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Natal Solidário 2020
Na segunda semana de dezembro, foi realizada a
entrega dos presentes do Natal Solidário 2020,
organizado pela APM São José dos Campos com
doações de médicos, pacientes, familiares e amigos. Este ano, devido à pandemia, as doações natalinas foram entregues junto com os presentes
doados para o Dia da Criança.
As instituições beneficiadas foram o CECOI Vó
Maria Felix, o CECOI Éden Lar das Crianças 2 e o
CECOI Nossa Senhora Auxiliadora.

O diretor social, João Manuel Maio, e o presidente, Othon Mercadante Becker, realizam a entrega dos presentes ao CECOI Vó Maria Felix

O presidente da
APM SJC, Othon
Mercadante Becker,
realiza a entrega
dos presentes ao
CECOI Éden Lar das
Crianças 2

Doações ao CECOI Éden Lar das
Crianças 2

O presidente, Othon Mercadante Becker, e o diretor social, João
Manuel Maio, entregaram as doações do Natal Solidário ao CECOI
Nossa Senhora Auxiliadora

Entrega dos presentes ao CECOI Vó Maria Felix, na Casa do Médico

Muito obrigado!
Todos os anos, a união e a solidariedade da comunidade médica, pacientes, familiares e amigos proporciona um Natal de alegria às crianças de instituições sociais
da cidade. Este ano não foi diferente, mesmo com a pandemia da Covid-19. Nossa gratidão e carinho aos doadores:
Alunos da Faculdade de Ciências Médicas de SJC - Humanitas
Alvaro Tolomelli

Fernando Martins Soares

Liz Zampier

Renata Lucia Calado Souza Lima

Ana Lúcia Ippolito Carbonel

Flávia Areco

Luciana Soares Cianciarullo Bambini

Roberto Schoueri Jr.

Andréia Miranda

Gilberto Benevides

Ludmilla Malentacchi Coppio

Ronaldo Christofoletti

Antonio Carlos Correa

Isnard Coppio

Maria Ap. C. F. Abdalla

Sebastião Dominguez Neto

Camila Pereira

João Pedro Pereira

Maria Luiza Kourroski

Sergio Borges

Cassiano Gaspar

José Eduardo de Oliveira

Maria Regina T. Castiglioni

Silvana Morandini

Cristiane Cardoso Roque

José Flávio Botelho Domingues

Milena Macitelli

Silvia Aparecida Capizzani

Daniela Miethke

Juana Montecinos Maciel

Nathalia Malentacchi Coppio

Sirlei Ribeiro

David Alves de Souza Lima

Kátia Maria Bruzzi R. Cardoso

Othon Mercadante Becker

Tainara Zappia Tessaro

Diana de Toledo

Lavinia Helena Gomes de Almeida Grisolia

Pedro Roberto Alves Ribeiro

Takashi Katahira

Elisa Kazumi Sawaguchi

Lenisa Scarpel Bolonetti

Quintina Dominguez

Thania Regina Delácio Becker

Fabíola Sawaguchi Faig Leite

Ligia Perez de Paula

Ramiro Sienra
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Neste ano tão difícil para todos e tão intenso, complexo e desaﬁador para os proﬁssionais da
saúde, desejamos a você um Natal de paz, união e solidariedade. E que 2021 se inicie com muita
luz para iluminar nossos caminhos, com a esperança de dias melhores que, com certeza, virão.
Diretoria da APM São José dos Campos

EDITORIAL
Então é Natal, e Ano Novo
também
Mas a prevenção continua!
Culturalmente, gostamos de abraçar, festejar e
estar juntos, mas o fim de ano de 2020 será diferente.
Por isso, atenção às recomendações:
Fora de casa:
evite aglomerações (comércio em horário de pico)
mantenha o distanciamento social
higienize as mãos adequadamente
use máscara (faça higienização e trocas adequadas)
evite caronas e transportes coletivos
não compartilhe objetos
Ao retornar para casa:
higienize os objetos com álcool 70% (sapatos, chaves, carteira, compras)
lave suas roupas separadamente
faça a sua higiene pessoal (de preferência, tome
banho; se não for possível, higienize muito bem as
mãos e áreas do corpo que estiveram expostas).

