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EDITORIAL

Quem não deseja sentir-se melhor?

A

h se pudéssemos parar o tempo e ter mais tempo! Embora ninguém
possa escapar do envelhecimento, é possível retardá-lo. Carlos Alves
Junior e Fernando H. Alves são os dermatologistas que integram o
corpo clínico do Instituto da Pele, centro especializado nos tratamentos de todos os tipos de doenças dermatológicas, desde as mais
corriqueiras até as mais complexas como o câncer de pele. Outro diferencial dos
médicos se comprova pela ampla experiência na manutenção da beleza e/ou a
melhora da aparência da pele e seus anexos. São especialistas no rejuvenescimento da pele, correções de assimetrias na face, linhas de expressão, tratamentos
de rugas, eliminação ou redução de manchas, melhora da flacidez facial e corporal, celulite, estrias, entre outros problemas que afetam homens e mulheres.
Quem não deseja sentir-se melhor? Conheça os tratamentos mais modernos que
contribuem para a melhora da aparência e bem-estar.
A partir desta edição, a Saúde News conta com novos parceiros referências em
saúde torácica, renal e exame de Termografia. A Clínica do Tórax apresenta sua
equipe e respectivas especialidades; Renalclin destaca as principais doenças que
acometem os rins; Dr. Miguel Elvira conta sua história na Medicina e Acupuntura,
além dos benefícios da Termografia Clínica, um exame não invasivo que auxilia
na detecção de sintomas e doenças.
Terapia das Mãos também é um assunto em destaque. A Clínica Nas Mãos
realiza uma abordagem personalizada para cada patologia, o que contribui para
a reabilitação dos pacientes. No ramo de arquitetura, Roberta Maffessoni apresenta seus principais projetos na área hospitalar. Com a chegada do inverno, o
psiquiatra Dr. Fabiano Agostinho alerta sobre a depressão sazonal. Cascavel agora
conta com médico especialista em cirurgias nasais por
vídeo, Dr. Lucas Henrique Vieira da Otorrino Santé.
Já na neurocirurgia, Dr. Guilherme Agnoletto descreve um procedimento minimamente invasivo
realizado para tratamento de aneurismas cerebrais, inovação na especialidade. Com
somente três casos diagnosticados na
região, a aniridia é uma doença rara
e grave. Estes são apenas alguns
dos temas desta primorosa
edição. Vá adiante sem medo,
pois nossa leitura não tem contraindicações!
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Tratamento inovador para
aneurismas cerebrais

M

ais de cinco milhões de brasileiros portam um aneurisma cerebral; uma porção enfraquecida e alargada de um vaso sanguíneo cerebral e que devido à ausência de sintomas, muitas
pessoas não sabem que os têm, e quando descobrem já é muito tarde.
Recentemente foi criado um novo método inovador e minimamente
invasivo para tratar e eliminar os riscos desses aneurismas romperem
e sangrarem.
Os diversores de fluxo são uma nova tecnologia que revolucionaram o tratamento dos aneurismas cerebrais. São como tubos feitos por
uma malha específica de metal com porosidade adequada que impedem a passagem de sangue para dentro do aneurisma, são implantados
dentro do vaso de modo a recobrir a parede interna e a entrada do
aneurisma. Dessa maneira, o fluxo de sangue é redirecionado para seu
caminho normal dentro do vaso e o aneurisma é excluído da circulação promovendo a cura completa. O mais interessante é que esse procedimento pode ser realizado de maneira minimamente invasiva, navegando por dentro do vaso através de uma pequena punção na virilha.
Logo que surgiu, até pouco tempo, essa nova tecnologia só poderia
ser usada em casos de aneurismas grandes e gigantes, que realmente
eram os mais desafiadores cirurgicamente. No entanto, o método evoluiu progressivamente e hoje comprovadamente também é seguro e
eficiente no tratamento de aneurismas menores, bem como em localizações que impossibilitam a alternativa de tratamento cirúrgico.
Essa malha na parede interna do vaso, eventualmente recoberta por
células do próprio corpo, ao se realizar um novo exame algum tempo
após o seu implante nem seria possível vê-la. Dessa maneira, os pacientes podem ter um período de internamento no hospital mais curto
em relação à cirurgia convencional, além de um retorno mais rápido
às suas atividades normais do dia a dia, geralmente em uma ou duas
semanas.
Estamos indicando o método cada vez mais e temos observado excelentes resultados atingidos, principalmente com uma satisfação maior
por parte dos pacientes. Em março de 2018, estive em uma conferência
em Jacksonville que reuniu os mais renomados especialistas do mundo
com habilidades e conhecimento nesta tecnologia, e as perspectivas de
mais evolução e inovações são muito promissoras.

FIQUE ATENTO
É importante ficar atento ao histórico familiar, pois
familiares de pacientes que
já tiveram um aneurisma cerebral possuem uma chance
muito maior de também serem acometidos pelo aneurisma e necessitam, portanto,
de investigação.
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O diversor de fluxo funciona redirecionando o fluxo sanguíneo
para sua rota normal, não permitindo entrar no aneurisma e
excluindo-o da circulação.

Dr. Guilherme
José Agnoletto
Neurocirurgião
CRM-PR 30666 | RQE 23110
- Formado em Medicina pela Universidade
do Sul de Santa Catarina – UNISUL;
- Especialização em Neurocirurgia com
ênfase em Neurocirurgia Vascular e
Endovascular pelo Instituto de
Neurologia de Curitiba – INC;
- Fellowship na CRONA Kliniken na
Universidade de Tübingen – Alemanha;
- Em 2016 estudou por 2 meses novas
tecnologias e métodos para doenças
da base do crânio;
- Fellowship na Lyerly Neurosurgery - Baptist
Health em Jacksonville na Florida – EUA;
- Acompanhou em 2017 as novas
tecnologias e métodos para tratamento das
doenças cerebrovasculares, incluindo
aneurismas e AVC. E a partir de julho de
2018 novamente se dedicará por um ano
às pesquisas e aprimoramento.

A malha do diversor recobre a parede
interna do vaso ocluindo a porta de
entrada do aneurisma.

Dr. Carlos Alves Junior - Diretor Técnico Médico - CRM-PR 22692 / RQE 14108
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Dr. Miguel Elvira investe em
técnicas ímpares para prevenção
e detecção de doenças

Dr. Miguel Elvira
CRM-PR 8770
Especialista em Acupuntura pelo
Colégio Médico de Acupuntura (AMBA) - RQE 17167
Especialista em Clínica Médica - RQE 3346

F

ormado pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), Dr. Miguel Elvira já percorreu
35 anos de atuação na Medicina, sendo destes mais de 14 anos dedicados à técnica de
Acupuntura. Em busca de prevenir e tratar
doenças cursou Residência em Clínica Médica na
UEL e especializou-se em Acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura, atual Colégio Médico
de Acupuntura. Casado com Rosilene Lamberti Elvira,
pai de duas filhas, o médico reside e trabalha há 32
anos em Cascavel.
A Acupuntura, procedente da Medicina Tradicional Chinesa, é reconhecida no Brasil desde 1995
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como especialidade médica. A técnica consiste na
aplicação de agulhas em pontos específicos do corpo, que auxiliam nas funções orgânicas e produção de
efeitos terapêuticos. É necessário conhecimento aprofundado para a realização do procedimento de forma
segura e para a elaboração de diagnóstico e prognóstico adequados. O Dr. Miguel Elvira preza pela qualidade e evolução do tratamento, que pode ser realizado
de forma isolada ou complementar.
Com efeito analgésico, anti-inflamatório e relaxante muscular, a Acupuntura também contribui para
o aumento da imunidade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) mais de 40 doenças
podem ser tratadas com a técnica, além de quadros
dolorosos (dores faciais, dores de cabeça, dores nos
joelhos, lombalgias, cervicalgias, cólicas renais, artrites, dores ciáticas, etc.) e reações oriundas de radioterapias ou quimioterapias. Apresenta outros benefícios
como efeitos calmantes, antidepressivos e cicatrizantes. “A Acupuntura pode apresentar resultados logo
após a primeira sessão como em situações de dores
músculo-tendíneas. Tudo depende do tipo e do tempo
de evolução da doença. Em casos crônicos, o efeito se
inicia desde a primeira sessão e se intensifica com os
estímulos recorrentes”, explica Dr. Miguel.
Além da especialização em Acupuntura, Dr. Miguel cursou Homeopatia pela Sociedade Médica Brasileira de Homeopatia e possui pós-graduação em
auditoria médica. Durante 12 anos atuou em diversos cargos da diretoria da Unimed e na diretoria do
Hospital e Maternidade Santa Catarina em Cascavel.
Atualmente, realiza seus atendimentos na Clínica Médica Dr. Miguel Elvira, com foco na Acupuntura e na
realização de exames de Termografia.
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O

Dr. Miguel Elvira
CRM-PR 8770
Especialista em Acupuntura pelo
Colégio Médico de Acupuntura (AMBA) - RQE 17167
Especialista em Clínica Médica - RQE 3346

exame de Termografia clínica surgiu a
partir da percepção
de diferentes temperaturas na pele.
Estas mudanças ocorrem devido ao
aumento do fluxo sanguíneo e do
volume circulatório subcutâneo, sendo agravadas por processos inflamatórios. Com a termografia é possível
identificar esses pontos alterados em
cada região do corpo.
Em 1980, um software foi implantado em câmeras com o objetivo de
medir as alterações de aquecimentos
e os equipamentos começaram a ser
utilizados para diagnósticos. Assim,
surgiu a necessidade de implementação de padrões e protocolos, e em
1983, a Food and Drug Administration (FDA) aprovou a termografia
como exame colaborador na detecção do câncer de mama. O rastreio
termográfico permite a identificação
de pontos pré-cancerosos, antecipando o tratamento.
Desde então, o exame foi disseminado por permitir a detecção de
vários sintomas e doenças de forma
não invasiva, sendo muito utilizado,
por exemplo, na prevenção de lesões
de esportistas. A Clínica Médica Dr.
Miguel Elvira oferece o procedimento que pode ser realizado em qualquer pessoa, inclusive crianças, gestantes e idosos. “A Termografia não
possui nenhuma contraindicação,
pois não utiliza radiação ou contraste. É indolor, segura e rápida, sendo
que o paciente pode continuar suas
atividades normalmente após a realização do exame”, esclarece Elvira.

