
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.

Eleições na APM SJC tem chapa 
única
Apenas uma chapa se inscreveu para concorrer 
à Diretoria da APM São José dos Campos, gestão 
2020-2023 (veja os nomes nesta página). Na APM 
Estadual, José Luiz Gomes do Amaral encabeça a 
chapa “APM para os Médicos”, também única. 

As eleições da Regional serão realizadas somente 
por meio físico (presencial), no dia 31 de agosto 
de 2020, das 9h às 18h, na Casa do Médico – Av. 
São José, 1187 – Centro – São José dos Campos.

Serão preenchidos os cargos do Conselho Fiscal, 
da Diretoria e da Assembleia de Delegados da 

APM Regional SJCampos
31/08/2020 (2ª feira), das 9h às 18h, na Casa do Médico – Av. São José, 1187 – Centro – São José dos Campos

APM Estadual e AMB
24/08/2020 (2ª feira), com início às 9h, até 31/08/2020 (2ª feira), com término às 18h, sendo da APM por 
meio eletrônico (à distância ou presencialmente), a critério do Associado, e da AMB, por meio eletrônico (à 
distância ou presencialmente) e por correspondência, a critério do Associado.

COMO VOTAR

Telemedicina ao seu alcance
A APM Estadual firmou parceria com a maior empresa de Teleme-
dicina do mundo – Teladoc, com o intuito principal de propiciar 
segurança e solidez ao nosso associado que queira praticar essa 
modalidade de atendimento durante a pandemia.   
Veja detalhes no Editorial – pág. 2

Confira os candidatos à nova Dieoria da Regional 
   Chapa “Olhando para o Futuro” 

Presidente: Othon Mercadante Becker 

Vice-presidente: David Alves de Souza Lima 

1º Tesoureiro: Gilberto Benevides 

2º Tesoureiro: Pedro Roberto Alves Ribeiro 

1º Secretário: Luiz Alberto Siqueira Vantine 

2º Secretário: Pedro Luiz de Brito 

Defesa Profissional: Israel Diamante Leiderman 

Defesa Profissional: César Massami Yukita 

Diretor Científico: João Manoel Theotonio dos Santos 

Diretor Científico: Odeilton Tadeu Soares 

Diretora de Comunicações: Nathalia Caterina 

Diretor Social: João Manuel Faria Simões de Carvalho Maio 

Diretor Cultural: Roberto Schoueri Jr 

Diretor Cultural: Galiano Brazuna Moura 

Diretor de Esportes: Fabio Roberto da Silva Baptista 

Diretor de Esportes: Walter Rodrigo Miyamoto 

Conselho Fiscal: Sérgio dos Passos Ramos, Antônio Celso Escada, Maria 
Margarida Fernandes Alves Isaac, Jeronimo Ruiz Centeno 

Delegados: Francir Veneziani Silva, Renato Poli Veneziani Sebbe

Regional, simultaneamente às eleições da Asso-
ciação Paulista de Medicina – APM Estadual e da 
Associação Médica Brasileira – AMB. 

As eleições para o preenchimento dos cargos ele-
tivos da APM Estadual e da AMB serão realizadas 
no período consecutivo e ininterrupto de 24 de 
agosto de 2020, com início às 9h, até o dia 31 de 
agosto de 2020, com término às 18h, sendo as da 
APM por meio eletrônico (à distância ou presen-
cialmente), a critério do Associado, e da AMB por 
meio eletrônico (à distância ou presencialmente) 
e por correspondência, a critério do Associado. 

Todas informações estão disponíveis através 
do site da APM: www.apm.org.br/eleicoes.
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co custo que o associado tem, se quiser começar a 
usar essa “nova” modalidade de atendimento.

Todos esses passos são importantes, uma vez que 
a APM exige e preconiza que se faça o uso da Tele-
medicina da melhor e mais segura forma possível.

