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Caíram as Máscaras

Fomos autorizados a tirá-las. Quanta gente sorrindo após dois anos sem vermos os sorrisos. 

O dia do abraço que eu queria fazer em fevereiro de 2020, agora é todo dia, como é bom dar e 

receber um abraço. O nosso saudoso colega Alvaro Rabelo praticava com amigos e pacientes 

a Terapia do Abraço, e quanta energia era trocada.

Para sairmos da crise teremos que conversar e até discutir em assembleia com todos os 

associados, que rumo tomar. Muitas são as idéias, ou melhor, as propostas.

Muito em breve teremos cursos de aperfeiçoamentos, uma degustação de vinhos, 

uma madrugada para observar as estrelas e um almoço compartilhado.

Os esportes estão voltando e assim vamos caminhando.

A arte de encontrar, nos fortalece e quando sabemos que um amigo, um parente, um colega 

está de partida devemos sentir saudades, mas saudades alegres, pois tivemos a oportunidade 

de conviver, de dar boas risadas, de sentir a sua presença nos bons e também nos 

maus momentos, mas estivemos presentes. 

O triste é lamentar o que poderíamos ter feito, nas horas de velório todo mundo 

pode faltar ou suspender o trabalho.

Pense nisto vamos nos encontrar, confraternizar, ou até pedir desculpas ou 

perdão enquanto estamos a caminho. 

Até breve!
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fique por dentro

Primeira reunião AMC 2022

Fotos: Cesar Pilatti / Agência Berit Press

Um breve registro da primeira reunião da 

entidade deste ano, no dia 

03 de fevereiro na sede da mesma.

O presidente da AMC, Dr. Jesus Viegas e 

seu diretor administrativo Dr. Jorge Santos, 

discutiram atividades para este ano. 

No encontro foi debatido a reunião dos 

ex-presidentes entre outros eventos 

que marcarão o exercício que se inicia. 

A entidade está de portas abertas aos seus associados!

Primeira reunião AMC - 2022
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XXXVI Campeonato de Futebol Suiço 
da AMC

Teve início na noite de 29 de março, na Associação 

Médica de Cascavel, o Campeonato de Futebol Suiço. 

Entre os times participantes estão: Zorba Lava Car, MB 

Sport / Sicredi, Magalhães Radiologia, E5 Engenharia, 

Farmácia Nissei, Brindex Brindes / Leitão Corretor e 

J. Bauer. Na primeira rodada, a abertura foi com: 

Farmácia Nissei X Zorba Lava Car, seguido de mais 2 

jogos com outros times. 

A segunda rodada foi realizada no dia 5 de abril entre 

E5 Engenharia  X Brindex Brindes / Leitão Corretor.

Outro ponto marcante é a liberação do uso de máscaras 

em lugares abertos e fechados, assim, os familiares 

também podem ter um momento de lazer na AMC 

durante os jogos. Citamos o exemplo da médica 

Dra. Lucila Arantes Cecilio Guiot com o filho Henrique 

no playground enquanto o esposo, também médico, 

estava disputando o jogo de abertura.

fique por dentro

Outro exemplo é o vice-presidente da entidade, 

Dr. Cristiano Mroginski que também levou os filhos para 

curtir a entidade enquanto ele participava do 

campeonato.

 “Estamos vivendo esse momento 

praticamente terminando a pandemia, outra notícia boa 

é que o paraná liberou o uso de máscaras, porém é bom 

continuar tendo todos os cuidados necessários. É um 

grande avanço pois mais de 80% da população já está 

vacinada e hoje estamos vencendo essa etapa e estamos 

todos aqui retomando esse campeonato tão importante 

para a entidade. Esse campeonato é uma tradição muito 

importante para a AMC, é realizado 2 vezes por ano 

sempre muito bem organizado pelo Valter, bem como 

nossa gratidão aos patrocinadores que ajudam a tornar 

esse evento possível. Eu trabalho em UTI principalmente 

com pacientes internados por Covid-19, foi uma luta 

de dois anos e é um momento muito feliz em que se dá 

a liberação do uso de máscaras em nosso estado, bem 

como os outros médicos com suas responsabilidades, 

portanto participar do torneio é um momento muito 

prazeroso para todos nós.” 

Cristiano Mroginski – Vice-presidente da AMC.

