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EDITORIAL

Tradição e progresso na dermatologia

E

m que momento você busca consultar um dermatologista? Caso nunca tenha se
questionado, esta é a hora! Normalmente, as pessoas deixam para procurar um
dermatologista quando uma mancha ou doença se manifesta na pele. Porém, para
evitar problemas futuros é extremamente necessário um acompanhamento médico
rotineiro. Cuidar do maior órgão do corpo humano não é brincadeira! Requer grande conhecimento e habilidades. Aliás, é muito importante compreender que a dermatologia
vai muito além dos cuidados com a beleza, pois atua na prevenção, diagnóstico e tratamento
de doenças sérias como psoríase, vitiligo, câncer de pele, entre outras.
A Clínica Dr. Empinotti entende bem deste assunto, são 42 anos de experiência em medicina dermatológica. O médico precursor da especialidade em Cascavel, Dr. Julio Cesar Empinotti, além do pioneirismo e credibilidade, contribuiu significativamente para o desenvolvimento
da especialidade na região, bem como na formação de novos médicos. Atualmente conta com
uma equipe qualificada em sua clínica, que preza pelo cuidado com a saúde e beleza. Nesta
edição você também confere uma pesquisa realizada em Pernambuco, que revela sobre o uso
de celulares em ambiente cirúrgico: 88% estão contaminados. Atendendo a diversos requisitos, a Unitom recebeu o Selo Ouro Unimed. Além disso, destaca-se por ser a primeira clínica
de tomografia computadorizada e ressonância magnética do Oeste do Paraná. A hipertensão
e a hemorragia estão entre as principais causas de mortes maternas no Brasil, sendo que
muitas poderiam ser evitadas. Doutora Liz Caroline Peters Inamine apresenta como o estresse
influencia no funcionamento do intestino e pode desencadear doenças. Quer realizar uma
nova experiência gastronômica? Conheça o renomado Chef Bressaneli que promove entretenimento gourmet. Contamos também com novas parcerias no setor de diagnóstico e exames
laboratoriais: Laboratório APC reafirma o compromisso com a qualidade e segurança de suas
avaliações; e o Laboratório Parzianello demonstra sua vasta experiência com 42 de atuação
em Cascavel. O Paraná conquistou primeiro lugar em doação de
órgãos do país em 2018 e hospitais de Cascavel destacam-se
nas captações. Dr. Adriano Piccolotto inova com a aquisição
de um equipamento moderno e eficiente, o CEREC, que
utiliza a tecnologia 3D para tratamentos dentais. E para
valorizar ainda mais a imagem dos consultórios e
hospitais, a Saúde News apresenta empresas habilitadas no ramo de arquitetura hospitalar:
RAM Arquitetura e ArqSaúde. Além disso,
Cascavel contará com o maior edifício
voltado para a área, o Life Tower.
Com assuntos de várias áreas e setores, a edição 104 está imperdível.
Aproveite!
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Chegou o aplicativo
Unimed Cliente PR
Acabaram as buscas:
• Liberação de guias por foto
• Visualização de boleto
• Extrato de utilização
• Notícias

Acesse a loja virtual de seu
smartphone e baixe agora!

É mais seguro, e você
recebe onde estiver
• Sem atrasos na entrega
• Economia de tempo

Fatura
Digital

• Evita desperdício de papel
• Facilita sua organização
EFETUAR PAGAMENTO

PARA ADERIR ACESSE:

www.unimedcascavel.coop.br/fatura
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CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.
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PESQUISA

Estudo revela que 88% dos celulares
de profissionais de saúde têm bactérias
causadoras de infecção

A

infecção associada à assistência hospitalar é a
mais crescente no mundo, assim como a mortalidade relacionada à mesma. Um dos aparelhos que mais contribuem para essa disseminação de
bactérias potencialmente causadoras de infecção dentro dos hospitais é o telefone celular, principalmente
dos profissionais de saúde. A dissertação de mestrado
“Avaliação microbiológica dos aparelhos celulares
dentro do bloco cirúrgico – Avaliação em um hospital
beneficente de Pernambuco”, apresentada ao Programa de Pós-Graduação de Cirurgia da Universidade Federal de Pernambuco (UFP) e realizada pelo médico
Cristiano Bernardo Carneiro da Cunha, verificou que
88% dos telefones celulares dos especialistas da área
de saúde que trabalham em bloco cirúrgico observado
servem de verdadeiros reservatórios de patógenos.
A pesquisa fez uma avaliação nos aparelhos de
50 profissionais (cirurgiões, anestesistas, perfusionistas, enfermeiros, e instrumentadores) do bloco cirúrgico cardíaco do Hospital Português, no Recife, que
faz cerca de 80 operações com tórax aberto por mês.
Para isso, foram passadas hastes flexíveis na superfície dos celulares e analisados
os materiais coletados. O
trabalho foi orientado
pelo professor Fer-

nando Ribeiro de Moraes Neto, titular da cadeira de
Cirurgia Torácica da UFPE, e coorientada pela professora Verônica Monteiro, responsável pelo Serviço de
Cardiologia do Instituto de Medicina Integral Professor
Fernando Figueira (Imip).
Foram encontradas bactérias em 44 smartphones.
A Staphylococcus coagulase negativa, da mesma família da bactéria comum nas infecções de ferida operatória de cirurgias cardíacas, foi a mais frequente. Também foram encontradas as bactérias Bacillus subtillis e
Micrococcus.
Cunha diz que o hábito de deixar celulares em salas de cirurgia é comum em unidades de saúde. “Para
os microbiologistas, a combinação do manuseio constante associado ao calor gerado pelos telefones cria
um caldo de cultura ideal para muitos microrganismos
que são normalmente encontrados na pele”, explica.
Além disso, o estudo recomenda a criação de barreiras para as infecções relacionadas a operações com
peito aberto para redução de mortalidade e tempo de
internação, o que pode ter impactos sobre os custos
da saúde.
RESULTADO PREOCUPANTE
A infectologista Carla Sakuma, presidente da Sociedade Paranaense de Infectologia, considera os
dados preocupantes. “Analisar 50 celulares pode até
parecer pouco significativo, mas nós, profissionais de
saúde, sabemos que a prática existe, sendo muito comum nos hospitais”, afirma.
Em uma nota técnica a ANVISA (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária) orienta os centros de saúde a
criar “estratégias e ações que alertem as equipes de
saúde para adoção de comportamentos para prevenir
transmissão relacionada ao uso dos celulares”.
De acordo com o pesquisador, diversas orientações são dadas em relação à limpeza das mãos, à
descontaminação de superfícies e à limpeza de instrumentos utilizados na prática clínica. No entanto, existe pouca orientação quanto ao uso seguro de telefones
celulares dentro de ambientes de saúde. “Programas
de prevenção e controle de infecção precisam estar
ativamente envolvidos na prestação de cuidados de
saúde, oferecendo orientação e educação em como
reduzir o risco de contaminação bacteriana de seus
aparelhos móveis”, defende.

Fonte: Celso Calheiros / Folha de São Paulo e Universidade Federal de Pernambuco
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Primeira clínica de Tomogr
Computadorizada
e Ressonância Magnética do Oeste do Paraná,
a Unitom recebeu o Selo de Qualidade Unimed
na categoria Ouro.
A honrosa conquista atesta que a
Unitom cumpriu os requisitos que a
zeram merecer a pontuação
necessária para obt
máxima estabelecida no programa
instituído pela Unimed Cascavel
par
rede prestadora de serviços,
seguindo recomendações da
Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS).
O reconhecimento sig
sobretudo, que a Unitom atendeu
aos requisitos na segurança de
processos, infraestrutura, legal e
adequado dimensionamento de
pessoas da assist
programa para garantir aos
rios da Unimed um
atendimento de excelência dentro
dos serviços que oferecemos.
E isso, para nós, sempre valeu ouro.

A MAIS AVANÇADA TECNOLOGIA EM
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
Responsável Técnico Médico: Dr. Eduardo Voltarelli de Souza - CRM-PR 19473 - RQE 14206

www.unitom.com.br

Rua Souza Naves, 3081 | Cascavel | Paraná
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Laboratório Alvaro:

Mais tecnologia a serviço
da sua saúde.

Os exames do Laboratório Alvaro são processados em um
moderno Núcleo Técnico Operacional, localizado em Cascavel.
Isso garante ainda mais PRECISÃO para seus resultados.

• Maior núcleo técnico operacional do sul do país.
• Certificações internacionais de qualidade.
• Equipe formada por médicos e bioquímicos.
• 9 unidades em Cascavel e 3 unidades em Foz do Iguaçu.
Núcleo Técnico Operacional em Cascavel: Rua Graciliano Ramos, 1084, Alto Alegre.

16 . Julho | Agosto 2018

Julho | Agosto 2018 . 16

Responsável Técnico; Luciano Gustavo Savitzki de Carvalho - CRF PR 16120
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Dr. Carlos Alves Junior - Diretor Técnico Médico - CRM-PR 22692 / RQE 14108
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Brasil avança e torna-se
referência em teste genético

O

s testes genéticos podem auxiliar na avaliação de riscos de desenvolvimento de diversas
doenças hereditárias, além de ajudarem no
tratamento de patologias já diagnosticadas. Por mais
que o diagnóstico seja, algumas vezes, impactante,
obtê-lo é fundamental na organização do cuidado,
prevenção de complicações associadas e melhor
programação da vida do indivíduo, além de ser um
reforço importante no que se refere ao histórico de
descendência familiar.
Nesse contexto, o Brasil, já pode ser considerado
uma referência em capacitação e realização do teste
genético, ferramenta crucial para a descoberta, principalmente, de uma doença rara.
“Tecnicamente, os exames e diagnósticos realizados no Brasil não deixam em nada a desejar para
outras nações. O Brasil está, inclusive, à frente de outros países como Estados Unidos e Canadá, quando
falamos do custo de acesso ao teste genético, tanto via
operadora de saúde quanto por uma rede particular”,
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explica David Schlesinger, presidente da Mendelics,
companhia acreditada pelo College of American Pathologists (CAP), a mais importante aprovação internacional disponível no mundo que um laboratório (que
realiza estes testes) pode conquistar.
Se por um lado, o desenvolvimento da tecnologia permite um diagnóstico precoce e um tratamento
assertivo, que impacta diretamente na qualidade de
vida de um paciente, por outro é preciso ter atenção
ao protocolo que envolve todo este processo. “Pessoas que não possuem formação em genética solicitam
exames sem saber o real motivo, sem saber interpretá-los. Presenciamos pessoas sendo erroneamente assustadas devido a equívocos na interpretação ou, até
mesmo, erroneamente tranquilizadas. Além disso,
exames são recomendados pelo próprio indivíduo ou
familiar, o que gera uma demanda excessiva e desnecessária”, alerta a médica geneticista Dafne Horovitz,
vice-presidente da Sociedade Brasileira de Genética
Médica (SBGM).

Fonte: Site Muitos Somos Raros, por Vinicius Volpi, Sociedade Brasileira de Genética Médica (SBGM) e Genomika /
Hospital
Israelita Albert
Julho
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“A interpretação é caso a caso. É fundamental
sentar com o paciente, colher a história pessoal
e familiar, examinar e rever exames previamente
realizados. Os especialistas preparados para esta
interpretação, são os médicos geneticistas, que
farão a leitura correta, levando em conta todo
esse histórico do paciente”, ressalta Dafne.
Mesmo com o avanço da tecnologia na genética, principalmente no Brasil, ainda há um
longo caminho a ser percorrido. “Apesar dos
progressos, há um acúmulo imenso de informações que ainda não conseguimos [médico geneticista] interpretar. Algumas vezes, os resultados
e interpretações dos exames são frustrantes. Precisamos explicar as dificuldades e isso faz parte
da orientação ao paciente e aos familiares. Muitas vezes, a recomendação é aguardar um pouco mais de tempo para o surgimento de novos
dados clínicos a fim de que mais informações
estejam disponíveis, possibilitando a revisão dos
resultados”, finaliza a vice-presidente da SBGM.
TESTES MAIS ACESSÍVEIS
O que muitos não sabem é que a Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) determina em suas normas que alguns testes genéticos
devem ser cobertos pelos planos de saúde de
maneira obrigatória. Em 2014, a lista de doenças genéticas que integram a cobertura de testes
moleculares foi ampliada. Em seu site, a agência disponibiliza a lista dos distúrbios que estão
dentro da cobertura.
Um exemplo de exame que passou a ter cobertura obrigatória é o de detecção do câncer
hereditário de mama e de ovário, a partir da análise dos genes BRCA1/BRCA2. Após a realização
dos exames, no caso de alguma alteração nestes
genes, é possível que o acompanhamento constante ou intervenções cirúrgicas sejam feitas de
forma mais assertiva.
QUANDO REALIZAR
O teste genético deve ser solicitado quando
houver suspeita que a causa dos sinais e/ou sintomas apresentados seja uma doença genética.
O mais importante benefício é a confirmação do
diagnóstico e o fim das visitas a vários médicos
que não conseguem um diagnóstico preciso.
Vale lembrar que a decisão de fazer ou não o
exame deve ser do próprio indivíduo testado,
após total compreensão de seus riscos e implicações discutidos com o médico geneticista.
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9 em cada 10 mortes maternas no
Brasil poderiam ser evitadas
Hipertensão e hemorragia são as principais causas

