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editorial

PALAVRA DO

PRESIDENTE
Quis o destino que estivéssemos afrente da Associação Médica de Cascavel (AMC) neste momento
tão marcante: o cinquentenário de sua fundação. Entre todas as instituições que passei, esta tem
um sabor especial, porque escolhi para minha vida justamente ser médico, profissão que exerço há
quatro décadas. Quando olho para trás, sinto profunda gratidão a Deus porque busquei desempenhar
o múnus da medicina com profundo respeito ao ser humano e a uma ética não apenas normativa, mas
a uma ética moral. Quero fazer um agradecimento também ao meu vice-presidente, o cardiologista
Dr. Márcio Couto, amigo fiel, sempre junto nas deliberações da entidade. Aproveito para agradecer
também toda a diretoria que está ao nosso lado, pois tenho confiança e prazer em tê-los conosco
nessa empreitada. Sei que já fizemos muito até aqui, mas ainda resta bastante a ser feito. E é
com grande alegria que levamos a você leitor, através da revista Afeto, um pouco da história dos
fundadores da entidade, bem como outros assuntos relacionados à saúde.

Foto: Cesar Pilatti

Dr. Jorge Luiz dos Santos
Presidente da Associação Médica de Cascavel
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fique por dentro

Dia do pediatra
Associação Médica de Cascavel acolhe mais um evento comemorativo

Foto: Cesar Pilatti

Participantes do Dia do Pediatra posam para foto na Associação Médica de Cascavel

No dia 26 de Julho, na Associação Médica de Cascavel, foi comemorado o

Ao dirigir-se aos presentes, Dr. Márcio fez questão de frisar a importância

dia do pediatra. Na ocasião, esteve presente a gerente distrital do Paraná de

do pediatra. Também fez menção aos cinquenta anos da Associação Médica

nutrição infantil da Nestlé, Tatiana Brandão. Ainda da Nestlé, esteve presente,

de Cascavel e comentou que será um ano cheio de eventos para comemorar

Melina Osternack, representante de nutrição da marca na região oeste. No

a data.

evento, Dr. Renato Tamehiro, membro da sociedade paranaense de pediatria,
falou da importância da comemoração do dia do pediatra. Em seguida, passou a palavra para o vice-presidente da Associação Médica de Cascavel, Dr.
Márcio Couto.
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Nona feijoada solidária
Como acontece anualmente, classe médica se encontra na AMC para confraternizar. Parte da renda, como de
costume, foi revertida para o Recanto da criança
Aconteceu em julho, a nona feijoada solidária da Associação Médica de

Outro fato marcante é que a o evento acontece durante a fase comemorativa

Cascavel. A ocasião foi perfeita para a classe médica confraternizar a deliciosa

do cinquentenário da entidade. Confira as fotos:

feijoada feita pelo Buffet Madrid. Vale lembrar que a tradicional feijoada
solidária da AMC tem parte da renda revertida para o Recanto da Criança.

Fotos: Cesar Pilatti

Composição mostra participantes alegres em dia de encontro na AMC

Veja o vídeo da Nona Feijoada Solidária
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CERTOS INVESTIMENTOS
MUDAM SUA VIDA PARA SEMPRE.
COMO UM CONSÓRCIO
IMOBILIÁRIO DA ADEMILAR.
Realize uma grande conquista. Com pequenas parcelas mensais,
você pode comprar seu imóvel comercial e abrir seu próprio
consultório. Simule no site.
Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário.
O investimento da sua vida.

PELO VALOR DO CRÉDITO OU DA PARCELA . ACESSE NOSSO SITE.

CRÉDITO

PARCELA REDUZIDA*
1ª

APÓS A 1ª

DILUÍDA

PARCELA
EM 100%

R$ 80.000,00

R$ 1.147,70

R$ 347,70

R$ 351,03

R$ 451,03

R$ 120.000,00

R$ 1.721,54

R$ 521,54

R$ 526,54

R$ 676,54

R$ 200.000,00

R$ 2.869,24

R$ 869,24

R$ 877,57

R$ 1.127,57

R$ 260.000,00

R$ 3.973,25

R$ 1.373,25

R$ 1.387,70

R$ 1.821,03

R$ 300.000,00

R$ 4.303,86

R$ 1.303,86

R$ 1.316,36

R$ 1.691,36

R$ 500.000,00
R$ 1.000.000,00**

R$ 7.161,73

R$ 2.161,73

R$ 2.182,57

R$ 2.807,57

R$ 14.323,47

R$ 4.323,47

R$ 4.365,13

R$ 5.615,13

*Parcelas calculadas com contribuição de fundo comum reduzido até a contemplação, quando serão recalculadas. Prazo
de 240 meses para os créditos de R$ 80.000,00 a R$ 200.000,00 e de R$ 300.000,00 a R$ 1.000.000,00. Prazo de 180 meses
para o crédito de R$ 260.000,00. Valores e condições poderão sofrer alterações sem aviso prévio. Correção anual pelo
INCC. ** Composição de cotas.

ademilar.com.br
COMPRA | CONSTRUÇÃO | REFORMA | APOSENTADORIA IMOBILIÁRIA

Rua Rafael Picolli, 1008, sala 1000 | Cascavel - PR | 3306-9855
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AMC faz doação ao Recanto da Criança
A contribuição é fruto da feijoada solidária realizada anualmente pela instituição

O presidente da Associação Médica de Cascavel, Dr. Jorge Luiz dos Santos, e seu vice,
o médico cardiologista, Dr. Márcio Couto, fizeram entrega de cheque para a auxiliar
administrativa do Recanto da Criança de Cascavel, Gladis F. Dalmina. A doação é fruto
da tradicional Feijoada Solidária da entidade, que movimenta médicos e amigos da
Associação Médica de Cascavel. Dr. Jorge faz questão de lembrar que todos somos
responsáveis em auxiliar o próximo. “O Recanto da Criança é uma entidade que presta
um serviço muito importante para nossa comunidade”, finaliza.

Foto: Cesar Pilatti

Dr. Jorge e Dr. Márcio com Gladis F. Tibola no Recanto da Criança
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Qualidade de vida para o médico
Programa visa incentivar o médico à prática da atividade física

Foto: Cesar Pilatti

Foi lançado na sede da Associação Médica de Cascavel, o programa “qualidade de vida para o médico”. A prática se dará através do personal trainer,
Evandro Cordeiro. Os interessados, incluindo familiares, poderão deixar seu
nome na AMC. O projeto visa integrar os médicos associados ao aprendizado
das técnicas de corrida, bem como do traking.
Na ocasião, Cristiane Ortolan, proprietária da CIA Turismo, ofereceu um
delicioso café da manhã para os presentes. Paulo Fank, guia de turismo,
explanou sobre as viagens que a empresa oferece. Dr. Burgarelli, atleta de
competições de corrida já tendo participado em vários estados, falou da
importância da atividade física na saúde. O presidente da entidade, Dr. Jorge
Luis dos Santos, também acredita que a prática do esporte pode evitar várias
doenças e eliminar o stress que o médico sofre no dia a dia. Os interessados
devem entram em contato na AMC.
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A importância da bula
Em tempos de internet, a velha bula de medicamentos ainda é a mais confiável

Mediante pesquisa realizada em cinco regiões brasileiras, constatou-se que
aproximadamente 40% das pessoas não leem a bula dos medicamentos. Diante
do risco que isso oferece ao usuário do medicamento, conversamos com o
médico e diretor financeiro da Associação Médica de Cascavel (AMC), Dr.
André Kamchen. Para ele, é importante ler a bula dos remédios, porque lá há
informações relevantes sobre o princípio ativo do medicamento, bem como
a indicação das pessoas que não podem fazer uso do mesmo (gestantes,
idosos e crianças, por exemplo) e prescrição sobre a faixa etária também.
“A bula tem instruções de toda parte técnica do medicamento prescrito pelo
médico ao paciente, inclusive a dose (posologia) e instruções necessárias

Foto: Cesar Pilatti

Dr. André Kamchen em entrevista com a revista Afeto
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para dar segurança sobre a medicação”, explica o médico.

Crédito imagem: Freepik.com

Quando questionamos o Dr. André sobre as facilidades que a internet oferece
e qual a segurança, ele faz questão de frisar que a bula ainda é confiável
em tempos de globalização. “O grande problema da internet é que ela não
tem um filtro e qualquer um pode escrever o que quiser. Mas nós médicos
sabemos em quais fontes confiar, algo científico, que nós estudamos. Sabemos quais são as grandes bibliotecas que podemos recorrer. E isso só um
médico tem conhecimento. A população em geral desconhece. É por isso que
a prescrição médica e a bula são tão importantes”, ressalta o Dr. Kamchen.
Embora a bula contenha explicações bastante técnicas, ela também traz
informações compreensíveis aos leigos. “Há muitos termos médicos, mas
há coisas que todos podem entender. Em caso de dúvida, é sempre bom
conversar com o seu médico, afinal, ele conhece os efeitos colaterais que o
medicamento pode causar”, salienta ele.
Outro questionamento que levantamos foi em relação ao uso pediátrico, ao
que Dr. André, explica que o cuidado é sempre redobrado, pois as crianças
têm doses específicas, mediante seu peso e sua idade. Nesse caso, os efeitos
colaterais são potencializados. Dr. André, alerta ainda sobre o armazenamento. É importante procurar deixar os medicamentos fora do alcance das
crianças.
Outra dúvida que buscamos esclarecer com o médico, foi sobre a questão da
alergia aos corantes. Dr. André, nos diz que não é só no caso dos corantes,
todo medicamento pode conter princípios que causem alergia, até podendo
chegar a uma anafilaxia. “No caso dos corantes, especificamente, eles podem
causar sim uma alergia importante ao paciente. Outro cuidado relevante é
com xaropes e outros medicamentos adocicados que podem causar graves
problemas para pessoas diabéticas. É muito importante ler a bula, pois lá
se encontram todas as informações que podem trazem risco ao paciente”,
finaliza o médico Dr. André Kamchen.
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fuso horário

Madrugada sem fim
Turno 24/7 pode causar sérios efeitos colaterais, como alterações dos hormônios, do humor, da atividade
cerebral, da temperatura corporal e do desempenho dos trabalhadores noturnos

São 3:30 da manhã e ele ainda não conseguiu dormir. Vira para cá, vira para

plantão e fazer jus ao adicional noturno de 20%. “As pessoas vendem

lá e nada. O olho já lacrimeja de tanto sono. O corpo pede um descanso. Mas

a sua saúde sem nem perceber”, reitera a médica otorrinolaringologista

ele não pode, pelo menos não agora. Não no seu turno de serviço. Trabalha

especialista na medicina do sono. Não que seja ruim ter o adicional, mas pondo

na empresa há pouco mais de seis meses e cumpre um turno em sistema de

na ponta do lápis, mais vale uma noite bem dormida e um dia bem-disposto

escalas de seis horas diárias, seis dias por semana, com uma folga durante

do que um dinheiro sobrando no banco com a saúde deteriorada.

sete dias. Assim foi a vida de Adélio Santos (nome fictício), técnico de uma
grande empresa de televisão, enquanto trabalhou por mais de um mês (quase

Segundo estudo da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos,

dois meses na verdade) de maneira praticamente ininterrupta na madrugada.

estima-se que entre 7% a 15% do empenho da força de trabalho nos países
industrializados está envolvida de alguma forma com trabalhos noturnos.

A adaptação com o horário para ele, que já trabalhou em outra empresa com

Há pesquisas que afirmam que pelo menos um quarto desses trabalhadores

regime de escala noturna de 12/36 não foi difícil, mas a rotina incessante de

sofrem com distúrbios do sono. Mas na prática, isso é um pouco diferente: “É

trabalho pela responsabilidade exigida pelo cargo, acabou tornando a função

mais prevalente, às vezes as pessoas não associam o ronco e a apneia com o

repetitiva, cansativa e extremamente desgastante. “A pior coisa é que você

fato de serem trabalhadores noturnos. Nós ainda não temos um levantamento

passa sono. Noites mal dormidas, dias mal dormidos”, revela Adélio. O tra-

adequado, desde deficiência de vitamina D, obesidade e tudo o mais”, revela

balho frenético o mantém acordado enquanto necessário, ao custo de deixá-

a Dra. Carolina.

lo indisposto a quase tudo fora do círculo de trabalho: Faculdade? Nada,
quero dormir. Sair com os amigos? Não hoje, preciso dormir. Conversar com
a esposa? Não também, o sono é mais importante!
Mas sabe, o homem é um ser político por natureza e tem no convívio diário
das relações sociais a revelação de que o expediente de trabalho em regime
de “plantão” não se limita a afetar apenas ao trabalhador. “Eu fico o dia todo
fora e ele está lá em casa dormindo, então quando eu chego em casa ele
não está mais lá”, relata a esposa de Adélio, Sônia Maria (também nome
fictício). E não é “só” isso. Sabe quando você fica de mal humor porque
alguém te acordou antes do que você queria? Ou quando você fica bravo com
um vizinho baderneiro que não te deixa dormir? Então, imagine como fica o
emocional de quem troca o dia pela noite por causa do serviço.
“O humor muda totalmente. Eu já não sou um dos mais pacientes, mas você
fica bem mais estressado”, confessa o segurança Leonardo Almeida (nome
fictício). Leonardo nunca havia tido contato com o período noturno, apesar
de já ter alguma experiência na área da segurança, no entanto sentencia: “Não
tem nenhuma vantagem em trabalhar de madrugada. Só se precisar mesmo”.
É a mesma perspectiva da Médica Dra. Carolina Ferraz, que se nega a fazer
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Mas sabe-se que o funcionamento 24 horas por dia, sete dias por semana

horas) e ser completamente abrupto com o cidadão. Por conta disso o avanço

é uma tendência mundial. É uma realidade sem volta, como a polêmica glo-

de fase, isto é, trabalhar mudando de horário de maneira gradativa, seria o

balização. No entanto, há meios para atenuar o impacto dessa rotina cômoda

mais adequado. “Ao invés de você ficar trabalhando 12 horas, até às 7 da

para tantos e avessa a outros. “Uma escala progressiva em que as pessoas

manhã, na primeira escala você pegaria dois dias que vai até a uma, depois

trabalhassem a cada dois/três dias, duas ou três horas mais a frente, fazendo

dois dias que vai até as três, dois dias que você vai até as cinco e você vai

o que chamamos de avanço de fase seria o ideal”, explica a doutora.

ciclando, pouco a pouco”, sentencia a médica Carolina Ferraz.