Em casa:
prefira ficar em casa, saia apenas para fins essenciais (evite festas, viagens e aglomerações)
evite receber visitas, prefira ficar com o seu núcleo
domiciliar
utilize as redes sociais para ficar próximo de quem
você ama
mantenha atividades físicas e de lazer em casa
cuide-se e redescubra o prazer de estar em casa,
com segurança

Se tiver sintomas como dor de garganta, dor no
corpo, dor de cabeça, tosse, coriza, espirros, febre, diarreia, perda de olfato e paladar, ou tiver
contato com caso suspeito ou confirmado, fique
isolado e procure atendimento médico.
Apesar de tudo o que estamos passando, temos
a oportunidade de ressignificar essa época e nos
conectar com o que realmente importa.
Amor, fé e esperança!
Então, Bom Natal
E um Ano Novo também
Que seja feliz quem
Souber o que é o bem.
Nathalia Caterina
Diretora de Comunicação da
APM SJCampos

Global Summit 2020 debateu
“Telemedicina e a Experiência
com a Covid-19”
Entre os painéis mais concorridos do Global Summit Telemedicine & Digital Health, que aconteceu
em outubro, esteve aquele moderado por Fernando Cembranelli, médico e CEO do Health Innova
Hub, cujo tema foi “Telemedicina e a Experiência
com a Covid-19”.
O primeiro palestrante da mesa foi o médico Guilherme Weigert, CEO da Conexa Saúde. Ele destacou que, atualmente, o método de atendimento
não é mais linear, pois o paciente tem participação
ativa em seu tratamento. E adicionou que, através
da Telemedicina, é possível reduzir idas ao pronto-socorro, sendo o paciente encaminhado diretamente ao médico de família. Weigert também
falou da efetividade que a Telemedicina traz aos
profissionais de saúde e aos pacientes. “É uma
iniciativa que mexe muito com o mercado e isso já
vem acontecendo desde antes da Covid-19. Os indicadores mostram que a Telemedicina dá certo.”

Como exemplificou, através de aplicativos, é possível disponibilizar para o médico o monitoramento de pacientes que estejam afastados do trabalho
por conta de doenças, oferecendo atestados médicos e serviços de telepsicologia, que contribuem
para a analisar a saúde mental – que tende a ficar
afetada em períodos de isolamento social como o
que estamos vivendo por conta da pandemia.
Diante deste cenário, o palestrante mostrou que
foi possível diminuir os custos dos serviços e aumentar a qualidade do atendimento, já que se evitou idas desnecessárias ao hospital. Isso fez com
que apenas pacientes que se enquadravam em
casos suspeitos de coronavírus fossem encaminhados ao atendimento presencial. Cerca de 95%
puderam receber atendimento remoto.
Cenários desafiadores - O responsável pela segunda apresentação do painel foi o CEO da Docway,
Fábio Tiepolo, que abordou o tema “O Papel da Telemedicina em Cenários Desafiadores de Saúde”.
O período da pandemia indicou a necessidade de
a companhia criar uma plataforma para conexão
direta com o consultório. “A falta de profissionais
nos extremos do país ficou muito evidente na
pandemia. O que podemos fazer para mudar isso?
A Telemedicina proporciona um arsenal de possibilidades, como teleconsultoria, telediagnóstico,
telemonitoramento, telerregulação, teleducação.
Quando nos deparamos com isso, conseguimos
olhar além para resolver novos desafios.”

