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no período consecutivo e ininterrupto de 24 de agosto de 2020, com início às
9h até o dia 31 de agosto de 2020, término às 18h, sendo da APM por meio
eletrônico (à distância e presencialmente), a critério do Associado e, da AMB,
por meio eletrônico (à distância e presencialmente) e por correspondência, a
critério do Associado.
Todas informações estão disponíveis através do site da APM:
www.apm.org.br/eleicoes.

Eleições na APM
Em agosto de 2020 ocorrerão as eleições para o preenchimento dos cargos
do Conselho Fiscal, da Diretoria e da Assembleia de Delegados da Associação
Paulista de Medicina - APM, simultaneamente com as eleições para os cargos
do Conselho Fiscal, da Diretoria e dos Delegados das Seções Regionais e Associações Filiadas, bem como da Associação Médica Brasileira – AMB.
A votação para os cargos eletivos da Regional será realizada presencialmente,
por meio eletrônico ou físico, no dia 31 de agosto de 2020, das 9h às 18h, na
Casa do Médico – Av. São José, 1187 – Centro – São José dos Campos.
As eleições da APM São José dos Campos serão realizadas simultaneamente
às das diretorias da APM Estadual e AMB.
As eleições para o preenchimento dos cargos eletivos da Associação Paulista
de Medicina – APM e da Associação Médica Brasileira – AMB serão realizadas

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Eleições APM e AMB 2020
A Associação Paulista de Medicina Seção Regional de São José dos Campos, nos termos de seu Estatuto Social,
vem dar ciência aos seus associados com direito a voto e convocá-los a comparecer no dia 31 de agosto de
2020, das 9h às 18h, no local de votação abaixo relacionado, para eleição, em pleito único, para preenchimento
dos cargos eletivos desta Regional, observados os dispositivos estatutários e normas complementares a respeito.
Fica facultada a apresentação de chapas concorrentes aos cargos eletivos desta Regional, mediante protocolo junto
à sua sede social, à Av. São José, 1187, Centro, São José dos Campos, SP, até as 18h do dia 6 de julho de 2020.
As eleições para o preenchimento dos cargos eletivos da Associação Paulista de Medicina - APM e da Associação Médica Brasileira - AMB serão realizadas no período consecutivo e ininterrupto de 24 de agosto de 2020,
com início às 09:00 horas até o dia 31 de agosto de 2020, término às 18:00 horas, sendo da APM por meio
eletrônico (à distância e presencialmente), a critério do Associado e, da AMB, por meio eletrônico (à distância e
presencialmente) e por correspondência, a critério do Associado. Todas informações estão disponíveis através do
site da APM: www.apm.org.br/eleicoes.
Local de votação: Casa do Médico – Av. São José, 1187, Centro, São José dos Campos, SP
São José dos Campos, 26 de junho de 2020.
Associação Paulista de Medicina São José dos Campos
Dr. David Alves de Souza Lima
Presidente

ARTIGO
Medicina em TerraTrês
Os sentimentos
da quarentena
– LUTO
Quando falamos em luto, sempre pensamos
na perda de alguém querido, porém o luto é
muito mais complexo e amplo.
Podemos entrar no processo de luto diante
de planos interrompidos, viagens, mudanças,
desemprego, aposentadoria e até mesmo a
perda da saúde própria ou do ente querido.
O processo do luto contempla a negação, a
raiva, a depressão, a barganha e a aceitação.
Para elaborar o luto devemos encarar a situação, não focar na causa ou culpa, enxergar os
pontos positivos, aproveitar o aprendizado, visualizar oportunidades na crise, formar uma
rede de apoio e procurar ajuda profissional.
Marlene Caterina
Neuropsicóloga, psicanalista
e especialista em luto. Fundadora da AeM
Clínica e Mentora da Plenavi.

O psicanalista carioca Jorge Forbes desenvolveu
a ideia de que vivemos em TerraDois. Trata-se de
um planeta tão parecido com a Terra, que muitos
pensamos ainda estar naquele antigo planeta, extinto. Em TerraDois são bem diferentes os valores,
o ritmo de vida, as relações, a comunicação, o
trabalho, a religiosidade e por aí vai. Quem não se
apercebeu dessa mudança vive infeliz, achando
que os outros estão errados.
Em 2020 fomos transportados para TerraTrês.
Neste novo planeta, o ritmo é ainda mais radicalmente diferente, com um enorme impacto no
cotidiano. Tudo o que acontece está regulado, definido, monitorado pela inteligência artificial (AI),
pelos algoritmos. Para nós, médicos, a mudança
é impressionante. Fomos estimulados a nos modernizar, fazer cursos de telemedicina, a medicina de TerraTrês que, gradualmente, será exercida
pela AI, tornando nossa ciência e arte obsoletas.
Nessa prática, não conhecemos nosso paciente,
seu contexto, suas angústias e seu sofrimento.
Mesmo as honrosas tentativas de medicar os
quadros depressivos e de fazer psicoterapias remotas nem sempre têm o efeito xamânico que se
conseguia em TerraUm.

