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No ultimo domingo do mês de março, dia 30, foi realizado a 50º Assembléia Geral Ordinária. A Assembléia Geral iniciou na primeira 
convocação às 9h e em segunda convocação às 9h30, perfazendo o quorum de 38(trinta e oito) presentes associados.

Com a presença de toda a Diretoria, o presidente Edson Yuzur Yasojima abriu a sessão solene com um minuto de silencio em memória 
aos imigrantes pioneiros da Amazônia. A mesa dos convidados foi composta pelo cônsul Shinji Sakano representando o Consulado do Japão 
em Belém, presidente Yuji Ikuta, representando a APANB - Associação Pan Amazônia Nipo Brasileira e o vice-presidente Yozo Yamamoto 
representando a Câmara do Comércio Indústria Nipo-Brasileira do Pará.  O cônsul  Shinji Sakano, após o uso da palavra efetuou a doação 
do valor de R$ 40.456,26 (Quarenta mil,quatrocentos cinqüenta e seis reais e vinte e seis centavos), relativo à segunda parcela do auxílio 
destinado ao Apoio e Proteção aos Imigrantes japoneses para o ano de 2013 (Ano 25 da era Heisei). Os Conselheiros Fiscais estiveram  
presentes e a mesa diretiva indicou para a Comissão de Lavratura da Ata os associados Kazuo Makino, Gota Tsutsumi, Shihei Takeda, Hideaki 
Yokoyama,Hiroshi Kakihisa e Wilson Yoshimitsu Niwa,que foram aprovados pela assembléia. O presidente no uso de seus atributos convidou 
para secretariar e lavrar a Ata, o associado Kazuo Ikikame, em português e japonês. 

Na ordem do dia o Relatório de Atividades foi relatado  pelo 1º diretor gerente Gilberto Osamu Yamamoto e Balanço do Exercício 2013 pelo 
1º diretor tesoureiro Alfredo Takeru Honda e após dirimir as dúvidas e esclarecias as questões foram aprovadas unanimemente pela plenária. 

A 50º Assembléia Geral Ordinária graças ao apoio dos seus associados e esforços contínuos da Diretoria, a reunião encerrou com bons 
frutos e desafios para conquistar em 2014.

SEDE SEDE

A Beneficência Nipo Brasileira da Amazônia apoiou a realização da palestra internacional “Revitalização Regional: Planejar com sabedoria 
o futuro de sua organização” promovida em conjunto da JICA- Agência de Cooperação Internacional do Japão, KITA –Associação de 
Cooperação  Técnica de Kita –Kyushu e APANB- Associação Pan Amazônia Nipo Brasileira, cedendo espaço e coffe break no dia 10 de março.

Para a abertura da palestra, a ex- bolsista da JICA, atual prefeita do município de Igarapé Açu, Sandra Uesugi, apresentou a aplicação 
pratica do curso oferecido pela JICA. Logo em seguida, o palestrante professor Toshio Miki, representante do Instituto de Criação e Gestão 
de Valores,coordenador do curso da KITA, professor convidado do Instituto Superior de Tecnologia da Região Leste do Japão,professor da 
Associação das Normas Técnicas, Auditor de ISSO 9001 e orientador de curso de Controle de Qualidade, versou sobre o tema.A palestra 
contou com 70 participantes procedentes de várias localidades, inclusive de município de Tomé-Açu.

No dia 29 de janeiro, segunda feira, a Beneficência Nipo Brasileira da Amazônia completou com muito orgulho e honra 49 anos de 
existência. Para comemorar a data, presidente Edson Yuzur Yasojima e a diretoria recepcionaram os ilustres convidados de diversas 
entidades parceiras, cônsul principal do Japão em Belém Rei Oiwa, presidente da Câmara e Comércio e Industria Nipo Brasileira do Pará 
Fernando Yamada, presidente da APANB - Associação Pan Amazônia Nipo Brasileira Yuji Ikuta, para a cerimônia que iniciou as 11 horas no 
Auditório da Beneficência Nipo Brasileira da Amazônia. O corpo clinico e colaboradores da entidade fizeram-se  presentes para unir as vozes 
e cantar um efusivo Feliz Aniversario!

