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Presidente da APM SJC apresenta
projetos para sua gestão
Intensificar a aproximação com as faculdades de
medicina da cidade e as parcerias com as sociedades de especialidades médicas são alguns dos
projetos da nova Diretoria da APM São José dos
Campos para os próximos três anos. Em entrevista ao Jornal do Médico, o presidente da Associação, Othon Mercadante Becker, fala sobre outras
iniciativas que pretende desenvolver em sua
gestão e sobre a importância do associativismo.
Integrante da Diretoria há quase uma década, ele
convida os colegas a se unirem em favor de temas
de interesse da classe médica: “Juntos, somos
mais fortes!”

Há 9 anos participando da Diretoria da APM
SJC, primeiro como membro do Conselho
Fiscal, depois como diretor de Esportes e,
por fim, como vice-presidente, o que o motivou se candidatar à presidência?
Minha motivação veio, principalmente, do incentivo e da confiança dos colegas da Diretoria,
principalmente do então presidente, David Alves
de Souza Lima.

O sr. é bastante atuante na comunidade, participando também de outras instituições.
Conte-nos sobre isso e a sua motivação.
Trabalhei durante 33 anos na rede pública de saúde municipal, sendo 30 anos na área assistencial
e quase 3 anos na gestão. Atualmente, sou conselheiro titular eleito do Conselho Municipal de
Saúde, (do qual já fui presidente da mesa diretora
), representando a APM SJC, no segmento de
trabalhadores na saúde. Anteriormente já tinha
sido conselheiro, representando a delegacia local
do Conselho Regional de Medicina. A motivação
maior sempre tem sido a defesa do exercício
digno da medicina, com condições adequadas
para a sua prática e para buscarmos o seu devido reconhecimento, tanto financeiramente como
também pela população.

Quais os seus planos e projetos para os próximos 3 anos à frente da APM SJC?
Primeiramente pretendo dar continuidade ao
que estava sendo feito na última gestão. Algumas
iniciativas foram interrompidas pela pandemia,
como a reforma na Casa do Médico (para atender
a exigências legais), a tradicional caminhada da
saúde “Agita São José”, o nosso Baile do Médico,

O novo presidente da APM SJCampos, Othon Mercadante Becker

as exposições feitas na nossa sede por artistas
locais, as apresentações musicais de bandas formadas por colegas médicos, palestras científicas
e cursos realizados presencialmente, eventos em
outubro na Semana do Médico, e outros eventos
que, logicamente, assim que as condições sanitárias do município permitirem, serão retomados.
Tenho o projeto de dar continuidade e intensificar
ao máximo nossa aproximação com as faculdades de medicina da nossa cidade, trazendo os
acadêmicos e o corpo docente e diretivo dessas
escolas a participarem de nossas atividades e
promovendo parcerias que auxiliem na formação
dos futuros profissionais médicos de São José
dos Campos (que cuidarão de todos nós futuramente...). Pretendo fazer parcerias com as sociedades de especialidades médicas reconhecidas
pela AMB e que tenham representatividade em
nossa cidade, além de fomentar a representação
de outras sociedades médicas que ainda não
possuam atuação regional em São José dos Campos. Além disso, parcerias com outras entidades
associativas do município (por exemplo, OAB, Associação dos Engenheiros e Arquitetos etc., além
de associações representativas de outras áreas
da saúde). Naturalmente, outros projetos, planos,
estão em estudo para verificar a sua viabilidade
no atual momento por que passamos.

Nesta pandemia, intensificou-se o debate
sobre o atendimento médico à distância.
Qual a sua visão sobre a Telemedicina?
Acredito que a Telemedicina é irreversível, que
veio para ficar. Mas não se deve confundi-la tão

somente com teleconsulta, que faz parte da Telemedicina, mas está sendo “vendida” como algo
que veio para acabar com todos os problemas
da medicina. Portanto, acho que a Telemedicina
deve ser bem regulamentada, e não apenas para
essa época de pandemia, evitando que empresas
da área de atendimento médico usem isso para
obterem lucros desmedidos.

