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EDITORIAL

Novas tecnologias
em prol da beleza

Q

ue a beleza é formada por diversidade, todos concordam. Mas cada pessoa
é única e merece cuidados exclusivos. Neste contexto, destaca-se a importância do médico dermatologista, que é o profissional capacitado para
avaliar e conduzir com segurança procedimentos que valorizam a beleza e preservam
a saúde, fazendo o melhor uso da tecnologia hoje disponível na área. A Clínica Dr.
Empinotti conta com um corpo clínico atualizado e investe constantemente em equipamentos de última geração, oferecendo o que há de mais moderno em tratamentos
dermatológicos estéticos para o corpo e a face. Entre tantos recursos, o destaque fica
por conta do Ultrassom Micro e Macrofocado, idealizado para agir nas camadas mais
profundas da pele. O queridinho do momento é uma potência na redução da flacidez e no combate da gordura localizada. Nesta edição, Dr. Hildebrando Nagai e Dr.
Peterson Bilhar apresentam a Oncoccape, clínica especializada na prevenção, diagnóstico, cirurgia e tratamento de patologias que afetam a cabeça e o pescoço. Você
também confere uma entrevista sobre os 28 anos de profissão do Dr. Luiz de Castro
Bastos na Cardiologia Intervencionista, que com uma trajetória exemplar, contribuiu
para tornar a região Oeste um centro de referência cardiológica no Paraná. Leia também, o depoimento de um paciente que, após uma consulta de rotina no consultório
do Dr. Júlio Rover, descobriu a causa de suas dores de cabeça, bruxismo e até insônia. A Odontologia Busato esclarece sobre a importância do check-up preventivo na
saúde bucal para a conquista de um sorriso bonito e saudável. Sempre em busca de aperfeiçoamento, profissionais da área da saúde registram suas participações em
diversos cursos e eventos de capacitação. Com a
mudança de temperatura, temos uma matéria
especial para quem tem filhos: a importância da prevenção da Síndrome Gripal
em crianças. E para encerrar, como
maio é o mês em que comemoramos o Dia das Mães, deixamos
aqui nossa homenagem àquelas
que são sinônimo de beleza e força.
Parabéns!
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Realize o seu
EXAME TOXICOLÓGICO
Para tirar, renovar ou adicionar à carteira de habilitação as categorias C, D e E,
o motorista precisa realizar o exame que detecta substâncias ilícitas no organismo

C

om o objetivo de aumentar a segurança no
trânsito, o Conselho Nacional de Trânsito
(CONTRAN) e a Lei Federal 13.103/2015 determinaram a exigência do exame toxicológico para
os motoristas que irão adicionar ou renovar a Carteira
Nacional de Habilitação (CNH) as categorias C, D e
E. A regulamentação obriga a realização do teste para
aqueles que já são habilitados e que estão interessados em mudar de categoria, independentemente de
exercerem atividade remunerada ou não.
Os exames toxicológicos devem ser coletados por
laboratórios previamente credenciados pelo Departa-

mento Nacional de Trânsito (DENATRAN). De acordo
com Carlos Henrique Gabardo, diretor do Laboratório Alvaro, credenciado para essa coleta, a medida é
primordial para a prevenção de acidentes no trânsito.
“O teste identifica hábitos e costumes em relação ao
eventual consumo de drogas, detectando cinco grupos de substâncias: os barbitúricos, benzodiazepínicos, maconha, cocaína e anfetamina”, detalha.
DIAGNÓSTICO POR FIOS DE CABELO
O exame toxicológico é feito por meio de fios de
cabelo ou pelos do corpo. “O teste também pode ser
feito por diferentes amostras como a saliva, o sangue
e a urina. Mas a amostra do cabelo é a que possibilita
uma janela de detecção maior, ou seja, aponta a presença de uma substância em um período que varia de
três meses a seis meses”, afirma Gabardo. “Essa medida permite a identificação, mesmo que tardia, diminuindo a chance de burlar o exame”, destaca.
São coletadas duas amostras de fios de cabelo ou
pelos do corpo de no mínimo 4 centímetros, da raiz às
pontas. O exame é feito em duas etapas, caso o resultado da primeira tenha sido positivo. “A primeira parte
da amostra é analisada na fase de triagem, em que é
identificada a presença ou não de drogas no material
coletado. Quando não são localizadas substâncias,
um laudo negativo é emitido. Caso contrário, a segunda parte da amostra será submetida à fase confirmatória, utilizando um equipamento de alta precisão para
confirmar a positividade. Na sequência, será emitido
um laudo com o resultado da análise, conforme os
parâmetros da legislação”, detalha Jean Haratsaris, gerente nacional da Rede Labet Exames Toxicológicos.
Como não é necessário um pedido médico para
realizar o exame, basta se dirigir à unidade escolhida, munido de documento original com foto (RG), e
aguardar o atendimento por ordem de chegada. O resultado sai entre quatro e dez dias úteis e vai direto
para o e-mail ou residência do motorista.
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Cientistas descobrem que uma dieta rica
em nozes pode ajudar na fertilidade
Alimento melhora contagem e mobilidade dos
espermatozoides dos voluntários da pesquisa

M

anter uma dieta saudável consumindo uma grande variedade de alimentos e praticar exercícios é
fundamental para ter uma boa qualidade de vida. Isso também deve ser levado em consideração
quando falamos de fertilidade. Bons hábitos e uma alimentação equilibrada também são importantes para a reprodução e podem, por exemplo, aumentar as chances de um casal engravidar.
Um estudo apresentado recentemente por cientistas espanhóis associou o consumo de nozes, avelãs ou
amêndoas a uma melhora na fertilidade masculina. A pesquisa foi realizada em um contexto de declínio
geral na quantidade e qualidade do esperma humano, atribuído nos países industrializados à poluição,
tabagismo e uso de agrotóxicos. Foram 119 homens participantes entre 18 e 35 anos, sendo que uma
parte deles continuou se alimentando com a dieta de estilo ocidental – consumindo produtos processados,
refinados e fast food – e outra parte do grupo adicionou 60 gramas das oleaginosas nessa mesma dieta.
Após 14 semanas, amostras de sangue e o sêmen dos voluntários foram analisados e os pesquisadores
perceberam que houve uma melhora na qualidade e na função dos espermatozoides, sendo constatado
o aumento da capacidade de locomoção e da vitalidade dos gametas. “Esse é o período adequado para
verificar o espermograma – exame que mede a qualidade do esperma –, já que é o tempo do ciclo de formação do espermatozoide”, afirma Dr. Guilherme Wood, urologista e especialista em reprodução humana
da Huntington Medicina Reprodutiva.
Os homens que consumiram nozes, avelãs ou amêndoas tiveram uma melhora na qualidade dos espermatozoides: 16% na contagem; 4% na vitalidade; 6% na motilidade e 1% na morfologia - parâmetros
associados à fertilidade. Além disso, os voluntários apresentaram uma redução significativa nos níveis de
fragmentação no DNA dos seus espermatozoides, algo positivo e de relevância para os homens, uma vez
que quando o DNA é mais fragmentado, prejudica a gravidez natural, aumentando os riscos de aborto e
impactando nos resultados de uma reprodução assistida.
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Para os pesquisadores, esses resultados poderão
ajudar em tratamentos de homens que sofrem com
problemas de infertilidade. Os cientistas afirmam, ainda, que é cedo para dar os créditos somente às nozes,
já que todos os voluntários analisados eram saudáveis
e aparentemente férteis. Porém, reforçam que adotar
comportamentos saudáveis ajuda na concepção, tanto
da forma natural quanto em procedimentos de reprodução humana, como nas fertilizações in vitro.
Segundo Dr. Wood, o estudo reforça o que é abordado diariamente nos consultórios. “Uma vida saudável, com boa alimentação, é benéfica para a saúde
global do paciente, incluindo a fertilidade. A ingestão
dos alimentos ricos em antioxidantes e vitaminas é
melhor e mais eficaz do que a ingestão dessas mesmas substâncias em medicamentos”, completa o especialista.
Sobre a Huntington Medicina Reprodutiva
A Huntington Medicina Reprodutiva é uma clínica
especializada em reprodução assistida e faz parte do
Grupo Eugin, que está presente na América Latina e
Europa. A Huntington conta com médicos especialistas em reprodução assistida, prevenção e tratamento
da fertilidade vinculados a instituições de ensino e
pesquisa no Brasil, Estados Unidos e Europa. Sob a
direção dos doutores Paulo Serafini e Eduardo Motta,
oferece medicina ética, transparente e de qualidade.
Com localizações estratégicas, as unidades de atendimento da Huntington estão na cidade de São Paulo
e Campinas, oferecendo ao paciente instalações e infraestrutura adequadas para a prestação dos procedimentos realizados.
Fonte: Huntington Medicina Reprodutiva (Especializada em reprodução assistida e
faz parte do Grupo Eugin, que está presente na América Latina e Europa)

