O Carnaval de Veneza surge a partir da tradição
do século XVI, quando a nobreza se disfarçava
para sair e misturar-se com o povo. Desde então, as máscaras são o elemento mais importante dessa festa pagã.

GIRO RÁPIDO

Reunião na APM SJC

Calendário
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!

A reunião de junho da Diretoria da APM SJCampos contou com a presença do presidente da APM
Taubaté, Camillo Soubhia Junior, e do presidente
da Associação Médica de Jacareí, Jorge Sutilo. Na
foto, com o presidente da APM SJCampos, David
Alves de Souza Lima. Na pauta, possível parceria
AMJ/APM e futuro do associativismo.

20/7

Noites de Tormenta
(Estados Unidos, 2008; Direção:
George C. Wolfe)

17/8

Sem data, sem assinatura
(Irã, 2017; Direção: Vahid Jalilvand)

Exposição Dr. Machuca
A arte impressionista do médico e ex-diretor
da APM SJCampos Álvaro Machuca esteve em
exposição em junho na Casa do Médico. Álvaro
Machuca, 71 anos, e mais de quatro décadas de
exercício da profissão como especialista em cirurgia torácica, iniciou seus trabalhos de desenho
à lápis e nanquim aos 12 anos, quando era interno
em Seminário Redentorista em Aparecida.

23/11

Match Point
(Estados Unidos, 2005; Direção:
Woody Allen)

Médicos artistas

RIR É O MELHOR REMÉDIO

- Dr. Hodgkin.

As bandas The Healers e Delírios de Ruínas brindaram o público com música de primeira qualidade, em apresentação No Black-Tie Pub dia 14/6.
Nossos colegas médicos capricharam mais uma
vez!

- Oi, somos médicos e descobrimos
dois tipos de linfoma.

- Certo, linfoma de Hodgkin... E o senhor?

- Ok, me digam o nome de vocês,
para registrarmos.

Novos associados
A APM SJCampos saúda e dá boas-vindas
a seus novos associados!
• Carla Aparecida Pereira Penha - Oftalmologia
• Carlos Roberto Gomes e Silva - Ginecologia e Obstetrícia
• Thamires Cristina Santos Lopes - Otorrinolaringologia

- Dr. Schwinssgeammerheimmer.
- ... E linfoma não Hodgkin, pronto.

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!

Uma noite em Veneza!
As belas máscaras venezianas serão tema do Baile
do Médico 2019, que acontece no dia 19 de outubro, no Clube de Campo Santa Rita. O tradicional
evento em comemoração ao Dia do Médico, organizado pela APM São José dos Campos, promete encantar os participantes, a exemplo do que ocorreu
em 2018, com a festa Uma Noite Gatsby.
As origens dos bailes de máscaras remontam à
Idade Média, mais especificamente a Veneza e Florença, na Itália. No entanto, há registros de festas
com máscaras na Grécia e Roma antigas.

No Brasil, os Bailes de Máscaras, também chamados de Bailes à Fantasia ou Bals Masqués, foram os eventos precursores do carnaval moderno no Brasil. Os primeiros bailes carnavalescos
brasileiros tiveram lugar no Rio de Janeiro em
1641, em homenagem a Dom João IV. Eles se popularizaram no final da década de 1830, embora
só fosse permitida a entrada de duques, rainhas,
princesas, príncipes, condes, condessas, duquesas e outros nobres.
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Save the date!
Baile do Médico
19 de Outubro
Clube de Campo Santa Rita

Anote na sua agenda. Baile do Médico 2019!

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

CLASSIFICADOS | De médico para médico
• VENDO - conjunto de salas no edifício Liberal Center, sobreloja, sl. 5 - 1
sala de espera, 2 salas de atendimento, 2 banheiros, ar condicionado nos 3
ambientes, garagem com vaga fixa no subsolo. R$ 330.000,00. Dr. Roberto de
Camargo Viana. Tels.: 3922-1130/3923-8319. Cel.: 99709-6649.
• ALUGO ou VENDO Sala de 40 m², reformada, no Edifício Cinelândia 7º andar,
sl. 707 (Praça Afonso Pena). Valor do condomínio: R$ 180,00. Valor do aluguel:
R$ 750,00. Contato: Dr. Lázaro . Tel: (12) 99620-1919.
• 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 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 – períodos em um Centro Médico, Ed. Tech Tower, 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 Urbanova. Tratar com André ou Helio. Tel.: (12) 98121-7200 / 99620-3278.
• 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.

