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APM homenageia Sérgio dos Passos Ramos
A classe médica, representada pela APM São José dos Campos, prestou 
justa e merecida homenagem ao médico ginecologista Sérgio dos Passos 
Ramos, em reconhecimento à sua dedicação e aos serviços prestados à so-
ciedade. No tradicional Baile do Médico, realizado no dia 19 de outubro no 
Clube de Campo Santa Rita, os convidados puderam aplaudir e cumprimen-
tar Dr. Sérgio pela sua brilhante trajetória, ao longo de 48 anos de exercício 
da Medicina. 

Graduado pela Unicamp em 1971, fez concurso público para Ofi cial Médico da 
Ativa da Força Aérea Brasileira, tendo sido declarado 1º Tenente Médico em 
1973. Concluiu o Curso de Medicina Aeroespacial no mesmo ano e, em 1974, 
foi designado para o Centro Técnico Aeroespacial, tendo exercido todas as 
funções como médico e como militar até 1993, quando foi transferido para 
a reserva.

Atuou na especialidade de Ginecologia e Obstetrícia no Hospital Pio XII, 
Hospital Policlin, Hospital Central e Hospital Nossa Senhora de Fátima (hoje 
Hospital São José).

Ao sair do CTA, foi convidado para ser 
Diretor da APM São José dos Campos, 
à qual se fi liara em maio de 1976, tendo 
ocupado diversos cargos eletivos. Foi 
presidente da Associação de 2011 a 2014 
e ainda hoje participa da Diretoria.

Foi o primeiro Delegado da 1ª Delegacia do 
Cremesp fora da Capital. Nessa época, a 
sede do Cremesp funcionava na APM São 
José dos Campos. Foi representante dos 
médicos no Conselho Municipal de Saúde 
e no Conselho Deliberativo da Fundação 
Cultural de São José dos Campos. 

Foi um dos fundadores da Regional da 
SOGESP no Vale do Paraíba, tendo exer-
cido diversos cargos, inclusive o de presi-
dente da Sociedade.

Sérgio dos Passos Ramos recebe placa de homenagem do presidente da APM SJC, David Alves de 
Souza Lima, no Baile do Médico 2019

Sérgio Ramos com os fi lhos Cláudio Sérgio, Silvia Carolina e Mário Sérgio

Vovô coruja, com os netos Sérgio Henrique e Silvia Catharina

Médico ginecologista, Sérgio dos Passos Ramos (de óculos), é o primogênito 
de uma série de nove fi lhos de Mário de Oliveira Ramos, comerciário, Cybelles 
Eugênia dos Passos Ramos, professora de Matemática

Foi e é editor de diversas revistas médicas, tendo sido responsável pela 
edição deste Jornal do Médico por 12 anos (2005-2017), participando 
ativamente das defi nições de pauta e conteúdo, além de redigir editoriais 
e artigos. 

Em 1996 recebeu a Medalha Mérito Municipal Cassiano Ricardo, outorgada 
pela Câmara Municipal de São José dos Campos, em função de sua atuação a 
favor da assistência médica no SUS. 

É pós-graduado em Gerenciamento Empresarial 
Avançado pela FAAP e tem diversos trabalhos na 
área de marketing digital em saúde. Em 30 de 
setembro de 1997, nos primeiros anos da Inter-
net no Brasil, fundou o site gineco.com.br. O site 
foi considerado o maior site de saúde do Brasil e 
um dos maiores do mundo. Foi transferido para 
a Bayer, que o mantém até hoje, sendo uma das 
principais fontes de informação médica de quali-
dade para leigos no Brasil.

Dr. Sérgio é casado com Maria Silvia e tem três 
fi lhos: Mário Sérgio, agrônomo; Claúdio Sérgio, 
terapeuta; e Silvia Carolina, médica veterinária. 
Tem dois netos: Sérgio Henrique, 17 anos, e Silvia 
Catharina, 12.