C

erca de 92% das mortes maternas registradas
no Brasil ocorrem por causas consideradas evitáveis, de acordo com o Ministério da Saúde.
Ou seja, nove em cada dez óbitos maternos poderiam
ter sido evitados de alguma forma, com ações efetivas
dos serviços de saúde públicos ou privados.
A morte materna é, por definição, aquela que
ocorre durante a gestação, no parto ou até 42 dias depois do nascimento do bebê, causada por qualquer
fator relacionado à gravidez ou agravado por ela. No
Brasil, hipertensão e hemorragia são as principais causas de óbitos maternos. Fatores que, com o diagnóstico e tratamento adequado, poderiam ser controlados.
No dia 28 de maio foi celebrado no calendário oficial o Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna. Mas há o que comemorar? Sim. Houve avanço.
Entre 1990 e 2015 a razão de mortalidade materna no
País caiu 56%, de 143 para 62 óbitos maternos a cada
100 mil nascidos vivos, de acordo com o último dado
oficial divulgado pelo governo. A queda, no entanto,
não foi suficiente para que o País atingisse a meta definida como um dos Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio pela ONU, de redução de 75%, para 35
mortes por 100 mil nascidos vivos. A taxa brasileira
continua sendo considerada alta, mesmo em comparação com outros países da América Latina. O Chile,
por exemplo, tem uma taxa de 15 mortes por 100 mil
nascidos vivos.
Mas o que impede o Brasil de reduzir ainda mais
esse índice de mortes maternas, considerando que a
maioria poderia ser evitada?
ATENDIMENTO PRÉ-NATAL
Um dos pontos levantados pela professora Carla
Andreucci Polido, do Departamento de Medicina da
UFSCar, é que, embora a maioria das mulheres tenha
acesso ao atendimento pré-natal, esse acompanhamento nem sempre tem a qualidade ideal. Em 2016,
as mães de sete em cada 10 nascidos no Brasil passaram por sete consultas ou mais durante a gravidez.
Apenas 2% não passaram por nenhum atendimento.
“O acesso ao pré-natal é muito bom no Brasil se
considerarmos o ganho que tivemos nas últimas décadas. Atualmente, a maioria das mulheres faz pelos menos seis consultas de pré-natal, têm a solicitação dos
exames necessários. O que está faltando, na verdade,
é a qualificação desse pré-natal. Não importam só os
números. A gente precisa de maneiras mais efetivas de
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diagnosticar quais são as vulnerabilidades da população, para prevenção dos desfechos fatais”, explica.
Para Carla, o fato de a hipertensão ser a principal
causa de morte materna no País evidencia a gravidade da situação. “Temos como diagnosticar a maioria
absoluta dos casos de hipertensão. São muito raros os
casos em que a ocorrência da doença complicada seja
tão abrupta que não tenha permitido, em algum momento anterior enquanto o quadro era reversível, uma
intervenção que pudesse ser feita”, afirma a médica
obstetra.
Para a profissional há uma falha tanto no diagnóstico da doença, durante o pré-natal, quanto no manejo
da doença, após diagnóstico. “Essas mulheres não recebem a medicação que é amplamente disponível e que
previne a morte materna, o sulfato de magnésio”, diz.
A segunda causa de óbitos maternos no Brasil é a
hemorragia. “Existe um intervalo de uma hora entre o
diagnóstico do choque hemorrágico e o manejo técnico necessário. Se não for observado, aumenta a probabilidade de a mulher morrer a cada minuto que passa. E nós falhamos nesse diagnóstico”, afirma Carla.
“Chama muito a atenção que a maioria dos partos no Brasil é realizada em instituições de saúde e
atendida por profissionais qualificados, médicos ou
enfermeiros obstetras e obstetrizes. Mesmo assim, essas mulheres têm o diagnóstico atrasado e o manejo
comprometido por causa disso”, avalia. “É inadmissível que a gente ainda perca mulheres por causa de
hemorragia”, completa.
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Segundo a médica obstetra, ainda falta qualificação dessa assistência, para que protocolos nacionais e
internacionais que visam a redução de mortes sejam
seguidos e que os profissionais ajam nos momentos
oportunos de forma adequada. “O que acontece é
que, quando a mulher está lá, na ponta da assistência, aquele profissional que está atendendo na hora do
parto não vai aplicar aqueles protocolos que a evidência defende”, afirma.
Para Rosiane Matar, coordenadora científica de
obstetrícia da Associação de Obstetrícia e Ginecologia de São Paulo, também há um problema estrutural
grave. “Em alguns lugares do País a pessoa pode estar treinada, só que ela não tem condições de aplicar
esses procedimentos”, afirma. “Por maior que seja o
nosso esforço nesse treinamento, se o País não tem
condições adequadas, e você vê isso todos os dias,
não adianta colocar a culpa no médico. É culpa de
toda uma estrutura”, completa.
INTERVENÇÕES DESNECESSÁRIAS
AUMENTAM RISCOS
O desrespeito às recomendações internacionais e
nacionais para o parto fica evidente quando vemos
que o Brasil é um dos países que mais realiza intervenções desnecessárias na hora do nascimento.
O País ostenta um dos maiores índices de partos
por cesárea do mundo. Os nascimentos por intervenção cirúrgica cesariana representam 55% dos partos
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realizados. O índice em diversos hospitais da rede privada de saúde chega a 90% do total. “A gente oferece
a maior intervenção no parto, a cesariana, para mais
da metade da população e, ainda assim, não consegue
reduzir a morte materna”, observa a obstetra Carla Andreucci Polido.
Segundo a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), a cesárea eletiva, que é aquela feita mesmo quando não é necessária para garantir a saúde da
mãe ou do bebê, triplica o risco de morte da mãe e
aumenta em seis vezes o risco de a mulher ter uma
complicação grave, como a retirada do útero, uma
infecção ou a necessidade de fazer uma segunda cirurgia.
“Para cada mulher que morre temos um número
assustadoramente grande, que pode chegar até 20 ou
30 outras mulheres que tiveram complicações muito
graves, mas que sobreviveram. Essas mulheres são invisíveis para as nossas estatísticas”, avalia a pesquisadora. “Às vezes um médico passa a vida inteira sem ter
um caso de morte materna, mas não significa que ele
não colocou mulheres em risco”, completa.
A realização da episiotomia e depois do chamado
“ponto do marido” (o médico faz um corte na vagina
para aumentar o canal do parto e depois dá um ou
dois pontos a mais, com a ideia que de que precisa
deixar a vagina mais fechada para o prazer sexual do
parceiro da gestante), aumentam o risco de hemorragia, segunda principal causa de morte materna no
país.
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país. Mas o método ainda é utilizado e até mesmo
ensinado em escolas de medicina, ainda que instituições, como a OMS, recomendem que isso não seja
feito, avalia a advogada e ativista Ana Lúcia Keunecke,
da Rede pela Humanização e Nascimento (ReHuNa).
É comprovado, quanto menos intervenções desnecessárias, melhores vão ser seus resultados, afirma
Carla. Inclusive, essa é a grande bandeira da humanização do parto que pode ser uma aliada para a redução das mortes maternas, avalia a especialista. “A
humanização do parto permite que você individualize as medidas e faça menos intervenções, evite o uso
de drogas para acelerar o trabalho de parto, reduza
a quantidade de toques, ofereça outros métodos não
farmacológicos de controle de dor”.
VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA E INSTITUCIONAL
Quaisquer dessas intervenções desnecessárias ou
não solicitadas pelas mulheres, além de aumentarem
os riscos para a mãe e para o recém-nascido, são consideradas violência obstétrica. As principais vítimas
dessa violência e da morte materna são, historicamente, as mulheres negras, que só em 2016, representaram 65% dos óbitos maternos notificados no país, segundo dados do DataSUS.
“Essa população é negligenciada no pré-natal, tem
menos acesso a assistência de qualidade e uma das

violências obstétricas que sofre é a de receber menos
analgesia na hora do parto, pelo preconceito de que
ela suporta mais a dor”, avalia Carla. “Essa mulher fica
numa posição ainda mais fragilizada de solicitar o que
tem direito, pois acha que vai sofrer mais violência se
o fizer. O que é bem provável. Então, acaba sofrendo
mais com as intervenções desnecessárias e não consegue as intervenções que precisa”, observa.
A advogada Ana Lúcia Keunecke avalia que a violência não ocorre só no parto e que existe uma violência institucional, que começa já no pré-natal. “Temos
um comportamento que está focado na sociedade
patriarcal, que julga a mulher. Quando vai para o pré-natal onde deveria ser acolhida e ter suas necessidades ouvidas, essa mulher, na maioria das vezes, escuta
um julgamento sobre a sua vida”, explica. “Se tivesse
um atendimento pré-natal competente, respeitoso e
que prestasse atenção às necessidades individuais da
mulher, a gente já conseguiria reduzir essas mortes”.
Para ela, essas violências sofridas pelas mulheres são violações aos direitos humanos e faltam, por
parte das organizações internacionais, como ONU e
OMS, sanções ao Brasil, para que o cenário melhore.
“O Brasil já foi denunciado por essas questões a esses
órgãos. E acho que na hora que o país sofrer um embargo ou uma condenação, como foi o caso da Maria
da Penha, talvez isso mude”, afirma.
Fonte: Leda Antunes / HuffPost Brasil
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O diagnóstico da morte encefálica
e a certeza do fim da vida
Carlos Eduardo Soares Silvado

Como os médicos podem ter certeza de que uma
pessoa em morte encefálica está realmente morta?
“Os médicos disseram que não havia nada que pudessem fazer. Eles fizeram tudo que podiam, que é um caso
irreversível. Eu acho que ele está dormindo e que poderá sair do coma. Eu acho que pode ser um erro, ele ainda
está vivo; seu coração está batendo. Você toca a pessoa e ela está quente, seu sangue está correndo... Somente o
cérebro está morto, mas o resto ainda está vivo.” (Depoimento de uma mãe com o filho em morte encefálica)

D

esde os primórdios da humanidade, o conceito
de “morte” é associado a situações em que uma
pessoa não respira, o coração não bate ou a cabeça está separada do corpo. Nestes casos, em poucas
horas o corpo estará frio, com extremidades azuladas e
rígido, caracterizando sinais inequívocos de “ausência de
vida”. O ritual do velório presta-se às despedidas em um
sentido afetivo, mas também é um período de observação
do cadáver, quase uma aferição coletiva de que existe
“morte” e o corpo pode ser sepultado.
Uma pessoa não morre apenas porque parou de respirar ou seu coração não bate. Estas situações são tecnicamente passíveis de reversão, com as manobras de
reanimação cardiovascular e cuidados nas Unidades de
Terapia Intensiva (UTIs). Contudo, se uma parada cardiorrespiratória persistir por mais que três a cinco minutos, o
sangue oxigenado não chegará ao cérebro e poderá estabelecer uma lesão cerebral grave, irreversível e incompatível com a vida. Nesta situação, conhecida como morte
encefálica, os cuidados de UTI podem manter o corpo (o
cadáver) quente, corado e com os órgãos funcionando
por alguns dias ou semanas. Mas isto não muda o fato
de que, nesta pessoa, o cérebro está irremediavelmente
lesionado e não funcionante. Quadros semelhantes ocorrem também em lesões como traumatismos cranianos,
acidentes vasculares cerebrais e outros, que produzem
lesões cerebrais incompatíveis com a vida.
Como os médicos podem ter certeza de que uma pessoa em morte encefálica está realmente morta? Como ter
a certeza de que pode ser retirado o suporte vital fornecido pelas UTIs e considerar a doação de órgãos (fígado,
coração, rins e outros) fundamentais para a sobrevivência
de outras pessoas?
Em 1997, a Lei 9.434 deu competência ao Conselho
Federal de Medicina para definir os critérios para diagnóstico da morte encefálica. Naquele mesmo ano, a Resolução CFM 1.480 estabeleceu que “a comprovação da
morte encefálica deve ser realizada utilizando critérios