www.apmsjc.com.br

Para Tiepolo, o Brasil pode utilizar os exemplos
de medidas utilizadas por outros países no combate ao coronavírus, diminuindo a capacidade
de circulação de indivíduos em estabelecimentos de saúde, reduzindo riscos de contaminação
e propagação de doenças e penetrando em lugares de difícil acesso ou com estrutura deficitária.
O palestrante evidenciou que uma maneira de colaborar para o trabalho do médico durante a pandemia é organizar as ferramentas, oferecendo aos
profissionais uma jornada digital efetiva dentro do
sistema de saúde, que contribua para organizar
toda a experiência no atendimento do paciente. “A
Telemedicina permitiu o funcionamento de parte do
sistema de saúde durante o lockdown, minimizou o
risco de infecção ao evitar que pacientes ficassem
aglomerados, usou efetivamente o tempo médico já
que o profissional pôde contribuir mesmo estando
longe, proporcionou a distribuição do cuidado, chegou em locais que a Medicina antes não alcançava e
trouxe alívio para a saúde mental”, finalizou.
Receitas digitais - A prescrição de receitas digitais é um dos grandes temas da Medicina atual.
Quem falou sobre a utilização e a popularização
destes documentos eletrônicos no país durante
a pandemia foi Ricardo Moraes, CEO e co-founder da MeMed. A empresa foi criada em 2012,
quando ele e um dos sócios perceberam que um
dos maiores empecilhos na vida do médico era a
grande quantidade de papel utilizada em prescri-

ção de receitas, pedidos de exames, atestados,
receitas médicas etc. “A receita digital já era uma
realidade em diversos países. Na Dinamarca, por
exemplo, ela já existia desde os anos 90. Então
a gente passou a se perguntar por que essa não
poderia ser uma realidade no Brasil também. A
nossa missão é transformar o atendimento médico em uma coisa mais humana, a gente quer tirar
do médico essa parte burocrática”, explicou.
Inicialmente, a empresa disponibilizava prontuários eletrônicos apenas para a área da Dermatologia. No entanto, em 2015, expandiu a possibilidade a todas as especialidades. Apesar do
grande avanço no número de usuários e prescrições, porém, as farmácias ainda não aceitavam
as receitas digitais e alguns médicos possuíam
resistência em indicá-las.
A chegada da pandemia e do isolamento social
proporcionou uma mudança no cenário. “O lockdown forçou as pessoas a buscarem alternativas.
Então, no período da pandemia, quadruplicamos o
número de contratos fechados e a nossa interação
já cresceu mais de 765%. Temos parcerias com
hospitais e convênios. Quando se tira essa dependência da receita no papel, aumentamos as possibilidades de melhorias na adesão ao tratamento
médico. São diversas oportunidades que surgem
quando tornamos as coisas mais digitais”, disse.
Fonte: site da APM
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IMPORTANTE
Ne ste fi m d e a n o v a m o s n o s volta r
pa ra aqu i l o q u e re al m e nte te m v al o r.
S e p o r ve ntu ra falta re m o s ab ra ço s , q u e
s ob re m o s ol h a re s , o c a r i nh o , o a feto .

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.
Siga-nos no Instagram

Curta nossa página no Facebook!

@apmsjcampos

@apmregionalsjc

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

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

{ FELIZ NATAL E ANO NOVO }

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

Nova versão da CBHPM já está
disponível

cia Reguladora e das entidades médicas. Entre
2017 e 2020, foram realizadas 1.025 inclusões e
alterações na Classificação.

Já está disponível a edição de 2020 da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos
(CBHPM), atualizada após ter tido a sua última
versão publicada em 2018. O material está disponível em livro e CD e pode ser adquirido no site:
amb.org.br/cbhpm/.

Para os associados da Associação Paulista de
Medicina, e consequentemente da Associação
Médica Brasileira, em dia com as suas obrigações, a CBHPM em brochura é vendida por R$ 40,
enquanto o CD fica por R$ 80. Para os não associados, esses valores sobem, respectivamente,
para R$ 300 e R$ 675.