Fotos: Cesar Pilatti / Agência Berit Press

Dr. Cristiano Mroginski – CRM-PR 22314. 
Acompanhado dos filhos, Eduardo e Beatriz Cristina

Jogo de Abertura com os times: Farmácia Nissei X Zorba Lava Car

Dra. Lucila A. C. Guiot – CRM-PR 35.147, com o filho Henrique
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fique por dentro

Presidente da AMC lança livro no Rio de 
Janeiro

O presidente da Associação Médica de Cascavel, 

Dr. Jesus Viegas esteve recentemente no Rio de Janeiro 

para rever velhos amigos e concomitantemente fazer 

o lançamento do livro “Reprisando Emoções”, que traz 

histórias vividas por ele em Barra do Piraí e 

outras histórias do Rio de Janeiro. 

Ele conta um pouco sobre este momento:

“Foi muito bom, tive a oportunidade de rever alguns 

colegas, inclusive de infância, alguns vizinhos de onde 

eu morei na rua major ferraz a alguns anos atrás, foram 

vários sobrinhos meus, minha irmã com o marido, outros 

primos que moram lá em Barra do Piraí”.

A reunião ocorreu em dois dias, no sábado com o 

lançamento do livro em um bar na praça do 

expedicionário, também conhecida como “Praça da 

Cobra Fumando”, e no domingo em uma 

confraternização com almoço em Ipiabas. Na ocasião, 

Dr. Jesus fez questão de entregar folders 

mostrando a beleza da nossa cidade para 

os conterrâneos do Rio de Janeiro.

E já de olho no próximo encontro, Dr. Jesus conta que 

está se programando para lançar um novo livro.

Fotos: Arquivo pessoal

Encontro do Dr. Jesus com familiares e amigos no Rio de Janeiro

Dr. Jesus entregando folders sobre Cascavel, no Rio de Janeiro

Foto: Arquivo pessoal
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fique por dentro

Baseado na experiência do Projeto São João com excelentes resultados para ambas 

entidades em benefício da Sociedade, a Associação Médica de Cascavel e a Sicoob 

Credicapital fecham parceria nos mesmos moldes que tem como objetivo fortalecer a 

Associação Médica e o Cooperativismo, são múltiplos os retornos financeiros, baseado

 na adesão de sua movimentação bancária junto a Sicoob Credicapital.

Os médicos terão acesso a todos os produtos oferecidos aos Cooperados da Credicapital 

que além do retorno das sobras, estarão contribuindo para a Associação Médica com 

benefício para ambas entidades e o Cooperado da AMC.

Foto: Cesar Pilatti / Agência Berit Press

Antonio Bordini Junior, Dr. Jesus Viegas, Dr. Jorge Santos, Erivelto Gancedo e Valdemar Paetzold

Parceria - Associação Médica de Cascavel 
e Sicoob Credicapital
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II Fórum de Produtividade, Qualidade e 
Inovação será realizado no mês de maio

Na manhã do dia 20 de abril uma reunião foi realizada na AMC – Associação Médica de 

Cascavel, para alinhar os detalhes do II Fórum de Produtividade, qualidade e inovação, que 

já tem data marcada: 24, 25 e 26 de maio de 2022 e abordará o tema “Cultura da excelência e 

organizações de saúde”. O objetivo é trazer para a região oeste do Paraná debates e 

informações sobre as melhores práticas relacionadas à gestão na área da saúde. 

O evento foi idealizado para agregar conhecimento para gestores, administradores e gerentes 

de organizações de saúde, como clínicas, hospitais, consultórios e laboratórios bem como 

para profissionais de saúde autônomos que administram sua atuação: médicos, nutricionistas, 

psicólogos, fisioterapeutas, dentistas, entre outros.

O evento contará com grandes nomes da medicina e da área da saúde trazendo temas 

essenciais à gestão para excelência.  

O evento será realizado na ACIC, no auditório Cascavel, com minis 

workshops realizados pelos consultores do núcleo seguidos das palestras principais.

Fotos: Cesar Pilatti / Agência Berit Press

Dr. Jorge Santos, Ronaldo Reis, Dr. Jesus Viegas, Luamy de Paulo e Giancarlo Ceron
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Dia 24/05/2022 - terça-feira
– Comunicação e Oratória humanizada 

para a área da saúde;

– Mentoria para gestores;

– Telemedicina e Tecnologia para Melhorar a 

Experiência do Paciente;

– Humanização dos ambientes de trabalho;

– Palestra abertura: A experiência de Gestão do 

Hospital Sírio Libanês com Dra. Wania Regina Mollo Baía.

