GIRO RÁPIDO
Um agosto para nunca esquecer
A Associação Paulista de Medicina Regional São
José dos Campos, com o apoio do Parque Vicentina
Aranha, realizou, em outubro, a exposição Hiroshima e Nagasaki: um agosto para nunca esquecer. O
evento foi aberto com uma cerimônia de homenagem às vítimas da bomba atômica.
Todo o material da exposição veio diretamente do
Japão, por intermédio da Associação Médica de Hiroshima. Foram expostos 30 pôsteres com imagens
e textos informativos e cinco DVDs que reúnem
testemunhos dos sobreviventes, documentários e
animações japonesas.
Hiroshima e Nagasaki
O lançamento das bombas atômicas nas cidades de
Hiroshima e Nagasaki ocorreu no final da Segunda
Guerra Mundial, em 6 e 9 de agosto de 1945, respectivamente. Estima-se que cerca de 220 mil pessoas
foram mortas nos ataques, e outros milhares sofreram graves sequelas pela exposição à radiação.

A tragédia guardou histórias simbólicas como a
da menina Sadako Sasaki, que é retratada na exposição. Personagem da luta pela paz, ela tinha
dois anos de idade na época do ataque. Devido à
radiação teve leucemia, e após compreender que a
doença fora causada pela guerra, passou a dobrar
origamis de Tsuru (pássaro da paz) em manifestações públicas por sua saúde e pela paz.
Sobre a Mostra
Desde de 2010, a Associação Paulista de Medicina
(APM), em parceria com a Associação Médica de
Hiroshima e a Prefeitura de Hiroshima, apresenta
a exposição Hiroshima e Nagasaki: um agosto para
nunca esquecer!, com sessões de filmes, fotos e
cartazes que contam a história do lançamento da
bomba de Hiroshima e Nagasaki e suas terríveis
consequências. A exposição já recebeu mais de
1.200 visitantes, entre médicos, alunos de escolas
e público em geral. A exposição itinerante atingiu
cerca de 27 mil pessoas até outubro de 2018, em
13 cidades.

Em novembro: palestra
sobre hábitos de sucesso

Exposição apresenta a tragédia da bomba
atômica em 30 painéis

Durante a palestra, ele pretende ensinar
como fazer para:
• assumir 100% de responsabilidade sobre a
sua vida e os seus resultados;
Mostra já percorreu 13 cidades paulistas, atingindo um
público de 27 mil pessoas; na foto, David Souza Lima,
presidente da APM SJC, e Flávia Tanaka, gestora no
Parque Vicentina Aranha

CLASSIFICADOS | De médico para médico
• ALUGO apartamento novo, com 3 quartos (1 suíte), cozinha com armários,
área de serviço, sala em L, 2 garagens paralelas, hobby box. Vila Adyana, atrás
da Av. 9 de Julho. Contato: (12) 99620-1919 /99660-1919 (Rosali).
• 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$/
mensal por períodos de 3h/semanais. Disponível sala nos períodos da manhã de
9h-12h. A Clínica já possui médico Cardiologista e Endocrinologista e buscamos
parceiras com outras especialidades. Contato: Ana Catarina: (12) 99655-6009
/ Luiz Gustavo: (12) 99715-0145
• ALUGO - apto 1 dormitório, mobiliado com geladeira, fogão, máq. lavar
roupa, máq. lavar louça, microondas etc. Ed. Special Place, Av. Ademar de
Barros, 695, V. Adyana. Contato: (12) 996201919 (Lázaro).
• ALUGO – períodos em um Centro Médico, no Edifício Tech Tower, na Av.
Dr. Nelson D’Ávila, 389, sala 105 B, 10º andar. Contato: Maurílio Chagas, tel.
(12) 3943-3570
• ALUGO salas comerciais e loja no Centro Comercial IRONMAN, no
Urbanova. Tratar com André ou Helio. Tel.: (12) 98121-7200 / 99620-3278.
• ALUGO sala de consultório médico, em clínica de alto padrão, mobiliada, com wi-fi e PABX. Ampla sala de espera com ar condicionado e TV. Av.
Anchieta, Jd. Esplanada. Contato: 3947-7020 com Mauricéia.
• ALUGO sala para consultório e vendo os móveis. Todos os móveis por
R$ 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.

Você tem uma visão clara do seu propósito de
vida? Consegue estruturar suas metas? Estes e
outros temas ligados à disciplina e aos hábitos
de sucesso serão abordados em palestra a ser
realizada pela APM São José dos Campos no dia
22 de novembro. O palestrante, Henrique Vissotto, é psicólogo e professor universitário nos
Estados Unidos.

• 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, 50
m², 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.

