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editorial

PALAVRA DO

PRESIDENTE
Chegamos ao final de mais um ano, pode-se dizer que 2019 foi um ano que
passou rápido. Aliás, tudo anda passando tão rápido, não é mesmo? Este ano
que está se finalizando representou um passo muito importante para a AMC,
que juntamente com esta diretoria, conseguimos dar. Podemos dizer que
estamos satisfeitos e profundamente gratos a Deus por podermos contribuir
com nossa entidade, o que sempre traz um reflexo social a toda comunidade.

Foto: Cesar Pilatti

Entre nossas conquistas, podemos citar o acerto das pendências financeiras
junto à prefeitura. E também, finalmente conseguimos a liberação predial de
nossa área edificada.
Na área social, trabalhamos com a Simone Sarolli na coleta de cabelos com
destinação à confecção de perucas para elevar a autoestima de mulheres em
tratamento de câncer; continuamos a realizar a feijoada solidária da AMC,
com parte da verba destinada ao Recanto da Criança; e ainda realizamos o
almoço em que foi servido arroz de Braga inbox, feito pelo mestre de cozinha
João Hisatugo e companheiros, com verba destinada à casa Joana de Angelis
que auxilia gestantes bem como seus bebês.
Outro ponto a ser lembrado foi a comemoração do ano do jubileu de ouro
da entidade. Sim, cinquenta anos da nossa Associação Médica de Cascavel,
que é a casa que representa orgulhosamente a classe médica de Cascavel.
Médicos bem formados, competentes e que levam o nome da nossa medicina
além-fronteiras. Entre os pontos altos da comemoração que pode ser conferida nesta edição da revista Afeto, estão: jantar comemorativo dos 50 anos;
Encontro Científico da AMC; a criação da sede do Sinam (Sistema Nacional
de Atendimento Médico) em Cascavel; e finalmente o baile do dia do médico.
Tivemos ainda a aprovação de projetos pela Lei de incentivo, que nos permitirão, no ano de 2020, realizarmos feitos ainda maiores.

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

Para finalizar, agradeço ao meu vice-presidente, o cardiologista Dr. Márcio
Couto, bem como toda a diretoria que caminha conosco para que possamos
deixar um legado aos que virão depois de nós. Desejo a toda classe médica,
seus familiares, estendido a toda população cascavelense, os mais profundos
e sinceros votos de um feliz e santo Natal e um excelente ano de 2020, cheio
das graças e benções divinas.
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reconhecimento

Revista Afeto conquista primeiro lugar em
premiação
Matéria da última edição sobre bula de medicamentos faturou o “guizo de ouro” no prêmio Seincom

Foto: Cesar Pilatti

Daniel Marcondes

Em reunião de pauta na agência Berit Press, levantou-se a possibilidade de

A matéria produzida sob o título “Em tempos de internet, a velha bula ainda é

produzir uma matéria sobre bula de medicamentos. A bula é tão comum no

a mais confiável”, contou com a colaboração do médico e diretor financeiro

dia a dia e tão relegada ao segundo plano do esquecimento que merecia esse

da Associação Médica de Cascavel (AMC), Dr. André Kamchen. Em entre-

material. Os louros da pauta vão para o acadêmico de jornalismo, Daniel

vista, ele ressaltou a importância de se ler a bula dos medicamentos, porque

Marcondes. É inegável dizer que ele acertou no alvo depois do reconheci-

estão lá que as informações relevantes sobre o princípio ativo do medicamento,

mento do prêmio.

bem como da prescrição de pessoas que não podem fazer uso dos remédios.
“A bula tem instruções de toda a parte técnica prescrita pelo médico ao pa-
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Foto: Cesar Pilatti

Dr. André Kamchen

ciente (posologia) e instruções sobre a medicação”, explica Dr. Kamchen na
matéria.
O prêmio Seincom acontece anualmente no Centro Universitário Univel. É
muito importante, um prêmio como esse aos participantes, pois trata-se de
um incentivo, o que faz com que se persiga cada vez mais a excelência da
profissão que está em curso. A categoria premiada foi “Jornalismo impresso,
profissionais”, voltada para matérias sem vínculo direto com a instituição
acadêmica, produzidas fora do contexto universitário.
Feita para a edição da revista Afeto voltada ao cinquentenário da AMC, a
matéria mostra-se importante por conta de trazer à tona uma temática tão
presente no cotidiano. “É comum ver que as pessoas tomam remédios e sequer leem a bula. Muitas vezes se expõem a um risco desnecessário sem nem
mesmo ter noção do perigo que estão correndo”, explica Daniel.
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Amor e beleza na saúde e na doença, até
que a morte...
Reflexões sobre o filme “ELLA E JOHN”

Ficha técnica:
Nome original: The Leisure Seeker

“Velho. É o que sou. Quero tudo e nada quero. Posso? Permites-me

Direção: Paolo Virzi

tal ousadia? Subir a mais alta montanha, conhecer o algures e o

França/Itália, 2017.

nenhures; tocar o fundo de todos os mares e deitar-me com as

Elenco:
Donald Sutherland – John

estrelas e correr como o vento.”

Helen Mirren – Ella

E. Hemingway

Christian McKay – Will
Janel Moloney – Jane

Todas as fotos nesta edição: Still do filme

Para a maior parte dos profissionais de saúde, os idosos representam um

aconselhar sobre as doenças em curso. Aos que apresentam algum grau de

segmento da população que demanda cuidado, vigilância constante e estraté-

demência ou depressão, guarda-se um pouco mais do tempo para observar

gias de prevenção de intercorrências nas muitas doenças crônicas usuais

e discutir comportamentos, atitudes e menos frequentemente, sentimentos

nesta fase da vida. Neste afã, muitas vezes dedicam um longo tempo dos

e afetos

atendimentos para equilibrar a polifarmácia, solicitar exames de rastreio e
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Por vezes, pacientes idosos desafiam essa rotina de cuidados e nos obrigam

hum momento, a demência de John e o câncer de Ella recebem licença para

a aprofundar o olhar sobre suas singularidades. Excessivamente teimosos?

serem protagonistas das cenas. O que prevalece sempre são as escolhas do

Excêntricos? Desobedientes? Interessantes, porém difíceis de “manejar”?

casal, baseadas em seus sentimentos e desejos. Situações que podem ser

Temos muitos rótulos para eles, e às vezes, nenhum deles se adequa total-

vistas sob uma ótica trágica, como o momento em que John, desorientado

mente. Além disso, quando rotulamos, diminuímos nossa possibilidade de

espacialmente, parte sozinho no trailer, esquecendo Ella num posto de com-

compreensão integral.

bustível. Ou quando os dois são assaltados na estrada. As soluções são peculiares, e tudo sempre acaba em risos. Fazer rir é um dos bônus da película,

John e Ella, o casal do filme em pauta, poderia receber de suas equipes

expressando uma visão totalmente inesperada de dois idosos com doenças

médicas vários desse rótulos, ampliando as dificuldades de cuidado. John

graves e terminais. Necessitam de cuidado? Proteção? Limites? Internações?

é um professor de literatura aposentado. Seu ídolo maior é o escritor Ernest

Medicamentos contínuos? Em geral pensamos que sabemos do que precisa

Hemingway, de quem resgata frases e pensamentos a todo momento. John

um casal de idosos com essas características.

é doce, gentil, um cavalheiro brincalhão, magistralmente representado por
Donald Sutherland. Helen Mirren é Ella, dona de casa, briguenta, dona da

Porém John e Ella não pensam assim. Querem viver como sempre viver-

razão e sem travas na língua. Ella está com metástases de um câncer, com

am: juntos, livres, leves, felizes. Seria possível num hospital fazendo quimi-

propostas de cuidados paliativos em regime de internação. John está em fase

oterapia, ou com John utilizando medicações para retardar os sintomas de

avançada da Doença de Alzheimer. Os dois tem mais de setenta anos e estão

Alzheimer? Talvez. Ou talvez deixemos de perguntar aos pacientes idosos, o

juntos por toda a vida.

que realmente desejam.

