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RETROSPECTIVA 2021
Foi mais um ano difícil, com desafios diários a serem vencidos. Mas foi também o ano que nos trouxe a esperança de dias melhores. 

Confira nesta edição do Jornal do Médico as principais atividades e realizações da Associação Paulista de Medicina Regional São José dos Campos.

JANEIRO

FEVEREIRO

Posicionamento sobre a vacinação

Moção honrosa

A pandemia pelo olhar dos médicos

Em manifesto amplamente divulgado nos canais de comunicação e mídias sociais, a 
APM São José dos Campos se posicionou sobre a Covid-19 e vacinação. O documento 
foi elaborado em consonância com a APM Estadual e o Conselho Federal de Medicina 
(CFM). Paralelamente, a Regional lançou uma campanha nas redes sociais em prol da 
vacina, com o intuito de contribuir para a conscientização da população quanto à im-
portância da imunização em massa para conter a pandemia do novo coronavírus. Essa 
iniciativa veio se somar à ação que já vinha sendo desenvolvida desde 2020, visando 
orientar quanto às medidas de higiene e segurança para prevenir o contágio.

A Câmara Municipal de São José dos Campos aprovou por unanimidade 
Moção Honrosa aos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionais e aos demais profissio-
nais da Saúde, “registrando o reco-
nhecimento pelos serviços prestados 
no atendimento de pacientes diag-
nosticados e com suspeita de Co-
vid-19”. O documento é de autoria do 
vereador Zé Luis. Em sua justificativa, 
o vereador lembrou que “infelizmen-
te, alguns profissionais chegaram a 
perder suas vidas para o coronavírus, 
buscando salvar pacientes vítimas da 
doença”.

Apesar de toda a tecnologia e todo o suporte que nós temos, quando o indi-
víduo é internado em um ambiente isolado como o de uma ala Covid, da qual 
participo diariamente, todo o apoio, a família, naquele momento, somos nós, 
médicos e demais profissionais da área da saúde.

Fabio Baptista, cardiologista e diretor da APM SJCampos

A Edição Especial do Jornal do Médico trouxe a visão de médicos de 
diversas especialidades sobre a pandemia. Eles compartilharam suas 
reflexões, experiências, aprendizados, medos e preocupações. Veja a 
seguir algumas frases pinçadas desses depoimentos

Campanha de conscientização da APM SJC nas mídias sociais

Nós, seres humanos, que nos achávamos poderosos e donos do planeta, per-
cebemos nossa fragilidade face a um inimigo microscópico, mas a união no 
distanciamento, a solidariedade entre os desiguais e a ciência empunhada 
como espada salvadora mostraram que nenhum de nós é tão bom quanto 
todos nós juntos!

João Manuel Maio, especialista em clínica médica e homeopatia e 
diretor da APM SJCampos

Ao deixar minha esposa e filhos em casa, sabia que poderia ser o dia em que 
me contaminaria e que eventualmente poderia estar intubado 3 dias depois. 
Mas, ao voltar, também sabia que não poderia falhar, expondo-os ao risco de 
contaminação.

Walter Miyamoto, coloproctologista, cirurgião-geral e diretor da APM 
SJCampos
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Quando começou a pandemia, eu parei. Exerço a Medicina atualmente por 
escolha. Não dependo do consultório financeiramente. Me afastei, mudei 
de cidade e tentei viver sem ser médico. Para não abandonar minhas 
pacientes, criei mecanismos para continuar orientando-as. Mas, não con-
segui. A vocação falou mais forte e eu voltei. Não consegui negar minha 
profissão. (...) Eu não pude deixar de Ser Médico. Voltei porque amo minha 
profissão e amo minhas pacientes.

Sérgio dos Passos Ramos, ginecologista e conselheiro da APM 
SJCampos

A pandemia acelerou algumas pautas importantes e temas relevantes, 
como a saúde integral do indivíduo.

Nathalia Caterina, médica do trabalho e diretora da APM SJCampos

Tenho certeza de que continuaremos nos adaptando e fazendo o melhor 
possível por nossos pacientes e por nós mesmos.