Mapeamento do corpo humano por imagem digital
A Termografia “fotografa” toda a superfície da pele e mapeia todo o corpo humano sem apresentar riscos
ou efeitos colaterais. Com ela é possível registrar a atividade metabólica, microcirculação e a função vasomotora cutânea em imagens térmicas de alta resolução. Para isso, uma câmera especial com sensores detecta a
emissão infravermelha e atribui cores conforme a temperatura registrada. Essas informações são enviadas ao
computador e analisadas por um especialista. Dessa maneira, é possível reconhecer áreas afetadas por dores
crônicas ou processos patológicos, o que auxilia o médico no diagnóstico e direcionamento do tratamento.
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Termografia clínica:
método inovador que
auxilia no diagnóstico
precoce de
diversas doenças
Atualmente, o exame é considerado um
dos métodos mais promissores de diagnóstico por imagem digital. Lesões como do
esporte e do trabalho, síndromes dolorosas,
alterações vasculares relacionadas à enxaqueca, risco de Acidente Vascular Cerebral
(AVC), distúrbios neurovegetativos relacionados à fibromialgia e síndrome de Raynaud
podem ser diagnosticados com a Termografia. Além disso, ela contribui na avaliação e
identificação dos seguintes quadros clínicos:
disfunções na tireoide, problemas na Articulação Temporomandibular (ATM), pé diabético, úlceras, feridas, isquemias, infecções,
cicatrizações, traumas, microcirculações de
tumores, neuropatias periféricas e centrais,
ciatalgias, distrofias simpático-reflexa, disautonomias, disfunções viscerais, cefaleias, artrites, lombalgias, tendinopatias, fibromialgias e dores miofasciais.

Para realizar o exame é preciso consultar um profissional
qualificado na área e realizar alguns cuidados básicos como
evitar a exposição solar, evitar banhos quentes, não se submeter a massagens ou terapias que aqueçam ou esfriem o
corpo, não aplicar cosméticos na pele, além de não fumar
ou ingerir bebidas alcoólicas. Também é importante levar
seus exames anteriores para o médico.
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DOENÇA RARA

O que é a atrofia muscular espinhal?
Ultimamente, muito tem se falado sobre as doenças raras. Uma em especial tem chamado muito a atenção: a AME, Atrofia Muscular Espinhal. Mas o que é - e ainda mais importante - quais os sinais que indicam a manifestação dessa doença?

A

AME é uma das mais de 8 mil doenças raras
conhecidas no mundo e afeta aproximadamente de 7 a 10 bebês para cada 100 mil nascidos
vivos. No Brasil, não há um levantamento que indique o número exato de pessoas afetadas pela doença. Pode começar a se manifestar em diferentes fases
da vida e, quanto mais cedo aparecem os primeiros
sintomas, maior é a gravidade da doença. Apesar de
ser uma única doença, a AME é dividida clinicamente
em tipos, com base no início dos sinais e sintomas
e nos marcos motores atingidos pelos pacientes. Todos os sinais e sintomas têm como base a fraqueza,
atrofia (diminuição de tamanho) e hipotonia (flacidez)
musculares. Pacientes com AME Tipo 0 apresentam os
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sintomas já ao nascimento ou na primeira semana de
vida e, geralmente, têm sobrevida de semanas ou meses. Pacientes com AME Tipo 1 desenvolvem a doença
até os seis meses e, geralmente, não são capazes de
sentar ou de sustentar a cabeça. Essas crianças apresentam dificuldades respiratórias graves e dependem
de cuidados intensos diários. Pacientes com AME Tipo
2 apresentam os primeiros sintomas entre sete e dezoito meses de vida e, geralmente, são capazes de sentar,
mas não de andar. As principais complicações observadas nessas crianças são de ordem motora e ortopédica, como deformidades graves na coluna. Pacientes
com AME Tipo 3 têm início da doença na infância,
após dezoito meses de vida. Essas crianças apresen-
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tam menor acometimento e são capazes de andar, porém podem perder essa habilidade com a evolução
da doença. Pacientes com AME Tipo 4 desenvolvem
a doença quando adultos e, geralmente, apresentam
fraqueza de membros inferiores que pouco interfere
em suas atividades.
É uma doença neuromuscular genética rara, com
padrão de herança autossômico recessivo. “A pessoa
com AME apresenta dificuldade para produzir a proteína de sobrevivência do neurônio motor, também
conhecida como SMN. Essa proteína é essencial para
a manutenção das células encarregadas do desenvolvimento e controle dos nossos músculos, os neurônios
motores localizados na medula”, esclarece Juliana
Gurgel-Giannetti, médica neuropediatra associada à
Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil. As pessoas com AME apresentam um defeito no gene SMN1,
principal responsável pela produção da proteína
SMN. “Com o déficit na produção de SMN, ocorre a
degeneração dos neurônios motores na medula espinhal e, por consequência, músculos controlados por
esses neurônios têm seu desenvolvimento e função
prejudicados. Isso se reflete em atrofia, fraqueza e hipotonia musculares que, em última análise, causam
perda de função motora. Essa perda prejudica seriamente a qualidade de vida do paciente, muitas vezes
impedindo-o de realizar ações básicas, como respirar,
se alimentar e se movimentar”, detalha a especialista.
Sinais e sintomas - Os principais sinais da doença
são fraqueza muscular progressiva, simétrica (nos dois
lados do corpo); hipotonia e atrofia muscular; dificuldade em controlar e movimentar a cabeça, sentar, engatinhar e caminhar; respiração e deglutição também
podem ser afetadas. A AME não afeta a cognição, ou
seja, a atividade intelectual é totalmente preservada.
O diagnóstico de AME só é feito de forma conclusiva
através de um teste genético específico.
Por se tratar de uma doença que atinge diversos
músculos e funções do corpo, especialistas sugerem
uma abordagem multidisciplinar de cuidados, que
pode ajudar a melhorar a saúde e a qualidade de vida
dos pacientes de maneira geral. Dentre os diversos
tipos de cuidado, destacam-se as abordagens respiratórias, nutricionais e motoras. “Um dos principais
grupos musculares atingidos é aquele relacionado à
respiração. Por isso, desde cedo é importante monitorar e fortalecer a função respiratória, assim como
manter um equilíbrio nutricional adequado”, salienta
a especialista Juliana Gurgel-Giannetti.

Referências
[1] Lunn MR, Wang CH. Spinal muscular atrophy. Lancet, 2008;371:2120–33. doi:10.1016/
S0140-6736(08)60921-6.
[2] Farrar MA, Kiernan MC. The Genetics of Spinal Muscular Atrophy: Progress and Challenges.
Neurotherapeutics, 2015; 12:290–302.
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Esporte, Arte e Cultura.
Uma história com oportunidades,
seu filho escreve aqui.
Participar de atividades esportivas e culturais também faz
parte de um projeto de vida repleto de conquistas. Por isso,
o Marista tem o Núcleo de Atividades Complementares,
uma estrutura especialmente dedicada ao esporte, à cultura
e à arte. São diversas modalidades oferecidas, sempre com
o acompanhamento de profissionais e professores.
Agende uma visita e conheça de perto.

maristacascavel.com.br
(45) 3036-6000
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Hidroxiapatita de Cálcio:
mais uma opção para o combate
da flacidez facial e corporal
Informe Publicitário

N

unca se falou tanto sobre o colágeno e a importância de estimular sua produção como nos últimos
anos. Isso não é por acaso. O colágeno é uma proteína presente em várias partes do corpo e o grande responsável pela resistência e firmeza da pele. A partir dos 30 anos já iniciamos a diminuição
de sua produção e o aumento da sua degradação, que se intensifica muito na menopausa, resultando em
flacidez, rugas, afinamento e fragilidade cutânea. Para retardar este processo uma das ferramentas disponíveis atualmente são os bioestimuladores, como a hidroxiapatita de cálcio, por exemplo.
SN - O que é a hidroxiapatita de cálcio?
Dra. Márcia - A hidroxiapatita de Cálcio, cujo
nome comercial é Radiesse®, é uma substância biodegradável e biocompatível, que está presente no
nosso organismo. Deste modo, sua aplicação é muito
segura. Age gerando um processo inflamatório, que
faz com que as células produtoras de colágeno se
multipliquem, proporcionando mais firmeza à pele de
forma natural e progressiva.
SN - Como ocorre sua aplicação?
Dra. Márcia - É um produto injetável, realizado no
consultório médico pelo dermatologista ou cirurgião
plástico. Procedimento minimamente invasivo, praticamente indolor, que possibilita o retorno imediato às
atividades habituais. Pode ser realizado em qualquer
época do ano.
SN - Quais são seus efeitos no rosto?
Dra. Márcia - No rosto podemos aplicar o Radiesse® em um plano mais profundo, restaurando o
volume perdido (efeito preenchedor) e melhorando o
contorno da face, ou em um plano mais superficial
para tratamento da flacidez (efeito bioestimulador).

da primeira sessão e serão progressivos até a reabsorção total do produto, durando em média 1,5 a 2 anos.
SN - Com que idade devemos começar este tratamento?
Dra. Márcia - Assim que os primeiros sinais da flacidez forem evidenciados, em geral a partir dos 30-35
anos.
SN - É verdade que o Radiesse® pode ser utilizado
para o rejuvenescimento das mãos?
Dra. Márcia - Sim. Na verdade, é o tratamento
considerado padrão-ouro para o rejuvenescimento
das mãos há muitos anos. É utilizado com efeito de
preenchimento da região, camuflando veias e tendões
aparentes, atenuando o aspecto cadavérico e envelhecido das mãos. Além disso, também melhora a qualidade da pele, por meio do estímulo de colágeno.
Para esta indicação, geralmente uma única sessão já
é suficiente.

Dra. Márcia
Vivan
CRM-PR 26835
Dermatologista
RQE 18791
Pós-Graduação
em Dermatoscopia
pela UNIFESP
(Universidade
Federal de
São Paulo)

SN - Quais locais do corpo a flacidez pode ser
tratada com este produto?
Dra. Márcia - Face, pescoço, colo, abdome, região interna de braços e coxas, nádegas.
SN - Quantas sessões são necessárias?
Dra. Márcia - A quantidade de sessões depende
da idade, grau de flacidez e do estilo de vida. Em média 2 a 5 sessões com intervalo de 30 a 60 dias entre
elas. Os resultados começam a aparecer após 30 dias

Dra. Márcia Vivan Dermatologista
@marciavivan_dermatologista
(45) 3225-2011
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Rua São Paulo, 752 - Centro - Cascavel - PR
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A pele representa um complexo de
células, tecidos e estruturas que interagem de forma dinâmica, mediando
diversas funções no organismo como
proteger contra raios U.V. e agentes
infecciosos, funções sensoriais, termorregulação e estética. Por isso, é
fundamental que seja bem cuidada
e livre de doenças. Além disso, uma
pele nutrida, radiante e bonita contribui com a saúde e autoestima.

Dr. Fernando
Henrique Alves
CRM-PR 28185
Medicina - Universidade
Católica de Pelotas (RS)
Residência Médica em
Dermatologia - Hospital Federal
da Lagoa (RJ) - RQE 22178
Preceptor na Residência Médica
de Dermatologia da
Universidade Estadual
do Oeste do Paraná
Médico Dermatologista do
Ambulatório do Consórcio
Intermunicipal de Saúde
do Oeste do Paraná
Membro da Sociedade
Brasileira de Dermatologia
Natural de Ubiratã (PR) e
reside em Cascavel há um ano
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A degradação da pele como perda
de volume, linhas de expressão, rugas e ﬂacidez são alguns dos sinais
inevitáveis do envelhecimento. Embora ninguém possa escapar desses
efeitos ou parar o tempo, existem
soluções e novas tecnologias focadas
em tratamentos estéticos faciais e
corporais, que promovem bem-estar
e mais qualidade de vida.