Ao pensarmos nos dois agravos de saúde, o cenário que se desenha em

Ella se habitua a mostrar a John velhos slides com cenas familiares, no intu-

nosso pensamento clínico é sombrio, no mínimo doloroso. Mas, a vida dos

ito de resgatar suas memórias. Há leveza diante da adversidade da confusão

dois nunca foi sombria, e sim feliz e cheia de luz. E a narrativa que elegem é

da mente de John. A cada familiar reconhecido, emergem lembranças doces

outra: decidem ir para a estrada, num velho trailer, modelo 1975, chamado

para os dois. Os dois estão sós e próximos da morte ou alienação, mas não

“o caçador de lazer” (nome original do filme). É dessa jornada que trata o

sofrem de solidão. Segundo Hemingway, a “solidão da morte chega ao fim de

filme, um “road movie”, onde o ponto de partida é Boston e o destino final é

cada dia desperdiçado”. No trailer nenhum dia é desperdiçado.

um lugar sonhado pelo casal: a casa de Hemingway em Key West, Flórida. O
casal praticamente foge de casa, pois os filhos adultos não concordam com

Sem tocar diretamente no sistema de saúde e sua voracidade diante de pato-

sua decisão. Antes de fugir, Ella diz à filha: “os médicos decidiram por nós”.

logias graves como a do casal, o roteiro apresenta uma sistemática relutância

Will e Jane recebem periodicamente telefonemas com notícias dos pais, e

dos personagens a se ajustarem aos planos terapêuticos. Ella recusa seguir a

refletem em casa sobre o comportamento dos dois, incompreensível para

quimioterapia, e após, internada durante a viagem, por mau estado geral, foge

ambos.

do hospital assim que recupera as forças, antes que os filhos a localizem.
Vale lembrar aqui o décimo princípio slowmedicine: as novas tecnologias

E a aventura é cheia de percalços, desafios e revelações. No entanto em nen-

devem servir para auxiliar a pessoa em seu autocuidado, ajudando o médico

10

artigo
a tomar decisões com impacto na qualidade de vida. John e Ella estão fora

Segundo o gerontologista Pedro Paulo Monteiro, “envelhecer é verbo, ação,

de possibilidades de cura, cabendo então avaliar, o que seria qualidade de

continuidade. Envelhecer é transformação: ação além da forma.” A beleza dos

vida para eles.

dois personagens desafia o conceito prevalente de que ela é prerrogativa apenas da juventude. Umberto Eco escreveu “A História da Beleza”, e nela não

Despido de autocrítica e de autopercepção, John faz coisas inusitadas, mas

há menção ao envelhecer. No entanto do mesmo autor, “A História da Feiura”,

conserva uma sutil dignidade e carisma, que seduzem o expectador rapi-

faz uma extensa relação entre o “velho” e o “feio” a partir da literatura e ima-

damente. John não é caricato, é realmente engraçado em suas façanhas,

gens. A partir de imagens de mulheres velhas, Baudelaire comentou: “esses

algumas com interessantes menções a cultura norte-americana. Não senti-

monstros já foram mulheres um dia”. Vale refletir quanto desses preconceitos

mos pena, mas uma suave compaixão, e muitas vezes comunhão com suas

prevalentes em tantas culturas, incluindo a brasileira, vive em nós, e como

atitudes.

podem se manifestar no cuidado médico.

A viagem segue, ao som de “Me & Bobby McGee”, de Janis Joplin. Há beleza

A beleza que quem tem “olhos de ver e coração de sentir” enxerga em Ella e

nisso. Como há beleza na fotografia e na predominância das cores amarelo e

Jonh, em seus momentos de amor e de encontro, é a beleza de Platão. É a be-

azul, que remetem às cores associadas à obra-prima “O Velho e o Mar”, uma

leza da alma, onde ética e estética caminham juntas. Essa beleza desconhece

das prediletas de John.

nascimento e morte, nem aumenta nem diminui, não depende de perspectivas. É a que nos comove e nos deixa elevados. Essa é sensação que temos

A idade avançada com frequência é vista como um tempo de resignação, sem

em muitas cenas de Ella e John, que nos levam a um tempo mais lento, mais

muitas novidades. Mas a viagem de John e Ella traz revelações significativas

leve, mais contemplativo, que nos enche de perplexidade, pois são a antítese

para o casal. Ella pensava que sabia de tudo sobre o esposo, mas ao tomar

das lentes do senso comum sobre os idosos.

conhecimento de um evento do passado, decide internar John numa clínica
de repouso, no meio da viagem. Mas, logo se arrepende e parte para res-

A decisão final de Ella, diante da iminência de submeter a si e a John aos

gatá-lo da clínica, onde John já estava subvertendo a hegemonia do lugar.

cuidados da família e de serviços de saúde é uma escolha que parece bem
consciente, como se durante toda sua jornada na estrada, fosse sendo con-

O movimento contínuo da estrada, o inesperado na próxima parada, coloca

struída. É um desenlace shakespeariano, Ella é Julieta, John é Romeu. A

em questão a imobilidade, a impossibilidade e a rigidez relacionadas ao env-

realidade não mais permite que desfrutem do amor que traz significado e

elhecimento. No lugar dessas adversidades, o que surge nas cenas do casal,

luz às suas vidas. O que há na sociedade, nas instituições de saúde e na

é uma surpreendente beleza.

própria família que reproduz de alguma forma o impedimento, a negativa, a
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impossibilidade, a exemplo dos valores das famílias Capuletto e Montechio?

meios necessários para compreender a nossa existência. Sem percorrer a

Será que ofertamos liberdade para pacientes tão especiais como Ella e John?

estrada é impossível deslumbrar lembranças, porque são elas que nos dão

Será que profissionais de saúde são capazes de enxergar nos casais idosos,

condição plena de podermos tecer a trama do sentido da vida.” O resgate dos

a essência do que os faz felizes, para além de diagnósticos, sintomas e sinais

profissionais pela paixão no cuidar, e a prática da compaixão (nono princípio

de doença? Poderíamos permitir com mais plenitude, em ambientes hospita-

slowmedicine), possibilitam que ao lado dos pacientes, possamos sentir a

lares, a vivência desse amor?

beleza desta jornada, que é inexorável e universal.

Para que o cuidado de idosos seja realmente integral, pode ser necessária

Ella e John nos mostram que esse processo pode ser pleno, rico e belo, até

a ampliação de nossa visão sobre o envelhecer, em especial sobre nosso

a última viagem, como a deles, a bordo do “caçador de lazer”. E o fim será

próprio envelhecer. Diz Pedro Paulo Monteiro: “Somos e seremos formas

digno de Shakespeare: “quantas vezes, logo antes de morrer, um homem fica

diferenciadas na travessia do tempo. Somos passagem, transcendência. So-

alegre? É o que chamam de fagulha mortal. E será isto tal fagulha? Meu amor,

mos poesia; portanto, potência de criação. Ser diferente daquilo que sempre

minha esposa, a morte que sugou-lhe o mel dos lábios, ainda não conquistou

fomos só pode ser possível porque envelhecemos. Essa é a dádiva do pro-

sua beleza. Não triunfou”.

cesso inexorável do envelhecer. Envelhecemos para sermos agraciados de
“Estas são as mudanças da alma. Eu não acredito em envelhecimento. Eu acredito em
alterar para sempre o aspecto de alguém para a luz. Eis meu otimismo.”
Virginia Woolf

Bibliografia consultada:
A beleza do corpo na dinâmica do envelhecer. Pedro Paulo Monteiro, Belo Horizonte.
Gutemberg. 2008.
Romeu e Julieta. William Shakespeare. Tradução de Bárbara Heliodora.