precisos, bem estabelecidos, padronizados e passíveis de
serem executados por médicos nos diferentes hospitais” e
que “a parada total e irreversível das funções encefálicas
equivale à morte”.
De forma sucinta, podemos dizer que são necessários
dois exames clínicos, realizados por dois médicos diferentes, para confirmar a ausência permanente de função
do tronco cerebral; um teste de apneia, para comprovar a
ausência de movimentos respiratórios; e um exame complementar para confirmar a ausência permanente de função cerebral. Vale ressaltar que esta metodologia padronizada é muito mais abrangente e segura que a utilizada
na maioria dos países. Revendo os raros casos publicados
de dúvidas diagnósticas, observa-se que em nenhum deles foi utilizada uma metodologia tão rigorosa quanto a
brasileira.
Nos últimos 20 anos, a morte encefálica foi efetivamente comprovada em mais de 120 mil pacientes utilizando os critérios da Resolução CFM 1.480/1997, confirmando a segurança, o grau de absoluta certeza e a ampla
aceitação desta metodologia para determinação inquestionável da morte em nosso meio.
Doar os órgãos de um ente querido que não necessite
mais deles, pois está morto, é um gesto grandioso e que
poderá salvar ou melhorar significativamente a vida de
alguém. Mas, para evitar mal-entendidos com os familiares, as conversas sobre doação só devem ocorrer após a
confirmação da morte, pois a identificação de possíveis
doadores, por mais meritória que seja, não deve ser o
motivo para realização da determinação da morte encefálica, e sim, sua consequência.
O entendimento do “estar morto” é milenar. Já o
conceito de morte encefálica é algo relativamente novo,
possível há pouco menos de 50 anos pelo aparecimento
das UTIs. Não é difícil, portanto, compreender a desconfiança e o desconhecimento da população sobre esta maneira de apresentação da morte. Mas podemos assegurar
a todos que a metodologia de determinação da morte
encefálica do CFM nos dá a certeza absoluta de que uma
pessoa em tal condição está indubitável e irremediavelmente morta.
Fonte: Artigo escrito por Carlos Eduardo Soares Silvado, doutor em Medicina Interna e professor
assistente de Neurologia da UFPR, é chefe do Serviço de Neurologia do Hospital de Clínicas/
UFPR e membro da Câmara Técnica de Morte Encefálica do Conselho Federal de Medicina.
Publicado no jornal Gazeta do Povo de 15 de abril de 2018.

34 . Julho | Agosto 2018

Julho | Agosto 2018 . 34

35 . Julho | Agosto 2018

Julho | Agosto 2018 . 35

EQUILÍBRIO

Reganho de peso após a cirurgia
bariátrica: estratégias para evitá-lo
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A

incidência da obesidade aumentou muito nos
últimos anos, a ponto de ser considerada um
problema de saúde pública. As principais causas da obesidade são hábitos alimentares errados,
pouco gasto energético, pouca ou nenhuma atividade
física, distúrbios genéticos e fatores psicológicos. São
vários os tratamentos da obesidade, desde reeducação alimentar até cirurgia bariátrica. Esta última tem
se mostrado o método mais eficaz no tratamento para
pacientes obesos, por permitir uma perda de peso
sustentável e a cura de várias comorbidades causadas
pela doença. A perda de peso após a cirurgia é atribuída a uma redução significante na ingesta calórica.
Porém, é importante salientar que o procedimento é
muito mais que o ato cirúrgico em si.
É essencial o acompanhamento com uma equipe
multiprofissional, que, geralmente, inclui endocrino-
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logistas, nutricionistas, cardiologistas, pneumologistas, psiquiatras, psicólogos e cirurgiões gastroenterologistas. Esse acompanhamento deve acontecer no
período pré-cirúrgico e pós-cirúrgico, sendo em longo
prazo e é de extrema importância, para que a perda
de peso ocorra de forma saudável e que o paciente
obtenha sucesso no tratamento. Infelizmente, alguns
pacientes submetidos ao procedimento cirúrgico vêm
a reganhar parte do peso após algum tempo de operação. Por este motivo, a manutenção do peso e o
acompanhamento com um nutricionista é um ponto
importante a ser discutido. Sabe-se que após o segundo ano da operação, o índice de pacientes que
reganham algum peso é alto e a perda de peso é um
dos principais parâmetros para que se possa definir a
cirurgia bariátrica como um sucesso ou não.
Dentre os fatores que influenciam o reganho de
peso, está a não adesão ao tratamento nutricional e a
dieta, a não modificação do estilo de vida, a inatividade física e aspectos psicológicos. Segundo a ABESO
(2016), mais de 50% dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica poderão apresentar reganho de peso,
por isso é importante saber até que ponto esse reganho ainda está dentro da normalidade. É considerado
aceitável um aumento de 5 até 10% do peso perdido
com o procedimento.
Acredita-se que o principal motivo do não comparecimento às consultas nutricionais no pós-operatório, é porque o paciente acha que não necessita de
acompanhamento em longo prazo e é capaz de fazer
tudo sozinho. Quatro principais erros extremamente
básicos que os pacientes cometem, sendo esses decisivos para o reganho de peso: o belisco de alimentos
calóricos durante o dia (como petiscos, bolachas, biscoitos, salgadinhos, entre outros), a alta ingestão de
alimentos rápidos e fáceis, que não requerem muito
preparo, o uso exagerado de bebida alcóolica e a fal-
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ta de atividade física. Além dos fatores supracitados,
sabe-se também que ocorrem mudanças adaptativas
fisiológicas algum tempo após a operação, e que isso
pode influenciar no reganho de peso, o que novamente reitera a importância do acompanhamento com a
equipe multidisciplinar.
Um estudo mostrou que após 24 meses de operação, a produção de hormônios orexígenos entra numa
fase de readaptação, o que causa uma diminuição da
perda de peso, consequentemente, facilitando o reganho. Outro motivo bastante influenciador do reganho de peso é a dilatação gástrica que ocorre com o
passar do tempo, pois se sabe que o estômago é um
órgão que tem capacidade de aumentar conforme o
volume ingerido. Mais uma vez, se prova necessário o
acompanhamento em longo prazo, para que se possa
garantir ingesta adequada de alimentos, considerando
qualidade e quantidade.
Em 2010, Stewart propôs algumas medidas para
auxiliar os pacientes que obtiveram reganho de peso.
Em seu trabalho, intitulado como Back on Track,
Stewart propõe que pacientes retomem os hábitos adquiridos no início da fase pós-operatória, e que são
facilmente esquecidos, porém muito importantes ao
longo do tratamento. Dentre eles, o autor cita a mastigação adequada, escolhas alimentares com a ajuda do
profissional nutricionista e a identificação do conflito
psicológico com profissionais psicólogos e psiquiatras.
A adesão de um estilo de vida novo, diferente do
que o paciente costumava ter antes da cirurgia bariátrica, é apontado por diversos autores como o principal
fator que influencia o sucesso da operação. Deve-se
adotar uma dieta equilibrada com acompanhamento
e instruções de um profissional nutricionista, prática
de atividade física regularmente e, em alguns casos,
o acompanhamento psicológico também se faz extremamente eficaz.
Sabe-se que a cirurgia bariátrica é considerada um
procedimento comportamental, e, para manter os resultados, o paciente precisa mudar sua visão e postura
com a alimentação. Descobrir o culpado pelo reganho de peso é o principal e primeiro objetivo que deve
ser traçado pelo paciente junto com o profissional nutricionista que o estiver acompanhando. É importante
reiterar que, sozinha, a cirurgia não cura a obesidade,
ela é apenas uma das ferramentas que, junto com outras terapias auxiliadas por profissionais adequados,
leva à perda de peso e à manutenção da mesma em
longo prazo.
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Dr. Julio Cesar Empinotti:

o precursor da dermatologia no Oeste do Paraná

E

m fevereiro de 1976, o médico recém-formado
em dermatologia, Dr. Julio Cesar Empinotti
chegava a Cascavel, local com grande capacidade de ascensão e que escolheu para estabelecer suas raízes. Naquela época, não havia
dermatologistas na região, somente em Maringá, Londrina, Ponta Grossa e Curitiba. Ao se instalar na cidade, abriu
portas e instituiu a dermatologia prezando pela qualidade e excelência tanto no atendimento público, quanto no
privado. Inicialmente, fundou a Dermoclínica, a primeira
Clínica Dermatológica de Cascavel e Oeste do Paraná, que
se localizava na Rua Carlos de Carvalho esquina com a Av.
Brasil. Por 35 anos foi o responsável pelos ambulatórios da
Secretaria de Saúde Estadual de Hanseníase e Dermatologia Sanitária e, por oito anos do ambulatório de AIDS/HIV.
Com o desenvolvimento de um trabalho pioneiro, baseado na ética e competência, em pouco tempo a Clínica
precisou ser ampliada. Um novo espaço foi planejado por
meio de uma estrutura moderna e humanizada, com equipamentos e tecnologias de última geração, além de agregar
novos proﬁssionais. Localizado no centro da cidade, o estabelecimento recebeu o próprio nome do dermatologista: Clínica Dr. Empinotti. Além disso,
o médico prestava serviços em vários hospitais particulares e públicos, como por
exemplo, no Hospital Universitário do
Oeste do Paraná (HUOP).
Em sua trajetória, também não
deixou de lado a importância da área
acadêmica. Por meio de seus ensinamentos já passaram 20 turmas de
Medicina da Universidade Estadual
do Oeste do Paraná (UNIOESTE),
na qual é professor associado, sendo
o terceiro médico a compor o quadro
de professores do curso. A partir daí, teve
estímulo para se formar em Doutor, área de
dermatologia, pela Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ). Além de contribuir signiﬁcativamente com a estruturação da graduação em Medicina da
Unioeste, também foi protagonista na criação da Residência de Dermatologia na Universidade, autorizada há dois
anos pelo Ministério da Educação (MEC) e pela Sociedade
Brasileira de Dermatologia (SBD).
Quem diria que aquele menino humilde, nascido em
Joaçaba (Santa Catarina), estaria em 2018 no grupo dos
mais renomados dermatologistas do Brasil? Dentre todas
as diﬁculdades enfrentadas, conseguiu formar-se em
Medicina no ano de 1973, na Universidade Federal
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de Rio Grande, RS. A Residência e especialização em Dermatologia foram realizadas na Santa Casa de Misericórdia,
tradicional estrutura médica da capital gaúcha. Permanentemente não deixou de pensar à frente, é um visionário que
acompanhou a evolução da medicina mundial, o surgimento de novas especialidades e subespecialidades, adaptou-se
às tecnologias, além de participar ativamente na projeção
da dermatologia regional e nacional. Em outras palavras,
Dr. Empinotti manteve-se em constante atualização como
participante assíduo de congressos nacionais e internacionais. Seu espírito empreendedor, alma de professor e a vocação para a medicina resultaram em seu extenso currículo
com participação em 230 eventos e mais de 140 publicações bibliográﬁcas, até a data de hoje. Também se destaca
como palestrante que gosta de explanar suas experiências e
compartilhar conhecimentos com os demais proﬁssionais
da área.
Em 2001 foi presidente da Reunião Anual de Dermatologistas Latino-Americanos (RADLA), trazendo o evento para ser realizado em Foz do Iguaçu. No ano 2006 foi
presidente do Congresso Brasileiro de Dermatologia em
Curitiba, maior evento da entidade, e em 2011 foi
presidente do Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica. Eventos de extrema importância Nacional e Latino-Americano,
além do alto nível acadêmico cientíﬁco.
Com toda essa expertise e conteúdo, também foi o precursor na criação
do Núcleo de Telemedicina no Hospital Universitário do Oeste do Paraná
(NUTE), em que buscou recursos com
o apoio da Reitoria da Unioeste para a
implantação de tecnologias modernas
de teleconferência. Estas são utilizadas
para a realização de palestras, aulas e trocas
de informações com grandes centros universitários e pesquisadores do mundo todo, adquirindo
novos conhecimentos e aproximando à realidade da
saúde local. Como coordenador do Núcleo busca conquistar ainda mais recursos para a expansão do projeto.
Não caberiam mais aqui tantos feitos e conquistas,
aﬁnal, são sete décadas de dedicação, todavia já é o suﬁciente para compreender o porquê esse médico ocupa uma
posição de sucesso. Conquistou o respeito e admiração da
sociedade, o bom relacionamento com seus pacientes e colegas de proﬁssão, partilha seu legado com seus sucessores,
além disso já recebeu diversas homenagens pelas turmas
de Medicina e Residência durante congressos nacionais e
internacionais.
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“Tenho orgulho da nossa equipe formada ao longo do tempo,
fruto de um trabalho constante, competente e ético, sempre
voltado ao bem-estar do paciente. O apoio incondicional da
família e a busca pela excelência nos estimulam a perseguir a
perfeição. Mas, estando rodeado de ótimos ex-alunos, proﬁssionais correlatos e funcionários, nos deixa lisonjeado e com
a sensação de missão cumprida.”

