Tributo ao Dr. Ricardo		
de Carvalho Ribeiro
Dr. Ricardo de Carvalho Ribeiro, médico psiquiatra
graduado pela Faculdade Nacional de Medicina
da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, nasceu em Campos dos Goytacazes (RJ) e faleceu no
dia 22 de setembro de 2020 em decorrência de
problemas cardiovasculares.

Abraçou a Psicanálise como uma ferramenta de
compreensão do ser humano e desenvolveu profundo interesse e amor por seus pacientes, tratando com sucesso muitos portadores de enfermidades mentais nos CAPS e consultórios onde atuou
em São José dos Campos, Caçapava e Taubaté.
Durante os últimos sete anos trabalhou na DRS XVII
de Taubaté, na Farmácia de Alto Custo, onde conquistou a amizade e a admiração dos colegas de trabalho.
Ser humano dotado de uma espontaneidade e
personalidade cativantes, Ricardo deixou um

exemplo de profissional de saúde comprometido com seus pacientes, amigos, colegas de trabalho e familiares, pois sempre acreditou que as
pessoas podem extrair o melhor de si mesmas,
até em momentos de crises e de dificuldades
emocionais.
Ricardo acreditava que o SUS, Sistema Único de
Saúde, é uma alternativa de atendimento que
se mostra extremamente útil aos pacientes, especialmente, na área de Saúde Mental, onde ele
atuou durante toda a sua carreira médica.
Desejo registrar minha admiração e gratidão
por ter tido o privilégio de conviver com o Ricardo durante muitos anos. Ele foi um grande
amigo e mestre.
Pedro José Chiavegato da Silva - CREMESP 31.979
Médico da Diretoria da APM de Taubaté - SP
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Blog da APM no jornal OVALE:
como colaborar
A APM São José dos Campos mantém um espaço
fixo no site do jornal OVALE. A parceria prevê a
postagem de textos de orientação e prevenção da
saúde, elaborados por médicos associados da APM
SJCampos.

Não abandone os cuidados com a sua saúde

No dia 15/9, foi realizada mais uma sessão do Cine Debate. O filme exibido foi
Coringa (Joker, longa metragem, EUA, Canadá, 2019). O evento, virtual, teve
como debatedores os médicos psiquiatras Galiano Brazuna Moura e Odeilton
Tadeu Soares, o editor-chefe do jornal OVALE, Guilhermo Codazzi, e o ator e
diretor de cinema Massayuki Yamamoto. O moderador do debate foi o diretor
cultural da APM SJCampos, João Manuel Maio.

No próximo dia 18 de outubro expira o mandato das Comissões de Ética Médica registradas no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
(Cremesp), quando deverá ser realizada nova eleição para o biênio compreendido entre 18 de outubro 2020 a 18 de outubro de 2022. Todas as orientações
para o novo pleito estão disponíveis no site do Cremesp, na área de “Serviços
às Empresas”.

A pandemia da Covid-19, além de já ter causado quase 140 mil mortes pela própria doença, tem contribuído para aumentar outras causas de mortalidade e de
agravamento de doenças no Brasil. Milhões de brasileiros têm deixado de acompanhar e tratar outras doenças e isto tem preocupado as autoridades médicas.
Em primeiro lugar, os serviços públicos e privados de saúde suspenderam grande parte dos atendimentos por precaução com a contaminação de seus usuários e para fazer uma reserva técnica para o enfrentamento da pandemia. Em
outros casos, o próprio atendimento à Covid-19 ocupou toda a capacidade de
atendimento dos serviços, não permitindo o atendimento normal à população.
Em relação à medicina suplementar (planos de saúde), a ANS num primeiro momento suspendeu os prazos mínimos para o atendimento.
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Por outro lado, os próprios pacientes suspenderam os comparecimentos
aos serviços médicos por medo de se contaminarem. Os resultados começam a aparecer.

contato@shhsjc.com.br
www.shhsjc.com.br

Participaram pela Comissão: o diretor de Defesa
Profissional da Associação Paulista de Medicina,
Marun David Cury, o diretor de Tecnologia da Informação da APM, Antônio Carlos Endrigo, e o assessor médico da diretoria da APM, Marcos Pimenta.