Avaliação de distúrbios hemorrágicos

A investigação de um paciente com suspeita de distúrbio hemorrágico pode ser 
um grande desafio, pois muitas vezes a história pessoal e familiar de sangramen-
to é subjetiva. Além disso, exames laboratoriais, como o coagulograma, podem 
estar dentro da normalidade, o que não exclui o diagnóstico de coagulopatias. 

Para o diagnóstico, é necessário, primeiramente, um cauteloso histórico do 
sangramento, além da avaliação do uso de medicamentos como anticoagu-
lantes e antiplaquetários.  Comorbidades como insuficiência hepática, renal, 
câncer e abuso de álcool podem estar relacionadas à coagulopatia adquirida.

Enquanto sangramentos como melena e hematúria sugerem anormalidades 
anatômicas, as manifestações clínicas referentes à coagulopatia primária es-
tão geralmente relacionadas a sangramento mucocutâneo, como petéquias, 
equimoses superficiais, epistaxe, sangramentos em cavidade oral. Hemartro-
ses e hematomas musculares são mais característicos das hemofilias. 

Após a avaliação clínica, esta será complementada inicialmente pela pesqui-
sa do tempo de protrombina (TP), tempo de tromboplastina parcial ativada 
(TTPA), contagem plaquetária, valor do fibrinogênio e esfregaço de sangue 
periférico. Adiciona-se a elas alguns testes específicos de acordo com a si-
tuação, como avaliação da função plaquetária (tempo de sangramento), 
avaliação das disfunções e/ou deficiência do fibrinogênio, com o tempo de 
trombina, pesquisa do fator de von Willebrand (vW) e avaliação do fator VIII. 

Observaremos o prolongamento concomitante do TTPA e TP nas anormalida-
des do fibrinogênio e nos distúrbios por consumo da coagulação, como na 

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 
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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 rece-
bidos destas e de outras operadoras. Envie e-mail para apm@apmsjc.com.br. 
Contamos com a sua colaboração e participação. Diretor da APM no CBP

O médico psiquiatra e conselheiro da APM SJC Odeilton Tadeu Soares, esteve pre-
sente no XXXVII Congresso Brasileiro de Psiquiatria, realizado nos dias 9 a 12 de ou-
tubro, no Rio de Janeiro. Na oportunidade, ele participou da mesa redonda que teve 
como tema “Novos horizontes no diagnóstico dos transtornos de humor”, ao lado 
dos médicos psiquiatras Dóris e Ricardo Moreno, e Frederico Demétrio. Odeilton Ta-
deu também coordenou o curso Ativação – Fenômeno necessário para o diagnóstico.

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 SJCampos 81,00

Amil 88,00

Bradesco 95,00

Sul América 103,00

Petrobrás 104,00

Fonte: Consultórios médicos pesquisados pela APM SJCampos O médico psiquiatra Odeilton Tadeu Soares (terceiro, da esq. para a dir.)

sepse, na coagulação intravascular disseminada (CIVD) e na falência hepáti-
ca. O prolongamento apenas do TP, sugere uma anormalidade da via extrínse-
ca e, consequentemente, na deficiência do fator VII, além da via comum, com 
os fatores V, X, protrombina e fibrinogênio. O uso da varfarina é a causa mais 
comum na prática clínica. O prolongamento exclusivo do TTPA é característico 
de desordens da via intrínseca, principalmente deficiência do fator VIII (he-
mofilia A e na doença de von Willebrand) ou deficiência do fator IX (hemofilia 
B), porém a causa mais comum na prática diária é o uso de heparina. 

Em relação ao tratamento, o suporte transfusional com plaquetas, plasma fresco 
congelado ou crioprecipitado podem ser indicados, a depender da situação. Al-
guns produtos hemostáticos como o complexo protrombínico ou fator VII ativado 
são utilizados em situações especificas como na reversão da anticoagulação por 
varfarina e para tratamento de pacientes com hemofilia e presença de inibidor.

