ARTIGO
Uma EXCELENTE novidade para
o tratamento da Enxaqueca
A ENXAQUECA (ou MIGRÂNEA) é uma doença neurológica, que causa grande sofrimento para 18%
a 20% da população feminina e 8% a 9% da masculina no Brasil, sendo que 1,5% a 2,2% sofrem de
ENXAQUECA CRÔNICA - no mínimo 15 dias por mês
de crises, por pelo menos 3 meses. Muitos têm dor
diariamente!
Além do sofrimento físico e emocional causado pelos sintomas, que podem durar até 72 horas, existe
um importante prejuízo social e econômico.
O tratamento é realizado com mudança de hábitos
alimentares, atividade física aeróbica moderada,
evitar jejum prolongado, evitar acordar muito tarde,
reduzir fatores estressantes e outras medidas, além
de medicamentos profiláticos, quando se tem mais
de 3 crises por mês.
Atualmente, são utilizados como tratamento profilático:

•ß-bloqueadores: especialmente propranolol e
atenolol.
•Bloqueadores de canais de cálcio: utilizados em
crianças e adultos, principalmente a flunarizina.
•Drogas antiepilépticas: divalproato de sódio e
topiramato, os demais praticamente sem eficácia.
•Drogas antidepressivas: principalmente amitriptilina, nortriptilina e venlafaxina.
•Na enxaqueca crônica, a toxina botulínica A.
Porém, todas essas drogas também são utilizadas
para tratar outras condições médicas, nenhuma específica para enxaqueca, e frequentemente podem
ocorrer efeitos colaterais.
Já vem sendo estudada há alguns anos, a evidência da participação do peptídeo relacionado com
o gene da calcitonina (CGRP) nos mecanismos de
sensibilização central da dor e na fisiopatologia da
enxaqueca. Os estudos levaram ao desenvolvimento de tratamentos dirigidos a limitar sua atividade

biológica, entre os quais se encontram quatro novos anticorpos monoclonais contra a referida molécula ou seu receptor.
Já em uso nos EUA há alguns meses, conseguem
uma redução na frequência e intensidade de no
mínimo 50%, com praticamente nenhum efeito
colateral.
Previsão de chegar ao Brasil para meados de 2019
(ou antes ), ao menos 2 das 4 drogas já em uso, que
são : Erenumab SC, Fremanezumab SC, Galcanezumab SC e o Eptinezumab EV , todos aplicados 1 x
ao mês.
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Natal Solidário supera expectativas
A Tomovale, com o apoio da Associação Paulista de Medicina de São José dos
Campos, oferece a oportunidade de aperfeiçoamento profissional para os médicos da região. Sob a coordenação do Prof. Dr. Suélio Marinho de Queiroz, o
programa recebe anualmente candidatos de todo o país para participar do processo seletivo.

Portanto, uma excelente opção terapêutica, sendo o primeiro medicamento específico para essa
doença e com baixíssimos efeitos colaterais, com
aplicação mensal, para aliviar o sofrimento dos portadores de enxaqueca.

Cursos de Residência Médica oferecidos pela Tomovale em 2019:

Oswaldo Couto Junior
Neurologista e cefaliatra

O início do treinamento está previsto para março de 2019.

• 8 vagas Curso de Aperfeiçoamento em Radiologia e Diagnóstico por Imagem
• 3 vagas Curso de Aperfeiçoamento em Ultrassonografia
• 8 vagas Nível 4 (2 Corpo, 2 Mama, 2 MSK e 2 Geral).

Cine Debate
No dia 11 de dezembro, o Cine Debate exibiu o filme Para sempre Alice, seguido de debate com o médico geriatra Roberto Schoueri Jr. e o
médico neurologista Oswaldo Couto Jr. O filme aborda a Doença de Alzheimer através da história de uma professora universitária que, aos
50 anos, começa a perder a memória, apresentando sintomas desse
mal com incidência crescente nos idosos.

ABN e Soc.Brasileira de Cefaléia

Mais uma vez, a união de esforços da comunidade médica, pacientes, familiares e amigos viabilizou a realização do Natal Solidário da APM São José
dos Campos. Este ano, a mobilização e o envolvimento de todos e o empenho da Diretoria da Associação superaram as expectativas, possibilitando a
doação de presentes e roupas a crianças de duas instituições: a Obra Social
Maria Teresa de São José (antiga Creche Nica Veneziani) (140 crianças) e
Cecoi Maria Cursino (100 crianças).
A APM São José dos Campos agradece a todos os doadores (veja lista
nesta página), aos alunos da Faculdade de Ciências Médicas Humanitas,
que ajudaram na distribuição dos presentes, ao Papai Noel Sr. Dimas Antônio Machado, e à sempre dedicada e eficiente Daniela Rosa Santos Garcia,
secretária da Associação.