Dr. Carlos
Alves Junior
CRM-PR 22692
Medicina - Faculdade de Medicina
de Catanduva (SP)
Residência Médica em
Dermatologia - Universidade
de Taubaté (SP) - RQE 14108
Membro da Sociedade Brasileira
de Dermatologia
Natural de Ubiratã (PR) e reside
em Cascavel há 12 anos
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E

m 2006, o Instituto da Pele foi fundado pelo dermatologista Dr. Carlos Alves Junior, três meses
após sua chegada a Cascavel. O comprometimento do médico em pouco tempo atingiu a excelência em
tratamentos dermatológicos. No ano de 2017,
Dr. Fernando Henrique
Alves passou a integrar
o corpo clínico, o que
também contribuiu para
a ascensão do grupo.
Os médicos possuem
conhecimento ímpar e
dominam as mais variadas técnicas e procedimentos dermatológicos.
Ambos são Membros da
Sociedade Brasileira de
Dermatologia (SBD) e
acompanham as mudanças e evoluções tecnológicas da especialidade,
marcando presença em cursos, congressos e encontros
científicos nacionais e internacionais. Além dos dermatologistas altamente qualificados, o Instituto conta com seis
profissionais capacitadas nas funções que desempenham.
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O espaço físico contempla dois consultórios, sala de
estética, sala de laser, duas salas para procedimentos médicos e recepção, ou seja, uma estrutura completa que
proporciona segurança e conforto aos pacientes. Já são
mais de 10 anos atuando nas áreas de
dermatologia clínica
e preventiva, dermatologia cosmiátrica,
dermatologia oncológica e dermatologia
cirúrgica. Além disso,
são realizados cerca
de mil atendimentos
mensais.
Bom-humor, ética
e profissionalismo são
valores compartilhados por Dr. Carlos e
Dr. Fernando, virtudes que conquistaram a confiança dos
pacientes, bem como transformaram os irmãos, parceiros
e amigos em referências na medicina dermatológica paranaense.
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Sutura Silhouette

Rejuvenesça sem cirurgia
Uma técnica inovadora que permite redefinir as linhas
faciais sem a necessidade de grandes incisões ou cirurgia
plástica. Trata-se de um fio de sustentação composto por
ácido polilático com cones totalmente absorvíveis. É um
procedimento ambulatorial, minimamente invasivo, praticamente indolor e com resultados duradouros de até 24
meses.
A Sutura Silhouette Soft é o único fio de sustentação
constituído por ácido polilático (PLA) e seus cones são
compostos por lactídeo/glicolídeo (82% lactídeo – 18%
glicolídeo). Esses componentes são totalmente reabsorvíveis, biocompatíveis e biodegradáveis no organismo.
Quando a sutura é aplicada no subcutâneo (gordura)
ocorre um efeito lifting imediato, seguido de uma restauração progressiva do colágeno perdido. Pode ser aplicado
nos contornos da face, linhas da mandíbula, terço médio
da face, sobrancelhas e pescoço. Os pacientes que apresentaram melhores resultados com a técnica são aqueles
com flacidez leve a moderada.

Toxina Botulínica

ameniza rugas e linhas
de expressão

Na área da estética, a Toxina Botulínica - Tipo A é
indicada para o tratamento de rugas. A aplicação direta da substância no músculo responsável pela formação
da ruga, ocasiona relaxamento temporário e confere ao
rosto uma aparência mais suave, rejuvenescida e agradável. Desta maneira, além de tratar as rugas dinâmicas
existentes, ainda previne a formação de novas mediante
a reeducação da mímica facial. A aplicação da substância se faz por procedimento não cirúrgico, devendo ser
realizada por especialista habilitado para tal.
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Ultrassom Microfocado
Potencializa o efeito lifting

O Ultrassom Microfocado é um moderno aparelho, com tecnologia de ponta, aprovado pelo FDA e pela ANVISA para
lifting facial. Com este equipamento, é possível tratar as camadas mais profundas da pele atingindo também a musculatura
superficial da face e pescoço, através de pontos de coagulação no sistema superficial do músculo aponeutórico, melhorando
assim a elasticidade, flacidez, estimulando o colágeno e retardando o envelhecimento. O tratamento também pode ser realizado na região dos olhos, braços e pernas.
“O Ultrassom Microfocado retarda a necessidade de cirurgia e pode ser feito em qualquer época do ano, sendo indicado para pacientes com flacidez de leve a moderada, na faixa dos 40 aos 60 anos que pretendem prevenir a perda dos
contornos faciais causados pela flacidez da pele”, informa Dr. Fernando Alves.

Radiesse

Qualidade para a pele
O Radiesse consiste no preenchimento dérmico de alta qualidade, composto por microesferas de hidroxiapatita de cálcio (CaHa), que vem
sendo utilizado para repor o volume perdido
e estimular a produção de colágeno revertendo
naturalmente os sinais de envelhecimento. Além
de ser um procedimento não cirúrgico, tem sua
eficiência clinicamente comprovada e pode durar
por mais de um ano.
“O Radiesse é indicado para correções de
rugas fundas, depressões faciais e, principalmente muito utilizado para o rejuvenescimento das
mãos. Essa substância é biodegradável, biocompatível e tem uma grande peculiaridade: promove a estimulação tecidual resultando em neocolagenese (acréscimo de colágeno), melhorando
não apenas a volumetria da região tratada, mas
também a qualidade da pele”, explica Dr. Fernando Alves.
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Ellansé

Novo, potente e
mais duradouro
Lidera uma nova geração de preenchedores cutâneos, sendo uma opção de
tratamento personalizada. O produto é
biocompatível, biodegradável e biorreabsorvível pelo organismo ao longo do tempo, bem como age corrigindo linhas de
expressão e estimula a produção espontânea de colágeno. O Ellansé, também
é um tratamento estético minimamente
invasivo, pode ser aplicado no próprio
consultório e utilizam-se anestésicos para
maior comodidade do paciente. Leva em
média 30 minutos, não necessita de repouso, praticamente indolor e promove
resultados mais naturais com efeitos duradouros.

A textura saudável e a ﬁrmeza
da pele, obtidas imediatamente
após a realização do procedimento são surpreendentes! A
lista dos demais benefícios do
Ellansé é extensa, sendo que
os resultados obtidos podem
ser prolongados por até quatro
anos.

“Ellansé é um produto injetável usado no mercado voltado
à estética, como estimulador de
colágeno que oferece correção
imediata, sustentada por volumização através de bioestimulação, com efeitos prolongados
de diferente duração, de 1 a 4
anos. O implante subcutâneo de
Ellansé na região facial é indicado para correção duradoura de
rugas faciais e sinais de envelhecimento ou quaisquer condições
faciais relacionadas à idade”,
relata Dr. Carlos Alves.
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Femina

Estética íntima e autoconfiança
Áreas íntimas também necessitam de tratamentos e cuidados estéticos especiais. Por meio de uma multiplataforma
inteligente, tecnologia de última geração, apresenta-se uma gama de possibilidades de tratamentos para o órgão genital feminino que consiste em melhorar os sintomas do hipoestrogenismo, fortificar a musculatura do canal vaginal e adjacências,
aumentar o tônus e melhorar a vida sexual do casal. Produz micropontos de contração na musculatura vaginal e na derme
profunda, com total segurança da mucosa, ocasionando uma intensa produção de glicogênio, que estimula os fibroblastos
a produzirem mais colágeno. O tratamento é rápido e praticamente indolor, pode ser indicado para uso terapêutico ou
preventivo, sendo que os resultados ocorrem logo nas primeiras sessões.

Revolucionário
Tecnologia de última geração
Aplicações a laser promovem o
rejuvenescimento das partes íntimas

• Incontinência urinária
• Atrofia vaginal
• Perda do estrogênio e secura vaginal
• Perda da sensibilidade sexual
• Clareamento de vulva
• Flacidez e perda do tônus vaginal
• Labioplastia: clareamento, redução
ou aumento dos lábios
• Candidíase recidivante
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MD Codes
Você mais bela

O Medical Codes (MD Codes) é uma técnica revolucionária que consiste em preenchimentos com ácido hialurônico.
O método é efetuado em determinados pontos, representados por letras e números que
correspondem aos locais e sequências corretas das aplicações.
Este tratamento proporciona
restauração do volume facial e
das linhas de expressão, melhora
da aparência e efeitos cutâneos
causados pelo envelhecimento e
exposição solar. Dessa maneira,
é possível obter resultados semelhantes ao lifting facial, porém
sem intervenção cirúrgica. O
tratamento é realizado conforme as necessidades do paciente
por meio de um planejamento
dermatológico, o que proporciona um diagnóstico individualizado e melhores resultados na
harmonização facial.

Sculptra

Suaviza sinais do envelhecimento
Eficiente bioestimulador de colágeno injetável, composto por ácido polilático, uma substância absorvível pelo organismo. Quando aplicado sob a pele, estimula naturalmente
a produção de colágeno. É um procedimento minimamente
invasivo, que atua de dentro para fora, melhorando a flacidez e suavizando os sinais do envelhecimento. Os resultados começam a surgir a partir da terceira semana após a
primeira sessão e permanecem por até 25 meses.
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DEMOGRAFIA MÉDICA 2018

Paraná tem 2,09 médicos por mil habitantes,
sendo clínica médica e pediatria as especialidades
com maior número de profissionais
Na avaliação dos conselhos de medicina, baixo número de
profissionais decorre da falta de políticas públicas para fixação
em municípios mais distantes e regiões menos desenvolvidas