Dia 25/05/2022 - quarta-feira
– A experiência do colaborador e o impacto no

 atendimento ao cliente;

– Liderança Humanizada;

– Atendimento em Excelência aos Pacientes e 

Familiares;

– Inovação nas Organizações de Saúde;

– Palestra principal: Inovação no Gestão de Segurança 

do Paciente.

Dia 26/05/2022 - quinta-feira
– Marketing: planejamento e estratégias;

– Mídias Sociais: Saiba como usar as redes sociais a 

favor do seu negócio respeitando as normas da área

da saúde;

 – Medicina de Precisão e importância dos exames 

laboratoriais;

– Fertilidade conjugal no cenário mundial e sua 

relevância nos segmentos de gestão da saúde;

– A formação do profissional em saúde, com Dr. Rui 

Almeida, coordenador do curso de Medicina da FAG.

PROGRAMAÇÃO
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entrevista

Dr. Carlos Eduardo Martins - 
anestesiologista

O QUE É E PARA QUE SERVE A ANESTESIA?

A anestesia é uma das especialidades médicas, bem im-

portante apesar de muita gente não saber, que visa fa-

cilitar e proporcionar segurança para que os pacientes 

possam ser operados.  Até então não existia a anestesio-

logia, a especialidade, o tipo de cirurgia que era feito eram 

procedimentos muito mais rápidos, muito mais inseguros 

que resultaram numa mortalidade muito mais alta, mas 

claro que isso a gente está falando de quase 200 anos 

atrás, então anestesiologia basicamente é uma especiali-

dade que promove a segurança do paciente e o retorno 

desse paciente após uma cirurgia.

COMO É A TENSÃO DE UM MÉDICO ANESTESIO-

LOGISTA DENTRO DE UM CENTRO CIRÚRGICO 

DEVIDA A TAMANHA RESPONSABILIDADE QUE 

FICA EM SUAS MÃOS?

É uma tensão controlada, naturalmente que a gente é 

habituado a essa tensão à medida que a gente vai sendo 

treinado, sendo preparado para ser anestesiologista pois 

é uma especialidade que demora três anos, é necessário 

fazer uma residência médica então a gente passa a con-

viver com o ambiente e passa a se acostumar com aquela 

tensão mas, é como eu costumo falar, a gente nunca está 

totalmente desligado porque a gente tá sempre ligado a 

alguma intercorrência que possa acontecer com o pacien-

te então a gente fica sempre em um stand bay, preparado 

para intervir.

QUANTOS ANOS DE ESTUDOS SÃO 

NECESSÁRIOS PARA SE TORNAR UM 

MÉDICO ANESTESIOLOGISTA?

Contando com os seis anos da graduação, que nós somos 

médicos, são mais três anos de residência, ao todo são 

nove anos de formação para ser anestesiologista no Brasil.

O QUE O SENHOR DIZ PARA AQUELAS PESSOAS 

QUE TÊM PÂNICO SÓ DE PENSAR EM ANESTESIA?

A anestesiologia é uma especialidade bem segura, é uma 

especialidade que exige uma formação longa, então o 

Foto: Reprodução pixabay
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Foto: Cesar Pilatti / Agência Berit Press

médico é preparado para lidar com diversas situações de 

crise caso o paciente apresente isso durante uma cirurgia 

e isso envolve além de medicações mais seguras que es-

tão sempre evoluindo, questão de monitorização, a gen-

te acompanha os sinais vitais do paciente do começo ao 

fim da cirurgia e inclusive depois que a cirurgia termina. 

A anestesiologia tenta se espelhar muito na segurança da 

aviação, ainda não chegamos no patamar da segurança 

da aviação, mas a gente tá quase lá, porque é o que se es-

pera da gente, que a gente promova segurança, tranquili-

dade para paciente que está sendo operado.

COMO O MÉDICO ANESTESIOLOGISTA DESCOBRE 

QUE UMA PESSOA É ALÉRGICA E QUE PROCEDI-

MENTO SEGUIR NESTE CASO?

