
Agita São José está de volta!
Após dois anos de interrupção devido à pandemia, a tradicional Ca-
minhada Agita São José, realizada pela Associação Paulista de Medi-
cina de São José dos Campos, está de volta! A 15ª edição do evento 
será realizada dia 10 de abril (domingo).

O objetivo dessa ação anual é conscientizar a população sobre a 
importância da prática de atividades físicas. A concentração será na 
Casa do Médico (Av. São José, 1.187, Centro), a partir das 8h, com ati-
vidades de alongamento coordenadas por profissionais de educação 
física. A caminhada tem início na Av. São José e segue até o Parque 
Vicentina Aranha, na Vila Adyana.

Para participar, basta realizar a inscrição (gratuita) no dia do evento, 
levando 1 kg de alimento não perecível (exceto açúcar e sal). Os 400 
primeiros inscritos receberão uma camiseta alusiva à caminhada.

Páscoa Solidária 2022
A campanha da Páscoa Solidária da APM São José dos Campos já está no ar!

Até o dia 11/4 você pode participar doando caixas de bombom (Garoto, Nes-
tlé ou Lacta). Também é possível fazer doações em dinheiro pelo PIX da APM 
SJC: apm@apmsjc.com.br . Os recursos arrecadados serão utilizados para a 
compra de caixas de bombom. 

Este ano, as instituições beneficiadas serão o CECOI Irmãs Carmelitas (Nica Venezia-
ni) e Obra Social Maria Teresa de São José, totalizando 170 crianças e adolescentes.

Participe!
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Março Azul
Mês da conscientização e prevenção do 
câncer colorretal

A partir deste ano, março fica oficialmente defini-
do como o mês da Conscientização e Prevenção 
do Câncer Colorretal, em alinhamento com o Dia 
Nacional de Combate ao Câncer de Intestino (27 
de março). 

O câncer colorretal já é o segundo mais frequente 
no Brasil. 

Segundo estimativas do Instituto Nacional de Cân-
cer (INCA), em 2006, essa neoplasia que ocupava a 
quarta posição entre os homens e a terceira entre 
as mulheres, com 25.000 casos novos/ano (27 ca-
sos/100.000 habitantes), em 2020 avançou para a 
segunda posição em ambos os sexos, com 40.000 
casos novos/ano (32 casos/100.000 habitantes). 

O crescimento nos números pode estar relaciona-
do ao estilo de vida e hábitos como alimentação 
pobre em fibras, com predomínio de processados, 
carne vermelha em excesso e sedentarismo asso-
ciado ao sobrepeso. 

Ressaltam-se estes fatores, pois 90% dos casos são 
originados de um pólipo (principalmente adenomas). 

Podemos dizer, portanto, que de certa maneira, 

a sobrecarga diária do intestino é que aumenta a 
velocidade de multiplicação, possível degeneração 
celular e consequente desenvolvimento da neo-
plasia intestinal. O que também pode ocorrer em 
doenças como Retocolite Ulcerativa e Doença de 
Crohn (doenças inflamatórias intestinais), confi-
gurando-as como fatores de risco. 

Essa realidade pode ter sofrido um fator de impac-
to de piora, neste último biênio, com a pandemia 
da Covid-19. 

Um estudo realizado pelo Instituto de Ensino e 
Pesquisa Albert Einstein avaliou o impacto da pan-
demia no tratamento e diagnóstico de casos de 
câncer. Dados coletados dos prontuários eletrôni-
cos do centro oncológico, comparativos do início 
de 2019 e início de 2020, evidenciaram aumento 
de 45% nos cancelamentos de consultas, e queda 
de 27,5% no número de pacientes submetidos a 
tratamento sistêmico intravenoso e 57,4% no iní-
cio de novos tratamentos. 

O avanço nas tecnologias disponíveis, como pin-
ças de energia avançada e grampeadores laparos-
cópicos, tem possibilitado a expansão de melhores 
linfadenectomias, que associadas à maior disponi-
bilidade de aprimoramento técnico cirúrgico e no-
vos esquemas quimioterápicos, tem possibilitado 
melhores resultados de sobrevida. 

Entretanto, nada ainda substitui os melhores resul-
tados que a prevenção promove. 

Desta maneira, recomenda-se que seja realizada 
colonoscopia de rastreamento: aos 50 anos (nos 
EUA, aos 45 anos); em caso de parentes de primei-
ro grau com câncer colorretal, 10 anos antes do 
diagnóstico (Ex: Se o pai teve diagnóstico aos 40 
anos de idade, realizar aos 30 anos) ou em caso de 
sintomas como sangramento evidente ou sangue 
oculto positivo nas fezes. 