Pedro Luiz de Brito, cirurgião geral e pediátrico e diretor da APM 
SJCampos

O isolamento, principalmente para os mais idosos, tem gerado aumento 
dos sintomas depressivos. O sofrimento tem sido grande para essa faixa 
etária, principalmente.

David Alves de Souza Lima, psiquiatra e vice-presidente da APM 
SJCampos

O grande aprendizado como cidadão é o de que estávamos muito pouco pre-
parados para enfrentar uma situação desse tipo, e como médico pediatra, fica 
o sonho de que pelo menos as crianças adquiram uma cultura de solidarieda-
de e amor ao próximo, por toda a vida.

Othon Mercadante Becker, pediatra e presidente da APM SJCampos

Talvez o maior legado da Covid-19 seja a proeminência que ganhou a saúde 
pública junto à população, que nem sempre valoriza o SUS como deveria.

Roberto Schoueri Jr., geriatra e diretor da APM SJCampos

A pandemia nos trouxe a maior valorização da vida. Também se valorizou e 
expandiu o conceito e a importância da prevenção. O quanto é importante não 
esperar as coisas acontecerem e sim estar preparado para conseguir enfren-
tar da melhor forma possível.

Francir Veneziani Silva, reumatologista e delegado regional da APM 
SJCampos

Como profissional de saúde, o aprendizado foi procurar fazer a melhor medi-
cina possível, baseada em evidência científica, ter calma, saber passar essa 
calma para as pessoas e esperar a ciência dar as suas respostas. As respostas 
chegaram. Estamos com a vacina. Posso dizer que esse um ano de pandemia 
mudou a vida de todo cidadão consciente no mundo. Se nós soubermos apro-
veitar essa oportunidade, não olharmos só como tragédia, vamos fazer um 
mundo melhor. É isso o que eu espero, é isso em que acredito.

João Manoel Theotonio dos Santos, cardiologista e diretor da APM 
SJCampos
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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 - Vila Adyana - São José dos Campos - SP
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Páscoa Solidária

Projeto Iluminar

Cine Debate

LGPD

A Páscoa Solidária 2021 da APM São José dos Campos fez a alegria 
de 203 crianças do ensino infantil, que receberam caixas de bombons 
doadas por colegas médicos, familiares, pacientes e amigos. Este ano, 
foram beneficiados o Cecoi Lírios do Campo II (60 crianças), o Cecoi 
Lírios do Campo IV (56 crianças) e o Cecoi Nossa Senhora Auxliadora 
(87 crianças).

Um projeto educacional voluntário, com o objetivo de levar a jovens alunos de cursinhos 
populares aulas particulares 100% on-line e gratuitas. Assim se apresenta o Projeto Ilu-
minar, iniciativa formada por jovens, dentre eles alunos da faculdade Humanitas, que 
buscam compartilhar conhecimentos com estudantes em preparação para o vestibular.

Em abril, o programa contava com 40 voluntários ativos, espalhados pelo Brasil e no 
mundo, divididos entre diretoria, professores e plantonistas.

A APM SJCampos divulgou a iniciativa, que tem como uma das diretoras Letícia Diaman-
tino, estudante da Humanitas.

Inaugurando a programação 2021 do Cine 
Debate, foi exibido, no dia 8 de março, em 
comemoração ao Dia da Mulher, o curta 
metragem Vida Maria. O filme é uma belís-
sima animação em 3D, lançada em 2006, 
produzida, escrita e dirigida pelo animador 
gráfico Márcio Ramos. A narrativa de Márcio 
Ramos se passa no interior do sertão do nordeste brasileiro e conta a história 
de três gerações de mulheres de uma mesma família. O filme recebeu uma 
série de prêmios nacionais e internacionais, entre eles o 3º Prêmio Ceará de 
Cinema e Vídeo. Participaram do debate os médicos Roberto Schoueri Jr. (me-
diador), David Souza Lima, Nathalia Caterina e Maria Margarida Isaac, e o ator 
e diretor de cinema Massayuki Yamamoto.