Mais informações sobre como participar:		
(12) 3922-1079 ou 98303-4682 (WhatsApp)

Comissões de Ética

HEMATOLOGIA
Serviço(12)de
Hematologia
3519-3766

Entre os dias 15 e 17 de setembro, a Comissão Estadual de Negociação com os planos de saúde da
APM Estadual se encontrou com mais três operadoras, dando continuidade ao trabalho por reajuste
de 13,5% nos procedimentos, entre outras demandas dos médicos no setor da Saúde Suplementar.

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

Cine Debate

SHH SERVIÇO DE

Comissão de Negociação da
APM discute honorários

Em relação ao câncer, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e a Sociedade Brasileira de Patologia estimam que ao menos 70 mil pessoas
com câncer deixaram de receber o diagnóstico da doença entre março e o fim
de maio. Ainda de acordo com estas sociedades, 70% das cirurgias deixaram de
ser realizadas e o número de biópsias realizadas chegou a cair 80%.
Em relação a doenças cardíacas (cardiovasculares) levantamentos feitos pela
Sociedade Brasileira de Cardiologia mostram que houve um aumento nas mortes por doenças relacionadas ao coração e, principalmente, de pacientes que
ficam em casa.
Em relação às mulheres, médicos ginecologistas da nossa região têm notado
aumento em doenças inflamatórias do sistema reprodutor feminino. Pequenos incômodos que levavam as pacientes ao médico deixam de ser tratados
e se transformam em doenças importantes. Outra constatação tem sido o
aumento da gravidez não planejada exatamente por falta de orientação e
acompanhamento.
Em todas as especialidades médicas temos constatado que perto de 80% dos
pacientes deixaram de receber orientação médica e isto pode ter efeitos danosos à população.

Em alguns serviços temos notado que aumentaram os acidentes em casa, causando fraturas e outros danos.
Mas talvez a principal doença que tem causado grandes preocupações aos
médicos têm sido as reações emocionais à pandemia, ao isolamento social e à
perda de esperança para muitas pessoas. O desequilíbrio emocional pela pandemia é a porta de entrada e de agravamento de diversas doenças não só mentais
como orgânicas.
Portanto, é importante que você não abandone os cuidados com a sua saúde.
Em São José dos Campos os serviços públicos de saúde continuam funcionando e têm adotado sérios protocolos de segurança para proteger os clientes. Em
relação aos planos de saúde, a ANS já recomendou que todos os serviços sejam
prestados dentro do usual e, caso você tenha problemas, entre em contato com
sua operadora e busque orientação e serviços dentro dos prazos.

Pelas operadoras, estiveram nos encontros: os
gerentes Carlos Eduardo Santos e Leonardo de
Oliveira e os coordenadores Marina Santos da Silva e Luciano Mota Leal, representando a Funcesp;

Conheça nesta edição os
novos diretores da APM
SJCampos

o diretor de Mauricio Lopes e os gerentes Ubiratan de Oliveira e Silmara Marina Teles, representando a Economus; e o gerente Rafael Marques
Ielpo, representando a Unimed Seguros.
Desde o começo de agosto, os médicos têm
mantido encontros virtuais com as principais
empresas do setor. Já conheceram a pauta da Comissão, neste ano: Cassi, Omint, Bradesco Saúde,
SulAmérica Saúde, Saúde Caixa, Notredame/Intermédica, Gama, Care Plus e Porto Seguro.
Pauta 2020

Neste ano, a pauta dos médicos do estado de
São Paulo tem como primeiro item o reajuste de
procedimentos em 13,5% – cifra que representa
a inflação pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) acrescida de 10% de recomposição
de perdas histórias.

A Comissão também pede: adoção dos critérios
de hierarquização de procedimentos previstos
na CBHPM como fórmula de cálculo de remuneração; não descredenciamento imotivado de
prestadores por 12 meses; e discussão prévia
com prestadores e entidades representativas
acerca de formas diferenciadas de remuneração
que não sejam o fee for service.
O grupo é formado pela Associação Paulista
de Medicina e suas Regionais, com o apoio
da Academia de Medicina de São Paulo e das
sociedades de especialidades paulistas e nacionais com sede em São Paulo. Ao início de
cada ano, é realizada uma Assembleia com representantes das entidades para definir a lista
de reivindicações.

