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Toda caminhada - a consolidação de uma carreira, a formação de uma família, a 
busca de um projeto ou mesmo o despertar de cada dia – começa com uma moti-
vação e um movimento. Infelizmente, o que para muitas pessoas parece ser um ato 
natural, para outras, o mover-se é literalmente um drama. São pessoas que sofrem 
com problemas em tendões, ossos ou articulações e, muitas vezes, sequer conhe-
cem a origem de suas dores. É para essas pessoas que surge em Cascavel a Voglia 
Ortopedia, que preza pela acessibilidade e acolhimento do paciente, com enfoque 
no tratamento das patologias do quadril. Reconhecido por seu vasto conhecimento e 
competência profi ssional, Dr. Rafael Fenato, ortopedista e traumatologista, se destaca 
como especialista em cirurgia de quadril. 

Você sabia que a Otorrino Santé oferece atendimento em fonoaudiologia e disponi-
biliza uma série de exames de audiometria? São exames que apuram desde a percep-
ção dos sons à integridade das vias auditivas. Nesta edição, conheça cada um deles.

O atual diretor do campus de Cascavel da Universidade Estadual do Oeste do Pa-
raná (Unioeste), Alexandre Webber, conta sua experiência administrativa e trajetória 
na instituição, da formação acadêmica à candidatura a reitor. 

Em pauta, os congressos realizados em Cascavel: o 4º Curso de Atualização em 
Angiologia e Cirurgia Vascular, que apresentou os avanços na área e o III Congresso 
Médico Universitário do Oeste do Paraná, que enfatizou os desafi os da medicina de 
emergência no Brasil. Já o simpósio da Intermedical realizou o lançamento da técnica 
Soluções 4F para o tratamento de lesões complexas do território femoropoplíteo.

Na área PET, temos a Vida Pets, que aborda sobre a saúde do coração do seu bichinho 
de estimação, e a Saúde Animal, que esclarece o processo e a 
escolha da anestesia utilizada em procedimentos cirúrgicos.

Outubro traz duas datas importantes: 18 – Dia do 
Médico e 25 – Dia do Dentista. Ambas profi ssões 
trabalham em prol da saúde coletiva. Parabeni-
zamos a cada um que cumpre com prima-
zia a sua missão. Aos médicos, por nos 
acompanharem nos momentos mais 
especiais ou difíceis da nossa ca-
minhada. Aos odontólogos, por 
conseguirem - com habilidade e 
paciência - arrancar nossos melho-
res sorrisos.

EDITORIAL

A vida é movimento
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A confiança é o melhor resultado 
de um diagnóstico feito com 
profissionalismo, amor e dedicação.
18 de Outubro. Dia do Médico.

P A D R Ã O  D E  E X C E L Ê N C I A  E M  T O M O G R A F I A

E  R E S S O N Â N C I A  M A G N É T I C A

Primeira 
clínica do 
Paraná 
certificada 
pelo Padi.

GUIA DE USO DO SELO
PADI - PROgRAMA De AcReDItAÇãO eM DIAgnóstIcO POR IMAgeM
CBR | MEMO EDItORIAL
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02. ELEmENToS gráfiCoS BáSiCoS - mEmÓriA Do DESigN 

A logomarca Padi toma o elemento gráfico original do símbolo do CBr, o círculo azul, e o dispõe de forma multiplicada, 

evoluída, em um crescente concêntrico e em harmonia. Dessa forma, nasce o conceito temático institucional Padi, 

com lettering serifado para referir constantemente à solidez, suscitando com simplicidade e clareza os valores aqui 

apresentados textualmente:

CrescimentoSuperação TecnologiaExcelência inovaçãoHumanismo

CorES DA LogomArCA
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VErSÃo VErTiCAL VErSÃo HorizoNTAL VErSÃo Em NEgATiVo
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Acreditação

em Diagnóstico
por Imagem
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Acreditação
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por Imagem

Programa de
Acreditação

em Diagnóstico
por Imagem

AzuL PADi - PANToNE 300C (AzuL CBr)
CmYK    -    100C     044m     000Y    000K
rgB     -    000r     121g    193B

AzuL ComPLEmENTo SELo - PANToNE 3115C
CmYK    -    063C     000m     018Y    000K
rgB      -     72r      195g      211B

BLACK 100%
CmYK    -    000C     000m     000Y    100K
rgB      -     000r     000g     000 B

Programa de
Acreditação

em Diagnóstico
por Imagem

unitom.com.br /UnitomCascavel @unitomcascavel 45 3333.4000 Rua Souza Naves, 3081 - Cascavel/PR
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Clínica Ortopédica 
Especializada em 
Cirurgia de Quadril
Voglia Ortopedia chega a Cascavel com personalidade, alma e propósito. 
Idealizada pelo médico Dr. Rafael Fenato, valoriza a abordagem clínica 
humanizada, o atendimento individualizado e a alta tecnologia. Nasce 
com a missão de ajudar pessoas a estarem livres de dor e com bons 
motivos para se moverem!

Dr. Rafael Fenato 
Diretor Técnico Médico  -  CRM-PR 23460 / RQE 962

“Hoje eu compreendo que cada um carrega con-
sigo o desejo de manter sua vida em movimento e de 
seguir o seu propósito. Acredito que milhares de pes-
soas estão deixando de viver em plenitude por causa 
de problemas ortopédicos.

Algumas dessas pessoas estão dispostas a darem o seu 
melhor na tentativa de vencer. É para essas pessoas que 
a Voglia Ortopedia existe. Ela foi pensada e criada com 
base na motivação que impulsiona cada movimento.

Todos os dias somos chamados para sair da inércia, ini-
ciar um movimento, dar o primeiro passo em busca de um 
objetivo, uma realização. No entanto, mais importante do 
que se movimentar, é ter um bom motivo para se mover.

Com essa premissa a clínica foi concebida, com base 
na motivação que existe por trás de cada ato, no nobre 
propósito de cada gesto, de cada pequeno passo e de 
cada iniciativa que movem a vida para um futuro melhor.

Com a missão de encontrar a causa de cada dor, e não 
apenas remediá-la, apresento a Cascavel e região inova-
ção e tecnologia internacional no tratamento das lesões 
do quadril.  Entendendo e respeitando a complexidade 
de cada paciente, priorizo o atendimento individuali-
zado, baseado na singularidade.

Personalidade, alma e propósito me fi zeram dedicar 
os últimos 13 anos aos cuidados das dores do corpo de 
pessoas que não se conformam em parar nunca e que 
desejam manter saúde e vivacidade.”

Inauguração da Voglia Ortopedia
Cascavel, 8 de julho de 2019.

Bem-vindo 
à Voglia 
Ortopedia
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A medicina ortopédica está em constante evolução e 
Dr. Rafael Fenato, em seus 13 anos de profi ssão, sempre foi 
inconformado com a dor. Por isso, não poupa esforços para 
ter em mãos tudo o que há de mais moderno e efi ciente para 
tratar as doenças do quadril. Com uma carreira de grandes 
realizações, tornou-se um especialista em ajudar pessoas 
com problemas ortopédicos a encontrarem a melhor forma 
de manter qualidade de vida e movimento. 

Sua ampla experiência fundamenta-se em três especia-
lizações, sete aperfeiçoamentos e 29 publicações científi -
cas. Constantemente busca suporte técnico internacional 
para transformar Cascavel e região em um centro de refe-

rência no tratamento das patologias do quadril. Para elevar 
seu padrão de excelência mantém contato com o idealizador da 
técnica minimamente invasiva de Videoartroscopia de Quadril, 
Dr. Thomas Byrd, de Chicago, Estados Unidos. 

Esperançoso com o futuro da Ortopedia, dedica-se à Univer-
sidade Federal do Paraná (UFPR), onde leciona como profes-
sor titular do curso de Medicina. Também desenvolve pesquisa 
relacionada ao quadril no Mestrado de Biociências e Saúde na 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). O espe-
cialista em Ortopedia e Cirurgia de Quadril, já atuou em São 
Paulo e reside em Cascavel há nove anos, cidade que escolheu 
para construir seu legado com a Voglia Ortopedia.

Uma carreira 
movida por 
experiência e 
conquistas
Dr. Rafael Fenato 
Diretor Técnico Médico  -  CRM-PR 23460 / RQE 962

2001-2006
Graduação em Medicina pela Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná (Unioeste), Cascavel-PR.

2005
Estágio no Departamento de Emergência da Louisiana 
State University, em New Orleans, Estados Unidos.

2007-2009
Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia pela 
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - SP 
(Famerp).

2009
Estágio no Serviço de Ortopedia Oncológica do Hospital 
de Câncer de Barretos - SP.

2010
• Residência Médica em Cirurgia de Quadril pela 

Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - SP 
(Famerp).

• Membro Titular da Sociedade Brasileira de 
Ortopedia e Traumatologia (SBOT).

• Pós-Graduação em Medicina do Trabalho pela 
Fundação Faculdade Regional de Medicina de São 
José do Rio Preto - SP (Funfarme).

2011
Oficial do 
Exército 
Brasileiro, 
5º Batalhão 
Logístico de 
Cascavel-PR

2012
Capacitação em 
Videoartroscopia de Quadril 
pela Arthroscopy Association 
of North America (AANA), em 
Chicago, Estados Unidos, com 
J.W. Thomas Byrd, MD, médico 
de referência mundial em 
cirurgia de quadril.