Prof. Dr. Julio Cesar Empinotti
42 anos de medicina
CRM-PR 4694 | RQE 2939
• Médico Dermatologista e Alergista
• Especialista pela AMB em Dermatologia (SBD)
• Alergia Clínica (SBAI) e Hansenologia (ABH)
• Doutor em Medicina, área de Dermatologia pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
• Professor Associado de Dermatologia do Curso
de Medicina da Unioeste
• Chefe da Residência Médica de Dermatologia
do Hospital Universitário da Unioeste
• Coordenador do Núcleo de Telemedicina
da Unioeste (NUTE)
• Sócio Titular da Sociedade Brasileira
de Dermatologia (SBD)
• Sócio Titular da Sociedade
Brasileira de Cirurgia
Dermatológica (SBCD)
• International Fellow of American
Academy of Dermatology (AAD)
• Ex-Presidente da Reunião Anual
dos Dermatologistas
Latino-Americanos, 2011
• Ex-Presidente do Congresso Brasileiro
de Dermatologia, 2006
• Ex-Presidente do Congresso Brasileiro
de Cirurgia Dermatológica, 2012
• Presidente de Honra do 73º Congresso
da Sociedade Brasileira de Dermatologia Setembro 2018
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Referência Dermatológica
dentro e fora do Paraná
Dr. Julio Cesar Empinotti com suas contribuições acadêmicas auxiliou na formação de grandes profissionais que hoje
integram o mercado de trabalho médico em todos os lugares do Brasil. Quanto a sua equipe, é formada pelo filho Dr. Vinícius Dequech Empinotti, que decidiu seguir os passos do Pai, e também pelos ex-alunos: Dr. Marcos Vinícius Clarindo,
Dra. Márcia Maria Vivan, Dra. Danielle Cristine Bonatto e Dr. Marcos Vinicius Lima Galles.
Além do corpo clínico altamente qualificado, a Clínica Dr. Empinotti conta com mais 16 profissionais capacitados,
sendo seis recepcionistas, duas esteticistas, uma enfermeira, três técnicas de enfermagem, uma fisioterapeuta, duas secretárias de limpeza e uma gerente. Em média, são realizados mais de 50 atendimentos diários, o que gira em torno de 1250
pacientes ao mês. Os 42 anos de experiência do Dr. Julio aliado ao talento da nova geração de dermatologistas, elevaram
o grupo ao mais alto patamar da medicina, além de conceituar a Clinica Dr. Empinotti como uma referência de excelência dermatológica dentro e fora do Paraná. A equipe não mede esforços para promover mais saúde e bem-estar atuando
na prevenção, no diagnóstico e no tratamento da dermatologia clínica e preventiva, cirúrgica, oncológica e cosmiátrica.
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O legado Dr. Empinotti de excelência
Equipe médica

Dra. Danielle
Cristine Bonatto
Dermatologista
CRM-PR 28072 | RQE 19407

Dra. Márcia
Maria Vivan
Dermatologista
CRM-PR 26835 | RQE 18791
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CRM-PR
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Dermatologia Clínica e Cirúrgica:
cuidado e prevenção
A dermatologia cuida do maior órgão do corpo humano: a pele, incluindo unhas e cabelos. Também é a
especialidade médica com a maior quantidade de patologias descritas, abrangendo doenças infecciosas, inﬂamatórias e oncológicas. Entre elas podemos citar as
micoses, acne, calvície masculina e feminina, psoríase e
câncer de pele. O câncer de pele é o tipo mais comum
de neoplasia dentre todos, sendo a cirurgia a forma de
tratamento mais efetiva. Por isso, a avaliação rotineira
de pintas é de extrema importância, sendo que, quando

apresentam características suspeitas podem ser retiradas
e enviadas para o exame de biópsia das células. A cirurgia
dermatológica atua de forma terapêutica na retirada de
cistos, nevos, lipomas, câncer de pele e como forma de
diagnóstico com a biópsia. Algumas doenças dermatológicas podem causar danos na autoestima dos pacientes
e lesões inestéticas, o que causa grande ansiedade e até
problemas sociais. Por isso, a clínica Dr. Empinotti preza
pela segurança, atendimento humanizado e saúde global
de cada paciente.

Dermatologia Cosmiátrica:
mais beleza para sua pele
Existem diversos tratamentos para a suavização de rugas e rejuvenescimento, mas é de fundamental importância buscar o respeito às características individuais de cada
paciente e à naturalidade do resultado. A Clínica Dr. Empinotti trabalha com o conceito de beleza natural, tratamento individualizado, além do planejamento associado
às tecnologias que proporcionam a melhora da qualidade da pele e o rejuvenescimento. Dentre os tratamentos
disponíveis, destacam-se: aplicação de toxina botulínica,
preenchimento realizado com ácido hialurônico, uso de
bioestimuladores como sculptra e radiesse; diversos tipos
de laser como: CO2 fracionado, Spectra XT e luz intensa
pulsada. O ácido hialurônico confere volume, sustentação, hidratação e elasticidade à pele. Com este preenchimento é possível corrigir vincos, sulcos e depressões na
face. Para resgatar o contorno facial, também conta-se
com o MDCODES®, moderno método preenchedor, que

pode ser aplicado em pontos especíﬁcos da face.
Destacam-se ainda os bioestimuladores, que são potentes indutores da produção de colágeno. O tratamento
é injetável e pode ser realizado na face, abdome, glúteo,
braços e pernas, a ﬁm de restaurar a ﬁrmeza da pele, prevenindo e tratando a ﬂacidez. Na face também podemos
utilizá-los para a volumização, projeção da maçã do rosto, do queixo e deﬁnição do contorno da mandíbula. Nas
mãos, os bioestimuladores são usados também para o
rejuvenescimento, através da restauração do volume perdido na região. Os dois principais bioestimuladores são o
Sculptra (ácido L-polilático) e o Radiesse (hidroxiapatita
de cálcio), sendo que a indicação de cada um deles dependerá de uma avaliação prévia do paciente. Geralmente,
são programadas três sessões de tratamento, mas os primeiros resultados já podem ser vistos após 30 a 45 dias da
primeira sessão.

MD CODES: os códigos médicos
do embelezamento facial
Trata-se de uma técnica de preenchimento com ácido hialurônico visando proporcionar efeito de lifting facial sem cirurgia. Ela mapeia pontos estratégicos da face para repor volumes
perdidos com o tempo, melhorando o contorno e rejuvenescendo a face. Para resultados naturais e harmoniosos o procedimento deve ser individualizado e de acordo com a necessidade de
cada paciente. Pode ser realizado em etapas e sempre após avaliação criteriosa dos médicos dermatologistas.
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Spectra XT:

remoção de manchas indesejadas com precisão
Uma novidade em laser é o Spectra XT, multiplataforma que une dois comprimentos de ondas: 532nm e 1064nm. A primeira atua de forma mais superﬁcial removendo manchas. Já a segunda é utilizada para tratamentos de lesões mais profundas. Esta
tecnologia permite o uso do laser em várias colorações de pele, com alta precisão e
resultados satisfatórios. É indicado para uma lista de procedimentos, como lesões e
manchas mais profundas, melasma, olheiras, sardas, acne, poros dilatados, queloides, cicatrizes, micoses de unhas e também para a remoção de tatuagens.

Light Sheer:
resultados mais significativos
Aprovado pelo órgão de saúde norte-americano e pela ANVISA, o Light Sheer é um equipamento moderno que remove os pelos indesejados
de forma permanente e segura. Pode ser aplicado em qualquer parte do
corpo, trata todos os tipos de pele e atua diretamente no pigmento (melanina) do pelo, sendo que quanto mais escuro for o pelo, mais eﬁcazes
serão os resultados dos tratamentos.

Modular Aesthetic Laser M22:
potência, mobilidade e rapidez
Trata-se de uma plataforma modular de multiplicação indicada para tratamentos de
mais de 30 doenças da pele, dentre elas rosácea, acne, melanoses solares (manchas
senis) nas mãos e face. O aparelho é aprovado pela ANVISA e são quatro tecnologias
de padrão ouro em um único sistema modular, que expande conforme as necessidades de tratamento de cada paciente, bem como se adapta às futuras aplicações.
Além da segurança e conforto, os resultados são surpreendentes e observados logo
nas primeiras sessões.

New Touch:
redução de medidas e relaxamento
Técnica de massagem que associa drenagem linfática e massagem modeladora, além da
utilização do bambu e de creme com princípios especíﬁcos para celulite e gordura localizada. Tem como objetivo principal melhorar o contorno corporal e reduzir medidas e
celulite, sendo possível visualizar resultado já na primeira sessão. Quando há retenção de
líquido percebe-se também redução de peso na balança ao ﬁnal do atendimento.
49 . Julho | Agosto 2018

Julho | Agosto 2018 . 49

Vibrocell:
melhora do contorno corporal
É um aparelho muito indicado nos tratamentos de celulite e contorno
corporal. Através dele é realizada uma potente massagem subdérmica
com movimentos vibratórios, estimulando a circulação local, a oxigenação tecidual e o sistema linfático, resultando em um contorno corporal mais bonito, pele mais lisa e uniforme e reduzindo o aspecto de
casca de laranja.

AcuPulse:
tratamentos com mais profundidade
O AcuPulse é um laser de CO2 micro fracionado super pulsado, com alta potência,
que utiliza-se de um micro feixe de laser para remover colunas de tecido nas camadas profundas da pele, desencadeando a produção de colágeno e mais elasticidade.
O resultado promove melhorias na aparência das rugas, das linhas ﬁnas, do tônus e
da textura da pele, deixando-a com aspecto mais jovem e necessitando de mínimo
tempo de recuperação.

Ultra Accent:
combate da flacidez e celulite
Possui dois mecanismos de tecnologias distintas para o tratamento de gordura
localizada, celulite, contorno corporal e ﬂacidez tissular. O equipamento combina o Ultrassom Shear Waves, que age no organismo destruindo as células de
gordura, e a Radiofrequência, utilizada para tratar a ﬂacidez da pele e celulite,
estimulando o colágeno através da emissão de ondas de calor. É um tratamento
rápido, seguro, não invasivo e indolor.

Fototerapia:
luzes para tratamento avançado
Utilizada para combater doenças dermatológicas como psoríase, vitiligo, dermatite atópica, micose fungoide e alguns tipos de
cânceres de pele. Nesse tratamento é utilizada uma cabine envolta com lâmpadas ultravioletas B, na qual o paciente ﬁca exposto
repetidas vezes, sempre com acompanhamento e de maneira
controlada. O objetivo é retardar a evolução da doença e/ou induzir a regressão da mesma. O tratamento é realizado semanalmente, numa frequência de até três vezes por semana.
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Limpeza de Pele vai
muito além da estética
É uma técnica utilizada para eliminar as células mortas da camada superﬁcial da
pele, além de ser eﬁciente para a remoção de cravos abertos (pontos pretos) e fechados
(pontos brancos). O resultado é uma pele saudável, macia, lisinha e com aspecto viçoso. Deve ser o primeiro passo quando se pensa em qualquer tratamento facial,
pois prepara para a realização de outros procedimentos e para uso de produtos
dermatológicos. Excelente aliada no combate ao excesso de oleosidade e
tratamento da acne.

Protocolo Skinceuticals
Mais uma novidade disponível na clínica Dr. Empinotti, trata-se da linha
proﬁssional de produtos da marca Skinceuticals®, exclusiva para uso dermatológico. São tratamentos que potencializam a limpeza de pele e os demais
procedimentos realizados no consultório, auxiliando na melhora da acne, das
rugas ﬁnas, clareamento de manchas, entre outros.

Tricologia - o estudo dos cabelos
A queda de cabelos é uma das queixas mais comuns no
consultório médico, sendo causa frequente de ansiedade e
sofrimento tanto em homens, quanto em mulheres. Pensando nisso, a equipe Empinotti se especializou nessa área
da medicina, para proporcionar o que há de mais moderno e com evidências cientíﬁcas no tratamento de diversas
doenças que afetam os cabelos e o couro cabeludo.
MÉTODOS DIAGNÓSTICOS
Consulta especializada: avaliação individualizada e
detalhada, solicitação de exames laboratoriais e prescrição
de medicações tópicas ou sistêmicas.