A APM SJCampos realizou 
um bate-papo on-line sobre 
Direito Médico, com a Dra. 
Juliana Hasse e o Dr. João 
José Custódio da Silveira. 
Os temas foram “LGPD e sua 
repercussão na medicina” e “A prática da medicina e a visão  
do Poder Judiciário”.

Cecoi Lírios do Campo IV (esquerda) e Lírios do 
Campo II (direita)

Cecoi Nossa Senhora Auxiliadora
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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 respon-
sabilidade do anunciante. A APM se reserva o direito de recusar a 
divulgação de conteúdos não condizentes com a ética médica e a 
legislação vigente.



Sorteio Dia dos  
Namorados
Para comemorar o Dia 
dos Namorados, a APM 
São José dos Campos 
sorteou jantares nos 
restaurantes Amicci e 
Donna Carmela, para dois 
casais.

Os ganhadores do sorteio foram os associados Eda Cavalieri e Renato 
de Souza e Silva. Agradecemos aos restaurantes Amicci e Donna Car-
mela e ao laboratório Aché pela parceria!

MAIO

JUNHO

Gestão de cuidados

Novos diretores

Novas tendências na medicina

Abordagem sobre vacinas

Artigo do médico Heitor Tognoli, especia-
lista em Medicina de Família e Comunida-
de, apresenta uma maneira simples e, ao 
mesmo tempo inovadora, de se oferecer 
serviços aos pacientes de clínicas e con-
sultórios privados por meio da personali-
zação da assistência centrada na gestão 
de cuidados.

Em junho, demos boas-vindas aos novos diretores, colegas que se pro-
puseram a contribuir com as atividades da Regional. As ginecologistas 
Hérica Veloso Ribeiro Mont’Alvão e Juliana Branchini passaram a atuar 
na Diretoria Social, em conjunto com João Manuel de Carvalho Maio. 
O médico de família e comunidade Heitor Tognoli apoiou o trabalho de 
Nathalia Caterina na Diretoria de Comunicação.

A advogada Juliana Hasse aborda, em artigo muito oportuno, a questão da tecnologia como grande 
norteadora dos principais avanços que a medicina vem alcançando nos últimos tempos, possibilitando 
rápidas transformações na área da saúde. 

“As inovações atingem todo o processo, desde o primeiro atendimento do paciente, passando pelo mo-
nitoramento de seus dados e até mesmo possibilitando que o próprio paciente faça o acompanhamen-
to de seus sintomas”, afirma. “Alguns exemplos de novas tecnologias que têm impactado na saúde e na 
medicina são a realidade virtual, a “internet das coisas”, a inteligência virtual, a análise de dados para 
prevenção de doenças e execução de tratamentos e a Telemedicina”.

Artigo da médica pediatra Margarida Fernandes Alves Isaac, conselheira 
fiscal da APM SJCampos, apresenta um histórico das vacinas e orienta 
sobre a importância da imunização, desde as primeiras horas de vida, 
através do aleitamento materno.



Campanha pela vacina

Setembro Amarelo Atividade física

Desafio para gestores

Sociedade de Pediatria
Pedro Luiz de Brito, pediatra e diretor da APM SJ-
Campos, divulgou no Jornal do Médico as ativi-
dades de um grupo de pediatras e médicos com 
especialidades relacionadas à Pediatria, buscan-
do a criação de uma Sociedade de Pediatria em 
São José dos Campos. A iniciativa conta com o 
apoio da APM SJCampos.

Em São José dos Campos, a APM está fazendo a sua parte, com campanha em favor da vacina nas 
redes sociais e a instalação de uma faixa em frente à Casa do Médico, localizada na região central 
da cidade.

Para além da sua atividade profissional, a classe médica tem assumido também sua responsabi-
lidade social, contribuindo para a conscientização dos cidadãos sobre a importância de se pensar 
coletivamente e de acreditar na ciência como único caminho para controlarmos a pandemia da 
Covid-19.