APM assume a presidência do COMUS
O vice-presidente da APM São José dos Campos, Othon Mercadante Becker, foi
eleito por unanimidade presidente do Comus (Conselho Municipal de Saúde),
no dia 31 de maio, como representante dos trabalhadores da saúde. A mesa
diretora tem um mandato de dois anos (biênio 2019-2020) e conta ainda com o
vice-presidente, Clarisvan Gonçalves, representante do segmento gestor, o primeiro secretário, Adelino Pezzi, representando os usuários da região Sudeste,
e a segunda secretária, Laura Marrocco, usuária da região Centro.
Os 64 novos membros do Comus, sendo 32 titulares e 32 suplentes, foram empossados no dia 27 de março, durante reunião mensal do órgão, que tem função
deliberativa junto ao SUS (Sistema Único de Saúde) (veja texto nesta página).
Em sua gestão, Becker terá como um dos principais desafios manter o foco
das atenções do Conselho voltado para as questões realmente ligadas à saúde.
“2020 é ano de eleições e será difícil conter as discussões políticas”, prevê.
“Afinal, saúde dá voto e as demandas nessa área são grandes”.
Aposentado do serviço público, o vice-presidente da APM SJC assumiu a missão de participar do Comus por reconhecer a sua importância na comunidade
e a necessidade de representatividade da classe médica. “Eu sempre digo que
nós, médicos, temos que ocupar as vagas que estão disponíveis, para que não
sejam preenchidas por integrantes com interesses outros que não a saúde”,
explica. “Embora a participação não seja remunerada, precisamos nos fazer
presentes, pois o Conselho tem caráter deliberativo. Pode, por exemplo, vetar
prestações de contas da Secretaria Municipal de Saúde”. A atual composição
do Conselho conta com cinco médicos, sendo quatro titulares e um suplente.
As reuniões do Comus acontecem mensalmente (veja calendário nesta página)
e são abertas ao público. “Sugestões dos colegas são bem-vindas, assim como
a presença nas reuniões”, convida Othon Becker.

• 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.

• ALUGO sala para médico mobiliada com PABX, no Ed. Oswaldo Cruz - prédio novo atrás do Pronval. Tratar com Paulo: 3941-1197.

Othon Mercadante Becker terá o
desafio de presidir o Comus em
ano de eleições. Foto: Cláudio
Vieira/PMSJC

Vice-presidente da APM SJC
foi eleito presidente do Comus
por unanimidade: 32 votos dos
membros titulares do Conselho.
Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

• 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.

O Comus é um órgão colegiado, deliberativo e permanente do SUS (Sistema Único de Saúde), com composição, organização e competências
fixadas na Lei Federal 8.142/1990. Permite a participação da sociedade
organizada na administração da saúde e propicia o controle social.
O conselho foi instituído na cidade pelo artigo 274, inciso 3º, da Lei Orgânica do Município, de 1990, e é regulamentado pela Lei 9.172. De caráter
deliberativo, formula e controla as ações.
É composto, de forma paritária, por representantes de usuários, trabalhadores da área de saúde, prestadores de serviços e representantes
governamentais.
Reuniões do Comus em 2019
Local: Auditório Mario Covas – Câmara Municipal
Horário: 15h às 18h
Datas: Última Quarta-feira do mês, exceto os meses de maio, setembro
e dezembro.
Julho - 31/07/2019
Agosto - 28/08/2019
Setembro - 27/09/2019 – última sexta-feira do mês
Outubro - 30/10/2019
Novembro - 27/11/2019
Dezembro - 18/12/2019 – penúltima quarta-feira do mês
Fonte: site da PMSJC

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.