Fonte: site da APM

A chapa “Olhando para o Futuro”, presidida por Othon Mercadante Becker, foi eleita para a Diretoria da APM São José dos Campos, gestão 2020-2023. Conheça os novos diretores nesta
edição do Jornal do Médico.

Em relação aos serviços médicos prestados por médicos e clínicas, há um grande esforço em proteger os clientes utilizando-se de todos itens de segurança e
espaçando o horário das consultas.
Confie nos seus médicos.
A pandemia vai passar e você vai continuar.
Com saúde.
Sérgio dos Passos Ramos, ginecologista e obstetra e delegado da
APM SJCampos junto à APM Estadual

Artigo publicado originalmente no blog da APM no jornal OVALE

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

Ele foi um leitor voraz de obras da literatura portuguesa e brasileira e conhecedor da obra completa de Friedrich Nietzsche e outros filósofos. Foi
também profundo conhecedor da música clássica e de seus gênios musicais, especialmente de
Wagner. Apreciava também a MPB e gostava de
cantar acompanhado por amigos violonistas.

Rua Marcondes Salgado, 28 - V. Adyana -S.J.Campos - SP | (12) 3923-1002 | 3519-3390

APM para os Médicos vence
em SP
A chapa “APM para os Médicos”, presidida por
José Luiz Gomes do Amaral, foi eleita para os
cargos de Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados
da Associação Paulista de Medicina - APM, gestão
2020-2023, com 6.031 votos. David Alves de Souza Lima, vice-presidente eleito da APM São José
dos Campos, integra a nova Diretoria da APM Estadual como diretor da 3ª Distrital.

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.

EDITORIAL

Lá se foram 3 anos
Nossa gestão começou em outubro de 2017, com a eleição, em
agosto daquele ano, da Chapa Renovação.
O tempo passa rápido e já estamos em setembro de 2020. Mês
que vem, no dia 22 de outubro, a nova diretoria que foi eleita
no dia 31 de agosto passado, será comandada pelo Dr. Othon
Mercadante Becker, que tomará posse como novo presidente da
nossa querida APM SJC.
O final de nossa gestão está chegando. O ano de 2020
particularmente tem sido muito diferente e desafiador. A
pandemia da Covid-19 mudou nossos hábitos e a maneira
de enfrentarmos nossas questões. Precisamos repensar
nosso meio de viver e muitas mudanças ocorreram e continuam ocorrendo.
Alguns eventos neste ano precisaram ser cancelados ou
“adiados”. Não pudemos realizar a nossa já tradicional Caminhada APM Agita São José, nem o nosso Baile do Médico,
que seria agora em outubro. Tivemos também que interromper as exposições de arte que se tornaram frequentes
na atual gestão.

GIRO RÁPIDO

Conheça a nova
Diretoria da		
APM SJCampos
A chapa “Olhando para o Futuro”,
presidida por Othon Mercadante
Becker, foi eleita para a Diretoria da
APM São José dos Campos, gestão
2020-2023.

OTHON MERCADANTE BECKER,		
PRESIDENTE

DAVID ALVES DE SOUZA LIMA,		
VICE-PRESIDENTE

GILBERTO BENEVIDES,					
1º TESOUREIRO

PEDRO ROBERTO ALVES RIBEIRO,			
2º TESOUREIRO

LUIZ ALBERTO VANTINE,		
1º SECRETÁRIO

Pediatra, graduado pela Faculdade de Ciências Médicas
de Santos em 1981. Título de especialista em Pediatria
pela AMB e Sociedade Brasileira de Pediatria. Especialização em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP. MBA em Gestão e Administração em Saúde
pela Fundação Escola do Comércio Álvares Penteado.

Psiquiatra, graduado pela FCMS em 2003.
Residência médica pela Santa Casa de São
Paulo. Título de Especialidade pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Mestre em
Ciências pela Universidade de São Paulo
(2012). Bacharel em Direito (Univap, 2014).

Ginecologista, graduado pela Escola de Medicina da Fundação Técnico-Educacional Souza Marques em 1983. Internato no Setor de
Ginecologia do Hospital Nossa Senhora da Saúde (Hospital da Gamboa). Residência médica em Ginecologia e Obstetrícia no Hospital
Municipal da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro. Especialista em
Ginecologia e Obstetrícia (TEGO) pelas normas da AMB e Febrasgo.