O brinde foi conduzido pelo Superintendente do Hospital Amazônia Wilson Niwa com o ensejo de muitos anos de vida próspera e 
frutífera, continuando a missão de servir a comunidade na área de saúde.

Produção de colaborador do Hospital Amazônia

Prefeita do Municipio de Igapare Açu Sandra Uesugi

Colaboradores participando da Palestra

Professor Toshio Miki

Cônsul principal do Japão em Belém Rei Oiwa, presidente da Câmara e 
Comércio e Industria Nipo Brasileira do Pará Fernando Yamada e o presidente 
Edson Yasojima

Produção própria do Hospital Amazônia

Cantando os Parabéns para você

50º ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA PALESTRA INTERNACIONAL DA JICA
“REVITALIZAÇÃO REGIONAL: 
PLANEJAR COM SABEDORIA O 
FUTURO DE SUA ORGANIZAÇÃO”

49º ANIVERSARIO DA BENEFICÊNCIA 
NIPO BRASILEIRA DA AMAZÔNIA



O dia Internacional da Mulher foi lembrado com carinho especial e muita dedicação à todas as colaboradoras que já são MÃE e que atuam 
diariamente nos diversos setores do Hospital Amazônia,da Beneficência Nipo Brasileira da Amazônia e CRS- Centro de Reabilitação Social a 
homenagem a data tão especial foi coroada com um delicioso cupcake nas cores da entidade e acolhimento com  palavras de sabedoria e 
alegria no Auditório.

Primando o conhecimento e a melhoria do bem servir, 02(dois) 
colaboradores do Hospital Amazônia realizaram o curso de culinária 
japonesa nos dias 01 e 02 de abril, promovida pela APANB- 
Associação Pan Amazônia Nipo Brasileira. Foi realizado entre os 
06(seis) colaboradores da cozinha um sorteio para indicar um 
funcionário para o curso, e a colaboradora Glória Maria foi a agraciada 
com o chef de cozinha Fábio Pereira, 37 anos. 

           O atual chef de cozinha do Hospital Amazônia Fábio 
Pereira tem experiência em hotéis da capital como o Pará Amazônia 
e Ipê e contou que participou pela primeira vez de um curso de 
culinária japonesa. Informou que durou dois dias, duração de 02 
horas sem intervalo, iniciando as 19h e encerrando somente as 21 
horas. No curso com participação de 30 alunos, as aulas foram sobre 
as comidas típicas japonesas como o sushi, futomaki, tekamaki e 
suas variações e os segredos de uma boa receita.

          Com o conhecimento de técnicas culinárias a equipe 
do serviço de nutrição e dietética tem como objetivo prestar 
assistência tanto aos pacientes quanto aos acompanhantes uma 
alimentação balanceada do estado nutricional, proporcionando uma 
melhoria da qualidade de vida enquanto estiver sob os cuidados do 
Hospital Amazônia.

Com a constante demanda de pacientes/clientes, funcionários , visitantes/fornecedores  e o período das chuvas prolongadas na capital 
paraense e objetivando oferecer sempre um Hospital de qualidade e limpeza, foi pensado entre as Gerências de higienização, recepção e 
RH o Mutirão da Limpeza que será realizado todo ultimo sábado de cada mês. O primeiro foi organizado no sábado dia 29 de março, onde 
grupos de funcionários da higienização, manutenção e obras realizaram uma grande limpeza para eliminar possíveis focos de acúmulo de 
água, remoção de entulhos e materiais não utilizados.

O mutirão iniciou na parte da manhã ensolarada e contou com mais de 30 colaboradores voluntários. O mutirão encerrou em uma animada 
feijoada com participação de todos os envolvidos promovendo a integração e socialização dos diversos setores.

 Aconteceu no dia 26 de abril no hall do Hospital Amazônia a verificação de pressão arterial e informações da Enfermagem acerca das 
questões referentes a saúde, prevenção e combate que eliminam riscos de picos hipertensivos.