A atualização é fruto do trabalho da Comissão
Nacional de Honorários e da Câmara Técnica Permanente da CBHPM, que tem a participação de
todas as sociedades de especialidades, da Agên-

Valorização - A Associação Paulista de Medicina
participou da criação e considera a CBHPM um
importante mecanismo de valorização da ativida-

Número de médicos dobra no Brasil em 20 anos
O Brasil tem hoje mais do que o
dobro de médicos que tinha no
início do século. Em 2000, eram
230.110 médicos. Em 2020, eles
somam 502.475 profissionais.
Nesse período, a relação de médico por mil habitantes também
aumentou significativamente, na
média nacional. Passou de 1,41
para 2,4. É o que mostra o estudo Demografia Médica no Brasil
2020, resultado de uma colaboração entre o Conselho Federal de
Medicina (CFM) e a Universidade
de São Paulo (USP).

de profissional nas negociações com as operadoras de planos de saúde.
Em 2020, por exemplo, a Comissão Estadual encabeçada pela APM tem na sua pauta, entre outros itens, a adoção dos critérios da Classificação
como fórmula de cálculo de remuneração.
No último ano, a Associação também liderou
campanha de fortalecimento da CBHPM como
única forma de remuneração e de reajuste dos
honorários médicos – iniciativa amplamente
apoiada pelas sociedades de especialidades.
Fonte: site da APM

entre o número de médicos que entram e saem do mercado de trabalho.
De 2000 a 2019, por exemplo, 280.948 novos médicos se registraram nos
CRMs e 29.584 saíram, por morte ou cancelamento do registro, gerando
um saldo de 251.364.
Recém-formados – Com 342 escolas médicas e a oferta de 35.622
novas vagas anualmente, o Brasil tem hoje uma média de 10,4 recém-formados em medicina para cada grupo de 100 mil habitantes. Este
índice é superior aos índices da França (9,5), Chile (8,82), Estados Unidos (7,76), Canadá (7,7), Coreia do Sul (7,58), Japão (6,94) e Israel (6,9),
entre outros países.

Os dados apontam que a proporção de médicos por habitantes no Brasil
é superior à do Japão e se aproxima dos índices dos Estados Unidos (2,6),
Canadá (2,7) e Reino Unido (2,8). “Temos médicos em número suficiente
para atender a população brasileira, o problema está na distribuição. Assim
como outros profissionais, os médicos estão concentrados nos grandes
centros”, argumenta o presidente do CFM, Mauro Ribeiro.
OCDE – Segundo mostra o estudo, em estados das regiões Sudeste e Sul e em
cidades mais desenvolvidas a proporção é muito maior do que a razão de 3,5
médicos por mil habitantes, que é a média dos países da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Nas capitais brasileiras,
essa média fica em 5,65 médicos por grupo de mil habitantes, sendo que as
maiores concentrações foram registradas em Vitória (13,71), Florianópolis
(10,68) e Porto Alegre (9,94).
Para o professor Mário Scheffer, da Universidade de São Paulo (USP), que
coordenou o desenvolvimento do trabalho, o crescimento inédito da força de
trabalho médico foi impulsionado pela abertura de novas escolas médicas
e pela expansão de vagas em cursos de Medicina já existentes. “Apenas na
última década, de 2010 a 2019, 179.838 novos médicos entraram no mercado
de trabalho no Brasil”, relata.
A projeção feita pelo professor Milton de Arruda Martins, também da USP, é
que daqui a 45 anos o Brasil tenha cerca de 1,5 milhão de médicos para aproximadamente 250 milhões de habitantes. Essa projeção se sustenta no saldo

25 anos na luta contra o câncer.