• 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.

Sobre o Comus

Laura Marrocco, Adelino Pezzi,
Clarisvan Gonçalves e Othon
Mercadante Becker compõem a
mesa diretora do Comus para o
biênio 2019-2020. Foto: Cláudio
Vieira/PMSJC

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 75,00

Unimed São José dos Campos

81,00

Amil

88,00

Bradesco

95,00

Sul América

97,00

Petrobras

122,65

Fonte: Consultórios médicos pesquisados pela APM SJCampos

ENTREVISTA

Telemedicina II
Telemedicina, como já dito anteriormente, não é só
consulta à distância. O conceito é muito mais amplo.
Tentarei, com dois exemplos abaixo, ampliar essa
discussão.
Exemplo 1: Imagine a seguinte situação - tempo de
espera para ser atendido por um dermatologista no
SUS numa cidade X – 1 ano. Clínico geral atende o
paciente com lesão dermatológica e pode encaminhar uma foto para um dermatologista opinar online
e orientar sobre tratamento. Nesta hipótese, aproximadamente 70% das lesões são identificadas como
benignas, podendo ser tratadas instantaneamente
com orientação do especialista. Em 30%, há necessidade de uma consulta com o dermatologista presencialmente para um diagnóstico mais preciso, visando
excluir malignidade principalmente. Esses 30% conseguem essa consulta com o dermatologista em até
30 dias, por exemplo. Se eventualmente for um câncer de pele, esse paciente estará sendo tratado mais
rapidamente, com maior chance de cura.

Exemplo 2: No futuro, possivelmente via celular/pulseira, será possível, num único aplicativo, monitorar
todos os parâmetros mais importantes relacionados
à saúde de uma pessoa: pressão arterial, frequência cardíaca, glicemia, temperatura, dentre outros.
Poderão também ser feitos exames remotamente:
eletrocardiograma, ultrassom, tomografia computadorizada e etc. Mais do que isso, o aplicativo irá informar, por exemplo, que você está muito parado e precisa se exercitar, dirá se você bebeu água suficiente
naquele dia e etc. Enfim todas as informações centralizadas e avaliadas num mesmo aplicativo. Hoje
isso já é feito em parte, de maneira fragmentada.
Todas essas informações estarão sendo enviadas em
tempo real para seu convênio ou seu médico particular. Qualquer alteração será comunicada ao médico
ou a uma central de inteligência do convênio e você
será informado sobre a necessidade de intervenção
ou não instantaneamente – o celular irá apitar ou a
pulseira irá vibrar.

questionamento possível, sim, porém é bem provável que o convênio lhe diga o seguinte: se você usar o
aplicativo e sua saúde for monitorada a todo instante, o preço do seu convênio será a metade do valor a
ser cobrado de quem não quiser usar o aplicativo e a
pulseira. Você decidirá o quanto quer pagar.

Aí você vai dizer: Pera aí - dessa forma estarei perdendo minha privacidade e minha autonomia. É um

David Alves de Souza Lima

Volto ao debate: como a classe médica será remunerada nessa revolução que acontecerá? Essa é uma
pergunta que precisamos tentar responder o mais
rápido possível, e nos protegermos para que não sejamos marginalizados ainda mais, como mão de obra
barata. Mais do que isso, precisamos entender como
iremos nos adequar a essas mudanças.
Uma coisa é certa: elas já estão ocorrendo em muitos
locais do mundo e possivelmente o que ocorrerá é:
a tecnologia irá diminuir custos e um maior número
de pessoas terá acesso a saúde com mais qualidade.

As formas jurídicas de exercer a
Medicina – Parte 2
Conforme mencionado na Parte 1 deste artigo,
publicada na edição de maio do Jornal do Médico, no Brasil, há apenas três formas de empresariar: empresário individual (pessoa física que
exerce a empresa); Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI); ou de forma
coletiva, por intermédio das sociedades, isto é,
duas ou mais pessoas (médicos ou não) que se
unem para o exercício da atividade econômica.