 O evento teve a participação de mais ou menos 200 pessoas entre funcionários, médicos, visitantes e demais pessoas que neste dia 
circularam pelo nosso Hospital.

        Inclusive o Presidente do Conselho Fiscal Dr. Yuji Ikuta e o administrador do Hospital Amazônia  Sr. Fabrício Lopes estiveram 
aferindo  sua pressão arterial abrilhantando a iniciativa saudável e de responsabilidade social do corpo funcional e da Administração.

DIA INTERNACIONAL DA 
MULHER - 8 DE MARÇO

PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE 
CULINÁRIA JAPONESA 

DIA MUNDIAL DE PREVENÇÃO E 
COMBATE A HIPERTENSÃO ARTERIAL

MUTIRÃO DA LIMPEZA

Antes.

Depois.

O Chef de Cozinha Fábio Pereira e a cozinheira 
Glória Maria que participaram do curso de 
culinária japonesa

No Dia Mundial de Prevenção e combate a Hipertensão 
Arterial atendendo os pacientes e acompanhantes.

Dr.Yuji Ikuta  no Dia Mundial de Prevenção e combate 
a Hipertensão Arterial.

HOSPITAL AMAZÔNIA HOSPITAL AMAZÔNIA



ASSISTÊNCIA 
MÉDICA MÓVEL

Entrevista com o Dr.Yuji Ikuta, médico cirurgião plástico e atual presidente do Conselho Fiscal da Beneficência Nipo Brasileira da 
Amazônia, acompanhou a assistência médica móvel no período de 17 a 21 de janeiro/2014.

Dr.Ikuta: É muito importante não esquecermos como iniciou a assistência médica móvel no nosso Estado, que está intrinsecamente ligada 
a imigração japonesa no Brasil, interrompida com a eclosão da II Guerra Mundial e tomada do primeiro hospital fundada pelos japoneses, 
Hospital Santa Cruz em São Paulo. Entre os anos de 1942 a 1953, a imigração foi suspensa, mas o apoio, inclusive financeiro aos imigrantes 
era realizado por uma organização governamental japonesa  que foi conhecida por várias denominações, como “Kaigai Ijyuu Jigyodan” que 
atualmente atende como JICA. Dentro do contexto de assistência foi planejado a Assistência Médica Móvel. A associação recrutava médicos 
japoneses formados no exterior e para atuar em território nacional, solicitava autorização para o governo brasileiro sendo conhecidos 
como médico facultativo. Os primeiros médicos japoneses formados no Brasil foram  o dr.Shizuo Hossoe e dr.Tsutomu Konda, que 
aproximadamente duas as vezes ao ano partiam de São Paulo para viajar em todos os rincões de pólos de japoneses. Quando a Beneficência 
Nipo Brasileira foi fundada em 1965, com a vinda de médicos formados em São Paulo, como os médicos Katayama(1965), Sumio Ito(1966) e 
Mikihico Ikeda(1967), a inspeção médica passou ser realizada pela equipe local.

B.I.: Em quais localidades a assistência médica móvel atuava na década de 60/70?
Dr.Ikuta: Atuava desde o estado de Roraima, em Boa Vista, Amazonas municípios de Efigênio Sales e Bela Vista, Amapá, em Macapá, 

Campo Verde e Matapi ate o estado do Maranhão, na colônia de Rosário e na capital São Luiz. Ou seja, a Beneficência Nipo Brasileira atuava em 
toda Amazônia Legal ate a década de 80, quando foi delimitada a sua área à Amazônia Ocidental. E no Estado o Pará, em todas as localidades 
onde havia pólos de japoneses no interior, ou seja, Igarapé-Açu, Capitão-Poço, Guamá-Tacajós, Altamira, Abaetetuba, Acará e até bem 
recentemente em na periferia da Grande Belém, como por exemplo no bairro de Coqueiro

B.I.: E o senhor, há quanto tempo acompanha as assistências médicas?
Dr.Ikuta: Desde quando era acadêmico da UFPA, em 1968 e como médico desde 1973. Uma das minhas primeiras participações foram com  

dr.Ikeda e dr.Ito, e posteriormente com dr.Henrique Oti. Para Santarém e Monte Alegre já participei inúmeras vezes,  mas uma vez coincidiu  
eu, a Kézia minha esposa como pediatra, e o meu filho Yuji,que na época contava entre 7 ~ 8 anos, carregando uma mochila nas costas, 
realizando visita domiciliar . 