21 . Maio | Junho 2019

Maio | Junho 2019 . 21

22 . Maio | Junho 2019

Maio | Junho 2019 . 22

23 . Maio | Junho 2019

Maio | Junho 2019 . 23

24 . Maio | Junho 2019

Maio | Junho 2019 . 24

25 . Maio | Junho 2019

Maio | Junho 2019 . 25

26 . Maio | Junho 2019

Maio | Junho 2019 . 26

27 . Maio | Junho 2019

Maio | Junho 2019 . 27

28 . Maio | Junho 2019

Maio | Junho 2019 . 28

29 . Maio | Junho 2019

Maio | Junho 2019 . 29

30 . Maio | Junho 2019

Maio | Junho 2019 . 30

31 . Maio | Junho 2019

Maio | Junho 2019 . 31

32 . Maio | Junho 2019

Maio | Junho 2019 . 32

33 . Maio | Junho 2019

Maio | Junho 2019 . 33

34 . Maio | Junho 2019

Maio | Junho 2019 . 34

35 . Maio | Junho 2019

Maio | Junho 2019 . 35

36 . Maio | Junho 2019

Maio | Junho 2019 . 36

37 . Maio | Junho 2019

Maio | Junho 2019 . 37

38 . Maio | Junho 2019

Maio | Junho 2019 . 38

39 . Maio | Junho 2019

Maio | Junho 2019 . 39

40 . Maio | Junho 2019

Maio | Junho 2019 . 40

41 . Maio | Junho 2019

Maio | Junho 2019 . 41

42 . Maio | Junho 2019

Maio | Junho 2019 . 42

43 . Maio | Junho 2019

Maio | Junho 2019 . 43

A
A beleza
beleza não
não
pode
pode ser
ser padronizada,
padronizada,
pois
pois você
você é
é único
único
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Ultrassom Micro e Macrofocado
revoluciona tratamentos dermatológicos
O novo conceito para tratar rosto e corpo agindo desde
a prevenção e redução de rugas até a melhora do contorno facial e corporal apresenta-se pela moderna tecnologia de Ultrassom Micro e Macrofocado. No momento, é
o único ultrassom idealizado para tratar áreas corporais
de maneira mais apropriada. A novidade já chegou na Clínica Dr. Empinotti e contempla transdutores macrofoca
dos de 2MHZ e um halo de coagulação 8x maior. Esses
transdutores são de 6, 9 e 13mm de profundidade e promovem um aquecimento de até 75°C, o que causa a
morte dos adipócitos (células de gordura). Também age
nas camadas mais profundas da pele, incluindo a fáscia
muscular (membrana que recobre os músculos), o que é
um grande diferencial, pois nenhuma tecnologia como
laser, radiofrequência ou luz intensa pulsada conseguiu
chegar até ali. O Ultrassom Micro e Macrofocado permite
realizar mais de 22 tipos de procedimentos não invasivos,
sendo muito eficaz no tratamento da face toda, pescoço,
contorno facial e de pequenas áreas de gordura localizada, como abdome, flancos, culotes, interno de coxas,
braços, pré-axilar, etc.. Uma das queixas mais comuns
no dia
dia do
consultório
dermatológico é a papada,
46 a
. Maio
| Junho
2019
porém, tal desconforto pode ser facilmente resolvido

com este ultrassom, pois ele atua tanto na diminuição da
gordura local, quanto na melhora da flacidez.
Não é à toa que o Ultrassom Micro e Macrofocado é a
nova febre entre as celebridades do mundo todo. São
tantos benefícios proporcionados pelo moderno equipamento, que rapidamente surge uma pergunta: quando eu
posso fazer? Não existe uma idade ideal, mas a partir dos
30-35 anos já pode ser realizado com o objetivo de prevenção. Nos casos de flacidez significativa, em que o paciente
teria indicação, mas não deseja (ou não pode) se submeter
à cirurgia plástica, é a tecnologia mais indicada, pois atua
nas camadas mais profundas da pele, promovendo um
efeito de lifting. Para o corpo em geral, são indicadas três
sessões com intervalo de um mês entre elas. Enquanto
para os tratamentos faciais, recomenda-se uma sessão ao
ano, podendo ser repetida em seis meses em casos selecionados. A aplicação é praticamente indolor e a recuperação é tranquila, porém, alguns pacientes podem ficar
com a região dolorida ou apresentar pequenos hematomas. O Ultrassom Micro e Macrofocado também pode
ser associado a outros procedimentos de estímulo de colágeno - como hidroxiapatita de cálcio eMaio
ácido
polilático
| Junho
2019 . 46
para resultados ainda melhores.

Benefícios do
Ultrassom Micro
e Macrofocado
• Não invasivo e não cirúrgico
• Melhora do contorno
mandibular
• Promove mais firmeza da pele
• Efeito de lifting facial não
invasivo
• Redução da flacidez e rugas
da região dos olhos
• Tratamento da flacidez de
pescoço e colo
• Melhora da gordura localizada
e do contorno corporal
• Potente estimulador de
colágeno

TECNOLOGIA
que rejuvenesce
• Cartuchos microfocados capazes de tratar
diferentes camadas da pele sem atingir a
epiderme;
• Cartuchos macrofocados que atingem
profundidades e áreas maiores, agindo na
hipoderme, o que permite destruir
seletivamente as células de gordura;
• Atua formando pontos de aquecimento e
coagulação de 70-75°C, temperatura ideal para
estimular a formação de um novo colágeno;
• É prático, seguro, rápido, indicado para quem
não tem muito tempo e o paciente pode
retornar as suas atividades diárias sem nenhum
47 . Maio | Junho 2019
desconforto maior.
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CABELOS
Diagnóstico dos
problemas capilares
A tricoscopia, exame dermatoscópico detalhado e profundo do couro cabeludo, possibilita o diagnóstico e
acompanhamento das diversas causas de alopecias,
como as calvícies de padrão feminino e masculino.
Também permite analisar a queda crônica dos fios e as
doenças inflamatórias e infecciosas que acometem o
couro cabeludo, como o lúpus e a alopecia areata, entre
out
outras. Com esse estudo cada vez mais preciso da anatomia capilar, torna-se possível acompanhar desde o diagnóstico e a evolução da queda dos fios, até a monitorização terapêutica e a resposta do paciente ao tratamento.
O exame é rápido, indolor, não invasivo e realizado no próprio consultório médico.

Microinfusão de
medicamentos na
pele - Tratamento
eficaz para a calvície
Até o momento, a calvície não apresenta cura. No entanto, existem tratamentos capazes de retardar a progressão da doença. São procedimentos desenvolvidos
com o objetivo de frear e reverter o processo de afinamento dos fios, preservando o cabelo do paciente. Uma
das mais modernas técnicas é a microinfusão de medicamentos na pele, que por meio de um aparelho específico
com múltiplas agulhas, injeta o remédio diretamente no
couro cabeludo, contemplando as áreas de ação desejadas de maneira uniforme e precisa. Unindo o benefício do
microagulhamento à infusão de princípios ativos diretamente no local acometido pela doença, o procedimento
fortalece e engrossa os pelos, gerando mais volume. A
microinfusão medicamentosa já é considerada uma das
mais eficientes técnicas no combate à calvície, com resultados satisfatórios na maioria dos casos.
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TRATAMENTOS
CORPORAIS
O CORPO É A
NOVA FACE
Precisamos lidar com o corpo da mesma maneira
que lidamos com o rosto, de forma preventiva. Neste
contexto, a dermatologia tem evoluído muito e novas
tecnologias e protocolos têm sido desenvolvidos. A
Clínica Dr. Empinotti investe constantemente em aparelhos e cursos de aperfeiçoamento para oferecer o
que há de mais primoroso na dermatologia estética
corpo A união de procedimentos médicos com tracorporal.
tamentos estéticos (estes realizados pelos fisioterapeutas e esteticistas) proporcionam melhores resultados, de modo saudável, visando à beleza e a autoestima, além de minimamente invasivos.
Nos dias atuais é possível cuidar do corpo, sem
abrir mão das atividades cotidianas. Mãos, pescoço, colo, braços, coxas, joelhos, abdome, nádegas
– todas essas áreas são acometidas pela flacidez,
mas podem ser tratadas:

FLACIDEZ E GORDURA LOCALIZADA
A associação de Ultrassom Micro e Macrofocado + radiofrequência + bioestimuladores
de colágeno melhora o contorno corporal e a
firmeza da pele. No abdome melhora o aspecto do “umbigo triste” e diminui a gordura.
Podem ser tratadas também a região interna
de coxas, a gordura localizada em nádegas
(“bananinha”), flancos, joelhos, etc.
CELULITE
Protocolos individualizados, de acordo com
a gravidade, associando Ultrassom Micro e
Macrofocado + bioestimuladores de colágeno
injetáveis + subcisão + endermoterapia vibratória subdérmica + radiofrequência. Os resultados são visíveis a partir do primeiro mês, com
sessões quinzenais ou semanais.
SUBCISÃO
Técnica em que uma agulha é introduzida
sob a pele nas áreas mais deprimidas e são
realizados movimentos para romper os septos
fibrosos e estimular a formação de um novo
tecido conjuntivo.

ENDERMOTERAPIA VIBRATÓRIA SUBDÉRMICA
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, uniforme, e reduzindo o
aspecto de casca de laranja.
ULTRASSOM MICRO E MACROFOCADO
Age na flacidez e na gordura localizada, melhorando o aspecto da celulite.
BIOESTIMULADORES DE COLÁGENO
São injetados através de agulhas ou cânulas
e agem estimulando a formação de colágeno
ao longo dos meses, melhorando a textura da
pele e atenuando a celulite grau I e II.
MANCHAS E RUGAS NO PESCOÇO, COLO E
MÃOS
Protocolos associando laser com luz intensa pulsada para manchas, vasos e vermelhidão. Aplicação de ácido hialurônico para melhora de rugas finas e Ultrassom Micro e Macrofocado, além de bioestimuladores de colágeno para o tratamento da flacidez.