Por que o médico deve ser sócio da APM?
O colega médico deve ser sócio da APM SJC para
fortalecermos o associativismo médico em São
José dos Campos, lembrando sempre que nosso
compromisso tem que ser com a vida, a saúde e
a medicina, e que nossas ações têm que ser direcionadas contra tudo e todos os que procurem
rebaixar esses valores. Além disso, possuímos assistência jurídica e profissional, estacionamento
24 horas para quando vierem ao centro da cidade
(com controle remoto), descontos na locação dos
espaços da Casa do Médico, classificados gratuitos no Jornal do Médico e no site, convênios médicos com valores diferenciados e vários outros
benefícios pela APM Estadual.

O que mais o sr. gostaria de deixar como mensagem do novo presidente da APM SJC à comunidade médica de São José dos Campos?
Vivemos tempos difíceis, que pioraram muito
com a pandemia. Com a abertura indiscriminada de novas faculdades de medicina, teremos
muitos colegas se graduando nos próximos
anos. Precisamos nos unir. Juntos, somos mais
fortes!

Conheça os vereadores médicos
Dois médicos assumirão suas vagas no Poder Legislativo de São José dos
Campos a partir de 1º de janeiro de 2021.

Dr. Elton

Elton Alves Ribeiro de Carvalho Junior (Dr.
Elton) (MDB), cirurgião geral, 46 anos,
iniciará seu segundo mandato na Câmara
Municipal, tendo sido o 3º mais votado nas
últimas eleições, com 7.395 votos. Em seu
primeiro mandato (2017-2020), ocupou
a Mesa Diretora como 2º vice-presidente
e também foi membro das comissões de
Saúde (dois mandatos consecutivos); Ética;
Economia, Finanças e Orçamento; e Justiça,
Redação e Direitos Humanos.

Dentre as suas realizações durante o primeiro mandato, destacam-se: Mediação junto à Prefeitura do projeto que resultou no convênio com o BOS – Banco
de Olhos de Sorocaba, para captação de córneas para transplante na cidade,
sem nenhum ônus financeiro ao município; Projeto de Lei (aprovado) que obriga o uso de aparelho desfibrilador em locais de grande circulação de pessoas,
com objetivo de salvar vidas em casos de emergência; Estudo de Políticas Públicas de Saúde Mental (que teve a participação da APM SJC, entregue à Pre-

A APM É LIVRE PARA DEFENDER O MÉDICO E A MEDICINA.
Para ser livre, precisa ser forte. Seja sócio da APM.

25 anos na luta contra o câncer.
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feitura com sugestões de melhorias para o setor); Campanhas de prevenção
ao suicídio e psicofobia, com dezenas de palestras em escolas, elaboração de
cartilhas e uso das redes sociais; Empregar, projeto que buscou a capacitação
e a valorização dos profissionais para recolocação no mercado de trabalho.
José Claudio Mancilha de Faria Barbosa (Dr.
José Claudio) (PSDB) chega pela primeira
vez à Câmara Municipal, tendo sido eleito
com 3.534 votos.
Em sua sétima disputa eleitoral, o médico cardiologista, 54 anos, já havia concorrido duas
vezes a vice-prefeito de Paraibuna, duas vezes
a deputado federal e duas vezes a vereador
em São José. Na legislatura 2013-2016, foi suplente do vereador Walter Hayashi (PSC). AnDr. José Claudio
tes, de 2010 a 2012, foi diretor do DHE (Departamento Hospitalar de Emergência) no governo Eduardo Cury (PSDB). “Pretendo
trabalhar muito pela saúde, defender a criação da Farmácia Popular em São José
dos Campos e a ampliação do tratamento de câncer na cidade. Também defendo
a criação de um Hospital Universitário e atuo na causa animal”.