Ginecologista, graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1978. Residência médica em Ginecologia e Obstetrícia
pelo INAMPS no Rio de Janeiro. Residência médica em cirurgia
geral pelo INAMPS no Rio de Janeiro. Aprovado em concurso público pelo INAMPS em Obstetrícia e Ginecologia em Jacareí. Atualmente, atua em consultório médico em São José dos Campos.

Ginecologista, graduado
pela Universidade Federal
do Paraná em 1969. Residência em Ginecologia e
Obstetrícia de 1970 a 1973
na Casa Maternal.

PEDRO LUIZ DE BRITO,					
2º SECRETÁRIO

ISRAEL DIAMANTE LEIDERMAN,
DIRETOR DE DEFESA PROFISSIONAL

CESAR MASSAMI YUKITA,			
DIRETOR DE DEFESA PROFISSIONAL

JOÃO MANOEL THEOTONIO DOS SANTOS,		
DIRETOR CIENTÍFICO

Cirurgião geral e pediátrico, graduado pela Faculdade de Medicina da USP em
1984. Residência em Cirurgia Geral e Cirurgia Pediátrica pelo HC-FMUSP e pelo
Instituto da Criança do HC-FMUSP. Título de Especialista em Cirurgia Pediátrica
pelo Cremesp e pela SBCP. Doutorado em Cirurgia e Experimentação pela Unifesp. Graduação em Direito pela Univap, na OAB-SP desde 2003. Título de Especialista em Direito Previdenciário pela Escola Paulista de Direito Social em 2011.

Endocrinologista infantil, graduado
pela UFRJ em 1986. Residência
em Pediatria e Endocrinologia pediátrica pela EPM-Unifesp. Título
de Especialista em Endocrinologia
Pediátrica pela SBEM e SBP.

Neurocirurgião, graduado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (USP) em 1999. Residência em Neurocirurgia no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto-USP. Coordenador Serviço
de Neurocirurgia do Hospital Regional de São José dos Campos. Serviço de Neurocirurgia da Santa Casa de São José dos
Campos. Serviço de Neurocirurgia do Hospital Santos Dumont.

Cardiologista, graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes em 1985. Doutor em Ciências - Área de Concentração Cardiologia – FMUSP. Título de Especialista em Clínica
Médica com Certificado de Habilitação em Medicina de Urgência e
Emergência - SBCM/AMB. Título de Especialista em Cardiologia com
Certificado de Habilitação em Ecocardiografia - SBC/AMB - 1992.

NATHALIA CATERINA,		
DIRETORA DE COMUNICAÇÃO

JOÃO MANUEL F SIMÕES DE CARVALHO MAIO,
DIRETOR SOCIAL

ROBERTO SCHOUERI JR,
DIRETOR CULTURAL

GALIANO BRAZUNA MOURA,
DIRETOR CULTURAL

Médica do Trabalho, graduada pela Faculdade de Medicina de Mogi das Cruzes. Médica do Trabalho Titulada AMB,
pós-graduada em Perícia Médica, Direito Médico, Administração e Medicina do
Tráfego. Atualmente estuda Psiquiatria.

Especialista em Clínica Médica e Homeopatia, graduado pela antiga Escola de Medicina e Cirurgia da
Universidade do Rio de Janeiro (Uni-Rio) em 1987,
com pós-graduação em Clínica Médica pela SBCM
e em Homeopatia pela SOHERJ, filiada ao Instituto
Hahnemanniano do Brasil.

Geriatra, fez residência em Geriatria no
HCFMUSP (1984 a 86) e aperfeiçoamento
em Southampton (1987-88). Especialista
em Medicina Intensiva desde 1994. Mestre em Medicina na ISCMSP (2003). Diretor técnico do Hospital Geriátrico REGER.

Psiquiatra, graduado pela Universidade Estadual de Londrina
em 2001. Psiquiatra pela Faculdade de Medicina de Marília e
Psiquiatra da Infância e Adolescência pela USP de Ribeirão
Preto. Psicoterapeuta.