Importante lembrar que os testes de coagulação são sensíveis às condições 
de coleta, sendo a fase pré-analítica essencial para a confiabilidade dos re-
sultados, como por exemplo garroteamento do membro, tempo de espera da 
amostra na bancada antes de ser analisada, centrifugação da amostra, coleta 
traumática ou lipêmica, portanto, após um teste inicial anormal, devemos 
repeti-lo idealmente em laboratório especializado em coagulação. Pacientes 
com histórico pessoal e/ou familiar de sangramento, porém com exame nor-
mal ou coagulograma persistentemente alterado, devem sempre ser encami-
nhados à avaliação do hematologista.

Dra. Júlia Leite é médica do SHH
Serviço de Hematologia

Erramos: A autoria do texto do Editorial da edição nº 242 do Jornal 
do Médico, intitulado Suicídio, é de David Alves de Souza Lima e Maria 
Zélia de Alvarenga.
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IMPORTANTE
A APM São José dos Campos esclarece que o conteúdo do ma-
terial 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 éti-
ca médica e a legislação vigente.

Encontro Científico na Humanitas

O vice-presidente da APM SJC e presidente do Comus, Othon Mercadante Be-
cker, representou a Associação no II Encontro Científico da Faculdade de Ciência 
Médicas de São José dos Campos – Humanitas. A abertura do evento ocorreu 
dia 17 de outubro, na Igreja da Cidade, e contou com a presença do secretário 
municipal de Saúde, Danilo Stanzani Júnior. Na oportunidade o presidente da 
APM Estadual, José Luiz Gomes do Amaral, ministrou uma Aula Magna. 

Aula Magna da Humanitas



GIRO RÁPIDO

Diretor Técnico: Dr. Gerson Vielas Alves - CRM 65933
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seu dia.
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Transforme o combate ao câncer de 
próstata em um hábito no seu dia a dia.
Lembre-se sempre de que praticar atividades 
físicas ajuda na prevenção, e consultar o seu 
médico regularmente é fundamental para o 
diagnóstico precoce.

Mês de combate
ao câncer de próstata

Dia da Criança

No dia 9/10, a APM SJC efetuou a doação de mais 
de cem brinquedos a crianças de uma creche de 
São José dos Campos, em comemoração ao Dia 
da Criança. Na foto, Renata Calado de Souza Lima, 
diretora social da Associação, com as crianças.

Parabéns, IOV!

A Diretoria da APM SJC marcou presença na comemo-
ração do aniversário do Instituto de Oncologia do Vale 
(IOV), em outubro. Fundado em 1995, o IOV foi a pri-
meira instituição a oferecer serviços especializados 
no tratamento de câncer no Vale do Paraíba. Mantém 
parceria de longa data com a APM SJC, apoiando o 
Baile do Médico e a Caminhada Agita São José.

Rotaract Club

O médico psiquiatra e presidente da APM 
SJC, David Alves de Souza Lima, ministrou 
palestra para o Rotaract Club, no dia 6/10, 
na Casa da Amizade. O tema foi Suicídio e 
Depressão. Durante a apresentação, o pales-
trante levantou o seguinte questionamento, 
para refl exão: Afi nal, a quem pertence a 
vida? Ao próprio indivíduo? Ao Estado? À 
família? A uma religião? A quem?

(re)Ciclo

Mais uma exposição de arte foi inaugurada na 
APM SJC, no dia 2/10. A mostra (re)Ciclo apre-
senta os trabalhos de Gilberto Marques.

Baile do Médico em SP

O delegado da APM SJC Francir Veneziani 
Silva representou a Associação nas come-
morações do Dia do Médico realizadas pela 
APM Estadual, no dia 18 de outubro.

Outubro Rosa

A Casa do Médico, sede da APM SJC, participou do 
Outubro Rosa com faixa incentivando a campanha 
de prevenção do câncer de mama. O prédio tam-
bém foi iluminado de rosa no mês de outubro.