RADIOFREQUÊNCIA
Combinada ao ultrassom, age no organismo destruindo as células de gordura, trata a flacidez da
pele e celulite, estimulando o colágeno através da emissão de ondas de calor. É um tratamento
rápido, seguro, não invasivo e praticamente indolor.
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Dr. Empinotti e equipe

saúde e beleza da sua pele
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XII Encontro de Cardiologia do Oeste do
Paraná e V Jornada Oeste Paranaense da SPC
Nos dias 26 e 27 de abril foram realizados dois tradicionais eventos em Cascavel: a V Jornada Oeste Paranaense da Sociedade Brasileira de Cardiologia e XII Encontro de Cardiologia do Oeste do Paraná, ambos promovidos com apoio do Departamento de Cardiologia da Associação Médica de Cascavel (AMC). Profissionais
de renome da área cardiológica, médicos, residentes e acadêmicos reuniram-se no
Hotel Copas Verdes para discussões e palestras sobre diagnóstico e tratamentos de
doenças cardiovasculares. Além disso, os cardiologistas Dr. Celso Ademir Kleis e
Dr. Jose Fernando Carvalho Martins receberam uma homenagem como forma de
reconhecimento pelos serviços prestados à Cardiologia de Cascavel e região.

Luiz de Castro Bastos,
Cristiane Melek, Valdir
Silva, Vanessa Gandin,
Regiane da Matta e
Alcirley Almeida

Gilberto Taiti Kunimatsu

Alcirley Almeida e Jose Fernando
Carvalho Martins

Aparecida Leny Di Cicco Souza

Eder Quevedo e Ana Paula Osório

Naila Rosso e Sofia Trindade,
acadêmicas de Medicina FAG

Roberto Nadolny e Alan Honorato
(UFPR – Toledo)
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José Dantas de Lima Jr., Guilherme
Manieira e Leandro Ueda

Luiz de Castro Bastos e Elisangela
Canterle Sedlacek

Alcirley Almeida e Erwin Soliva
Junior

João Renato Dias dos Santos
e Eduardo Empinotti

Juliano Xavier, Lidia Guerra,
Allan Leon e Manoela Ferreira

Celso Kleis e Jose Fernando Carvalho
Martins

Jose Hidalgo, Maria de Fatima,
Alex Schafer e Ana Paula Francez

José Dantas de Lima Jr.
e Paulo Henrique Dalmaso

Vanessa Gandin, Sergio Bichat, José
Dantas de Lima Jr. e Márcio Couto

Álvaro Barbosa Campos e Marcel
Omar Miguel

Fotos: Viver Mais Comunicação
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Dermatologista promove coquetel
e programação especial
Atuando em Cascavel na área de Dermatologia, Dra. Suelen Mattos Farias organizou uma programação especial para apresentar à sociedade e classe médica
as instalações de sua clínica. Com uma estrutura sofisticada e moderna, o espaço
foi planejado para oferecer aos pacientes atendimento individualizado, por meio
de avançados tratamentos para a saúde da pele, cabelos e unhas. A programação
foi dividida em quatro dias e na noite de quarta-feira (8 de maio) foi oferecido um
coquetel para cerca de 50 convidados. Já nos dias 9 e 10 os pacientes tiveram à
disposição bebidas e aperitivos, enquanto eram recebidos pela dermatologista. O
sábado (11) ficou reservado para o “Dia do Laser”, com os tratamentos especiais:
Hollywood Peel e Luz Intensa Pulsada.
Dra. Suelen retornou à cidade, vinda de Curitiba, inaugurando a clínica em
janeiro de 2019. “Considero Cascavel muito promissora em diversas áreas, inclusive na Dermatologia. Meu objetivo é proporcionar cuidados com a pele de meus
pacientes, realizar um acompanhamento dermatológico e tratamentos estéticos
que visam cada vez mais saúde, beleza e autoestima”, destacou.

Samoel e Elisa de Mattos, Suelen Mattos Farias e Emerson Farias

Suelen, Edicélia Zornitta e Marcius
Augusto Gennari

Suelen e Mariana Huber

Valdecir Meller e Suelen

Felipe Bez, Suelen e Thais Soliva
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Sandra Lopes, Suelen, Emerson
Farias e Nise Simioni

Mariana Brites, Suelen Mattos
e Gizele Souza

Suelen e Ana Paula Faller

Ana Paula, Suelen e Cristine

Paula Vasconcelos e Suelen

Paula Vessaro e Renata Pego

Suelen e Cristiane Carla

Suelen e Marina Mitiko

Ana Paula Dame, Denise Magalhães
Machado, Suelen e Barbara Cristina
Matter

Marcos e Sandra Solano,
Suelen e Emerson Farias
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15ª Noite da Paella
O Cascavel Country Club recebeu, no dia 27 de abril, a 15ª Noite da Paella.
Este evento é promovido pela Loja Maçônica Acácia do Oeste I – Nº 44 e reuniu
aproximadamente 400 pessoas para uma noite de descontração e, principalmente, a beneficência. Além de saborearem o delicioso jantar, os participantes contribuíram com a Fundação Consciência e Trabalho, entidade cascavelense que mantém a Escola Profissionalizante Gracinda Ferreira da Rocha e tem como missão
promover cursos para jovens e adultos de classes econômicas menos favorecidas.

Edson Massaro, Rogério Vituri e
Anestor Tombini

Rogério Vituri, Elvis Bittencourt,
Silvia Massaro e Silvio Villa

Juliano Murbach e Caroline,
Juliana e Leonardo Ribas Tavares

Alessandra Oliveira e Carlos Flores

Daniela Ferrazzo e Marcos Xavier

Caroline Lunaro e Fabricio Redivo

Cintia e Emerson Aguiar

Daiane Breda e Fabiano
Agostinho

Camila Dalla Vecchia e Angelita
Bittencourt

Marcos Vinícius Pires de Souza e
Indiara Telles

Rafael e Rafaela Kase,
Rafael e Fernanda Ferro,
Sergio e Maristela Kissula

Caio de Melo, Silvana Santos, Helen
Canin, Karina Rossini, Mayhara
Bruner, Jaciara Felício, Adriana Gralike, Jociele Gomes e Mayke Rossini

Silvia Massaro, Sandra, Marcia,
Ildemar Canto e João Biasio
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Fernando e Kelis Tansini

Francisco e Sonia Justo

Roselano e Idesia Moretto

Maiara Zamparetti e Marcelo
Rodrigues

Marcelo Accorsi e Vera Lúcia

Zilda e Eliseu Zanella

Marcio e Silvana Pacheco

Elton Farias e Evenice Royer

Andrea e Rui Almeida

Maristela e Sergio Kissula

Rafael Andreolla e Elisa Zanella

Stenio Henrique Souza e Aurea

César Bertaglia, Anestor Tombini e Maurício Berto

Roselano Moretto, Francisco Justo, Gilson Cecatto,
Renato Hoinski, Rafael Salvatti e Rafael Ferro

Agradecimentos aos patrocinadores que apoiaram este evento beneficente:
Tintavel, Sicoob, Farmácias Medicinal, Ecolog Condomínio Empresarial , Tombini Arquitetura e Construções Ltda, Zoom Comunicação, Moretto Advogados Associados, Construcal Materiais de Construção Ltda, Spada Odontologia, Salvatti Advocacia, Construções e Fundações Vendramin, Dr. Fabiano Agostinho Psiquiatra, Coop Centro de Oncologia do Oeste do Paraná,
Supermercados Beal, Advance Assessoria, Multicabos Materiais Elétricos e Iluminação, Gráfica Styllograph, Alfa Ventures, Ortho Ortopedia e Traumatologia, Agroveterinária e Construção
Cascavel, Goes Contabilidade, Massaro e Mascarello Advocacia, Grampho’s Abrasivos e Ferramentas, Wikidados, MM’s Imóveis, Capital FM, Saraiva de Rezende Construtora, Topázio
relojoaria e joalheria, Panificadora Marrom Glacê, Escala móveis para escritório, Kissula Advocacia, Segvel Corretora de Seguros e Sulbras.
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na Cardiologia
Intervencionista
em Cascavel
Sinto-me
gratificado pela
comunidade e
classe médica
reconhecerem o
nosso empenho na
consolidação da
Cardiologia
Intervencionista
como uma
referência da
especialidade em
todo o Paraná,
o que nos dá a
certeza de que
estamos na
direção correta
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Dr. Luiz de Castro Bastos

CRM-PR 12601
Cardiologista RQE 1787
Cardiologista Intervencionista RQE 102314
Título de Especialista em Cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC)
Título de Especialista em Hemodinâmica pela Sociedade Brasileira
de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista (SBHCI)
Mestre em Medicina Interna pela Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Hemodinamicista Responsável Técnico pelo Serviço de Hemodinâmica do Hospital Policlínica Cascavel
Hemodinamicista do Hospital Universitário da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (HUOP - Unioeste)

Maio | Junho 2019 . 84

U

ma carreira bem-sucedida! Assim pode
ser definida a trajetória do Dr. Luiz de
Castro Bastos, médico especialista em
Hemodinâmica pela Sociedade Brasileira de
Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista
(SBHCI), responsável técnico pelo Serviço de
Hemodinâmica do Hospital Policlínica Cascavel e hemodinamicista do Hospital Universitário da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (HUOP-Unioeste). Chegou a Cascavel em
janeiro de 1991 e foi o primeiro Cardiologista
Intervencionista a implantar o serviço de alta
tecnologia cardiológica do Hospital Policlínica,
bem como o primeiro a realizar um cateterismo
cardíaco na região. Em sua trajetória, ao lado
de outros profissionais realizou mais de 33.550
exames, número que representa mais de 10% da
população da cidade. Seu trabalho ao longo desses anos contribuiu sobremaneira para a consolidação da Cardiologia Intervencionista na região Oeste, considerada hoje uma referência médica em todo o Paraná. A dedicação e
ética deste cardiologista, o reconhecimento dos colegas de classe e a gratidão da comunidade guiaram a Revista
Saúde News até o consultório do Dr. Bastos. O resultado é uma entrevista sobre a importância da prevenção,
diagnóstico e tratamento das doenças do sistema cardiovascular.
SN - O que é a Cardiologia Intervencionista?
Dr. Bastos - A Cardiologia Intervencionista, também conhecida como Cardiologia Invasiva, é uma
subespecialidade da Cardiologia que realiza exames
diagnósticos e terapêuticos do sistema cardiovascular por meio da introdução de cateteres especiais no
mesmo. Desta maneira pode-se confirmar, ou não, a
presença de doenças adquiridas ou de nascença (congênitas) e, dependendo da mesma, fazer o tratamento
como ocorre na presença de obstrução das artérias
coronárias e alguns defeitos congênitos (Forame Oval,
Pérvio, Comunicações Interatriais, Estenose Aórtica,
Estenose Mitral e outros).