Hélio Alves de Souza Lima, diretor de Comunicação da APM SJC, ajuda o Papai Noel
com os presentes, na Obra Social Maria Teresa de São José

Renata Calado de Souza Lima, diretora Social da APM SJC: “Foi um momento muito
agradável, cheio de carinho, e regado de gratidão a Deus”

Alunos da Faculdade de Ciências Médicas Humanitas ajudaram na entrega; David Alves
de Souza Lima, presidente da APM SJC (de camisa azul), também esteve presente

Informações:
centrodeestudos@tomovale.com.br

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.

(12) 3202 6215 / 99640 0439 (whatsapp)
• 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.
• 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.
• 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.

Obs.: Imprescindível diploma em medicina

Novos associados

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

• Ana Carolina Santos Rennó – Acadêmica
• André Luiz Vaitsman Chiga – Cardiologia
• Barbara Monteiro Moreira – Anestesiologia
• Carlos Alberto Ranzani Silva – Clínica Médica
• Hayla Carriel Rabelo Serdeira
• Cibelle Dias Magalhães – Cardiologia

• Joney Fabio de Melo Aragão – Ginecologia
• Leonardo Amarante Pereira
• Li Shu Chuan – Acupuntura
• Marcos Antonio da Silva – Cirurgia Geral
• Patricia Sayuri Ueno – Clínica Médica

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!

Parceria
Taekwondo – Academia Fabiano Morciani. 15% de desconto para associados da APM e dependentes. Todos os associados podem frequentar a academia por uma semana para conhecer as instalações e a arte
marcial Taekwondo. No mês de aniversário, o associado tem direito a 30
dias gratuitos para frequentar, e nos meses de maio e agosto – em função das comemorações dos dias das Mães e dos Pais – os pais e mães de
alunos já matriculados também podem frequentar por 30 dias isentos
de pagamento de mensalidade.
*Os descontos só serão concedidos mediante apresentação da carteirinha de associado
e/ou cupom de desconto. Os descontos não são cumulativos com promoções vigentes.

Mais informações:
Academia Taekwondo Fabiano Morciani
Av. Manoel Borba Gato, 128 – Jd. Esplanada, SJC - (12) 3913-4712
Facebook: taekowndofabianomorciani
Site: www.fabianomorcianitaekwondo.com.br

Muito obrigado
A APM São José dos Campos
agradece profundamente aos colegas, pacientes, familiares e amigos
que doaram brinquedos e roupas à
campanha Natal Solidário 2018.
Adriana Carvalho
Ana Zélia de Melo Kinker
Anderson Freitas da Silva e Maria Luiza
Horta B. da Silva
Associação Santa Casa Saúde de São José
dos Campos
Bruna Malburg Freire Meira
Camila Kallaur
Camila Langeani
Carolina Flores
Carolina Nacif
Carolina Santos Name
Clarisse Gusmão
Claudia Carvalho
Clínica Leiderman (Israel Diamante Leiderman e Maria Luiza Braga Leiderman )
Clínica Reproferty (Fernando Macedo)
Cristina Louzada Landman
Débora de Melo Kinker
Denise da Silva Dias
Dirce Tomoe H. Murakami
Djanete Barbosa de Melo

Edna Maciel e Luiz Carlos S. Maciel
Elianne Buainain Sarkis
Élide Regina Nozaki
Elisa Coppio Pinoti
Elisa Kazumi Sawaguchi
Elizabeth Maria F. Leite Silveira e Luiz
Antonio Silveira
Eurico Brasil Nogueira
Fábio Roberto da Silva Baptista e Ivany
Baptista
Fabiola Sawaguchi Faig Leite
Faculdade Humanitas
Fernanda Marangoni Fernandes
Fernanda Sobreiro Alfinito
Flavia Helena Pereira Otami
Francir Veneziani Silva
Galiano Brazuna Moura
Gilberto Benevides
Gislene Maria de Sales
Heloisa Marques Zaghetto
IOV
Isabel Mazzuco
Isnard Coppio
Jaime da Conceição Araujo
Jaqueline Peres
João Carlos Arduini e Mariana Arduini
João Manuel F. Simões C. Maio
João Manuel Noronha
Juana Montecinos Maciel
Julia Leite