Primeiro a gente tem que identificar qual tipo de alergia 

esse paciente tem, porque alergia pode ser desencadeada 

por qualquer coisa basicamente, qualquer coisa da natu-

reza, então existem algumas medicações que são mais ca-

racterísticas de causar alergia como os antibióticos.

Essas informações a gente colhe na avaliação pré anestési-

ca que é essencial, muito importante que o paciente faça  

antes de ser submetido a uma cirurgia ele vai ser avaliado 

e indicada a cirurgia pelo cirurgião e ele encaminhar esse 

paciente pra gente atender e conhecer melhor para deli-

near uma técnica anestésica mais adequada para aquele 

caso, aquela história, levando em conta também o históri-

co de alergia desse paciente.

DR. A GENTE SABE QUE O SENHOR ESCREVE, 

COMO ISSO SURGIU NA SUA VIDA?

Na verdade eu não sei te explicar direito, já faz alguns anos 

que eu venho escrevendo e logicamente escrevo e guar-

do, eu sou um leitor muito aficcionado vamos dizer assim, 

eu gosto muito de ler e acho que a partir disso surgiu meio 

que uma necessidade de escrever também como se fos-

se uma resposta do que eu leio porque a leitura eu acho 

que ela é uma coisa que só enriquece a gente né, e é meio 

que refletir o que eu aprendi com leitura, tanto do ponto 

de vista técnico da leitura médica  mas também do ponto 

de vista de leitura sobre ficção, leitura de forma geral de 

outros assuntos,então acho que isso é um reflexo, uma ne-

cessidade, eu não sei explicar direito na verdade.

Dr. Carlos Eduardo dos Santos Martins – 
CRM/PR 20.965.

Médico Anestesiologista;
Graduação em medicina UFSC (Florianópolis) 2003;
Residência Médica HU-UEL (Londrina) 2007.
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slow medicine

O VELHO MÉDICO E A NOVA MEDICINA

FICHA TÉCNICA:

Título original: Zárójelentés. Hungria. 2020.

Título em português: “A MÚSICA DA SUA VIDA” 

(plataformas Looke, NOW)

Direção: István Sazbó. Protagonista: Klaus Maria Brandauer

estrangeiro.

FOTOS: Foto Stil do Filme.

Nosso personagem principal Ivan Stephanus, o Doutor 

S., é um perfeito discípulo de Bernard Lown (autor da 

“Arte Perdida de Curar” - 1996, cardiologista e inventor, 

falecido há um ano). Ivan é um cardiologista dedicado, 

trabalha há décadas no mesmo hospital público de Bu-

dapeste. Faz suas rondas acompanhado de residentes e 

estudantes e é um exemplo de médico slow: vê o pa-

ciente para além do coração doente, ouve com atenção, 

oferece presença, empatia e real preocupação com o 

contexto de vida de cada um, apesar de sua especialida-

de intervencionista e intensivista. Ivan consegue tempo 

para ser e estar atento e presente.

     Sua rotina de idoso com mais de 70 anos, bem-casa-

do com uma cantora de ópera, sua outra paixão além 

da Medicina, é transformada abruptamente. O governo 

decide fechar o velho hospital e aposentar compulsoria-

mente os empregados idosos. A despedida da equipe é 

significativa ao mostrar o tamanho da perda que certas 

decisões políticas implicam. Ali se fazia uma medicina 

de excelência do ponto de vista técnico e humano, po-

rém não era mais uma instituição lucrativa ou relevante 

                                           “Nós, médicos, que pastoreamos a vida humana desde o nascimento até a morte, temos o imperativo 

moral de resistir com todo o nosso ser à deriva em direção à beira”. (Bernard Lown)

do ponto de vista do mercado.  A quem interessa a saú-

de coletiva não é mesmo? 

     Andando pelos corredores do hospital fechado, onde 

se encerra involuntariamente toda uma vida dedicada 

a cardiologia, Ivan reflete sobre o futuro: “nos meus so-

nhos sempre estou fugindo de algum lugar, ou perden-

do algo”. A esposa está ocupada com sua arte, a única 

filha vive em outro continente, também ocupada. Sua 

vida não é em absoluto de má qualidade, mas ele bus-

cou sempre uma vida plena de sentido: “Quero ir para 

casa. Mas para onde?”