A edição nº 266 do Jornal do Médico foi dedicada ao Setembro Amarelo, com foco na saúde mental. 
Karine Higa, David Alves de Souza Lima e Galiano Brazuna Moura, psiquiatras, e Nathalia Caterina, 
médica do trabalho, publicaram artigos com diferentes abordagens sobre o tema.

As estudantes Marina Lourenço e Louise Bonora, estudantes da Humanitas, refletiram sobre como 
a saúde mental dos estudantes interfere nos médicos de amanhã.

O Jornal do Médico pediu e os colegas atende-
ram, enviando fotos em que aparecem durante a 
prática de alguma atividade física. Uma excelen-
te divulgação sobre os benefícios desse hábito 
para a saúde integral do indivíduo.

O Jornal do Médico quis ouvir os gestores de estruturas hospitalares sobre o desafio enfrentado durante a pandemia da Covid-19. Além de terem que lidar 
com o desconhecimento inicial sobre o comportamento e a disseminação do vírus, eles precisaram ser ágeis nas tomadas de decisão, visando garantir o 
atendimento dos pacientes Covid, sem descuidar do funcionamento rotineiro do hospital. Ainda, a demanda por mais leitos, tanto de enfermaria quanto 
de UTI, elevou também a necessidade de ampliação e reorganização do corpo de profissionais de saúde. Participaram dessa edição os médicos Fabio 
Baptista, presidente da Unimed São José dos Campos, e Carlos Alberto Maganha, diretor técnico do Hospital Municipal de São José dos Campos.

Olho vermelho:  
o que fazer?
O médico oftalmologista Sebastião Do-
minguez Neto publicou artigo na edição 
de julho, apresentando os tipos de con-
juntivite e outros problemas que podem 
originar olhos vermelhos.

Medicina Ocupacional
A edição de agosto do Jornal do Médico 
trouxe interessante entrevista com Roberta 
Borrego, diretora do Sesi SP. Ela falou do 
futuro do trabalho, do momento delicado 
da pandemia e da importância da medicina 
ocupacional.

II CAEM
O diretor científico da APM São José dos Campos, João Manoel 
Theotonio dos Santos, foi escolhido, pelo segundo ano, presi-
dente de honra do CAEM – Congresso Acadêmico de Especiali-
dades Médicas da Universidade Anhembi Morumbi de São José 
dos Campos. Em sua segunda edição, realizada em novembro, o 
evento consiste em uma iniciativa dos acadêmicos de medicina 
da universidade visando promover o desenvolvimento profissio-
nal de discentes e profissionais da área da saúde.

Sorteio Dia dos Pais
A APM São José dos Campos contou com a parceria 
do restaurante Amicci e da Enoteca Ferreti, para pre-
sentear seus associados, agora por ocasião do Dia 
dos Pais. Antônio Carlos Correa e Inaura Maria Evora 
de Godoy foram os ganhadores de garrafas de vinho 
oferecidas pelo restaurante Amicci. Lásaro de Jesus 
Rocha Soares foi sorteado com a cesta de vinhos, 
azeitonas e azeite, oferecida pela Enoteca Ferreti.

Recorde de cirurgias
Em julho, o Hospital Municipal de São José dos Campos, que é mantido pela Prefeitura de São José 
dos Campos e administrado pela SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina), 
realizou o inédito número de 1.742 procedimentos cirúrgicos num único mês. Para alcançar esse feito, 
foram mobilizadas equipes médicas de 12 especialidades cirúrgicas, profissionais de enfermagem e de 
outros setores da saúde e da área administrativa. O objetivo foi mitigar o impacto negativo da pandemia 
na realização das cirurgias eletivas em alguns períodos de 2020 e 2021.

Força jovem
A Diretoria de Comunicação 
passou a contar com o apoio 
do acadêmico João Vitor Oli-
veira da Silva, estudante de 
medicina da Faculdade de Ci-
ências Médicas de São José 
dos Campos - Humanitas. 

Dia do Pediatra
O Dia do Pediatra foi o tema do artigo assinado pela 
pediatra Bruna Camargo Sebbe. Em seu texto, ela 
afirma que “ser pediatra é tratar, promover saúde, 
prevenir doenças físicas e psíquicas, prevenir aci-
dentes, observar violências, é ter um olhar sensível 
e acolhedor para poder proteger a infância e a ado-
lescência de todas as maneiras que pudermos.”