Atualmente já se sabe que o esquema 12/36 é um dos mais maléficos por
não dar nenhuma continuidade ao sistema ciclo circadiano (do senso de 24

Crédito imagem: Freepik.com
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O câncer está na cara, mas às vezes você
não vê!
A importância da prevenção de doenças, não só se torna importante, como também é fundamental, uma vez
que os números de casos estão ficando cada vez mais alarmantes
Crédito imagem: Freepik.com

Assim como em outros meses do ano em que são realizadas campanhas de

vê!”, é estratégica e além de prevenir, informar o público é um dos principais

prevenção, julho foi eleito o mês que visa à prevenção, diagnóstico precoce e

objetivos, afinal, a doença pode acontecer com qualquer um, levando em

ainda tratamento e reabilitação do câncer.

consideração os fatores de risco que vivemos em nosso cotidiano, como
por exemplo, o tabagismo, bebidas alcoólicas, não importando a quantidade

2019 é o terceiro ano de uma campanha realizada pela Associação de Câncer

ingerida, tampouco a sua periodicidade. Além das infecções pelo vírus HPV.

de Boca e Garganta – ACBG Brasil, com visão direta para a conscientização a
respeito dos tumores de cabeça e pescoço, estes que atingem regiões como

A importância do diagnóstico precoce

boca, língua, gengivas, bochechas, faringe, laringe, esôfago e tireoide.

O diagnóstico precoce se torna imprescindível, haja vista que na maioria das
vezes, os tumores da região da cabeça e pescoço podem ser assintomáti-

A campanha com o tema “O câncer está na cara, mas às vezes você não

cos no início da doença, o que leva ao diagnóstico tardio. Sendo assim, se
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faz necessário realizar o diagnóstico nas lesões iniciais para que aumente a
probabilidade de cura.
Segundo o doutor especialista na região de cabeça e pescoço, Hildebrando
Nagai, existem várias formas de prevenir, começando, por exemplo, com o
não fumar ou não beber. “Hábitos como estes, aceleram quase em 80% as
chances de ter essa doença”. Além disso, o médico alerta sobre as razões
de abordarmos sobre os fatores de risco, que estão presentes na vida dos
brasileiros.
“Dentre os tumores malignos quando conseguimos fazer o diagnóstico precoce facilita muito, por isso a importância dessas campanhas de prevenção
e o julho verde é um exemplo desses, então quando você tem um tumor. É
feito o diagnóstico precocemente, o índice de cura é de até 90%”, explica
o especialista. O autoexame é simples e pode ajudar significativamente a
identificação de alterações, auxiliando na prevenção ou até mesmo a descobrir lesões iniciais. Ele consiste na inspeção visual e palpação, devendo ser
realizada em frente ao espelho com boa iluminação. Sinais de alerta são, por
exemplo, manchas brancas na boca, dor local, lesões com sangramento ou
cicatrização demorada, nódulos no pescoço, mudança na voz e rouquidão e
dificuldade para engolir.
O especialista
A especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço é reconhecida pelo Conselho
Federal de Medicina. “Na verdade não existem muitos profissionais nesta
área”, destaca Hildebrando Nagai.
É uma área da cirurgia que atende todos os tumores benignos e malignos que
Foto: Cesar Pilatti

Dr. Hildebrando M. Nagai em seu consultório
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Sinam
A Associação Médica de Cascavel (AMC), em parceria com a Associação Médica Paranaense
(AMP) vem mais uma vez inovar, trazendo para Cascavel o Sinam (sistema nacional de atendimento
médico). O mecanismo é um sistema que tem por objetivo facilitar o atendimento, de maneira rápida
e simples.
O Sinam não tem carência e nem estabelece limites de idade ou doenças pré-existentes e também
é o único sistema de saúde que dá total autonomia entre médico e paciente. Não possui mensalidade, pois se trata de um plano anual em que exige-se apenas que o médico seja sócio da AMP e
das suas regionais, estando em dia com as suas entidades. O cadastramento é todo informatizado
trazendo maior agilidade ao processo. Depois de feito o cadastramento, o médico já estará apto a
trabalhar pelo Sinam. Para o cadastramento se fara necessário o informativo do CRM e RQE de cada
profissional. O Sinam atua nos estados do RS, SC e PR, inclusive já implantado na vizinha cidade
de Toledo e agora em cascavel.
Vantagens
Não tem guias ou qualquer outro tipo de burocracia - O agendamento das consultas e exames
são feitos diretamente com os médicos escolhidos, bem como laboratórios, clínicas e hospitais
credenciados. Não haverá intermediação no pagamento, pois os mesmos serão feitos diretamente
aos profissionais que prestam o serviço.
O corpo clínico é composto por médicos referenciados pela AMP. O acompanhamento pode ser feito
em tempo real com todos os controles disponíveis em plataformas digitais.
Para o cadastramento do paciente será cobrado apenas o valor de R$ 140,00 (anual), e quando
utilizado o sistema, o valor da consulta que consiste em R$ 180,00 em qualquer especialidade.
Para os novos associados (médicos), mais uma novidade, o presidente da Associação Médica de
Cascavel, Dr. Jorge Luiz dos Santos, oferece a oportunidade de que ao pagar a primeira mensalidade da AMC, que é de apenas R$ 120,00, pode desfrutar de todos os benefícios que a associação
oferece, isento dos meses seguintes até dezembro de 2019, voltando a pagar a AMC somente em
Janeiro de 2020. Tudo isso tendo como critério único ser associado da AMP, porém quem fazer sua
filiação agora estará isento de qualquer taxa até o final do ano.
Mais informações com Zeliane Alves, na AMC:
(45) 3223-6791

/

(45) 99921-0298

/

(45) 99991-0294

saúde
ficam na região da cabeça e pescoço, exceto cérebro que é uma área voltada

Prevenção

à neurocirurgia.

A Associação de Câncer de Boca e Garganta, chamada ACBG, tem como principal iniciativa, a estimulação da prevenção do que chamam “boca a boca”,

“Atendemos tumores de boca, laringe, esôfago e cervical e também os

sendo um dos principais alvos da doença.

benignos de glândulas salivares, tiroidianos, bem como pacientes com
anomalias congênitas, cistos branquiais, entre outros”, salienta.

Além de campanhas de conscientização e informação, a urgência da implementação de políticas públicas vindas das autoridades de saúde, se torna

O que dizem as estatísticas

extremamente urgente e necessário dentro do universo da saúde em todo

Os números são alarmantes e assustadores. No Brasil, cerca de 41 mil novos

o país.

casos surgem, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer. Há estimativa
de que cerca de 15 mil novos casos de câncer na cavidade oral surjam por

Em um contexto de mais de 200 milhões de pessoas no Brasil, o percentual

ano no país.

de pessoas que possuem riscos a desenvolver essa doença nos próximos
anos, passa de 14 milhões de indivíduos.

Já na região da laringe, estima-se oito mil novo casos, sendo que 97% dos
diagnósticos são provenientes do tabagismo e ainda do consumo excessivo

Segundo levantamento do Inca, o câncer de boca, laringe e demais sítios é

de álcool associado ao tabagismo, que aumenta ainda mais o risco.

hoje o segundo mais frequente entre os homens, atrás somente do câncer
de próstata. Nas mulheres, prepondera o câncer da tireoide, sendo o quinto

Em pacientes jovens, a infecção pelo HPV (papilomavírus humano) tem

mais comum entre elas.

ampliado o número de novos casos de orofaringe devido a prática do sexo
oral sem preservativos.

Para Nagai, os tumores de cabeça e pescoço possuem uma denominação
genérica do câncer que se localiza em regiões como boca, língua, palato mole

Além disso, a utilização do narguilé e o consumo excessivo do álcool

e duro, gengivas, bochechas, amígdalas, faringe, laringe, esôfago, tireoide e

também têm correlação com o aumento do número de casos em jovens de

seios paranasais.

18 a 30 anos, ou seja, não há somente índices de indivíduos mais velhos que
acometem essa doença.

O entrevistado
O doutor Hildebrando Massahiro Nagai, é graduado em medicina pela Universidade Federal do Paraná. Possui residência médica em Oncologia e é
também especialista em cirurgia da cabeça e pescoço. Atua no Hospital de
Câncer de Cascavel – UOPECCAN.
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AMP: uma gigante há 50 anos em
ascensão
A entidade que nasceu para transformar Cascavel em referência nacional
Não é todo dia que se comemora meio século de existência. Consolidação,

Edo Peixoto completou: “e outros médicos que não lembro”.

respeito e representatividade são marcas de uma entidade que avançou com
o tempo e com o oeste nas conquistas e pelo desenvolvimento.

Ainda longe de pensar ser a referência que a cidade se tornaria, o projeto já era ousado e visionário. Peixoto aceitou a missão de ser o primeiro

A AMC (Associação Médica de Cascavel) está vivendo um momento

presidente por entender que os homens e as mulheres da Medicina precisam

histórico: o seu cinquentenário. Coube à Revista Afeto, órgão oficial da enti-

trocar experiências para se aprimorar. “Quando fui questionado se topava ser

dade, fazer memória desta passagem.

o primeiro presidente, logo respondi que se fosse para o bem da Associação
Médica, eu encarava. Era para trazer novas coisas para Cascavel”, destacou.

A interlocução foi com três fundadores que relembraram os primeiros e imO compromisso e o envolvimento

portantes passos deste trajeto tão bem trilhado.

E foi a colaboração, a cooperação que moldou a força da AMC. “Eles [os
O primeiro presidente foi o médico Edo Peixoto, referência na Medicina local

demais médicos] colaboraram, tudo começou a ir para frente e hoje está aí,

e um dos pioneiros a exercer a profissão em um momento em que estas terras

a Associação Médica 50 anos depois”, lembra o 1º presidente, Edo Peixoto.

não eram muito desejáveis de serem habitadas, afinal, com pouca estrutura,
era o começo de tudo.

“E que o doutor Jorge [dos Santos, atual presidente da entidade] continue
com esse elã, que é próprio dele. Desejo boa sorte a todos os integrantes
da diretoria, que haja progresso e reconhecimento, afinal, todos queremos

Foto: Cesar Pilatti

ver o progresso”.

Foto: Cesar Pilatti

Dr. Edo Peixoto

“No início era tudo muito insipiente, não era a cidade que é hoje. E então
pensamos em fazer uma coisa nova: criar a Associação Médica de Cascavel”,

Dr. Luiz Carlos Lima

contou ao se remeter às lembranças de um passado de cinco décadas.
Na vanguarda, ele conta que estavam outros profissionais, os raros por

Caminho de precursores

aqui à época, como o doutor Sérgio Bichat, o doutor Drummond, o doutor

Outro pioneiro da Medicina em Cascavel, o doutor Luiz Carlos Lima, fun-

Jarbas Poli, o doutor Lima, o doutor Álvaro Rabelo... Gente que seguiu e

dador em 1971 do Hospital e Maternidade que leva o seu nome, lembra com

segue fazendo história na Medicina. Após uma pausa relativamente pontual,

saudosismo do dia que, durante um almoço em uma churrascaria, na com-
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panhia do doutor Drummond, do doutor Richa e do doutor Álvaro Rabelo,
falavam da necessidade de se ter uma Associação Médica. Lima relembra
que, tão logo foi fundada, ela começou a crescer muito rapidamente. “Incentivávamos os médicos que passavam por aqui a ficar na cidade e hoje, veja a
quantidade e qualidade dos profissionais que estão em Cascavel. E lá se vão
Foto: Cesar Pilatti

50 anos”, conta ao aprimorar que a história da AMC se confunde com a da
Medicina em Cascavel.
Outro precursor e que estava a frente de seu tempo, em uma visão holística
do cooperativismo, do associativismo e da união para o fortalecimento, está
o médico Sérgio Bichat Rodrigues. Quinto presidente da AMC, ele conta
como foi comandar uma Associação que segue para a essência de sua consolidação gradativa. Mas e quando tudo começou? “O objetivo era ter um
lugar em que falássemos a mesma linguagem. Naquela época, cada médico vinha de um lugar do Brasil e trazia com ele sua formação profissional
diferente. Eram todos excelentes profissionais, com formação de alto nível,
mas precisávamos de um lugar para trocar ideias sobre os pacientes e diagnósticos”. Deu certo. Tão certo que, algumas décadas depois, o município se
tornaria a referência que é hoje na Medicina, principalmente à média e à alta

Dr. Sérgio Bichat Rodrigues

complexidade, Brasil a fora. “Felizmente percebo que Cascavel ainda tem
excelentes profissionais da Medicina. O nosso departamento, por exemplo,
de cardiologia continua com reuniões mensais, não sei se existe outra cidade
com a mesma periodicidade que a nossa”, completou.
Bichat foi o 20º médico a trazer as malas e a mudança para Cascavel – hoje as

Rumos da tradição

estimativas indicam mais de mil. Coube a ele a missão de ser o primeiro car-

E como a tradição não pode morrer, as bandeiras precisam seguir hasteadas

diologista. “Isso talvez tenha facilitado a criação. Sentar com 20 para discutir

e a profissão debatida, condecorada, Sérgio Bichat estampa aos profissionais

algo é mais fácil, agora debater uma ideia com mil médicos é outra coisa.

recém-formados ou prestes a chegar ao mercado: “acho que devem se

Felizmente o espírito tem se mantido nos encontros, reuniões...”, comentou

associar. A área da entidade é ótima e também um lugar para trocar ideias

em sua vida bastante ativa pela coletividade profissional.

entre médicos. Afinal, o homem precisa viver em comunidade. Outra coisa,
a Medicina avança dia a dia e a troca de experiências é muito importante. É

Mérito aos que merecem

nossa obrigação dividir com o próximo o conhecimento que temos”.