Os consultórios esvaziaram e sobrou a alternativa
de uma prática que se realizava na velha Terra: a
consulta domiciliar. Adequadamente paramentado, com máscara, apresentar-se, cumprimentar
sem dar as mãos, tirar os sapatos, lavar as mãos
(invariavelmente a família proporciona uma toalha limpa, “de visita”), conhecer o paciente e os
familiares, fazer a anamnese, exame físico, formular uma hipótese e tratar do paciente. Esse
trabalho, a AI não faz. Existe no SUS e na medicina
privada, mas é impossível na medicina suplementar, haja vista a baixa remuneração das consultas.
Há algo errado na medicina de TerraTrês.

Roberto Schoueri Jr.
é conselheiro fiscal da
APM SJCampos

Curta nossa página no Facebook!

@apmregionalsjc

Siga-nos no Instagram

@apmsjcampos

ARTIGO
Anticorpos do novo coronavírus em doadores
de sangue
Uma análise de amostras de sangue doado na Fundação Pró-Sangue, do Hospital das Clínicas de São Paulo, encontrou uma prevalência de anticorpos para
o coronavírus Sars-CoV-2 em 12% dos doadores do mês de junho.
Os dados sugerem que essa pode ser a distribuição de infecções também entre
a população da cidade de São Paulo e corroboram levantamento feito pela Prefeitura divulgado no dia 23/6, que estimou a presença do vírus em 9,5% dos habitantes, o que significa que 1,16 milhão de pessoas já podem ter se infectado.
Pelo cálculo da Fundação Pró-Sangue, seriam cerca de 1,44 milhões de infectados. Os pesquisadores fizeram teste de anticorpos para o coronavírus do tipo IgG,
de mais longa duração (que normalmente aparecem um tempo depois de a pessoa ser contaminada), em 2.581 amostras de sangue doados na segunda semana
dos meses de abril, maio e junho (900, 824 e 857 amostras, respectivamente).
Em abril, apenas 27 amostras deram positivo (2,6%). Em maio foram 44 (5%)
e em junho houve um salto para 105 resultados positivos (12%).

Fonte: Estadão

www.apmsjc.com.br

Julho Verde
27 de julho é o Dia Mundial de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço. Durante todo o mês de julho a Associação de Câncer de Boca e Garganta (ACBG)
Brasil e várias organizações trabalham para conscientizar a sociedade por
meio da campanha Julho Verde. A iniciativa visa informar sobre o câncer de
cabeça e pescoço, falando de promoção da saúde, prevenção, diagnóstico,
tratamento e reabilitação.
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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.

EAD APM - Telemedicina
As novas regulamentações e legislação para a telemedicina no Brasil trazem
uma grande oportunidade do uso das tecnologias de informação e comunicação nos cuidados à saúde e às doenças das pessoas.
Entretanto, torna-se necessário que os médicos aprendam usar a telemedicina de forma responsável. Isto significa saber, entre outros aspectos,
limitações, segurança e privacidade, além de como estabelecer uma relação médico-paciente correta através de uma plataforma on-line.
Para contribuir com os profissionais médicos na adoção adequada das
novas tecnologias digitais, a Associação Paulista de Medicina criou o
Programa de Educação em Telemedicina para Médicos, com cursos de
curta duração que irão abordar os mais diversos aspectos da aplicação
e uso da telemedicina na prática médica, como um complemento aos
cuidados presenciais dos pacientes.
Mais informações, acesse cursosonlineapm.org.br

Falecimento

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

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

Atendimento humanizado
e personalizado

Hematologia Geral,
Onco-Hematologia
e Hematologia
pediátrica

Laboratório qualificado
em doenças do sangue
Transplante Autólogo
de Medula Óssea

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

No dia 22/6, faleceu o médico cardiologista José Carlos Robalinho.
Além de uma referência na comunidade médica, com contribuição
inestimável à cardiologia do Vale do Paraíba, Dr. Robalinho era muito
querido pelos colegas e pacientes. Aos familiares e amigos, os nossos
sentimentos da APM Regional São José dos Campos.

Médicos joseenses no Prêmio Euro
Dois médicos nascidos em São José dos Campos estão entre os
11 finalistas do Prêmio Euro Inovação na Saúde, organizado pela
Eurofarma. Nucelio Luiz de Barros Moreira Lemos (EMP Unifesp) concorre com a iniciativa Implante Laparoscópico de Neuromoduladores na Reabilitação de Pessoas com Lesão Medular.
Patricia Moreno Grangeiro (USP) representa o projeto Instituto
Remo Meu Rumo - Remar é Muito Mais Que Um Esporte.
Na fase anterior, as 105 finalistas receberam os votos de mais
de 15 mil médicos de todo Brasil que definiram os vencedores.
Agora, toda comunidade médica nacional voltará a votar, mas
para escolher, entre os melhores, o grande vencedor, que será
premiado com 500 mil euros.
Para votar, vale lembrar que os médicos precisam se cadastrar na
plataforma de votação para ficarem habilitados. O prazo para a
votação é 4 de agosto. Para conhecer os projetos finalistas e
votar, acesse https://premioeuro.com.br

Que tipo de cuidados extras os médicos estão tomando durante este período? Como os
médicos estão lidando com essa pressão?
Equipamentos de proteção individual específicos
estão sendo adotados, não é fácil a pressão psicológica e o medo de se contaminar, além de muitas
horas extenuantes de trabalho com uma tensão
maior do que a maioria estava acostumada.