2015
Aperfeiçoamento em Revisão de Prótese de Quadril pela 
Stryker Latin América, em Nova Iorque, Estados Unidos.

2016-2018
Professor de Medicina na Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná (Unioeste). 

2018
• Professor de Medicina na Universidade Federal do 

Paraná (UFPR), Toledo-PR.
• Mestrando em Biociência e Saúde pela Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste).

2019
Inauguração da Voglia Ortopedia, Cascavel-PR.

LINHA DO TEMPODr. Rafael Fenato



Todos os dias Dr. Rafael Fenato se depara com pessoas que 
sofrem de problemas ortopédicos e não conseguem encontrar 
uma saída, sabe por quê? Porque elas estão desesperadas e 
cegas para tratar a dor. Isso mesmo, elas querem tanto eli-
minar a dor, que ficam dispostas e vulneráveis a quase tudo: 
um remédio novo, uma palmilha, um gel, um chá, uma mas-
sagem, uma dica do amigo ou do vizinho. E isso não é bom. 

Você já sentiu dor? Sentir dor não é nada normal. Mas 
você já se perguntou por que sentimos dor? 

A dor é uma resposta do organismo para se proteger de 
algo que está interferindo no seu funcionamento normal. 
Sem ela, não teríamos um aviso, ou seja, um sinal de alerta 
de possíveis agentes agressores. Imagina quando uma pessoa 
tem apendicite. Os sintomas neste caso são benéficos, pois 
comunicam a necessidade de ajuda e cirurgia. O problema é 
que quando não damos ouvidos as nossas dores corremos o 
grande risco de tratar apenas os sintomas e perdemos a opor-
tunidade de descobrir o gatilho da dor. É como se alguém com 
apendicite tentasse a cura com o uso de remédio para cólica.

Você conhece alguém que já deixou de fazer muitas coi-
sas que gosta por causa das dores em ossos, músculos ou 
articulações?

A rotina diária do cirurgião-ortopedista Dr. Rafael Fenato 
é repleta de pacientes que se conformaram com suas dores 
e sequer sabem qual é a sua doença.  E as justificativas são 
inúmeras, seja porque é atleta ou sedentário, alto ou baixo 
demais, um reclama da idade, outro fala que herdou da famí-
lia, mas nada disso convence e a culpa não é sua.

Todos nós achamos que controlamos o nosso corpo, que a 
dor já vai passar, que não tem problema. Ou, ainda, que somos 
padronizados a reagir a um estímulo de maneira igual, pela 
repetição, como se todos sentíssemos a mesma dor. Quem 
nunca ouviu: “aguenta firme, tem que suportar, logo passa”.

Para te ajudar a enfrentar tudo isso, a Voglia Ortopedia 
está disposta a ir além, a quebrar um paradigma cultural 
e encontrar a fonte do seu problema. Além do médico, da 
infraestrutura e de ferramentas aprimoradas também é fun-
damental que o paciente deseje melhorar.  Todo ser humano 
é movido por decisões, quando a pessoa se conforma com a 
dor e não busca ajuda, está decidindo permanecer doente.

O futuro 
do tratamento 
das doenças de 
quadril já chegou 
a Cascavel

Focada em encontrar e eliminar a 
causa da dor, a Voglia Ortopedia 
conta com tecnologia e abordagem 
individualizada para garantir 
qualidade de vida a pessoas que 
convivem com problemas no quadril.

Dr. Rafael Fenato 
Diretor Técnico Médico  -  CRM-PR 23460 / RQE 962

Hoje, por exemplo, tecnologias seguras e avançadas aju-
dam a preservar cartilagem e a devolver mobilidade. No 
entanto, a demora na busca do tratamento pode acarretar 
a necessidade de intervenções cada vez mais complexas. Há 
pouco mais de 15 anos, lesões leves de cartilagem do quadril 
não eram tratadas. Esperava-se piorar para realizar um pro-
cedimento mais invasivo de substituição completa da arti-
culação com a prótese de quadril. Com o avanço de técnicas 
e protocolos de tratamentos biológicos, temos tecnologia 
suficiente para preservar tecidos e reabilitar precocemente 
estes indivíduos. Esta, provavelmente, foi a área da Ortope-
dia que apresentou a maior e mais expressiva evolução nos 
últimos anos.

Seja para lesão de cartilagem, alteração do formato da 
cabeça do fêmur ou lesão do lábio acetabular, a cirurgia de 
videoartroscopia apresenta excelentes resultados, quando 
realizada no início da doença. Chamada também de cirurgia 
minimamente invasiva, apresenta menos dor e retorno mais 
rápido à rotina do que uma cirurgia tradicional.

Então, antes de se acostumar com uma dorzinha chata 
no quadril, busque alguém qualificado para saber a causa da 
sua dor. Cuide bem do seu corpo, afinal é ele que te leva até 
onde sua vontade deseja.

CRM-PR 23460 / RQE 962
Ortopedista e Especialista em Cirurgia de Quadril, Membro 
Titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, 
Professor de Medicina na Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), em Toledo-PR (SBOT).

O QUE TE 
MOVE?

Dr. Rafael Fenato 

“Minha missão como médico 
é descobrir a causa da dor 

do paciente. Para cada tipo 
de problema diagnosticado 

existem tratamentos e 
tecnologias específicas. 
Dois pacientes, mesmo 

com patologias parecidas, 
exigem uma abordagem 

clínica totalmente diferente e 
personalizada. Sendo assim, o 
atendimento humanizado e 
o tratamento individualizado 
garantem mais qualidade de 

vida aos pacientes que passam 
pela Voglia Ortopedia.”

SEU 
QUADRIL 
DÓI?
VOCÊ SABE 
A CAUSA 
DA DOR?



Harmonia e equilíbrio transformam a percepção 
do espaço em um local agradável e receptivo. A 
identidade da Voglia Ortopedia está presente em 
todos os seus ambientes, com vários recursos para 
quebrar a monotonia do padrão branco.

Dr. Rafael Fenato inaugura clínica 
moderna, acessível e aconchegante 
em área nobre de Cascavel.

Harmonia 
e equilíbrio 
da estrutura ao 
atendimento

Dr. Rafael Fenato   -  Diretor Técnico Médico
CRM-PR 23460 / RQE 962

Recepção: dois espaços 
integrados, ambien-
tados com música e a 
experiência de desfrutar 
um chá cítrico com 
notas de canela sentado 
em um sofá de couro. 
Por um momento, você 
até esquece que está em 
uma clínica médica!

Moderna, funcional e, ao mesmo 
tempo, aconchegante, a clínica 
explora materiais nobres e belas obras 
de arte, que conferem um resultado 
único e arrojado, com ares de casa.

Localizada no térreo do Edifício Green - 
Centro Integrado de Saúde, a Voglia 
Ortopedia tem acessibilidade garantida 
pelo estacionamento privado, com 
desembarque direto na porta da clínica.



A divina proporção é fundamentada na har-
monia das formas e dos movimentos que regem 
o equilíbrio dos corpos, não só do corpo humano, 
mas sim do Universo como um todo. O Homem 
Vitruviano é o resultado de uma relação íntima 
da arte com a matemática. A versão mais  famosa 
do desenho foi feita por Leonardo da Vinci e, de 
acordo com especialistas, é baseada nos estu-
dos do arquiteto romano Marcus Vitruvius Pollio 
- sobre as proporções do corpo humano. Essa 
tamanha perfeição só poderia ser conseguida por 
um ser divino e inspirou a Voglia Ortopedia, que 
também acredita na beleza do corpo humano e se 
coloca na condição de auxiliar a obra da criação.

HOMEM VITRUVIANO
Inspiração do conceito 
Voglia Ortopedia

O ortopedista Dr. Rafael Fenato e a esposa, Dra. Stella 
Albuquerque Fenato, odontóloga.

CLÍNICA 
ORTOPÉDICA 
ESPECIALIZADA 
EM CIRURGIA 
DE QUADRIL

vogliaortopedia.com.br

Rua Maranhão, 790
Edifício Green (Térreo)  
Cascavel/PR

(45) 3306.7172
(45) 9 8812.9842

Dr. Rafael Fenato  -  Diretor Técnico Médico  -  CRM-PR 23460 / RQE 962



56 . Setembro | Outubro 2019 57 . Setembro | Outubro 2019Setembro | Outubro 2019 . 56 Setembro | Outubro 2019 . 5756 . Setembro | Outubro 2019 57 . Setembro | Outubro 2019Setembro | Outubro 2019 . 56 Setembro | Outubro 2019 . 57



58 . Setembro | Outubro 2019 59 . Setembro | Outubro 2019Setembro | Outubro 2019 . 58 Setembro | Outubro 2019 . 59



60 . Setembro | Outubro 2019 61 . Setembro | Outubro 2019Setembro | Outubro 2019 . 60 Setembro | Outubro 2019 . 6160 . Setembro | Outubro 2019 61 . Setembro | Outubro 2019Setembro | Outubro 2019 . 60 Setembro | Outubro 2019 . 61



62 . Setembro | Outubro 2019 63 . Setembro | Outubro 2019Setembro | Outubro 2019 . 62 Setembro | Outubro 2019 . 6363 . Setembro | Outubro 2019 Setembro | Outubro 2019 . 6362 . Setembro | Outubro 2019 Setembro | Outubro 2019 . 62