Untitled-3   1 18/09/2019   16:06:39



Cidadão Joseense
O médico cardiologista João Manoel Theoto-
nio dos Santos recebeu o título de Cidadão 
Joseense, em cerimônia realizada na Câmara 
Municipal de SJCampos no dia 27 de setem-
bro, em reconhecimento aos serviços pres-
tados à coletividade do município. O vice-
-presidente da APM SJC, Othon Mercadante 
Becker, representou a Associação no evento.

O futuro da medicina
No dia 26/9, o médico Antonio Carlos Endrigo proferiu palestra na Casa do 
Médico, sobre “O futuro da medicina”. Na pauta, destaque para a Telemedicina 
e sua legislação nos diversos países.

Palestra Prof. Matieli
O Prof. Dr. José Elias Matieli, coordenador do cur-
so de Medicina da Humanitas e professor do ITA, 
foi o convidado de outubro para uma apresenta-
ção à Diretoria da APM SJC.

GIRO RÁPIDO

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 

Hematologia Geral, 
Onco-Hematologia 
e Hematologia 
pediátrica

Atendimento humanizado 
e personalizado

Laboratório qualificado 
em doenças do sangue

Transplante Autólogo 
de Medula Óssea Di
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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.



CLASSIFICADOS  |  De médico para médico
VENDO/ALUGO ou TROCO sala comercial mobiliada. 60 metros quadrados, 
1  vaga subsolo, 2 banheiros. Tratar com Elaine Gorgati (12) 981239080 - elaine-
gorg@yahoo.com.br

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, impres-
sora e Internet. Contato: 12-3911-9553 / 3923-1258 – Grazielle.

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 Via-
na. 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. An-
chieta 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 An-
drômeda. 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 Par-
que 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 Gus-
tavo: (12) 99715-0145

ALUGO – períodos em um Centro Médico, Ed. Tech Tower, Av. Dr. Nelson D’Ávi-
la, 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, 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, 50m², 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 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 – 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.

A “rotina” de um médico do pré-hospitalar
Leia entrevista com o médico Fabio 
Morábito, que além de ser responsável 
pelo Pronto Atendimento do Hospital 
viValle, trabalha no GRAU, grupo de eli-
te de médicos e enfermeiros da Secre-
taria do Estado da Saúde, que acompa-
nha os Bombeiros no atendimento às 
vítimas de trauma grave.

Como é a sua rotina de trabalho?
Trabalhamos em esquema de plantão de 24h e podemos chegar até a ocorrência 
tanto por via terrestre quanto aérea. Nesse caso, vamos com o helicóptero Águia, 
da Policia Militar. O bom desse serviço é que não temos rotina, podemos atender 
3 ou 4 ocorrências graves no dia, ou mesmo nenhuma. Enquanto aguardamos 

ser acionados, praticamos alguma atividade física, conferimos os materiais e 
também realizamos treinamentos operacionais com a aeronave.

Que conselho você daria para um colega que gostaria de trabalhar 
no resgate? 
A pessoa deve ter um bom preparo físico e psicológico, deve ser proativa e gos-
tar de aventuras, pois nunca sabemos onde será o nosso próximo pouso: na 
praia de Castelhanos, em Ilhabela, para atender a um afogamento, numa encos-
ta do Pico dos Marins, para socorrer um amante da natureza, ou mesmo na Via 
Dutra, para atender um acidente automobilístico. Além disso, deve ter a capaci-
dade de liderança, saber improvisar e ser capaz de tomar decisões sob pressão.

O que te motiva todos os dias?
Saber que posso fazer a diferença na vida de uma pessoa que está precisando de 
ajuda. Quanto mais rápido a equipe médica chegar à cena de um acidente, ou mes-
mo na casa de um indivíduo que infartou, maior será a sua chance de sobrevida.

O médico Fábio Morábito Damião e Silva