Tricoscopia digital: um exame não invasivo do couro
cabeludo que permite sua visualização com aumento de
20 a 70 vezes. Deste modo, é possível medir a espessura
dos ﬁos e a densidade capilar, além de comparar diferentes
áreas do couro cabeludo, permitindo o diagnóstico da calvície e diversas outras causas de doenças capilares.
Biópsia do couro cabeludo: algumas doenças capilares necessitam da análise de um fragmento do couro cabeludo para um diagnóstico mais preciso e um tratamento
efetivo.
PROCEDIMENTOS CAPILARES
Laser de baixa potência: estímulo ao crescimento capilar através do uso de dispositivos de fototerapia capilar,
associado a outros procedimentos;
Intradermoterapia: inﬁltração com medicamentos e
vitaminas diretamente no couro cabeludo, de acordo com
a causa da queda de cabelos;
MMP Capilar (Microinfusão de Medicamentos
na Pele): técnica inovadora, em que se infundem medicamentos no couro cabeludo através de um aparelho especíﬁco com múltiplas agulhas, aliando o benefício do
microagulhamento à infusão de substâncias diretamente
no local acometido. Com ele é possível a aplicação da medicação de forma uniforme e precisa, obtendo resultados
muito satisfatórios.
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Termografia auxilia na detecção
precoce do câncer de mama

O

exame de Termografia Clínica apesar
de pouco conhecido no Brasil, está
sendo muito utilizado para detecção de doenças graves. O câncer de
mama é uma destas patologias que se
caracteriza pelo crescimento desordenado das células, anormalidade causada por mutações no material
genético. A doença ocorre na maioria das vezes em
mulheres, mas também pode atingir os homens.
De acordo com dados da Agência Internacional
para a Pesquisa do Câncer da Organização Mundial
da Saúde (OMS), um a cada quatro tipos de cânceres
que afetam as mulheres é o de mama. Além disso, é o
segundo câncer mais frequente no mundo e o primeiro em taxa de mortalidade em mulheres.
Portanto, além de manter hábitos saudáveis, a prevenção é o melhor caminho para evitar que a patologia se propague. Quanto mais cedo o câncer de mama
é descoberto, mais altas são as taxas de sucesso no tratamento. Para isso, são necessários exames regulares e
segundo indicação da Sociedade Brasileira de Mastologia é necessário realizar o exame de mamografia a
partir dos 40 anos.

Alguns fatores dificultam o rastreamento e detecção precoce do câncer de mama como tumores que se
desenvolvem ainda na juventude e nódulos não palpáveis. A Termografia Clínica pode ser uma alternativa segura e eficaz nestes casos, pois mulheres jovens
possuem maior densidade nas mamas o que prejudica
a identificação de tumores. Além disso, mulheres de
todas as idades podem se submeter ao exame, inclusive crianças e gestantes, sendo possível ainda evitar
a exposição à radiação presente em outros exames.
A Termografia não é invasiva, não comprime os
seios e as imagens são precisas, conforme explica o médico Dr. Miguel Elvira. “O infravermelho identifica alterações metabólicas e mudanças de temperaturas, pois a
vascularização no local aumenta caso haja o desenvolvimento de um tumor. Dessa forma, o exame permite a
detecção de problemas em seu estado inicial”.
Para identificar estas mudanças de temperatura,
são utilizadas câmeras termográficas que “fotografam” todo o corpo. A paciente precisa estar tranquila,
evitar banhos muito quentes, massagens, aplicação
de cosméticos na pele no dia do exame, além de não
fumar ou ingerir bebidas alcoólicas. A Termografia é
indicada para mulheres que desejam uma abordagem
proativa em sua saúde ou que não obtiveram resultados conclusivos com outros exames. Também é recomendada para mulheres com alterações fibrocísticas
nas mamas em que a mamografia tem pouca eficácia.
O exame também fornece uma visão geral da saúde,
bem como potenciais fatores de risco.

Dr. Miguel Elvira
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Conheça o empreendimento imobiliário
exclusivo para os profissionais da saúde
Edifício Life Tower será construído numa região privilegiada,
priorizando beleza e espaço amplo para instalação
de clínicas médicas e serviços de saúde

C

om quase 320 mil habitantes, Cascavel tem crescido em diversos setores e se transformado em referência quando o assunto é saúde. Com mais de mil médicos, segundo o CRM
Paraná, a cidade vem se destacando com profissionais das mais variadas especialidades e,
diariamente, recebe milhares de pessoas em busca de tratamento especializado.
Foi pensando nesse cenário que a construtora Feistler Engenharia projetou o maior edifício
voltado para a área de saúde em Cascavel, o Life Tower. Com 3.704,94m² de área total, o
prédio atende a uma das principais reivindicações de quem trabalha no setor: espaço. Além
de subsolo e térreo, são mais oito pavimentos, cada um com área total que passa de 310m² e
área útil comercial que chega a 270m². O maior diferencial está na forma como o proprietário
poderá otimizar esse ambiente, já que é possível fracionar a metragem da sala para a venda.
Um dos sistemas utilizados no prédio que dá mais viabilidade para modificações é o shaft,
que são aberturas verticais para a passagem de tubulações. A estrutura é preparada para instalação de ar-condicionado e equipamentos medicinais, como O2, compressor, entre outros. E,
se a dificuldade é sempre encontrar vagas para estacionar, o Life Tower também impressiona,
pois prevê 37 vagas de garagem.
Além de funcional e com projeto que atende às questões de acessibilidade, o edifício também é
sofisticado: térreo com pé direito duplo, piso da área comum em granito, forro em gesso e paredes
com pintura acrílica à base d’água e ainda piso das salas em porcelanato.
Aberto aos mais variados tipos de estabelecimentos voltados para saúde, desde consultórios até
laboratórios, o prédio tem prazo de construção de 24 meses.

O local escolhido para receber o empreendimento
é a Rua Vicente Machado, 909, Centro de Cascavel.
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RADIOLOGIA EM FOCO
Informe Publicitário

Dra. Andrea Ishikawa Shiratori

Rastreamento do
câncer de mama
Recomendações para o rastreamento
das mulheres com risco populacional usual
Mamografia:
- Rastreamento anual com mamografia para
as mulheres entre 40 e 74 anos;
- A partir dos 75 anos recomenda-se o rastreamento
com mamografia para as mulheres que tenham expectativa de vida maior que 7 anos;
- A ultrassonografia deve ser considerada como adjunta à mamografia nas mulheres com mamas densas.
Das mulheres de alto risco para câncer de mama
Mamografia:
• Mulheres com mutação dos genes BRCA1 ou
BRCA2, ou com parentes de 1° grau com mutação comprovada, devem realizar o rastreamento anual com mamografia a partir dos 30 anos de idade;
• Mulheres com risco ≥ 20% ao longo da vida, calculado por um dos modelos matemáticos baseados na
história familiar, devem realizar rastreamento anual com
mamografia iniciando 10 anos antes da idade do diagnóstico do parente mais jovem (não antes dos 30 anos);
• Mulheres com história de terem sido submetidas a
irradiação no tórax entre os 10 e 30 anos de idade devem
realizar rastreamento anual com mamografia a partir do
8° ano após o tratamento radioterápico (não antes dos
30 anos);
• Mulheres com diagnóstico de síndromes genéticas
que aumentam o risco de câncer de mama (como Li-Fraumeni, Cowden e outras) ou parentes de 1° grau acometidos devem realizar rastreamento anual com mamografia
a partir do diagnóstico (não antes dos 30 anos);
• Mulheres com história pessoal de hiperplasia lobular atípica, carcinoma lobular in situ, hiperplasia ductal
atípica, carcinoma ductal in situ e carcinoma invasor de
mama devem realizar rastreamento anual com mamografia a partir do diagnóstico.
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Ressonância magnética:
• Mulheres com mutação dos genes BRCA1 ou
BRCA2, ou com parentes de 1° grau com mutação provada, devem realizar rastreamento anual com ressonância
magnética a partir dos 25 anos de idade;
• Mulheres com risco ≥ 20% ao longo da vida, calculado por um dos modelos matemáticos baseados na
história familiar, devem realizar rastreamento anual com
ressonância magnética iniciando 10 anos antes da idade
do diagnóstico do parente mais jovem (não antes dos 25
anos);
• Mulheres com história de irradiação no tórax entre
os 10 e 30 anos de idade devem realizar rastreamento
anual com ressonância magnética a partir do 8° ano após
o tratamento radioterápico (não antes dos 25 anos);
• Mulheres com diagnóstico de síndromes genéticas que aumentam o risco de câncer de mama (como
Li-Fraumeni, Cowden e outras) ou parentes de 1° grau
acometidos devem realizar rastreamento anual com ressonância magnética a partir do diagnóstico (não antes dos
25 anos);
• Mulheres com história pessoal de hiperplasia lobular atípica, carcinoma lobular in situ, hiperplasia ductal
atípica, carcinoma ductal in situ e carcinoma invasor de
mama devem realizar rastreamento anual com ressonância magnética a partir do diagnóstico.
Ultrassonografia
Deve ser utilizada como substituta da ressonância
magnética para as mulheres que não puderem realizá-la
por qualquer motivo.
Fontes: Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Sociedade Brasileira
de Mastologia e Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia.
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Alterações do
sono no idoso

Q

uando falamos em idoso, logo associamos à
imagem de alguém de cabelos branquinhos,
magro, já apresentando limitações físicas. Porém, essa realidade nem sempre combina com nossos
pais que, muitas vezes, são totalmente ativos com idade acima de 65 anos, mas não escapam das frequentes
queixas em relação ao sono: insônia, roncos e a sonolência diurna que muitos até acham que é “normal”.
Após a década de 70 com os estudos que fundamentaram a medicina do sono passamos a entender
que o sono é um estado fisiológico, indispensável ao
bom desenvolvimento e funcionamento dos seres vivos. O sono apresenta mudanças durante os diferentes
estágios da vida: no bebê temos mais de 50% de sono
profundo e com tempo total de sono chegando a 18
horas por dia, enquanto quem tem mais de 65 anos
apresenta uma redução do sono profundo, menor
tempo total de sono e maior fragmentação do mesmo.
O que isso quer dizer? Que talvez a principal queixa dessa faixa etária em relação ao sono não seja um
distúrbio, mas sim uma alteração natural, pois quando envelhecemos dormimos menos horas e temos a
tendência de acordar durante a noite! Todavia, não
significa que não existam problemas do sono: é justo
nessa população que se apresenta maior prevalência
de apneia obstrutiva do sono e distúrbios comportamentais do sono REM.
Pesquisas apontam que mais de 60% dos homens
e 40% das mulheres com mais de 60 anos de idade
sofrem da apneia do sono. Essas pausas respiratórias
que ocorrem geralmente associadas aos roncos se relacionam a várias complicações de saúde como, por
exemplo: hipertensão arterial, diabetes, depressão,

doenças cardíacas, ansiedade, acidentes vasculares
cerebrais (AVC) e Alzheimer. Sabe-se que devido à redução intermitente de oxigênio as células de todo o
corpo sofrem. Já a insônia deve ser cuidadosamente
avaliada no idoso. Muitos idosos se queixam de redução do tempo de sono, mas na realidade apresentam
avanço das fases do sono e despertares. O déficit de
sono presente nos pacientes idosos pode originar alterações psíquicas, diminuição do aprendizado e da
capacidade laboral; maiores riscos de acidentes de
trabalho e trânsito; aumento da taxa de mortalidade
por transtornos isquêmicos (de irrigação) do coração,
do cérebro e câncer.
Assim, se seu amado pai ou outra pessoa com mais
de 65 anos, apresentar queixas de dificuldades para
dormir, roncos e problemas de coração ou de memória leve-o para uma avaliação com o médico especialista em medicina do sono.

Dra. Carolina Ferraz de Paula Soares
CRM-PR 23488
Otorrinolaringologia - RQE 476
Medicina do Sono - RQE 18355
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Ensino Forte
para escrever
grandes

Nos Colégios Maristas você escreve histórias com
valores, vivências internacionais, descobertas, senso
crítico e conquistas. Porque, além de oferecer um
Ensino Forte para se destacar nos exames mais
concorridos, a Educação Marista contribui para uma
formação humana plena. Assim, escrevemos as
melhores histórias.
Agende uma visita.

maristacascavel.com.br
(45) 3036-6000
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Aniversário Dr. Fernando
No dia 20 de junho o dermatologista Dr. Fernando H. Alves, da Clínica Instituto da Pele, celebrou a chegada de seus 33 anos. A Associação Médica de Cascavel (AMC) foi o local escolhido para a comemoração realizada no dia 30/06.
A festiva contou com a presença da família e amigos, inclusive os de infância.
Seu irmão e sócio Dr. Carlos A. Junior, também dermatologista, esteve presente e
ajudou a animar os convidados.

Fernando e Carlos Alves Jr.