SN - Que exames auxiliam o médico desta subespecialidade?
Dr. Bastos - Os exames que auxiliam são aqueles
de rotina na Cardiologia, como por exemplo, a Cintilografia Miocárdica, que identifica as áreas do coração
que estão sofrendo com a diminuição da circulação
que alimenta o coração; e o Ecocardiograma, que
identifica muitos defeitos cardíacos congênitos ou adquiridos e, o que é mais importante, orienta o profissional durante o tratamento dos mesmos ao se empregar
o Ecocardiograma Transesofágico. Além disso, o Eletrocardiograma também tem um papel muito importante
naqueles pacientes com suspeita de angina ou infarto.

SN - Em que setor esta subespecialidade é mais
atuante (centro cirúrgico, pronto-socorro, unidades
coronarianas)?
Dr. Bastos - Ela é mais atuante nas salas especializadas, chamadas Salas de Hemodinâmica, que, na
maioria das vezes, estão acopladas às Unidades Coronarianas ou ao Centro Cirúrgico.

SN - O que mais lhe preocupa na Cardiologia Intervencionista no Brasil?
Dr. Bastos - A maior preocupação é a dificuldade
em se aplicar todos os recursos tecnológicos inovadores no tratamento das doenças cardiovasculares, em
face da sua não liberação pelos diversos convênios.
Outro problema refere-se aos valores pagos pelos
mesmos aos especialistas que trabalham sob enorme
estresse, utilizando radiação ionizante (Raios X) e,
também, aventais de chumbo.

SN - Quais os casos que mais exigem a atenção do
médico cardiologista intervencionista?
Dr. Bastos - Todos os procedimentos realizados
na Sala de Hemodinâmica exigem muita atenção do
especialista, uma vez que os cateteres, muito raramente, podem provocar danos no sistema cardiovascular.
Entretanto, existem situações clínicas mais graves, nas
quais o paciente encontra-se em eminente risco de vida, como o paciente que está com infarto agudo do
miocárdio, aqueles que serão submetidos à desobstrução das artérias coronárias e aqueles em quem serão
realizados fechamento e abertura de defeitos congênitos ou adquiridos.
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SN - Na sua visão e com base em suas experiências, qual foi a maior conquista da Cardiologia nas
últimas décadas?
Dr. Bastos - A meu ver, a mais importante foi o
tratamento do infarto agudo do miocárdio. Hoje, 95 a
98% dos pacientes infartados têm suas artérias desobstruídas e as lesões tratadas com cateteres e stents. Estes
são dispositivos metálicos, na sua maioria, denominados órteses, utilizados para melhorar a abertura das
artérias que foram desobstruídas pelos cateteres balão.
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Qualidade do sono é tema
de ação educativa
Com o slogan “Dormir bem é envelhecer com
saúde”, foi realizada no mês de março, no Centro de
Cascavel, a campanha de conscientização à comunidade sobre a importância do sono para a saúde. Na
ocasião, a Médica do Sono, Dra. Carolina de Paula Soares, coordenou pesquisas junto à população, visando
o diagnóstico da qualidade do sono dos cascavelenses,
e repassou informações sobre o tema. Em parceria com
os acadêmicos de Medicina do Centro Universitário da
Fundação Assis Gurgacz (FAG), também foram distribuídas cartilhas sobre higiene e saúde do sono.
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A campanha aconteceu em alusão à Semana do Sono, organizada anualmente pela Associação Brasileira
do Sono (ABS), Associação Brasileira de Medicina do
Sono (ABMS) e Associação Brasileira de Odontologia
do Sono (ABROS); com o reconhecimento da World
Sleep Society.
A Semana do Sono contempla o Dia Mundial do
Sono (15 de março), cujo objetivo é conscientizar as
pessoas, nos mais diferentes continentes, sobre importantes questões relacionadas ao sono, incluindo medicina, educação, trânsito e aspectos sociais.
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UNIPRIME ALLIANCE
REFERÊNCIA EM PERFORMANCE

DOS RESULTADOS
RETORNAM AO COOPERADO
Em 2018

em Resultados.
• Depósitos em c/c rendem 100% da poupança
• Devolução de 5,5% dos juros pagos nas
operações de crédito
• Aplicações rendem até 112,49% do CDI
• Capital social corrigido a 100% da Selic
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www.uniprimealliance.com.br
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Cascavel sediou primeiro evento
regional de Cirurgia Plástica

N

os dias 15 e 16 de março, foi realizado o I
Simpósio de Cirurgia Plástica do Oeste do Paraná, no auditório da Associação Comercial
e Industrial de Cascavel (ACIC). O evento, idealizado
pela Liga Acadêmica de Cirurgia Plástica Estética e Reparadora (LIPLAST) do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), reuniu estudantes de Medicina
de universidades da região e profissionais da área. O
simpósio abordou a atuação da Cirurgia Plástica nos
campos da estética e reparadora, com diversos assuntos relevantes. Para compartilhar e estimular o conhecimento, foram sorteados livros e materiais durante
as atividades. Além disso, profissionais de renome

conduziram diversas palestras e discussões: Dr. Julio
Fernandes falou sobre “A vida na Cirurgia Plástica”,
“Cirurgia da face: blefaroplastia e ritidoplastia” e “Rinoplastia”; Dr. Luciano Busato, sobre “Cirurgia para
correção de lábio leporino” e “O papel da Sociedade
Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) no âmbito das
cirurgias plásticas estéticas e reparadoras”; Dr. José
Froes, sobre “Mamoplastia” e “Abdominoplastia”; Dr.
Dalto Pastro, sobre “Enxertos e retalhos”; Dr. Miguel
Bailak, sobre “Introdução à cicatrização” e “Abordagem do atendimento e tratamentos de queimados”; e
Dra. Anne Groth, sobre “Reconstrução mamária” e
“Princípios da microcirurgia”.

Dr. Miguel Bailak

Dra. Anne Groth, Dr. Miguel Bailak
e Dr. Julio Fernandes
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Dr. Miguel Bailak
Cirurgião plástico e coordenador médico da Liplast
“A Liplast foi fundada com o objetivo de compartilhar conhecimentos e assuntos relacionados à Cirurgia Plástica, bem
como complementar a formação dos acadêmicos, proporcionando uma visão mais aprofundada sobre a especialidade.
Durante o evento, um dos temas que abordei foi a cicatrização, situação em que nos dedicamos para que o processo seja
o melhor possível, isto é, para que a cicatriz tenha um bom
aspecto. Muitas vezes, não conseguimos suprimir totalmente a
cicatriz, mas buscamos sempre a melhora estética para que o
resultado tenha um impacto positivo na vida do paciente. No
caso dos atendimentos de queimaduras, acreditamos que em
breve teremos a ala em funcionamento no HUOP, o que facilitará muito, pois não será necessário encaminhar as pessoas
para Londrina ou Curitiba. Até porque, a abordagem destes
pacientes é bastante delicada e difícil. Devido à complexidade, alguns quadros acabam deixando sequelas muito graves e
prejuízos estéticos, necessitando tratamentos longos.”

Raphael Henrique F. Andrade
Presidente da Liplast
“Criamos a Liplast em 2018, uma iniciativa minha e do atual vice-presidente, Lucas Renan. Temos como coordenador médico
o Dr. Miguel Bailak, cirurgião plástico e professor da Unioeste.
Além disso, a Liga é vinculada à SBCP por meio da Associação
Brasileira das Ligas de Cirurgia Plástica (ABLCP). Dessa maneira, frequentamos congressos nacionais da área, apresentamos
trabalhos e temos o apoio dessas instituições. Em Cascavel,
contamos atualmente apenas com a Residência de Cirurgia Geral, que é pré-requisito para cursar a de Cirurgia Plástica. Nossa
expectativa é implantar futuramente esta Residência, em conjunto com a Ala de Queimados do HUOP. Neste simpósio, buscamos falar de todos os temas técnicos e práticos, desafios do
cirurgião plástico e do papel da especialidade na sociedade.”
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Dra. Anne Groth
Cirurgiã plástica – Curitiba/PR
“É recomendado realizar a reconstrução mamária logo após a
cirurgia de retirada, pois a aparência, neste caso, está diretamente ligada à autoestima e consequente melhora psicológica,
fatores que contribuem significativamente no tratamento do
câncer. Fazer a reconstrução pelo Sistema Único de Saúde é
garantido por lei. No entanto, o problema é que não existe um
recurso associado, o que dificulta o processo. A perspectiva é
mudar isso e tornar a reconstrução mamária mais acessível para
a população. No caso das microcirurgias, ao contrário do que
a maioria das pessoas imagina, não se trata de uma pequena
cirurgia. Elas envolvem a utilização do microscópio e são transplantes/reconstruções extremamente complexas, que podem
durar várias horas.”