Tenha bons hábitos de vida: pratique exercícios 
físicos regularmente (30 minutos/dia, 5x/sema-
na), mantenha o peso sob controle, não fume, 
evite bebidas alcoólicas em excesso, tenha uma 
alimentação rica em fibras (frutas, verduras, legu-
mes e cereais), beba água (2 litros/dia em média) 
e evite o consumo excessivo de carnes vermelhas, 
alimentos ultraprocessados e embutidos. 

Cuide de você e de quem ama! 

Walter Rodrigo Miyamoto 
Diretor de Esportes  
da APM SJC 
Coloproctologista

EDITORIAL

Curta nossa página no Facebook
@apmregionalsjc

Siga-nos no Instagram
@apmsjcampos



Formatura da RM da Santa Casa
A convite do provedor da Santa Casa de São José 
dos Campos, Ivã Molina, e do diretor técnico, Danilo 
Stanzani Jr., o presidente da APM SJCampos, Othon 
Mercadante Becker, participou, no dia 11 de março, 
da solenidade de formatura da primeira turma de 
egressos dos programas de Residência Médica em 
Clínica Médica e Medicina Intensiva da instituição.

Formaram-se em clínica médica os colegas Diogo 

Takayuki Kimura Obikawa, Mariana Costa e Laís 
Alcântara Vianna. Nathalia Faria de Paula formou-
-se em Medicina Intensiva.

Parabéns aos formandos, pela conquista, e à 
Santa Casa de São José dos Campos, por manter 
esse importante programa de formação e espe-
cialização, contribuindo com a qualidade e a ex-
celência da saúde em nossa cidade e região.

Othon Mercadante Becker, presidente da APM SJCampos (centro), com os egressos da residência médica da Santa Casa

Arena de SJC homenageia 
“Badão”
A Arena Municipal de Esportes de São José dos 
Campos, inaugurada no dia 12 de março, home-
nageia o médico ortopedista Carlos Alberto Cury 
Faustino, falecido em março de 2012. A solenida-
de de entrega do moderno ginásio multiuso, com 
capacidade para 5 mil pessoas, contou com a pre-
sença do presidente da APM SJCampos, Othon 
Mercadante Becker. 

“Além de um expoente da ortopedia nacional em 
lesões do joelho, “Badão”, como era conhecido 
por todos, foi um grande esportista e médico que 
muito honrou a profissão”, afirmou o presidente 
da APM SJC. “Seu nome ficará eternizado nessa 
moderna arena, que certamente trará grandes 
alegrias para a nossa cidade”.

Othon Mercadante Becker (dir.), com filhos e irmão do home-
nageado 

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
Telefones: (12) 3923-1002 | 3519-3390       WhatsApp: (12) 99631-7759 DR
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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.



Inauguração do CT  
Atleta Cidadão
No dia 6 de março, foi inaugurado oficialmente 
o Centro de Treinamento do Programa Atleta 
Cidadão, nas dependências do complexo do 
Teatrão, na Vila Industrial. A APM SJCampos 
esteve representada pelo seu presidente, Othon 
Mercadante Becker. Ele participou a convite do 
vereador Marco Aurélio (Marcão da Academia). 
O Centro de Treinamento leva o nome de seu 
pai, professor Ney Rodrigues.

O vereador Marco Aurélio (Marcão da Academia) e o presi-
dente da APM SJCampos, Othon Mercadante Becker

Pela não alteração da Lei 9556/18
No dia 24 de fevereiro, o presidente e o vice-pre-
sidente da APM SJCampos, Othon Mercadante 
Becker e David Alves de Souza Lima estiveram 
reunidos com o deputado federal Eduardo Cury, 
atendendo uma demanda da APM Estadual, 
através de seu diretor de Defesa Profissional, Dr. 
Marum David Cury. 

Foi solicitado o empenho do deputado joseense no 
sentido de trabalhar para que a ementa que altera 
a Lei nº 9556/18 (que dispõe sobre os planos e 
seguros privados de assistência à saúde) não seja 
aprovada, uma vez que traz em seu bojo mais de 
120 modificações prejudicando a população e o 
trabalho médico. Essa ementa tem como relator o 
Dr. Hiran Gonçalves, deputado federal por Roraima.