Ao recordar do protagonismo de seu antecessor, o precursor na gestão
da AMC, Bichat não precisou de esforços. “Ele [Edo Peixoto] foi um

À atual gestão

dos pioneiros da Medicina em Cascavel e também tinha um hospital, o

“Queremos agradecer ao atual presidente doutor Jorge pelo espírito

Nossa Senhora da Salete. Ele conseguiu reunir um grande grupo de médicos.

empreendedor que lhe é próprio, bem como a toda a diretoria. Acredito que

Foi praticamente eleito por unanimidade à direção da Associação”, contou.

depois dessa gestão, será um mar de rosas para quem assumir a entidade”,

Longe de haver uma sede própria em 1969, o espaço para os debates era

finaliza.

um posto de combustíveis. Sim, as reuniões eram sempre no Posto Sabiá.
“Naquela época, era um lugar que se costumava usar para reuniões. Tinha
uma boa comida e o espaço era bom, além do bom relacionamento com os
proprietários”.
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Dr. Edo Peixoto
1ª Diretoria 1969/1970

Dr. Antonio W. Romero
2ª Diretoria 1970/1971
3ª Diretoria 1971/1972

Dr. Constantino Szymanki
4ª Diretoria 1972/1973

Ramão Vaucher
5ª Diretoria 1973/1975

Dr. Sergio B. Rodrigues
6ª Diretoria 1975/1977
8ª Diretoria 1979/1981

Dr. Marcos Horikawa
7ª Diretoria 1977/1979

Dr. Julio Mizuta
9ª Diretoria 1981/1983

Dr. José Elias Aiex
10ª Diretoria 1983/1985
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Dr. Lorival T. Santos
11ª Diretoria 1985/1987

Dr. Antonio Camata
12ª Diretoria 1987/1989

Dr. Faustino G. Alferez
13ª Diretoria 1989/1991
14ª Diretoria 1991/1993

Dr. Keithe Fontes
15ª Diretoria 1993/1995

Luiz A. Burgarelli
16ª Diretoria 1995/1997
19ª Diretoria 2001/2003
20ª Diretoria 2003/2005
23ª Diretoria 2009/2012
24ª Diretoria 2013/2016

Dr. Carlos Puppi B. Mori
17ª Diretoria 1997/1999

Dr. Luiz de Castro Bastos
18ª Diretoria 1999/2001

Dr. Marcelo de Oliveira Accorsi
21ª Diretoria 2005/2007

Dr. Antonio S. Trigo Rocha
22ª 2007/2009
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Foto: Cesar Pilatti

Ratinho Júnior, governador do Paraná

Deixo meu abraço e os meus parabéns a Associação Médica de
Cascavel. São cinquenta anos de história e o estado deve muito a esses
profissionais. Principalmente por cuidarem de algo tão importante que é
a saúde das pessoas. Quero lembrar em especial aqueles médicos que
trabalham na área pública, pois são fundamentais para a sociedade.
Ao presidente da Associação Médica, Dr. Jorge Luiz dos Santos, parabéns
pelo excelente trabalho que ele vem realizando. Felicidades a todos.

Foto: Daniel Marcondes

Minha mensagem é de agradecimento e reconhecimento. Posso dizer que
é um privilégio meu estar como prefeito no momento em que a Associação
Médica de Cascavel completa 50 anos. Essa instituição tem um peso muito
grande, pois Cascavel é uma referência clínica não só para o Paraná, mas
também para o Brasil. E ela se construiu com o trabalho de muitas pessoas.
E hoje temos o novo presidente, Dr. Jorge Luiz Santos, que vem fazendo um
trabalho maravilhoso. É um ser humano de primeira qualidade e fez um bom
trabalho por onde passou. Parabenizo ele e toda a diretoria. É por causa de
gente assim que Cascavel é uma grande cidade.

Prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos
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50 anos da Associação Médica de
Cascavel
Ao completar seu Jubileu de Ouro, a Associação Médica de Cascavel (AMC)

do smartphone ou computador. Os conteúdos são voltados para Medicina,

mostra sua pujança, representatividade e força da classe médica.

Gestão e Humanidades. Deixo o convite para baixarem o aplicativo na Apple
Store ou Google Play e acessarem.

A Associação Médica do Paraná (AMP), federada da Associação Médica Brasileira (AMB), tem na regional de Cascavel uma das que mais atuam e lutam

“Saúde não tem preço” – na verdade, saúde é uma das maneiras que a AMP

pela classe médica e dignidade da profissão.

e consequentemente a AMC podem contribuir com a população através do
Sinam – Sistema Nacional de Atendimento Médico, no qual aqueles que não

São 50 anos de existência, organizando e participando ativamente nos

querem depender do atendimento do SUS, devido às longas filas de espera,

programas de saúde, beneficiando sua população e ajudando municípios

ou que não podem manter um plano de saúde por conta dos custos mensais,

vizinhos através do exercício da medicina de qualidade ofertando novas tec-

podem filiar-se e consultar a rede de médicos sócios da entidade e realizar

nologias.

sua consulta em caráter particular com valor reduzido. Para a população é
bom, pois tem seu atendimento assegurado. Para o médico é bom, pois traz

E o futuro? Uma entidade que completa 50 anos tem muita história para con-

ao consultório pacientes que são “particulares”. Para a AMC é bom, pois traz

tar, mas histórias passam e devemos pensar no longo prazo. Precisamos

recursos, permitindo sua manutenção e fortalecendo a classe.

sonhar, precisamos planejar onde estaremos nos próximos 50 anos. O
mundo atual exige que as entidades ajam como empresas, cujo resultado é

E o médico não se aposenta? Com certeza que sim. Pensando nisso, a AMP

revertido aos associados sob pena de, se não o fizerem, estarem fadadas ao

criou o AMP Prev, que é um plano de aposentadoria complementar, existente

fechamento – dura realidade.

há cinco anos com taxas de carregamento de 0% e taxa de administração de
0,8%, com tendência de diminuir a partir de novembro de 2019. Este plano

Com o propósito de tornar a Associação uma instituição permanente, é

é para toda a classe médica.

necessário em primeiro lugar atrair novos associados, afinal somos transitórios nos cargos e necessitamos formar novas lideranças. Neste aspecto,

Acredito que a AMC, pelo empenho de suas diretorias, em especial na gestão

a AMP criou, no ano de 2012, a Universidade Corporativa da AMP (Ucamp),

do Dr. Jorge Luiz dos Santos, tem muito a comemorar ao mesmo tempo que

que através do Portal EduMedica oferece Educação Médica a Distância (EAD)

terá muitos desafios para vencer. Afinal a vida seria muito chata sem os de-

com qualidade científica, rigor pedagógico e disponível nas plataformas

safios. Parabéns Associação Médica de Cascavel.

Foto: Cesar Pilatti

Nerlan T. G. de Carvalho
Presidente da AMP 2017/2020
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A relevância da AMC na visão do atual
presidente
Em conversa franca com o Dr. Jorge Luiz dos Santos, um pouco do seu pensamento em relação à entidade
Foto: Cesar Pilatti
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Cascavel é polo de saúde quando se fala em medicina. Em sua
opinião, a participação/ atuação da AMC auxiliou de que maneira
nesse processo?
Sem dúvidas Cascavel é uma cidade nova, pujante e rica. Também é muito rica
na área agrícola. E na área da saúde hoje Cascavel é, sem dúvidas, referência
para o Brasil. Poucas regiões no país tem a estrutura médica que Cascavel
oferece. E a AMC com certeza cumpriu o seu papel, tanto que hoje estamos
completando 50 anos de fundação. Os médicos fundadores foram pessoas
de visão, pois pensavam na importância da área da saúde, vislumbrando o
potencial que a cidade viria a ter no futuro. Isso se tornou um catalizador para
toda a região. Concomitantemente com o futuro promissor da cidade, vieram
também as escolas de ensino, aja visto que temos uma universidade e um
centro universitário, além de todos os cursos que são oferecidos aqui. Tudo
isso alavancou o desenvolvimento econômico e cultural de nossa cidade.

Dentre as muitas bandeiras já levantadas pela AMC nesses 50

Algo mudou em relação ao foco de atuação da AMC desde a con-

anos, o que mais pode ser feito ao seu ver?

stituição até hoje? Como a entidade se mantém atualizada para

Vivemos em um mundo evolutivo, tecnicamente falando. E teremos, nas

atender ao público (primeiramente a classe médica e também

próximas décadas, transformações nunca vistas em todos os setores e a área

aos cidadãos que são pacientes, usuários do sistema médico da

médica não vai ficar de fora. Então, devemos estar atentos para os sinais do

cidade)?

tempo. E nesse ponto, a congregação dos médicos entorno da sua entidade

Como disse anteriormente, a transformação acontece não só na saúde, mas

é muito importante. E mais do que isso: que toda essa tecnologia venha para

nas pessoas como um todo. E isso trouxe algumas consequências também.

uma maior qualidade de vida da população.

Nós que fazemos parte da velha guarda temos um pensamento mais agregador, voltado ao próximo. Mais voltada ao todo do que ao indivíduo. Hoje

Qual é o sentimento de estar a frente da AMC nesse momento

observamos mais uma individualidade coletiva. Diante disso, fica cada vez

único dos 50 anos da entidade?

mais difícil se pensar em associações. Então cabe justamente a nós, médicos

Quis o destino que estivéssemos a frente da entidade nessa data tão im-

mais velhos, estimular os mais novos sobre a importância de caminharmos

portante. Estamos desenvolvendo um trabalho sério com toda a diretoria

juntos buscando um objetivo comum para toda a sociedade. Nenhum de nós

de fortalecimento da instituição. Estamos num crescente fértil, trazendo a

é tão bom quanto todos nós juntos. Vamos pensar em um país melhor e em

representativade que uma entidade como a nossa merece. Porém vejo que

um mundo melhor também.

é somente através da união e da adesão dos médicos à sua entidade que
poderemos vislumbrar um futuro promissor. Meu sentimento é de gratidão.
Cinco décadas se passaram depois daquela reunião de fundação
AMC. Qual é sua homenagem àqueles pioneiros da medicina que
deram início à entidade?
Estamos aqui justamente pela iniciativa deles, pela contribuição deles. Justamente em épocas difíceis como eram naquele período de desbravar a região.
São pessoas das quais guardo respeito e estima, bem como também de seus
sucessores. Porém aquele que inicia tem sempre o mérito maior, portanto os
parabéns aos nossos fundadores.

39

Revista Afeto

Foto: Cesar Pilatti

Associação Médica de Cascavel:
Toda revitalizada

40

Um lugar para chamar de seu!
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Arteterapia: o poder da cura por meio da
arte
“Uma dor, um sonho, uma ideia são coisas muito abstratas que muitas vezes a palavra não compreende”, diz
psicóloga Monique Farber
Foto: Helen Santana
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Em meio aos livros, Fernando Gil busca maneiras de aplicar arteterapia da melhor forma para ajudar as pessoas

A arte é expressa de várias formas. É tudo que é vivo. Tudo que é matéria e

cessidade própria. Ele teve depressão há 20 anos e buscou ajuda psiquiátri-

energia. Assim como no jornalismo, a arte se divide em diversos campos e

ca. Sempre questionador, Fernando não aceitou que teria que tomar remédios

um deles é a arteterapia. Pela etimologia da palavra, arteterapia é a junção de

controlados a vida toda. “Eu perguntei à psiquiatra como o remédio ia curar

arte e terapia, ou seja, é usar a arte para realizar tratamentos psicológicos,

minha depressão, mas deixei claro que não iria tomar para sempre, então

psiquiátricos e de autoconhecimento.

comecei a pesquisar e encontrei a arte, hoje sou curado”, enfatiza ele.

O artista especializado em arterapia, Fernando Gil, buscou a técnica por ne-

Anos depois, o filho de Fernando, com apenas seis meses de idade, desen-
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Foto: Milena Lemes

Kelvin, Edeniuza e Marcinho mostram os trabalhos expostos no 2º Encontro de Ateliês e Espaços de Artes
de Cascavel

Kelvin, Luiza, Cris e Márcio Leopoldo Rodrigues da Costa, sobrinho dela,

participou de uma oficina em um ateliê da cidade e teve a oportunidade de

o Marcinho. “Ele é meu ajudante, me auxilia em todos os meus mosaicos”,

expor sua obra, “A Gata Meg” no 2º Encontro de Ateliês e Espaços de Arte de

destaca ela.