APM ganha blog no jornal OVALE
Em junho, a APM São José dos Campos passou a
ter um espaço fixo no site do jornal OVALE. A parceria prevê a postagem de textos de orientação
e prevenção da saúde, elaborados por diretores
da Associação. Os temas deverão acompanhar as
campanhas nacionais de conscientização, reforçando as informações e recomendações divulgadas pelo governo e sociedades de especialidades.
O texto inaugural do blog é uma entrevista com
o presidente da APM SJCampos, David Alves de
Souza Lima. O blog pode ser acessado em apm.
ovale.com.br
Leia abaixo a entrevista:

A APM acredita que os médicos
devem ser sempre valorizados
O médico David Souza Lima, presidente da Associação Paulista de Medicina SJCampos (APM
SJC), ressalta que a pandemia do novo coronavírus reforçou ainda mais o papel dos médicos dentro da sociedade. Segundo ele, os profissionais
que atuam na linha de frente estão sobrecarregados e a saúde mental deles também merece um
cuidado especial.

“A APM acredita que os médicos devem ser sempre
valorizados, e que a pandemia mostrou e reforçou
a grande necessidade e importância dos profissionais de saúde para a sociedade”, diz o médico.
A seguir, a entrevista completa com o com
dr. David.
Como a pandemia reforçou o papel dos médicos?
Os médicos, assim como os outros profissionais
considerados essenciais, reforçaram o seu protagonismo na sociedade. Os médicos que estão na
linha de frente atendendo nos pronto-socorros,
enfermarias e UTIs têm ficado bastante sobrecarregados. A cobrança é muito grande e a tensão
também, mas percebe-se que têm atuado com
muita responsabilidade e sempre pensando no
melhor para o paciente.
O que mudou no dia a dia na atuação dos
profissionais de saúde?
O modo de trabalhar com medidas sanitárias
mais rigorosas. O medo de se contaminar e contaminar outras pessoas tem gerado um stress
grande nos profissionais da Saúde. Muito importante um olhar e um cuidado especial para saúde
mental desses profissionais também.

A categoria médica poderá sair mais valorizada deste período de pandemia?
A APM acredita que os médicos devem ser sempre valorizados, e que a pandemia mostrou e reforçou a grande necessidade e importância dos
profissionais de saúde para a sociedade.
É possível acreditar na descoberta rápida e
segura da vacina contra a Covid-19? Ou ao
menos um tratamento realmente eficaz?
Sim, a APM acredita na ciência e que a comunidade médica mundial está se mobilizando para que
a vacina ou um tratamento eficaz esteja o mais rápido possível ao alcance de todos. Recentemente
saiu um trabalho muito importante mostrando a
importância da dexametasona no tratamento da
Covid-19. Protocolos já estão sendo mudados e
a medicação já está começando a ser usada de
forma rotineira, dependendo do quadro clínico
que se apresente.
É possível dizer que já se atingiu o pico da
pandemia no Brasil? Até que ponto o distanciamento social pode ajudar?
Os dados mostram que devemos nos preocupar
sim com a curva, e que o distanciamento social
é uma medida muito eficaz – talvez a mais importante entre todas, porém não podemos nos
esquecer de todas as outras (lavar as mãos com
frequência, uso do álcool gel, tomar um banho e
trocar de roupa toda vez que chegar da rua, não
entrar com sapatos em casa, uso de máscaras)
Qual a importância da parceria entre o OVALE e a APM SJCampos?
A informação correta pode salvar vidas. Por isso,
parcerias que dão visibilidade a informações de
qualidade são de extrema importância.
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.
Mande um e-mail:		
apm@apmsjc.com.br ou
WhatsApp: 98303-4682.

VENDO - Sala comercial no Edifício Profissional Center, 27,63 m², salas 508
e 509, com 1 vaga de garagem cada sala, valor R$ 250 mil cada sala. Contato:
12 98148-1764/3923.1002. Marco Antonio.
ALUGO OU VENDO - apto 1 dormitório, sala c/ sacada, cozinha mobiliada
com geladeira, fogão, micro-ondas, área de serviço c/ máq. lavar roupa, máq.
lavar louça etc. Prédio c/ piscina, churrasqueira, sauna e garagem Ed. Special Place, Av. Ademar de Barros, 695, V. Adyana. Contato: (12) 99620-1919
(Lásaro).
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. Lásaro - Tel: (12) 99620-1919.
VENDO/ALUGO ou TROCO sala comercial mobiliada. 60 metros quadrados, 1 vaga subsolo, 2 banheiros. Tratar com Elaine Gorgati (12) 981239080
- elainegorg@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, impressora 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 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.

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

DR. MARCO ANTONIO FIORAVANTE • CRM: 46027/SP

CLASSIFICADOS | De médico para médico
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