GIRO RÁPIDO
Prepare suas
máscaras!

Calendário
Cine Debate

Exposição Cristina Demétrio
Em julho e agosto, a Associação Paulista de Medicina Regional São José dos Campos sediou a
exposição da artista plástica Cristina Demétrio.
O evento foi patrocinado pela empresa Parks &
Games, que fechou parceria com a APM SJC para
desconto de 20% aos associados, na realização
de festas de aniversário. A parceria é válida para
a unidade do Vale Sul Shopping até 23/8.
O salão de festas conta com diversos tipos de games e coletivos, possui ar condicionado e fornece
pulseiras de identificação para os convidados.
Veja mais detalhes no anúncio nesta página e
no site da empresa: www.parksegames.com.br
Mais informações: 12 3922-1079 / 98303-4682

Cardiologia Legal
A APM São José dos Campos sediou, no dia 2 de
julho, a palestra Cardiologia Legal – aspectos
jurídicos relacionados à medicina, organizada
pela Socesp. A advogada Dra. Sandra Franco
falou sobre o tema aos presentes, dentre eles os
diretores da Socesp Yuri Gollino, 2º secretário;
Pedro Duccini, presidente; Bruno Nogueira, diretor científico. Também participaram do evento
David Alves de Souza Lima, presidente da APM
SJCampos, e Othon Mercadante Becker, vice
-presidente da APM SJCampos e presidente do
Comus de SJCampos.

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!

Doação de livros
Agradecemos aos colegas, amigos e familiares que doaram
livros para crianças e jovens, que foram encaminhados ao
Cecoi Maria Cursino: Daniela Miethke, David Alves de Souza
Lima, Gasoline Brothers Garage, Lucirene Matos Carvalho,
Maria Lúcia A. de O. Mendes, Reinaldo Reis, Renata Lucia Calado de S. Lima, Renato Poli Veneziani Sebbe, Sheila Prestes.

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
• HORÁRIOS em consultório médico. Ótimo preço. Local com wi-fi, secretárias, PABX, ar condicionado, recepção com TV Smart, sala de atendimento já
equipada. Jd. Aquarius, Ed. Le Classique. Tratar por telefone 12 991775845 ou
988681965 ou, somente WhatsApp 996135585. Dra. Maria Beatriz de Oliveira.
• ALUGO períodos para consultório médico em clínica de alto padrão, com
ampla recepção, secretária, elevador, consultório mobiliado, computador, impressora e Internet. Contato: 12-3911-9553 / 3923-1258 – Grazielle.

17/8

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

23/11

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

• 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).

A APM SJCampos saúda e dá boas-vindas
a seus novos associados!
• Iris Gonçalves dos Santos - Acadêmica
• Jéssica de Souza Fontes
• Ronaldo Christofoletti - Clínica Geral
• Vinicius Corrêa - Endoscopia

Novos associados

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!

• 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

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.

Informativo da Associação Paulista de Medicina
São José dos Campos - SP
Ano 27 | nº 240 | Julho/Agosto 2019

Save the date!

Anote na sua agenda.
Baile do Médico 2019!

Baile do Médico
19 de Outubro
Clube de Campo Santa Rita

• 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.
• 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 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.

Campanha da Associação de Câncer de Boca e Garganta (ACBG) no Julho Verde 2019

Relação entre HPV e câncer de cabeça e pescoço
é cada vez mais comum
No dia 27 de julho celebrou-se o Dia Mundial de Conscientização e Combate
ao Câncer de Cabeça e Pescoço. Campanhas de orientação e prevenção divulgadas pela Associação de Câncer de Boca e Garganta (ACBG) no chamado
Julho Verde chamaram a atenção para a importância da prevenção e a urgência
de implementação de políticas públicas por parte das autoridades de saúde.
O diagnóstico precoce e o rápido início do tratamento são fundamentais para
a cura do câncer de cabeça e pescoço, que pode chegar a 90% nesses casos.
O diagnóstico tardio ocorre em 60% dos casos, matando ou deixando sequelas
no paciente.
Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), são esperados a cada ano 43 mil
novos casos de câncer de cabeça e pescoço no Brasil, sendo 35% na cavidade
oral; 25% no esôfago cervical; 22% na tireoide; e 18% na laringe. São 10 mil
mortes anualmente, decorrentes do câncer de laringe e cavidade oral.
Ainda de acordo com o Inca, o câncer de cavidade oral é hoje o terceiro mais
frequente entre os homens. O grupo de risco inclui os fumantes, pessoas que
fazem uso frequente de bebidas alcoólicas, têm má alimentação, má higiene
oral e excesso de exposição solar. Porém, é cada vez mais frequente o diagnóstico da doença em indivíduos jovens (menores que 45 anos), sem a exposição
a estes fatores, com tumores originados pelo HPV. Trabalhos brasileiros demonstram que cerca de 7% da população pode ter infecção pelo HPV detectada
na boca. O número parece pequeno, mas em um contexto de 200 milhões de
habitantes, esse percentual representa cerca de 14 milhões de indivíduos em
risco de desenvolver a doença no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço.
O médico Maurílio Chagas, cirurgião de cabeça e pescoço e diretor da APM SJC,
explica que é importante realizar o autoexame, observando atentamente o interior da boca e estendendo o pescoço. “Toda lesão de boca (afta) ou rouquidão
que dure mais de 15 dias deve ser avaliada por um médico”, acrescenta.