64 . Setembro | Outubro 2019 65 . Setembro | Outubro 2019Setembro | Outubro 2019 . 64 Setembro | Outubro 2019 . 6564 . Setembro | Outubro 2019 65 . Setembro | Outubro 2019Setembro | Outubro 2019 . 64 Setembro | Outubro 2019 . 65



66 . Setembro | Outubro 2019 67 . Setembro | Outubro 2019Setembro | Outubro 2019 . 66 Setembro | Outubro 2019 . 6766 . Setembro | Outubro 2019 Setembro | Outubro 2019 . 66



68 . Setembro | Outubro 2019 69 . Setembro | Outubro 2019Setembro | Outubro 2019 . 68 Setembro | Outubro 2019 . 69Setembro | Outubro 2019 . 69

Muito se fala dos perigos que o sal pode 
causar no organismo. Isso não ocorre à toa, pois 
a lista de problemas é realmente extensa. Mas 
por outro lado, o sal é uma substância essen-
cial para a vida. Nossas células precisam dele 
o tempo todo; sem ele, fi cariam desidratadas e 
perderiam seu volume normal. O sal também 
aumenta os movimentos peristálticos dos intes-
tinos, estimula a produção de energia, controla 
o ritmo cardíaco, auxilia no funcionamento dos 
rins, além de ser muito importante para quem 
pratica mais de uma hora de exercícios físicos, 
pois ajuda a repor o sódio perdido com o suor. 

Agora a questão: se ele é vital para o bom 
funcionamento do organismo, quando passou a 
ser considerado um dos vilões da saúde? Quan-
do nós passamos a exagerar na dosagem. Ou 

Quem decide é você!

vilão ou mocinho?

S A L

seja, a culpa não está no sal, mas na quantidade 
que consumimos.

O consumo ideal de sal deve ser de 5 gra-
mas por dia, mas o brasileiro chega a consumir 
de 12 a 15 g/dia, conforme pesquisa da Organi-
zação Mundial de Saúde. Esta conta inclui tanto 
o sal utilizado no preparo dos alimentos como 
o que consta nos produtos industrializados, que 
o utilizam (em grande quantidade) como con-
servante. 

A Organização Pan-Americana de Saúde 
(OPAS) já chegou a convocar a indústria ali-
mentícia para reduzir o sal em seus produtos, 
especialmente naqueles destinados às crianças. 
Paralelamente, está fazendo um chamamento 
para que as famílias preparem mais refeições 
em casa e com ingredientes frescos.

OS POPULARES
- Sal refi nado: é o mais conhecido e utili-

zado nas cozinhas em geral. Por possuir uma 
textura fi na, se mistura com facilidade aos mais 
diversos pratos. Assim como o sal marinho, é 
proveniente da evaporação da água do mar, mas 
devido ao sistema de refi namento para retirada 
das impurezas e branqueamento, acaba perden-
do boa parte de minerais. Após o refi namento, 
passa por um processo de iodação, pois a defi -
ciência do iodo no organismo pode desencade-
ar doenças. 

- Sal grosso: é obtido pela extração mine-
ral ou por meio da concentração e secagem da 
água do mar. Por não passar pela refi nação, co-
mo o sal fi no, normalmente não possui aditivos 
químicos e evita o ressecamento dos alimentos.

Diversidade
Atualmente há vários tipos de sal no merca-

do, com diferentes quantidades de sódio e outros 
minerais, cores e texturas. Aqui listamos alguns 
tipos de sal para te ajudar a variar na cozinha:

• Sal marinho: é raspado manualmente da 
superfície de lagos de evaporação. Por não pas-
sar por processo térmico ou de branqueamento, 
mantém os microminerais e nutrientes (inclusi-
ve o iodo) que o sal refi nado perde no processo 
de industrialização. 

• Sal do Himalaia: Possui mais de 80 mine-
rais, entre eles cálcio, magnésio, potássio, cobre 
e ferro. Por causa da presença desses minerais, 
tem cor rosada e um sabor suave. 

• Sal negro: originário dos vulcões da Índia, 
tem um sabor sulfuroso. Não é refi nado. Possui 
cloreto de sódio, cloreto de potássio e ferro. 

• Sal do Havaí: é rico dióxido de ferro e po-
de ser incorporado em molhos, saladas, vegetais 
e grelhados de carne vermelha.

• Sal light: possui teor reduzido de sódio 
(50% de cloreto de sódio e 50% de cloreto de 
potássio). É indicado para condimentar e con-
servar alimentos.

• Sal líquido: de sabor suave, é obtido a par-
tir da dissolução de um sal com alto grau de 
pureza, livre de aditivos. 

Composição do sal
O sal possui em sua composição cloro (Cl) 

e sódio (Na). Por isso é conhecido como cloreto 
de sódio (NaCl). Um grama de sal possui 400 
mg de sódio e 600 mg de cloro.

O consumo diário de sal deve ser de 5 gramas,
o equivalente a menos de uma colher de chá rasa

Fontes: Organização Pan-Americana da Saúde; Revista Superinteressante e Saúde News 68 . Setembro | Outubro 2019
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Para os tutores de pets, nada melhor do que saber que o seu peludinho está 
saudável, não é mesmo? Mas é preciso que alguns cuidados especiais sejam 
tomados para que o animalzinho tenha uma vida longa e feliz ao seu lado. 

As doenças cardíacas são bastante comuns nos nossos Pets, principalmente 
com o avanço da idade. Muitas doenças cardíacas evoluem de forma silenciosa 
e apresentam sinais clínicos somente em estágio bastante avançado.  
Por esse motivo, o diagnóstico precoce é fundamental. Isso vale para os cães 
e para os gatinhos também! Com o acompanhamento médico correto, várias 
medidas preventivas podem ser tomadas para melhorar a qualidade de vida 
do seu pet.

Se o seu cão ou gato tem mais de 6 anos de idade, recomenda-se um check-up 
cardíaco anual. Caso haja necessidade, o médico veterinário poderá indicar 
exames mais frequentemente, a depender de cada paciente.

- Insuficiência cardíaca congestiva: diminuição progressiva da capacidade do 
coração de bombear o sangue. Essa condição pode acarretar problemas 
graves de oxigenação e comprometer demais órgãos e a saúde do seu pet, 
podendo causar a morte.

- Arritmias: distúrbio do batimento cardíaco (muito acelerado, muito lento ou 
irregular), podendo inclusive, causar morte súbita.

- Endocardiose valvar mitral e tricúspide: essa doença causa o espessamento 
das válvulas mitral e tricúspide, comprometendo a função hemodinâmica, ou 
seja, o sangue não será bombeado como deveria a fim de suprir a necessidade 
do corpo. 

- Dirofilariose (Verme do Coração): causada por um verme que invade o 
coração e pode ser letal. Essa doença tem PREVENÇÃO e pode ser evitada 
com aplicação de um vermífugo específico, com uma dose anual!

Além de uma boa avaliação física, auscultação de coração e pulmão, é 
importante para o médico veterinário conhecer todo o histórico clínico 
do paciente, para que possa indicar os exames complementares 
necessários, tais como: AFERIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL; 
ELETROCARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRAFIA e RADIOGRAFIA DE 
TÓRAX.

O Hospital Veterinário Vida Pets possui Pronto Atendimento 24 horas, Centro 
Cirúrgico Completo, Internamento Monitorado, Laboratório próprio de Análises 
Clínicas, Raio-X Digital, Ultrassonografia Veterinária, UTI Completa, Laboratório 
de Diagnóstico por Imagem e muito mais. AQUI SEU PET ESTARÁ SEMPRE EM 
BOAS MÃOS!

SETEMBROvermelho
UM ALERTA SOBRE A IMPORTÂNCIA 
DE CUIDAR DA SAÚDE DO 
CORAÇÃO DOS PETS.

Você já levou seu pet fazer exames do coração? 

Acesse 
esse conteúdo 
completo em 
nosso blog: 

Algumas condições clínicas que podem resultar de uma 
doença cardíaca:

Quais exames devo fazer na consulta cardiológica?