Presidente da APM SJCampos
www.apmsjc.com.br

Dentre os tipos de sociedades existentes em
nosso ordenamento jurídico, destacam-se as sociedades simples (pura ou com responsabilidade
limitada); as sociedades empresariais limitadas;
e as sociedades por ações de capital fechado.
A sociedade simples pura é registrada no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Além
disso, é o único tipo societário que admite sócio
que integraliza o capital social com prestação de
serviços, chamado de sócio de indústria.
Todavia, a responsabilidade dos sócios numa
sociedade simples pura, é ilimitada, ou seja, os
débitos da empresa atingem os patrimônios pessoais dos sócios desse tipo de sociedade.
Já as sociedades empresariais limitadas, são
registradas no Registro Público de Empresas
Mercantis - Junta Comercial. Seu principal diferencial é referente às responsabilidades dos

sócios dessa empresa, uma vez que o patrimônio
pessoal dos sócios não é atingido por débitos da
sociedade, salvo nos casos de fraude, abuso da
personalidade jurídica, confusão patrimonial e
desvio de finalidade. Logo, é importante frisar
que as informações constantes contabilidade da
empresa precisam refletir inteiramente a realidade operacional da empresa, de modo que fique
cristalino que não ocorreu nenhuma das hipóteses que ensejam a possibilidade de atingir os patrimônios dos sócios da empresa.
Por fim, as sociedades anônimas fechadas são
aquelas que não negociam ações no mercado de
capitais, isto é, as ações circulam de acordo com
o que estiver disposto no Estatuto Social.
Esse tipo societário também segrega o patrimônio da empresa do patrimônio dos sócios e é registrado na Junta Comercial.

Contudo, esse tipo de empresa exige uma contabilidade mais complexa, além da necessidade da
publicação de determinados atos da empresa na
imprensa e no Diário Oficial para aquelas que faturam mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),
bruto, por ano.

A APM É LIVRE PARA DEFENDER
O MÉDICO E A MEDICINA
Para ser livre, precisa ser forte.
Seja sócio da APM.

É um tipo societário indicado, na prática, para
aquelas empresas que possuem um volume muito
grande de sócios; altos investimentos e funcionam
como um momento que precede um potencial IPO,
ou seja, abertura do capital na Bolsa de Valores.

Ligue hoje: 3922-1079

IMPORTANTE

Diante disso, é possível concluir que, na prática,
sempre é necessário primeiramente entender o(s)
interesse(s) dos(as) médicos(as), para que se
possa traçar as determinantes estratégicas viáveis
sobre qual tipo de empresa constituir, de modo a
trazer maior eficiência, otimização, proteção e lucro
para o profissional que atua na área médica.
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Caio Fernando Sanas
Advogado Associado no escritório
Soares/Rezende/Chinaite,
Coordenador do escritório em
São José dos Campos.

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

Busque o
seu melhor
TODOS OS DIAS

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

14 de Junho

SHH Serviço de

Hematologia
Serviço(12)de
Hematologia
3519-3766
contato@shhsjc.com.br
www.shhsjc.com.br

Dr. Carlos Flávio Turci
Responsável Técnico
CRM-SP27301

Quimioterapia
SJCampos: (12) 3924-9055
Taubaté: (12) 3426-9055

São JoSé doS CampoS, Sp

Radioterapia
SJCampos: (12) 3928-9055

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

O inverno é o período em
que o estoques de sangue
dos Serviços de Hemoterapia
ficam reduzidos devido os
dias mais frios e período de
férias, embora o número de
transfusões e transplantes se
mantenham inalterados.
Quem é ou deseja ser
doador, escolha doar também
durante esta estação!

Diretor Técnico: Dr. Fabio Roberto da Silva Baptista - CRM 70671

JaCareí, Sp

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

CUIDAR
UIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

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

David Alves de Souza Lima
Presidente APM SJCampos

DR. MARCO ANTONIO FIORAVANTE • CRM: 46027/SP
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