Fontes: Revista Urbanova, jornal OVALE, Estadão, Gazeta do Povo, Câmara
Municipal de São José dos Campos

Ligue hoje:
3922-1079.

Mande um e-mail: apm@apmsjc.com.br
ou WhatsApp: 98303-4682.

Sobe número de gestantes		
infectadas por HIV no Brasil
Segundo boletim do Ministério da Saúde divulgado em novembro, cerca de 920 mil pessoas vivem
com HIV no Brasil atualmente. Em 2019, foram
notificados 41.919 novos casos, sendo 4.948
(11,8%) na região Norte, 10.752 (25,6%) no Nordeste, 14.778 (35,3%) no Sudeste, 7.639 (18,2%)
no Sul e 3.802 (9,1%) no Centro-Oeste.
Desde 2012, observa-se uma diminuição na taxa de
detecção da doença no Brasil, de 21,9/100 mil habitantes (2012) para 17,8/100 mil habitantes em 2019.
Por outro lado, em dez anos, houve aumento de
21,7% na taxa de detecção de gestantes soropositivas em todo o país, com 134.328 infectadas com HIV.
As regiões Norte e Nordeste apresentam os maiores incrementos na taxa, ambos com 83,3% nos
últimos 10 anos. Já a região Sul, em toda a série

histórica, apresentou as maiores taxas de detecção de HIV em gestantes no País.
Ainda de acordo com o boletim, em 2009 registrou-se 2,3 casos/mil nascidos vivos e, em 2019,
essa taxa passou para 2,8/mil. Na região Sul, a
taxa observada foi de 5,6 casos/mil nascidos vivos, duas vezes superior à taxa nacional.
O aumento pode ser explicado, em parte, pela
ampliação do diagnóstico no pré-natal, melhoria
da vigilância na prevenção da transmissão vertical
do HIV e no uso da terapia antirretroviral (TARV).
A taxa de transmissão do vírus de mãe para filho
durante a gestação pode chegar a 20%, mas se-

Mortalidade - Em relação à mortalidade, no período de 2009 a 2019, houve uma queda de 29,3%,
passando de 5,8 para 4,1 óbitos por 100 mil habitantes, segundo dados do Boletim Epidemiológico HIV/
Aids, do Departamento de Doenças de Condições
Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério
da Saúde (DCCI/SVS/MS) -, que apresenta anualmente informações sobre os casos de HIV no país.
Embora tenha se observado diminuição dos casos,
vale ressaltar que parte dessa redução pode estar
ligada a problemas de transferência de dados entre esferas na gestão no SUS, o que pode acarretar na diferença total de casos entre as bases de
dados municipal, estadual e federal de HIV/AIDS.

Fonte: site da APM
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SHH SERVIÇO DE

HEMATOLOGIA
Serviço(12)de
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3519-3766
contato@shhsjc.com.br
www.shhsjc.com.br
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP

Rua Antônio Saes, 425
(estacionamento à
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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

www.apmsjc.com.br

guindo todos os procedimentos e tratamentos,
essa porcentagem cai para níveis menores que 1%.

Alunos da Anhembi Morumbi realizam I Congresso
Acadêmico de Especialidades Médicas

A ideia de organizar um congresso acadêmico vinha sendo discutida há cerca
de dois anos entre o professor e o aluno Diego Garcia Miranda, presidente da
Comissão Discente. A pandemia acabou por determinar o formato virtual, o que
teve aspectos positivos: possibilitou a participação de palestrantes que teriam dificuldade de agenda e de deslocamento para se apresentarem presencialmente.
A programação trouxe para o debate temas de interesse das diversas especialidades médicas, dentre eles dor torácica, politrauma, reprodução humana,
complicações da Covid-19 e problemas oncológicos. A submissão de trabalhos científicos foi aberta a estudantes de todo o país. O congresso teve 1.300
inscritos, de todas as regiões do Brasil.
Além de docentes do curso, participaram do evento profissionais renomados,
dentre eles o médico e ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta; a dire-

Premiações
Os prêmios aos trabalhos mais bem avaliados no
I CAEM tiveram como patronos docentes da instituição. Confira abaixo:
Prêmio Prof. Dr. João Manoel Theotonio dos
Santos - categoria clínica médica apresentação
oral: autora Isa Araújo Magalhães, com o tema
“Etiologia e Epidemiologia da Sepse e do Choque
Séptico em Pacientes Pediátricos”.