A princípio parece que são muitas coisas e que o 
processo é difícil. Não é, como toda novidade preci-
samos dar o primeiro passo, e nos acostumarmos e 
entendermos o modus operandi do processo. Após 
isso, tudo fica mais fácil e “a vida” do colega e do 
paciente se “encurtam” dentro desse “encontro”.

Fundamental dizer que o uso da Telemedicina é 
uma escolha de mão dupla. Médico e paciente 
decidem usá-la, mas não são obrigados a fazê-lo. 
Se em algum momento do processo, qualquer 
parte envolvida preferir, ou se tornar necessário, 
o atendimento pode e deve se tornar presencial.

A ideia é ter mais uma possibilidade de atendi-
mento, quando for possível, viável e com a anuên-
cia das partes envolvidas.

Vamos em frente.

David Alves de Souza Lima
Presidente
APM São José dos Campos

EDITORIAL

Telemedicina ao seu alcance
A APM Estadual firmou parceria com a maior 
empresa de Telemedicina do mundo – Teladoc, 
com o intuito principal de propiciar segurança e 
solidez ao nosso associado que queira praticar a 
Telemedicina durante este período de pandemia 
da Covid-19.

A APM em breve enviará um e-mail com o link 
através do qual o associado poderá fazer a ins-
crição na plataforma e iniciar o processo de aqui-
sição do certificado digital da Valid, necessário 
para a emissão dos documentos médicos como 
prescrição de medicamentos, pedidos de exa-
mes, atestados, relatórios médicos, entre outros.

Para o paciente acessar o seu médico, será neces-
sário que ele baixe o aplicativo da Teladoc nas lojas 
Apple Store ou Google Play no seu celular. Quando 
o paciente precisar de uma consulta remota, basta-
rá que entre em contato com o consultório do mé-
dico, solicite a consulta no dia e horário desejados, 
procure o médico no aplicativo da Teladoc em seu 
celular e clique no dia e hora da consulta agendada 
junto ao consultório do médico.

No dia e horário marcados, o médico acessará a 
plataforma em seu computador através do site 
https://tdocop.com.br/login e o paciente fará o 
mesmo, mas através do aplicativo do seu celular. 

Além disso, a APM fez parceria com o link PinPag 
(https://apm.pinpag.com.br/#/), por meio do 
qual é possível fazer a cobrança da consulta, bem 
como dos outros serviços médicos, sendo que o 
paciente poderá parcelar em até 12 vezes, sem 
qualquer custo para o médico, que recebe o valor 
integral em 15 minutos. Isso mesmo, sem descon-
to e na hora.

Nosso associado não paga nem pela plataforma, 
nem pelo certificado digital, nem pela parceria 
com o PinPag.

O médico terá acesso também a um prontuário 
eletrônico pela plataforma Teladoc, onde será 
registrado todo o atendimento médico, sem 
custo também. Prescrições, atestados, pedidos 
de exames podem ser feitos eletronicamente e 
enviados diretamente para o paciente.

Importante frisar que quando paciente “entra” 
para ser atendido pelo colega médico, assina um 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Ao 
término da consulta, o paciente recebe um resu-
mo do atendimento em seu celular.

É exigido que o médico faça um curso de capaci-
tação em Telemedicina ao custo de 90 (noventa) 
reais para o associado, uma vez que a APM enten-
de ser muito importante o médico estar preparado 
para o atendimento em Telemedicina. Esse é o úni-
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Campanha da APM reúne  
globais e campeões olímpicos
Nicete Bruno, Susana Vieira, Malu Mader, Fabiana 
Karla, Fofão, Tande, Marcelinho Machado, Jackie 
Silva, Virna Piovezan e Sandra Pires. O que to-
dos têm em comum? A consciência do valor dos 
médicos e demais profissionais da saúde para 
a sociedade. Eles são alguns dos nomes que já 
registram, voluntariamente, sem qualquer ca-
chê, agradecimentos em vídeo homenagens na 
campanha “Juntos com a APM: o médico tem e 
merece mais valor”.