Carla Rosane Ouriques Couto.
Pediatra, Médica de Família e Comunidade, especialista em Saúde Pública,
Educação Médica, Saúde do Trabalhador e Terapia de Família. Mestre em
Psicologia Social. Aprendiz recente da arte de envelhecer buscando beleza e
significado todos os dias.
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Cascavel agora tem sede do Sinam na
AMC
Sistema Nacional de Atendimento Médico (Sinam), passa a funcionar nas instalações da Associação Médica
de Cascavel (AMC)

A Associação Médica de Cascavel (AMC) e a Associação Médica do Paraná

O Sinam corporativo se constitui em uma ferramenta moderna para que as

(AMP) somam esforços na implantação do Sinam em nossa região. Sem

empresas que não abrem mão de fazer autogestão dos recursos financeiros

carências, doenças pré-existentes ou limitadores de idade, o Sinam é um sis-

destinados à saúde de seus colaboradores, que além das vantagens acima

tema de saúde, que oferece a possibilidade de realizar consultas particulares,

mencionadas, oferece a possibilidade de ser extensivo aos dependentes de

com valores reduzidos, além de exames (laboratório e imagem) e procedi-

taxas adicionais.

mentos nas clínicas e hospitais credenciados.
O Sinam é um tripé que contempla a população, os médicos e sua entidade,
O Sinam medicamentos garante que o usuário e seus dependentes possam

isto permite que todos ganhem. Quem quiser saber mais sobre o Sinam e

usufruir de descontos significativos na compra de medicamentos de marca

gozar desses benefícios, pode ir diretamente à AMC, ou ligar e falar com

ou genéricos na rede Panvel.

Zeliane, a secretária do Sinam em Cascavel. É possível entrar em contato pelo
(45) 9 9921-0296 ou (45) 3097-4007.

Foto: Cesar Pilatti

Da esquerda para a direita: vice-presidente da AMC, Dr. Márcio Couto; secretária do Sinam em Cascavel, Zeliane Alves; a secretária da AMC, Solange Freta; e o presidente da AMC, Dr.
Jorge Santos.
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Confira os médicos credenciados ao convênio Sinam/Cascavel (Sistema Nacional de Atendimento Médico).
Na próxima edição seguirão mais nomes credenciados
CLÍNICA ORTHO
1 - VICTOR DE SOUZA
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

2 - MARCELO AUGUSTO DE OLIVÉRIO ACCORSI
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

3 - FÁBIO CUNHA LACERDA
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

4 - ROGÉRIO FONSECA VITURI
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

5 - CLEBERTON TEIXEIRA BETTANIN
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

6 - GUILHERME HENRIQUE DAMBRÓS
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

7 - JULIO MIZUTA JR.
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

8 - VILSON DALMINA
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

LABORATÓRIO UNILABOR
1 - FERNANDO JANKOSKI
CLÍNICA DE OLHOS DR. JACK SZYMASKI

1 - ANDRÉ LUIS HIMAUARI
OFTALMOLOGISTA

2 - RAFAEL HIMAUARI

OFTALMOLOGISTA

OFTALMOLOGISTA

4 - ROBERTO AUGUSTO FERNANDES MACHADO
OFTALMOLOGISTA

CLÍNICA SÃO CAMILO
1 - ROBERT FIGER
FISIOTERAPEUTA

2 -PAOLA BALAROTTI

CARDIOLOGISTA

GASTROCLÍNICA
1 -IVAN ROBERTO BONOTO ORSO
CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO

2 - HELIN MINORO MATSUMOTO

FISIOTERAPEUTA

4 - RAQUEL KMETZKI
FISIOTERAPEUTA

5 - ALANA VIDOR

3 - MAURO WILLEMANN BONATTO
ENDOSCOPIA DIGESTIVA

1 - JOÃO PAULO SILVA LEITE

CONSULTÓRIO CARDIOLOGICO SANDRO BUSS

1 - ANTONIO SEVERINO TRIGO ROCHA
CIRURGIA VASCULAR

PEDIATRA

CLÍNICA MEDCENTER
CARDIOLOGISTA

NUTRIÇÃO

1 - SANDRO BUSS

1 - EDNEI SANTOS

CLÍNICA MÉDICA DRª ANA MARIA
SZIMANSKI
1 - ANA MARIA KERR SARAIVA
MEDICINA DE TRÁFEGO

NUTICIONISTA

PSICOLOGIA
1 - ANA PAULA BERTOLUCCI
PSICÓLOGA

CEOP
1 - Dr ROMEU TOLENTINO
OFTALMOLOGISTA

2 - CARLOS EDUARDO USCOCOVICH
OFTALMOLOGISTA

CARDIOLOGIA
1 - ELISÂNGELA C. SEDLACEK
CARDIOLOGISTA

IPRAA

3 - FÁBIO VANZELA

1 - JORGE LUIZ DOS SANTOS

OFTALMOLOGISTA

4 - DIEGO GULIN TOLENTINO
OFTALMOLOGISTA

ALERGOLOGISTA

2 -HEVERTON L. B. S. SANTOS
ALERGOLOGISTA

CLÍNICA MÉDICA INFECTOLOGIA
1 - CARLA SAKUMA DE OLIVEIRA BREDT
INFECTOLOGISTA

2 - JULIO CESAR ZANINI
CIRURGIA GERAL E CIRURGIA ONCOLÓGICA

3 - RODRIGO DORS SAKATTA
OTORRINO

4 -DIOGO C. LACERDA
REUMATOLOGISTA

5 - ANELYSE BOZZO DOS SANTOS
MÉDICA

ED.DAY SAÚDE

6 - SABRINE ZAMBIAZI DA SILVA

1 - FABIANO SANDRINE
ENDOCRINOLOGISTA

ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA

ICV - INSTITUTO CARDIOVASCULAR

1 - LÚCIO DE AGUIAR DIAS

1 - CARLOS ALBERTO LISE

FISIOTERAPEUTA

CLÍNICA CLIENP

CONSULTÓRIO DR. LÚCIO

CIRURGIA GERAL DO APARELHO DIGESTIVO

FISIOTERAPEUTA

3 - RODRIGO JIMENEZ

NEUROLOGISTA

1 - ROBERTA MARCHIORI

OFTALMOLOGISTA

3 - RICARDO LAGO

1 - TALVANY DONIZETTI DE OLIVEIRA

REOMATOCOR

1 -JACK SZYMANSKI

CARDIOLOGISTA

OFTALMOCLÍNICA

CONSULTORIO DR. TALVANY

NUTICIONISTA

7 - ANA CLAUDIA D. PEREIRA
PEDIATRA

UROCLIN

HOSPITAL DE OLHOS

1 - LEANDRO BRITO

01 - DRª. SELMA MIYAZAKI

UROLOGISTA

2 - FABIO SCARPA E SILVA

OFTALMOLOGISTA

UROLOGISTA
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Jantar/
Um
toque
baile,
parauma
os homens
data para ser lembrada
Associação Médica de Cascavel comemorou seu cinquentenário
Os homens não têm por hábito irem ao médico como as mulheres. Eles são mais relapsos aos cuidados com
a saúde e se dedicam menos aos exames preventivos
Entre os vários eventos comemorativos ao longo deste ano, uma data a ser lem-

ocasião: Dr. Edo Peixoto e Dr. Sérgio Bichat Rodrigues, emocionando os pre-

brada foi o jantar/ baile que aconteceu no dia 13 de setembro em comemoração

sentes (confira filme no QRcode nesta edição). Também foram homenagea-

ao
cinquentenário
da Associação
Médica
de Cascavel
(AMC).
A noite foi(SBU)
marUma
recente pesquisa
realizada pela
Sociedade
Brasileira
de Urologia
cada
pela
presença
do
presidente
da
Associação
Médica
Paranaense
(AMP),
revelou que 51% dos homens entrevistados nunca foram a uma consulta com

membros
da atualnão
diretoria,
bemsintomas,
como os entretanto,
ex-presidentes
que se fizeram
odos
câncer
de próstata
apresenta
a ausência
de sinpresentes,
os
quais
receberam
uma
medalha
de
honra.
tomas não significa que o problema não exista. Os exames preventivos são