Vitor Verona Ceni, Lucas Renan,
Raphael Henrique Andrade
e Lorraine Agostini

Dr. Julio Fernandes
Cirurgião plástico – Curitiba/PR
“Neste evento, buscamos falar sobre o importante papel da
Cirurgia Plástica, demonstrando a realidade da especialidade, pois, embora exista a cirurgia voltada para a estética, é
essencial que os profissionais e pacientes lembrem que não
se trata somente disso. Temos também o trabalho voltado ao
tratamento dos queimados, relacionados ao câncer, defeitos
congênitos, por exemplo. Além disso, lidamos com a autoestima e psiquismo dos pacientes. Então, um dos propósitos é
devolver às pessoas o estímulo para viver de maneira saudável, ou seja, a cirurgia é um meio importante, mas a finalidade é o bem-estar. No que se refere aos livros que publiquei,
sorteamos alguns durante o simpósio e um deles trata dos
princípios e prática da especialidade, trazendo uma visão
panorâmica da Cirurgia Plástica.”
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Devido a seu método inovador de ensino, a inFlux
garante, em contrato, o domínio do inglês em
2 anos e meio, com resultado comprovado por
uma certiﬁcação internacional, o TOEIC.
Este é o nosso Compromisso de Aprendizado
com você. Venha para a inFlux.

MATRÍCULAS ABERTAS!
CASCAVEL 3O38-2625
Rua
Maranhão, 121O - Centro
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Anemia Falciforme pode causar
problemas cardiovasculares
Entenda mais sobre essa lesão molecular específica
Para evitar qualquer confusão, é importante que você saiba que anemia falciforme não é a defi ciência de ferro
no sangue. Essa, de fato, é mais conhecida; inclusive, estima-se que 90% das anemias sejam causadas em decorrência da insufi ciência desse nutriente no corpo humano, já que ele atua na fabricação das células vermelhas do
sangue e no transporte do oxigênio para todas as células. Com essa rápida explicação, podemos nos aprofundar a
respeito do que é anemia falciforme e nos problemas cardiovasculares que podem surgir por conta dessa lesão molecular específi ca. O Dr. Caio Pires, médico e professor do Cetrus - Centro de Diagnóstico por Imagem, responde
as principais questões sobre o assunto. Confi ra a entrevista completa:

O que é anemia falciforme?
Antes de explicar o que é anemia falciforme, precisamos entender que o nosso sangue é formado de
células vermelhas chamadas de hemácias, que são
repletas de hemoglobina – a responsável por dar a
cor vermelha ao sangue. Essa hemoglobina chama-se “A”. E a anemia falciforme é justamente quando
uma pessoa não tem a hemoglobina “A”. Neste caso,
o corpo produz outra hemoglobina diferente e, com
isso, a função de oxigenar não acontece de forma satisfatória. Para estas pessoas, as hemácias, ao invés de
serem sempre arredondadas, apresentam variações de
forma, formato meia lua ou foice, por exemplo, de
maneira espontânea ou frente ao quadro de stress orgânico corriqueiro – como infecção ou desidratação.
Por causa disso, as células afoiçadas têm dificuldade
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de passar pelas veias, que levam o sangue para os órgãos, ocasionando seu entupimento e muitas dores,
principalmente nos ossos.

Quais são os sintomas?
Os sintomas podem variar de pessoa para pessoa.
Geralmente aparecem a partir dos três a seis meses de
vida da criança – tempo que cessa a presença das hemácias e hemoglobina materna não alterada na criança. O sintoma mais frequente são dores nos ossos e
nas articulações. Mas há outros como cor amarela nos
olhos e na pele, síndrome mão-pé, ou seja, crise de
dor nos pequenos vasos sanguíneos das mãos e dos
pés, o que causa inchaço, dor e vermelhidão no local, infecções como pneumonia, meningite e ferida na
perna (próximo aos tornozelos).
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Quais são as consequências graves?
O mais grave ocorre em decorrência do “sequestro”, do aprisionamento de células sanguíneas no baço - órgão que filtra o sangue. Quando isso acontece,
o baço aumenta rapidamente e pode ocasionar morte
por falta de oferta de oxigênio para outros órgãos, podendo resultar em lesão não apenas pelo risco comum de trombose, de obstrução, vascular que eles
apresentam. O AVC (Acidente Vascular Cerebral), popularmente chamado de derrame, é uma das apresentações mais comuns desta doença. O acometimento
se dá em pessoas jovens – adolescentes ou, até mesmo, crianças.

Como identiﬁcar/diagnosticar?
Em decorrência de tudo o que fora mencionado
anteriormente, o Dr. Caio Pires reforça a importância
do teste do pezinho nas crianças logo após o nascimento. Assim, se for portador de anemia falciforme, os
pais devem encaminhá-lo a um médico especialista.
O diagnóstico é feito por meio da eletroforese de hemoglobina, exame laboratorial específico para o diagnóstico da anemia falciforme. O teste do pezinho é a
forma mais eficaz, porém não é a única. As crianças
mais crescidas, os adolescentes e os adultos podem
fazer outro exame - eletroforese de hemoglobina - para saber se têm anemia falciforme ou traço falciforme.
Por isso, se você identificar algum destes sintomas,
fale com seu médico.
Fonte: Cetrus (São Paulo, Recife e Belo Horizonte).
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Pediatria ganha caminho
lúdico para os pacientes

C

om intuito de promover maior integração entre a comunidade interna e externa do HUOP
(Hospital Universitário do Oeste do Paraná) e
de tornar o internamento das crianças o mais leve possível, foram colocados adesivos lúdicos na Ala Pediátrica do hospital.
O caminho adesivado traz um conceito lúdico-didático-pedagógico. A brinquedoteca do HUOP
busca trabalhar as metodologias ativas e integradas.
“A intenção é somar. Vem de encontro com a proposta
de tornar o ambiente hospitalar infantil menos estressante, impactante e doloroso. Trazer mais harmonia,
porque em casa eles têm os seus brinquedos e aqui
não tem como trazer ”, explica Dalas Miglioranza, assistente social do HUOP.
A coordenadora de Enfermagem da pediatria, Maria Ivonete Wessler, comenta que não podemos esquecer a importância de brincar. “Se para um adulto é
difícil ficar internado, para uma criança mais ainda.
Essas iniciativas trazem a sociabilidade entre as crianças. O adesivo possibilita outros estímulos além do visual bonitinho: incentiva a correr, pular, agachar, pôr
as mãos na parede, é bem pedagógico. Sem contar
que até os acompanhantes e funcionários da ala se
beneficiam, o ambiente fica muito mais agradável”,
reforça.
Esse projeto foi iniciado no ano passado e após
alguns trâmites e o apoio da SETI/UGF (Secretaria da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior / Unidade Gestora do Fundo Paraná), a proposta pôde ser executada.
“Fizemos isso pensando no bem-estar do paciente.
Há algum tempo já estamos fazendo trabalhos na Ala
Pediátrica, como por exemplo, a sala de recreação.
Buscamos trazer um ambiente mais saudável e agradável para as crianças. Vimos essa ideia dos adesivos
na internet e aí todo mundo se uniu pra fazer aqui no
hospital. Compramos a ideia e depois de falar com a
comissão de higienização e infecção hospitalar e eles
aceitarem a proposição, entramos no período de fo-

96 . Maio | Junho 2019

Rodrigo Suzuki
mentação para a execução do projeto. O resultado foi
melhor que o esperado, os funcionários e pacientes
trouxeram um feedback bem positivo. Até os adultos
mudaram a feição”, reitera o diretor administrativo do
HUOP, Rodrigo Suzuki.

Texto/Fotos:
Central
de Notícias
Unioeste
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CARÊNCIA

*Carência Zero para consultas e exames de patologia clínica. Promoção válida até 25/07/2019. Para mais informações acesse www.itamed.com.br ou ligue para (45) 3576-8005.

O Itamed, plano de saúde do Hospital Ministro Costa
Cavalcanti, nasceu pensando em você. E desde então
continua ao seu lado. Um plano aqui da nossa terra, mas que
traz o que há de mais avançado no mundo para cuidar da sua
família. Um plano comprometido com a sua qualidade de vida.
Tudo isso aliando dedicação a uma estrutura completa que é
referência em todo o Brasil. E isso faz toda a diferença.