    Acontece então a grande decisão. Doutor Ivan S. resol-

ve retornar a casa materna, no povoado onde nasceu, e 

onde seu pai, um médico de família, praticou a medicina 

por mais de 70 anos. Vai morar na casa de sua infância, 

com a mãe nonagenária, dona de uma personalidade 

possessiva e de valores contrários aos do filho, que é 

aberto, afetivo e comunicativo. É com alegria que utiliza 

o material e o espaço do pai, apesar do difícil convívio 

com a mãe. 

     Bem, sua vila não é mais a mesma. O novo prefeito 
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slow medicine

tem o sonho de construir ali um Spa, para atrair turistas, 

pois não há outra fonte de renda no lugar. A população 

é praticamente toda idosa. Os jovens se foram. Há uma 

atmosfera de tempo suspenso, e a sobrevivência do lu-

gar depende de mudanças que atendam as regras do 

mercado financeiro. A medicina de família não é mais 

praticada por falta de médico. Resta um hospital de re-

ferência à comunidade, administrado por um parente 

do prefeito. Ao tentar pôr em prática o cuidado no qual 

acredita, o Doutor S. provoca polêmicas, confusões e 

desgastes na comunidade. Seu hábito de olhar e tocar 

os pacientes é mal interpretado. Seu amor pela música 

e pelo coral infantil local, não é compreendido. O pre-

feito decide fechar seu ambulatório para ocupar a área 

com as obras do Spa, nega a compra de equipamentos 

básicos e vasculha seu passado com o objetivo de que 

ele decida partir e tudo volte a ser como antes. Ivan na 

juventude se rebelou contra práticas fascistas no país, e 

isso é usado contra ele.

     O impacto das relações deterioradas na comunida-

de aparece nas conversas e contemplações de pescaria 

com o velho amigo de infância, hoje o padre local, e com 

a regente do coral, de quem se torna amigo. 

     A experiência de disputa de interesses e poderes en-

tre gestores e profissionais de saúde é situação bem co-

nhecida por médicos de família, que em algum momen-

to da vida se envolveram de verdade com os princípios 

da atenção familiar, que sintonizam fortemente com a 

17 Revista Afeto



slow medicine

filosofia Slow Medicine. Nos profissionais há o foco no 

bem-estar e segurança dos pacientes, nos políticos os 

interesses próprios e do mercado.  

      Ao atender um paciente infartado e levá-lo pessoal-

mente ao hospital, Ivan percebe a baixa qualidade da 

atenção. O plantonista jovem, que acorda de mau hu-

mor após uma longa espera do paciente no hall do hos-

pital, não leva em consideração seu parecer e seus exa-

mes, retardando o atendimento do paciente que morre 

na madrugada. Ao tentar esclarecer o caso e denunciar 

a negligência, Ivan se depara com os pequenos pode-

res locais.  Como diz Ivan, o jovem médico plantonista é 

um exemplo de quem pratica a medicina como meio de 

vida, e não como objetivo de vida. É alguém que vive da 

medicina e não para a medicina. 

     Entre Ivan e seus pacientes, há várias cenas represen-

tativas da filosofia Slow Medicine. O carteiro da cidade é 

também um poeta. Ao tratá-lo Ivan faz questão de ouvir 

suas poesias, e refletir sobre elas, para conhecer melhor 

o paciente e a comunidade. Essas são premissas do mé-

dico de família: inserção familiar e comunitária, que se 

encontram com os princípios Slow Medicine de priori-

zar a qualidade de vida, a autonomia da pessoa, a con-

sideração das práticas integrativas e a individualização 

do cuidado. Nem sempre como demonstra a narrativa 

o médico sai imune desse contato. Seu interesse como 

médico e amigo, pela professora do coral, portadora de 

uma cardiopatia, é interpretada como intenção seduto-

ra, desencadeando uma série de problemas para ambos. 

     Ao passear a noite pelas ruas da cidade, Ivan percebe 

gente que não dorme e conversa com os insones, com-

preendendo melhor a história e o papel social de cada 

um no lugar. No banco da praça, há uma figura tradicio-

nal da cidade: um velho e solitário senhor que a tudo 

observa. Apenas observa. 

     O embate de Ivan com o prefeito chega a um ponto 

crucial, quando ele tem que atendê-lo como paciente. 