Dr.
Carvalho.
Ele fez
discurso
de de
abertura
salientando, após cumum Nerlan
urologista
e também
nãoum
fazem
exames
prevenção.
primentar as autoridades, que “foi uma alegria e um orgulho estar presente

fundamentais para o diagnóstico do potencial câncer.
Outro fato marcante foi o lançamento oficial do selo comemorativo do

na
noite de comemoração
cinquentenário
entidade”.
O principal
problema talvezdoseja
a cultura doda
homem
de não querer demon-

cinquentenário
da AMC
dosquando
correios.
O atual
da
“O
câncer de próstata
só dáatravés
sintomas
a próstata
está presidente
muito grande.
entidade,
Dr.
Jorge
Luiz
do
Santos,
recebeu
a
medalha
diretamente
das
mãos
do
A doença deve ser diagnosticada antes de dar indícios e você só consegue

strar fragilidade. “Muitos homens têm preconceito com o toque retal, um reNas
um dos precisam
pontos altos
dados
noite
foi o filme
os
ceio diversas
em fazer homenagens,
o exame. As pessoas
saber
benefícios
quecom
terão.
fundadores
que
ainda
estão
vivos,
dos
quais
dois
se
fizeram
presentes
Às vezes pode estar salvando a vida dele através desse exame”, afirmanao

presidenteatravés
da Associação
Médica
Paranaense,
Dr.oNerlan
descobrir
de exames
preventivos”,
orienta
médico.Carvalho. Confira
fotos desta noite memorável:

urologista Dr. Carlos Augusto Barreira.

O médico informa que dificuldade para urinar, necessidade frequente de ir ao

Fotos: Cesar Pilatti, Daniel Marcondes e Ênio Pertille

banheiro à noite, sangramento urinário e obstrução urinária são alguns dos

Muito se fala na próstata, mas poucos sabem o que é e para que serve. A

sintomas que merecem cuidados.

próstata é uma glândula pequena, localizada abaixo da bexiga, mas com uma
importância enorme. “A próstata é do tamanho de uma castanha e tem como
Baile

O exame é indicado a partir de 45 até os 70 anos, que é a faixa de idade onde

característica principal proteger e nutrir os espermatozoides que auxiliam na

o diagnóstico pode salvar a vida da pessoa. A prevenção deve ser feita em

capacidade fecundante do homem”, informa o médico.

dois exames: PSA e toque. “A associação dos dois exames dá a segurança
que o paciente não tem câncer. O PSA pode estar alterado por causa de hiper-

Com o passar dos anos, a próstata começa a crescer e gera vários problemas

plasias e Prostatite, como também, de 5% a 10% dos cânceres não alteram o

que comprometem a qualidade de vida dos homens. Segundo o médico, a

PSA e esses são os mais agressivos. Em contrapartida, o toque retal descobre

partir dos 40 anos de idade, toda próstata passa pelo crescimento. A Prosta-

60% a 70% dos cânceres”, explica o médico.

tite e a Hiperplasia Prostática Benigna causam esse crescimento da próstata
e dependendo de como a próstata cresce, pode causar dificuldade urinária.

Vale também a atenção dos homens com relação ao testículo. Há 20 anos o
tratamento era muito difícil, hoje a grande maioria dos cânceres de testículo

No Brasil, o câncer de próstata é o segundo tumor mais frequente em

são curáveis. Seu aparecimento ocorre com mais frequência dos 15 aos 30

homens, e é o 4ª câncer que mais mata no país. Na maioria dos homens

anos de idade e nos mais idosos, entre 60 e 80 anos. O sintoma principal é
um nódulo endurecido no testículo.

Foto: Cesar Pilatti

Dr. Carlos finaliza com o seguinte conselho: “Todo homem deve ter bons
hábitos: não fumar, não beber, ter atividade física. A Organização Mundial
de Saúde (OMS) afirma que se o homem caminhar 30 minutos por dia ele
deixa de ser sedentário. Ele deve controlar a pressão arterial, fazer exame de
glicemia e de próstata anualmente. É o mínimo que o homem deve fazer”,
ressalta ele.

Muita descontração e bate-papo
Dr. Carlos Augusto Barreira – Urologista da Uroclin
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A mais completa estrutura envolvendo

uma renomada equipe de especialistas, ao
lado da mais moderna tecnologia junto à
preocupação com o bem-estar.
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Agende sua consulta online.

45 2101-4242 | www.hospitaldeolhos.com.br
Rua Minas Gerais, 1986 | Centro | Cascavel/PR

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

retrospectiva

Cerimônia

Diretoria e ex-presidentes da AMC

Homenagem aos fundadores

Autoridades médica mundial
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Fundadores vivos da Associação Médica de Cascavel (AMC)

Solenidade de abertura
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Jantar

O delicioso jantar foi servido pelo Buffet Madrid

22
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Filme dos fundadores da AMC

Retratos Vivos

Retratos vivos
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Lançamento do selo comemorativo da
Associação Médica de Cascavel
Selo comemorativo AMC

Selo comemorativo da AMC
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Encontro científico reuniu três estados
entorno da AMC
Dentro do calendário comemorativo, a entidade promoveu semana de palestras na área médica
Fotos: Cesar Pilatti

A semana entre os dias 14 a 18 de outubro trouxe grandes novidades para os

rente das comemorações do cinquentenário da AMC, promove uma unidade

profissionais e acadêmicos da área médica de Cascavel e região. Com pal-

de esforços que traz grandes resultados, senão agora, para o futuro. “Somos

estras e convidados de expressão nacional e internacional, o evento científ-

nós que deixamos o futuro pavimentado para as novas gerações”, destaca o

ico ocorreu no auditório do CRM, anexo à Associação Médica de Cascavel

presidente da entidade.

(AMC).
Confira todas as noites da semana do Encontro Científico da AMC.
Em sua fala de abertura, o médico Dr. Jorge Luiz dos Santos, fez questão de
frisar que uma entidade somente é forte unida e que o evento científico decor-

Segunda-feira 14/10
A abertura do evento foi feita pelo presidente da Associação Médica
Paranaense, Dr. Nerlan Carvalho. Em seguida, Dr. Nerlan palestrou sobre a
importância do Sinam (Sistema Nacional de Atendimento Médico) para o
corpo clínico de uma cidade. Dr. Nerlan destaca que o Sinam é um tripé formado pelos médicos, pela comunidade em que eles atuam e pela associação
a que fazem parte (associações médicas). O Sinam tem um imprimatur com
muita seriedade, pois foi criado pela própria Associação Médica Paranaense,
o que é benéfico a todas as partes.

26

retrospectiva
Terça-feira 15/10
Tivemos a palestra sobre “Comunicação eficiente: diálogo assertivo
entre médico, paciente e familiares”, que foi proferida pela mestre em
literatura comparada pela Unioeste, Sheila Sabino. Após a palestra, tivemos
um Coffe Break no salão de festas da Associação Médica de Cascavel. Na
sequência ao coffe break, Dr. Márcio Couto, cardiologista e vice-presidente
da Associação Médica de Cascavel, fez o relançamento do livro “Vitamina
D – a vitamina do Sol”.