Cascavel. “A experiência foi maravilhosa, eu já fiz vários mosaicos, utilitários
e decorativos e concluí mais de 15 mosaicos”, destaca ela. A admiração pela

Marcinho tem uma relação mais do que especial com o primeiro mosaico

arte do mosaico sempre foi algo que chamou atenção de Evelyn, ela conta

solo finalizado por ele. “Terminei o mosaico no ano passado, demorei oito

como a prática vem ajudando para o seu desenvolvimento. “Além de ajudar a

meses para fazer e dei o nome de Joaquina, em homenagem a minha falecida

desenvolver o processo criativo me ajudou a aliviar as tensões do dia a dia. O

avó, porque ela sempre dava palpite no que eu estava fazendo”, relata.

mosaico representa pra mim um hobby, uma terapia e ao mesmo tempo um
trabalho gratificante”, ressalta ela.

A área de serviço de Edeniuza se tornou o ateliê da artista. Ao entrar no local
somos inseridos em um mundo de ferramentas, peças raras e também de

“Quando realizamos a arteterapia, existe uma sensação de aconchego.

peças comuns usadas nos mosaicos. Desde mármores importados até suca-

Hormônios como serotonina e do bem-estar são ativados, ajudando no

ta, da porcelana até vidros reaproveitados.

controle do estresse”, explica a psicóloga, Monique Farber. A mosaicista
Edineuza Costa enfatiza que a arte é subjetiva. “A linguagem da arte é

Talvez você pense que fazer mosaico é simples, mas a artista garante que

pessoal, ela transmite várias coisas e te lembra algo. Eu acredito que a

não é tão fácil quanto parece. “Eu já demorei 16 horas para fazer apenas um

essência da arteterapia é isso: fazer as coisas como você quer, no seu tempo

mosaico”, revela ela. Os passos são muitos e variam de acordo com as técni-

e com amor”, destaca a artista.

cas diretas e indiretas. “Uma peça direta é a feita já na tela ou no quadro em
que o trabalho vai ficar. Já a peça indireta é quando o mosaico vai ser movido

A técnica do mosaico existe há mais de sete mil anos

para uma parede, então ele deve ser feito primeiro em uma tela de fibra de

É uma arte que consiste em pequenas peças recortadas que coladas próximas

vidro”, explica a artista.

umas das outras conseguem produzir um desenho ou imagem. A técnica
surgiu há mais de sete mil anos e tem origem na palavra “mosaicon”, que

Ano passado, o ateliê de Edeniuza participou do 2º Encontro de Ateliês e

significa “musa”. Nos dias de hoje, ela é usada de diversas maneiras – não é

Espaços de Arte de Cascavel, no Museu de Arte de Cascavel (MAC). Kelvin

raro vê-la aplicada em quadros, paredes e móveis, nesse último caso dando

Luiz Martignoni expôs pela primeira vez. “Eu gostei muito de mostrar minha

um toque personalizado à peça. Para você que se pergunta quanto tempo dura

obra, foi um momento importante para mim, estou fazendo outro mosaico e

um quadro de mosaico, a resposta vem de Edeniuza: “o cuidado com o mo-

pretendo expor de novo. Quando faço mosaicos me sinto tranquilo”, afirma

saico é muito sério. É um trabalho feito para durar pelo menos 10 anos, sem

ele.

manutenção. É preciso cuidar e conservar. Se não cuidar, buracos começam a
aparecer e depois do primeiro, vários outros se abrem”, revela ela.

Criatividade não tem idade: arteterapia ajuda aliviar as tensões
Por: Helen Santana e Milena Lemes

A aposentada Evelyn Haase de 63 anos faz mosaicos desde 2006. Ela
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slow medicine
01 - Como surgiu o Slow Medicine? E qual é a proposta dele?
A expressão Slow Medicine foi utilizada pela primeira vez em 2002, pelo cardiologista italiano Alberto Dolara em artigo no Italian Heart Journal. Este foi
o comentário do Dr. Dolara: “Na prática clínica, hiperatividade é normalmente
desnecessária. Adotar uma estratégia de ‘Slow Medicine’ pode ser mais
recompensador em várias situações. Tal abordagem permitiria profissionais
da saúde e, em particular, médicos e enfermeiras, a ter tempo suficiente de
avaliar os problemas pessoais, familiares e sociais do paciente de forma
extensiva, reduzir a ansiedade enquanto se espera por um diagnóstico que
não é urgente e por procedimentos terapêuticos, avaliar novos métodos e
tecnologias cuidadosamente, prevenir altas prematuras de hospitais e, finalmente, oferecer um suporte emocional adequado para um paciente terminal
e suas famílias.”
A Itália é portanto o berço da filosofia Slow Medicine, onde não por coincidência, nasceu o movimento slow food: a alimentação feita com afeto,
no lugar e pelo tempo necessário, voltada para a saúde e felicidade, em
contraponto ao “fast food”. Em 2011 foi fundada a Slow Medicine italiana,
envolvendo profissionais de saúde, pacientes e a sociedade geral, destinado a promover um cuidado adequado, amparado na escuta, diálogo e
compartilhamento de decisões. Vem desde então ganhando adeptos em
vários países.
Inspirados nas ideias do Dr. Dennis McCullough, um dos pioneiros do
Estes primeiros conceitos já sintetizam, o que hoje chamamos de um mov-

movimento nos Estados Unidos, podemos entender Slow Medicine como

imento filosófico, uma atitude, uma postura, uma busca por novos paradig-

uma filosofia na qual o bem estar do paciente é o foco dos cuidados médicos

mas de cuidado, compatíveis com o estágio de desenvolvimento humano e

acima de tudo; como uma prática clínica que privilegia tempo e reflexão para

com a ética da vida. Não se trata de uma nova especialidade médica, nem de

o processo de tomada de decisões (sem pressa) , após conhecer e apreender

um simples retorno ao passado, nem de uma medicina alternativa, podendo

a singularidade de cada paciente, família e grupos de suporte; e ainda

ser aplicada a todas as áreas médicas, da atenção primária aos cuidados de

como uma metáfora de equilíbrio, harmonia, onde oferecemos às pessoas a

alta tecnologia.

tecnologia racional justa às suas necessidades, e aceitas em sua fase de vida.
Desde o princípio percebemos que para o cuidado de idosos, nem sempre a
ênfase na alta tecnologia, na rapidez e em protocolos rígidos é o melhor. Nem
sempre fazer mais é fazer melhor...e temos evidências suficientes de que o
uso abusivo e “descabido” dos avanços tecnológicos, tanto em sua vertente
diagnóstica como terapêutica, costuma gerar danos individuais e coletivos,
aumentar os custos e dificultar o acesso aos sistemas de saúde.
Em português, podemos traduzir Slow Medicine, como a medicina sem pressa, um resgate a uma prática centrada na pessoa, mais humana, abrigando
várias outras iniciativas que confluem para a medicina sóbria, respeitosa e
justa: a estratégia choosing wisely, medicina narrativa, medicina integrativa,
os estudos sobre a empatia médica, os cuidados paliativos.
A Slow Medicine fundamenta-se na máxima menos é mais. Busca melhorar
a qualidade de vida dos pacientes, em especial na maturidade tardia, sem
comprometer suas famílias financeira ou emocionalmente. Além disso, o
movimento coloca como protagonista, o paciente, convidado a conversar de
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forma transparente com seu médico, esclarecendo dúvidas e compreendendo

02 - Você acredita que os médicos vão aderir a esse novo modo

a natureza de seu processo de adoecimento e de tratamento, assumindo junto

de ver a medicina?

à equipe a responsabilidade por sua saúde. Não estamos falando de temas

Acredito na perspectiva de que o movimento está para além do domínio da

novos. Muitos profissionais por princípios pessoais ou formação sempre

medicina. É um movimento que nasce de uma demanda social, como nasceu

praticaram a Slow Medicine. Porém, entendemos que o resgate desses va-

o slow food e tantos outros identificados como “slow”. É o desejo de um cui-

lores se faz necessário hoje.

dado próximo, pessoal, humanizado que podemos ouvir claramente hoje, na
mídia, nas redes sociais, nas conversas em família. O paciente reclama com

Um dos responsáveis pelo florescimento da Slow Medicine no Brasil, Dr. Dario

maior frequência da forma como é tratado, recebido, ouvido, de falhas técni-

Birolini, em livre tradução de artigo da Sociedade Italiana de Slow Medi-

cas. O paciente tem reconhecido mais claramente efeitos colaterais danosos

cine, conclui que: “a slow medicine tem uma visão sistêmica, de enredo;

de tratamentos que não compreendia bem antes de receber. Então em algum

em nenhum momento possui uma visão linear, voltada para a relação causa/

momento, essa percepção vai atingir mais e mais médicos. Este reconheci-

efeito. Embora possíveis e, às vezes, necessários, os caminhos lineares

mento já está nas escolas médicas, que adotam em seus currículos discipli-

constituem-se em simplificações que nunca devem permitir que se esqueça

nas voltadas para o que chamamos de humanidades médicas. Está também

a complexidade do desafio; não propõe verdades; de fato, é a partir das dúvi-

nas entidades médicas oficiais como mostra esta iniciativa da Associação

das que aumentam os conhecimentos; quem já acredita saber tudo é, por

Médica de Cascavel. Esperamos que a Slow Medicine viralize, contaminando

definição, um “fast”.”

toda a sociedade, pois entendemos que é um bem absoluto direcionado ao
interesse da qualidade de vida e saúde do ser humano.

Dr. Carla Couto
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03 - Na sua opinião, como médica, vai chegar um momento em

de tratamentos. Todo médico é um educador, que deve praticar a educação

que médicos que se tornarem adeptos da Slow Medicine poderão

centrada no outro, no paciente, e não no poder médico histórico, ou em seu

entrar em uma nova categoria em que o paciente pode optar por

processo de trabalho, ou em interesses mercantilistas.

eles?
Com certeza. Iremos todos nós, enquanto pacientes, buscar o médico que

O tempo e a relação médico paciente respeitosa irão possibilitar os outros

se comporte como um ser humano igual, que escute, que olhe nos olhos

dois pilares do movimento: compartilhamento de decisões (método clínico

antes de prescrever algo, que seja sincero quando não tiver certeza do melhor

centrado no paciente) e o uso racional de tecnologias.

caminho. E que na incerteza espere ao lado do paciente, pois muitos dos
problemas agudos de saúde se resolvem com o tempo. Ou ainda ficam mais

05- Dra. Carla, o que te levou a escrever sobre filmes? E que

claros com o tempo. Muitas das intervenções precoces causam problemas ao

inspiração te move quando o faz?

paciente. Da mesma forma, estratégias de prevenção primária (para pessoas

A paixão pelo cinema vem da infância. Meus pais eram apreciadores de um

saudáveis) precisam ser objeto de reflexão quanto a sua eficácia, efetividade,

bom filme, ainda que com estilos diversos. Vivemos a chegada da televisão

especificidade e potencial danoso às pessoas que se encontram vivendo sua

em nossas casas, e ver filmes até de madrugada, em especial com nossa

vida bem. Diante de um teste de rastreio alterado, passam a ser identificadas

mãe, era o melhor programa. Cresci numa cidade cultural, Santa Maria, no

como “doentes”. É necessário refletir sobre o processo que se desencadeia

RS, onde por muitos anos tivemos três cinemas. E na juventude, na uni-

após intervenções e rastreios, o que traz a cada paciente cada novo diag-

versidade, ir ao cinema era muito importante para nosso desenvolvimento

nóstico. O que pensa um paciente quando o médico lhe diz que encontrou

como pessoas.

um cisto hepático em exame de imagem?
Acredito que cada um tem uma arte que lhe fala ao coração. A arte vem para
04 - Dra. Carla, podemos dizer que a Slow Medicine recupera o

explicar, dar sentido as tantas experiências humanas complexas. Ela vem

tempo em que o médico ouvia mais o paciente?

em nosso socorro, para amparar, refletir e confortar. E o cinema sempre foi

A dimensão TEMPO é o pilar fundamental da filosofia slow. Tempo para ouvir

assim para mim. Uma narrativa que ensina. Por muitos anos usei filmes para

de verdade, escutar com o coração, observar reações, a linguagem corporal,

ministrar aulas em cursos médicos e de especialização. É a arte como instru-

compreender a essência singular de cada paciente. É o primeiro princípio

mento de educação e sensibilização, que gerou o nascimento de uma área de

slow, e se relaciona com outro princípio que é o aprimoramento constante

conhecimento chamada Medicina Narrativa. Também amo a música, a fo-

da relação médico-paciente, com base dialógica, horizontal, onde o médico

tografia e o teatro, são narrativas que se complementam. Não há sociedade

reconhece que o paciente tem seu saber, sobre si mesmo, sobre suas es-

saudável sem a expressão artística.