• criar novos hábitos de sucesso e eliminar hábitos sabotadores;
• pedir pelo que quer;
• parar de reclamar, eliminar a procrastinação e
tomar as ações necessárias;
• utilizar técnicas que as pessoas de sucesso
utilizam para atingir seus objetivos;
• identificar que o resultado de um mesmo
evento pode ser positivo ou negativo de acordo
com a sua reação.

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

• libertar-se de crenças limitadoras e do negativismo do seu passado;
• criar uma visão clara do seu propósito de vida;
• alinhar a sua paixão com a sua vida pessoal e
profissional;

O que: Palestra Princípios, Disciplina e Hábitos de Sucesso
Quem: Henrique Vissotto

• estruturar suas metas para que possa atingi
-las facilmente;

Quando: 22 de novembro, às 19h

• utilizar técnicas de visualização e meditação;

Informações: (12) 3922-1079 		
ou apm@apmsjc.com.br

• perseverar para superar os obstáculos porque
eles são oportunidades;

Novos associados

Onde: Casa do Médico

Facebook e
Instagram
A página da APM São José dos Campos mudou para facebook.com/apmregionalsjc.
Curta a nossa página e fique por dentro das
atividades da Associação!
Agora também temos perfil no Instagram:
apmsaojosedoscampos. Siga-nos!

A APM SJCampos saúda e dá boas-vindas
a seus novos associados!

• Bruno Carvalho Simi – clínica geral
• Carla Cecília Mulin - hematologia e hemoterapia
• Carolina dos Santos Scarpa – pediatria / nutrologia
• Eduardo Fernandes Silva – anestesiologia
• Hayla Carriel Rabelo Serdeira
• José Fernando de Macedo – ginecologia e obstetrícia
• Maria Gabriela Gonçalves Coura – dermatologia

• VENDO microscópio cirúrgico ZEISS (OPM), modelo antigo, adequado para
pequenas cirurgias. Contato com Francisco (12) 3652-4204 / (12) 98848-4886.
• ALUGO – sala comercial de 51m², pronta, com piso, teto, luminárias
e instalação para ar condicionado, no Edifício Alpha Office Place, Rua
Itajaí, 80, sala 312, 1º andar, Jardim Aquarius (ao lado da FAAP e da locadora
de veículos, no Anel Viário). 01 vaga de garagem. As divisórias ficarão a critério
do inquilino, negociáveis (desconto no aluguel). Contato: (12) 39213226 /
39411294 / (12) 981085555.

• Natalia Poli Okamoto Mino – pediatria
• Rafael Mendes Palhares – cirurgia vascular
• Renata Lameira Oliveira – generalista
• Renato Fanchiotti Costa – angiologia
• Roseane Feitosa Magalhães Lopes – radiologia e diagnóstico por imagem
• Vivian Guimarães Carvalho C. Gomes

Dia das Crianças com muita alegria!

Instituição atende a 99
crianças de 0 a 5 anos,
no Bairrinho, região leste

A APM São José dos Campos realizou, no dia 9 de outubro, a entrega de
presentes do Dia das Crianças no CECOI Maria Cursino, localizado no Bairrinho, região leste da cidade. A instituição é administrada pela Associação
Missionários da Santíssima Trindade e mantém cinco salas de aula de pré
-escola e Infantil, atendendo a 99 crianças na faixa de 0 a 5 anos.

“Foi extremamente gratificante realizar essa ação”, afirmou Renata Calado
de Souza Lima, diretora social da APM SJCampos. “É muito bom receber o
carinho das crianças e da equipe que administra a instituição”.

Renata Calado de Souza Lima,
diretora social da APM São José
dos Campos, coordenou a entrega dos presentes aos pequenos

A Associação Missionários da Santíssima Trindade tem como missão “contribuir na formação intelectual para o exercício da cidadania com competência e liderança promovendo a paz.” A instituição foi fundada em 1965
por um grupo de freiras que trabalhavam com propósito social, executando
projetos voltados para atender crianças e adolescentes, com apoio de empresas e doações voluntárias.
Biblioteca
Dentre os projetos atuais do CECOI Maria Cursino está a implantação de
uma biblioteca, para a realização de atividades de leitura com as crianças.
Para isso, a instituição necessita de doações de livros infantis, para a faixa
etária de até 5 anos.
Se você tem livros para doar, por favor, encaminhe à Casa do Médico.
Nós enviaremos ao CECOI. Desde já, agradecemos a sua colaboração.