Também foi solicitado ao deputado Eduardo Cury 
que atente para o REVALIDA (exame nacional de 
revalidação dos diplomas médicos expedidos por 
instituições de educação superior estrangeira), 
votando contra a sua flexibilização e que esse 
exame seja o mais rigoroso possível.

Da esq. para a dir., o vice-presidente da APM SJCampos, David 
Alves de Souza Lima, o deputado federal Eduardo Cury e o pre-
sidente da APM SJCampos, Othon Mercadante Becker

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

WhatsApp: 98303-4682.
E-mail: apm@apmsjc.com.br



Homenagem ao Dia da Mulher
No dia 8 de março, comemoramos o Dia 
Internacional da Mulher. Essa data foi oficia-
lizada pela ONU em 1970 e simboliza a luta 
das mulheres para terem suas condições 
equiparadas às dos homens.

Na atualidade, as mulheres vêm enfrentan-
do uma desigualdade cada vez mais notória 
e nem sempre reconhecida.

Nós, mulheres, assumimos postos e car-
gos em todas as frentes, seja no trabalho 
ou em casa. Mas ainda temos que mostrar 
que estamos aptas no direito e na compe-
tência de salários e jornadas iguais às dos 
homens.

Esta homenagem vem mostrar que a mu-
lher:

• está sempre pronta pra começar uma 
luta

• está sempre pronta a arregaçar as man-
gas e lutar pela sua família

• está sempre estudando para que consiga 
melhores posições

• abdica ou atrasa seus sonhos para cuidar 
dos filhos

• está sempre pronta a atuar em todas as 
frentes

Mas não perde a doçura ao acolher.

Venho homenagear a doçura de ser 
mulher, agradecer o exemplo que po-
dem ser, a força que podem mostrar, a 

sutileza que pode transformar, a união 
que pode direcionar e inspirar outras 
mulheres.

Obrigada às Marias, às Sofias, às Helenas, 
às Martas, às Anas e a outras mulheres que 
nos mostraram a direção a seguir.

Herica Veloso Ribeiro Mont’Alvão
Diretora Social da APM SJCampos
Ginecologista e Obstetra

Cine Debate 
No 7 de março, foi realizado o nosso Cine Debate, com os episódios 
19/20 da série Chicago Med. Na pauta, os temas esquizofrenia, saú-
de mental do médico, ética, pessoalidade.

Debatedores: David Alves de Souza Lima (médico psiquiatra e vice-
-presidente da APM SJCampos) e João Vitor (acadêmico e presidente 
do Diretório Acadêmico da Faculdade de Ciências Médicas Humani-
tas).

Mediador: Roberto Schoueri Jr. (médico geriatra e Diretor Cultural da 
APM SJCampos)

Esta edição do Cine Debate contou com a participação de mais de 40 
alunos da Faculdade Humanitas.

Resultado do sorteio
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, em parceria com a Sen-
suelle - Depilação & Estética, a APM SJCampos realizou dois sorteios entre as 
associadas, no dia 4/3.

Confira na imagem os nomes das ganhadoras e os prêmios.

Parabéns às colegas!



CLASSIFICADOS
De médico para médico
ALUGO período em consultório médico, no Ed. Le Classique, Jd. Aquarius, 
para profissionais da saúde. WhatsApp 98157.8892- Fernanda.

VENDO duas salas para consultório com uma garagem cada, totalizando 
60m2. Preço abaixo de mercado. Esquina da Av. São João com Benedito Souza 
Ramos. Ed. Net Office. Tratar 12 997110371. Israel.

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.

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. Spe-
cial Place, Av. Ademar de Barros, 695, V. Adyana. Contato: (12) 99620-1919 
(Lásaro).

VENDO/ALUGO ou TROCO sala comercial mobiliada. 60 metros quadra-
dos, 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, secretá-
rias, 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, im-
pressora e Internet. Contato: 12-3911-9553 / 3923-1258 – Grazielle.

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, segu-
rança 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 Sa-
télite, 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. Anchie-
ta, 671. Jd. Esplanada Contato: 3947-7020 com Mauricéia.

ALUGO horários em consultório mobiliado para profissionais de saú-
de, 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. Exce-
lente para clínica/consultórios, escola, escritórios etc. Tel.: (12) 981322223 c/ 
Terezinha.

ALUGO salas comerciais e loja no Centro Comercial IRONMAN, no Ur-
banova. Tratar com André ou Helio. Tel.: (12) 98121-7200 / 99620-3278.

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. Va-
lor 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 Almei-
da Oliveira e Claúdia Maria Nogueira. Tel. 3943-9448 / 3921-0306.