Virgílio Formighieri, 321  
Próximo ao Corpo de Bombeiros 
Ciro Nardi - Cascavel/PR

(45) 3097-4512

�   hospitalvidapets   �  vidapets 

www.vidapets.com.br/saude-do-coracao-dos-pets/

#ameseupet

Dra. Jéssica Gregolin
aferindo a pressão da Kuki
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Gastroclínica Cascavel
comemora 30 anos 

Fotos: Romy Tanaka

Sonia Bressiani Solek, Ana Cleia
de Liz Alves, Carolina Bragagnollo
e Andresa Mohr Lau Piva

Daniela, Mauro Bonatto e 
Fábio Scarpa

Andrea e Cesar ShiratoriHi Kyung Ann e Suemi Shimizu 
Saruhashi

Corpo clínico e colaboradores

Mauro Bonatto e Danilo Galletto

Equipe médica

No dia 5 de agosto, a direção da Gastroclínica Cascavel recebeu amigos de longa 
data, parceiros e a imprensa local para um jantar em comemoração aos 30 anos do seu 
centro médico, que se tornou referência nacional e internacional no diagnóstico e tra-
tamento de doenças do aparelho digestivo. As homenagens de grandes nomes da medi-
cina brasileira aos sócios-fundadores Tomaz Massayuki Tanaka, Univaldo Etsuo Sagae e 
Mauro Willemann Bonatto, e os depoimentos de pacientes e amigos dos demais anfi -
triões, Ricardo Tsuchiya, Carlos de Carvalho, Andrea Shiratori, Nilson Zortea, Doryane 
dos Reis Lima, Helin Minoru Matsumoto, Gustavo Kurachi, Ivan Roberto Orso, Rodrigo 
Nitsche e Lílian Cabral P. dos Santos, deram o tom de surpresa e emoção à noite festiva. 
Confi ra os registros do evento, realizado na Casa do Marquês, em Cascavel.
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Parte da equipe da
Sorrifácil Cascavel

Dezenas de convidados comparece-
ram ao coquetel de inauguração

O presidente da rede Sorrifácil,  
Everson Baptista, Jaynne e Denis

Os irmãos Jaynne e Denis Luchini

A dentista e sócia-proprietária da 
Sorrifácil Cascavel, Jaynne Luchini

Momento especial do brinde

Emanoelle Beltran, Jaynne Luchini
e Nathália Sartorato

Ofi cialmente inaugurada

Fotos:  Contelle

Clínica Sorrifácil 
inaugura em Cascavel

Um coquetel marcou a inauguração da Clínica Sorrifácil, no dia 08 de agosto, 
em Cascavel. A odontóloga e administradora da unidade, Jaynne Luchini, recebeu 
convidados, imprensa e autoridades. Na ocasião, Jaynne agradeceu a presença de 
todos e o apoio do irmão, Denis Luchini, sócio da clínica. A Sorrifácil está há 13 
anos no mercado e possui mais de 100 clínicas espalhadas pelo país. Agora, os 
cascavelenses vão ter uma nova experiência na hora de cuidar da saúde bucal.



Stella, Rafael e Ildemar Canto

Humberto Arges Junior,
Stella e Rafael

Eduardo e Sandra Dall’Oglio com 
Dayane e Guaracy Perin Jr.

Carlos, Rafael e Lilimar Puppi Mori

Rafael, Stella, Lúcia e José Fenato Leo e Marcia Albuquerque,
Rafael e Stella

Rafael e Stella Fenato Kelly, Rafael, Stella e Fábio Motter

Fotos:  Viver Mais Comunicação

Voglia ortopedia surpreende
com inauguração memorável 

A inauguração da Voglia Ortopedia, em 08 de agosto de 2019, entrou para a 
história da medicina local, transformando Cascavel em uma referência no tratamento 
das lesões de quadril. Idealizada pelo ortopedista e traumatologista Dr. Rafael Fenato, 
a nova clínica valoriza o atendimento individualizado, aliando a ampla experiência 
do médico com as mais modernas tecnologias. Especializado em cirurgia de quadril, 
sua missão está focada em ajudar pessoas a estarem livres da dor e manterem-se 
em movimento. Doutor Rafael, ao lado da esposa, a odontóloga Stella Albuquer-
que Fenato, recebeu familiares, classe médica, autoridades, professores, pacientes, 
colaboradores e amigos que prestigiaram o início desta nova etapa em sua carreira. 
Coquetel refi nado, decoração impecável, música ao toque de violinos e violoncelos, 
elegância e bate-papos transformaram a ocasião em uma noite inesquecível.

Confira mais fotos

www.revistasaudenews.com.br
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Nilson, Stella, Rafael e Alda Vicentin

Bispo Mauro Aparecido dos Santos, 
Stella e Rafael Fenato e Padre Jorge 
Ricardo Lindner

Leandro e Susani Silveira com
Michelli Guedes e Sandro Viapiana

Celia e Norton Saffi , Carlos Galvão
e José Fernando

Maurício Rezende, Rafael,
Stella e Rafael Scheffer

Mariana e Americo Kawai

Rose, Rafael, Stella e Mauro Bonatto

Nereide dos Anjos, Stella e Rafael

Leonel Ferreira  e Ovídio Rohde Sonia, Miguel Farah Filho,
Rafael e Stella
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Danielle Bonatto, Rafael, Stella
e Mário César Delai Ribeiro

Diego de Oliveira, Rafael Fenato,
Carolina de Paula Soares
e Rafael Garcia

Rafael, Stella e Reginei Módolo 
(Padre Zico)

Everton Dutra e Michelle
Varachin Garcia

Gerda e Karin Erdmann

Carlos Eduardo, Karla
e Luiza Sakuma

Rafael, Stella e Júlio Rover

Stella, Rafael e Gerson T. Uchimura

Denise Fontana e StellaMarcelo Santa Cruz, Luciana Bailak,
Rafael e Stella, Dayane e Guaracy

Rafael, Sandra Lopes e Stella

Mariana Base, Rafael, Stella
e Gelisa Lise

Rafael, Stella, Carolina e Geser SoaresRafael, Stella e Marcio Pacheco

Marinês Toigo e Caio Gottlieb

Michelle Herrmann, Stella, Rafael
e Vanice Fiorentin

Lísiane e Daniel Pavan

Marta e Marcos Boschirolli

O casal Miriam, Marcos
Roberto Teixeira com Stella

Liliane Bonatto, Rafael, Stella,
José Alberto Drummond e Lara

Confira mais fotos

www.revistasaudenews.com.br
Confira mais fotos

www.revistasaudenews.com.br

Maurício                       Ferruci

Massagista

Massoterapeuta

45 3227-6654 | 45 99987-9505

Rua Fortunato Bebber, 513 
Pacaembu • Cascavel • PR

•Técnica Oriental de Massagem
•Reflexologia
•Massoterapia
•Massagem Manual
•Quiropraxia
•Relaxante
•Desportiva
•Reabilitação Física 
•Drenagem Linfática
•Dores nas Costas 
  (Coluna Vertebral)
•Dores Cansadas
   (Braços e Pernas)
•Dores Musculares
   (câimbras)
•Ciatalgia
   (nervo ciático)
•Cervicalgia
   (torcicolo)
•Dores de Cabeça
•Tensão Nervosa
•Lombalgia
• Stress





86 . Setembro | Outubro 2019 87 . Setembro | Outubro 2019Setembro | Outubro 2019 . 86 Setembro | Outubro 2019 . 87



88 . Setembro | Outubro 2019 89 . Setembro | Outubro 2019Setembro | Outubro 2019 . 88 Setembro | Outubro 2019 . 8988 . Setembro | Outubro 2019 89 . Setembro | Outubro 2019Setembro | Outubro 2019 . 88 Setembro | Outubro 2019 . 89



90 . Setembro | Outubro 2019 91 . Setembro | Outubro 2019Setembro | Outubro 2019 . 90 Setembro | Outubro 2019 . 91



92 . Setembro | Outubro 2019 93 . Setembro | Outubro 2019Setembro | Outubro 2019 . 92 Setembro | Outubro 2019 . 9393 . Setembro | Outubro 2019 Setembro | Outubro 2019 . 93



94 . Setembro | Outubro 2019 95 . Setembro | Outubro 2019Setembro | Outubro 2019 . 94 Setembro | Outubro 2019 . 9594 . Setembro | Outubro 2019 Setembro | Outubro 2019 . 94 95 . Setembro | Outubro 2019 Setembro | Outubro 2019 . 95



96 . Setembro | Outubro 2019 97 . Setembro | Outubro 2019Setembro | Outubro 2019 . 96 Setembro | Outubro 2019 . 9796 . Setembro | Outubro 2019 Setembro | Outubro 2019 . 96



98 . Setembro | Outubro 2019 99 . Setembro | Outubro 2019Setembro | Outubro 2019 . 98 Setembro | Outubro 2019 . 9999 . Setembro | Outubro 2019 Setembro | Outubro 2019 . 99



100 . Setembro | Outubro 2019 101 . Setembro | Outubro 2019Setembro | Outubro 2019 . 100 Setembro | Outubro 2019 . 101100 . Setembro | Outubro 2019 101 . Setembro | Outubro 2019 Setembro | Outubro 2019 . 101



102 . Setembro | Outubro 2019 103 . Setembro | Outubro 2019Setembro | Outubro 2019 . 102 Setembro | Outubro 2019 . 103103 . Setembro | Outubro 2019 Setembro | Outubro 2019 . 103



104 . Setembro | Outubro 2019 105 . Setembro | Outubro 2019Setembro | Outubro 2019 . 104 Setembro | Outubro 2019 . 105



106 . Setembro | Outubro 2019 107 . Setembro | Outubro 2019Setembro | Outubro 2019 . 106 Setembro | Outubro 2019 . 107



108 . Setembro | Outubro 2019 109 . Setembro | Outubro 2019Setembro | Outubro 2019 . 108 Setembro | Outubro 2019 . 109

FAÇA 1 SEMESTRE

EM APENAS 2 MESES.

CASCAVEL 3O38-2625

Você não precisa esperar até o próximo semestre para estudar inglês.
Comece agora mesmo com o módulo do Semi-Intensive.

Assim, você fica mais próximo de conquistar o domínio do inglês.

A inFlux garante o domínio do seu inglês com resultado comprovado 
pelo TOEIC - um dos principais testes de proficiência em inglês, 
reconhecido no mundo todo. 

Imagine você investir seu tempo e dinheiro em 
um curso de inglês, e mesmo dando seu 
melhor, ao final não conseguir o domínio do 
idioma.

Não arrisque perder tempo e dinheiro
com inglês sem garantia.