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

78,00

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

104,00

Fonte: Consultórios médicos pesquisados pela APM SJCampos

ARTIGO

Telemedicina III
O assunto da Telemedicina voltou aos holofotes no
mês de julho.
No dia 8 de julho foi noticiado na imprensa que o Plano de Saúde Amil, em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein, lançou um atendimento médico
por videoconferência, contrariando orientações do
Conselho Federal de Medicina (CFM), uma vez que
a Resolução 2227/2019, que disciplinava sobre Telemedicina foi revogada. É possível que outras grandes
operadoras sigam nesse caminho também.
A APM Estadual, depois da publicação dessa Resolução pelo CFM, que foi muito questionada, promoveu
várias discussões abertas sobre o tema na sua sede
em São Paulo. A Resolução do CFM que foi revogada
apresentava falhas e deficiências. Nossa Regional
participou dos três debates iniciais para discutir a
Resolução. Estive no primeiro com o vice-presidente
da APM SJC, Othon Mercadante Becker; nosso conselheiro Roberto Schoueri Junior esteve no segundo
e o diretor cultural João Manuel Maia representou

a Associação no terceiro. Houve também o Global
Summit / Telemedicine & Global Health – Congresso
Internacional organizado pela APM em SP no mês de
abril, que trouxe profissionais do mundo inteiro para
discutir Telemedicina. No Summit ficou claro que
a Telemedicina já é uma realidade no mundo. Além
disso, opiniões na web também foram coletadas e
as sociedades de especialidades foram convidadas a
opinarem também. Foi feita também uma pesquisa
com os médicos de SP para entender melhor como
os colegas percebem o tema que gerou e continua
gerando tanta polêmica. Com base em tudo isso, a
APM apresentou várias sugestões ao CFM para futura resolução.
O que se percebe é que, na prática, inúmeras maneiras de atendimento à distância já vêm sendo
executadas, por vezes com a denominação de teleconsultoria. Pode-se entender, por exemplo, que a
teleconsulta, numa visão ampliada, já acontece com
frequência na vida de quase todo médico. Quando um
paciente liga para um médico e pede uma orientação
em relação a determinado quadro clínico ou quando

o mesmo envia um WhatsApp questionando sobre a
dosagem de determinada medicação, ferramentas
estão sendo utilizadas para consultar o médico à
distância. Isso é rotina atualmente. Neste exemplo
fica claro que o médico está trabalhando, sendo consultado, e mais, o médico está se responsabilizando
pela eventual conduta e orientação que der, porém
não está sendo remunerado por esse trabalho.
A não regulamentação passa a ser um problema, pois
não se sabe o que se pode e o que não se pode fazer.
A utilização da Telemedicina sem regulamentação
pode trazer problemas ainda mais sérios, uma vez
que os limites e os parâmetros não se tornam claros.
Por isso, entendo que se faz necessária essa regulamentação, após se ouvir principalmente os médicos,
para que as dúvidas sejam sanadas.

a visão da legislação e das normas em relação
a tais riscos? Como é vista a questão da insalubridade para profissionais da saúde? E até
mesmo, uma pergunta mais simples: O que é
considerado como risco biológico e como estabelecer as medidas preventivas para mitigar
sua exposição?

A exposição ao risco biológico
no ambiente clínico/hospitalar –
Parte 1
Como trabalhadores da área de saúde, médicos
são um dos profissionais mais expostos aos riscos biológicos na atualidade. Entretanto, qual

David Alves de Souza Lima
Presidente da APM SJCampos
www.apmsjc.com.br

As principais normas a serem utilizadas nessa
essa análise são a NR-7 (PCMSO - Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional), NR-9
(PPRA - Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais), NR-15 (Atividade e Operações Insalubres) e NR-32 (Segurança e Saúde no Trabalho
em Serviços de Saúde). Com elas é possível responder aos questionamentos supra levantados,
pois embasam os principais programas relacionados à saúde e segurança dos trabalhadores
da área de saúde.

Considerando tais normatizações, fica estabelecido que, entre os riscos ambientais, o risco biológico é de equiparada importância aos riscos físicos
e químicos, tendo sua exigência ressaltada através de itens da NR32. Quando se define serviços
de saúde, é incorporado o conceito de edificação,
de modo que clínicas e hospitais estão sujeitos a
análises de riscos biológicos mesmo em setores
não diretamente correlatos, como limpeza e cozinha.
Os agentes biológicos são estabelecidos como os
microrganismos, geneticamente modificados ou
não; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons. Já a classificação desses agentes
é feita em quatro classes diferentes, considerando o risco que representam para a saúde do
trabalhador, sua capacidade de propagação para
a coletividade e a existência ou não de profilaxia
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e tratamento. O Guia Técnico de Riscos Biológicos, disponível no
site do ministério do trabalho, resume tal classificação, estabelecida na NR-32, através da tabela:

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.

As classes de risco são o principal parâmetro para a determinação
das medidas de controle e segurança presentes no PPRA, assim
como todas as medidas de emergência e tratamento estabelecidas no PCMSO. Além de auxiliar diretamente no estabelecimento
de prioridades de instalações, implantação de proteções e modificações de procedimentos dos programas de segurança.
(Continua na próxima edição do Jornal do Médico)
Guilherme Piasentin Vertamatti
Engenheiro de Minas formado pela Escola Politécnica da USP,
MBA em Gestão Estratégica de Projetos pela UNA-BH e Engenheiro de Segurança do Trabalho pela UNIVAP. Líder e fundador do GESeg (Grupo de Estudos de Segurança do Trabalho) da
ACONVAP (Associação das Construtoras do Vale do Paraíba).

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

SHH Serviço de

Hematologia
Serviço(12)de
Hematologia
3519-3766
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

11 de Agosto

Dia dos Pais

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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