B.I.: O que o senhor sentiu  quando começou a participar das assistências médicas móveis?
Dr.Ikuta: nos primórdios da assistência médica móvel, onde o atendimento era focado nos japoneses que mal falava o nosso idioma, 

as questões tais como o idioma, condições climáticas, moradia, transporte, alimentação e a adaptação refletiam diretamente na qualidade 
de vida, que por sua vez influenciava na saúde. O objetivo da assistência médica móvel era orientar sobre as doenças tropicais da região, 
prevenir sobre as possíveis doenças e transmitir um pouco palavras de conforto e ânimo, mas muitas vezes exercíamos a medicina curativa 
e em situações mais complicadas encaminhávamos para a capital para uma análise acurada. Hoje em dia, passado quase 4 décadas desde que 
comecei a participar, sinto que mudou algumas situações. A equipe que acompanha é multidisciplinar, compondo de uma técnica ou uma 
enfermeira, bioquímica, e outros profissionais da área da saúde. Alguns resultados de exames são possíveis de obter na hora possibilitando 
uma prevenção e encaminhando para outros profissionais.

B.I.: Qual o maior valor do modelo atual da assistência medica móvel?
Dr.Ikuta: Talvez do ponto de vista técnico – cientifico o modelo atual que utilizamos não seja o satisfatório/ideal. Mas para aqueles de 

idade avançada que aguardam a equipe em locais de acesso  remoto, e após a bateria de exames ser atendido em seu próprio idioma e ouvir 
do médico uma única frase:” Daijobudesu” , em português está tudo bem , causa um conforto e uma segurança emocional, que torna se  o 
bem maior . O paciente ao ouvir as palavras fica satisfeito e mantém esse conforto emocional durante 1 ano , ate a próxima ida da equipe da 
assistência medica móvel .

B.I.: Para finalizar, qual a sua mensagem para os que ingressam nesta instituição
Dr.Ikuta: Que continue  manter viva a filosofia da Beneficência que foi instituída há 49 anos, a de ajudar os menos favorecidos através de 

atividades como a ação social, levando não somente a prevenção da saúde física mas uma saúde emocional.

Este ano, a assistência medica móvel contou com 03 médicos, 1 bioquímica, 1 enfermeira , 1 citologista, 1 técnico de laboratório e 1 assessora.
Que realizaram os seguintes serviços à comunidade conforme o quadro abaixo

2013 2014
          Mte Alegre Santarém           Mte Alegre Santarém

Período 26 a 27/janeiro 28 a 29/janeiro 18 e 19/janeiro 20 e 21/janeiro
Consultas 144 88 124 89
Exames Labo 333 210 403 233
PCCU 42 41 42 24
PSA 30 17 11 12
ECG 65 33 54 09

A equipe multidisciplinar.

Voluntários locais na Assistência Médica Movel.

Enquanto aguardava a vez para a consulta os pacientes 
apreciavam a boa musica do koto, instrumento típico japonês, 
tocado pela voluntaria sênior da JICA profa. Hiroko Yamada.

Equipe do Laboratório.

Os médicos Yuji Ikuta, Marcelo Yuji Yokoyama e Yuji Magalhaes Ikuta.

SERVIÇO SOCIAL SERVIÇO SOCIAL



AULAS DOS ANCIÕES

TRABALHANDO COM A COMUNIDADE!