Semana do Médico é sucesso
Atrações para todos os públicos foram organizadas com carinho pela
Diretoria da APM São José dos Campos, para comemorar o Dia do Médico em 2018.
A programação começou no dia 2 de outubro, com a abertura da exposição
Hiroshima e Nagasaki: um agosto para nunca esquecer, no Parque Vicentina
Aranha (leia mais na pág. 5). No dia 13, muita diversão para toda a família, no
jogo Médicos x Dentistas, realizado no Campo da Companhia da Bola. Os dois
times se empenharam bastante e a disputa foi acirrada, com resultado final
de 10 x 7 para os dentistas. Depois, tudo acabou em um gostoso churrasco!

Dia 16 foi a vez do Athos, o Mágico, divertir crianças e adultos em apresentação na Casa do Médico. Na tradicional Missa dos Médicos, dia 18, na
Catedral São Dimas, um momento de reflexão e oração por aqueles que
diariamente se dedicam a promover a saúde.
Encerrando com chave de ouro as comemorações, o grande Baile do Médico
reuniu 400 pessoas no Clube de Campo Santa Rita, oferecendo momentos
de encantamento, confraternização e alegria aos presentes. Aguarde a cobertura completa nas edições de novembro e dezembro do Jornal do Médico!
O time da saúde: Médicos x Dentistas

Exposição Hiroshima e Nagasaki:
um agosto para nunca esquecer
Athos, o Mágico, durante sua
performance na Casa do Médico

• 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.
• DIVIDO sala de consultório médico em clínica de Alto Padrão na Vl.
Adyana, próximo ao Hospital Policlin da Nove de Julho. Ampla recepção
com secretária, elevador para cadeirantes, Estacionamento para Clientes, Ar
condicionado, Internet, Banheiros acessíveis na recepção e consultório, Brinquedoteca, equipe médica e odontológica já formada. Tel. (12) 991415531
Dra. Katia Ferrer - Cirurgiã Plástica.
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AGENDE UMA VISITA

Natal Solidário

EDITORIAL

A Clínica de Epidauro tornou-se famosa na
Grécia Antiga por propor uma forma de cuidar
daquele que a procurava com um olhar multifatorial. O doente chegava e era tratado de forma
integral, não só dos aspectos físicos e mentais,
mas também na instância espiritual.
Cuidava-se para que tivesse uma alimentação
saudável, sono contínuo e tranquilo, banhos
termais, leitura de textos clássicos, participação
em peças teatrais, uso de medicamentos de origem fitoterápica, óleos de origem animal e substâncias minerais, a par de atividade física como
recurso fundamental para a recuperação. O paciente era convidado a refletir sobre sua vida e
atividades que poderiam tê-lo levado a adoecer.

www.apmsjc.com.br

A postura diversificada dos terapeutas, com várias frentes de atuação, concorria para o êxito
dos tratamentos. Muitos se curavam e saíam
transformados dessa experiência no cuidar-se.
Talvez o mais importante dessa proposta de
tratamento não fosse o curar-se como finalidade, mas sim o que fazer e modificar em sua postura de vida depois de participar dessa vivência.
A “cura” da doença em si, talvez fosse a parte
mais fácil do processo.

O modelo de tratamento, segundo essa visão
multifatorial, apontava para a necessidade de
um processo reflexivo para que as transformações ocorressem. A mudança, entendida como
metanoia, implicava a decisão de criar e escolher um futuro possível, saudável, diferente do

provável, neurótico e repetitivo. Somente assim
mudariam por inteiro, incorporando a alegria de
viver em suas vidas, o gozo, o prazer, o riso, a
condição de estar de bem consigo mesmos!
Talvez o maior legado da Clínica de Epidauro
tenha sido esse: o “doente” que por ali passou
não mais será o mesmo. A metanoia acontecia
e quem lá entrava saía transformado!
As mudanças estruturais para cuidar de sua
saúde de forma ativa, pois o futuro depende
desse cuidar, torna a pessoa responsável por
seu porvir, por sua saúde, para que a vida tenha
sentido!

“Mens sana in corpore sano” é a proposição de
Juvenal.
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Recentemente entrou em cena no mundo o terceiro conceito de inteligência. O primeiro, proposto
no começo do século XX, explicita o conceito de
QI ou quociente intelectual; o segundo, proposto
na década de 90, do século passado, propõe o
conceito de QE, ou seja, quociente emocional, e
finalmente, na primeira década do século XXI, surge o conceito de QS ou inteligência espiritual. Ter
inteligência espiritual implica saber-se responsável pelos conflitos, (quaisquer que eles sejam) a
par de saber-se implicado em buscar e em ser a
solução. Cuidar de nossa espiritualidade significa
manter-se saudável de corpo e alma!
Como médicos que somos, é de nossa responsabilidade cuidar do outro e cuidarmos de nós
mesmos. Não podemos nos fragmentar e perder a visão da totalidade. Todos queremos estar
bem, difícil é aceitar que somos responsáveis
por pagar o preço do custo da Vida!
Dia 18 de outubro comemorou-se o Dia do Médico e seria interessante refletir sobre nossos
desafios, aprendendo com os ensinamentos da
Grécia Antiga.
O grande filósofo Kant foi o arquiteto da quarta