A classe médica tem a enorme responsabilidade 
de assegurar a vida e o bem-estar dos cidadãos, 
sempre. Mesmo que isso signifique se expor a 
riscos diariamente, como ocorre agora durante a 
pandemia da Covid-19.

Ainda que afastados de suas famílias, trabalhando 
em locais que não dispõem dos EPIs necessários, 
com a renda em queda e abalados por perda de cole-
gas de Medicina e outras pessoas queridas, os médi-
cos reafirmam em suas atitudes que são 100% fiéis 
ao Juramento de Hipócrates e ao dever de assistir 
o próximo, nesta crise de Saúde sem precedentes.

Pesquisa recente realizada pela APM com cerca 
de 2 mil médicos, traz flashs da realidade atu-

Curta nossa página
no Facebook!
@apmregionalsjc

Siga-nos
no Instagram
@apmsjcampos

al: há relatos de ansiedade (69,2%), estresse 
(63,5%), sobrecarga (50,2%) e exaustão física e 
emocional (49%).

A APM está mobilizada desde os primeiros casos 
da Covid-19 no país, levando às autoridades ca-
sos de falta de EPIs e tantas outras dificuldades, 
e cobrando soluções. Também vem pleiteando 
que empresas de planos de saúde mantenham 
uma remuneração baseada na média de aten-
dimentos àqueles que tiveram os consultórios 
esvaziados.

A adesão de tantas celebridades à campanha 
é uma espécie de retrato de como a sociedade 
percebe o trabalho dos médicos. Pesquisa re-
cente do Instituto Datafolha revela que os bra-
sileiros colocam os médicos como aqueles de 
mais confiança entre as classes profissionais, 
à frente de tantos outros setores brilhantes e 
compromissados, como professores e bom-
beiros.

Aliás, outras tantas celebridades já gravaram ví-
deos caseiros que serão divulgados nas próximas 
semanas com mensagens de força, incentivo e 
gratidão. Seguindo todas as orientações de iso-
lamento social, há destaques para a importância 
de expressar agradecimento e a necessidade de 
valorização diante de trabalho dedicado e compe-
tente dos médicos brasileiros.

Fique de olho nas mídias sociais da APM Estadual 
e acompanhe.

Assista às homenagens no link:   
https://bityli.com/caQRL

Fonte: APM Estadual

Juntos com a APM: o médico tem e merece mais valor

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 

Rua Marcondes Salgado, 28 - V. Adyana -S.J.Campos - SP  |  (12) 3923-1002  | 3519-3390 
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Cremesp alerta
Nas últimas semanas, tem chegado ao conhe-
cimento do Cremesp um novo golpe de este-
lionatários, envolvendo profissionais médicos.

De acordo com alguns relatos feitos a conse-
lheiros do órgão, as vítimas têm suas fotos 
de perfil e agenda de contatos clonadas em 
contas de telefones e aplicativos de mensa-
gens, utilizados pelos criminosos para pedir 
dinheiro às pessoas, como se fossem os do-
nos dos perfis verdadeiros.

Diante disso, o Cremesp alerta que este tipo 
de conduta é criminosa e deve ser relatada 
às autoridades policiais assim que identifi-
cada pelas vítimas. As denúncias devem ser 
formalizadas, por meio de um boletim de 
ocorrência, para que sejam feitas as investi-
gações a fim de se chegar aos responsáveis.

Uma outra atitude importante é se certificar 
de adotar medidas de segurança ao usar 
computadores públicos e acessar sites desco-
nhecidos, por meio do computador ou celular, 
para que os dados pessoais armazenados não 
sejam rastreados por criminosos virtuais.

Fonte: Cremesp



GIRO RÁPIDO

Dia Internacional 
do Cooperativismo

04 de julho

Cooperar significa 
a soma de esforço e 
trabalho para atingir 
um mesmo fim.

Cine Debate em formato virtual
A pandemia não interrompeu o Cine Debate! Pelo contrário, em julho foram 
realizadas duas edições, com discussões de alto nível e filmes escolhidos a 
dedo pelo Diretor Cultural da APM SJCampos, João Manuel Maio.