Fernando e Jéssica

Rodrigo e Débora

Patrícia, Cristina e Ana Paula

Vanessa, Marcos e Fernando

Cesar, Nilberto, Ademir e Trovo

Aramis, Fábio e Thiago

Letícia e Cibele

www.revistasaudenews.com.br
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Fotos: Viver Mais Comunicação

Letícia, Adriana, Carlos Jr., André, Maria José, Carlos, Fernando e Jéssica

Patrícia, Jéssica, Ana Alice
e Maristela

Luciana, Fernando e Haroldo

Charles, Jaques, Gladstone e Johnny

Fernando, Jamilla e Gabriel

Marcelo e Grazi

Eder, Fernando e Thalita

André, Robson, Malcon e Emerson

Jaques e Jéssica

www.revistasaudenews.com.br
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Ana Carolina e André

Felipe e Ivana

Charles, Laura, Arthur e Maristela

Alexandra e Trovo

Pera, Jefferson, Jaques e Amadeus

Pollyanna, Pietro e Jeferson

Tânia e Josué

Nery, Letícia, Carlos Jr. e Gladstone

Ronaldo e Fernando

Sandra, Ana Paula, Thomas,
Gentil e Robson

www.revistasaudenews.com.br
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Fotos: Viver Mais Comunicação

Mirabilis Estética inaugura
em Cascavel
No mês de maio foi inaugurada a Mirabilis Estética. Uma clínica completa,
com mais de 40 procedimentos realizados em uma ampla estrutura, pelas mãos
de profissionais capacitados em suas respectivas áreas de atuação. Uma experiência diferente de cuidados com a sua beleza.

www.revistasaudenews.com.br
Fotos | Fontes: Conttele
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Arraiá Apaexonado
Não faltou animação em mais uma edição do Arraiá Apaexonado da Apae
de Cascavel, realizado em 16/06 no ginásio de esportes da Apae de Cascavel. O
evento contou com a presença de diretores, colaboradores e convidados. O CTG
Estância Colorada esteve presente com uma apresentação pra lá de empolgante.
A participação das empresas e entidades parceiras nas barracas de comidas típicas também foi determinante para o sucesso do evento.
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Fotos: Vandré Dubiela

Momento de lazer
O cirurgião vascular Dr. Jeferson Freitas Toregeani curtiu as férias em companhia da família nos Estados Unidos. Durante a viagem aproveitaram para realizar
um passeio de Motorhome nos estados de Utah, Idaho, Montana e Wyoming.

Cerimônia marca reinauguração
de clínica odontológica
No dia 5 de julho foi realizada uma cerimônia para reinauguração da OdontoGross no Bairro Universitário em Cascavel. A clínica odontológica passou a
funcionar sob nova direção após uma parceria entre Ana Claudia Gross (cirurgiã-dentista) e esposo Daniel Philippsen Araújo, e Valdecir Mello (Global Life) e
esposa Fernanda Zanella. Familiares e amigos prestigiaram o evento que comemorou o início da nova fase.

Ana e Valdecir comemoram
a nova parceria

Sara Kottwitz Claro e Ana Claudia
Gross, Orlando Gonçalves, Diva
Lopes, Laislla Cristina Gonçalves
e Valdecir Mello da Global Life
Os sócios Ana Claudia Gross e
Valdecir Mello durante o corte
da fita que representa a
reabertura da Clínica
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e

Cuidado
Carinho
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Sempre preocupada
com seu bem-estar.
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RECONHECIMENTO

Paraná conquista 1º lugar no
ranking de doação de órgãos

M

uitas vezes, um transplante é a única maneira
de reverter um quadro grave de saúde, sendo
esperança para pacientes que se encontram
em estado avançado. Coração, fígado, pâncreas, rins,
pulmões, tecidos, córneas, válvulas do coração, ossos,
pele e cartilagens são os órgãos que podem ser doados, sendo que apenas um doador pode salvar a vida
de até 20 pessoas. Por isso, a importância da conscientização e trabalho dos profissionais envolvidos
nos processos de doações, captações e transplantes.
No Paraná, o índice de doações contabilizou 44,2%
por milhão de população, entre janeiro e março de
2018. Este número fez com que o Estado alcançasse o primeiro lugar em doações de
órgãos no Brasil, ficando à frente de
Santa Catarina com 33,7% e o Ceará
com 29,7%.
Após atingir este desempenho,
o Governo do Estado realizou uma
cerimônia para comemorar e agradecer as equipes. O evento ocorreu
no dia 7 de junho no Palácio Iguaçu
em Curitiba e reuniu cerca de 100
profissionais da Secretaria de Estado
da Saúde, técnicos, entidades e representantes do Centro Estadual de
Transplantes e Comissões Intra-Hospitalares. Na ocasião foi apresentada
a história da Central de Transplantes,
índices e recordes.
“Este trabalho prioriza a continuidade da vida e a transmissão de
amor e afeto”, afirmou a governadora Cida Borghetti ressaltando ainda
o trabalho exemplar do Sistema Es-
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tadual de Transplantes (SET), Comissões Intra-Hospitalares para Doação de Órgãos e Tecidos e Organizações de Procura de Órgãos. “A abordagem familiar é
extremamente importante neste momento. Um trabalho emocionante que envolve uma grande equipe de
profissionais da saúde devidamente preparados. Uma
ação de destaque merecidamente reconhecida”.
O secretário de Estado da Saúde, Antônio Carlos
Nardi, considera que os aumentos só foram possíveis
graças a um conjunto de fatores. “Este é um marco histórico no Paraná! Saímos do nono lugar nacional para
o primeiro, o que demonstra compromisso de toda a
equipe de abordagem aos familiares e da conscientização de doação de órgãos”.
Desde o início deste ano, o Paraná já realizou 405
notificações de doações, sendo 125 efetivadas. Em
2017, no mesmo período, foram 261 notificações e
81 doações efetivas o que caracterizou um aumento
de 54%. Se comparado aos primeiros meses de 2010,
quando houve 22 doações efetivas no Paraná, o crescimento é ainda maior e chega aos 468%.
De acordo com a coordenadora do Sistema Estadual de Transplantes, Arlene Badoch, as comissões
estão devidamente constituídas e treinadas nas áreas
de urgência e emergência dos hospitais para atuarem
em todo o processo. “Temos uma logística 100% para
atender todo Estado com infraestrutura aérea e terrestre, além de profissionais comprometidos que fazem
toda a diferença”.

Julho | Agosto 2018 . 102

Hospitais de Cascavel
são destaque
A Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos
e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) do Hospital
Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), foi homenageada e recebeu certificação de agradecimento
durante a solenidade promovida pelo Governo do Estado. Para a coordenadora, enfermeira Elaine Padilha,
foi um momento de agradecimento às famílias que
realizam este ato de amor e solidariedade. “É extremamente importante esse reconhecimento, uma vez
que a doação de órgãos é um assunto muito delicado
para as famílias e que deve ser abordado com total
sensibilidade. Felizmente, estamos conseguindo efetuar um trabalho de excelência nesse ponto, por isso
nos orgulhamos muito”.

O presidente da Uopeccan Ciro Kreuz durante
entrega do certificado para a enfermeira
responsável pela CIHDOTT de Cascavel, Fabiana
Bressiani e para a supervisora de enfermagem
da instituição, Audrey Horochoski

Os profissionais que atuam na abordagem, captação e transplante no Centro Avançado do Fígado do
Hospital Uopeccan também foram homenageados.
Eles receberam certificados que enalteceram os trabalhos efetuados pelas equipes da UTI e CIHDOTT.
Atualmente na sede de Cascavel, cerca de 90 pacientes estão na fila para transplante de fígado. “Este
número é muito expressivo e demonstra a necessidade deste atendimento na região. Antes, não existia um
serviço como este e muitos pacientes precisavam se
deslocar até Curitiba para efetuarem o tratamento adequado. Hoje é possível realizá-lo aqui, com acesso a
médicos especialistas, tratamentos e, por consequência, ao transplante”, esclarece o coordenador do Centro Avançado do Fígado, Dr. Luis César Bredt.

Fonte/Fotos: AEN, Orlando Kissner ANPR, Comunicação Uopeccan e Central de Notícias Unioeste
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As assessoras da Unioeste Luane Noronha e
Laurenice Veloso, a enfermeira coordenadora da
CIHDOTT do HUOP Elaine Padilha, o reitor da
Universidade Paulo Sérgio Wolff e as enfermeiras
Maricleia Sauer e Marcia Prado após a cerimônia

O diretor da Uopeccan Marcio Blazius entregou
o certificado para equipe da UTI, representada
pela enfermeira Lucia Daniel e pelo enfermeiro
Delmiro Becker, ladeado pelo vice-presidente,
Leopoldo Furlan

Equipes do Hospital Uopeccan reunidas
em comemoração às homenagens recebidas
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Os direitos e
deveres em um
relacionamento
homoafetivo

D

esde de 2011, quando o STF reconheceu a união
estável de pessoas do mesmo sexo, tendo sido
julgado com efeito “erga omnes” e
com as
mesmas regras de união estável heteroafetivas, as relações homoafetivas, em termos jurídicos, passaram a ter
as mesmas regras das relações heteroafetivas, portanto
com direitos e deveres. Vamos iniciar com a relação de
namoro homoafetivo, o que não se pode confundir com
a relação de união estável, lembrando que esta última
possui a intenção de constituir família.
Assim como na relação heteroafetiva, não há um contrato de namoro, ou seja, caso seja realizado entre o casal
um instrumento com esta intenção, este torna-se sem validade, portanto, inexigível juridicamente.
É muito comum em uma relação homoafetiva o casal
adquirir um imóvel ou até mesmo locar um imóvel, com
a intenção de uma vida conjugal.
As cautelas devem ser aquelas que regem qualquer
tipo de relação, por exemplo, um casal de relação homoafetiva, que apenas namora e deseja adquirir um imóvel.
Esta decisão não significa que desejam ou possuem
a intenção, naquele momento, de constituírem uma família, mas pensam em um investimento e que, caso decidam constituir uma família, já possuam um local para
viverem. Portanto, na aquisição, é importante destacar a
participação de cada um, ou seja, se estão adquirindo
em uma sociedade de igualdade (50% cada) ou uma sociedade de participação diferenciada. Fazer constar no
contrato de compra e venda esta situação, especialmente
se haver a necessidade de financiamento. Isto é importante para evitar discussões jurídicas na eventualidade de
ruptura do namoro.
Adquirido o imóvel e decidido a convivência em comum com a intenção de constituir uma família, passamos
para uma situação de união estável. E quando isso ocorre,
é preciso que o casal faça uma escritura pública de declaração em que reconhecem a data que se conheceram
e quando decidiram se unir para constituir família, bem
como, podem estabelecer o regime de união, ou seja,
pode ser realizado como separação total, universal ou
parcial de bens.
Vale ainda lembrar que de acordo
com a resolução CNJ
175 de 2013, os cartórios de registro civil estão
autorizados a realizarem
casamento homoafetivo.
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Paulo Eduardo Akiyama é formado em economia e em
direito 1984. É palestrante, autor de artigos, sócio do
escritório Akiyama Advogados Associados, atua com
ênfase no direito empresarial e direito de família.
No caso de uma ruptura conjugal, os procedimentos
serão os mesmos que em uma união heteroafetiva. Se o
casal decide viver juntos com a intenção de constituir família, e não realizam a escritura de declaração de união
estável, será aplicado o regime de comunhão parcial de
bens, no qual tudo o que foi adquirido na constância da
convivência pertence metade a cada um.
Aplica-se assim o processo de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens.
E, se o casal decidir adotar um filho ou no caso de ser
o casal do sexo feminino, decidirem pela inseminação
artificial e assim possuírem filhos?
O processo de guarda e pensão alimentícia terá seu
processamento regular, nos mesmos moldes para um casal heteroafetivo.
Portanto, os procedimentos jurídicos na ruptura conjugal homoafetiva são os mesmos previstos em lei no
caso dos heteroafetivos, não havendo qualquer diferença,
visto que, tal união é reconhecida em razão das decisões
do STJ e STF bem como no caso do casamento civil, conforme resolução CNJ 175/13.
O direito sucessório, ou seja, como fica no falecimento de um dos companheiros?
No passado houve resistência no direito sucessório
com relação às uniões homoafetivas, porém, já é reconhecido, após decisões do STJ e STF do direito do reconhecimento da união estável, pois ainda não havia à
época, o casamento civil. Atualmente é comum ações
judiciais de reconhecimento de união estável pós morte
de um dos companheiros, com o pedido de benefícios de
aposentaria ao cônjuge sobrevivente, por exemplo. Da
mesma forma, há o reconhecimento da meação do companheiro, o direito das sucessões não desempara a união
homoafetiva.
Portanto, há o reconhecimento dos direitos e deveres
consequentes de uma união homoafetiva.
O que desejamos com este breve resumo é trazer luz
ao sombrio entendimento antiquado de que a união homoafetiva não era reconhecida como sendo equiparada,
ao pé da letra, com a união do homem e mulher. Nossos
tribunais já pacificaram esta condição de união e tanto o
direito como deveres são regidos pelas normas jurídicas.