O antigo departamento de Serviço Social entre muitas das atividades, iniciou ao publico da melhor idade a ministrar palestras com temas 
diversos, objetivando a integração social, qualidade de vida e criação de ambientes de descontração e lazer, intituladas de “Aula dos Anciões” 
ou como é comumente conhecido em japonês “Kotobuki Kyoshitsu”.

Hoje, em sua 28º Aula dos Anciões, os trabalhos são desenvolvidos pelo CRS-Centro de Reabilitação Social, uma vez ao mês, geralmente 
na primeira quinzena e é aberta ao publico de maiores de 60 anos.

Para a palestra inaugural de 2014, tivemos a presença da voluntária sênior da JICA Professora Hiroko Yamada com o instrumento típico 
japonês, o koto. Além de entoar cantigas japonesas junto com os ouvintes aplicados foi realizada uma apresentação de koto & violino.

A segunda aula dos anciões foi realizada com a palestra do voluntário sênior da JICA Takaharu Honda, resumindo os 02 anos de 
experiência no Brasil e agradecendo ao final com musica acompanhada  no canto por uma das freqüentes participantes.

Houve um crescimento populacional de idosos ociosos, depressivos e/ou solitários a partir de 60 anos, que manifestaram o desejo de 
ter um local, onde lhe pudesse ser proporcionado interação, aprendizado e bem estar físico com pessoas da mesma faixa etária.

                        Diante desta realidade, o Departamento de Serviço Social criou o projeto “Vida Ativa na Terceira Idade” para cultivar a 
qualidade da saúde mental e física do idoso,  iniciado em 2009 e até 2010 com diversas atividades como palestras, oficinas, dinâmicas de 
grupos e exercícios físicos nas dependências do departamento.

                         Atualmente, o projeto “Vida Ativa” esta sendo desenvolvida pelo CRS- Centro de Reabilitação Social com o objetivo 
de promover intercâmbio cultural entre os idosos do projeto e idosos do centro, promovendo exercícios de alongamento, fortalecimento 
muscular e dança recreativa com pessoas a partir de 60 anos, independente de nacionalidade.

                         As atividades contam com o apoio de um fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, ocorrendo toda as terças e quintas 
exceto feriados, no horário das 15 às 16h. Maiores informações no telefone 3263-0912, contato com a chefe do CRS, Akiko Takano.

Voluntária Sênior da JICA Hiroko Yamada  no instrumento koto e no violino. Voluntário Sênior da JICA Takaharu Honda 
acompanhada pela  senhora Hiroe Doami.

Atividade  do programa Vida Ativa para a melhor idade. Atividade manual para Melhor Idade.

Programação Semanal de Médicos Agosto 2014 

Dr. Akinori Muto        Clínica Médica, Ginecologia / Obstetrícia e Ultra Sonografia. Dia 25 / julho ao dia 01/ ago. 

Dr. Francisco Igarashi   Clínica Médica Dia 01 ao dia 08 

Dr. Edilson Monma    Clínica Médica, Ginecologia / Obstetrícia e Ultra Sonografia Dia 08 ao dia 15 

Dr. José Ribeiro            Clínica Médica Dia 15 ao dia 22 

Dr. Akinori Muto        Clínica Médica, Ginecologia / Obstetrícia e Ultra Sonografia. Dia 22  ao dia 29 

        

Programação Semanal de Médicos Maio 2014 

Dr. Akinori Muto      Clínica Médica, Ginecologia / Obstetrícia e Ultra Sonografia. Dia 02 ao dia 09 

Dr. Francisco Igarashi  Clínica Médica Dia 09 ao dia 16 

Dr. Edilson Monma    Clínica Médica, Ginecologia / Obstetrícia e Ultra Sonografia. Dia 16 ao dia 23 

Dr. José Ribeiro            Clínica Médica Dia 23 ao dia 30 

Programação Semanal de Médicos Junho 2014 

Dr. Akinori Muto      Clínica Médica, Ginecologia / Obstetrícia e Ultra Sonografia. Dia 30/ maio ao dia 06/junho. 