Juliana Branchini
Juliana C. Fenley
Kadja Froes
Karine Alessandra de Moura Miranda
Kelly Lúcia Carneiro Arantes
Leandro Dalla Villa e Mirela Dalla Villa
Leandro de Melo Pinheiro
Leila Maria M. Pessoa de Melo
Lenisa Scarpel M. Bolonetti
Ligia Perez de Paula
Lola Souza Godinho
Luciana Alvarenga Cedaro
Luciane Matos Carvalho
Luiz Alberto S. Vantine
Madson Mendes
Marco Antonio Fioravante e Maria Teresa
Fioravante
Maria Angelica Ribeiro
Maria Aparecida F. Lobo
Maria Emilia Pontedeiro
Maria Henriqueta Rennó
Maria Margarida F. Alves Isaac
Maria Stela Merícia dos Santos Paixão
Maritchela Mendonça Pacheco
Marlene Brazuna e Galiano Augusto
Marli Fatima Priante dos Santos
Maura Mota Leite
Monique Medeiros de Brito Resende
Nathalia V. Ghilarducci Caterina
Nicole Mendes de Carvalho Vilela Braz

Noelci Tutui (Clínica de Olhos Jikei)
Othon Mercadante Becker
Paolla Sanchez Trindade Pellissier
Priscila Castro
Priscila Kenia Vasconcelos
Regina Daroz Moreira
Renata de Moura Alvares Castilho
Renata Lucia Calado Souza Lima e David
Alves de Souza Lima
Ricardo Sebbe e Tatiana Sebbe
Ricardo Sebbe e Tatiana Sebbe
Roberta
Roberta Pereira Batistela
Roberto Schoueri Junior
Rodrigo José Rodrigues da Silva
Samara Lopes Cury Maroun
Sebastião Junior Bezerra Muniz
Sérgio dos Passos Ramos e Silvia Ramos
Sheila Politi Crespim
Silvia Aparecida Capizzani e José Carlos
Silva
Talita Botton Bortoluzzi
Tatiana Camargo dos Santos
Tatiana Sebbe e Ricardo Sebbe
Tiago Rossi
Ticiana Garcia
Wanderson Prado Leite
Wellington Rangel da Rocha e Ana Maria
Anselmo da Rocha

EDITORIAL
João Manuel Maio
Diretor Cultural APM SJCampos

Uma colega me disse uma vez que Medicina não
é profissão, mas uma opção de vida. De certa
maneira, o médico fica meio à margem da vida,
dando suporte e cuidando daqueles que se ocupam em viver as suas próprias. A verdade é que
a Medicina levada a sério é um servir constante,
em que frequentemente você abre mão de seus
compromissos pessoais, se esquece de você
mesmo e deixa pra viver a própria vida nos intervalos, se você quiser honrar o Juramento de
Hipócrates.
Ser médico, Dra., é nunca parar de estudar; é
sacrificar o tempo com a família e os amigos; é

Lamento por não estar presente à sua Formatura, mas a logística era complexa e espero que
você compreenda e me perdoe, mas tenha a certeza de que faço parte da sua torcida organizada
e sempre terei muito orgulho em dizer que sou
testemunha do quanto você se esforçou para
se formar. Tenha sempre em mente que em nenhuma outra profissão se exige tanto quanto se
exige de um Médico, a começar pelo fato de ser
o único profissional de quem se espera que trabalhe de graça. De nenhum outro profissional se
espera isso, mas de um médico, sim. Exemplo:
você está num avião em viagem de lua-de-mel, a
comissária pergunta se há algum médico a bordo, você imediatamente se apresenta e a partir
daí fará o que for necessário para ajudar naquele
momento, sem parar pra pensar um segundo
sequer se será ou não remunerada por isso, porque se você não agir assim, ficará mal com você
mesma e sentirá se desviando da sua missão.

Concluindo, Medicina é uma profissão das mais
importantes, que vai exigir de você dedicação
e estudo permanentes. Uma profissão na qual
você vai se lembrar de você nos horários que
sobrarem, mas é a profissão mais gratificante de
todas, portanto Parabéns, muito sucesso e que
você SEJA MUITO FELIZ na sua carreira, aceitando os desafios que se apresentarem, lembrando
sempre que os Médicos nunca se formam!
João Manuel Maio
Diretor Cultural da APM SJCampos
*Carta enviada a uma jovem e querida amiga,
a cuja formatura o autor não pode comparecer.

Médico – a serviço da vida!
Nas horas “mortas” da madrugada, enquanto
a imensa maioria dos cidadãos usufrui de seu
merecido repouso, alguns velam a madrugada,
num combate feroz contra a dor, a morte e o
sofrimento.
Em meio a gemidos, reclamos, desespero e
agonia, exercitamos o duro ofício de oferecer
remédio, alívio, resgate e, quando necessário,
consolo.
Pagamos um preço elevado: envelhecemos mais
cedo, nosso sono é desregulado, a alimentação
desregrada, o estresse elevado. Nossas famílias
se privam de nossas presenças, nossas camas
ficam vazias. Ostentamos elevados índices de
distúrbios orgânicos e emocionais pelo rigor de
nossas batalhas.