Inglês e Espanhol

Rua Maranhão, 121O - Centro
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O Centro Acadêmico de Medicina Rui Al-
meida (CAMERA) promoveu, nos dias 15, 16 
e 17 de agosto, o III Congresso Médico Uni-
versitário do Oeste do Paraná (COMUOPAR). 
O congresso teve como tema “Os Desafios 
da Medicina de Emergência no Brasil” e te-
ve como finalidade a atualização e dissemi-
nação de conhecimentos. Durante três dias, 
a programação contou com várias atividades 
como cursos teóricos e práticos, exposição de 
trabalhos científicos em formato de painéis 
e palestras. Destacamos a presença de reno-
mados profissionais como o coordenador de 
Diretrizes Brasileiras de Emergências Cardio-
vasculares, Dr. Sérgio Timermam e, também, 
Dr. Jorge Ribera que trabalhou no resgate de 
vítimas no rompimento da barragem de Bru-
madinho, Minas Gerais. 

Estudantes de medicina e o palestrante Dr. Rodrigo Martinez de Mello Vianna

Palestra de abertura

Desafios da Medicina de
Emergência no Brasil 

Participantes do Curso de
Interpretação de Eletrocardiograma

Comuopar recebeu mais de 650 congressistas

Alunas de medicina que integram a
comissão organizadora do evento

“É fundamental o estudante de medicina conhecer a base da 

interpretação do eletrocardiograma, com o objetivo de avaliar 

se o paciente sofre de um grave problema cardiológico no ins-

tante em que ele dá entrada no pronto-socorro. As doenças 

cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo e o 

exame de eletrocardiograma pode mudar essa realidade com a 

orientação imediata e correta do médico”.  

Dr. Luiz de Castro Bastos
Cardiologista Intervencionista –
Curso de Interpretação
de Eletrocardiograma
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“O trabalho de atendimento de emergência nas ruas é um gran-

de desafio, pois envolve o equilíbrio entre o preparo técnico e 

o mental. É um cenário de muita tensão. Além disso, o médico 

socorrista deve tratar o paciente ferido com mais humanismo e 

intervir no momento certo para salvá-lo. Como vivencio muitas 

situações semelhantes, sempre aconselho os acadêmicos a se de-

dicarem nos estudos, a cumprirem o protocolo e a terem consci-

ência da importância do trabalho em equipe.” 

Dr. Maurício Lemos
Médico socorrista do SAMU/SIATE de Maringá - Intervenção
de vítimas presas às ferragens

“A cada edição, o Comuopar traz médicos renomados para 

compartilharem conhecimentos sobre as atualizações na área da 

saúde, protocolos e experiências do cotidiano. O objetivo deste 

congresso é difundir informações para o maior número de pesso-

as sobre o atual cenário da Medicina de Emergência no Brasil.”

Priscila Martins
Coordenadora do Comuopar

“O futuro do transplante está baseado em três direcionamen-

tos: o desenvolvimento de remédios com menos efeitos colate-

rais; a regeneração ou a criação de novos órgãos e, por fim, o 

transplante de órgãos de animais em pessoas. São novas tecno-

logias e procedimentos como esses que nos estimulam a buscar 

conhecimento em congressos médicos, tanto para aperfeiço-

amento, quanto para o desenvolvimento de novas técnicas.”

Dr. Rodrigo Martinez de Mello Vianna
Chefe do Departamento de Transplantes 
do Jackson Memorial Hospital de
Miami, Estados Unidos -
O quebra-cabeça de nossas
carreiras: trajetória nos EUA
e o futuro do transplante
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Alguns exames ginecológicos, que investigam a 
reserva ovariana e outros hormônios que analisam as 
chances de uma gravidez saudável, deveriam ser so-
licitados a todas as pacientes que já passaram dos 30 
anos, mesmo que elas ainda não manifestem o desejo 
de serem mães. “O ideal seria que as mulheres ava-
liassem a reserva ovariana como rotina ginecológica 
por volta dos 30 anos, pois muitas mulheres já terão 
o estoque de óvulos menor do que o esperado para a 
idade, ou seja, ela pode ter 32 anos e ter uma quan-
tidade de óvulos de uma mulher mais velha, de 38 
anos, por exemplo, e a única maneira para descobrir 
isso é através de exames específi cos, como o ultras-
som transvaginal para contagem de folículos antrais 
e a avaliação do hormônio antimülleriano, que nor-
malmente só são solicitados se a mulher manifesta a 
vontade de ser mãe”, atesta o Dr. Rodrigo Rosa, médi-
co especializado em ginecologia, obstetrícia e repro-
dução humana, autor de livros sobre o tema, como 
“Ginecologia e Obstetrícia - Casos Clínicos”, lançado 
em 2013, e coautor do “Atlas de Reprodução Huma-
na”, da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana.

Para o especialista, deixar para avaliar a fertilidade 
depois pode ser muito tarde. “Esses dois exames de-
veriam ser incorporados aos pedidos dos ginecologis-
tas gerais, que costumam se preocupar mais com as 
doenças ligadas à parte ginecológica, como mioma, 
HPV, câncer, tumor de ovário, nódulos na mama, mas, 
não se preocupam com a fertilidade da mulher e não 
orientam as pacientes adequadamente sobre a ques-
tão da reserva ovariana e as chances de engravidar em 
cada idade”, alerta Rosa.

Segundo o ginecologista, a medida preventiva aju-
daria muitas mulheres a realizar seu sonho e evitaria 
muitas surpresas desagradáveis. Sabe-se, hoje, que 
as chances de gravidez dependem muito da idade 
da mulher. “Quanto mais jovem ela for, maior será 
a chance de gestação. Porém, acontece uma queda 
progressiva na taxa de gravidez a partir dos 35 anos 
e, depois, ela se torna mais abrupta ainda”, esclarece 
o profi ssional.

O congelamento de óvulos é a melhor saída 
para mulheres que chegam aos 30 anos e

ainda não sabem se querem ser mães

A chance de engravidar, em relação ao número de 
tentativas por mês, é de 20% aos 25 anos, 15% aos 35 
anos e, depois, a queda é relativamente baixa ao lon-
go de dez anos, mas é abrupta. Aos 40 anos, a chance 
de gravidez cai para apenas 5%, e aos 43 anos para 
2%. “O estoque de óvulos da mulher vai reduzindo ao 
longo do tempo, e além de perder em quantidade, a 
qualidade da reserva ovariana também é comprome-
tida”, explica Rosa.

Congelamento de óvulos é alternativa segura
O congelamento de óvulos é uma opção segura 

para quem já passou dos 30 anos e não sabe ainda se 
quer ser mãe. “Essa opção deveria ser oferecida pa-
ra as mulheres por volta dos 30 anos, porque quanto 
mais jovem ela fi zer o congelamento, mais chance te-
rá de engravidar no futuro. A melhor idade para fazer 
o congelamento de óvulos com um bom custo bene-
fício é aos 35 anos, porque a mulher que chegou a 
essa idade e não tem ainda o desejo de engravidar a 
curto ou médio prazo, ela pode se benefi ciar muito do 
congelamento de óvulos para ter uma chance maior 
de gravidez no futuro.

Segundo o Dr. Rodrigo Rosa, quanto mais jovem 
a mulher congelar seus óvulos maior será a chance 
de gravidez no futuro, mas o congelamento de óvu-
los não é uma garantia de fertilidade, é uma tentativa 
de postergar. “Nenhum método contraceptivo impede 
essa perda progressiva de óvulos. O anticoncepcional 
faz a mulher não liberar o óvulo, mas a perda de folí-
culos e a diminuição desse estoque de óvulos é contí-
nua, independentemente se ela usa anticoncepcional 
ou não, e ainda se menstrua ou não. Então, muitas 
mulheres acham que o fato de elas usarem pílula 
contínua e não menstruarem, elas estão poupando os 
óvulos, mas isso não é verdade”.

Vale destacar também que não é só a quantidade 
de estoque ovariano que deve ser levada em conta na 
hora de se optar pelo congelamento. A qualidade do 
óvulo também é comprometida com o passar do tem-
po, aumentando consideravelmente o risco de aborto. 

“De todas as mulhe-
res que engravidam 
aos 30 anos, cerca 
de 15% tem aborto 
espontâneo; aos 35 
anos esse índice so-
be para 20%; aos 40 
anos, cerca de 40% 
das mulheres que 
engravidam espon-
taneamente têm uma 
perda gestacional; e aos 
42 anos esse índice já atin-
ge 50% das mulheres”, relata 
o médico.

É válido considerar também 
que 35 anos é uma média, porque 
existem mulheres que têm uma reser-
va ovariana diminuída e podem ter uma 
falência ovariana muito antes dos 40 anos. 
Portanto, é muito importante essa investiga-
ção prévia, além de um planejamento fa-
miliar, porque se a mulher desejar 
aguardar mais quatro ou cin-
co anos para engravidar, por 
exemplo, ela já terá que 
tomar essa medida, ou 
seja, congelar os óvu-
los, principalmente se 
ela pensa em ter mais 
de um fi lho.

Como acontece o 
congelamento de óvu-
los?