Filme do Encontro Científico comemorativo ao cinquentenário da AMC
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Quarta-feira 16/10
Foi a vez do júri simulado do CRM, tendo inclusive a participação do
presidente do CRM, Dr. Roberto Issamu Yosida. Em seguida houve o
Coffe Break, para então iniciar a palestra “Responsabilidade criminal do
médico”, com a Dra. Louise Mattar Assad.

Dra. Louise Mattar Assad

Jure simulado do CRM

28

retrospectiva
Quinta-feira 17/10
Primeira palestra da noite foi sobre a “Medicina do futuro – novas
tendências”, com o publicitário e consultor, Felipe Aquino. Na sequência
Coffe break. A seguir foi a vez do médico Dr. Jack Szymanski presidente internacional do ITMA (Associação Internacional de Medicina do Tráfego).

Dr. Jack Szymanski

Felipe Aquino / publicitário
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Sexta-feira 18/10
Foi o encerramento do Encontro Científico da AMC, com a palestra da médica
Dra. Carla Couto, membro do Slow Medicine Brasil. Ela falou sobre a
“medicina lenta” em bom português, que vem ganhando adeptos no mundo
todo.

Dra. carla - Slow Medicine

Dra. Carla Couto
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Jantar do dia do médico com sabor
especial
Médicos realizam o tradicional jantar em clima de comemoração ao cinquentenário da AMC
Fotos: Cesar Pilatti

No sábado, após o término do Encontro Científico da Associação Médica de
Cascavel, foi realizado o tradicional jantar do dia do médico. A data marcou
o encerramento das festividades entorno do cinquentenário da AMC e foi um
momento ímpar para que os presentes pudessem deixar gravado na história
a alegria de fazer parte de uma entidade tão importante.
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Filme do jantar do dia do médico e
encerramento do Encontro Científico
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flash

Gente que desfilou nos eventos da AMC
Confira nos flashes abaixo pessoas que prestigiaram o cinquentenário da entidade
Fotos: Cesar Pilatti, Daniel Marcondes e Ênio Pertille

Aqui nesse espaço, o jantar dos cinquenta anos da AMC; Encontro científico
da AMC; e jantar do dia do médico. A todos que estiveram conosco nestes
eventos comemorativos, que fazem memória à fundação da nossa entidade,
nosso muito obrigado.

Dr. Carla Couto com mulheres da sociedade cascavelense

Dr. Márcio Couto com sua irmã Dra. Carla Couto e Dr. Jorge Santos

Dra. Helena, Sheyla Sabino, Rejane Pires e Dr. Márcio Couto

Wilson Riedlinger fazendo a abertura do jantar do Dia do Médico
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flash

Dr. Francisco Vaccas, Dr. Jorge Santos e sua esposa Liane com Renato Silva e esposa

Dr. André Kamchen e esposa

Saxofonista Paulo Drage com esposa e Dr. Jorge Santos

O casal Wilson e Lilia Riedling

Dr. Rui Almeida e esposa com Dr. Jorge e esposa

Dra. Helena e Solange Fretta

Dr. Rodrigo Dors Sakata e Thalita Zancanaro Carniel com Dr. Jorge Santos e esposa

Dr. Jorge e esposa com Dr. Carlos Barreiras e esposa
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flash

Dr. Jorge e esposa com o filho Hevertton e sua namorada

Dr. Jorge Santos, sua esposa Liane, com Dr. Fábio Scarpa e sua esposa Daniela

Dr. Álvaro Scremin, Dra. Marina Lima, Dra. Melissa Regazzo Porto, o promotor Teilor
Santana da Silva e Dr. Rodrigo Sakata

Dr. Cassio Tsujiguchi e esposa

Herivelto e esposa no baile do dia dos médicos

Atual diretoria da AMC

Dr. Celso Kleis e esposa Juliana Cavalheiro Kleis

Dr. Dael Moya da Silva e familia
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em Cascavel
Cascavel e região acaba de receber a franquia Usaﬂex. Uma loja
completa de calçados confortáveis, com qualidade, muita beleza e
elegância para mulheres e homens que valorizam seu bem-estar
diariamente.
CARE Pré Conforto
CARE Joanetes
CARE Diabetes
CARE Hidratante
CARE Energia.
São linhas com forros especiais, solas desenvolvidas para dar mais
estrutura na região da planta do pé e palmilhas com índice allssimo
de amortecimento. Além dessas linhas a USAFLEX conta com outras
tecnologias como a Ann-bactéria, Free Fit e Low Impact.

Conheça nossos calçados com conforto, esllo, tecnologia e inovação. Modelos modernos e feitos para todos os gostos e pés!

Uma loja exclusiva para você e sua família. Visite-nos!

Av. Brasil, 6539

(45) 98813.3073

@usaﬂexcascavel

flash

Dr. Garcia com esposa e filha

Dr. Giovanni e esposa ao lado dos Pais Dr. Roney e Inelve

Dr. Jeferson Toregeani com a esposa Krischina

Dr. Jorge com a esposa Liane e Dr. Jack com esposa Drª Ana, no Encontro científico
da AMC

Dr. Jorge e esposa com dr. Mehanna e esposa

Dr. Jorge Santos e esposa com Dr. Celso Cardoso e esposa

Dr. Luiz de Castro Bastos e esposa

Dr. Márcio couto e a esposa Rejane Pires
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flash

Dr. Márcio e Dr. Jorge com a palestrante e advogada criminalista Dra. Louise Mattar
Assad

Dr. Márcio e Dr. Jorge da AMC, ladeando o presidente do CRM do Paraná Dr. Roberto
Issamu Yosida

Dr. Márcio e Dr. Jorge ladeando autoridades que se apresentaram na terceira noite do
Encontro Científico da AMC

Dr. Márcio, Vilmar Berto, Dr. Jorge e Renato Silva

Família Szymanski no Jantar baile do cinquentenário da AMC

Dr. Nerlan carvalho, Dr. Jorge Santos com Dr. Severino Trigo Rocha e esposa e Dr. Rui
Almeida e esposa

Dr. Nerlan, Dr. Jorge e Dr. Márcio com acadêmicos de medicina da FAG

Dr. Roney e esposa
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Dr. Rui, Dr. Márcio, Dr. Celso, Dr. Burgarelli e Dr. Jorge no Encontro científico da AMC

Dra. Adriana Bresolin e o esposo Daniel com o filho Leonardo e Mariana Oliveira

Dra. Aparecida e o esposo Dr. Francisco

Dra. Carla com ganhadoras do livro Medicina Demais! de Marco Bobbio (Slow Medicine)

Equipe HOlhos Prime com Dr. Jorge Santos presidente da AMC e Dr. Nerlan carvalho,
presidente da AMP

Família Szymanski festejando o prêmio ganho na noite do jantar z50 anos da AMC

Dr. Mehanna e esposa

Maria Célia, Drª Louise Mattar Assad, Solange Fretta e Zeliane Alves no Encontro científico da AMC
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flash

Médicos do HOlhos Prime com presidente da AMP

Médicos do IPRAA com presidente da AMP

Moacir, Dr. Jorge e Dr. André, na comemoração dos 50 anos AMC

O casal de médicos, Dr. Antonio Bandeira e Dra. Ana Paula Bandeira

O casal Vagner e Fabiani Boert

O médico Everton Santos seu namorada Silvia Coelho ao lado do pai Dr. Jorge Santos

O presidente da AMC, Dr. Jorge Santos e o presidente da AMP Dr. Nerlan Carvalho com
o Zeliane, secretária do Sinam de Cascavel

Os médicos, Dr. Rodrigo, Dr. Jorge, Dr. Nerlan e Dr. Márcio
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flash

Presidente e vice da AMC, com a médica e palestrante do Encontro científico Dra. Carla

Rejane Pires com o esposo Dr. Márcio e Dr. Hevertton Santos

Relson Arian de Souza e esposa

Renato Silva com a esposa

Sheyla Sabino, Dra. Tatiana, Dani Scarpa e Dra. Adriana

Suzana Coelho, Dra. Selma Myazaki e William John Wattie
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saúde

Um toque para os homens
Os homens não têm por hábito irem ao médico como as mulheres. Eles são mais relapsos aos cuidados com
a saúde e se dedicam menos aos exames preventivos
Uma recente pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU)

o câncer de próstata não apresenta sintomas, entretanto, a ausência de sin-

revelou que 51% dos homens entrevistados nunca foram a uma consulta com

tomas não significa que o problema não exista. Os exames preventivos são

um urologista e também não fazem exames de prevenção.

fundamentais para o diagnóstico do potencial câncer.