C

om uma população de 11,3 milhões de habitantes, o Paraná tem 23.661 médicos, o que
resulta numa proporção de 2,09 profissionais
por mil habitantes. São 67,7% de especialistas para
32,3% generalistas, o que dá uma razão de 2,10 especialistas para cada generalista. Os homens são 59,4%
dos profissionais e as mulheres, 40,6%. A idade média
dos profissionais é de 44,1 anos, com um tempo médio de formação de 18,4 anos. A maioria dos médicos
(58,9%) tem até 44 anos.
Os dados constam da pesquisa Demografia Médica 2018, realizada pela Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (USP), com o apoio institucional do Conselho Federal de Medicina (CFM) e do
Conselho Regional de Medicina de São Paulo. O levantamento, coordenado pelo professor Mário Scheffer,
usou ainda bases de dados da Associação Médica Brasileira (AMB, Comissão Nacional de Residência Médica
(CNRM), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) e Ministério da Educação (MEC).
No Estado, a clínica médica concentra o maior número de especialistas (2.391), seguida pela pediatria
(2.197), cirurgia geral (2.087), ginecologia e obstetrícia
(1.746) e anestesiologia (1.619). As especialidades com
menor número de especialistas são genética médica
(13), medicina física e de reabilitação (21), radioterapia
(42), patologia clínica (43), medicina esportiva (45).
Na capital paranaense, moram 1,9 milhão de curitibanos, que são atendidos por 10.867 médicos, o que
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dá uma razão de 5,69 profissionais por mil habitantes, sendo que a proporção de médicos morando na
capital é de 45,9%, o que mostra uma boa distribuição desses profissionais pelo interior do estado. Dos
médicos que moram em Curitiba, 53,1% são homens
e 46,9%, mulheres. Os especialistas são 71,5% e os
generalistas, 28,5% dos médicos que atendem na capital paranaense.
Para os Conselhos de Medicina, os números apresentados confirmam o equívoco do Governo, que
tem defendido o aumento da população de médicos
como solução para resolver as dificuldades de acesso aos serviços de saúde no País. Pelos dados, esse
crescimento, percebido em nível nacional nos últimos
anos, não tem repercutido nas regiões mais distantes e
menos desenvolvidas. Por outro lado, avaliam as entidades, a presença significativa de profissionais, como
registrado em alguns estados e municípios, não tem
sido suficiente para eliminar problemas graves de funcionamento da rede pública e de acesso aos serviços,
decorrentes da falta de qualidade na gestão e da adoção de políticas públicas eficientes no setor.
Dados nacionais - Para uma população de 207,7
milhões de pessoas, o Brasil tem hoje 452,8 mil médicos, o que corresponde a 2,18 médicos por mil habitantes. Os homens são maioria nesta profissão, 55,1%,
enquanto as mulheres são 44,9%. Em 2010, data de
realização da primeira demografia médica, as mulheres eram 41% do conjunto de profissionais.
Na primeira Demografia Médica,
os médicos generalistas correspondiam a 44,9%, contra 55,1% de especialistas. Agora, estes são 62,5, enquanto àqueles representam 37,5%
dos profissionais. A razão entre especialistas e generalistas é de 1,66.
Segundo o coordenador da pesquisa,
Mário Scheffer, este aumento no número de especialistas se deve não só
à melhoria na formação, como a um
aperfeiçoamento na captura de dados
nas bases dos conselhos regionais de
medicina, Associação Médica Brasileira (AMB) e Comissão Nacional de
Residência Médica (CNRM).

Fonte: Conselho Regional de Medicina do Paraná / CRM-PR
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Em nível nacional, a clínica médica concentra o
maior número de especialistas (42.728, o que corresponde a 11,2% do total), seguida pela pediatria
(39.234, ou 10,3%), cirurgia geral (34.065, 8,9%),
ginecologia e obstetrícia (30.415, 8%) e anestesiologia (23.021, 6%). A pesquisa não conseguiu localizar
nenhum especialista em Emergência Médica, especialidade reconhecida recentemente e com poucos centros formadores.
Em seguida, a especialidade com o menor número
de especialistas é genética médica (305, ou 0,1%), radioterapia (734), cirurgia de mão (791) e medicina de
esporte (827), que correspondem, cada uma, a 0,2%
dos especialistas. Vale destacar que clínica médica é
pré-requisito para 12 especialidades e cirurgia geral
para 10. A idade média dos médicos é 45 anos, sendo
que a grande maioria (49,8%) está na faixa etária entre
30 a 49 anos. O tempo de formado é de 19 anos.
Regiões - Enquanto a média nacional é de 2,18
médicos por mil habitantes, na Região Norte ela é de
1,16. Para uma população de 17,9 milhões de habitantes, o que corresponde a 8,6% de brasileiros, trabalham nessa região, 20.884 médicos, o que dá 4,6%
dos médicos brasileiros. O estado nortista com melhor
proporção de médicos é o Tocantins, com 1,67 médicos por mil habitantes, já o menor é o Pará, com 0,97.
Em seguida, como pior distribuição de médicos
está a região Nordeste, com 1,41 médicos por mil habitantes. Moram na região 80.623 médicos (17,8% do
total de profissionais), para atender 57,2 milhões de
nordestinos (27,6% da população). O estado nordestino com melhor proporção de médicos é Pernambuco
(1,73) e o menor é Maranhão (0,87).
A região Sul vem em seguida, com 2,31 médicos
por mil habitantes. São 68.430 médicos (15,2%) para
uma população de 29,6 milhões (14,3%). Não há
muita diferença entre a melhor e a pior distribuição: a
melhor distribuição é o Rio Grande do Sul, com 2,56,
e o pior é o Paraná, com 2,09.
Puxado pelo Distrito Federal, que tem 4,35 médicos por mil habitantes, o Centro-Oeste é a segunda região com melhor distribuição: 2,36. Nessa região, moram 15,8 milhões de habitantes (7,6% da população),
que são atendidos por 37.536 médicos (8,3% desses
profissionais). A pior distribuição é em Mato Grosso,
que tem 1,63 médicos por mil habitantes.
O Sudeste, que responde por 41,9% da população
brasileira, com 86,9 milhões de habitantes, também
concentra o número de médicos: são 244.304 profissionais, que representam 54,1% da comunidade médica, o que dá uma proporção de 2,81 médicos por
habitantes. O melhor percentual é no Rio de Janeiro,
3,55, e o pior em Minas Gerais, 2,30.
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Fraude: uma doença na saúde
São muitos os que pagam por ações ilegais
cometidas por irresponsáveis dentro do setor

A

saúde no Brasil anda sempre a passos lentos,
com uma precariedade que vai desde suas
estruturas físicas até as governamentais. Diariamente são muitos os desafios que o setor precisa
vencer e, infelizmente, um dos que mais precisam
ser combatidos neste momento são as fraudes — que
“roubaram” dos “cofres” da saúde cerca de R$ 14 bilhões em contas hospitalares, de acordo com o Advance Medical Group e o Instituto de Estudos de Saúde
Suplementar (IESS).
As ações ilegais praticadas por muitos representantes do segmento têm custado alto para a saúde
no Brasil — principalmente para os planos de saúde.
Falsificação de carta de permanência para obtenção
de redução de carências, alteração de endereço para
reduzir o preço, alteração de contrato social, de caged, de comprovante de pagamento, alteração de
idade para redução do valor, alteração de peso e altura (para não imputar CPT nos casos de obesidade
mórbida), alteração da declaração de saúde, inclusão
de falsos funcionários (algumas vezes com formulário
fornecido pela própria operadora), são apenas alguns
dos exemplos. Ações absurdamente inescrupulosas e
irresponsáveis, sem limites e sem qualquer condição
de estar no nosso mercado. Quando a pessoa se abre
para a fraude, ela rompe uma barreira de proteção interna e perde completamente — e em pouco tempo
— a noção do que é certo e do que é errado.
O que é preciso, então, para acabar de vez com
essa “doença” do setor? A resposta é conversa. Essas
ações corrompem e desequilibram um sistema matemático muito sensível, passando uma imagem de promiscuidade para o mercado em geral; portanto, antes
de qualquer coisa todos deste segmento devem falar

Silvio Toni, Presidente do Sindiplanos
muito sobre o assunto, pois quanto mais o mesmo fica
oculto, mais difícil será o tempo de conscientização.
Precisamos tratar os crimes como crimes e os criminosos como criminosos. Estamos em um momento de
rupturas de práticas antigas que não se sustentam mais
e que exigem um novo comportamento por parte de
todos os envolvidos: corretores, corretoras, operadoras, sindicato e profissionais da saúde.
Já no que diz respeito ao Sindiplanos, há um trabalho com a ANS para certificação das corretoras, de
forma que somente poderão ser intermediados contratos por pessoas e empresas certificadas pela ANS.
Após esse passo, quem cometer fraudes será suspenso
e poderá ter o registro cancelado em definitivo. Assim,
também as corretoras que fraudarem o sistema através de empresas que burlem o sistema
tributário e venham a gerar suspeitas de lavagem de dinheiro através de práticas comerciais
insustentáveis e outras falcatruas próprias das
empresas, serão chamadas para apresentar
provas que esclareçam que as suspeitas não
procedem e, caso se confirme o dolo, serão
denunciadas para os órgãos competentes e terão o código ANS suspenso ou cancelado.
A solução virá com a união das empresas e
dos profissionais do setor em debates para desvendar o tema e apresentar soluções efetivas
na tentativa de sanar esse problema da saúde,
que traz desconfianças em relação ao segmento e consomem a todos nós.

Artigo de Silvio Toni, Presidente do Sindiplanos
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Com que idade posso dar
chocolate ao meu filho?

O

s chocolates têm uma enorme quantidade de açúcar e podem trazer problemas à saúde das crianças. De acordo com
a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), o consumo de doces só é permitido a partir dos dois anos e respeitando o limite de 25
gramas de açúcar por dia (que corresponde a duas colheres de sopa).
“Depois dos dois anos, as crianças têm os órgãos um pouco mais
maduros e conseguem metabolizar melhor o açúcar. Porém, independentemente da idade, o ideal, é consumir a versão natural, ou
seja, da própria fruta, do leite ou dos legumes”, alerta o pediatra
José Colleti Junior, do Hospital Santa Catarina (SP).
O problema de oferecer doces antes da hora e com excesso,
é que o hábito pode alterar o paladar, provocar cáries e, ainda na
infância, levar a doenças como obesidade e diabetes. O ideal é
que as crianças associem o consumo de chocolates a situações
esporádicas e não a momentos que façam parte da rotina.
Fonte: Crescer
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Câncer de mama:
evento destaca o
diagnóstico precoce

D

urante os dias 6 e 7 de abril o Centro de
Oncologia do Oeste do Paraná (COOP)
promoveu um evento com o tema câncer de mama, no Hospital Gênesis em
Cascavel. O 3º COOP Mastológico
reuniu ginecologistas, mastologistas, cancerologistas,
radiologistas, cirurgiões plásticos, entre outros profissionais da área da saúde. Diagnósticos, avanços
nos tratamentos, desafios enfrentados com a doença,
câncer de mama na gravidez e em pacientes idosas
foram alguns dos assuntos abordados. Além disso, o
encontro colocou em pauta o rastreamento, cirurgias
oncoplásticas bilaterais, reconstruções mamárias, quimioterapias e radioterapias. Os assuntos foram apresentados por meio de palestras e discussões de casos
clínicos.

Dr. Odilon
Froelich e
Dr. Carlos
Puppi

Radiologistas Dr. Carlos Henrique Machado,
Dr. Olavo Nakamura, Dra. Andrea Shiratori, Dr. Luiz
Sergio Sprícido e Dr. Fabiano Takaaki Emori
O câncer de mama é o segundo câncer mais frequente em mulheres em todo o mundo, sendo 59 mil
novos casos diagnosticados por ano no Brasil, conforme estimativa do Instituto Nacional de Câncer José
Alencar Gomes da Silva (Inca). Os dados são preocupantes e reforça a necessidade de campanhas preventivas, conscientização da população, tanto nos setores
públicos, quanto nos privados, bem como justificam
a realização de eventos que capacitem ainda mais os
profissionais da saúde. Quando detectado em fase inicial, a chance de cura do câncer de mama é de 90%,
por isso, a importância do autocuidado e autoexame,
além das consultas e exames preventivos.