Julho | Agosto 2018 . 106

O segurado é
quem escolhe!
Atualmente, a livre escolha de oﬁcinas já é considerada um direito de todo contratante
de seguro; direito este que é reconhecido pela Superintendência de Seguros Privados
(SUSEP) - autonomia supervisora do segmento

O que contempla o Projeto de Lei?
O PL criado em Abril de 2016 prevê
que o conserto possa ser feito até mesmo
nas concessionárias, geralmente onde o
orçamento é mais caro. A “lista de oﬁci
nas credenciadas” era para ser APENAS
uma facilidade para o consumidor e não
uma espécie de limitação de opções.
Em casos de envolvimento de acidente com terceiros, os envolvidos po
dem escolher reparadores diferentes; ﬁca
a cargo da seguradora arcar com os serviços nas mecânicas/oﬁcinas escolhidas
pelos clientes.
Entretanto, a empresa escolhida
tem de ser legalmente constituída com a
ﬁnalidade de conserto de veículos e, tam-

bém, apresentar um orçamento compatível com os valores médios praticados
pelo setor.
Os serviços que constam na proposta do PL são: mecânica, lanternagem, pintura de recuperação e limpeza de interior
ou outras similares.
O Projeto de Lei 5097/16 já foi apro
vado de forma conclusiva pela Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania,
pela Comissão de Finanças e Tributação e
pela Comissão de Defesa do Consumidor.

Bateu? Vai acionar o seu
seguro? Escolha consciente, es-

colha o Rodão!

www.chapeacaorodao.com.br
/ Av. Tancredo Neves, 2442 / (45) 3036-4550
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Estresse infantil existe!
Saiba como identificar os sintomas
Causas relacionadas ao estresse infantil
Críticas em excesso, agressões verbais ou físicas,
mudanças repentinas, falta de rotina ou, até mesmo,
agendas cheias de atividades: estes são apenas alguns
dos motivos que levam muitos indivíduos, ainda na
infância, a apresentarem problemas relacionados ao
estresse.
O convívio constante com o estresse prejudica a
qualidade de vida de um modo geral, afetando assim,
todos aqueles que estão próximos à criança. Por isso,
é de extrema importância que os pais atribuam atividades aos seus filhos de maneira equilibrada, a fim de
contribuir no crescimento e desenvolvimento físico e
psicológico saudável.
Mas afinal, o que é o estresse infantil?
É o modo que o corpo humano
desenvolveu para reagir às situações que provocam intensas
emoções (boas e ruins),
por exemplo: medo, irritação, alegria, empolgação e tantas outras.
Por isso, é importante
compreender que o
estresse é algo natural
e precisa existir para
que o corpo se posicione de modo adequado às emergências
do ambiente. Os fatores agravantes ocorrem
quando estas reações se
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manifestam em excesso ou se relacionam com outros
sentimentos como ansiedade e angústia.
Como identificar o estresse infantil?
Para auxiliar mães, pais, profissionais de saúde e
educacionais a identificar os riscos relacionados ao
estresse, foi desenvolvido pelo Centro de Desenvolvimento da Criança da Universidade de Harvard a
seguinte divisão: estresse positivo, relacionado aos
desafios comuns do cotidiano e com pouca duração;
estresse tolerável, pertencente às adversidades mais
graves, como: a perda de um ente querido ou um desastre natural e o estresse tóxico, extremamente ligado
ao ambiente em que a criança está inserida, afetando
diretamente no desenvolvimento da criança e enfraquecimento da arquitetura do cérebro.
Esta divisão refere-se aos efeitos do sistema de
resposta ao estresse sobre o corpo e não ao evento
estressante em si. Devido à complexidade dos sistemas de resposta ao estresse, os três níveis não
são clinicamente quantificáveis, mas é uma maneira de categorizar a gravidade relativa das
respostas às condições estressantes. Sendo
assim, é necessário prestar muita atenção no
comportamento da criança, verificar como
a agenda dela está organizada, se há muitas
ou poucas atividades (físicas ou psicológicas), acompanhar o processo de aprendizagem, conversar com os professores,
conhecer os ambientes que a criança
frequentará, bem como manter um diálogo diário. Mostre interesse, escute-a sem
críticas e provocações.
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SINTOMAS FÍSICOS
» Alterações no funcionamento do intestino;
» Alterações de peso e apetite;
» Dificuldade de aceitar regras e limites;
» Dificuldade para respirar;
» Dores de barriga e cabeça;
» Incontinência urinária noturna;
» Gagueira;
» Hiperatividade;
» Mãos frias e suadas;
» Ranger de dentes;
» Tensão muscular.
Tabela: Sistema Educacional Brasileiro S.A. (SEB)

SINTOMAS PSICOLÓGICOS
» Agressividade;
» Ansiedade;
» Birra;
» Choro em excesso;
» Desânimo;
» Desobediência;
» Dificuldades de relacionamento;
» Explosões frequentes;
» Hipersensibilidade;
» Insegurança;
» Isolamento;
» Medos excessivos;
» Pessimismo.

Não deixe o estresse evoluir
Se o estresse tolerável e ou tóxico não for identificado e tratado a tempo,
poderá evoluir para problemas sérios de saúde como asma e bronquite,
úlceras, alergias, problemas dermatológicos, tiques nervosos, hipertensão
arterial, obesidade ou subnutrição, problemas de crescimento, aumento do
risco para diabetes, entre outros.

Referências
UNIVERSIDADE DE HARVARD. CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA. Toxic Stress.
http://www.scielo.br/pdf/rcefac/v18n4/1982-0216-rcefac-18-04-00854.pdf
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SIMPÓSIO

Assistência ao paciente crítico:
evento aborda os principais cuidados
e desafios na Medicina Intensiva

Liga Acadêmica de Medicina Intensiva

P

rofissionais capacitados em terapia intensiva são
os responsáveis pelos cuidados de pacientes criticamente enfermos, que necessitam de suporte
à vida e encontram-se em uma Unidade de Terapia
Intensiva (UTI). É uma área estritamente delicada, que
exige do profissional experiência e um processo de
tomada de decisões muito ágil e preciso. Além disso, a equipe atua constantemente sob pressão e situações de estresse, devido à gravidade dos pacientes em
questão. Por isso, a atualização permanente proporciona um grande diferencial, mantendo este profissional preparado para lidar com os resultados positivos
ou não, bem como a relação com os familiares.
Pensando na importância destas abordagens foi
promovido pela Liga Acadêmica de Medicina Intensiva
(LAMI) do Centro Fag, o II Simpósio de Medicina Intensiva. Divididos nos dias 8 e 9 de junho, o tema “Desafios da Assistência ao Paciente Crítico” foi abordado
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entre os principais ambientes: UTI Geral e UTI Neonatal/Pediátrica, por profissionais referências na área.
Aulas com os conteúdos sobre sepse, Acidente
Vascular Cerebral (AVC) isquêmico, ventilação mecânica (VM) e desafios da profissão foram apresentadas
durante a primeira noite de evento, tendo como convidado especial o médico de Curitiba, Dr. José Arthur
Santos Brasil. No dia seguinte, a palestra “Cianose
no período neonatal” foi ministrada pela Dra. Adriana Chassot Bresolin, seguida pelo tema “Admissão
e alta da UTI neonatal” abordado pelo Dr. Marcos
Cristovam e “Emergências cirúrgicas mais frequentes
no RN” pela Dra. Jaqueline Machado de Oliveira. O
Dr. Júlio Ricardo Ramos deu sequência com o assunto “Abordagem do estado de mal asmático” e a Dra.
Alliny Beleneti da Silva falou sobre “PCR e reanimação cardiorrespiratória básica e avançada na criança
neonato”.
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Dra. Adriana Chassot Bresolin

Dr. José Arthur Santos Brasil
Médico intensivista e coordenador da UTI do
Instituto de Neurologia e Cardiologia de Curitiba
“O primeiro tema que abordei foi sobre Acidente Vascular Cerebral (AVC) e
as dificuldades enfrentadas no tratamento. Elucidei como o médico e a equipe multidisciplinar precisam estar atentos para o melhor desfecho da situação do paciente, chances para sua recuperação funcional e retorno às atividades na sociedade. Já na segunda aula apresentei os desafios da profissão
médico intensivista, como se caracteriza este trabalho, seu desenvolvimento
e resultados refletidos em benefícios aos pacientes. A Medicina Intensiva é
pouco conhecida apesar de ser uma especialidade ‘super’ complexa. Para
se ter uma ideia, não chegam a três mil especialistas nesta área no Brasil e
muitas UTI’s não possuem um profissional capacitado. Por isso, ver acadêmicos interessados é bastante motivador, tendo em vista que a Medicina
Intensiva é uma área que incorpora praticamente todas as especialidades
médicas em um só ambiente e proporciona boas e más notícias. Na minha
experiência é um local onde a vida recomeça. Pacientes, familiares e equipe
acabam tendo grandes experiências, sendo muito importante os acadêmicos
estarem ligados a isso.”

Dr. José Arthur Santos Brasil, Dr. Itamar Porto
Dr. Amaury Cezar Jorge e Dr. Péricles Duarte
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Dra. Jaqueline Machado de Oliveira
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Dr. Itamar Porto
Médico intensivista e coordenador médico da Lami
“A Ventilação Mecânica é um dos temas mais complexos dentro da Medicina
Intensiva e com o passar dos anos este método evoluiu absurdamente, sendo
o máximo de suporte que pode ser dado a um paciente em estado crítico.
Por isso, fiz um breve histórico e expliquei como realizar a VM adequadamente de maneira que os acadêmicos aprendam e saiam com um conceito
bem firmado sobre o assunto, podendo trabalhar futuramente com mais segurança. Assuntos como este são de extrema importância e como presidente
médico da Liga fico muito feliz em ver que o evento teve uma procura tão
grande o que contribui para o reconhecimento da especialidade.”

Dr. Péricles Duarte
Médico intensivista / UTI Hospital Universitário e Uopeccan
“Sepse ou infecção é um dos principais problemas que temos hoje na Medicina Intensiva. É um tema que abrange também emergências, pronto-socorro, atendimento primário e, até mesmo, postos de saúde. Em tese, qualquer
infecção pode se transformar em sepse e consequentemente pode se tornar
perigosa e letal. A identificação, o diagnóstico e a classificação entre casos
mais leves ou casos mais graves são fundamentais para um médico e para o
profissional de saúde, além da própria população de modo geral. O objetivo
é justamente abordar esse diagnóstico precoce à luz das evidências e dos
novos dados que a medicina dispõe.”

Priscila Martins
Acadêmica do 5º ano de Medicina e presidente da Lami
“O tema do nosso evento é de grande importância, pois é a base para um
paciente que está na UTI em estado crítico. Por isso, o objetivo foi reunir
profissionais de saúde, médicos, acadêmicos e residentes para uma orientação, acompanhamento das diretrizes que foram atualizadas recentemente,
além do aprofundamento dos conhecimentos sobre as condutas e manejos
adotados.”
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Dr. Júlio Ricardo Ramos

Dra. Alliny Beleneti da Silva

Dr. Marcos Cristovam

Dr. Amaury Cezar Jorge
Médico Intensivista / UTI Hospital Universitário
“Participei do evento como mediador e promovemos um debate sobre os
assuntos das palestras: a sepse, que é um quadro de infecção grave e com
alto índice de mortalidade; o AVC, uma patologia que vem aumentando
principalmente por causa do envelhecimento da população; e os princípios
da Ventilação Mecânica, suporte oferecido a pacientes que estão em estado
crítico. Estas temáticas são extremamente importantes na nossa área, tanto
para os intensivistas que têm a oportunidade de resgatar e compartilhar conhecimentos, bem como para os participantes acadêmicos e residentes que
são o futuro da Terapia Intensiva. Acredito que eventos como este só tendem
a crescer e a conquistar novos horizontes.”

André Luiz Krokoscz de Souza
Residente de Terapia Intensiva
“Desde o terceiro ano da graduação gosto da Medicina Intensiva e mais tarde aproveitei a oportunidade de iniciar o curso nesta especialidade aqui em
Cascavel. Atualmente temos alguns desafios dentro da especialidade como
a implementação de tecnologias mais atuais, que ainda são muito caras e
inviáveis, principalmente quando se fala no Sistema Único de Saúde (SUS).
Além disso, como está muito atrelada ao uso de equipamentos, essa falta de
acesso à modernização acaba gerando um atraso. Porém, eventos como este
servem para fortalecer e demonstrar a importância da especialidade tanto
para os acadêmicos como para a sociedade.”
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ANVISA

Critérios de segurança e
higiene para alimentos

O

Brasil vai aprimorar os critérios microbiológicos de segurança e higiene para alimentos.
Para tanto, a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) realizará, em breve, uma consulta
pública que abrirá espaço para coletar sugestões sobre
as normas, bem como sua aplicação. Além da minuta
de uma nova Resolução de Diretoria Colegiada (RDC),
a consulta também abrangerá uma Instrução Normativa (IN), que vai estabelecer as listas de critérios microbiológicos que deverão ser considerados pelo setor
produtivo. O objetivo da revisão de regras é aprimorar
a regulação brasileira, trazendo mais segurança para
o consumidor e harmonização com padrões internacionais.
ANÁLISE
Os padrões microbiológicos são critérios usados
para aferir a segurança e a higiene de alimentos, devendo ser atendidos até o último dia de validade do
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produto. Os padrões relacionados à segurança incluem os micro-organismos patogênicos, suas toxinas
e metabólitos de relevância no produto. Já os padrões
de higiene incluem os micro-organismos indicadores.
O estabelecimento desses padrões é de competência da Gerência-Geral de Alimentos (GGALI), integra a
Agenda Regulatória 2017/2020 e são utilizados como
parâmetro de conformidade do produto nas ações de
fiscalização realizadas pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) ou para verificar se as medidas
de controle adotadas pelas empresas da cadeia produtiva de alimentos são efetivas.
A proposta de realização da consulta pública que
tratará dos critérios microbiológicos de segurança e higiene para alimentos teve relatoria do diretor-presidente da Anvisa, Jarbas Barbosa, e foi aprovada pela Diretoria Colegiada (Dicol) do órgão no dia 03 de julho. O
prazo para as contribuições será de 60 dias, a partir da
publicação no Diário Oficial da União (DOU).