O principal problema talvez seja a cultura do homem de não querer demon-

“O câncer de próstata só dá sintomas quando a próstata está muito grande.

strar fragilidade. “Muitos homens têm preconceito com o toque retal, um re-

A doença deve ser diagnosticada antes de dar indícios e você só consegue

ceio em fazer o exame. As pessoas precisam saber dos benefícios que terão.

descobrir através de exames preventivos”, orienta o médico.

Às vezes pode estar salvando a vida dele através desse exame”, afirma o
urologista Dr. Carlos Augusto Barreira.

O médico informa que dificuldade para urinar, necessidade frequente de ir ao
banheiro à noite, sangramento urinário e obstrução urinária são alguns dos

Muito se fala na próstata, mas poucos sabem o que é e para que serve. A

sintomas que merecem cuidados.

próstata é uma glândula pequena, localizada abaixo da bexiga, mas com uma
importância enorme. “A próstata é do tamanho de uma castanha e tem como

O exame é indicado a partir de 45 até os 70 anos, que é a faixa de idade onde

característica principal proteger e nutrir os espermatozoides que auxiliam na

o diagnóstico pode salvar a vida da pessoa. A prevenção deve ser feita em

capacidade fecundante do homem”, informa o médico.

dois exames: PSA e toque. “A associação dos dois exames dá a segurança
que o paciente não tem câncer. O PSA pode estar alterado por causa de hiper-

Com o passar dos anos, a próstata começa a crescer e gera vários problemas

plasias e Prostatite, como também, de 5% a 10% dos cânceres não alteram o

que comprometem a qualidade de vida dos homens. Segundo o médico, a

PSA e esses são os mais agressivos. Em contrapartida, o toque retal descobre

partir dos 40 anos de idade, toda próstata passa pelo crescimento. A Prosta-

60% a 70% dos cânceres”, explica o médico.

tite e a Hiperplasia Prostática Benigna causam esse crescimento da próstata
e dependendo de como a próstata cresce, pode causar dificuldade urinária.

Vale também a atenção dos homens com relação ao testículo. Há 20 anos o
tratamento era muito difícil, hoje a grande maioria dos cânceres de testículo

No Brasil, o câncer de próstata é o segundo tumor mais frequente em

são curáveis. Seu aparecimento ocorre com mais frequência dos 15 aos 30

homens, e é o 4ª câncer que mais mata no país. Na maioria dos homens

anos de idade e nos mais idosos, entre 60 e 80 anos. O sintoma principal é
um nódulo endurecido no testículo.

Foto: Cesar Pilatti

Dr. Carlos finaliza com o seguinte conselho: “Todo homem deve ter bons
hábitos: não fumar, não beber, ter atividade física. A Organização Mundial
de Saúde (OMS) afirma que se o homem caminhar 30 minutos por dia ele
deixa de ser sedentário. Ele deve controlar a pressão arterial, fazer exame de
glicemia e de próstata anualmente. É o mínimo que o homem deve fazer”,
ressalta ele.

Dr. Carlos Augusto Barreira – Urologista da Uroclin
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médicos que nos
Foto: Cesar Pilatti

O ano de 2019 foi marcado também pelo passamento de muitos médicos. A
Associação médica de Cascavel presta uma homenagem a todos, bem como
expressa os mais profundos sentimentos aos familiares e amigos. O renomado médico cascavelense Dr. Jesus Lopes Viegas presta uma homenagem a
O ano de 2019 foi marcado também pelo passamento de muitos médicos. A

três deles, homenagem essa que se estende a todos os que partiram. Nossa

Associação médica de Cascavel presta uma homenagem a todos, bem como

gratidão a todos.

expressa os mais profundos sentimentos aos familiares e amigos. O renomado médico cascavelense Dr. Jesus Lopes Viegas presta uma homenagem a
três deles, homenagem essa que se estende a todos os que partiram. Nossa
gratidão a todos.

O ano de 2019 foi marcado também pelo passamento de muitos médicos. A
Associação médica de Cascavel presta uma homenagem a todos, bem como
expressa os mais profundos sentimentos aos familiares e amigos. O renomado médico cascavelense Dr. Jesus Lopes Viegas presta uma homenagem a

Dr. Jesus

três deles, homenagem essa que se estende a todos os que partiram. Nossa
gratidão a todos.

Dr. Gimene

Dr. Jesus
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com a Rua Afonso Pena escutando as “Rosas não falam de Cartola” até que
Jimenez

terminou a garrafa de whisky. A esposa Hebe, a Sonia e a Maria do Rocio o
deixaram foram dormir, e ele ficou sozinho curtindo saudades.
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e nos foi generosamente concedida para a execução de ações, as mais impor-

para um v

tantes, caso ela seja bem aplicada”.

vão ficar o
Até Más,

Nós sempre achamos que o tempo foi curto, quanta coisa gostaríamos de

homenagem aos médicos que nos deixaram
Foto: Cesar Pilatti

Dr. Gimenez

Viajamos para Marília-SP para o casamento do Rafael com a Paulinha e até

conversar, discutir, pedir opinião, mas não deu tempo, deixamos para de-

um carro foi furtado, mas nada o tirava do sério. A alegria era sua maneira

pois,e o depois foi ontem!

de ser.
Uma história que rendeu até reportagem da Veja, foi com o Dr. João que
Em um jantar no Edifício Gênova, um grupo grande da FACIAP estava aguar-

era prático de farmácia ou “aprendiz de médico”, para não o taxar de falso

dando um prato especial. A Sonia e a Maria do Rocio se viravam na cozinha,

médico. Tinha uma lábia e conquistou muitos clientes, quando trabalhava

o Jimenez viu que elas improvisavam usando Shoyu em vez de outro tempero

sozinho, na maioria das vezes acertava o diagnóstico e o tratamento, assim

que estava em falta no momento.

ia constituindo uma grande legião de fãs, clientes e até que convidou o Dr.
Jimenez para assumir a Clínica.

Esperou o momento e quando todos estavam se servindo e já degustando,
ele fez um gracejo:

O meu amigo ingenuamente assim o fez. Quando a reportagem chegou foi

− Só está faltando Shoyu para melhorar o sabor.

logo dizendo:

− Cruzes, Shoyu nem vai neste prato — vários gritaram!

− Não aqui eu trabalho na administração, o médico é o Dr. Jimenez.

− “É ele não sabe o que está dizendo”. Reforçaram a Sonia e a Maria do Rocio.

E este não sabia do passado tenebroso do ex-futuro colega que resolveu

Ele confirmou:

viajar e tirar umas férias, mas diante de tantos problemas o Jimenez aban-

− “É mas com Shoyu ficaria até melhor. As duas calaram-se e entreolhar-

donou a Clínica e retomou o seu trabalho original. O Dr. “João” sumiu na

em-se. Assim era o Jimenez, sempre alegre e brincalhão.

poeira do sertão.