Dr. Luiz Sergio Sprícido
Cancerologista

“O evento teve como objetivo preparar ainda mais os colegas ginecologistas para a realização dos exames mais adequados e melhorar o diagnóstico.
No consultório felizmente, as pacientes estão sendo diagnosticadas precocemente, porém o câncer de mama é cada vez mais frequente e no serviço
previdenciário, por exemplo, verifica-se que os tumores avançados continuam ocorrendo. Os tratamentos são basicamente os mesmos: cirurgias,
quimioterapias e radioterapias. Mas o que vem mudando é a qualidade
dos medicamentos fisioterápicos que possuem menos efeitos colaterais, os
aparelhos de radioterapias estão cada vez mais modernos e as cirurgias têm
sido menos radicais.”
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Dra. Andrea Shiratori
Radiologista

“O
diagnóstico por imagem
como, por exemplo, os exames
de ultrassom e
ressonância, são
fundamentais na
detecção do câncer de mama,
principalmente a
mamografia que
auxilia na identificação de nódulos
ou tumores que
não são palpáveis.
Por isso, é tão importante que as mulheres façam
um acompanhamento e iniciem o rastreamento
na idade adequada. O médico ginecologista é o
responsável por prestar essas orientações e definir
o melhor momento para a realização de determinados exames.”

Dr. Rodrigo, Dr. Sprícido, Dr. André
e Dr. Leandro Acosta
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Dr. Luis Sergio Sprícido, presidente do Cascavel Rosa
Gerti Berto, Dr. Márcio Maciel, vice-presidente
do Cascavel Rosa Lindones Gongoleski
e Dra. Valéria Marques

Dra. Vanessa Pedreiro
Ginecologista

“Este evento é
fundamental para
nos atualizarmos
e prestarmos um
melhor
atendimento às pacientes. Em todas as
consultas
ginecológicas, orientamos sobre a
importância dos
exames que auxiliam na detecção
de patologias precocemente. Quando os laudos acusam o câncer de mama encaminhamos para o oncologista dar sequência com os
possíveis tratamentos.”
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Dr. André Tolazzi

Cirurgião Plástico

“O cirurgião plástico atua em casos de câncer de mama na parte restauradora. Hoje em dia, cada vez mais as pacientes pós-mastectomia e tratamento de cânceres estão buscando a reconstrução, por isso está sendo
realizada, quando possível, na mesma cirurgia de retirada do câncer, a reconstrução mamária imediata. A reconstrução da mama não é como uma
mamoplastia, pois exige cuidados específicos. Não conseguimos resultados
estéticos iguais, por exemplo, mas é possível reconstruir a mama e deixar as
pacientes satisfeitas e a autoestima reintegrada.”

Dr. Rodrigo Ferreira

Dra. Valéria Marques

“O rastreamento do câncer de mama é um procedimento bem consolidado no nosso meio e
não podemos deixar de reforçar a importância da
realização do exame de mamografia. Na minha
palestra falei sobre abordagens gerais do diagnóstico, sobre o autoexame e a importância das consultas com o ginecologista e mastologista, além
dos demais exames preventivos.”

“A melhora nos diagnósticos têm contribuído no
combate ao câncer de mama. Os exames de rotina são indispensáveis e não podem ser esquecidos. Além disso, a ressonância magnética e mamografia também auxiliam na antecipação de um
diagnóstico. Também é importante destacar que
as mulheres idosas também precisam e devem realizar acompanhamentos preventivos.”

Oncologista clínico

Dr. Fabiano Takaaki Emori
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Ginecologista

Dra. Maria Elena e
Dr. Carlos Puppi

Lindones, Dra. Maria Elena, Gerti
e Dra. Vanessa Pedreiro
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Você
ocê já pensou em corrigir seus

dentes tortos
sem ter que usar

aparelho ortodôntico?

DIMI

Por ser transparente ﬁca invisível

Willian
illian Ortega
O ega de Souza
ouza
Willian
illian Ortega
O ega
(45) 9 9908 2498
Rua Jasmin, 642
(45) 3242 3162

Cirurgião-Dentista
CRO-PR 23627
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14ª edição da Noite da Paella
A 14ª edição da Noite da Paella promovida pela Loja Acácia do Oeste foi
realizada no dia 28 de março. Mais de 350 pessoas prestigiaram e contribuíram
com a beneficência do evento. Parte da renda arrecadada foi destinada a Fundação Consciência e Trabalho, entidade que mantém a Escola Profissionalizante
Gracinda Ferreira da Rocha, que tem como missão promover cursos para jovens
e adultos de classes econômicas menos favorecidas. “A Paella de 2018 foi um sucesso, tanto na participação da sociedade cascavelense que respondeu à altura,
como no trabalho da coordenação e nos resultados que beneficiam a Fundação
Consciência e Trabalho e outras entidades. Temos grande satisfação em realizar
este evento e agradecemos o apoio dos parceiros”, declarou o presidente da Loja
Acácia do Oeste I – Nº 44, Gilson Roberto Cecatto Santos.

Rogério e Patrícia Vituri

Luciana e Jadir Saraiva de Rezende

Clodomir Carvalho e Josiely Batista

Fabiano, Gabriel e Dayane Breda

Giancarlo Formentini,
Marcos Xavier e Nilo Rezende

Antonio Renato Hoinski,
Gilson Cecatto e Rafael Ferro

Luiz Cirico, Paulo Felipe, Gilberto
Lorenzi, Alvaro e Marleza Largura, Rosane Ferrari, Sueli Felipe e Elda Cirico

Augusto José e Felicio
Augusto Bittencourt
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Fotos: Viver Mais Comunicação

Rogério Vituri

Felipe Zilio

Antonio Vilas Boas Leffer
e Elaine Penteado Leffer

Leticia Tabaroski

Karina Sawasaki e
Luiz Claudio Sampaio

Claudia Padovani e Andre Asiete

Krischina e Jeferson Toregeani

Enzo e Elvis Bittencourt

Cassia Hortolan, Rosane Rotta Moretti, Victor Moretti, Marco Antonio
Hortolan e Sylvio Luiz Kissula

Robson Ferreira e Bruna Rogowski
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Rafael e Fernanda Ferro, Angelica
Amorim e Luiz Fernando Nava Ferro

Elton Farias e Evenice Royer

Rosangela Santiago, Andressa Rita
Prokoski Terra e Franciele Campos
de Oliveira

Elder Guardiano e Dayane Denck

Gustavo e Sacha Sbaraini

Eduardo e Solange Frederico

Antonio Renato e Marco
Antonio Hoinski com a
bela Julia Hoinski Beletti

Fernando e Kelis Tansini,
Rafael e Keisy Salvatti, Rodrigo
e Danielli Pagliarini

Marcos e Cristiane Marchiore

Marcelo e Sheila Sokolowski
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Beth Vilas e Marilete Daniel

Gema e Alfeu Biavati

Luiz Alberto e Elda Cirico

Marcelo da Costa Rodrigues
e Maiara Zamparetti

Idesia e Sandra

Karina Sawasaki, Sionara Pereira
e Antonia Leibante

Agradecimentos
Beal, Styllograph, Biowatts, Coop, Medicinal Farmácias, SR Construtora, Cristal
Azul, Revista Saúde News, SEGVEL, Goes Contabilidade, Grampho’s, Agroveterinária e Construção Cascavel, Tombini Arquitetura e Construções, Spada Odontologia, Atlanta, Topázio, Ecolog, Dr. Fabiano Agostinho Psiquiatria, Vendramin,
Construcal, Ortho, Kissula Advocacia, Sulbras, Auto Posto Maçarico, Sensei Sushi
Bar, HB Engenharia, Massaro & Mascarello, Ronda Pizzaria, Advance Assessoria,
Salvatti, Moretto Advogados Associados.
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1ª etapa do
Divesa Match Play Golf
Nos dias 14 e 15 de abril aconteceu a 1ª etapa do Divesa Match Play Golf,
organizado por Giba Magalhães (Pine Hill Golf Club) e Miguel Palhota (Iguassu
Falls Golf). O evento foi realizado no Wish Golf Resort com o patrocínio da Divesa Mercedes Benz e apoio da CellShop, Sferriê, Giba’s Auto Service, GJP Hotels
& Resorts e Village Iguassu Golf Residence. A Copa Divesa teve a participação
de mais de 60 jogadores da região tríplice fronteira e contou também com a presença especial do presidente da Confederação Brasileira de Golfe Euclides Gusi.
O confronto foi emocionante entre as duas equipes (Pine Hill e Iguassu), sendo
que a Iguassu saiu vitoriosa com o resultado decidido na última tacada do buraco
18. A revanche acontecerá no Pine Hill Golf Club em Toledo nos dias 25 e 26 de
agosto, quando será possível conhecer a grande equipe campeã do Divesa Match
Play Golf 2018. A disputa será acirrada! Compareça para acompanhar essa briga!
Mais informações com Giba (45) 99109-1717 e Miguel (11) 98260-7146.
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Inauguração + Saúde
Clínica para Todos
Uma cerimônia marcou a inauguração da + Saúde - Clínica para Todos, no
dia 26 de abril em Cascavel. A Clínica presta atendimentos médicos e multiprofissionais, exames laboratoriais e de imagem. “Contamos com profissionais
qualificados e realizamos assistência em saúde de qualidade. O nome representa
o nosso propósito que é oferecer esses serviços com preços acessíveis para a
população em várias especialidades”, declarou Dr. Celso Cardoso, idealizador
do projeto.

Keyla e Angela

Celso Cardoso

Marcia, Angela, Keyla e Vilma

Madril, Guanair, Mazutti,
Celso e Eduardo

Mariele, Fernando, Jasmini
e Eduardo

Ana Carolina Lucietto, Lorena
Lucietto, Moacir Lucietto e Madril

Viviana, Arthur, Zita, Julia,
Gustavo e Eduardo

Eduardo Alves Assenza e
Marta Lucia Alves Assenza

Fotos: Viver Mais Comunicação
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Moacir, Ana Carolina
e Lorena Lucietto

Zita, Eduardo e Gustavo Marconi
Caetano Martins

Camila, Eduardo, Alex e Sintia

Larissa e Eduardo

Mariele, Maria Eduarda e Lenyne

Sheyla, Cristiano e Eduardo

Monica, Jovane e Alessandra

Nara, Sueli e Sandra
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Juliana, Celso e Gustavo