colhas, sobre sua visão do final da vida, sobre seu limite de dor e aceitação

52

slow medicine
Minha inspiração acredito ser uma permanente curiosidade sobre a experiência humana e sobre as possibilidades de vivermos em maior harmonia. Busco entender percepções de infância e indagações que só cresceram quando
passei a escutar pessoas diariamente. O cinema é um laboratório para mim,
para além de entretenimento. Quando saio do mesmo jeito que entrei, da sala
de cinema, não foi um bom filme...
06 - Quando você escreveu sobre o filme brasileiro “Monte Carmel”, você estava em Stratford, na Inglaterra, cenário coberto
de neve, absolutamente oposto aos trópicos brasileiros. Como
você consegue se transportar a um cenário fictício e fazer parte
dele para depois escrever sobre?
Cada filme tem um canal de expressão. No caso de Monte Carmel foi a
trilha sonora. Dirijo diariamente na Rodovia Fernão Dias, um bom exemplo
do inferno que criamos para nós mesmos. Passei a ouvir a música de Monte
Carmel no carro, e mesmo no caos do trânsito, era transportada para este
lugar. Um lugar de paz, de encontro, de solidariedade. A neve da silenciosa e
pacífica Stratford só contribuiu para adentrar ainda mais este lugar, que como
diz uma das canções, na verdade, está dentro de nós.
07 - Em que países a Slow Medicine está mais presente?
Como dissemos, o movimento é muito presente na Itália, onde foram lançados os três princípios chaves da Slow Medicine: Sobria, Rispettosa, Giusta
(Sóbria, Respeitosa e Justa). Atualmente, a Sociedade Italiana Slow Medicine
organiza e aprova cursos de pós-graduação e sessões de treinamentos por
todo o país, desenvolvendo protocolos médicos como uma alternativa à “Fast
Medicine”, em defesa da pesquisa baseada em evidências.
Nos Estados Unidos da América, não existe uma organização Slow Medicine
reconhecida, porém alguns dos mais importantes autores estão nesse país.
Indiscutivelmente, o patriarca da Slow Medicine norte americana é o Dr. Dennis McCullough, geriatra e professor em Dartmouth College, já falecido. Seu
best seller “My Mother, your Mother” descreve como o sistema de saúde nos
Estados Unidos normalmente conduz tratamentos excessivos para pessoas
em final de vida. Utiliza como exemplo sua história de vida, cuidando de
sua mãe idosa, e desejando a todas as mães, dignidade, conforto e afeto até
o fim. E atribuindo as equipes de saúde um papel importante nesta jornada.
Outra importante autora americana é a Dra. Victoria Sweet, Professora Clínica
Associada à Universidade de Medicina da Califórnia, em São Francisco, e
historiadora com um Ph.D. em História. Ela clinicou por vinte anos no Hospital Laguna Honda, em São Francisco, onde começou a escrever o livro:
God’s Hotel: A Doctor, a Hospital, and a Pilgrimage to the Heart of Medicine
(Riverhead, 2012), onde aponta evidências – em histórias sobre seus pacientes e o hospital – de algumas ideias rigorosamente novas sobre medicina
e cuidados em saúde para os parâmetros americanos até então.
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A terceira autora que infuencia a Slow Medicine é a jornalista Katy Butler. Em

“O Doente Imaginado” (esgotado logo após o lançamento), na qual fala de

2013 ela publicou Knocking on Heaven’s Door, em busca de entender porque

suas concepções acerca da medicina atual e aborda questões relativas ao

os médicos se recusavam a desligar o marcapasso do coração de seu pai,

uso abusivo da tecnologia, ao empobrecimento do relacionamento médi-

com 84 anos, após um acidente vascular cerebral com sequelas de demência,

co-paciente, à necessidade de particularização do cuidado de acordo com as

privando-o de uma morte natural. É um exemplo de que o movimento vai

características individuais.

muito além da medicina e da academia, falando a todos que refletem sobre
qualidade de vida e morte.

Logo depois, uma série de palestras se sucederam no Brasil, e foi o que
inspirou os médicos José Carlos Aquino de Campos Velho (Geriatra e Clínico

Por fim o Dr. Ladd Bauer, médico, é o quarto fundador americano da Slow

Geral), Dario Birolini (Professor em Cirurgia), e Kazusei Akiyama (Clínico

Medicine. Em 2008, ele publicou o primeiro artigo sobre Slow Medicine em

Geral) a estabelecerem uma ramificação brasileira da Slow Medicine, com

inglês. Juntos, os quatro autores exploraram a questão do excesso de trata-

sede em São Paulo. Os três fundaram em 2015, o site brasileiro Slow Medi-

mentos, especialmente quando as pessoas estão próximas do fim da vida,

cine (www.slowmedicine.com.br), hoje um dos maiores veículos de comuni-

num sistema de saúde coerente com o capitalismo agressivo, voltado para o

cação da Slow Medicine no mundo, em quantidade, atualização e qualidade

excesso de intervenções e para a medicina defensiva.

de conteúdo. O grupo cresceu e hoje congrega vários profissionais médicos e
de outras áreas, em boa parte ligados a educação médica, em vários estados

“The Updates in Slow Medicine” é uma importante plataforma virtual amer-

do país.

icana, que oferece uma perspectiva mais ampla da Slow Medicine, trazendo
uma série de discussões entre estudantes, residentes e funcionários no Cam-

O site contém uma rica variedade de conteúdos traduzidos de fontes Slow

bridge Health Alliance e na Escola de Medicina de Harvard.

Medicine italianas, americanas e holandesas, e o grupo tem participado de
encontros e palestras junto a entidade médicas, associações e escolas médi-

Também na Holanda há um movimento crescente, liderado por Dick Kister,

cas. Deste modo, a abordagem brasileira é a combinação da americana, que

médico clínico geral, que planejou um workshop sobre “não fazer”, em

foca principalmente em geriatria e cuidado paliativo nos últimos estágios da

oposição ao reflexo médico Pavloviano de intervir sempre diante de um pa-

vida, e a italiana, que possui um escopo mais amplo. Em 2018 aconteceu em

ciente (com frequência é permitido observar mais, esperar e compartilhar

São Paulo o I Encontro Brasileiro de Slow Medicine e acontecerá em 21 de

decisões). Os representantes dos três países se encontraram em Turim, em

setembro próximo o II Encontro, também em São Paulo.

2015, onde aconteceu a primeira reunião internacional da Slow Medicine.
09 - Em outubro, você vai estar em Cascavel para falar so08 - E no Brasil, qual é a sua abrangência?

bre Slow Medicine no Encontro científico comemorativo aos

Em 2014, a Revista Veja publicou uma entrevista com o Dr. Marco Bobbio,

cinquenta anos da AMC (Associação Médica de Cascavel). Qual

e este foi o início da Slow Medicine no Brasil. Bobbio veio lançar seu livro

é a sua expectativa?

Integrantes do Slow Medicine Brasil
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Espero ser capaz de transmitir algo em que, nós do grupo Slow Medicine
brasileiro, acreditamos profundamente: de que somos capazes de
praticar uma medicina melhor para todos, médicos e pacientes, se ampliarmos e solidificarmos os valores éticos de relacionamento medico paciente,
onde atuaremos racionalmente a partir de evidências científicas aliadas a
sensibilidade e interesse acima de tudo pelo ser humano.
Faço parte de uma família com muitos médicos, um deles o Drº Márcio
Eduardo Couto, que certamente os leitores conhecem bem. Uma das razões
de termos optado pela Medicina, é o profundo respeito que meus pais sempre
demonstraram pela profissão. Desde bem pequenos ouvíamos nossa mãe
dizer: “quando o Drº Jacob (nosso médico de família em Cruz Alta) entra pela
porta da casa, respiro aliviada, e sinto que tudo vai dar certo”. Quisemos ser
então esse tipo de pessoa: que traz em si o alívio, o conforto, as vezes a cura.
É uma vivência que justifica nossa dedicação à profissão médica, e que penso
que perdemos um pouco ao longo dos anos, apressados por sistemas de
saúde desiguais, pelo incremento de tecnologias duras, pela necessidade de
encarnar uma representação profissional de alto status social. Espero assim
levar essa reflexão aos colegas da região de Cascavel, com muito carinho, e
com a honra de representar o movimento Slow Medicine.
Para saber mais:
www.slowmedicine.com.br
www.facebook.com/slowmedicinebrasil1
www.instagram.com/slowmedicinebrasil
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Limpar para fazer bem à saúde
Cada cascavelense guardava em casa cerca de 125 quilos de lixo propício para criadouro de vetores e animais
peçonhentos

Fotos: Aílton Santos

De acumulador e louco, todos temos um pouco. Será?

astadora, como de fato foi. No ciclo epidemiológico encerrado no dia 31 de

Basta olhar para o seu guarda-roupa. Quantas peças têm lá que você não usa

julho de 2019, iniciado no dia 1º de agosto do ano passado, foram 3.419

há anos, mas que, quem sabe um dia, cogita usar? Na geladeira aquela em-

notificações suspeitas, cerca de uma para cada 10 habitantes. Do total, 1.587

balagem com um restinho de qualquer coisa que já está vencida. No armário

se confirmaram. Pasme, o número foi 56 vezes maior que o registrado no

aqueles potes, sem tampa, que quem sabe pinta algo para colocar dentro...

ciclo anterior.

O trocadilho em uma frase de efeito nunca fez tanto sentido em Cascavel
como neste ano. Acumular adoece. E quem diz isso? Quem cuida da saúde.

Isso porque nem chegamos às mortes ainda. O Aedes aegypti matou 3

E olha que nem precisa ser profissional graduado na área. É sabido que a

cascavelenses nesse um ano. Os dados são da Divisão de Vigilância

sujeira é nociva, que acumular faz mal para o corpo e para a mente, mas o

Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Cascavel, ratificados pela Sesa

município viveu neste ano uma condição diferente: o acúmulo de lixo trouxe

(Secretaria de Estado da Saúde).

à cidade uma triste marca epidêmica.
E olha o que diz a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde,
Há anos Cascavel não registrava tantos, mas tantos casos de dengue. Sim,

Beatriz Tambosi. “Mesmo com o clima frio [assim que o inverno chegou] se

aquela doença transmitida por um mosquito minúsculo e que pode ser dev-

pôde descuidar. Os cuidados básicos para eliminação dos focos do mosquito
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transmissor da dengue precisam ser redobrados, pois o município continua
registrando casos e o apoio da população no combate ao vetor transmissor é
fundamental para evitar a doença”.
E o que o lixo tem a ver com isso?
Você deve estar se perguntando, o que o acúmulo tem a ver com isso? Tudo,
ou boa parte. Os cascavelenses estavam acumulando muito lixo em casa.
Não era em pequenas quantidades, foram milhares de quilos. Corrigindo,
milhares de toneladas. Ao certo, pouco mais de 40 mil toneladas e 17 mil
pneus, o lar mais aconchegante para os transmissores da dengue, estava no
lar das pessoas que adoeciam sem saber o porquê. Para se ter ideia, é como
se uma em cada duas residências guardasse no fundo do quintal um pneu
velho e sem uso. As 40 mil toneladas, representam algo próximo a 125 quilos
de lixo guardado em casa por habitante. Muita coisa, não acha?
Mas como chegou a esse ponto?
Ao certo ninguém sabe, o que se tem certeza é que só a partir de um gigantesco mutirão determinado pelo prefeito Leonaldo Paranhos este cenário
começou a mudar. O mutirão iniciou lá em abril quando a primeira morte por
dengue foi confirmada. Com a previsão de durar apenas 3 dias, o recolhimento precisou se estender por 3 meses. Era tanta coisa que surpreendeu a todos.

61

Revista Afeto

limpeza pública

O que coincidiu foi que, só a partir disso, os casos pararam de explodir. Até

reconheceu: foi o mutirão que conseguiu segurar o avanço da doença por

o início do mutirão foram registrados cerca de 80% dos diagnósticos por

aqui. Mas agora é preciso manter. O calor está chegando, mais uma vez.

dengue em Cascavel, levando o município à preocupante lista do Ministério
da Saúde de epidemia à doença.

Fazer esta mobilização toda em Cascavel revelou que a população precisa, mais do que nunca, fazer sua parte todos os dias. “Quando o prefeito

Na prática...

Paranhos determinou o mutirão, a gente não esperava nem imaginava esta

O mutirão mostrou como os cascavelenses passaram a adoecer pelo que

quantidade de lixo, isso nos surpreendeu. E além de todos os problemas,

acumulavam em casa. Foram tantas coletas, mas tantas coletas, que foram

registramos cerca de 50 pontos onde o controle de endemias teve dificul-

necessárias milhares de viagens dos caminhões do Município. Os depósitos

dades para acessar os terrenos, precisando de uma entrada estratégica e de

ficaram hiperlotados. E quando se pensava que elas estavam próximas do

lá se tirou muito lixo também”, lembrou Cocão.

fim, eis que surgiam outros milhares de quilos na porta das residências e o
recolhimento precisava ser prorrogado.

O mutirão em Cascavel chegou ao fim e a regra é: não acumule. Com uma
cobertura excepcional da coleta seletiva pela cidade, aquilo que pode ser des-

A iniciativa da Prefeitura de Cascavel, e que foi mencionada como algo ex-

tinado à coleta de resíduos deve seguir para ela. O que ainda pode ser usado

tremamente positivo para eliminar o vetor, teve reconhecimento nacional. Não

por outra pessoa, a dica é: reutilize, faça uma doação. O que a coleta seletiva

era para menos. Ninguém sabia ao certo de onde tanto lixo brotava. Coube ao

não leva, como móveis velhos, pneus ou coisas assim, basta ligar para os

Gestor do Território Cidadão, João Carlos da Costa, o Cocão, a árdua missão

telefones (45) 3902-1383 ou 3902-1392 para agendar um horário que a reti-

de comandar as equipes e os trabalhos que se iniciavam muito cedo e só

rada é feita sem custo na sua casa. Lembre-se que a conta pode ser cara com

terminavam altas horas da noite.

a falta de limpeza. O preço pode ser a sua vida ou a de quem está próximo.