FAÇA JÁ O SEU
PLANO ITAMED COM
CARÊNCIA ZERO EM
CONSULTAS E EXAMES
LABORATORIAIS.
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por imagem

QUANDO O ASSUNTO É SAÚDE, TER
ALGUÉM AO SEU LADO FAZ TODA A

DIFERENÇA.

itamed.com.br
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CROMOSSOMO 21

Incentivando a autonomia dos
portadores da Síndrome de Down

Palestra com Alex Duarte no Centro de Convenções, anfiteatro Emir Sfair

- Alex, você tem um melhor amigo?
- Sim, eu tenho. Por quê?
- Porque eu não tenho!
- Você tem alguém para confidenciar suas coisas em
casa, um amigo que te ouve, que sai com você para a
balada? Pois é... de vez em quando alguém me convida
para tomar um sorvete ou ir em um aniversário por obrigação. Você quer ser meu melhor amigo?
- Sim! Eu quero!
Foi esse diálogo entre a portadora de Síndrome de
Down Adriele Lopes Pelentir e o então publicitário e repórter Alex Duarte, há dez anos, que deu origem a um
projeto que mudou (e continua mudando) a vida de ambos e de milhares de outras pessoas em todo o mundo: o
Cromossomo 21. Reconhecido pela ONU, o projeto já
atingiu mais de 200 mil pessoas com palestras e oficinas,
cujo foco é incentivar os portadores da Síndrome de Down a alcançarem autonomia, ao mesmo tempo em que
conscientiza as famílias e a sociedade em geral sobre a
necessidade de permitirem essa independência.
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Para provar o que defende, em suas palestras Alex
cita inúmeros exemplos de portadores de Down que,
incentivados, conquistaram autonomia pessoal e profissional. Quem lidera a fila? A Adriele. A moça é a
protagonista do filme Cromossomo 21, que chegou
aos cinemas e plataformas digitais em 2017 - contando a história do relacionamento de um rapaz com
uma garota portadora da Síndrome de Down - e já foi
premiado em vários festivais, inclusive em Hollywood.
Foi um filme audacioso, assim como é todo o projeto. Isso porque, além de lidar com os portadores,
o Cromossomo 21 trabalha diretamente com as famílias, que algumas vezes demoram um pouco mais para
aceitar a necessidade de independência desse público. Segundo ele, há uma grande diferença entre proteção e superproteção e nem todos sabem separar isso.
“Ao proibirem o filho de sair de casa, de fazer uma
atividade diferente, os pais transmitem a ideia de que
ele não é capaz. Por isso, a importância do projeto
para toda a família”, explica.

Maio | Junho 2019 . 102

Milene, Dr. Rover, Alex, Rafaela e Pedro

Maria Joana Krokoscz Martignoni

Olhar Down
Para divulgar ainda mais esse projeto,
Alex esteve em Cascavel no mês de março,
ministrando uma palestra organizada pela
Associação Olhar Down, entidade presidida por Maria Joana Krokoscz Martignoni,
mãe de um jovem de 23 anos, portador da
Síndrome. A missão de Maria Joana compactua com a de Alex: apoiar, prestar orientações e informações adicionais às famílias
cujos filhos têm a Síndrome. “O começo da
jornada desses pais não é fácil. Mas quando chegamos com os filhos maiores, eles
se aproximam de nós, pois percebem que
há, sim, luz nesse túnel”, frisa Maria Joana.
A Associação Olhar Down atende pais
e familiares de pessoas com Síndrome de
Down em Cascavel e Região e você pode
acompanhar a agenda e notícias da entidade no Facebook.

A professora Maria Inez Badke, avó de Pedro Arthur,
de 6 anos: “Ele é uma criança extremamente

inteligente e esperta. Foi o primeiro aluno
da sala dele a ser alfabetizado aos quatro
anos, adora ler. Tudo o que ele faz nos encanta. Tínhamos receio das dificuldades que
ele pudesse ter, mas ele supera tudo”.

Doutor Carlos Rover apoia
projeto Cromossomo 21
Em sua caminhada, Alex firmou sólidas parcerias para
divulgar o Cromossomo 21. Dentre seus cooperadores, destaca-se o médico cascavelense Dr. Carlos Rover, Cirurgião
Vascular e Endovascular, a quem demonstra imensa gratidão.
“Carlos Rover é mais que um médico, é um ser humano! Ele
não enxerga as limitações, mas ele vê nas pessoas, a potencialidade de cada um, e encontrou no projeto uma oportunidade de ajudar, de ser agente transformador social e intelectual
neste meio”.
São parcerias como esta com Dr. Carlos Rover e o apoio de
empresas e marcas que permitem que o Cromossomo 21 viaje
por todo o Brasil, disseminando a mensagem de empoderamento a portadores de Síndrome de Down.
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REWIEW

HealthTech Conference 2019:
O futuro da medicina na palma da mão

“O médico sempre foi muito
focado no técnico, na operação
e a tecnologia vem para
mudar isso, levando a
profissão a ter um foco
muito maior no paciente”,
Cristiano Hahn, fundador da aceleradora
de startups Grow +, em palestra durante
a HealthTech Conference 2019.

Priscila Sarturi*
Strategic Planning Director | VSCOM

I

nteligência artificial, robótica, dispositivos
wearables, internet das coisas, conectividade. A sucessão de avanços tecnológicos abre horizontes e ao mesmo tempo, fecha portas. Enquanto dezenas de profissões
deixarão de existir, outras ganharão novas
dimensões, exigindo o desenvolvimento de
habilidades complementares. A área da saúde não está livre desses desafios. A natureza
da atividade médica, aliada a jornadas estressantes, resulta em números preocupantes.
Segundo estudo global*, 72% dos médicos e
62% dos enfermeiros sofrem de algum tipo de
esgotamento (burnout). Os profissionais que
apresentam essa condição de esgotamento
são duas vezes mais propensos a cometer erros médicos. Já os enfermeiros com excesso
de trabalho aumentam em 40% o risco de
morte de pacientes. As mudanças no mundo
estão acelerando de maneira exponencial.
A tecnologia tem uma contribuição decisiva
para tornar as rotinas diárias mais eficientes,
assertivas, proporcionando assim, uma maior
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qualidade de vida tanto para os profissionais,
como seus pacientes. Na era do half-life*, ou
a meia vida do conhecimento, editar, é a palavra de ordem. O pensamento e a dinâmica
das startups estão influenciando diretamente
o nosso dia e, por vezes, ainda nem mesmo tínhamos dado conta disso. Você já parou para
pensar em quanto tempo leva para que uma
coisa valha a metade do que era? Ou ainda,
o que você sabe hoje, quanto tempo levará
para valer a metade? Aprender e desaprender
(editar) aquilo que já não é mais importante
também será uma das habilidades do futuro. E
é neste cenário de contínuo aprendizado que
despontam as EdTechs. Para Cristiano Kruel,
Head of Innovation da Startse, toda empresa
do futuro será uma instituição voltada ao ensino digital. Reforçando esta visão, o Johnson &
Johnson Institute, que também esteve presente na HealthTech Conference, apresentou na
prática sua plataforma de treinamentos online. O objetivo da empresa é fornecer soluções
completas que aliam Realidade Virtual e Au-
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mentada, para a capacitação e treinamento
dos profissionais médicos. Com a plataforma
é possível treinar a realização de cirurgias
complexas em ambiente digital, com alta
precisão. Tecnologias como robótica, inteligência artificial e dispositivos wearables
são cada vez mais comuns no exercício da
medicina. Outra inovação surpreendente
apresentada no evento, foi um dispositivo
que usa Inteligência Artificial para tornar o
mundo acessível para cegos, deficientes visuais e pessoas com dificuldades de leitura.
O OrCam é um óculos equipado com câmera, luzes de LED e um alto-falante, capaz
de ler textos, reconhecer rostos e identificar
produtos.
A saúde é um ecossistema em verdadeira
ebulição. As gigantes globais como Google,
Apple, Amazon, AliBaba, Microsoft, entre
outras, estão investindo pesado no setor, com
total prioridade para criação de soluções inovadoras para o bem-estar, manutenção e prevenção da saúde. David Feinberg, Head de
Health do Google, expõe muito bem a visão
da empresa ao citar que: “na saúde parece
que ficamos insistindo em consertar a Blockbuster ao invés de criar o Netflix”. A afirmação dá uma ideia do que está por vir. A saúde
é um setor que cresce a cada dia. Os gastos
globais devem crescer a uma taxa anual de
5,4% até 2022, passando de US$ 7,72 trilhões para US$ 10 trilhões, é o que prevê a
inglesa Economist Intelligence Unit. A medicina preditiva, que usa a inteligência artificial para auxiliar na previsão de diagnósticos
e, em paralelo, através de análise genômica,
é uma forte tendência para as inovações dos

próximos tempos. Andrew NG, IA de Stanford
Coursera, resume que a “inteligência artificial
é a nova eletricidade”. No Brasil já é possível avaliar na prática os primeiros resultados
do uso da inteligência artificial aliada a novas
tecnologias e inovações. O Hospital Israelita
Albert Einstein é um dos pioneiros a investir
em iniciativas que unem a medicina à tecnologia e já colhe bons resultados, dentre eles a
redução de 1 hora e 40 minutos no tempo em
que o paciente espera no pronto atendimento.
O Hospital também mantém em sua estrutura
um ambiente com mais de 10 startups incubadas e, há três anos fechou uma parceria com
o Google para deixar mais eficientes as buscas
na internet e os resultados sobre as principais
doenças e sintomas. A transformação digital
está mais perto do que você imagina, e passa
também pela forma de se comunicar. É preciso
fortalecer os canais de comunicação com os
pacientes e levar até eles informação de qualidade, agregando assim, mais valor ao trabalho
do médico e estimulando a troca de informações entre o profissional e o paciente.
Com o auxílio da tecnologia, o foco da medicina passará do pensamento de atendimento
global para o personalizado, do tratamento da
doença para a prevenção precoce, fortalecendo assim a cultura de bem-estar. A Goldman
Sachs, em levantamento recente, indica que
já neste momento, para a maioria das pessoas, em especial para os millennials, saúde vai
muito além de não estar doente e passa necessariamente por manter hábitos adequados. A
união dessa maneira de pensar com as novas
tecnologias deve resultar em grandes avanços
para a área da saúde.