Sêneca em sobre a brevidade da vida. (Penguin e Cia. das Letras) “Não dispomos de pouco tempo, mas desperdiçamos muito. A vida é longa o bastante

No passado recente, virou avô compulsório e todas as vezes que o convidava

e nos foi generosamente concedida para a execução de ações, as mais impor-

para um vinho em minha casa, alegava: “primeiro tenho que ver com quem

tantes, caso ela seja bem aplicada”.

vão ficar os netos” e muitas vezes confirmava o título de Avô querido.
Até Más, meu amigo!

Nós sempre achamos que o tempo foi curto, quanta coisa gostaríamos de
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Doutora Guiomar e o modelo da vitrine
Desde 1977 tenho boas lembranças do casal que até então trabalhava na

para a clientela. O vendedor ficou assustado, mas ao ver o meu sorriso enten-

Policlinica: o Dr. Richard e a Dra. Guiomar, ela com uma voz um pouco rouca

deu que éramos conhecidos e que aquilo era seu modo de ser. Num festival

ou de contralto embora só a tenha visto cantarolar poucas vezes, pois gostava

de música de Cascavel fui influenciado por ela para tocar violino, e eis que

era de tocar violino.

me vi no palco do teatro tocando violino pelo método Suzuki no meio de um
grupo de crianças. Foi muito divertido e a Dra. Guiomar estava na plateia me

Seus filhos ainda estavam estudando fora e eles juntos com Mirandinha

aplaudindo, amizade faz essas coisas.

Drumond e Álvaro tocavam o serviço no hospital. Tinha preferência pela
ginecologia, e lembro-me que ao ser aposentada foi me procurar no IPMC,

Sempre nos falávamos em seu aniversário, mas naquele ano ela estava inter-

para que se possível não liberasse sua aposentadoria, pois não queria parar

nada por uma complicação pulmonar e eu fui até o seu quarto na Policlíni-

de trabalhar. Como a Legislação não me permitia, se propôs a trabalhar de

ca, o mesmo hospital que ela tanto amou, se dedicou e agora estava como

graça, como voluntária, mas o “jurídico” da prefeitura não o permitiu. Para

paciente.

os jovens e seus filhos era um exemplo de dedicação, mas uma Legislação
retrógada deixou-a frustrada; ficaria mais tempo com a sua filha que muito

Fui cumprimentá-la pessoalmente e levei um presente, lembro-me que foi

dependia de seu carinho.

um lenço de pescoço bem a seu estilo. De elegância, era cor roxo claro,
ficou emocionada, mas assim sempre foi nossa amizade. Nos dois últimos

A Loja Gaúcha tinha uma vitrine grande que começava na frente da rua e ia

anos não foi possível vê-la ou falar-lhe, mas com certeza soube de minhas

até o interior da loja e eu estava dentro da vitrine para indicar a um vendedor

preces para seu conforto, seu bem-estar, até o momento que mudou de plano,

um tipo de camisa que eu gostei. Ao avistar-me pelo vidro entrou na loja e foi

deixando saudades aos amigos.

logo perguntando quem é o modelo, o manequim vivo que está se exibindo

João Medeiros Braga: Médico, poeta e
declamador
Dr. Braguinha: dizer ao certo quando o conheci, não saberei, mas já se vão

declamador sempre elogiava nossa colega, a Helena Lucia com o poema que

muitos anos, sempre nos momentos alegres nos encontrávamos e com seu

enaltecia a mulher. Carioca da gema, todas as vezes que podia, ia ao Rio

sorriso franco e forte e seu abraço afetuoso marcava sua presença.

matar saudades.

Nos bailes da UNIMED e da AMC lá estava ele brilhando no meio do salão

Certa vez um fato interessante marcou suas férias na cidade maravilhosa. No

exibindo sua dama e par constante, a “Tere” que bailava embevecida em seus

mesmo período e espaço, estava eu com minha família passeando pelo Shop-

braços, como sendo sua musa inspiradora.

ping Mall na Barra da Tijuca, quando nos encontramos em um restaurante.
Ao ver primeiro minha mulher, foi ao seu encontro e em alto e bom som a

Gravou um CD com poesias próprias que não divulgava muito, mas sempre

saudou e a abraçou perguntando onde está o Jesus. Quando ouvi meu nome

falando de amor e ressaltando a paixão à sua amada.

me virei e também fui saudá-lo com um grande abraço. Naquela época usava
sempre um óculos pendurado no pescoço igual ao que ele também usava e

“Suas habilidades de cirurgião em otorrinolaringologia, palavra que é

qual foi minha surpresa que ao retornar a minha mesa, senti falta dos óculos

difícil até para compor uma rima”, eram ressaltadas por todos, mas como

e voltei para encontrá-los. Quando ao retornar a mesa do Braga, eis que vejo
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um caso inusitado: pendurado em seu pescoço estavam os dois óculos. Foi

vivos” que serviu de modelo para a revista.

uma gargalhada geral e todos se levantaram e procuravam entender o que
estava acontecendo, tudo por conta dos abraços entrelaçados.

Já tinha sido condecorado com a medalha de mérito pelos seus cinquenta
anos de trabalho ininterrupto em prol da medicina. A seu pedido deixei para

No último encontro que tivemos que foi na festa de 50 anos da Associação

depois tomarmos um café com bobagens (como diz o mineiro), mas esse

Médica de Cascavel devido a problemas de coluna, estava com dificuldades

depois não chegou. Ele não encontrou a data e ficou para depois, assim como

para andar, e valia-se de uma cadeira de rodas, mas mesmo assim circulou

não o terei no lançamento de meu próximo livro.

pelo salão, risonho e recebeu a medalha de 50 anos e pôster do “Retratos

Foto: Cesar Pilatti

Da esquerda para a direita: Vice-presidente da AMC, Dr. Márcio Couto; então presidente do CRM, Dr. Wilmar Mendonça; Dr. Braga e a esposa Terezinha; e
o presidente da AMC, Dr. Jorge Santos

Dr. Rodrigo Guimarães Mesquita

Homenagem estendida
também a:

Dr. Luiz Enio Sella
Dra. Joseney de Fátima de Oliveira Cegantini
Dr. Antônio João
Dr. Eduardo Phillip
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terapia

Saiba o que é osteopatia
Por meio de avaliação minuciosa, o tratamento consiste em tratar disfunções de mobilidade das articulações
e tecidos

É notório o número de pessoas que sofrem com dores e desconfortos. Cada

O tempo de tratamento depende das disfunções apresentadas, da cronicidade

vez mais se buscam formas de tratar essas condições com o mínimo de efei-

das mesmas e das dificuldades encontradas na correção, podendo ir de pou-

tos colaterais, fazendo o tratamento de forma não invasiva. A osteopatia é

cas sessões ou até se estender a intervenções mais longas.

uma alternativa, visto que é uma técnica não invasiva com bons resultados
clínicos.

Portanto a osteopatia pode auxiliar no tratamento global do paciente, diminuindo o uso de medicações e trabalhando de forma não invasiva para propor-

A osteopatia é uma abordagem diagnóstica e terapêutica manual que visa

cionar o bem-estar do paciente.

tratar disfunções de mobilidade das articulações e tecidos. Foi desenvolvida
por Andrew Taylor Still, um dos primeiros médicos a difundir a medicina

Mini currículo:

“holística”. Ele afirmava que todas as partes do corpo estão em correlação e

Henrique Prado Rodrigues é Fisioterapeuta, graduado pela Universidade

que o ser humano deve ser tratado em conjunto.