A verdade é que esta lixarada toda deu espaço a criadouros sem fim. Aquele

O novo ciclo já começou, e os casos podem voltar e sabe por quê? Porque

famoso e imprescindível cuidado que todos devem ter em não manter água

as larvas do mosquito sobrevivem no inverno e eclodem no verão. A

parada, eliminar os criadouros potenciais.

reaproximação das estações quentes podem trazê-los em potencial de volta
e você não quer este indesejável visitante em casa para passar as férias de

A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Beatriz Tambosi

verão, não é?
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CRONOGRAMA DE EVENTOS 2019
ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE CASCAVEL
13/09/2019

17/10/2019

- Lançamento da pedra fundamental com placa comemorativa da criação da

- Palestra com o presidente internacional do ITMA – Medicina do Tráfego,

AMC.

com o médico Dr. Jack Szymanski, das 20:00 às 21:00, no auditório do CRM.

- Jantar de aniversário dos 50 anos da Associação Médica de Cascavel, às

- Palestra: Medicina do futuro – novas tendências, com Felipe Aquino, das

20:00, no Cascavel Country Club.

21:30 às 22:30, no auditório do CRM.

14/10/2019

18/10/2019

- Abertura de palestras com o presidente da Associação Médica Paranaense,

- Eventos durante o dia: às 20:00, palestra e lançamento da Slow Medicine

Dr. Nerlan Carvalho, às 20:00, no auditório do CRM. Em seguida, palestra

para a região sul do Brasil, com a médica Dra. Carla Couto, membro da Slow

sobre o Sinam.

Medicine Brasil, no auditório do CRM.

15/10/2019

19/10/2019

- Sheila Sabino - palestra comunicação eficiente: diálogo assertivo entre pa-

- Jantar de encerramento do encontro científico de medicina e comemorativo

cientes e familiares, das 20:00 às 21:00, no auditório do CRM.

ao dia do Médico, às 20:00, na AMC.

- Coffe Break, das 21:00 às 21:30 no salão de festas da Associação Médica
de Cascavel, anexa ao CRM.

12/11/2019

- Lançamento da 2ª edição do livro “vitamina D – a vitamina do sol”, do

- Luau à beira da piscina, na sede da AMC, às 20:00.

médico cardiologista e vice-presidente da AMC, Dr. Márcio Couto, das 21:30

16/11/2019

às 22:30, no salão de festas da AMC.

- Show do cinquentenário da Associação Médica de Cascavel com Paulinho

16/10/2019

Simões e grupo Kuribi, no anfiteatro do Centro de Convenções e eventos de

- Juri simulado do CRM, às 18:30, no auditório do CRM.

Cascavel, às 20:00.

- Coffe break às 20:30.
- Palestra: Responsabilidade Criminal do Médico. Com o Dr. Elias Mattar

19/12/2019

Assad – advogado e autor do livro “A medicina no banco dos réus: O resgate

- Encerramento das atividades da AMC para o ano de 2019, com o lança-

da verdade”, sobre os bastidores da defesa da Dra. Virgínia de Souza, das

mento do livro do médico Dr. Jesus Lopes Viegas, no salão de festas da

20:50 às 21:30, no auditório do CRM.

Associação Médica de Cascavel.

- Palestra: Responsabilidade Cível Médica, com o desembargador Miguel
Kfouri, das 21:30 às 22:30, ainda no auditório do CRM.

“Eventuais alterações no cronograma, serão comunicadas com antecedência”
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saúde bucal

Dentista: um aliado na luta contra o
câncer
Acompanhamento odontológico especializado tem sido essencial para paciente oncopediátrica vencer uma
leucemia

Em março de 2016, a pequena Julia Mota Martins tinha só 7 anos e já possuía uma batalha e tanto pela frente: enfrentar uma leucemia. A família de
Cascavel buscou tratamento em São Paulo, precisou se deslocar várias vezes
de uma cidade para outra, até que a rotina intensa de procedimentos exigiu
que se mudassem para frente do hospital paulista. Ao longo de quase três
anos de luta contra o câncer, além dos oncologistas, um profissional, em
especial, foi fundamental para que Julia pudesse seguir com o tratamento
sem maiores complicações: o dentista.
Mantê-la com a saúde bucal impecável foi essencial para que a pequena pudesse passar pelo transplante de medula óssea sem sofrer consequências
graves. “Ela tinha que estar com a boca totalmente tratada, não podia ter
nenhuma bactéria porque isso poderia tomar conta do organismo por inteiro.
Então sempre foi essencial fazer o acompanhamento odontológico. Durante o
tratamento também foram feitas aplicações de laser na boca dela e isso reduziu bastante o surgimento de mucosite”, comenta Taiane Mota, farmacêutica
e mãe da Julia.
Os benefícios poderiam ter sido ainda maiores se os cuidados com a saúde
bucal tivessem começado antes. A paciente precisou iniciar as quimioterapias
com agilidade e só cerca de seis meses depois foi possível ter um atendimento odontológico do próprio hospital. “Demoramos para voltar para
Cascavel e quando voltamos ela já estava com mais de cinco cáries, porque
a quimioterapia tem esse reflexo de enfraquecer os dentes. Teve uma vez que
ela teve que fazer oito obturações. Foi bem cansativo, tínhamos que controlar
quando a plaqueta estava boa ou não para fazer as obturações. Se ela tivesse,
desde o início, começado com o acompanhamento com dentista, teria sido
mais tranquilo”, complementa Taiane.
Hoje, aos 10 anos, Julia está liberada do tratamento, vivendo sem o câncer,
mas precisa continuar com cuidados rigorosos com a saúde bucal e encontrou em Cascavel uma clínica especializada para isso, que vai atendê-la
rotineiramente para remover infecções, controlar a higiene, iniciar avaliação
ortodôntica e dar sequência nas extrações, tudo com aval do médico oncologista que a acompanha. “Para ela vai ser espetacular tratar aqui sem precisar
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ir para São Paulo”, comemora a mãe da paciente.
Esse é um de diversos exemplos de pacientes que alcançaram resultados
mais satisfatórios no tratamento contra o câncer por conta do acompanhamento correto de um dentista. “Quero dar condições para que mais pessoas
continuem o tratamento oncológico sem terem que interrompê-lo por conta
de uma lesão bucal. Com terapias de suporte simples e acessíveis podemos
trabalhar de forma preventiva e minimizar o efeito das quimioterapias e
radioterapias em pacientes de todas as idades”, explica Marciane Silvestro
Fiori, cirurgiã dentista que atua em Cascavel especificamente com pessoas
em tratamento contra o câncer.

Foto: Arquivo pessoal

Mãe acompanhando o tratamento da filha

A profissional
Marciane Silvestro Fiori é cirurgiã dentista formada pela Unioeste. Atualmente cursa especialização em Odontologia Hospitalar pelo Instituto Israelita
de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, em São Paulo, além de habilitação em
Laserterapia.
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artigo

O que pensar do colesterol

Crédito imagem: Freepik.com

Pontos de vista antagônicos e controvérsias sobre o colesterol indicam que a

Vamos aos argumentos:

medicina ainda não tem a resposta definitiva.

1) o colesterol circulante é um componente da placa coronariana;
2) já na infância, seus níveis guardam relação direta com o risco de ataques

Tomar estatinas ou não, essa é a questão. Não há consenso sobre o que fazer

cardíacos no decorrer da vida;

quando o colesterol está elevado.

3) as estatinas reduzem as concentrações de colesterol, diminuindo o risco
de ataques cardíacos e derrames cerebrais;

“JAMA”, a revista oficial da American Medical Association, colocou para dois

4) as recomendações atuais são as de manter níveis de LDL (o mau colesterol)

grupos de especialistas de alto nível a seguinte pergunta: “Um homem sau-

abaixo de 130; com alvo opcional abaixo de 100.

dável de 55 anos, com pressão arterial máxima de 11 cm, colesterol total de
250 mg/dL e sem história familiar de morte prematura por doença coronaria-

Em seguida, alinham os resultados de três grandes estudos (Woscops,

na deve ser tratado com estatinas?”

AFCAP/TexCAPS e Jupiter) que somam mais de 30 mil participantes, nos
quais as estatinas reduziram 30% a 40% do número de infartos e 20% da

Responderam sim, Michael Blaha, Khurram Nasir e Roger Blumenthal, do

mortalidade causada por eles.

Centro de Prevenção de Doenças Cardíacas da Universidade John Hopkins.
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oftalmologia

Doença dos olhos que afeta jovens
adultos

Crédito imagem: Freepik.com

Com pouco mais de 20 anos de idade, João Batista sentiu os efeitos dos

olhos protegidos com óculos escuros de boa qualidade ao sair ao sol, manter

primeiros sintomas. A visão parecia estar falha, vez ou outra sentia uma di-

a hidratação dos olhos e se esbaldar com alimentos ricos em antioxidantes.

ficuldade maior para enxergar, irritabilidade nos olhos. Na primeira consulta
oftalmológica, ainda nos anos 80, o diagnóstico foi: vistas cansadas que

Isso porque a doença ainda pouco conhecida e estudada, não possui um

exigiam óculos de descanso.

tratamento ou um remédio que possa curá-la. Sim, ela não tem cura.

Os anos foram passando e os sintomas só pioraram. Com quase 40 anos e

O diagnóstico caiu como uma bomba. Mas como isso seria possível em uma

a visão um tanto quanto prejudicada e após uma dezena de tentativas frus-

família aonde as demais pessoas não tinham problema de visão, ao menos

tradas, o diagnóstico chega de uma forma surpreendente e sem precedentes.

não neste nível de agressividade?

João estava com uma doença ainda pouco conhecida, até mesmo para a
Medicina moderna e com um nome bem difícil de ser memorizado: Fundus

A resposta veio da ciência. Essa falha genética veio do pai ou da mãe, mes-

flavimaculatus ou a doença de Stargardt.

mo que eles não tivessem desenvolvido a patologia. Cada filho exercia uma
probabilidade média para manifestá-la.

Em resumo, uma degeneração da mácula com perda de visão progressiva,
com mais ou menos gravidade, variando de paciente para paciente caso

Pouco tempo depois, João descobriu não estar só no diagnóstico familiar. Ele

alguns cuidados básicos não forem adotados, como: estar sempre com os

foi o quarto filho e, portanto, talvez se justificasse os 100% de probabilidade
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aposentadoria

Conheça as mudanças para médicos com
a reforma da previdência
De acordo com o Projeto de Lei 06/2019, a aposentadoria especial seria concedida somente após a pessoa
completar idade mínima

A reforma da Previdência tem sido um dos assuntos mais debatidos na cama-

saúde. Assim, não se mostra razoável exigir que este permaneça na atividade

da política e em âmbito nacional. Com a aprovação já na câmara dos deputa-

por tempo excessivamente longo a fim de contribuir com o adoecimento

dos e aguardando votação no senado para os próximos meses, a reforma que

desse trabalhador, de forma, muitas vezes, grave.

se propõe é ampla e ousada. Pretende-se reformar todo o sistema, tanto pelo
Regime Geral de Previdência Social – RGPS – quanto pelo Regime Próprio

Sobre o escalonamento da idade mínima, esta se dá quando o segurado con-

de Previdência Social – RPPS.

tribui por 55 anos de idade, para quem adquire o direito à aposentadoria aos
15 anos, sendo o caso dos mineiros que trabalham em mineração subter-

Nesse cenário, uma das maiores polêmicas da referida reforma é a

rânea; aos 58 anos para quem contribui por 20 anos, como os mineiros que

estipulação de uma idade mínima para a concessão da aposentadoria espe-

trabalham fora da mineração; e aos 60 anos, para quem contribuir por 25

cial, quando da sujeição do trabalhador à insalubridade, que é, na maioria

anos, tais como os profissionais da área da saúde. Em todas as situações, as

dos casos, a de 60 anos de idade, além da comprovação de 25 anos em

regras valem tanto para homens quanto para mulheres.

atividade insalubre. Além disso, extingue-se a aposentadoria especial dos
que possuem a integridade física ameaçada, ao requerer o benefício por ex-

Pelo PEC 06/2019, veda-se também a conversão em comum da atividade

posição à periculosidade.

especial, quando se faz possível converter em 40% para o homem, e 20%
para a mulher, o tempo trabalhado em condições insalubres ou periculosas, a

Para a lei atual, a aposentadoria especial é concedida sem a estipulação de

fim de somar tempo para aposentadoria, que na modalidade integral é de 35

uma idade mínima, havendo somente a necessidade de se computar a ex-

anos para o homem e 30 anos para a mulher.

posição aos agentes insalubres ou periculosos por 15, 20 ou 25 anos, a
Em recente debate promovido pela Comissão de Direitos Humanos –

depender da atividade.

CDH – o vice-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Ocorre que a aposentadoria especial foi criada em 1960 com objetivo de reti-

Saúde, João Rodrigues Filho, demonstrou desânimo sobre o futuro dos tra-

rar o trabalhador do agente nocivo antes que tivesse um dano irreparável à

balhadores da saúde caso a reforma seja aprovada nos termos já aceitos pela
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aposentadoria
Câmara dos deputados, tendo em vista a mudança brusca e injusta que está

Atualmente, para a comprovação do exercício de atividade médica exposta

na iminência de ocorrer.

a agente insalubre, pós 1995, faz-se necessário a apresentação de um PPP
– Perfil Profissiográfico Previdenciário – e laudo técnico realizado por um

Convém esclarecer, todavia, que haverá uma regra de transição que poderá

médico de segurança do trabalho, no qual evidencia-se a submissão aos

assegurar o benefício a aqueles que estão na expectativa de completar o

agentes noviços de forma habitual e permanente. Além disso, é possível jun-

direito à aposentadoria especial, mas que até a publicação da nova lei, ainda

tar ainda Diploma de formação; CRM; Fichas de pacientes e de convênios

não terão completado. Todavia, convém salientar que os direitos já adquiri-

médicos; Certificados de Congressos; Alvará de Licença e ISS, dentre outros

dos, ou seja, em que os requisitos para a aposentadoria já foram cumpridos,

documentos que corroborem o exercício da profissão.

não serão afetados, mesmo que o requerimento seja realizado posteriormente
à reforma da previdência.