Mas escolhemos este caminho por amor à vida.
Sabíamos que seria difícil e desgastante. 		
E, embora alguns destoem de nossos ideais e
nos envergonhem com suas posturas e condutas, a esmagadora maioria luta suas pelejas com
devoção e dignidade.
Embora soubéssemos que seria um árduo caminho, não tínhamos consciência plena de que
também sofreríamos com a incompreensão e
ingratidão de muitos, e tampouco poderíamos,
nem em nossos piores pesadelos de jovens
idealistas, imaginar que seríamos alvos preferenciais de uma terrível campanha ideologicamente concebida e orquestrada, com o único
objetivo de nos desmoralizar e demonizar frente
àqueles que precisam de nosso trabalho. Mas
continuamos, apesar de tudo, acreditando na
importância e beleza de nosso ofício, e vencen-

do a maioria das batalhas contra as doenças e as mortes evitáveis.
E continuaremos a nos emocionar com uma vida salva, uma dor
aplacada ou mesmo com a dor da perda por parte de um completo
estranho.
Continuaremos, todos os dias e o dia todo, em prontidão para
combates que nunca são simulados, e faremos o melhor que pudermos.

Quality Cancer Care: Recognizing Excellence
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Não, não somos nem deuses e nem semideuses. Somos pais,
mães, filhos e filhas, cidadãos, gente, seres humanos. Precisamos
de descanso, de compreensão, de apoio. Precisamos de dignidade
para trabalhar com a plenitude de nossas capacidades. Podemos
errar, mas nunca por ser esta nossa intenção, mas porque nosso
trabalho nos dá, às vezes, uma janela de poucos minutos ou mesmo segundos para tomar decisões gravíssimas.
E, quando ouvimos um agradecimento ou um gesto de reconhecimento, cada vez mais raros nestes dias de valores corrompidos e
distorcidos, sentimos que tudo valeu a pena.
João José de Souza – médico sanitarista

www.apmsjc.com.br
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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.

PLANI.COM.BR

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

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

SHH Serviço de

Hematologia
Serviço(12)de
Hematologia
3519-3766
• 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

São José dos Campos
• Av. Andrômeda, 227 - lj 140 - Jd Satélite
• Av. Nove de Julho, 305 - Vila Adyana
• Rua Paraibuna, 811 - Jd São Dimas

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

Jacareí
• Av. Major Acácio Ferreira, 500 - Centro
Central de Agendamento:

(12)3797-5411

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

Adquira já seu plano!
www.unimedsjc.coop.br
centraldevendas@unimedsjc.coop.br

0800 727 7270

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

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

Ainda agora eu conversava com a minha esposa
sobre a sua formatura e ela me disse “Mas já?”.
Pois é, mas já! Seis anos se passaram rapidamente, e eu ouso dizer que na carreira de um
médico essa é a fase mais rápida. Espero que
você siga nessa estrada até o fechar das cortinas
de sua vida, e que sempre faça por merecer o seu
próprio esforço e a aposta feita pelos seus pais,
professores, e outros tantos que acreditaram e
investiram em você e nesse seu sonho.

tar que, apesar da dor, da miséria da angústia,
do sofrimento que parecem não ter fim, o ser
humano é a obra prima da natureza e que esta
é uma vida que merecer ser vivida, e que lutar
por ela, lutar pelo direito que todo cidadão tem
de vivê-la com saúde, dignidade e felicidade, é a
sua maior missão.

DR. MARCO ANTONIO FIORAVANTE • CRM: 46027/SP

Prezada Dra.,

abrir mão dos momentos de lazer; é ficar sem
almoçar e sem dormir; é estar 24 horas à disposição, mesmo nos sábados, domingos, feriados,
nas férias, no cinema, no restaurante e até no
motel. É ser goleiro de um time que já entra
desfalcado em campo e mesmo assim tem que
ganhar o jogo; é atender de graça um paciente
que não pode pagar; é lutar o tempo todo contra
a morte e ouvir dos familiares do paciente que
se ele se salvou foi por graça de Deus, mas se
morreu foi por culpa do médico. É trabalhar em
condições difíceis no atendimento a pessoas
sofridas, malnutridas, revoltadas e entregues
à própria sorte, que muitas vezes se despedem
sem ao menos um obrigado, mas nem assim
abandonar seus ideais; é ser responsabilizado
pelos desvarios dos políticos. É ser vidraça o
tempo todo, por mais forte que seja; é participar
do mágico momento em que uma criança vem
ao mundo e no mesmo dia ter que comunicar a
alguém a morte de um ente querido; é participar
de congressos internacionais e voltar cheio de
novas ideias e propostas terapêuticas e depois
ouvir do paciente que não tem dinheiro para
comprar o remédio, nem fazer os exames. É ganhar salário de operário e ter que manter a postura de um diplomata; é, acima de tudo, acredi-
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