Uma das técnicas mais 
modernas utilizadas para 
congelamento de óvulos é co-
nhecida como vitrifi cação. Duran-
te este processo, os óvulos são envol-
vidos em uma solução gelatinosa com 
alta concentração de crioprotetor – uma 
substância utilizada para proteger o tecido 
biológico de danos que podem ser causados pelo 
congelamento ou criopreservação. Em poucos minutos, os 
óvulos chegam à temperatura de -196°C nos tanques de nitrogênio líquido. Segundo Rafael Portela, biomédico e 
embriologista da Genics Medicina Reprodutiva, a solução crioprotetora impede a formação de cristais e conserva 
a estrutura celular intacta. “A evolução desta biotecnologia, principalmente com a diminuição da formação de 
cristais de gelo no citoplasma do óvulo, fez da vitrifi cação uma técnica segura e de resultados bem estabelecidos 
no mundo todo. No Brasil não é diferente, tanto os laboratórios de alta complexidade quanto os embriologistas 
são preparados para realizar esse procedimento”, explica.

Custos
O congelamento de óvulos está se tornando cada vez mais acessível. Atualmente, na maioria das 
clínicas de reprodução humana, a técnica sai por volta de R$ 12 a 15 mil reais e a manutenção sai, 
em média, R$ 1.000 ao ano.

A partir dos 30 anos, a reserva ovariana diminui cada vez mais, reduzindo as
chances de gravidez. A qualidade do óvulo também é comprometida com

o passar do tempo, aumentando o risco de aborto espontâneo

Fonte:  Genics Medicina Reprodutiva
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O Instituto Vascular, em parceria com as Ligas Acadê-
micas de Angiologia e Cirurgia Vascular da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) e Centro Universitá-
rio FAG, promoveu nos dias 23 e 24 de agosto a 4ª edição 
do Curso de Atualização em Angiologia e Cirurgia Vascular, 
no auditório do Hospital Gênesis, em Cascavel. O encontro 
científi co reuniu estudantes de medicina e profi ssionais da 
área, que debateram sobre a prevenção e o diagnóstico das 
principais doenças do sistema vascular, bem como os avan-
ços de novas tecnologias em procedimentos.

Os temas abordados durante os dois dias foram: vasculi-
tes, trombose venosa em pacientes com câncer, diagnóstico 
de úlceras, varizes, aneurismas, doença arterial periférica, 
entre outros assuntos. Os médicos Dr. Marcio Augusto No-
gueira, Dr. Marcio Jachetti Maciel, Dr. Ricardo Araújo, Dr. 
Americo Kawai, Dr. Rafael Mendes Moroni, Dr. Reginaldo 
Andrade, Dr. Carlos Schreiner, Dr. Antonio Trigo Rocha e Dr. 
Ricardo Araújo compartilharam os seus conhecimentos com 
os participantes do evento. 

Após o encerramento do Curso de Atualização de An-
giologia e Cirurgia Vascular, Dr. Jeferson Freitas Toregeani 
coordenou o II Curso de Punções Ecoguiadas, no laborató-
rio de habilidades do Hospital São Lucas. Os participantes 
receberam orientações sobre punções vasculares, princípios 
básicos, materiais comumente utilizados, além de noções de 
ultrassonografi a e treinamento com punção em moldes de 
gelatina (hands on). Neste curso, os alunos também apren-
dem a posicionar corretamente o paciente, a escolher a me-
lhor veia para instalar um acesso venoso e, também, a exe-
cutar a sequência correta para um procedimento de sucesso.

Curso de Angiologia e
Cirurgia Vascular atualiza

conhecimentos de
profi ssionais

e acadêmicos

Estudantes e profissionais alinham técnica
e prática em curso de atualização 

“O curso serve para atualizar tanto os acadêmicos como os mé-

dicos sobre as mudanças que acontecem de um ano para o outro 

na área, as quais infl uenciam diretamente no atendimento dos pa-

cientes. Se você não renova seus conceitos, fi cando desatualizado, 

você corre o risco de oferecer uma conduta inadequada para um 

paciente. Este curso é uma programação extracurricular, dividido 

em momentos de teoria e prática. Nas atividades teóricas, os alu-

nos podem aprofundar o seu conhecimento com novos conceitos e 

rever tantos outros, bem como esclarecer dúvidas com os médicos 

palestrantes. Na parte prática, os participantes têm a oportunidade 

de manusear materiais e realizar procedimentos em um simulador 

como se estivessem em uma cirurgia real, para terem noção do que 

irão encontrar no decorrer da profi ssão.”

Dr. Ricardo Araújo
O papel da cirurgia vascular em outras especialidades

“Vivemos em uma era onde as informações são muito plurais, di-

versifi cadas; e estão sempre disponíveis. Devido a isso, algumas es-

pecialidades acabam se distanciando umas das outras. É impossível 

acompanhar todas as vertentes do conhecimento. Por isso, ocasiões 

de aprendizado como essa, de caráter multidisciplinar, são oportu-

nidades de disseminar a informação entre a classe médica, acadêmi-

cos e demais profi ssionais da saúde.”

Dr. Marcio Jachetti Maciel 
Tromboembolismo venoso em pacientes oncológicos

Cirurgia Vascular atualiza

Dr. Ricardo Araújo destacou a importância
da atualização de conhecimento para os médicos
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“Este evento é geralmente mais voltado para a formação acadêmica. 

Cascavel é um grande polo de saúde e centro de ensino superior. Atu-

almente nossa cidade conta com aproximadamente mil estudantes de 

medicina e no futuro esse número pode chegar a 1.500 alunos. Daí a 

importância de promover o curso para reforçar e atualizar o conheci-

mento dos alunos nas áreas de angiologia e cirurgia vascular. A cada 

edição procuramos inovar, apresentando principalmente as novas tec-

nologias, que hoje evoluem em um ritmo muito mais rápido do que 

antigamente.” 

“Qualquer complementação de estudo é de extrema importância tan-

to para a classe médica quanto para a comunidade acadêmica, pois 

possibilita a troca de experiências, que é sempre bem-vinda. Minha 

participação neste encontro teve como enfoque a formação dos estu-

dantes, para que durante a atuação profi ssional, eles saibam solicitar 

os exames corretos, fazer os diagnósticos e encaminhar os casos de 

maneira adequada.”

Dr. Antonio Trigo
Doença arterial periférica

“É a primeira vez que participo deste curso. Quando recebemos o 

convite do Dr. Jeferson, aceitamos de imediato, pois a medicina vive 

em constante atualização. Para nós, alunos, é fundamental conhecer 

e dominar novas ferramentas para atender e prestar um bom suporte 

ao paciente. Espero conseguir agregar mais conhecimento com conte-

údos e situações que contribuem para o tratamento de doenças corri-

queiras e o atendimento no pronto-socorro.”

Daniela Hilgert Grisi 
Acadêmica do 5º período do curso de medicina da FAG “O diagnóstico diferencial das úlceras dos membros inferiores é um 

tema muito importante para o médico em formação, pois permite o 

diagnóstico das principais doenças que levam ao aparecimento das úl-

ceras, que são feridas que podem ocorrer em qualquer lugar no corpo, 

principalmente nas pernas. São causas comuns de úlceras nos mem-

bros inferiores: a insufi ciência venosa, a insufi ciência arterial, o dia-

betes, as vasculites, as parasitoses (leishmaniose) e os traumas, entre 

outros. Aprender a diagnosticar corretamente uma úlcera permite que 

o tratamento seja direcionado de forma correta e, consequentemente, 

a cicatrização ocorre mais rapidamente e os sintomas desagradáveis 

são melhor controlados, especialmente a dor, que é um dos fatores 

mais importantes quando uma pessoa é acometida por esta doença.”

Dr. Jeferson Freitas Toregeani 
Diagnóstico Diferencial das úlceras de membros inferiores

Dr. Marcio Augusto Nogueira
Vasculites O administrador do Hospital

Gênesis, Jucimar Pelegrini de
Almeida recepcionou e deu as
boas-vindas ao participantes do curso

O curso de  Angiologia e Cirurgia Vascular é organizado pelas ligas acadêmicas
do curso de Medicina da Unioeste e da FAG e realizado pelo Instituto Vascular
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O administrador do Hospital
Gênesis, Jucimar Pelegrini de
Almeida recepcionou e deu as
boas-vindas ao participantes do curso
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A tecnologia sempre atuou como transformadora 
da medicina. As novas descobertas intensifi -
caram a proliferação de especialidades (mais 

de 100, hoje), aceleraram o processo diagnóstico e, 
consequentemente, impactaram na profundidade da 
relação médico-paciente. São inquestionáveis os be-
nefícios que a inovação trouxe para a saúde. É inima-
ginável que qualquer médico da família - comum há 
algumas décadas -, por mais dedicado que fosse, pu-
desse ser tão preciso e efi ciente nos diagnósticos e tra-
tamentos não fosse pelo advento de novas tecnologias.

Entretanto, a medicina vive hoje um impasse. A 
tecnologia que tanto ajuda, também serve de muleta 
para muitos profi ssionais, que deixaram para trás as 
importantes habilidades daqueles clínicos gerais de 
antigamente. As novas descobertas somadas à pressão 
do sistema por aumento de produtividade - e redução 
de custos - têm tirado a essência da profi ssão que nada 
mais é do que ter o olhar empático voltado para o ser 
humano como um todo e não somente para resultados 
de exames.