Fonte: Ascom/Anvisa
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MAIS SEGURANÇA
A RDC 12, de 2001, norma vigente sobre o tema,
indica os microrganismos que devem ser avaliados e
os limites de aceitação por categorias de alimentos,
mas não incorporou riscos importantes que foram
identificados após sua publicação. Dessa forma, uma
das razões para sua revisão foi a necessidade de inclusão de critérios de segurança emergentes, como, por
exemplo, limites para a bactéria Cronobacter spp em
fórmulas infantis para lactentes, espécie associada a
casos de infecção alimentares graves nesse público.
Observa-se também um desalinhamento dessa regulamentação nacional com os regulamentos e diretrizes internacionais que tratam da matéria, como a previsão de critérios para Listeria monocytogenes apenas
em queijo, ao contrário de outros países que possuem
padrões para produtos prontos para o consumo.
O cenário atual, além de trazer prejuízos ao país,
também pode acarretar um nível de proteção à saúde
dos consumidores inferior ao adotado por outros países. Outros problemas relacionados a esse regulamento referem-se ao enquadramento pouco preciso que
possibilitava que um mesmo produto fosse classificado em mais de uma categoria, com critérios distintos.
Os critérios microbiológicos estabelecidos na proposta de RDC são aplicáveis aos alimentos prontos
para oferta ao consumidor, ou seja, produtos comercializados no mercado. A aplicação desses critérios
permite avaliar a segurança dos alimentos na forma
mais próxima possível do consumo, tendo sido o elemento mais importante para esta definição. A proposta
que irá à consulta pública foi elaborada considerando
os critérios microbiológicos atualmente estabelecidos
por organismos internacionalmente reconhecidos,
como as normas adotadas pela União Europeia, Codex Alimentarius e International Commission on Microbiological Specifications for Foods (ICMSF).
Desta forma, com a revisão da legislação, a Anvisa
pretende adotar uma atuação regulatória atualizada e
adequada a novos produtos, tecnologias de processo
e micro-organismos, garantindo assim, proteção mais
adequada aos consumidores.
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QUEM COMPARA
1º LUGAR GERAL
MEDICINA
UNIOESTE/SISU
Sthefanny Guedes

Mais de

420

APROVAÇÕES
EM MEDICINA
EM 2018.
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1º LUGAR GERAL
MEDICINA
UEPG
Milena do Nascimento

1º LUGAR GERAL
MEDICINA
FADEP
Hellen C. Marafon

Preparação forte
para os principais
VESTIBULARES e
ENEM.
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ESCOLHE O ALFA
1º LUGAR
MEDICINA
UNIVERSIDADE
POSITIVO

1º LUGAR
MEDICINA
FAG/INVERNO 2018
Lucas A. Marcon

Igor Ramos Bach

DO INFANTIL BILÍNGUE
AO PRÉ-VESTIBULAR
SEJA ALFA.
MATRICULE-SE EM

ALFAONLINE.COM.BR

CASCAVEL
CAMPO MOURÃO
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2018
3220-2840
44 3068-4040

CHAPECÓ
49 3323-6509

FRANCISCO BELTRÃO
46 3524-5050

PATO BRANCO
46 3025-3383

ALFA PLUS
ALFA PREMIUM
Julho
| Agosto 2018 . 131
PONTA
GROSSA
TOLEDO
42 3223-5505
45 3252-1784

PSYCH-K ®

É

a possibilidade de transformar suas crenças limitantes em realidade favorável. Estudos da neurociência
e psicologia mostram que nossa mente Subconsciente comanda 95% de nossas ações e realizações diárias
e nela estão armazenadas nossas crenças, percepção da
vida (valores) e como nos identificamos diante da vida,
interferindo assim, em nosso comportamento e resultados
diários.
A realidade de cada indivíduo é criada por suas “crenças”. Essas crenças são resultados de programações que
ocorreram ao longo da vida, daquilo que o indivíduo vivenciou ou passou principalmente durante sua gestação,
infância e adolescência e representam uma poderosa influência no comportamento humano.
Essas crenças subconscientes criam filtros de percepção através dos quais nós respondemos aos desafios da
vida. É através das nossas crenças que formamos a percepção do mundo e de nós mesmos e a partir dessas percepções nós desenvolvemos comportamentos e ações diante
das situações ou desafios no ambiente em que vivemos,
trabalhamos e, também, nos nossos relacionamentos.
Ao passarmos por momentos de angústia quando algo
traumático ou muito desagradável nos acontece nosso
corpo, através dos cinco sentidos, envia mensagens para
nossa mente sobre aquela situação. Nossa mente imediatamente se utiliza dos recursos internos para lidar com a
situação negativa e busca um meio de resgate e equilíbrio
para que o indivíduo supere o problema. Se a situação negativa se repete ou algum fato reporte as lembranças daquele momento traumático, nossa mente usará a reação
e/ou comportamento de resgate/equilíbrio que melhor
funcionou e continuará usando sempre que considerar
necessário.
Os momentos vividos, as experiências passadas pelas
pessoas, fornecem à mente uma visão ou modo de encarar a vida que denominamos de crenças, que podem ser
conhecidas pelo indivíduo (consciente) ou desconhecidas
(inconscientes). Deste modo, se as crenças são positivas,
que fazem com que o indivíduo acredite nele, os resultados serão de sucesso e felizes, porém se essas crenças são
negativas (como nosso inconsciente não faz julgamentos
e sim apenas move a energia para sua realidade se concretizar), os resultados não desejados se manifestam.
O que nos deixa mais tranquilos é que temos formas
de resolver essas situações a partir do momento que decidimos e que queremos modificá-las, podemos então,
contar com um método alternativo testado cientificamente para ajudar nesse processo.
A terapia PSYCH-K ® é um método que mostra e aplica processos técnicos simples e poderosos que permitem
que a pessoa se comunique diretamente com seu subconsciente, conseguindo, dessa maneira, tornar positivas
antigas crenças e comportamentos negativos, ou seja,

reescreve aquilo que você quer mudar em você e comunica isso diretamente para o subconsciente, possibilitando
a criação de um novo filamento da informação que será
processada por sua mente a partir do equilíbrio.
O processo derivado das pesquisas da neurociência
transcende os métodos de visualização, afirmações, força de vontade e pensamento positivo e é especialmente
eficaz nas áreas de mudança de comportamento/hábito,
na saúde, no emocional e também no modo de ver a sim
mesmo.
A capacidade de processamento do subconsciente é
muito grande e poderosa, e pode realizar milhares de tarefas ao mesmo tempo. Como o equilíbrio é atingido pelos
dois hemisférios cerebrais, um antigo pensamento pode
ser mudado em minutos e definitivamente.
Quais aspectos você quer transformar?
Relacionamentos - Entre casais, familiares, colegas
de trabalho, com líderes e subordinados, com o dinheiro,
profissão, consigo mesmo e busca de um novo relacionamento.
Dores/perdas - Todo tipo de perda, por morte, emocional e mental. Depressão e dores físicas, ansiedade,
stress continuo, enxaquecas e insônia.
Saúde/corpo - Programar hábitos saudáveis como se
alimentar melhor, liberar vícios e compulsões, bem como
tratar traumas. Ajuda nos processos de emagrecimento,
insônia e depressão e nos processos de curas do físico
como alergias, doenças de peles ou qualquer doença que
se manifestar, auxiliando nos tratamentos médicos tradicionais.
Prosperidade - Prosperidade financeira. A relação
com o dinheiro, com o trabalho, profissão. Tomada de
decisão e fazer escolhas com confiança. Atingir metas,
sonhos e objetivos.
Autoestima/ poder pessoal - Reconhecer o próprio
poder pessoal e autoestima. Aprender a se valorizar. Diminuir ansiedade. Análise da sua QE e QS – Inteligência
Emocional e Espiritual. Preparo para Competições esportivas e profissionais. Ter segurança, tranqüilidade em qualquer lugar ou situação.
Estudos/ Concursos - Ideal para seus propósitos relacionados a estudos, Vestibulares, concursos, teses, apresentações, defesas, treinamentos profissionais.
Leia mais: https://www.transformesuamente.com/

Ms. Janice Parizotto

(45) 999269946
Atendimento em Sessões,
Workshop e Palestras.
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Facilitadora PSYCH-K® e Barra de ACCESS
Mestre em Engenharia da Produção do Conhecimento
Especialista em Mídias Integradas na Educação
Informática na Educação, EaD e Ciências Exatas
Graduada em Ciências c/h Matemática
Practitioner em PNL
Formação em Inteligência Espiritual (QS) e Reiki
PIT - Psicodrama Interno Familiar
Nova Medicina Germânica
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Foto: Ermínio Junior

Principais títulos:
Vice-campeão paranaense de fisiculturismo
da categoria Men’s Physique - 2017
Mister Brasil National Universe - 2018
3º colocado no Mister Universo - 2018

Doutor da beleza

A

os 34 anos, com 1,95 de altura e 98 quilos,
o médico dermatologista, Marcos Vinícius
Clarindo, conquistou o Mister Brasil National
Universe. Título que o encaminhou para representar o
país no Mister Universo 2018, realizado na Tailândia,
no dia 27 de junho. Para concorrer, a beleza e o porte
físico são as principais exigências, entretanto, não garantem a classificação, pois também são levados em
consideração fatores intelectuais como oratória, fluência em outros idiomas, conhecimento gerais, entre
outras qualidades. Doutor Marcos representou bem a
cidade de Cascavel, o estado do Paraná e o povo brasileiro, classificando-se em terceiro lugar. É uma posição honrada para quem não tem tempo de dedicar-se
exclusivamente ao fisiculturismo. O jovem determinado divide-se entre o consultório, as salas de aula e os
treinos na academia. “Além de cumprir com todas as
minhas responsabilidades profissionais, como médico e professor, tive uma longa e assídua preparação.
O concurso foi de alto nível e para grandes competidores. Eu fiquei extremamente feliz em representar o
meu país e, principalmente, pelo resultado alcançado”, destaca Dr. Marcos.
Algumas atitudes contribuíram para sua vitória,
por exemplo, a alimentação adequada com redução
de carboidratos e foco nos exercícios físicos. “Há dois
anos cuidamos da preparação física do Dr. Marcos e
adaptamos seus treinos de acordo com sua rotina de
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vida. Geralmente, são sessões de 40 a 50 minutos ou
de 1 hora no máximo, dependendo do grupo muscular a ser trabalhado. Seus treinos são muito intensos,
com repetições exaustivas e que demandam muita força. Neste caso, quanto maior seu desgaste, maior será
seu rendimento”, explica o preparador físico Erasmo
Weirich da Academia A1 Fitness & Healt.
Os cuidados com a pele não poderiam ser esquecidos, como um conhecedor da área dermatológica,
também investiu em tratamentos estéticos que realçaram ainda mais a sua beleza.
Dr. Marcos Vinícius Clarindo

Dermatologista - CRM-PR 23567 | RQE 1899
- Membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD),
Sociedade Brasileira de Clínica Médica (SBCM) e da Sociedade
Brasileira de Hansenologia (SBH)
- Professor do curso de Medicina da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE)

Julho | Agosto 2018 . 138

139 . Julho | Agosto 2018

Julho | Agosto 2018 . 139

140 . Julho | Agosto 2018

Julho | Agosto 2018 . 140

141 . Julho | Agosto 2018

Julho | Agosto 2018 . 141

142 . Julho | Agosto 2018

Julho | Agosto 2018 . 142

143 . Julho | Agosto 2018

Julho | Agosto 2018 . 143

Imagem meramente ilustrativa adquirida de banco de imagens.

um olhar que
consegue
conservar a
saúde humana

é um olhar que
merece ser
cuidado como
um tesouro

Agende sua consulta on-line.

45 2101-4242 | www.hospitaldeolhos.com.br
Rua Minas Gerais, 1986 | Centro | Cascavel/PR
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Dra. Selma Miyazaki
Diretora Técnica
Médica
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