Estadual do Oeste do Paraná e pós-graduado em Fisioterapia em
Ortopedia, Traumatologia e Desportiva. Atualmente é estudante de osteopatia

A pesquisa e observação clínica levaram Still a acreditar que o aparelho lo-

pela Escuela de Osteopatia de Madrid.

comotor desempenha um papel essencial no processo saúde-doença e que o
corpo possui todos os elementos necessários para manter a saúde se for corretamente estimulado. Still acreditava que ao corrigir a estrutura com técnicas

Foto: Arquivo pessoal

manuais, o corpo melhora consideravelmente sua capacidade de funcionar e
se curar. Ele acredita que quando a estrutura está em harmonia, as funções
corporais estarão em equilíbrio.
Para que sejam dados os estímulos corretos para a recuperação do equilíbrio
corporal, chamado de homeostase, é necessária uma avaliação minuciosa, onde são investigadas possíveis causas para os sintomas do paciente.
Às vezes sintomas em outras regiões do corpo podem estar relacionados
à queixa do paciente, portanto, é muito importante questionar sobre inquietações como um todo.
São avaliadas diversas estruturas corporais, como articulações, músculos,
fáscias, ligamentos e vísceras, principalmente quanto às suas relações biomecânicas, fasciais e de inervação. Para a avalição são realizados testes
clínicos ortopédicos e testes manuais de mobilidade que dão sinais de quais
estruturas podem estar sob estresse e como está a sua mobilidade.
Após chegar ao diagnóstico osteopático, elabora-se um raciocínio sobre
as possíveis causas do sintoma e depois disso um plano de tratamento. A
terapia é composta por técnicas manuais de correção da mobilidade articular, fascial e técnicas musculares para a redução de espasmos e pontos
de tensão.

Henrique Prado Rodrigues
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fique por dentro

AMC participa de debate com líderes de
classe na sede da Acic

O presidente da Associação Médica de Cascavel (AMC), Dr. Jorge Luiz dos
Santos esteve, a convite, reunido com líderes de classe e demais autoridades. O tema do debate foi “audiência pública de reintegração de posse”, no
auditório da Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel). Foi um
debate franco sobre invasão de terras produtivas e uma busca com humildade
para se manter a soberania e a ordem, sem a qual nenhuma nação prospera.

Foto: Cesar Pillati

Autoridades representativas de classe
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Associação Médica De Cascavel, amiga
do Idoso
A Associação Médica de Cascavel iniciou na quarta-feira, 20/11, o programa
“AMC AMIGA DO IDOSO”, em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. A iniciativa foi realizada no Anfiteatro da Delegacia Regional
do CRM – Conselho Regional de Medicina – o Seminário de Saúde Física e
Mental, com a participação da Dra. Liliane Maria Bering Fróes, ginecologista
com especialização em nutrição, e do Dr. Márcio Eduardo Ouriques Couto,
cardiologista e geriatra. Foram abordados temas relacionados ao envelhecimento ativo e a prevenção e diagnóstico precoce das moléstias mais comuns
que acometem as pessoas com mais de 60 anos.

Foto: Designed by rawpixel.com / Freepik
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XXXVI campeonato de futebol suíço

Campeonato de futebol suíço na Associação Médica de Cascavel. São
sete times que estão na disputa e o campeonato é uma tradição na AMC.
No torneio estão médicos e amigos convidados.

Foto: Cesar Pilatti

Dr. Cristiano e Dr. André com participantes do campeonato
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Revista Afeto ganha site responsivo e
fluído

A revista Afeto também está presente no formato digital. Agora ela pode ser

Acesse o site da Revista Afeto

vista em qualquer lugar do mundo, de maneira intuitiva e fluída. A plataforma tem compatibilidade com dispositivos móveis e pode ser acessada por
qualquer suporte sem nenhum problema.
O site foi desenvolvido pela Medic Leads, uma empresa ligada a estratégias
de marketing para consultórios, clínicas e hospitais. Ficou curioso? Confira
o resultado diretamente no site.
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Entrega de quadros dos “Retratos vivos”
Membros da Associação Médica fazem entrega dos quadros dos homenageados, com a menção Retratos
vivos, oferecidos a pessoas que se destacaram ao longo de suas vidas com profissionalismo e honestidade

Fotos: Cesar Pilatti

Dr. Jorge incumbiu-se da entrega para Dr. Lima

Dr. Márcio fará entrega para Dr. Acácio

Arlete Rabelo recebe o quadro e moeda de fundador do seu esposo Dr. Álvaro (em
memória)

Dr. Orival recebe seu quadro em seu consultório
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natal

Felicitações natalinas

É com grande amor no coração e muita gratidão que a Associação Médica de Cascavel, no ano de
seu jubileu de ouro, através de seu presidente, Dr. Jorge Luiz dos Santos, com apoio da diretoria,
bem como de todos os colaboradores, vem desejar a toda a classe médica e familiares um feliz e
santo natal e um ano novo repleto de bênçãos e realizações. Que todos juntos possamos levar ao
mundo mais paz.
Oferecemos a todos um poema do renomado jornalista cultural, Zeca Correia Leite:
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Coração de Quinquilharias
Como velhas lojas

Como velhas lojas

de quinquilharias

de quinquilharias

meu coração se engalana

– dessas que a gente

mais uma vez

encontra em livros –

ao burburinho de vozes,

meu coração ilumina-se

fitas vermelhas, cedrinhos,

por inteiro,

bolas coloridas,

rejuvenesce, torna-se

brinquedos de cordas,

misterioso e musical,

rostos de porcelanas.

enternecido

Brilham letreiros

com lembranças e sensações

nos portais,

de todas as felicidades.

janelas abertas à rua

Calado sob o peso

como que oferecendo

de suas emoções,

aos transeuntes

panos puídos,

sua alma de secos, molhados,

sedas de imperadores,

armarinhos.

vê tardes e madrugadas

De tudo um pouco:

tecerem seus poemas.

imagens de antiquário,

(… e em algum lugar

perdidos povoados,

um Menino ressuscita

trilhos e trens,

inventando outros mundos

mulheres de branco

serenos)

percorrendo afoitas
séculos de suas eternidades.

Zeca Leite
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pedra fundamental

AMC inaugura monumento em homenagem
ao cinquentenário da entidade
Convidados prestigiam a inauguração da pedra fundamental na Associação Médica de Cascavel

O presidente da Associação Médica de Cascavel (AMC), Dr. Jorge Luiz dos
Santos, bem como seu vice, o cardiologista Dr. Márcio Couto, e toda a atual
diretoria, acreditam que um país sem memória é um país sem futuro. Daí surgiu a intenção de registrar no tempo a data oficial em que, há cinquenta anos
atrás, a entidade foi fundada. A pedra fundamental encontra-se na entrada da
AMC e pode ser vista inclusive por quem passa na rua.
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retratos vivos

RUBENS PERRUCHON
O San, como é conhecido, nasceu em Curitiba em 1940. Casado com Ruth R.

Mundial, desta vez como peso médio.

Breda Perruchon, tiveram dois filhos e três netos.
Outro fato interessante, é que San, aos 44 anos de idade, foi Campeão do
Durante 10 anos foi militar. A paixão pela luta veio cedo, ainda na tenra idade.

Cinturão de Ouro, em 1985 na Categoria Internacional de Box.

Em seu cartel consta: Campeão Paranaense de box, peso galo, em 1961,
foi duas vezes Campeão Sul-brasileiro em 1972,1973. Ainda em 1973, foi

No ano de 2007, San atende o convite do então Prefeito Lísias Tomé e vem

Campeão Brasileiro de box, só que agora como peso leve. Em dezembro

para Cascavel. Aqui treinou mais de 2000 jovens e fez vários campeões,

do mesmo ano, ficou em terceiro lugar no mundial e em 74 foi Campeão

inclusive, visados pela Equipe Olímpica Brasileira.
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