Para se ter uma ideia do que estamos vivendo hoje 
em todo o mundo, um artigo do New York Times de 
2013 já mostrava que, nos Estados Unidos, as consul-
tas com médicos jovens não passam de oito minutos. 
E o dado mais impressionante: os profi ssionais costu-
mam levar apenas 11 segundos (!) para interromper a 
fala do paciente sobre o seu estado geral, angústias e 
preocupações.

No Brasil, segundo um estudo que contempla 
as cidades de Ribeirão Preto, Campo Grande, Ponta 
Grossa, Fortaleza e o Estado da Paraíba, evidenciou 
que o tempo médio da consulta estava entre 7 e 8 mi-
nutos.

Ou seja, o médico não olha para, não se conecta. 
A interrupção acelerada é fruto da necessidade de ga-
nhar tempo que tomou conta da profi ssão, ou também 
revela uma característica que vem tomando conta da 
classe?

Sem dúvida, há uma grande pressão de tempo por 
parte do sistema. E mais do que isso: as universidades 
têm ensinado cada vez mais os médicos a enxergarem 
doenças. Isso tem que mudar. O foco precisa ser para 
a saúde e para o bem-estar - físico e mental.

Em defesa dos médicos, temos que entender a du-
ríssima vida que eles têm. Um oncologista, por exem-
plo chega a ter cerca de 20 mil encontros com familia-
res de pacientes ao longo da carreira. Imagine o custo 
emocional disso. Aliás, a saúde dos próprios médicos 
também tem sido bastante afetada. Nos EUA, um entre 

Síncronas e assíncronas: como as novas 
ferramentas de comunicação podem
restabelecer o elo médico-paciente

Jimmy Cygler*

cada quatro deles sofre de depressão. Por lá, o univer-
so é de 700 mil profi ssionais. Já no Brasil, são 400 mil.

Considerando essa complexa realidade, o fato é 
que, embora as novas tecnologias tenham surgido na 
teoria, para facilitar e aperfeiçoar o trabalho médico, 
os dois lados estão insatisfeitos.

Mas, como é possível usar a inovação a favor, in-
clusive, de uma melhoria do relacionamento médico-
-paciente? Acredito que a resposta esteja no uso in-
teligente das chamadas ferramentas de comunicação 
síncronas (localizadas no mesmo tempo, não neces-
sariamente no mesmo espaço – consultas presenciais, 
telefone, tele consultas, etc.) e assíncronas (não no 
mesmo tempo – carta, e-mail, sistemas de mensageria 
para texto, imagens, voz ou vídeo etc.).

Ao otimizar o uso dessa miríade de canais de for-
ma estratégica, o médico ganha tempo e, ao mesmo 
tempo, conquista a confi ança do paciente. Um exem-
plo já bastante comum é o uso de canais online para 
conferência de exames de laboratório, troca de men-
sagens com o paciente pós-consulta - economizando 
o tempo de um retorno, para ambos -, entre outros.

É importante ressaltar que as orientações online 
são permitidas desde 2002, entretanto, algumas limi-
tações são expostas. As informações de um paciente, 
por exemplo, podem apenas ser repassadas para ou-
tro médico se o mesmo permitir que elas possam ser 
utilizadas. E também o profi ssional da área da saúde 
deve ser o responsável pela discrição e sigilo das in-
formações.

Outra tecnologia que pode – e deve – ser usada a 
favor é a Inteligência Artifi cial. Apesar de ser frequen-
temente apontada como possível nova ameaça para 
a relação médico-paciente, quando usada de forma 
estratégica, a IA pode contribuir em áreas específi cas 
(Narrow AI). Simultaneamente, pode gerar para os 
profi ssionais uma economia de tempo, que poderá ser 
revertida em maior proximidade na relação médico-
-paciente.

Independentemente das inovações que surgem a 
cada dia, o urgente é restabelecer a essência do tra-
balho de quem escolhe a saúde como profi ssão. Para 
isso, o sistema como um todo precisa contribuir. Ne-
nhuma tecnologia jamais substituirá as relações hu-
manas e tudo que elas constroem para o estudo - e o 
estado clínico - de um paciente.

*Jimmy Cygler é presidente institucional da Proxismed, empresa es-
pecializada em jornada de relacionamento em saúde. Foi durante 13 
anos professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) 
em disciplinas relacionadas à gestão de relacionamento com clientes.
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Com eleições previstas para o mês de outubro, as peças do tabuleiro político/universitário da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) começaram a se mover. O atual diretor do campus de Cascavel, Alexandre 
Webber, foi o primeiro a anunciar ofi cialmente a disposição em participar do pleito e se colocou como pré-can-
didato a reitor. Nessa chapa, faz parte também o professor e atual diretor do campus de Francisco Beltrão, Gilmar 
Ribeiro de Mello, pré-candidato a vice. 

“Nesse momento em que

a universidade enfrenta 

questões tão complicadas, 

acredito que nossa

experiência administrativa

é de extrema importância 

para que possamos sanar

alguns problemas e defender 

a universidade pública,

gratuita e de qualidade em 

prol de toda comunidade”, 

diz Alexandre.

O começo de uma vida na Unioeste 
Alexandre Webber concluiu o curso de Odon-

tologia pela Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná (Unioeste) em 2001. Para chegar nessa for-
mação, passou por uma caminhada de muita luta 
e batalhas judiciais. Em 1995, após cursar três bi-
mestres, houve um bloqueio na Justiça dos novos 
cursos do campus, Odontologia e Medicina. Os 
acadêmicos, então, se organizaram e realizaram 
diversas mobilizações. Como as aulas foram proi-
bidas, elas foram organizadas pelos estudantes no 
Calçadão de Cascavel, em frente à Catedral, para 
chamar a atenção da sociedade. “Fomos até o fi m, 
porque acreditávamos que nós, estudantes, éramos 
os mais prejudicados nessa história. Como fi caría-
mos se o curso fosse cancelado?”, indaga. 

Quem extinguiu a ação judicial que bloqueava 
os cursos de Odontologia e Medicina foi o advo-
gado particular dos próprios alunos. A partir daí, começou outra luta. Desta vez, pela estruturação do curso e 
contratação de professores. Alexandre foi um dos líderes da turma durante a graduação, participou ativamente, 
auxiliando a organizar todas as mobilizações durante o bloqueio judicial e também pelas melhorias necessárias 
aos estudantes na época. E como sempre foi ativo na representação dos estudantes, foi presidente do Centro Aca-
dêmico, em 1997; coordenador de imprensa e divulgação do DCE (Diretório Central dos Estudantes), em 1998; e 
presidente do DCE, em 1999. “Nesses cinco anos tivemos não só o apoio da universidade, mas também de toda 
sociedade, que continuou junto dos estudantes até a formatura das primeiras turmas”, comenta.

Foto: Fernando Nagai

Enquanto aluno, Webber foi presidente do Diretório 
Central dos Estudantes, estando envolvido em diversas 
mobilizações da Unioeste

Alexandre é formado na 1ª turma de Odontologia da Unioeste.
Hoje divide a Direção do Campus de Cascavel com a função de professor no curso. 

O resultado dessa
conquista foi a primeira 
colação de grau da 
turma de Odontologia 
no campus de
Cascavel, em 2001. 
Alexandre Webber, 
como porta-voz dos 
alunos, recebeu a
gratifi cante
homenagem como 
nome de turma.
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Depois de aluno, professor
Desde a época da faculdade, Alexandre esteve 

empenhado no desenvolvimento da saúde pública e 
teve o primeiro emprego voltado a essa questão. Foi 
contratado como dentista na Penitenciária Industrial 
de Cascavel, em 2002, e no ano seguinte também 
iniciou a carreira docente na Unioeste. Foi conci-
liando os dois trabalhos que enxergou uma grande 
oportunidade de aprendizado para os alunos e que 
também beneficiava a população. “Coordenei uma 
série de projetos de extensão sempre voltados à saúde 
de pessoas que mais necessitavam e, na PIC, vi uma 
possibilidade grande de aprendizado. Junto com ou-
tros professores, criamos um projeto de extensão na 
penitenciária e outro no Sindicato de Trabalhadores 
Rurais”, diz. Esse foi o começo do projeto que se tor-
nou um estágio curricular. Os atendimentos hoje são 
realizados na PIC, Uopeccan, Hospital Universitário 
e, também, na Unidade Básica de Saúde do Jardim 
União. “Havia uma demanda grande de participação 
dos estudantes voluntários e fizemos com que todos 
pudessem ter essa experiência, tornando esse projeto 
um campo de estágio”, complementa. 

Mais de dez turmas do curso de Odontologia do 
campus de Cascavel já realizaram esses atendimentos 
durante a formação. “Fizemos várias tratativas, inclu-
sive com o município, que garantiu uma ampliação 
dos consultórios na UBS para facilitar o atendimento 
realizado pelos acadêmicos. Isso garante que o aluno 
tenha uma realidade próxima à rotina de atendimen-
to em clínica e veja as questões do atendimento em 
saúde pública e as dificuldades que são enfrentadas. 

Além disso, é um serviço que beneficia a população 
que necessita do atendimento”, ressalta. 

Outro ganho no atendimento à saúde pública foi 
a Clínica de Odontologia da Unioeste, o primeiro 
espaço a realizar atendimentos gratuitos a pacientes 
adultos. “Não havia atendimento na atenção básica 
para adultos na época em que a clínica foi implan-
tada. Então, a universidade foi a primeira a oferecer 
esse atendimento, até que surgiu o Programa Saúde 
da Família”, diz. 