Guilherme e Vinicius

Angela, Fabiana, Adriana e Hendrius

Gabriel Caus, Celso, Zita,
Andrea Castro e Eduardo

Adolfo e Lalucha

Elis Kist e Roseli Granja

Grace e Rebecca

Cassia, Valentina e Sergio Motta

Julio e Stela

Eduardo, Celso e José Casemiro

Fotos: Viver Mais Comunicação
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Foto: Maycon Meyer | @arq.fotograﬁa
Móveis Personalizados
Lojas exclusivas em todo o Brasil
Rua Minas Gerais, 2296 . Sala 01
Esq. Rua Riachuelo . Centro
Cascavel-PR . T 45. 3038.9001
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O Design
de Interiores
Residencial
Conceber interiores residenciais é delicado e
especial dentre as diversas modalidades da arquitetura, tarefa simples para os profissionais do
escritório CASA DE TRÊS que utilizou as opções
que a EVVIVA oferece em seu projeto residencial
para uma família da cidade.
A Arquitetura residencial é pensada para ser
atemporal. Sua vida vai evoluir e a arquitetura
precisa se adaptar. São os dois lados de um
mesmo espelho onde cada um precisa ocupar
sensivelmente o lugar do outro para poder definir
a melhor solução e também poder entender e
aceitar esta solução a longo prazo.
A casa não é construída apenas para satisfazer o
hoje e, sim, para os diversos anos que estão por
vir. É preciso deixar algum espaço também para
as mudanças que vão ocorrer, os novos sonhos e
até mesmo novas pessoas.
Os Arquitetos do escritório CASA DE TRÊS
contam que “a qualidade e a dedicação da
EVVIVA tornam o processo criativo livre para
obter bons resultados.
A casa é um refúgio pessoal, é onde chegamos
todos os dias para repor as energias, é onde
precisamos incondicionalmente nos sentir bem. É
o porto seguro de diversão, calma, tranquilidade
e descanso.
“A EVVIVA nos proporciona segurança e qualidade na execução de nossos projetos, podemos
criar com liberdade, ter produtos com qualidade e
garantia de excelência”, conta os arquitetos

CASA DE TRÊS - Arquitetura Inteligente
Rua Duque de Caxias, 414
85801100 - Cascavel, Paraná
(45) 3035-6400
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Endometriose: desafios da doença
e o tratamento multidisciplinar
3ª edição do Curso sobre Endometriose Intestinal foi realizada em Cascavel

A

endometriose se caracteriza pelo crescimento
do endométrio (tecido que reveste o útero) fora
do órgão, sendo uma enfermidade inflamatória
crônica. Entre os sintomas estão as cólicas menstruais
intensas, dores durante relações sexuais, alterações
intestinais e dificuldades para engravidar. Isso ocorre porque todos os meses o endométrio fica mais espesso, preparado para receber um óvulo fecundado.
Quando a gravidez não acontece, o endométrio se
desfaz sendo expelido pela menstruação, porém, se
ele aumentar e acumular em outras regiões como ovários e trompas, surge a endometriose. As causas ainda
são desconhecidas, mas em situações de doença na
família, as chances de desenvolvimento são maiores.
Além disso, o risco de câncer de ovário também é
maior para mulheres que convivem com a patologia.
Apesar de atingir cerca de 176 milhões de mulheres em todo o mundo, a doença ainda é pouco conhecida, o que prejudica o diagnóstico. De acordo com a
Associação Brasileira de Endometriose e Ginecologia
Minimamente Invasiva (SBE), a carência de centros de
atendimentos especializados também é um fator dificultoso no diagnóstico e tratamento eficaz. No Brasil,
aproximadamente sete milhões de mulheres sofrem
com a doença e mais de 600 mil desenvolvem no
intestino (endometriose intestinal). Nos casos avançados, o tratamento é eminentemente cirúrgico. Outro
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dado preocupante divulgado pela SBE, é que entre 10
a 15% das mulheres em idade reprodutiva (13 a 45
anos) podem apresentar a patologia e 30% tem a possibilidade de ficarem estéreis.
Para debater sobre o assunto, o Curso de Endometriose Intestinal foi realizado nos dias 16 e 17 de
março em Cascavel, no Hospital Gênesis. O evento
contou com a participação dos especialistas mais renomados das áreas de ginecologia, coloproctologia,
urologia, cirurgia digestiva e radiologia de todo o país,
que compartilharam informações sobre sintomas,
diagnóstico e a importância dos tratamentos interdisciplinares.
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CURSO DE
ENDOMETRIOSE
INTESTINAL
Dr. Arceu Scanavini Neto (SP) / Coloproctologista
Hospital Israelita Albert Einstein
“O Curso de Endometriose Intestinal é inovador e aborda a endometriose no ponto de vista multidisciplinar. As pacientes com este problema
geralmente são tratadas pelo ginecologista, porém quando a doença está
em formas mais graves e não está restrita ao aparelho ginecológico, é
necessário o acompanhamento de outras especialidades, principalmente
quando se refere ao tratamento cirúrgico. A endometriose pode se manifestar com alterações intestinais (obstrução intestinal ou diarreia no período menstrual), dores pélvicas, dores na região perianal, entre outros
sintomas, que levam as mulheres a procurarem o coloproctologista inicialmente. Por isso, é importante reconhecermos estes sinais na hora de
realizar um diagnóstico.”

Dr. José Anacleto Dutra Resende Júnior (RJ) / Urologista
Hospital Federal da Lagoa e Hospital Universitário Pedro Ernesto
“A urologia ainda possui muitas restrições com relação à endometriose, por isso, todo conhecimento compartilhado é importante. Ainda
estamos em processo de aprendizagem sobre a doença e o que ela causa
no trato urinário. Ela pode alterar as funções da bexiga, prejudicando
seu funcionamento com problemas de retenção da urina (incontinência
urinária). Por isso, a troca de informações, experiências e trabalho em
conjunto é essencial. O cirurgião deve abordar a doença e tratar a pelve
de uma forma mais ampla, com conhecimentos tanto da parte intestinal/
coloproctológica, como da parte ginecológica e da urinária, pois, caso
o tratamento não seja realizado de forma adequada, há sérios riscos de
deixar sequelas gravíssimas nas pacientes.”

Dr. Esdras Zanoni (PR) / Coloproctologista
Presidente da Sociedade Paranaense de Coloproctologia
“A endometriose intestinal tem uma incidência grande, por isso a
participação do coloproctologista no tratamento desta doença é extremamente necessária. A Sociedade Paranaense de Coloproctologia apoia
e entende que este tipo de evento promove a multidisciplinariedade do
tratamento. Outro ponto importante, são os casos em que a endometriose
ainda não foi diagnosticada. A detecção deste problema pode demorar
de seis a sete anos e quando há um grande acometimento da pelve e da
parte ginecológica, há uma grande probabilidade que o intestino também
seja atingido.”
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Dr. Claudio Crispi (RJ) / Ginecologista
Presidente do Instituto Crispi de Cirurgias Minimamente Invasivas (RJ)
“A endometriose se infiltra em todos os cantinhos da cavidade pélvica
e a cirurgia minimamente invasiva tem duas grandes vertentes, que são
fundamentais: a primeira é nos possibilitar ver estes meandros mais escondidos e, a segunda, é de se fazer o controle de dano, no qual somos muito mais precisos e delicados. Para isso, temos equipamentos que passam
desde energias ultramodernas, como a energia ultrassônica, até o uso da
cirurgia robótica, que é uma evolução da cirurgia minimamente invasiva
laparoscópica. Estes procedimentos associados tem sido um diferencial
no controle de danos e na competência de remoção de toda a doença.”

Dr. Fabiano Emori (PR) / Radiologista
Hospital São Lucas, Uopeccan, Clínica Imago e Gastroclínica
“A endometriose pode acometer frequentemente vários órgãos além
dos ginecológicos, como ureter, bexiga, intestino e nervos. A radiologia,
por meio da Ressonância Magnética Pélvica, Ultrassonografia Endovaginal
e Ultrassonografia Endoanal 3D, sempre com preparo intestinal, tem papel
fundamental em mapear minuciosamente as lesões e guiar a equipe cirúrgica na escolha do tratamento. Não há na medicina outro exemplo comparável que demonstre tamanha dependência de um exame radiológico
bem feito e laudado em relação ao desfecho (tratamento) desta doença.”

Equipe realizou
cirurgias ao vivo

Dra. Doryane Lima e Dra. Karina Correa Ebrahim
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Dr. Gilberto Lopes, Dr. Roberto Prado e o
representante comercial Sismatec Londrina,
Mauricio Moraes
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CURSO DE
ENDOMETRIOSE
INTESTINAL
Dr. Luiz Sérgio Fettback (PR) / Ginecologista e Obstetra
Centro Clínicas
“Tive orgulho de participar deste evento como presidente de mesa ao
lado de excepcionais profissionais de todo o Brasil. Nessa oportunidade
pudemos discutir sobre a endometriose e as possíveis complicações da
doença. A participação de especialistas competentes de várias áreas trouxe uma grande contribuição para a saúde cascavelense, visto que há uma
preocupação muito perene com a melhoria dos serviços e atendimentos
prestados. A Gastroclínica e o Hospital Gênesis primam por esse aperfeiçoamento e desenvolvimento constante, prova disso, é a realização deste
Curso de Endometriose Intestinal.”

Os ginecologistas Rafael
Moroni, Galileu Orlandi,
Vanessa Pedreiro
e os coloproctologistas
Gustavo Kurachi e
Arceu Scanavini Neto

Dr. José Barbosa Mendes Jr. e Dr. Rogério Pereira,
de Palotina
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Dr. Moacir Lauro Gonçalves Felsky de Vera Cruz
do Oeste e Dr. Fabiano Emori

Maio | Junho 2018 . 105

CURSO DE
ENDOMETRIOSE
INTESTINAL
Dr. Armando Melani (RJ)
Coloproctologista
Presidente da Sobracil
(Sociedade Brasileira de Cirurgia
Minimamente Invasiva)

Dr. Univaldo Sagae (PR) / Coloproctologista
Coordenador do evento - Gastroclínica
“Foi uma grande honra receber experientes profissionais de todo o
país que querem aprofundar-se neste tema, a endometriose. A doença é
avassaladora, de alta incidência na população e, ainda, apresenta deficiências quanto a profissionais qualificados que possam tratar todas as
pacientes, sendo que é considerada uma doença muito nova no que se
refere ao acometimento intestinal. Sem dúvida, nós, aqui de Cascavel,
somos pioneiros em alertar sobre a endometriose intestinal para que os
profissionais da área do aparelho digestivo entendam a patologia e saibam operar, conforme realizamos nas cirurgias ao vivo, demonstrando a
abordagem correta.”

“Esta patologia deve ser tratada
adequadamente e de forma multiprofissional por ginecologistas,
coloproctologistas, urologistas e
outros. Atualmente, alguns tratamentos envolvem a abordagem
cirúrgica e o mais indicado em relação à endometriose são os procedimentos minimamente invasivos.
Estes são feitos com a cirurgia laparoscópica e com a cirurgia robótica. Durante o evento discutimos
em uma mesa redonda sobre vários
benefícios, como por exemplo, a
possibilidade de fertilidade após
a cirurgia de endometriose, que
é de 50% a mais se comparado a
pacientes que não são submetidas
à cirurgia. Além disso, os procedimentos minimamente invasivos
trazem menores índices de complicações, como hérnias abdominais e
aderências pélvicas.”