No dia 14 de julho, o fil-
me escolhido foi o curta 
metragem A janela do 
vizinho (The Neighbors’ 
Window, EUA, 2019). Alli 
(Maria Dizzia) e Jacob 
(Greg Keller) são um ca-
sal de meia-idade com 
três filhos pequenos. 
Uma noite, exaustos ao conciliarem trabalho e criação das crianças, eles ob-
servam pela janela de seu apartamento um homem e uma mulher fazendo 
sexo com muita intensidade. A partir desse episódio, eles repensarão a vida 
que levam.

Dia 30 de julho, foi a vez 
do longa Questão de 
Tempo (About Time, Rei-
no Unido, 2013). Depois 
de descobrir que pode 
viajar no tempo, o jovem 
Tim Lake (Domhnall Gle-
eson) usa sua habilidade 

para ganhar o coração da mulher dos seus sonhos e salvar seu amigo de um 
desastre profissional.

No comando do debate, os médicos João Manuel Maio, Roberto Schoueri 
Junior e David Alves de Souza Lima e os especialistas Fabrício Correia e Mas-
sayuki Yamamoto.

Os próximos encontros do Cine Debate já estão agendados: dia 20/8 
(quinta-feira), às 19h30, Circo das Borboletas (The Butterfly Circus, 
curta metragem, EUA, 2009); dia 15/9 (terça-feira), às 19h30, Corin-
ga (Joker, longa metragem, EUA, Canadá, 2019).

Programe-se e participe!

Protocolos e medicações na Covid-19
O Cremesp esclarece que, embora ainda não tenha sido descoberto ne-
nhum medicamento ou tratamento cientificamente comprovado para 
a cura da Covid-19, existem estudos em andamento, com medicações já 
aprovadas para outros usos, que podem ser usadas fora de indicação da 
bula (off label), a critério do médico. Trata-se da autonomia médica.

Cabe lembrar também que os estudos clínicos com qualquer medicação 
devem contar com protocolos bem desenhados em que sejam descritos 
resultados bem definidos. Os pacientes envolvidos nestas pesquisas devem 
ser monitorados cuidadosamente e devem estar cientes e de acordo com os 
riscos envolvidos. As pesquisas também devem ter aprovação de comissão 
de ética em pesquisa.

Já no caso da prescrição de forma off label de medicações já aprovadas, ou seja, 
para fins outros que não os que constam em bula, os riscos e benefícios devem 
ser bem discutidos com o paciente, que deve consentir com a prescrição.

O médico deve ter cautela ao divulgar o tratamento com qualquer medica-
mento sem evidências robustas. A divulgação de medicamentos, por meio 
de canais públicos, como redes sociais e imprensa, por exemplo, não pode 
ter cunho sensacionalista e de promessa de resultado. Ainda, esse tipo de 
publicação pode induzir à automedicação e desencorajar a população a 
manter e buscar medidas protetivas. Publicações feitas de maneira sensa-
cionalista, prometendo resultados como a cura ou prevenção contra o novo 
coronavírus colocam ainda mais em risco a vida da população.  

Diante disso, o Conselho reforça a importância do médico não só à frente 
da doença, no combate diário nas unidades de saúde, como também e prin-
cipalmente como agente da boa informação.
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Blog da APM no jornal OVALE: 
como colaborar
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 orien-
tação e prevenção da saúde, elaborados por 
médicos associados da APM SJCampos. 

Os temas deverão acompanhar as campanhas 
nacionais de conscientização, reforçando as 
informações e recomendações divulgadas pelo 
governo e sociedades de especialidades. 

