, há apenas três formas de empresariar,
quais sejam: empresário individual (pessoa física que exerce a empresa); Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada (EIRELI); ou de forma
coletiva, por intermédio das sociedades.
O empresário individual pode ser definido como
uma pessoa física que exerce a empresa. Dessa
forma, o empresário individual obtém um CNPJ
(Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), apenas
para fins fiscais, pois o patrimônio constante no
CNPJ do médico empresário/prestador de serviços se confunde com os patrimônios constantes
em seu CPF.
Essa modalidade de empresariar é considerada
de risco, pois quaisquer contingências no exercício da atividade econômica do médico, seu
patrimônio pessoal será atingido pelas dívidas
contraídas pelo CNPJ.

Em 2012, veio a figura da Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada (EIRELI). Este tipo de
empresa é formado por apenas um(a) médico(a)
e possui como principal diferencial a segregação
do patrimônio da empresa do patrimônio do seu
titular. Ou seja, qualquer problema na condução
da atividade econômica, seja com fornecedor,
seja com empréstimo, seja por eventual dano
culposo a paciente, a dívida da empresa não irá
atingir o patrimônio do seu titular. O patrimônio
pessoal do titular da empresa só será atingido nos
casos de fraude, desvio de finalidade, confusão
patrimonial e abuso da personalidade jurídica.
Entretanto, para que haja essa proteção patrimonial, há necessidade do(a) médico(a) integralizar, ou seja, possuir o efetivo patrimônio de, no
mínimo, 100 salários mínimos que, atualmente,
perfazem a quantia de R$ 99.800,00. Logo, é
possível concluir que, embora a possibilidade de
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empresariar de forma unitária e com as limitações
das responsabilidades seja atrativa, o custo inicial
para constituir essa empresa é elevado. Vale ressaltar que esse valor pode ser realizado tanto por
dinheiro quanto por patrimônio imobilizado ou
mobilizado da empresa.
Por fim, a última forma de empresariar em nosso
país é por meio das sociedades, isto é, duas ou
mais pessoas (médicos ou não) que se unem para
o exercício da atividade econômica. Falaremos
sobre isso na próxima edição do Jornal do Médico.

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

IMPORTANTE
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.

Caio Fernando Sanas
Advogado Associado no escritório
Soares/Rezende/Chinaite,
Coordenador do escritório em
São José dos Campos.

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

DR. MARCO ANTONIO FIORAVANTE • CRM: 46027/SP

EDITORIAL

Única clínica de Urologia do Vale do Paraíba
com serviços de consultas, procedimentos de
pequeno porte, litotripsia extracorpórea, cirurgias, 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

contato@shhsjc.com.br
www.shhsjc.com.br
São JoSé doS CampoS, Sp

Rua Antônio Saes, 425
(estacionamento à
Rua das Monções)
JaCareí, Sp

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

O amor da mãe pode ser traduzido em uma palavra: doação. Falar
desse sentimento é entender que ele é a mais completa forma de amor.

excelência no diagnóstico e tratamento
de doenças do sangue há mais de 35 anos
Infraestrutura
completa

Atendimento humanizado
e personalizado

Equipe médica
especializada em
Hematologia Geral
e Onco-hematologia

Laboratório qualificado
em doenças do sangue
Transplante Autólogo
de Medula Óssea

Diretor técnico responsável:
Dr. Cláudio Pessoa de Melo - CRM: 27.743-SP

Dr. Carlos Flávio Turci
Responsável Técnico
CRM-SP27301

SHH Serviço de

Hematologia
Serviço(12)de
Hematologia
3519-3766
Diretor Técnico: Dr. Fabio Roberto da Silva Baptista - CRM 70671

Mães
Feliz dia das