Dra. Doryane Lima (PR) / Coloproctologista
Coordenadora do evento - Gastroclínica
“A endometriose é uma doença desafiadora e prevalente que durante
muito tempo foi subtratada, pois não se conseguia entender muito bem
o seu mecanismo de surgimento. Contudo, estamos trilhando um árduo
caminho para compreender cada vez mais a doença e a troca de experiência neste curso nos faz avançar neste sentido. Nos casos em que os
sintomas se apresentam no intestino, o diagnóstico é feito por meio do
exame de ultrassom anorretal que avalia o reto e tecidos próximos. Assim,
o papel dos coloproctologistas é fundamental no auxílio aos ginecologistas e tratamentos multidisciplinares.”
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Esteatose hepática:
saiba mais sobre esta
doença silenciosa
SN - O que é esteatose hepática?
Dr. Carlos - É o acúmulo de gordura nas células do
fígado (hepatócitos), também chamada de doença gordurosa do fígado. Sem tratamento, pode provocar uma inflamação do órgão, com sua destruição gradativa, enrijecimento (fibrose), levando-o ao estágio de cirrose e suas
complicações, como câncer hepático, falência e morte.
SN - Quais são as principais causas de esteatose hepática?
Dr. Carlos - Durante décadas o alcoolismo foi
considerado o único vilão do acúmulo de gordura no fígado. Porém, em 1980 o patologista Jurgen Ludwig, da Mayo Clinic, criou a
sigla NASH (non-alcoholic steatohepatitis). NASH é o preço que o fígado paga
pelo excesso de calorias ingeridas em
uma vida sedentária. Esse acúmulo de
gordura também pode ser atribuído a
outras causas, como níveis elevados de
colesterol e triglicerídeos, uso de drogas como corticoides e quimioterápicos, dentre outras etiologias.
SN - Qual a relevância da patologia chamada NASH?
Dr. Carlos - NASH já é a segunda causa de transplantes
hepáticos, perdendo apenas para hepatite C. Porém, com
os tratamentos de alta eficácia existentes hoje para a hepatite C, em breve NASH chegará ao primeiro lugar da lista.
SN - A esteatose hepática de todos os pacientes vai
evoluir para cirrose?
Dr. Carlos - Não. No Brasil estima-se que 19% da população armazene gordura em excesso no fígado. Embora tais depósitos sejam geralmente benignos, em um de
cada três de seus portadores evolui para esteato-hepatite,
podendo evoluir para cirrose.

Dr. Carlos Henrique
C. Machado
CRM-PR 26842
RQE 19038
Graduação em Medicina
pela Unioeste
Residência Médica em
Radiologia e Diagnóstico
por Imagem pelo Hospital
Heliópolis-SP
Pós-Graduação em
Musculoesquelético pelo
Hcor / Teleimagem

SN - Quais os sintomas da esteatose hepática e como
diagnosticar?
Dr. Carlos - Geralmente, a esteatose hepática não
apresenta sintomas, sendo considerada uma doença silenciosa. Por isso, muitas vezes, o diagnóstico é feito
acidentalmente através de exames de imagem. São eles a
ultrassonografia, tomografia e ressonância magnética do
abdome. A elastografia também é um exame que pode
ser útil para avaliar o grau de fibrose hepática em um
estágio mais avançado na esteato-hepatite.
SN- Existe alguma maneira de medir a quantidade de
esteatose hepática?
Dr. Carlos - Sim. O padrão ouro é pela biópsia hepática, que permite quantificar em esteatose grau I (leve),
grau II (moderada) e grau III (acentuada). Mas também
podemos estimar por métodos não invasivos como ultrassonografia, tomografia e ressonância magnética. Esses exames de imagem também são úteis na avaliação
terapêutica, uma vez que a esteatose é uma doença reversível, geralmente respondendo bem a um tratamento
multidisciplinar envolvendo acompanhamento médico,
orientação nutricional e atividade física.
SN - É possível evitar a esteatose hepática?
Dr. Carlos - Sim. O melhor jeito é evitar o ganho de
peso e o excesso de bebidas alcoólicas. É necessário evitar o sedentarismo e os maus hábitos de vida e ser ativo
na prevenção primária. Além disso, é importante procurar o médico para controlar outras doenças associadas,
como dislipidemia e diabetes.

RADIOLOGIA EM FOCO
Informe Publicitário
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Autismo

é tema de congresso
inédito em Cascavel
Profissionais da saúde e educação, pacientes
e familiares reuniram-se para discutir sobre a
doença e lutar por mais qualidade nos tratamentos

O

autismo, também conhecido como Transtorno do Espectro Autista
(TEA), caracteriza-se por um distúrbio que afeta a comunicação e
a capacidade de aprendizado e adaptação. A doença geralmente é
identificada na infância, entre 1 ano e meio e 3 anos, embora os sintomas já se apresentem nos primeiros meses
de vida. As pessoas portadoras desta patologia apresentam um desenvolvimento físico normal, mas têm grandes
dificuldades em manter relações sociais ou afetivas, “criando” um modo de vida mais isolado.
O TEA possui diversas peculiaridades e seu tratamento engloba um acompanhamento multidisciplinar que envolve a família, professores e profissionais de saúde. Encontrar essa assistência adequada ainda é uma grande dificuldade, apesar da estimativa de que existem aproximadamente 2 milhões de autistas no Brasil. Por isso, a ideia de criar
um centro de diagnóstico e tratamento em Cascavel foi debatida durante o 1º Congresso Estadual sobre Autismo,
realizado entre os dias 4 e 6 de abril. O evento também abordou por meio de palestras, as características clínicas
do transtorno, discussões sobre casos clínicos e o cotidiano de famílias que convivem com o autismo, entre outros
assuntos correlacionados.
O Congresso foi promovido pela Associação de Mães Autistas de Cascavel (AMAC), Universidade Paranaense
(UNIPAR) e com o apoio do Deputado Estadual Marcio Pacheco. “Estamos lançando uma semente que pode germinar no futuro com a construção do centro de referência. O sucesso deste projeto depende da união do poder público
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e da sociedade. Vamos dar continuidade à luta e esperamos vencer esse desafio”, declarou o deputado.
Cerca de 850 pessoas de 27 municípios paranaenses estiveram presentes no Congresso que contou com
a presença da ativista Berenice Piana,
autora da Lei Federal 12.764 que institui a Política Nacional de Proteção aos
Direitos da Pessoa com Transtorno do
Espectro Autista.

Dra. Júlia Farage Saito

Samantha Sitnik

Presidente da Amac
“O objetivo da AMAC é reunir os autistas e suas famílias para
tratar dos assuntos e causas do autismo, desde a assistência em
saúde, assuntos educacionais e as políticas públicas. Já existem
algumas leis que contemplam os autistas, só que infelizmente em
muitos momentos elas não são cumpridas. Estou nesta luta há 20
anos quando tive o diagnóstico do meu primeiro filho. Tive muitas dificuldades nos primeiros momentos, principalmente quando
busquei suporte. Por isso, a construção de um centro de referência
é fundamental, as famílias terão auxílio na hora do diagnóstico,
nos direcionamentos em relação aos tratamentos e intervenções
que são necessários, por exemplo.”
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Dra. Juliana Pavesi
Neuropediatra

“Abordei durante o evento as comorbidades, investigações genéticas e os fatores ambientais
envolvidos, principalmente na gestação (período pré-natal e pós-natal). Também falei sobre os exames que são
realizados nestas fases e das possíveis alterações dos exames neurológicos. Para o autismo ainda não há nenhuma medicação que seja
curativa, mas existem tratamentos dos sintomas, como por exemplo, a
hiperatividade, ansiedade, agressividade e déficit de atenção em que
podemos associar um estimulante, por exemplo. Reforçamos também
a importância de um tratamento multidisciplinar que tem o objetivo
proporcionar maior qualidade de vida para o paciente autista.”

Voluntárias da Amac

Deputado Estadual
Marcio Pacheco
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Dr. Talvany
Donizetti de Oliveira
Neuropediatra

“Compreendemos o autismo como um problema psiquiátrico e
a neuropediatria auxilia principalmente no diagnóstico da doença. Além disso, a especialidade contribui com o tratamento das
comorbidades como a hiperatividade e irritabilidade. Tratamos
os sintomas, pois a patologia não tem cura, porém podemos ajudar a atenuar a sintomatologia que atrapalha muito as atividades
sociais da criança e seu aprendizado.”

Fotos: Viver Mais Comunicação e João Guilherme
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Comitiva visitou Serviço de Verificação
de Óbitos em Cascavel

Estiveram presentes o Dr. Fabio Garani (médico
do Sistema de Informações de Mortalidade – SIM da
17ª Regional de Saúde de Londrina), Allan Bussmann
(técnico em necropsia do Hospital Universitário da
UEL), Edmilson de Oliveira (enfermeiro do SIM da 17ª
RS) Vander Oussaki (enfermeiro da 17ª RS) Dra. Maria Fátima Akemi (diretora de Vigilância em Saúde de
Londrina) e o Dr. Sergio Canavesi (médico do SVMS
de Londrina).
O SVOR Cascavel conta com uma equipe capacitada e toda instrumentação para necropsias e autopsias. “O SVOR se transformou em um serviço essencial para o hospital e estudo epidemiológico na
região, sendo que o HUOP foi o terceiro local no Paraná a implantar este Serviço, oferecido para aferição
de mortes mal definidas”, relata o médico patologista
Sérgio Nascimento.

O

Serviço de Verificação de Óbito Regional
(SVOR) do Hospital Universitário do Oeste
do Paraná (HUOP) recebeu no mês de abril,
uma comitiva de médicos e representantes do sistema de saúde de Londrina para uma visita técnica. Na
oportunidade a equipe conheceu os planos de implantação, equipamentos e quadro funcional, com o
objetivo de adquirir experiências e implantar o Serviço no Município.

Fonte: Central de Notícias Unioeste

Centro de Equoterapia
da Apae é inaugurado

U

ma grande festa foi realizada no dia 17 de abril para a
inauguração do Centro de Equoterapia da Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Cascavel. Na
oportunidade a Apae também comemorou 47 anos de existência.
O Centro de Equoterapia é a primeira etapa do arrojado projeto
de revitalização da Associação, que terá várias outras novas estruturas
para melhorar ainda mais o atendimento prestado aos alunos. O presidente Evilasio Schmitz, disse que essa obra tem o auxílio da população
que doa suas notas fiscais para que a Apae realize o cadastramento no
Nota Paraná. A obra tem 800 metros quadrados e custou pouco mais de
700 mil reais. Conta com recepção, salas para fisioterapia e psicologia
dos alunos, banheiros, baias para quatro cavalos, picadeiro e uma ampla área para higienização dos animais.
Fonte: Comunicação Apae
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Campanha de vacinação da gripe em 2018
promete imunizar 54 milhões de pessoas