Mais informações sobre como participar: (12) 
3922-1079 ou 98303-4682 (WhatsApp) ou 
apm@apmsjc.com.br

27 de julho – Dia do Pediatra
Nos idos de 1722, o médico Theodore Zwinger, professor da Faculdade de Me-
dicina da Basiléia – Suíça, atento em suas observações clínicas, percebeu que 
os sinais e sintomas de uma mesma doença que acometiam tanto crianças 
quanto adultos apresentavam diferenças em sua forma e no conteúdo, levando 
à afirmação de que a criança não é uma miniatura do adulto e sim, um ser em 
formação. Baseado nessa sua percepção escreveu um livro ao qual deu o título 
de “Paedoiatreia – as doenças na infância”, de onde veio a palavra “pediatria”.

A pediatria é a especialidade da medicina que estuda, trata e acompanha o 
ser humano desde o nascimento até a adolescência, ou até mesmo antes do 
nascimento na fase perinatal, quando há a necessidade de uma orientação 
pediátrica. O pediatra atua na busca constante da prevenção de doenças, 
desde o início da vida através do acompanhamento do aleitamento materno, 
imunizações (vacinas), prevenção de acidentes e sempre fornecendo às mães 
(e muitas vezes às avós também) as orientações necessárias para o cresci-
mento e desenvolvimento saudável de seus filhos. E, quando necessário, 
intervenções curativas através de procedimentos e tratamentos de diversas 
patologias que acometem as crianças e adolescentes, utilizando-se do me-
lhor de sua capacidade profissional para a qual foram treinados e habilitados.

“Eu, pediatra, prometo que farei pela criança que me é confiada o que faria pelo 
filho da minha carne “. Esse é o juramento do pediatra que comemora no Brasil 
o seu dia em 27 de julho, data essa escolhida por ser o dia da fundação da Socie-
dade Brasileira de Pediatria, essa centenária e importante instituição criada para 
a defesa da saúde da criança e adolescente que ocorreu em 27 de julho de 1910.

E, coincidentemente, 27 de julho é a data em que se comemora o aniversário 
da nossa querida cidade de São José dos Campos, que nos acolheu e onde 
exercemos as nossas atividades profissionais. Por ser um feriado não temos 
jantares de confraternização …, mas com certeza temos o apreço e o reco-
nhecimento de nossos colegas e dos pacientes, muitos deles que cresceram 
e hoje nos trazem seus filhos.

Feliz Dia do Pediatra!

Othon M. Becker, médico pediatra e vice-presidente da APM SJCampos

Artigo publicado originalmente no blog da APM no jornal OVALE

IMPORTANTE
A APM São José dos Campos esclarece que o conteúdo do material pu-
blicitário encartado no Jornal do Médico é de exclusiva responsabilida-
de do anunciante. A APM se reserva o direito de recusar a divulgação de 
conteúdos não condizentes com a ética médica e a legislação vigente.



CLASSIFICADOS  |  De médico para médico
VENDO mesa ginecológica, espéculos de inox, mesa de MAYO, balança 
Fillizzola etc. A mesa é nova. Vendo também 2 salas no edifício São Lucas.
Contato: Dra. Dolly 12.997113370 / Carina 12.991070999.

VENDO conjunto de salas de 63 m2 com e 2 consultórios, podendo ser 
mobiliado ou não. Edifício Liberal Center. Contato: Roberto C Viana - Cel. 12 
997096649.

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 an-
dar, 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 quadra-
dos, 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, secretá-
rias, 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, im-
pressora 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 an-
dar, sl. 707 (Praça Afonso Pena). Valor do condomínio: R$ 180,00. Valor do 
aluguel: R$ 750,00. Contato: Dr. Lázaro . Tel: (12) 99620-1919.

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
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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, segu-
rança 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 Sa-
télite, com secretárias, wi-fi, salas de atendimento e recepção climatiza-
das. 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. Anchie-
ta, 671. Jd. Esplanada Contato: 3947-7020 com Mauricéia.

ALUGO horários em consultório mobiliado para profissionais de saú-
de, 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. Exce-
lente para clínica/consultórios, escola, escritórios etc. Tel.: (12) 981322223 
c/ Terezinha.