* Fonte: Serena Yeung, Stanford Human-Centered Artificial Intelligence Symposium (Mar 2019).
* Half-life (t ½): é o tempo necessário para a quantidade reduzir a metade do seu valor inicial.
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Tradicional evento da cardiologia
reuniu profissionais renomados

O

s diagnósticos e tratamentos de doenças cardiovasculares foram o foco de debates e palestras nos dias 26 e
27 de abril, no Hotel Copas Verdes, em Cascavel. O XII Encontro de Cardiologia do Oeste do Paraná, promovido pelo Departamento de Cardiologia da Associação Médica de Cascavel (AMC), ocorreu simultaneamente com a V Jornada Oeste Paranaense da Sociedade Paranaense de Cardiologia (SPC). Além de profissionais
da área cardiológica, as atividades tiveram a participação de médicos, residentes e acadêmicos. A programação
foi dividida em miniconferências, mesas redondas e discussões de casos clínicos que abordaram diversos assuntos:
insuficiência cardíaca, Doença Arterial Coronariana (DAC), fibrilação atrial, manejo dos novos anticoagulantes
orais (NOACS) após intervenção coronária percutânea, Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI) na sala de
emergência, manejo da pressão arterial, entre outros. Na ocasião, os cardiologistas Dr. Celso Kleis e Dr. José Fernando Carvalho Martins foram homenageados pelo Departamento de Cardiologia da AMC. O reconhecimento
deve-se pela notável contribuição e profissionalismo no que se refere ao desenvolvimento da especialidade de
Cardiologia em Cascavel e toda região.

Dr. Gerson Bredt Júnior
e Dr. José Fernando Carvalho Martins

Cardiologista Dr. Celso Kleis

Dr. Alcirley de Almeida Luiz
Diretor de eventos da SPC – Cascavel-PR
“De uma maneira geral, discutimos os métodos e diagnósticos das
doenças coronarianas e cardiovasculares. Abordamos um tema chamado de fibrilação atrial, um tipo de arritmia que está relacionada
ao acidente vascular cerebral, conhecido como ‘derrame cerebral’.
Além disso, falamos de outros temas, como a insuficiência cardíaca
e a doença coronariana, principal causa de morte no Brasil e no
mundo. Foram diversos assuntos que permitiram uma atualização
dos cardiologistas da cidade e da região, além de outros médicos e
profissionais. Também foi uma ótima oportunidade para reencontrar
amigos e confraternizar, pois este encontro já é uma tradição.”
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Dr. Rodrigo Julio Cerci

Cardiologista – Curitiba-PR

“Em minha palestra falei sobre a investigação de um paciente com
suspeita de Doença Arterial Coronariana (DAC), isto é, a obstrução das artérias do coração. Esta é a principal doença tratada pelos
cardiologistas em termos de entupimento das veias, sendo extremamente grave. Para iniciar essa investigação, é necessário colher
um histórico clínico detalhado, o que auxilia a determinar o risco
que o paciente possui de ter desenvolvido a patologia. Após isso,
existe uma série de exames: os métodos anatômicos (tomografia
cardíaca, por exemplo) e os funcionais (teste de esteira, cintilografia
do miocárdio, ressonância, ecocardiograma, etc.), que auxiliam na
identificação e determinação do diagnóstico.”

Dr. Gerson Bredt Júnior
Cardiologista – Cascavel-PR

“Participei do evento por meio da apresentação e discussão de casos clínicos. O tema principal foi anticoagulação e prevenção do
Acidente Vascular Cerebral (AVC) em paciente cardiopata. Nestes
casos, é comum que os pacientes tenham fibrilação atrial, uma espécie de arritmia cardíaca que pode levar à formação de trombo
dentro do coração. Esses trombos podem migrar e obstruir algum
vaso no cérebro, levando a um AVC, uma situação delicada que
necessita da interação entre o cardiologista e o neurologista. Então,
discutimos o uso de novos anticoagulantes, antiarrítmicos e medicações que previnem e tratam estes quadros.”

Presidente da AMC, Dr. Jorge Luiz dos Santos
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Presidente da Sociedade Paranaense
de Cardiologia, Dr. João Vicente Vitola
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FOZ DO IGUAÇU

Lançamento de diagnóstico inédito
na área de comportamento humano
atrai líderes empresariais
Mais de 50 pessoas acompanharam a apresentação do
Diagnóstico de Mindset, em Foz do Iguaçu; ferramenta traça, em
menos de meia hora, o perfil de quem atua no ambiente empresarial

Painel de debate sobre a condição
atual do mercado de trabalho

N

o início do mês de abril, empresários, líderes
empresariais, consultores, especialistas em
gestão de pessoas, jornalistas e interessados
no tema do comportamento humano lotaram a sala
reservada para o lançamento do Diagnóstico de Mindset, no Alfa Coworking, em Foz do Iguaçu. O evento
foi gratuito e aberto à comunidade. A ocasião contou
com a apresentação da ferramenta inédita na área de
recursos humanos, criada por um grupo de pesquisadores e consultores da cidade que atendem empresas no Brasil todo. O objetivo é traçar o perfil mental
de quem atua no ambiente empresarial em menos de
meia hora e possibilitar que a pessoa use o resultado
para implementar mudanças capazes de expandir o
modo de pensar e agir.
“As mudanças, no meio empresarial, estão ocorrendo em velocidade exponencial”, pontuou Amaury
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Pontieri, um dos responsáveis pelo projeto Software
Mental que engloba o Diagnóstico de Mindset. Segundo ele, a tecnologia avançou a ponto de, atualmente, um smartphone reunir aplicativos que substituem
tecnologias caríssimas e quase inacessíveis quando
foram lançadas: GPS, gravador de voz digital, relógio
digital, câmera de vídeo, reprodutor de vídeo, etc. Se
hoje, as pessoas fossem pagar pelo que valiam essas
tecnologias, seria como se carregassem o equivalente
a U$ 900 mil no bolso. Por isso, é urgente a necessidade de “atualizar” o modo de pensar, enxergando nisso
oportunidade e não ameaça – conceito que deu origem ao nome do projeto, criado pela empresa Consvita ThinkerLab.
Em seguida, o responsável pelas principais pesquisas que embasaram o diagnóstico, o consultor e
professor Luciano Vicenzi, falou sobre o avanço da
automação nos postos de trabalho: “Um médico especializado, para fazer uma cirurgia no cérebro, leva
oito horas. Um robô leva quatro minutos”. Para o especialista em desenvolvimento gerencial, a tecnologia tende a assumir cada vez mais os procedimentos
técnicos, mas o que é próprio de relações humanas é
insubstituível e precisa ser aprimorado.
Depois de 20 anos de pesquisa e especializações
em Gestão Estratégica de Pessoas (FGV); Administração, Estratégia e Análise Organizacional (UFPR) e
Dinâmica de Grupos (SBDG), Vicenzi iniciou a montagem do Diagnóstico de Mindset e compôs uma equipe de especialistas em áreas complementares, além
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da parceira técnica Athenna Group. “Começamos os
testes no início do ano passado,” revelou, “até chegarmos ao modelo final que aborda 18 competências
emocionais agregadas em 6 grandes títulos: autoestima, experiência, autonomia, coragem, criatividade e
confiança”.
Após de responder a 156 questões – o que leva
em média meia hora, a pessoa recebe uma espécie de
“autorretrato” do perfil mental que tem. A orientação
é que, a partir desse ponto, cada um busque sua própria mudança no modo de pensar, com mentoria, coaching, pesquisas, leituras complementares, e-books
e técnicas específicas. Esse apoio posterior poderá ser
buscado de maneira individual, mas também será disponibilizado pelo grupo de pesquisadores na plataforma que abriga o diagnóstico.

O consultor Luciano Vicenzi,
um dos criadores do Diagnóstico de Mindset
Painel entre especialistas que atuam no mercado
Durante o evento de lançamento do Diagnóstico
de Mindset, também foi promovido um ciclo de debates com profissionais de relevância no mercado, convidados a responder o diagnóstico antecipadamente: a
gerente de desenvolvimento humano e organizacional
da CVale, Sandra Mara Cantú Hendges; o empresário,
economista e administrador de empresas, Fernando
Barbaresco e a responsável pela área de desenvolvimento de pessoas da Fundação PTI, Meriete Cardoso.
Na contextualização sobre as tendências de trabalho,
Sandra Hendges resumiu: “São muitos os desafios
neste novo cenário. O principal deles é as empresas
entenderem que o que as trouxe até aqui não é o que
vai levá-las para o futuro. Esse é o primeiro conflito, o
primeiro dilema”.
Os participantes do painel concordaram que é
fundamental haver flexibilidade mental no mundo
empresarial, abertura para o novo modo de atuar e
enfrentamento das incertezas. Ressaltaram habilida-

O consultor Luciano Vicenzi apresentando
o Diagnóstico de Mindset aos convidados

des como a resiliência e a capacidade de atuar de
forma multidisciplinar. Em relação ao Diagnóstico de
Mindset, foram francos nas respostas e comentaram os
resultados com bom-humor:
- “Confesso que fiquei bem ‘amassada’ com os
resultados do diagnóstico. Precisei dormir uma noite
para conversar a respeito só no outro dia. Coisas tão
bem guardadas vêm à tona e você pensa como deve
estar transparecendo aquilo.” - Sandra Hendges.
- “Já respondi três vezes e o resultado ruim bate
certinho (risos). É muito preciso o diagnóstico. Tenho
traços pessoais para trabalhar, preciso verificar quais
recursos há, externamente, para que eu melhore as
questões que me afetam.” - Fernando Barbaresco.
- “Quando peguei o resultado, tive a sensação de
que alguém tinha me espiado, descobri coisas que não
conto nem para o espelho. (risos) Demorei a aceitar
e precisei refletir. Para mim, ter tido acesso de maneira tão explícita foi o que me impulsionou a buscar a
experiência que poderia facilitar o meu processo de
transformação.” - Meriete Cardoso.
A plateia interagiu com perguntas, esclarecendo
detalhes sobre o questionário. A presidente da Câmara da Mulher Empreendedora de Foz do Iguaçu,
Maria Della, destacou o aumento da participação das
mulheres na gestão das empresas e considerou que
o Diagnóstico de Mindset vem em auxílio para as
transformações que estão ocorrendo: “Nossas crenças limitantes atrasam o desenvolvimento das nossas
empresas. A partir do momento que tomamos consciência das nossas limitações é mais fácil avançar,”
considerou.
Uma versão gratuita do Diagnóstico de Mindset com 60 questões (do total de 156) - já está disponível
no site softwaremental.com.br para quem tiver interesse em acessar. O resultado é real, personalizado e
instantâneo.
Texto e fotos: Jornalista Izabelle Ferrari | Francisco Mauro
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Aprendendo
a lidar com o