Avaliação dos trabalhos científicos submetidos ao evento

tora nacional de Cardiologia da Rede D’Or São Luiz, Olga Ferreira de Souza;
o chefe da Onco-Hematologia do Hospital Samaritano, Ricardo Rabello
Chiattone; e Taniela Marli Bes, doutoranda pela Universidade de Harvard.
A partir de agora, o congresso deve ser realizado anualmente. Há projeto
para ampliar a programação, com a inclusão de atividades práticas de treinamento presencialmente, o que não foi possível realizar este ano devido à
pandemia. Porém, o formato on-line das apresentações deve permanecer.
O I CAEM foi uma iniciativa conjunta do Diretório Acadêmico Cleusa Ferri
com o Prof. Dr. João Manoel, presidente de honra do evento. Além de Diego
Miranda, a comissão discente teve como membros Mariana Costa (vide-presidente), Luciana Nascimento (secretariado), Paula Lobo (diretora
científica), Gabriela Ferraz (diretora de marketing), Iago Villar (diretor de
artes visuais), Julia Mazzeo (diretora financeira) e Luiza Strass (diretora
de plataforma).

Prêmio Profª. Dra. Paula Vilhena Carnevale Vianna - categoria clínica médica apresentação em pôster: autor Walter West Gregório, com o tema “Implementação de Pictogramas para Melhoria na Adesão
Terapêutica em Pacientes com Baixo Grau de Escolaridade: um projeto de intervenção na Atenção Básica”.
Prêmio Profa. Barbra Rafaela de Melo Santos
Azevedo - categoria cirúrgica apresentação oral:
autor Diego Garcia Miranda, com o tema “Diagnóstico Tardio da Síndrome de Eagle – Relato de Caso”.

Prêmio Profa. Dra. Erika Luana Machado Pedrosa - categoria cirúrgica apresentação em pôster: autora Isabella Cristina Santos de Castro, com o
tema “Benefícios do Diagnóstico do Câncer de Próstata com Ressonância Magnética Multiparamétrica”.
Prêmio Profa. Dra. Michelle Cardoso de Sousa - categoria fundamentação biológica apresentação em pôster: autora Isabelle Bourabebi Costa,
com o tema “Avaliação da Associação da Reatividade Cruzada com a Sintomatologia da Covid-19”.

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.
Siga-nos no Instagram

Curta nossa página no Facebook!

@apmsjcampos

@apmregionalsjc

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

Com o apoio e incentivo do Prof. Dr. João Manoel Theotonio dos Santos, diretor
científico da APM SJC e docente da instituição de ensino, estudantes de Medicina
da Universidade Anhembi Morumbi (campus São José dos Campos) realizaram,
nos dias 19 a 21 de novembro, a primeira edição do CAEM – Congresso Acadêmico de Especialidades Médicas. A iniciativa, aberta ao público, teve como principal
objetivo aprimorar o desenvolvimento e a formação dos alunos, com interações
e conteúdos extra sala de aula. Dessa forma, o congresso foi uma oportunidade
de expandir os conhecimentos previamente adquiridos na graduação, levando
os alunos a uma experiência mais próxima da realidade do mercado.