IOV.COM.BR

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.
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)

Estudos mostram que uma em cada dez pessoas
tem bipolaridade
Se você achava que aquele vizinho do apartamento de cima que ficava gritando com a esposa quase todos os dias era bipolar, talvez você estivesse certo.
Estudos realizados em Zurique, na Suíça, e replicados em quase todo o mundo, inclusive no Brasil, mostram que até 10% da população preenche critérios
diagnósticos para o chamado Espectro Bipolar.
Antigamente, os pesquisadores só consideravam bipolares as pessoas que
apresentavam sintomas da bipolaridade por no mínimo 4 dias. Com o passar do tempo, foi percebido que muitas pessoas têm oscilação do humor em
períodos menores, como 1 ou 2 dias, ou pasmem, até no mesmo dia. Assim,
hoje sabemos que as pessoas podem acordar mais deprimidas e ao longo
do dia apresentar mudanças de humor, que podem passar por uma simples
irritabilidade, mas podem chegar a uma exaltação de difícil controle, o que
simplesmente pode arruinar um casamento, ou até mesmo afastar um filho
do núcleo de uma família.
As pessoas que pertencem ao Espectro Bipolar, permanecem a maior parte de
suas vidas em depressão, mas sabemos que é um tipo de depressão diferente,
que os pesquisadores convencionaram chamar de depressão bipolar. Essa depressão é diferente pois sabemos que os pacientes com depressão unipolar
não têm variação do humor, permanecem praticamente todo o tempo sem
energia, com pouca disposição para sair de casa, sem motivação para trabalhar e com uma tristeza contínua. Já os pacientes portadores da bipolaridade,
ao contrário, frequentemente têm acessos de irritação ou mesmo raiva, têm
energia para fazer muitas coisas. Sentem-se acelerados, pilhados. Iniciam
projetos com muita frequência, como estudar ou começar uma academia,
mas raramente conseguem levar adiante, pois em outro momento, que pode
ser no dia seguinte, encontram-se completamente apáticos e sem energia.
São pessoas que, devido à instabilidade do humor, raramente conseguem
manter um relacionamento estável. Brigas e desentendimentos frequentes
as tornam cansativas para os outros. Têm o sono irregular. Muitas vezes dormem pouco ou têm uma necessidade diminuída de sono, e frequentemente
apresentam o que chamamos de inversão do sono, ou seja, passam a noite
acordados, com uma produção que não acontece durante o dia – um paciente
disse que só conseguia compor seus poemas durante a madrugada – passando a maior parte do dia dormindo, com sensação de mal-estar e tristeza. São

pessoas com uma baixa autoestima e também, pequena autoconfiança, pois
sentem-se incapazes de concluir um trabalho, mesmo que seja simples, como
manter a sua casa organizada. Esse transtorno, ainda hoje, é pouco reconhecido pelos médicos, talvez porque os pacientes os procurem quando se sentem
deprimidos, tristes, sem vontade de fazer as coisas, e recebem o diagnóstico
simplesmente de depressão. Sabemos que metade dos pacientes diagnosticados inicialmente como depressivos unipolares, na verdade são bipolares.
A consequência desse erro diagnóstico é drástica, pois a maioria desses pacientes vai receber antidepressivos, que muitas vezes, por jogar o ânimo do
paciente para cima, podem induzir a oscilação do humor, aumentando as crises de agitação, aceleração do pensamento, ansiedade e agressividade, que
pertencem ao polo oposto da depressão, também conhecido como hipomania, que caracteriza as pessoas que pertencem ao espectro bipolar.
O correto é procurar o psiquiatra, para um diagnóstico preciso e iniciar tratamento adequado, que muitas vezes reconduz o paciente para uma vida tranquila, com recuperação do trabalho e da vida conjugal.
Odeilton Tadeu Soares, diretor científico da APM SJCampos

Artigo publicado originalmente no blog da APM no jornal OVALE

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.

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 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.

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.

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.

SHH SERVIÇO DE

HEMATOLOGIA
Serviço(12)de
Hematologia
3519-3766

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 –

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

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.