Dúvida recorrente também entre os profissionais da área médica, diz respeito
a aqueles que desempenhem sua atividade em regime estatutário, ou seja, em

Sobre a aposentadoria na área médica, no dia 24 de janeiro de 1979, o

estatuto previdenciário próprio dos servidores públicos e estaduais que são

governo publicou o decreto nº 83.080, no qual ordena disposições acerca

vinculados ao Paraná Previdência. Para esses casos, a fim de requerimen-

da Previdência Social e das atividades exercidas sob condições especiais.

to da aposentadoria especial, é possível, por analogia, requerer o benefício

Durante o regulamento, ficou acordado que os médicos teriam direito a se

na justiça, embora não haja reconhecimento expresso em lei sobre a

aposentar mais cedo pelo reconhecimento de que os profissionais da área

possibilidade.

estavam submetidos a agentes nocivos, tais como fungos, bactérias, dentre
outros agentes biológicos.

Embora seja desnecessária qualquer preocupação sobre requerimento de
aposentadoria quando o direito já está adquirido, no cenário de tantas al-

Importante frisar que até o advento da lei 9.032, de 28.04.1995, o reconheci-

terações na legislação previdenciária, que pode afetar duramente também a

mento da atividade especial desempenhada na área médica era cumprido sem

classe médica, é aconselhável analisar o direito para avaliar a possibilidade

mesmo a indicação de documentos, como ocorre desde então, bem como

de se computar o período de uma forma em que se “escape” de qualquer

não era restrito a somente algumas especialidades da medicina, por isso,

penalidade apresentada pela reforma da previdência.

bastava que o profissional comprovasse que efetivamente trabalhou como
médico.

Foto: Arquivo pessoal

“Por Carla Benedetti – Advogada e Jornalista”

76

UM PLANO PARA
Um plano de Assistência Familiar que gera benefícios
do inicio ao ﬁm da vida. Pensado com carinho para
atender você e sua família, nosso objetivo é fornecer
uma experiência completa em todas as nossas unidades.
Estamos presentes nos estados do Paraná, Mato
Grosso do Sul e Rondônia e em mais de 70 municípios,
tornando-se uma empresa sólida e segura que conta
com mais de 900 estabelecimentos conveniados para
oferecer o que há de melhor com um baixo custo.
CASCAVEL - PR
Rua Carlos Gomes, 3356
45 3218 2325

UMUARAMA - PR
Rua Guadiana, 4110
44 3623 6060
45 9 9106 0224

umuprev.com.br
fb.com/umuprev

captação

AMC Cultural
Saiba como auxiliar sua entidade através de projeto de Lei

A Associação Médica vem buscando alternativas para melhorar a sua

Música é Saúde

programação cultural elaborando projetos pela legislação de incentivo à

Apresentação de música instrumental brasileira com a realização de

cultura do Governo Federal. Foi possível aprovar três projetos que tratam de

intercâmbio musical com artista reconhecido nacionalmente, valorizando

temas ligados à literatura e à música.

músicos locais. Além de palestra tratando da importância da preservação de
nossa cultura popular.

A partir de agora passamos a contar com o apoio dos nossos associados
e parceiros da Associação Médica de Cascavel - AMC, no intuito de

Encontro Literário I

buscarmos juntos os recursos que tornarão realidade a execução dos

Oferecer para a comunidade uma imersão literária durante trinta dias com

projetos aprovados.

a realização de palestras, declamações de poesias e promovendo um varal
literário de escritores.

A Lei de Incentivo à Cultura é parte de um mecanismo de estímulo para
Como apoiar os projetos culturais da AMC

ampliar a realização de ações do segmento em todas as suas linguagens.

É simples e funciona da seguinte forma: As pessoas jurídicas que apuram o
Para realizar a captação desses valores basta que os nossos associados,

seu balanço pelo “Lucro Real”, podem apoiar deduzindo até 4% do imposto

pessoas físicas e também jurídicas, destinem valores que seriam pagos ao

de renda que será recolhido. O valor apoiado tem abatimento de 100%.

governo em suas declarações de imposto de renda.
Para as pessoas físicas também é permitido que apoio a projetos culturais
Os projetos aprovados pela Associação Médica de Cascavel são os

sejam realizados por meio da destinação de parcela do imposto a restituir ou

seguintes:

a pagar, desde que a apresentação da declaração de imposto de renda seja
no modo completa. Neste caso, o contribuinte deve deduzir até 6% do seu

Poesias - Coletânea

imposto a pagar ou a restituir. O valor total também terá abatimento de 100%.

Publicação de 1000 exemplares de um livro de poesias com distribuição
gratuita para escolas, bibliotecas e comunidade em geral, com o objetivo

A Associação Médica espera poder contar com o apoio dos associados e

de homenagear escritores locais e contribuir com a preservação da forma

dos nossos parceiros para transformar em realidade essas ações culturais.

poética da escrita. A poesia é um meio privilegiado para despertar o amor
pela literatura, pois cria imagens além de sugerir emoções por meio de uma

Para qualquer esclarecimento contamos com a atenção e colaboração de

linguagem em que se combinam sons, ritmos e significados que permitem

escritório especializado, a BWA – Contabilidade e Gestão do Terceiro Setor

uma descoberta das potencialidades da linguagem escrita.

- www.bwacontabilidade.com.br, que poderá sanar as dúvidas existentes a
respeito dos procedimentos legais a serem adotados.
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Vida longa às organizações!
O que vem por aí, a nível de tecnologias e saúde
O homem é por natureza um ser gregário. Diferente da maioria dos animais,

um conjunto de sistemas integrados, complexos e em contínuo processo de

o ser humano necessita de cuidados, afeto e socialização para que possa

desenvolvimento. A medida que a pessoa tem espaço para olhar para si e

desenvolver-se de forma saudável nos aspectos físico, intelectual, emocional

para os outros, e compreende que diferenças e semelhanças são importantes

e social.

e necessárias para o processo de crescimento individual e coletivo, passam
a posicionar-se de forma produtiva diante das situações e obtém resultados

Essa necessidade natural de convívio contribuiu para que historicamente nos

melhores em termos de metas e satisfação.

organizássemos em sociedade e evoluíssemos para chegar onde estamos
hoje. No ambiente organizacional, essa mesma característica também impac-

Analisar esses fatores em um cenário como o atual, onde a mudança é

ta significativamente. Desde que se têm registros das primeiras organizações

constante, é relevante para compreender que, a capacidade de reagir e se

produtivas, identifica-se a presença de indivíduos que reunidos em grupo,

adaptar a novos contextos, das pessoas que compõe estas organizações,

desenvolvem atividades com objetivo de geração de renda e realização de

é um dos principais motivos pelos quais, algumas organizações

um propósito alinhado.

desaparecem num piscar de olhos enquanto outras tem sucesso e
permanecem no mercado ao longo de gerações.

No entanto, essa natureza por si só não reduz a complexidade das relações
entre os indivíduos que além do conhecimento, das habilidades e competên-

Ainda no contexto histórico, podemos observar que ocorreram várias mu-

cias, trazem consigo também um sistema de crenças e valores, baseados

danças com impactos nas organizações produtivas, nas relações de trabalho

nas experiências e memórias integradas, que orientam o comportamento dos

e de consumo. No entanto, nada se compara a que estamos vivendo nos

integrantes, em todos os ambientes.

últimos 50 anos, gerada pelos avanços da tecnologia, especialmente a partir
da implantação de sistemas cyber-físicos, da aplicação da internet das coisas

Isso explica porque duas pessoas quando expostas a um mesmo estímulo

e da descentralização da manufatura que tem alterado significativamente, a

ou condição, podem reagir de formas tão diferentes. Cada ser humano reúne

forma como vivemos e nos relacionamos, em todas as áreas de nossas vidas,
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inclusive na forma como cuidamos de nossa saúde.

o exame pela internet e o próprio cliente realiza a coleta da sua saliva, envia
para a empresa e em poucos dias recebe o resultado, com segurança, sigilo,

Então, qual será o caminho para que profissionais e empresas da área da

confiabilidade e por um valor acessível.

saúde possam permanecer neste mercado vuca (volátil, incerto, complexo
e ambíguo)?

Algumas destas previsões já são factíveis e tem sido cada vez mais demandadas pelos pacientes das novas gerações.

Recentemente a imprensa divulgou as previsões tecnológicas e científicas
realizadas por uma das mais famosas empresas globais de tecnologia, a qual

Prova disso é o crescente o número de empresas brasileiras da área de saúde

indica que nos próximos cinco anos teremos acesso a produtos, serviços e

que investem em tecnologia não somente no tratamento, mas também para

tecnologias sem precedentes. Nos exemplos a seguir, adaptei as aplicações

proporcionar maior segurança e satisfação aos seus clientes-pacientes du-

dos recursos tecnológicos, indicados nas pesquisas publicadas nos últimos

rante o atendimento ou realização de algum procedimento. Entre os exem-

dois anos, ao setor da saúde.

plos cito empresas que utilizam a realidade virtual para desviar a atenção do
paciente por meio de vídeos com personagens animados interativos, com

Imagine por exemplo que logo mais será possível acessar informações

objetivo de reduzir o sofrimento dos pacientes, na aplicação de vacinas, na

qualitativas e quantitativas sobre as bactérias presentes em alimentos no ato

realização de exames ou ainda como estímulo, no caso de pacientes que

da compra, utilizando simplesmente um aparelho celular. Analisando a in-

passam por tratamento de fisioterapia.

formação os consumidores poderão optar por comprar ou não os produtos,
escolher permanecer ou não como cliente e ou ainda, indicar ou não esta

Com tanta tecnologia até parece que em breve, robôs, computadores e outros

empresa para seus amigos e familiares. Ações preventivas reduzirão por con-

equipamentos substituirão os profissionais da saúde, não?

sequência a necessidade de tratamentos médicos.
Considero que as empresas que permanecerão no mercado e terão sucesso
Ou que tal o profissional da saúde, poder informar ao paciente, com segu-

no futuro não serão as que oferecerão os equipamentos mais modernos

rança e confiabilidade, a procedência do medicamento que está recomendan-

ou a tecnologia mais avançada para seus clientes, mas aquelas que forem

do ou aplicando na clínica ou hospital? Isso é possível através de plataformas

capazes de combinar tecnologia e, seres humanos com propósitos alinha-

blockchain que permitem rastrear o caminho que o produto percorreu ao lon-

dos, genuinamente conscientes, preparados e dispostos a proporcionar aos

go de toda cadeia produtiva. Essa tecnologia contribuirá também para esta-

clientes-pacientes, experiências extraordinárias de vida.

belecer uma concorrência mais saudável entre empresas, e mais segura para
o consumidor, que poderá optar, com base em informações mais seguras do

Esse é sem dúvida, o maior desafio dos líderes que desejam construir e man-

que a indicação, pelo profissional ou empresa que atender aos critérios mais

ter organizações e equipes de sucesso, saudáveis e perenes.

alinhados aos seus (do consumidor).
Até o momento, nenhuma tecnologia é capaz de substituir verdadeiramente a
E que tal fazer um exame de DNA a baixo custo sem precisar sair de casa?

condição humana de estabelecer e manter relações legítimas.

Já faz algum tempo que laboratórios autorizados comercializam um kit para

Nara Pick é empresária e atua como consultora de gestão de negócios.
Possui experiência de mais de 15 anos nos setores de comércio, serviços e
agronegócio. Nos últimos cinco anos, atuou como coordenadora
regional em programas nacionais no SEBRAE como o ALI - Agentes Locais de
Inovação e Educação Empreendedora.
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Os pequenos na microfisioterapia
As doenças e transtornos que têm origem nas emoções e traumas, vividos ao

Foi desenvolvida, em 1983, na França, pelos osteopatas Daniel Grosjean

longo da vida, não são exclusividades dos adultos. Crianças também sofrem

e Patrice Benini. Seu embasamento teórico iniciou-se pelos estudos da

com os acontecimentos pelos quais passam - por vezes até desde o ventre

embriologia, filogênese e ontogênese.

materno.
A Microfisioterapia usa as células do nosso corpo como um mapa que
Esses traumas podem se refletir em alergias, insônia, irritabilidade, dificul-

indica onde há deficiências. Não há contraindicações e o procedimento não é

dade de aprendizado e até depressão. Há estudos que mostram, se uma pes-

invasivo, sendo bem aceito entre os pequenos.

soa não tratar uma ferida grave, de um passado remoto, tem menos chances
E o resultado

de se recuperar de uma depressão, por exemplo.

O resultado é o caminho da cura, bem guiado pelo mapa que carregamos em
Tendo origem emocional, os medicamentos e tratamentos convencionais

nosso próprio corpo.

conseguem atuar no alívio dos sintomas, mas não atingem o resultado esperado de cura. Quando isso acontece, há tratamentos alternativos que podem

Quando somos traumatizados emocionalmente, em qualquer período da vida,

se somar ao tradicional em busca do bem-estar infantil, atuando na causa

o subconsciente nunca esquece. Assim, não recordamos, conscientemente,

primária da doença em questão.

do trauma, mas sempre fica aquela pedrinha pequenininha incomodando no
sapato.