A implantação do Centro de Especialidades 
Odontológicas da Unioeste (CEO), em 2014, tam-
bém representou uma grande conquista, já que foi 
a primeira a oferecer atendimento especializado na 
10ª Regional de Saúde. “Não tínhamos esse aten-
dimento na região até a implantação do CEO na 
Unioeste e em 2018 houve a implantação do CEO 
do município. Acredito que para nossa região são 
necessários, ainda, mais centros de especialidades 
para garantir esse atendimento gratuito e de quali-
dade”, afirma.

Mestrado e doutorado em Saúde Pública
Em 2004, Alexandre finalizou a especialização em Saúde da Família pela Unioeste. Também é mestre em Saú-

de Pública pela UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro) e doutor em Estomatopatologia pela Faculdade de 
Odontologia de Piracicaba (FOP) - Universidade de Campinas (Unicamp). “Sempre tive interesse na melhoria da 
saúde pública, pois o país é rico em questões naturais, mas a população é extremamente carente quando se fala 
em saúde”, diz. Alexandre acredita que o caminho para humanizar e melhorar o atendimento prestado à popu-
lação só será trilhado por meio de gestões cada vez mais preparadas. A Unioeste é uma das maiores e melhores 
universidades do país e é necessário que a sociedade continue sendo beneficiada em tudo o que é investido e 
produzido dentro dela. 

Com relação à saúde, é necessário que os profissionais tenham condições de trabalho para que o paciente seja 
bem atendido e também tenham à sua disposição os materiais necessários, sendo obrigação do gestor fazer com 
que esse serviço seja cada vez melhor.

“Saúde pública de qualidade é uma questão de dar o mínimo de 

condição para uma vida digna às pessoas”, finaliza Alexandre. 
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Soninha dorme pacificamente quando, de repen-
te, acorda assustada e começa a gritar. Quando sua 
mãe entra no quarto, encontra a filha sentada na ca-
ma, chorando.

— O que aconteceu, filhinha? – Pergunta a mãe, 
abraçando a menina.

— Tive um sonho horrível, mamãe. Sonhei que vo-
cê estava sendo enforcada. — Consegue dizer a meni-
na, entre soluços.

— Mamãe está bem e não vai ser enforcada, está 
bem, Soninha? Foi só um pesadelo, minha filha. Ma-
mãe vai ficar aqui com você até você dormir nova-
mente, está bem?

Quem nunca teve um pesadelo na vida? Daqueles 
realmente horríveis, em que você acorda suando frio?

Quando dormimos, nosso inconsciente toma con-
ta de nossa mente e traz à tona resíduo do dia a dia, 
conteúdos reprimidos, medos, esperanças ou lem-
branças há muito esquecidas. Não é anormal, por-
tanto, uma criança ou até mesmo um adulto, sonhar 
com alguma coisa que os assusta além do que possam 
suportar.

Nosso inconsciente trabalha com símbolos e nos 
envia mensagens em código que nem sempre conse-
guimos desvendar.

Algumas definições de pesadelo são: sonho afliti-
vo que produz sensação opressiva; sonho que provoca 
angústia ou receio; sonho penoso com sensação de 
opressão.

Não importam as definições. São sonhos ruins que 
nos alertam sobre alguma angústia ou medo que vivemos.

Ter um pesadelo, vez por outra, é absolutamente 
normal. Quando eles são recorrentes, pode indicar 
um evento mais sério e, até mesmo, um transtorno.

Pesadelos podem aparecer em transtornos de an-
siedade, transtornos do sono, transtornos de estresse 
pós-traumático, entre outros.

Soninha tem pesadelos recorrentes. Seu pai, a 
quem era muito apegada, saiu de casa e houve uma se-
paração conturbada e amarga entre marido e mulher.

Soninha sofre de ansiedade de separação e o pesa-
delo é apenas um dos sintomas.

Crianças frequentemente se culpam pela separa-
ção dos pais. Não conseguem entender plenamente 
o que aconteceu e não têm estrutura para elaborar o 
fato. Se os pais tampouco apresentam esta estrutura e, 
pior, tentam jogar os filhos contra o cônjuge, a criança 
receberá uma carga que não conseguirá suportar.

A mãe de Soninha, sem saber mais o que fazer, 
levou-a a um terapeuta que a ajudou a elaborar e en-
tender a situação da melhor forma possível e os pesa-
delos diminuíram.

Daniel, assim como Soninha, acorda muitas noites 
assustado e gritando. Demora muito a voltar a dormir 
e, no dia seguinte, sente muito medo ao se recordar 
da noite anterior. Os pais não sabem mais o que fazer.

Pesadelos também podem ser causados pelo fato 
de as crianças ficarem acordadas até muito tarde, fa-
zerem refeição pesada próximo da hora de dormir ou 
por excesso de excitação, por exemplo, um programa 
de televisão muito estimulante.

Os pesadelos, normalmente, ocorrem perto do ama-
nhecer e, muitas vezes, são nitidamente recordados.

Um sonho ruim ocasional não é motivo de pre-
ocupação, mas se os pesadelos forem frequentes ou 
persistentes, especialmente aqueles que deixam a 
criança muito temerosa ou ansiosa quando acordada, 
podem indicar excesso de estresse.

Uma vez que os sonhos podem ser resíduos do 
nosso dia, a criança com pesadelos frequentes pode 
estar tendo um problema sério que não consegue re-
solver quando acordada.

Tentar conversar com o filho e prestar atenção em 
seu dia a dia pode ser essencial para descobrir os mo-
tivos dos pesadelos.

Caso os pais avaliem que os sonhos ruins estão 
prejudicando muito a noite da criança e fazendo-a 
sofrer em demasia, a terapia seria uma boa indicação 
para averiguar o porquê destas ocorrências.

Algumas crianças acordam, frequentemente, em 
um estado de pânico. Sentam-se na cama, respiran-
do aceleradamente com os olhos esbugalhados. Não 
gritam. Voltam a dormir e no dia seguinte não se lem-
bram de nada.

Este fenômeno é chamado de terror noturno e afeta cerca de 23% das crianças de 3 a 8 anos, 
principalmente meninos.

Crianças que sofrem de terror noturno não despertam realmente e voltam a dormir facilmen-
te. Pode ser apenas o efeito de um sono muito profundo e dificilmente constitui um problema 
emocional grave.

Andar e falar durante o sono também é bastante comum em algumas fases da vida da criança 
e geralmente não é prejudicial.

No entanto, perturbações do sono, se forem persistentes, podem indicar um problema emo-
cional que precisa ser examinado.

Daniel não tinha horário para dormir. Seus pais o deixavam até tarde assistindo a programas 
de televisão não muito recomendados para sua idade. Era um menino saudável sem nenhum 
problema emocional, mas quando finalmente dormia, seu cérebro estava muito excitado e as 
imagens perturbadoras que assistia todas as noites voltavam durante o sono para assombrá-lo.

Hoje Daniel está proibido de assistir a certos programas e tem hora certa para dormir. Seus 
pesadelos começaram a diminuir e finalmente terminaram.

Artigo assinado por Lucia Moyses, psicóloga, neuropsicóloga e escritora. Lúcia lançou seu primeiro livro 
“Você me conhece?” em 2013 e o “E viveram felizes para sempre”, em 2015, ambos voltados para a psi-
cologia. Em 2016, após se especializar em neuropsicologia, lançou os três primeiros livros da coleção De-
Zequilíbrios, uma série de 10 volumes em que cada um aborda um transtorno mental em forma de ficção, 
suspense e romance. Em 2018 lançou mais três livros da coleção “A Mulher do Vestido Azul”, “Não Me 
Toque” e “Um Copo de Veneno”.

Saiba mais em: www.luciamoyses.com.br

*Lucia Moyses
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Além de equipamentos e estrutura de última geração, o 
Hospital de Olhos de Cascavel conta com uma equipe 
de profissionais selecionados entre os que se destacam no 
cenário da moderna oftalmologia brasileira. E não para de 
crescer. Agora, nossa equipe fica ainda maior, com a 
chegada destes três novos talentos.

Talentos que atraem talentos.

Uma experiência completa 
quando o assunto é saúde ocular.

Acesse www.hospitaldeolhos.com.br 
e agende sua consulta.

Dr. Guilherme Leite Camargo 
CRM-PR 25840 | RQE: 25475 

Especialista em Córneas e Doenças 
Externas e em Lentes de Contato pela 

USP (Universidade de São Paulo).

Dr. Ramon Hallal
CRM-PR 42400 | RQE: 25800 

Especialista em Córnea e Doenças 
Externas pela Massachusetts Eye and 
Ear Infirmary/HARVARD e em Cirurgia 

Refrativa e Córnea pelo Hospital de 
Olhos Sadalla Amin Ghanem.

Dra. Sarita P. Turchetti Camargo 
CRM-PR 42225 | RQE: 25488 

Especialista em Glaucoma pela Santa 
Casa de São Paulo.

Agende sua consulta online.

Diretora Técnica Médica
Dra. Selma Miyazaki - CRM-PR: 12511

45 2101-4242 | www.hospitaldeolhos.com.br

Rua Minas Gerais, 1986 | Centro | Cascavel/PR

Dra. Selma Miyazaki
Diretora Técnica Médica

CRM-PR 12511 | RQE 3574