Autismo
A

brem-se as cortinas, algumas crianças (mais
ou menos 10), no auge dos seus 2 anos de
idade, são expostas à famosa apresentação
de Dia das Mães. Algumas pulam, outras dançam,
também tem as que choram, tudo bastante comum
nestes “dias festivos” que as escolas gostam de proporcionar aos pais. Mas no palco da escola, algo
chama a atenção: quem é aquele que parece nem
estar ali, escondido, vidrado, aparentemente à parte
dos colegas fantasiados de flores e abelhas (tema da
apresentação era Jardim), e disposto, muito disposto, a saber de onde sai aquela fumaça toda?
Prazer! Luiz Claudio, 3 anos de idade, de poucas palavras, irmão do Augusto, apaixonado por heróis e jogos no tablet... Ah! É autista, acompanhado
por médico especialista desde 1 ano e 3 meses de
idade e com laudo fechado aos 2.
No dia desta apresentação, o acompanhamento
com corpo médico já havia começado. Para a mãe,
Thaisi Aparecida Von Micheln, a cena era mais uma
das tantas já presenciadas, um exemplo, reflexo do
que percebeu desde cedo: “Luiz Claudio frequenta
a escola desde os 4 meses, sou enfermeira e sempre
atenta às questões relacionadas à saúde. Aos 9 meses comecei a perceber que ele não respondia aos
estímulos como outras crianças”.
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O processo de Thaisi foi o de tentar entender o que
estava acontecendo. Ela percebeu que precisaria lidar
com as frustrações em torno do primeiro filho e, ao
mesmo tempo, criar coragem para enfrentar o que até
mesmo os médicos não sinalizavam concordar com
ela. “Passei por vários médicos, na época morava em
uma cidade pequena. Muitos diziam que ele era muito novo, mesmo com as características. Foi com pouco
mais de 1 ano que, após uma consulta, o pediatra sinalizou que algo não estava tão dentro do normal. Me
indicou um especialista em Neurologia e dentro de
alguns meses o laudo estava fechado”.
É justamente este período de diagnóstico o ponto
principal para o cotidiano de uma pessoa com autismo. Não há cura, não é uma doença, é uma condição.
As causas ainda são vagas, o que se sabe é que hoje
é possível dizer que existe um caso de autismo para
cada 60 pessoas. Para a neuropediatra Juliana Pavesi,
existe um motivo para que este número seja tão expressivo: o diagnóstico precoce. “Às vezes os sinais
são mais sutis e até mesmo os médicos - inclusive pediatras - não conseguem reconhecer. O importante é,
em caso de dúvida ou de suspeita, procurar imediatamente atendimento especializado com profissionais
da área de desenvolvimento infantil para uma avaliação mais precisa”.
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Preconceito

O autismo dá sinais
A neuropediatra Juliana Pavesi afirma que não são
raros os casos de pessoas com autismo que só descobrem esta condição de forma tardia, na vida adulta,
por conta de pessoas próximas não estarem atentas às
pequenas coisas.
Frases comuns, normalmente ditas por uma vizinha, avó coruja ou simplesmente por alguém que só
esteja tentando não deixar os pais preocupados, nem
sempre ajudam:
“A sua criança está com um pouco de atraso na
fala, mas vai falar no tempo dela.”
“É pequena ainda, não dá para avaliar, tem que
esperar crescer mais um pouco.”
“Ele tem a língua presa.”
“É tímido, calmo, não gosta de muita gente.”
Frases como estas são rotineiras, parecem bobas,
quase que clichês, mas podem fazer a diferença quando, no mínimo, são investigadas. “Mais importante
do que o diagnóstico, é iniciar as intervenções o mais
precocemente possível, idealmente antes dos três
anos de idade. Nesse período a plasticidade neuronal
(capacidade de os neurônios realizarem novas conexões e reorganizar vias de comunicação funcionais)
é extremamente aumentada, vindo a diminuir drasticamente entre o segundo e o terceiro anos de vida e
gradativamente daí em diante, conforme a criança vai
crescendo”, relata a médica.

Hoje, Luiz Claudio frequenta escola regular, conta com a presença de professor auxiliar (previsto Lei
12.764 de 27/12/2012 ), faz terapia ocupacional,
sessões com fonoaudióloga e acompanhamento com
neuropediatra, mas para a mãe, Thaisi, a população
precisa também estar preparada: “Assim como nós
(famílias) precisamos entender e saber conviver com
as características de uma criança com autismo, a sociedade também precisa estar aberta a este mundo”.
A neuropediatra conta que dentro do Espectro Autismo existem diversas formas de apresentação, com
características parecidas. Mas também simbolizam o
grau do paciente “alterações da linguagem e interação social, interesses e comportamentos restritos e estereotipados. O termo autismo engloba um grupo de
síndromes que apresentam essas duas características
em maior ou menor grau de gravidade. Assim, temos
desde casos muito leves, que podem até passar despercebidos por anos, até casos mais graves, em que o
extremo é caracterizado por aquele indivíduo que não
faz contato visual, não interage, parece estar sempre
‘num mundo paralelo’, não tem independência e autonomia”.
Luiz Claudio ainda tem 3 anos e um mundo pela
frente. Com o diagnóstico precoce, poderá alcançar
seu potencial máximo de desenvolvimento. Vale lembrar que as famílias também precisam estar preparadas
para encarar este mundo, carinhosamente apelidado
de “Mundo Azul”. Pensando nisso, existem vários grupos espalhados pelo país abertos a ajudar familiares a
conviverem e se adaptarem a esta realidade.

O que é o TEA
(Transtorno do Espectro Autista)?
Por mais que, aos poucos, começamos a ouvir mais
sobre o Espectro Autista, ainda é difícil entender exatamente do que se trata. Se não é doença, se não existem cromossomos a mais ou a menos, nem tão pouco é
visível ou perceptível em qualquer exame de gravidez,
ultrassom ou teste... Afinal, como explicar?
Com a palavra, a neuropediatra: “O Transtorno do
Espectro Autista caracteriza-se por déficits persistentes
na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos, incluindo déficits na reciprocidade
social, em comportamentos não-verbais de comunicação usados para interação social e em habilidades
para desenvolver, manter e compreender relacionamentos. Além dos déficits na comunicação social,
o diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista requer a presença de padrões restritos e repetitivos de
comportamento, interesses ou atividades”.
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Autismo

MITOS:

Mitos e Verdades

• “Vacinas causam autismo”. MITO. Essa crença surgiu após um médico britânico ter publicado um
artigo afirmando isso. Posteriormente foi verificado que o trabalho não tinha sido feito com rigor científico satisfatório; portanto, carecia de credibilidade. O próprio autor foi obrigado a se retratar publicamente perante à comunidade científica, reconhecendo a falha.
• “O ﬁlho se torna autista quando a mãe é muito fria, pouco carinhosa”. MITO. A famosa “Teoria da
Mãe Geladeira” já caiu por terra há tempos. Sabe-se hoje que mesmo mães extremamente carinhosas e
dedicadas podem vir a ter filhos autistas. Inclusive, na prática, observamos que as mães dos pacientes
autistas costumam estar entre as mais comprometidas e engajadas no tratamento dos filhos.
• Superdotação. MITO. É preciso desmistificar que todo autista tenha uma habilidade acima da média,
até porque existem casos severos, descobertas tardias, em que os pacientes não conseguem realizar
suas próprias atividades.

VERDADES:
• O autismo é mais comum em meninos, a incidência de
autismo é de cerca de 3 a 5 meninos para 1 menina. Não
se sabe o motivo.
• Ainda há desinformação e preconceito a respeito do assunto e muito ainda precisa ser feito para que os autistas
possam sentir-se à vontade, como parte que são, na sociedade.
• Autistas sentem, percebem, se importam, gostam de pessoas e querem ter amigos. Porém, sua forma atípica de perceberem o ambiente e sua falta de habilidades nas interações sociais costumam ser barreiras que causam sofrimento
para esses pacientes.
Texto: Jornalista Thiago Leandro | Fotos: Arquivo pessoal
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Acesse o QRcode para saber mais
sobre cuidados com a visão.

Se muitas vezes a beleza
está nos detalhes, é sinal que

não podemos deixar
nada escapar.
Quantas vezes você já passou por
algo tão incrível que não foi capaz
de explicar?
Um momento ou uma imagem que
marcou sua história mas que, em
palavras, foi impossível replicar?
Isso porque a sutileza está na
maneira como cada coisa toca o
seu coração.
Está no seu relacionamento com o
mundo e consigo mesmo, está no
cuidado, está na emoção.
Dê ao seu olhar toda a atenção que você
merece. Realize o check-up anualmente.

Agende sua consulta online.
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