SÉRGIO DOS
PASSOS RAMOS,
CONSELHO FISCAL

David Alves de Souza Lima e Othon Mercadante Becker, eleitos vice-presidente e presidente da
APM SJCampos, respectivamente

Ginecologista, graduado
pela Unicamp em 1971. Especialista em Ginecologia
e Obstetrícia pela AMB –
Febrasgo.

Por outro lado, mantivemos todas as outras atividades não presenciais, intensificando eventos online, como o Cine Debate por
exemplo, além de eventos científicos. Não deixamos de realizar
nossa Páscoa e nem a arrecadação para o Dia das Crianças, que
será agora no início de outubro, com a doação de 280 brinquedos
para duas instituições sociais.
Conseguimos na atual gestão avançar em alguns aspectos, com
algumas novidades. Reconfiguramos o nosso site (www.apmsjc.
com.br), mudamos o design gráfico do Jornal do Médico, conseguimos dar o nome do Hospital Regional de SJC (Dr. Rubens
Savastano – presidente da APM SJC no período de 1969-1970),
enfim, dentre muitas outras ações.

JERÔNIMO RUIZ CENTENO,			
CONSELHO FISCAL

Pediatra, graduada Faculdade de Medicina da Irmandade de Misericórdia de Taubaté (atual Unitau). Título de especialista em
Pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria, AMB e Conselho
Federal de Medicina. Atividades médicas atuais (desde 1977):
Santa Casa de São José dos Campos, Departamento de Pediatria
e Materno-infantil (UTI Neonatal e Alojamento Conjunto).

Nefrologista, graduado pela na Faculdade de Ciências Médicas
de Santos em 1986. Residência em Clínica Médica no INAMPS-SP
1987/88, e Residência em Nefrologia no Hospital das Clínicas da
FM-USP 1989/90. Trabalhou como Preceptor de Residentes e depois médico assistente na Disciplina/Serviço de Nefrologia do HC-FMUSP de 1991 a 1995. Sócio fundador do Inefro Taubaté em 1995.

Reumatologista, graduado pela Universidade do Rio de Janeiro (Unirio),
fisiatra pelo Instituto Carlos Chagas,
RJ, e médico do trabalho, pela Universidade de São Paulo (USP).

Parabenizo a nova gestão que se iniciará em breve, desejando muita sorte e empenho para melhorarmos ainda mais no desafio de
buscarmos avanços para toda a classe médica e para nossa população também.
Grande abraço.
David Alves de Souza Lima
Presidente
APM SJCampos
www.apmsjc.com.br

Anestesiologista/sanitarista, graduado pela Faculdade Ciências Médicas – UERJ em 1957. Especialista em Anestesia. É pós-graduado em Saúde
Pública (USP), mestrado, em 1977. Trabalhou no
Ministério da Saúde, onde se aposentou após 30
anos de serviço.

MARIA MARGARIDA FERNANDES ALVES ISAAC,		
CONSELHO FISCAL

FRANCIR VENEZIANI SILVA,
DELEGADO REGIONAL

Termina-se um ciclo e inicia-se outro.

ANTONIO CELSO ESCADA,		
CONSELHO FISCAL

RENATO POLI VENEZIANI SEBBE,		
DELEGADO REGIONAL
Cirurgião geral, graduado pela Faculdade
de Medicina de São José do Rio Preto / FAMERP em 2014, onde também concluiu Residência Médica em 2017. Membro Adjunto
do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Titular
SOBRACIL.
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FABIO ROBERTO		
DA SILVA BAPTISTA,		
DIRETOR DE ESPORTES
Cardiologista, graduado
pela Universidade de
Mogi das Cruzes em 1990.
Cardiologista e Médico do
Esporte pela Associação
Médica Brasileira.

ODEILTON TADEU SOARES,
DIRETOR CIENTÍFICO
Psiquiatra, mestre em Psiquiatria pela FMUSP. Coordenador
da Unidade de Ansiedade e Depressão do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da
Universidade de São Paulo.
WALTER RODRIGO MIYAMOTO,
DIRETOR DE ESPORTES
Cirurgião geral e coloproctologista, graduado pela Faculdade
de Ciências Médicas da Santa
Casa de São Paulo - FCMSCSP, onde também concluiu
formação em Cirurgia Geral e
Coloproctologia. Possui título
de especialista pela Sociedade
Brasileira de Coloproctologia.