A Microfisioterapia é uma das técnicas. Por meio de leves toques sobre a
pele, o fisioterapeuta habilitado identifica os locais onde as células foram

Indicações

afetadas no corpo e passaram a provocar sintomas. O local é também um

A técnica é indicada para vários sintomas, como dores físicas, traumas emo-

indicativo do tipo de trauma sofrido e quando ele ocorreu, ajudando a criança

cionais, medos e fobias, distúrbios de sono, ansiedade, enxaquecas, agres-

a superar o problema e voltar a ter um organismo saudável, que funciona

sividade, entre outras, até mesmo para prevenção de doenças. São indicadas

como uma máquina bem regulada.

em todas as idades, desde recém-nascidos até idosos.
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O revés entre a era do marketing digital e
a ética médica

No mundo conectado e digital em que estamos vivendo, onde tudo está na
distância de um clique é fácil dissociar a realidade legal, que rege nosso
cotidiano off-line, das regras e limitações que são impostas e devem ser
observadas no mundo virtual.
Claro que vocês médicos, como todos os seres viventes “sem o CRM”
(está entre aspas, pois outro dia em um diálogo com um servidor público, o mesmo usou essa expressão para me dizer que o mundo se divide em dois blocos), queremos e muitas vezes necessitamos estar
atualizados, conectados e inclusos no mundo digital, porém, quando se
trata do exercício da medicina, é preciso observar além das leis, penal,
cível, consumerista, as regras ditadas pelo Conselho Federal de Medicina.
Apesar de ouvir muitas críticas a despeito da atuação do CFM e dos CRM´s,
e em muitos casos concordar em alguns aspectos do que ouço, é preciso
compreender que a razão de existir do conselho de classe, em última análise
é a proteção do profissional e a garantia do bom exercício da profissão em
vários sentidos. A atuação é falha? Consinto que sim, porém, tenho certeza
de que seria bem pior na exiguidade dela.
Nas últimas semanas tornou-se conhecido um caso em que uma médica de
Minas Gerais conseguiu na justiça uma liminar para divulgação do antes e
do depois nas mídias sociais. O escritório de advocacia que a representou, e
a própria profissional, foram às redes sociais em uma divulgação espalhafatosa e ostensiva comemorar o resultado infeliz da liminar. Foi com pesar que
vi a liminar concedida no Mandado de Segurança impetrado pela médica
Patrícia Leite Nogueira contra o Conselho Regional de Medicina de Minas
Gerais e outros. Não vislumbrei e vislumbro nenhum motivo jurídico ou
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qualquer fundamento benéfico para o exercício da medicina para comemorar
tamanha desproteção gerada pela decisão de tal liminar, que já foi devidamente cassada!!
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É fato que as redes sociais possuem grande poder de disseminação de notí-

gação da profissão, e o aperto de mão do paciente, o agradecimento desse,

cias, de conhecimento e também promovem um vasto mercado de venda de

ainda vale muito mais do que milhares de seguidores nas redes sociais.

produtos e serviços. Porém, comparar o exercício da medicina (inclusive e
principalmente a medicina estética) com outros milhares de produtos que

Ao utilizarem as redes sociais, lembrem-se que o sucesso vem do bom de-

se encontram à disposição dos internautas, como disse no início, por um

sempenho da profissão, não precisando rebaixar tão linda atividade profis-

clique, e querer “vender” o serviço médico através de um marketing onde

sional ao nível de comércio de quinquilharias que são encontradas aos

necessariamente precise expor o famoso “antes e depois”, é um verdadeiro

montes. Existem várias empresas especializadas que podem lhes ajudar, mas

disparate.

acima de tudo isso, o bom senso e a autovalorização são primordiais!

Defendo o fato dos médicos publicarem em redes sociais informações médicas corriqueiras para os pacientes, falar sobre sua área de atuação, explicar
sobre determinadas patologias, tratamentos, mas chegar ao ponto de (me
desculpem o termo que utilizarei, mas é o melhor para definir o que este

Foto: Arquivo pessoal

tipo de conduta é) “prostituir” a profissão é inaceitável, ainda mais com a
chancela de um juiz, que olha para a medicina como uma atividade simplesmente mercantil.
Sim, o teor da liminar remete ao fato da medicina estar sendo mercantilizada,
não só pelo judiciário, mas pelos próprios profissionais médicos, o que traz
implicações jurídicas seríssimas, que precisam ser amplamente debatidas.
Em outras palavras, a permissão que foi concedida pela liminar para
marketing do “antes e depois” transfere para o médico a obrigação
contratual do resultado perfeito para o paciente, independente de quais-

Por Daniela Scarpa

quer outras circunstâncias que possam ocorrer nesse tratamento

Advogada e pós-graduada em Direito Médico e da Saúde

(reações adversas, infecções, distúrbios de cicatrização etc).
Uma vez que os resultados esperados não são obtidos, a responsabilidade
do médico passa a ser objetiva, ou seja, independente de demonstração de
culpa ele tem o dever de indenizar, afinal, ele “vendeu” um resultado, criou a
expectativa, ou mesmo a certeza. No mundo jurídico é assim que funciona,
e fica bem difícil defender algo diferente disso. Como a decisão tinha caráter
liminar, e atingiu somente a médica litigante, foi acertadamente revogada pela
Justiça.
O mínimo que se espera é que os profissionais médicos se valorizem, se
respeitem, valorizem tão nobre profissão que exercem e respeitem o artigo
75 do Código de Ética Médica, assim como observem a diretriz dada pela
Resolução 1974/2001 do CFM, que regula a publicidade médica.
Ao contrário do que intentam sustentar, a razão de existir limitações para o
marketing médico é a proteção do exercício da medicina e do profissional
médico, e não cingir o profissional de ter seu bom nome e sua arte divulgados.
Apesar da conectividade, o bom relacionamento médico/paciente, o preparo
e conhecimento técnico, ainda são a melhor propaganda e a melhor divul-
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Estresse no trabalho: como lidar com a
rotina de pressão e xingamentos?
Exercer alguns hobbies pode ser grandes aliados para esquecer os problemas do trabalho
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Cá, entre nós, todo e qualquer profissional que se preze já passou por

trevistados que concordaram que o fator principal que gera estresse na vida

situações limites causadas por pessoas estressantes, não necessaria-

social e profissional das pessoas é o trabalho. Ambiente ideal para o estresse

mente nesta ordem, haja vista que o ambiente corporativo é propício para

se manifestar, já que o comportamento nada mais é do que uma resposta do

um conjunto de fatores que nos tiram de nossa zona de conforto e desper-

organismo que entende o momento de ameaça ou quando o indivíduo está

tam em nós um ímpeto de loucura seguidos de disparos de xingamentos

sob pressão. Um ambiente que aflora a competitividade e ao mesmo tempo

acompanhados com muita pressão. Falas como, “Quero esse relatório pra

hostil formam um cenário perfeito para que o profissional seja acometido por

ontem”, “Incompetente” e até mesmo “Você não presta para nada” são ditas

esse mal e sua produtividade e resultados sejam prejudicados.

a cada meio segundo por ‘líderes’ empresariais no trabalho, afetando dessa
forma, o profissional que está do outro lado. Quando isso acontece, já é

Além desses fatores, há outras adversidades como, o acúmulo de funções,

tarde, pois a linha do estresse foi ultrapassada.

uma prática adotada por muitas empresas, uma vez pela situação econômica que o Brasil passa, contribui ao estresse. Um conselho para quem está

O estudo realizado pela Mind, uma instituição de caridade de origem ingle-

sobrecarregado é aperfeiçoar a organização das suas tarefas. Separar uma

sa que tem como finalidade oferecer suporte às pessoas com problemas de

‘listinha’ com os afazeres, por ordem de prioridade, também, é uma boa es-

saúde mental, confirma essa situação por meio da afirmação de 34% dos en-

tratégia. Outra saída é conversar com o supervisor para que seja elaborado
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um formato que se adéqua as necessidades da empresa e ao profissional que

Um grande ruído que abala as estruturas de uma empresa é, sem dúvidas, a

está desempenhando o papel.

falta de comunicação entre os gestores e os colaboradores. Esse problema
pode gerar insegurança sobre qual o melhor formato de trabalho, dúvidas

O departamento de Recursos Humanos está, cada vez mais, recrutando

sobre o que a empresa espera do colaborador e de que forma ele pode con-

talento que possam pensar em estratégias e produzir o trabalho em tempo

tribuir para seu e o futuro da empresa, além de não ser ideal para o clima

recorde e com maestria. Entretanto, a cobrança incessante pela entrega de

corporativista. Para cessar esse problema, é preciso criar uma relação de

resultados leva consequentemente o colaborador vivenciar uma situação de

confiança dentro da organização, além de estabelecer um diálogo de trans-

pressão e estresse. Lidar com a pressão, não é uma tarefa fácil, porém o

parência, seja com superiores ou colegas de trabalho. Pedir um feedback ao

profissional deve compreender onde cabe o seu papel no desempenho para

gestor, também é uma ação positiva para que o bom relacionamento per-

obter bons resultados. Uma técnica interessante é a de não levar trabalho para

maneça dentro da corporação.

casa, pois é necessário descansar o corpo e a mente.
Falando em relações, lidar com opiniões divergentes, seja dentro ou fora
As frustrações presentes diariamente no ambiente corporativo, são queixas

da empresa, pode ser um estopim para causar discussões, mesmo que a

comuns de profissionais, pois as metas não alcançadas, a promoção pro-

diferença do ponto de vista ou ideais não seja tão grande. Para que isso

metida que não veio, entre outros fatores são grandes potenciais acumu-

não aconteça, é primordial trabalhar a empatia. De que forma!? Aprender a

ladores que pode propiciar o estresse. Aprender a lidar com esse tipo de

escutar, entender que cada pessoa é diferente e tirar disso algo que reflete em

situação é crucial no meio empresarial, pois demonstra que o profissional

você um lado positivo.

tem o autocontrole tanto da sua vida pessoal como a profissional. Não
gasta energia se lamentado o que foi que aconteceu de errado, tire proveito

Em meio ao caos instalado do dia a dia, que só contribui para aumentar

desses acontecimentos para aprender com os erros e criar planos de ação para

o nível de estresse, uma pausa para prática de atividades que não estão

ocasiões semelhantes que possa acontecer. Se isso estiver atrapalhando

presentes na rotina pode ser uma grande aliada para combater o estresse e

o seu rendimento no trabalho ou suas relações interpessoais, procure um

deixar você mais relax. Diante dessa situação, os hobbies aparecem como

amigo ou familiar para conversar, em casos mais extremos o aconselhável é

ações eficientes que causam tranquilidade.

procurar ajuda profissional.
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Outra técnica que pode auxiliar é a prática do Mindfulness, mesmo sem ter
ouvido sobre isso, em algum momento da sua vida você já desejou fazer
isso. Quer ver só!? Em certos momentos da rotina, com certeza já teve aquela
sensação que a rotina está ficando cada vez mais acelerada e que está sendo
engolida por ela, não é!? Ficamos tão focados que ligamos o piloto automático para realizar as atividades empresariais e profissionais.
Na avaliação da psicóloga, Carina Goretti Schmitt Welter é uma boa oportunidade de conhecermos nosso corpo e aprender como administrar com
situações limite que estressam o dia a dia. “Os exercícios têm como objetivo
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sair do comportamento automático que temos e muitas vezes nem percebemos, ou seja, que possamos viver mais o aqui e agora, de uma forma que
possamos pensar mais antes de agir e se a mesma está de acordo com o que
buscamos, valorizamos”, analisa.
O Mindfulness é traduzido com uma atitude de foco total no presente. São
ações objetivas, incluindo a meditação, que mexem com o corpo e a mente
pra deixar a vida um pouco mais leve e alcançar os objetivos diários com
muito foco e tranquilidade.
“Dra. Carina Schmitt Welter - Psicóloga clínica, formação em terapia Cognitiva comportamental e terapia do esquema. Atuando há 13 anos como psicóloga clínica, atendimento para adultos

No entanto, a psicóloga alerta que cada pessoa age de maneiras diferentes
com suas particularidades e o que pode funcionar para um pode não dar
certo para outro. “O pensamento acelerado muitas vezes está associado a
ansiedade e uma pessoa ansiosa tem uma grande tendência a assumir
várias tarefas/responsabilidades ao mesmo tempo, que por consequência pode gerar o pensamento acelerado diante de muitas coisas a serem
realizadas”, pontua Carina.
Empresas como o Google já estão apostando na rotina de treinamentos com

“

as técnicas do Mindfulness. Estima-se que a atenção total aperfeiçoa a comu-

Mindfulness significa mudar padrões de
comportamento e respostas que estamos
acostumados. É começar a viver uma vida
mais centrada no presente e a real sensação
que nos acomete de modo aberto, gentil e
com aceitação.

nicação e o foco, diminui a ansiedade, o estresse e maximizam habilidades
cognitivas, como leituras e atividades corriqueiras do dia a dia.
É aconselhável que todos possam fazer as práticas do Mindfulness, até
mesmo crianças, mas é necessário que empreendedores e profissionais que

”

estão inseridos em uma rotina de trabalho que causam extremo estresse,
possam aplicar em suas tarefas diárias, pois só assim conseguirá atingir os
seus objetivos.
“O primeiro passo é o autoconhecimento, me conhecendo vou estar ciente
de minhas dificuldades, limitações, e que tipo de coisas/situações que tenho
mais dificuldade em lidar, tendo conhecimento desses e também dos meus
pontos fortes e habilidades que se tornam mais fácil lidar com as situações”,
destaca a psicóloga.
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