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

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)

Envelhecer em sociedade
Os velhos incomodam, mas afirmar isso, nos tempos atuais, é politicamente
incorreto. É mais aceito qualificar os idosos como joviais, fofos, uma gracinha,
está tão lúcido, enfim, elogios que camuflam uma discriminação a quem realmente são, sua história, seus valores e ao que representam. Tanto incomodam
que vão para o escanteio, ou por moto próprio (por um “semancol”) ou por
ação da sociedade.
Os velhos incomodam ao se tornarem mais limitados, física ou psiquicamente. Têm enorme dificuldade de se adaptar aos amplificadores auditivos; ouvem mal e por isso ou por qualquer outro motivo são alijados das conversas,
não acompanham as tecnologias, perdem a relevância social e econômica,
vão se tornando um peso.
Outros velhos incomodam. Incomodam por serem ativos, por terem valores
claros, disciplina, opiniões, sinceridade que na juventude às vezes não aparece. Quando lúcidos e ativos, os velhos incomodam os jovens.
Eu gostaria de envelhecer como sempre gostei de viver, adequado à fase de vida.
Na última fase da vida os projetos são mais curtos, os valores mais claros, as
escolhas mais lúcidas. Os relacionamentos são mais antigos, mais enraizados
e, ao mesmo tempo, constantemente renovados, ressignificados. Os aprendizados, destilados pelo tempo, mais verdadeiros. O legado – plante uma árvore,
escreva um livro, participe de ações sociais – vai ganhando importância. Somos
cadáveres adiados que procriam (Fernando Pessoa) ou durante toda a vida somos idosos incompletos, em formação; enfim, idosos não são eles, somos nós.
Há um momento, porém, em que o envelhecimento provoca uma alteração profunda. Em que nos tornamos uma pálida ideia de quem fomos um
dia. É quando advém a fragilidade, a dependência, a demência, e por aí vai.
Quanto mais avançada a sociedade, melhor o amparo que receberemos
nesta fase da vida. Tendo esta perspectiva, incorporando completamente
a possibilidade de nos tornarmos dependentes, fica mais fácil empatizar
com os idosos e cuidar adequadamente. Com esse olhar, já não cuidamos
deles, cuidamos de todos nós. A educação é o maior patrimônio de uma
sociedade. Ela é a mãe do respeito, da consideração pela essência do ser.
Ela que permite à sociedade prosperar em seus valores, diferenciando-se,
criando uma cultura e tornando-se única. A educação de seres tão incompletos que somos se inicia em casa e continua na família ampliada, na

escola e na vida. Valorizar o que aprendemos melhora nosso desempenho
social, e a sociedade de pessoas educadas respeita os seres mais vulneráveis, respeita a humanidade. Investir em educação é o que há de mais
importante para termos uma sociedade desenvolvida e respeitadora de
seus idosos.
Roberto Schoueri Jr., diretor cultural da APM SJCampos

Artigo publicado originalmente no blog da APM no jornal OVALE

Boass!
Festa
Ressonância Magnética
Tomograﬁa Multislice
Ultrassonograﬁa
Mamograﬁa Digital
Densitometria Óssea

(12) 3954-5040

(12) 99661-1622

www.mdimagem.com.br

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.
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$/
mensal por períodos de 3h/semanais. Disponível sala nos períodos da manhã de 9h-12h. A Clínica já possui médico Cardiologista e Endocrinologista e
buscamos parceiras com outras especialidades. Contato: Ana Catarina: (12)
99655-6009 / Luiz Gustavo: (12) 99715-0145
ALUGO – períodos em um Centro Médico, Ed. Tech Tower, Av. Dr. Nelson D’Ávila, 389, sala 105 B, 10º andar. Contato: Maurílio Chagas, tel. (12)
3943-3570
ALUGO salas comerciais e loja no Centro Comercial IRONMAN, no
Urbanova. Tratar com André ou Helio. Tel.: (12) 98121-7200 / 99620-3278.
ALUGO sala de consultório médico, em clínica de alto padrão, mobiliada, com wi-fi e PABX. Ampla sala de espera com ar condicionado e TV. Av.
Anchieta, Jd. Esplanada. Contato: 3947-7020 com Mauricéia.
ALUGO sala para consultório e vendo os móveis. Todos os móveis por
R$ 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 transdutores, 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.