Dr. Francisco Igarashi  Clínica Médica Dia 06 ao dia 13 

Dr. Edilson Monma    Clínica Médica, Ginecologia / Obstetrícia e Ultra Sonografia. Dia 13 ao dia 20 

Dr. José Ribeiro            Clínica Médica Dia 20 ao dia 27 

Programação Semanal de Médicos Julho 2014 

Dr. Akinori Muto      Clínica Médica, Ginecologia / Obstetrícia e Ultra Sonografia. Dia 27/ junho ao dia 04/ julho. 

Dr. Francisco Igarashi  Clínica Médica Dia 04 ao dia 11 

Dr. Edilson Monma    Clínica Médica, Ginecologia / Obstetrícia e Ultra Sonografia. Dia 11 ao dia 18 

Dr. José Ribeiro            Clínica Médica Dia 18 ao dia 25 

CRS- CENTRO DE REABILITAÇÃO SOCIAL
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ENDOCRINOLOGIA
Dra.Ana Carolina Contente Braga de Souza 
5ª - 14:00 as 15:30 
Dr.Teiichi Oikawa 
3ª, 5ª e 6ª - 16:00 as 19:00 

GASTROENTEROLOGIA E CIRURGIA GERAL

Dr.André Takeshi Oti 
2ª - 16:00 as 18:00 / 4ª -12:00 as 14:00 
5ª - 10:00 as 12:00 / 6ª - 13:00 as 15:00  
Dra.Carolina Nery Oti 
2ª - 09:00 as 11:00 / 5ª - 16:00 as 18:00 
Dr. Edson Yuzur Yasojima  
3ª, 4ª e 5ª - 07:00 as 07:45  
3ª e 4ª - 16:00 as 17:45  
Dr.Helder Costa Ikegami  

     2ª - 14:00 as 16:00 / 3ª - 11:00 as 12:00 
     4ª - 16:30 as 18:00 / 5ª - 16:00 as 18:00   

Dr Henrique Takeshi Oti  
     2ª a 6ª - 08:00 as 09:00 / 2ª a 5ª - 14:00 as 15:00 
MED. DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

Dr.Yuji Magalhães Ikuta 
2ª e 4ª - 17:00 as 18:30 
Dr.Ciro Feio Carneiro 

     2ª a 6ª - 15:00 as 17:00 / 5ª - 09:00 as 12:00 
     6ª - 16:00 as 17:00  
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA  

Dr.Akinori Muto 
2ª a 6ª - 08:30 as 11:30  
Dr.Alcy Tokizo Yanaguibashi 
2ª a 5ª - 13:00 as 14:30  
Dra.Kazuko Kawamura 
2ª a 6ª - 09:30 as 11:00 e 15:00 as 17:00  
Dra.Kiyo Sasamoto 
2ª a 6ª - 15:00 as 17:00  

HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA  
Dra.Regina Glória F. de Souza  
6ª - 14:00 as 18:00  

MASTOLOGIA  
Dr.Ângelo Sávio de Oliveira Calderado 
3ª e 5ª - 16:00 as 18:00  

NEFROLOGIA  
Dra.Cinthya Aguiar 
3ª e 5ª - 16:00 as 17:30  

NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA   

Dr.Arlindo Americo 
2ª e 4ª - 16:00 as 18 :00  
Dr.Douglas Vasconcelos 
3ª - 07:30 as 08:30 / 5ª - 17:00 as 18:00 
Dr.Francinaldo Gomes 
4ª - 09:00 as 10:30  
Dr.José Takao Yamaki 
3ª e 5ª - 08:30 as 09:30 
Dr.Marcelo Macedo 
4ª - 10:00 as 12:00  
 
 

アマゾニアアマゾニアアマゾニアアマゾニア病院診療時間及病院診療時間及病院診療時間及病院診療時間及びびびび担当医担当医担当医担当医    

    ［［［［診療予約電話診療予約電話診療予約電話診療予約電話: 91: 91: 91: 91----3084308430843084----5433543354335433］］］］        

    