Faixa instalada em frente à Casa do Médico

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

RETROSPECTIVA 2021



Cenário pós-pandemia

O vice-presidente da APM SJCampos, David Alves de Souza Lima, participou do evento “Ideias e Deba-
tes – Saúde: Desafios e tendências em um cenário pós-pandemia”, realizado pela Jovem Pan FM São 
José dos Campos dia 4 de outubro.

A programação incluiu nomes de peso, como o secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn; José 
Luiz Gomes do Amaral, presidente da APM Estadual; Rosana Gravena, vice-prefeita e secretária de 
Saúde de Jacareí; Carlos Alberto Maganha, diretor técnico do Hospital Municipal de SJC; e Danilo 
Stanzani, diretor técnico da Santa Casa de SJC.

O grande evento da APM São José 
dos Campos em novembro foi 
a Live em homenagem aos mé-
dicos, realizada dia 19. O evento 
teve sorteio de prêmios e show 
da cantora Priscilla Couto. Os 
convidados receberam um kit 
para degustarem durante a Live, 
com produtos artesanais e vinho 
harmonizado pelo sommelier Ro-
drigo Ferraz. Foi um sucesso!

Dia do Médico
Em seu Editorial, o presidente da APM SJCampos, Othon Mercadante Becker, homenageou a classe 
médica. 

“A Medicina não é apenas uma profissão, é uma escolha de vida”, afirmou. “É uma missão que deixa 
marcas, de cansaço, de esforço, de superação, de realização. É provação, é renúncia, serenidade, 
bondade, tolerância, compreensão, confiabilidade, compaixão, resiliência, integridade, dignidade e 
amor ao próximo. Neste Dia do Médico, nossa homenagem a esses heróis anônimos. Nosso muito 
obrigado, que Deus dê vida longa a todos os médicos.”

Outubro Rosa
Outubro Rosa e Novembro Azul foram os temas 
do artigo assinado pela ginecologista Juliana 
Branchini, diretora da APM SJCampos. Ela falou 
sobre a importância da prevenção e diagnóstico 
precoce do câncer de mama e câncer de prósta-
ta, e como abordar o tema com os pacientes que 
passam em especialidades que não estão direta-
mente relacionadas ao assunto.

Prevenir e tratar
A mastologista Melissa Quirino S. Silva publicou artigo sobre 
como prevenir e tratar o câncer de mama precocemente.

O vice-presidente da APM São José dos Campos, David Alves 
de Souza Lima, falou sobre saúde mental e sua relação com 
a pandemia

Apagão das redes
O apagão das redes sociais, ocorrido em 4 de outubro, foi tema de interessante artigo assinado 
por João Manuel Maio, especialista em clínica médica e homeopatia e diretor da APM SJCampos.

Dia das Crianças
A APM SJCampos participou, este ano, da programação do Dia das Crianças no Hospital 
de Retaguarda, unidade do Hospital Municipal da cidade, voltada ao atendimento infantil. 
Durante toda a semana, as crianças internadas 
participaram de atividades como contação de 
histórias, música, desenho e pintura e até rece-
beram a visita dos super-heróis Batman e Ho-
mem de Ferro! Tudo preparado com muito cari-
nho pelos funcionários e equipe de voluntários 
do Hospital. E o presente do Dia das Crianças? 
A nossa APM cuidou dessa parte, levando brin-
quedos doados pelos colegas médicos, pacien-
tes, amigos e familiares. Foi uma festa!

Cestas básicas
A APM SJCampos entregou 371 kg de alimentos em forma 
de cestas básicas à “Casa Luz de Francisco”. Agradecemos 
aos colegas, pacientes, familiares e amigos que contribuí-
ram com essa importante ação.

OUTUBRO

NOVEMBRO

Os presentes fizeram a alegria das crianças
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Curta nossa página 
no Facebook

@apmregionalsjc

Siga-nos no Instagram
@apmsjcampos