A

Campanha Nacional de Vacinação contra o Influenza iniciou no dia 23 de abril e pretende
diminuir o impacto da gripe em todo o país.
A meta do governo é imunizar 54 milhões de pessoas
até o dia 1º junho.
A gripe é uma doença séria, que mata mais de 650
mil pessoas todos os anos, de acordo com um recente levantamento da Organização Mundial da Saúde
(OMS). Além de causar aqueles sintomas clássicos
(febre alta, nariz entupido, cansaço e dor no corpo),
a patologia está por trás de complicações como pneumonia e infarto.
A participação dos grupos de risco é fundamental
para a prevenção da doença. A escolha é realizada
de acordo com o público mais vulnerável aos efeitos
da gripe e que sofrem mais com seus sintomas e desdobramentos. Além disso, parte desse pessoal possui
contato diário com outras pessoas infectadas, aumentando o risco de transmissão. A lista inclui: crianças
de seis meses a cinco anos; pessoas com mais de 60
anos; gestantes; mulheres no pós-parto com até 45
dias; profissionais da saúde; professores da rede pública e particular, população indígena; portadores de doenças crônicas, como diabetes, asma e artrite reumatoide; indivíduos imunossuprimidos, como pacientes
com câncer que fazem quimioterapia e radioterapia;
pessoas privadas de liberdade; e adolescentes internados em instituições socioeducativas.
Para quem não faz parte destes grupos de risco,
a imunização está disponível somente na rede privada e o valor varia entre 90 e 160 reais. Bebês menores de seis meses e pessoas que já tiveram reações
anafiláticas em aplicações anteriores não devem tomar a vacina. Além disso, quem teve a síndrome de
Guillain-barré ou é alérgico ao ovo (contém traços do
alimento) também devem evitar a vacinação.
A eficácia varia de acordo com as condições de
saúde da pessoa. Em pessoas não idosas e saudáveis
a eficácia gira em torno de 70%, mas pode cair de-

pendendo da faixa etária e outros fatores, como presença de infecções e doenças crônicas. Além disso, é
recomendável uma dose por ano da vacina, pois os
subtipos do vírus sofrem mutações constantes.
Todo ano, as vacinas contra gripe devem ser atualizadas e o imunizante é ajustado para acompanhar essas alterações. Quem define a composição da vacina
é a OMS, que reúne e analisa as informações enviadas
por centros de vigilância de todos os países. No Brasil,
por exemplo, temos três estações-sentinela: o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, a Fundação Oswaldo
Cruz, no Rio de Janeiro, e o Instituto Evandro Chagas,
em Belém do Pará. Essas instituições fazem exames
em indivíduos infectados para descobrir quais as cepas virais que mais circulam em cada região. A partir
desses dados a composição é elaborada. Em 2018,
os tipos de vírus incluídos em nossa campanha são
o H1N1, o H3N2 e o influenza do tipo B Yamagata.
Vírus H3N2 é real?
Vírus H2N3 não existe no Brasil!
O vírus H3N2, nos Estados Unidos, infectou mais
de 47 mil pessoas no último surto e provocou diversas mortes, principalmente de crianças e idosos. Segundo o último informe epidemiológico, divulgado
pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério
da Saúde, 13 estados brasileiros já registraram um
total de 57 casos de Síndrome Respiratória Aguda
Grave causados pelo influenza H3N2. Do total, dez
pacientes morreram, sendo três em São Paulo.
O H3N2 e sua circulação não é novidade no
Brasil. Porém, recentemente o Ministério da Saúde
divulgou que não existe uma cepa “H2N3” no país.
A informação inverídica estava circulando nas mídias sociais. Os vírus de gripe que atualmente circulam no Brasil são o influenza A/H1N1pdm09, A/
H3N2 e influenza B, sendo que a vacina protege
contra os três.
Fontes: Saúde Abril / Folha de São Paulo / Ministério da Saúde
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Já ouviu falar
sobre aniridia?

O

lhos azuis, verdes, castanhos escuros ou amarelados.
Diversas são as cores que
os olhos podem ter, sendo o DNA o
maior responsável por esta definição.
Porém, imagine um bebê que nasce
sem nenhuma cor nos olhos, ou seja,
com ausência da íris. Foi o que aconteceu com o Thiago Augusto Bertolini
Chappuis (14), portador da síndrome
aniridia e personagem principal desta
reportagem. Esta doença caracteriza-se pela formação incompleta da íris,
parte colorida do olho que controla a
entrada de luz por meio de uma abertura circular chamada pupila. A patologia pode ocorrer de forma congênita
(alterações genéticas) ou esporádica
(adquirida ao longo da vida).

“A aniridia ocorre como resultado de uma alteração no desenvolvimento embrionário, na formação da
íris por uma mutação no gene PAX6 do cromossomo
11. Ela pode ser parcial ou total e possui três classificações: AN1, AN2 e AN3, sendo que na primeira
situação apresenta-se transmissão/herança dominante
em 85% dos casos”, explica o oftalmologista Dr. César
Bressanim, médico que presta suporte ao tratamento
de Thiago.
De 64 mil a 96 mil crianças nascidas, uma delas é
acometida com esta síndrome, é uma patologia rara.
Este é um dos motivos pelo qual a Revista Saúde News
contará um pouco mais desta história. No caso do
Thiago, o diagnóstico foi realizado ainda no primeiO irmão Rafael Henrique Chappuis, Thiago, o pai Jair
ro mês de vida. Sua mãe, Marcia Regina Bertolini foi
Chappuis, a mãe Marcia Regina Bertolini
quem percebeu que algo não estava certo com a visão
do filho e procurou o médico. Após a confirmação de aniridia bilateral, surgiram os primeiros medos e inseguranças, pois a visão estava comprometida.
“Não havia informação e não encontramos nenhum caso como esse na cidade ou região. Foi um momento
muito difícil, pois tudo era novo e tínhamos que lidar com o fato da doença. O que menos nos importava nesse
momento era a cor dos olhos, mas se ele poderia enxergar”, relembra Marcia.
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“Dedicado e
persistente. Nas
aulas quer tocar novas
músicas, fazer coisas
diferentes, mas como
professora tenho
que orientá-lo e, às
vezes, até segurá-lo
um pouco (risos), pois
temos que seguir o
cronograma das aulas.
É muito bom ensinar
o Thiago, ele nasceu
com uma grande
sensibilidade para
música.” Célia Maria
de Castilho Silva,
professora de piano

Thiago foi o 2º paciente diagnosticado com aniridia em Cascavel.
Ao todo existem somente três casos da
doença sob acompanhamento na região Oeste.

A família, mesmo abalada, foi em busca de informações. Thiago logo iniciou o tratamento com oftalmologistas e a estimulação visual, que na época era realizada somente em clínicas particulares. Mais tarde, seu
tratamento foi encaminhado ao Centro de Atendimento Especializado para Pessoas com Deficiência Visual
(CAEDV), no Colégio Estadual Marechal Humberto Castelo Branco. “Estivemos sempre atentos ao grau dos
óculos (índice de refração) que devem ter lentes fotossensíveis e filtro de proteção UVA-UVB. A utilização dos
colírios também é importante para controle da pressão intraocular, além da realização
dos exames periódicos, bem como o papel familiar que envolve muitos cuidados”,
relata a oftalmologista Maria Cristina Kobayashi, médica que acompanha o tratamento
do Thiago.
A rotina familiar mudou completamente com consultas médicas, realização de
exames constantes e a dificuldade de visão do menino.
“Tivemos que nos adaptar e fomos aos poucos descobrindo as necessidades do
Thiago. Apesar das limitações, ele conseguiu ter uma vida normal como de qualquer
outra criança”, explica Marcia.
Ele enxerga somente com o olho direito e com baixa visão, além de não ter visão
de profundidade e possuir grande sensibilidade à luz. Também não consegue assistir ao
cinema 3D, pois devido à cicatriz que se formou em seu olho, ele não enxerga as cores
que dão profundidade no 3D.
Outra complicação é que o portador de aniridia tem grande propensão a desenvolver outras patologias, como ceratites, glaucomas, cataratas e até mesmo tumores.
O Thiago foi acometido por uma ceratite no olho esquerdo o que ocasionou a perda
da visão. “Podemos encontrar problemas ligados ao cristalino associados, em algumas
situações, com a catarata. Aproximadamente 75% dos pacientes podem desenvolver
aumento da pressão intraocular por um tracionamento do tecido iriano e contração das
fibras residuais. Em 13% dos casos podemos encontrar alterações geniturinárias e, em
alguns casos, com tumor de Wilms do rim”, esclarece Dr. Bressanim.
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Baixa visão, mas muita
vontade de viver

D

esde bebê ele enfrentou desafios e quando
chegou à fase escolar não foi diferente. Com
muito esforço aprendeu a ler e tornou-se muito estudioso! Atualmente sua rotina se divide entre o
colégio, aulas de música, natação, inglês e monitoria! Sem contar toda a sua independência e paixão
pelo esporte. “Com seis anos eu queria jogar futsal
e, então, meus pais compraram um óculos de esporte que protegia meus olhos. Os óculos pareciam com
aqueles de natação e fui “zoado” no colégio por conta
disso, mas não me importava, pois minha vontade de

jogar era maior. Adorava ficar no gol defendendo as
bolas (risadas). Isso era perigoso, então tive que manter certos cuidados”, conta Thiago. Toda essa autonomia do menino também se deve ao estímulo familiar.
Além disso, os acompanhamentos médicos e de estimulação visual contribuíram significativamente para a
manutenção de sua saúde ocular. “Ele sempre buscou
manter sua rotina e atividades normais, como escola,
natação e habilidades de tocar piano. Nos esportes
existem óculos especiais que permitem realizar as atividades”, esclarece Dra. Maria Cristina.

“As atividades não me cansam,
elas são prazerosas. Não vejo
os estudos como uma
obrigação, mas sim como
algo satisfatório.” Thiago
Sua disciplina favorita é a matemática e o esporte que recentemente entrou para sua lista foi o basquete. “Eu
já joguei futsal e vôlei. Estava alternando entre os dois, mas ano passado decidi partir para o basquete, acho muito
legal e estou me dando bem”, relata Thiago.
O jovem portador de aniridia ama comer torta de bolacha e pizza de frango com catupiry, já conquistou muitas
vitórias e cultiva grandes sonhos para sua vida como formar uma família e conhecer alguns lugares do mundo, especialmente o Japão e o Canadá. Sua inspiração está na família e no exemplo do irmão, Rafael Henrique Chappuis,
aprovado recentemente no vestibular de Medicina. “Sempre quis ajudar as pessoas de alguma forma com a minha
profissão, por isso também quero fazer Medicina”, finaliza Thiago.

“Os pais devem estar atentos ao excesso de sensibilidade à luz (fotofobia) e um brilho diferente nos
olhos das crianças, como um “reflexo vermelho”
aumentado por ocasião da luz direta. Um exemplo
é o reflexo do “flash” da máquina fotográfica. Nestes casos é fundamental buscar uma avaliação especializada para diagnóstico e melhor orientação,”
esclarece Dr. César Bressanim, oftalmologista.
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Esporte.
Vontade que nos move.
Miopia, Hipermetropia, Astigmatismo ou Presbiopia,
atrapalham seu foco na hora de praticar esportes?
O Hospital de Olhos de Cascavel
oferece alta tecnologia no
diagnóstico, com cinco vezes mais
precisão para a Cirurgia Refrativa.
Deixe as lentes e os óculos,
para aproveitar ainda mais essa
sensação de vitória que só
o esporte proporciona.

Imagem meramente ilustrativa adquirida de banco de imagens.

A vida é
movimento.

Agende sua consulta online.

45 2101-4242 | www.hospitaldeolhos.com.br
Rua Minas
Gerais,
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