ALERGOLOGIA E IMUNOLOGIA
 

Dr.Juliano Ximenes Bonucci 
5ª e 6ª  - 14:00 as 17:00 

ANESTESIOLOGIA  
Dra.Necy Kawamura 
3ª e 6ª - 13:30 as 14:30  
Dra.Rosa Maria Beltrão 

 3ª - 14:00 as 16:00  
Dr.Delmar Miralha 
Dra.Eliana Ikeda Bastiani 
Dr.Mikihico Ikeda

ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR

Dr.Fábio Akimaro Kudo (Cirgr. Endovascular) 
2ª a Sab - 10:00 as 12:00 / 2ª - 13:00 as 14:30  
4ª - 18:00 as 19:00 / 5ª - 07:30 as 08:30 
Dr.Murilo Vasconecelos de Oliveira 
Horário: 2ª e 6ª - 15:30 as 17:00 

CARDIOLOGIA  
Dr.Jaime Koiti Tsukimata 
2ª,4ª,5ª e 6ª - 08:00 as 11:20 
Dr.Rilton da Silva Alves 
 3ª - 10:00 as 12:00 
 4ª e 5ª - 14:00 as 16:30 
Dr. Tadeu Daibes 
2ª a 5ª - 10:00 as 11:30 

CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO  
Dr.Alcyr Luis de M. Araújo 

     4ª - 13:00 as 14:00 
CIRURGIA PLÁSTICA E MICROCIRURGIA

Dr.Clayton Higashi Sawada 
4ª - 14:00 as 16:00 
Dr.Jorge Reis Carvalho 
2ª a 6ª - 07:30 as 08:00 
Dr.Yuji Ikuta 
2ª a 6ª - 15:30 as 18:00 

CIRURGIA TRÁCICA
Dr.Wilson Yoshimitsu Niwa 
Dr.José Antônio E. Cortez Dias 

COLOPROCTOLOGIA  
Dr.Helder Costa Ikegami  

     2ª - 14:00 as 16:00 /  3ª - 11:00 as 12:00 
     4ª e 5ª - 16:30 as 18:00  

Dr. José Getúlio Lima 
     2ª a 5ª - 08:00 as 10:00 
CLÍNICA MÉDICA

Dr.Francisco Xavier Igarashi 
2ª a 6ª - 09:00 as 11:00 / 2ª a 6ª - 15:00 as 17:00 

DERMATOLOGIA
Dra.Helena Sawada Toda 
3ª ,4ª e 5ª - 10:00 as 12:00 
Dra.Mara Rúbia Guimarães Drago 

     2ª e 6ª - 10:00 as 12:00 / 3ª e 5ª - 16:00 as 18:00 
Dr.Mauro Leal 
2ª ,4ª e 6ª - 16:00 as 18:00 / 6ª - 07:00 as 08:30  

     Sab - 09:00 as 11:00
 

 

 

     CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS ; 91-3084-5433 
                  CORPO CLINICO DO HOSPITAL AMAZÔNIA — GERAL ; 91-3084-5422     

ODONTOLOGIA  
Dra.Elza Hiromi Eguchi 
2ª a 6ª - 14:00 as 18:00 
Dra.Maria Celeste Yurie Toda Sawada 
2ª a 6ª - 08:00 as 12:00 

OFTALMOLOGIA  
Dra.Eliana N. Magalhães Modesto 
5ª - 08:30 as 10:00 
Dr.Roberto Batista Ramos 

     4ª - 09:00 as 10:00  
     6ª - 15:30 as 16:30   

Dra.Zeneide Vilhena Campbel de Gomes 
2ª a 5ª - 16:00 as 18:00 

     6ª - 08:30 as 10:00  
ONCOLOGIA  

Dra.Rosana Dias Coelho de Mattos 
3ª - 13:00 as 15:00 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  
Dr. Dante Bernades Giubilei 
2ª - 14:00 as 16:00   
Dr. Douglas Lobato 
3ª e 5ª - 07:00 as 09:00   
Dr. Everton Barbosa 
2ª - 09:00 as 11:00   
Dr. Fabrício Guimarães Santos 
4ª - 10:00 as 13:00   
Dr.Nicodemos Vaz da Silva Júnior 
5ª - 08:00 as 09:30 
Sab -  08:30 as 10:00  
Dr.Paulo Satoshi Koyama 
3ª - 17:00 as 18:30   
4ª - 14:00 as 15:00 / 5ª - 15:00 as 17:00 
Dr. Wagner Barbosa 
3ª e 6ª - 14:00 as 18:00 
Dr. Walter Kenji Tsuchiyama Koyama 
3ª e 6ª - 08:00 as 11:00 
6ª - 15:00 as 17:00    