pergunta que podemos e devemos fazer para
nos sabermos: Quem sou Eu? Que estou fazendo aqui? Por que tudo isto acontece comigo? E,
finalmente, a quarta questão, que muito incomoda: Qual a minha responsabilidade diante de
tudo quanto acontece comigo?
Enquanto não nos responsabilizarmos por tudo
quanto acontece conosco, não mudaremos
o mundo nem a forma de nos cuidarmos. Que
nossa classe tenha sabedoria para cuidar de si
própria, como tem para cuidar do outro.
Feliz Dia do Médico e um excelente mês
de outubro.

Maria Zélia de Alvarenga. Médica psiquiatra
David Alves de Souza Lima. Médico psiquiatra
e Presidente APM SJCampos

URC doa exames de mamografia
no Outubro Rosa
Em parceria com a ONG Américas Amigas, a URC
Diagnósticos por Imagem realizou, em outubro,
100 exames de mamografia gratuitamente para as
mulheres assistidas pela organização não governamental. O mês de outubro é dedicado mundialmente à conscientização e divulgação de informação
sobre o câncer de mama, campanha lançada da
década de 1990 e conhecido como Outubro Rosa.
A doença, segundo dados do Instituto Nacional de
Câncer (INCA), é o segundo tipo de câncer mais
comum entre as mulheres no mundo e no Brasil,
(atrás apenas do câncer de pele não melanoma).
Isso significa que 28% dos novos casos de câncer
detectados anualmente são câncer de mama.
A ONG Américas Amigas se dedica desde 2009
à redução das taxas de mortalidade entre as mulheres brasileiras, principalmente de baixa renda,
através da doação de mamógrafos, exames de mamografia, ultrassonografias e biópsias. Também
realiza treinamento e capacitação de profissionais
da área e promove iniciativas de conscientização e
informação sobre o câncer de mama.
Saiba mais em www.americasamigas.org.br

PLANI.COM.BR

Nutrição na Pediatria
No dia 25/9, a APM São José dos
Campos realizou o evento “Parte 2:
Nutrição na Pediatria”, com excelente
participação dos colegas da especialidade e áreas afins.

Innovation Summit
O Innovation Summit Health Care foi
realizado na APM São José dos Campos no dia 19/9, propondo um desafio
para as startups: apresentar inovação
para a área da saúde, em todos os
seus segmentos.

Defesa Profissional
David Souza Lima, presidente, e Israel Diamante Leiderman, diretor de
Defesa Profissional da APM SJC, estiveram dia 10/9 na APM Estadual para
discutir estratégias de negociação
com as operadoras de saúde.

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

Outubro – Mês do Médico

Iniciamos nossa campanha Natal Solidário, para a doação de brinquedos, roupas e calçados às 160 crianças da
creche das Irmãs Carmelitas (antiga Nica Veneziani). A
faixa etária é de 3 a 13 anos. Para esta atividade, contaremos, mais uma vez, com o apoio dos estudantes de Medicina da faculdade Humanitas. Informe-se na APM sobre
detalhes da doação (tamanho da roupa e do calçado e sexo
da criança) e participe desta importante ação de responsabilidade social da Associação: tel. 3922-1079 ou
Whatsapp 98303-4682.
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• Tomografia Multislice
(Angiotomografia Coronariana)
• Ressonância 3 Tesla
(Exames de Coração)
• Ultrassonografia
• Biópsias / Punções
• Radiologia Digital
• Mamotomia
• Elastografia
• Doppler 3 D
• Medicina Nuclear / PET CT
• Exames Laboratoriais

contato@shhsjc.com.br
www.shhsjc.com.br
São JoSé doS CampoS, Sp

Rua Antônio Saes, 425
(estacionamento à
Rua das Monções)

São José dos Campos
• Av. Andrômeda, 227 - lj 140 - Jd Satélite
• Av. Nove de Julho, 305 - Vila Adyana
• Rua Paraibuna, 811 - Jd São Dimas
Jacareí
• Av. Major Acácio Ferreira, 500 - Centro
Central de Agendamento:

(12)3797-5411

Responsável Técnico:
Dr. Arilton José dos Santos Carvalhal • CRM 28348/SP

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

Equipe médica
especializada em
Hematologia Geral
e Onco-hematologia

Laboratório qualificado
em doenças do sangue
Transplante Autólogo
de Medula Óssea

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

Hematologia
Serviço(12)de
Hematologia
3519-3766