OTORRINOLARINGOLOGIA  
Dra.Maria Alice Valença 
4ª e 5ª - 08:30 as 10:00 
Dra.Daniella Valença 
2ª e 6ª - 08:30 as 10:00 
Dr.Paulo Akira Onuma 
2ª a 6ª - 08:00 as 10:00 

PEDIATRIA  
Dra.Kézia Magalhães Ikuta 

     2ª a 5ª - 09:00 as 10:00 
Dra.Mikiko Onuki Ikeda 
4ª, 5ª e 6ª - 13:00 as 14:30  
Dra.Paula Graziano de Oliveira Goés 
2ª - 08:00 as 10:00  
6ª - 14:00 as 16:00  
Dra.Rozinha Mieko Kudo 
2ª, 3ª, 5ª e 6ª - 09:00 as 11:00  
2ª a 6ª - 14:30 as 17:30 

 

Superintendente; Wilson Yoshimitsu Niwa   Diretor Clínico; Paulo Satoshi Koyama 
Diretor Técnico; Helder Costa Ikegami              Administrador; Fabrício Vieira Lopes 

Cardiologista Infantil  
Dra.Lury Iwasaka Neder  

     2ª - 09:00 as 12:00 
     6ª - 15:00 as 17:00 

Gastropediatra  
Dr.Marcelo Yuji Yokoyama  

     2ª e 4ª - 08:00 as 10:00 
PNEUMOLOGIA  

Dr. Antônio Aluízio de O. Semblano 
2ª, 4ª e 6ª - 16:00 as 17:30  
Dr.José Antônio E. Cortez Dias 
3ª e 5ª - 15:00 as 18:00 
5ª - 08:00 as 10:00 

PSICOLOGIA  
Dr.Miguel Henrique Alves Jr. 
2ª a 5ª - 18:15 as 19:00 

UROLOGIA  
Dr.Alfredo Takeru Honda 
2ª a 6ª - 14:00 as 16:00 
Dr.Álvaro Muto  

     3ª e 4ª - 10:00 as 12:00  
Dr.Lauro José Queiroz 
3ª, 5ª e 6ª - 08:00 as 10:00 
Dr.Maurício Aguiar 
2ª e 4ª - 08:00 as 11:00  
6ª - 11:00 as 13:00  

OFTAMOLOGIA  
Dr.Ângelo Leite de Carvalho 
2ª - 08:00 as 10:00 e 14:00 as 16:00 
6ª - 08:00 as 10:00  
Dr.Onaldo Araújo Nascimento 
3ª - 09:00 as 11:00  
4ª e 5ª - 15:00 as 17:00 
Dr.Robson Seiji Koyama 
3ª - 14:00 as 16:00  
4ª e 5ª - 08:00 as 10:00  

GASTROENTEROLOGIA   
Dra.Eliza Hiroko Iwashita  
3ª - 17:00 as 18:00  
6ª - 12:00 as 13:00 
6ª - 08:00 as 11:00 (Endoscopia) 
Dr. João Kahwage  
4ª - 14:30 as 15:30 (Endoscopia) 
5ª - 14:00 as 15:00 

   ENDONIKKEI   
91-3259-7970/91-3229-0133

OFTALMAZÔNIA   
91-3249-3373  
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６月７日 

１７時～２２時 

厚生ホーム 

雨天決行！！ 

入場料：Ｒ＄５.00 

2014 

お問い合わせ 

91-3263-0912 

現在着々と会場
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