O prefeito é atendido, mas ouve do médico algumas 

verdades sobre sua conduta e de como seu antigo lar 

tornou-se um “lugar onde Deus não se mostra”. 

     A prática de Ivan, plena de integridade pessoal e pro-

fissional, presente em todos os momentos, utilizando 
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com racionalidade a tecnologia, buscando conhecer 

todo o contexto de vida de cada paciente, contrasta 

com a realidade da prática médica fast: rápida, impes-

soal, neutra ou fria, que busca atender uma verdadeira 

indústria de atendimentos por referência, procedimen-

tos e solicitação de exames complementares em escala 

crescente. A segurança do paciente, bem representada 

quando Ivan leva pessoalmente seu paciente infartado 

a um serviço de referência e ali permanece enquanto 

possível (foi colocado para fora pela segurança do hos-

pital) nem sempre interessa aos profissionais de saúde. 

Nem sempre orientamos o paciente o suficiente em sua 

peregrinação pela rede que em nossa realidade é frag-

mentada e desconectada.  Diante de uma nação pouco 

escolarizada como o Brasil, esse cenário é trágico, e não 

mudou o necessário nas últimas décadas. 

     Trazendo a jornada de Ivan para a realidade brasileira, 

é possível que nós médicos mais velhos, encontremos 

em nossa “volta para casa” muitas surpresas. Penso em 

como seria voltar ao pequeno hospital de uma das me-

nores cidades onde trabalhei, no Mato Grosso do Sul. 

Lá cheguei junto com o SUS em 1987, após ter passado 

dois anos em outras cidades do centro-oeste. A cidade 

tinha 25 mil habitantes. Éramos 6 médicos apenas, e ali 

morávamos. Um era cirurgião geral, um pediatra e to-

dos os outros clínicos. Os plantonistas eram sempre os 

mesmos. Ali vivíamos, num grupo que tinha também re-

lações de amizade e proximidade. Todos conheciam pra-

ticamente toda a população, e conscientemente ou não, 

éramos todos médicos de família. Hoje, o hospital foi 

ampliado, tecnologias importantes foram incorporadas, 

os plantonistas vêm de cidades maiores, desconhecidos 

entre si e da comunidade. Eu era a mais jovem do grupo 

e os velhos médicos se dispersaram, se aposentaram ou 

não praticam mais a clínica geral. A população pouco 

aumentou. É possível que cada cidadão ao adentrar o 

hospital tenha hoje uma sensação e um atendimento 

bastante diverso. Encontrarão um ambiente certamen-

te melhor em relação a estrutura física, porém menos 

acolhedor (em toda a dimensão do termo acolhimento), 
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do que presenciei e participei nos sete anos que ali tra-

balhei. Havia pouca distância e pouca diferença entre 

todos: médicos, trabalhadores de saúde e pacientes. 

Uma relação bastante diversa de quando adentramos 

um serviço em uma cidade na qual não vivemos, para 

oferecer atenção médica esporádica e episódica. É como 

comparar uma fotografia a um filme. 

     Em contraponto a este perfil médico de trinta ou 

quarenta anos atrás simbolizado pelo personagem Ivan, 

hoje é comum as pessoas escolherem seus médicos pes-

quisando nas redes sociais. Serão verificadas postagens, 

autorreferências, “lives” e número de seguidores. São 

oferecidas consultas virtuais. Será então um encontro 

através de telas, entre pacientes que se informaram a 

distância (e com os vieses da rede) sobre aquele profis-

sional, e médicos que nada sabem do paciente, além do 

que ele decide falar e mostrar. Sabemos que leva muito 

tempo para que sejam desvendados mistérios, segredos 

e “não-ditos” ocultos nos sintomas das pessoas. Apesar 

das tentativas dos Conselhos de Medicina no sentido de 

regularem o uso das redes sociais pelos médicos, é no-

tório que as coisas saíram do controle há muito. Vejo jo-

vens médicos, ex-alunos em geral, se submeterem a um 

desempenho de celebridades: beleza física, visual des-

colado, lindas fotos de família, discursos engajados nos 

grandes temas do momento. Tudo agregado a oferta 

de serviços profissionais. Quem são e como funcionam 

como médicos no processo de escuta ativa, atenção, 

empatia e envolvimento, pouco sabemos. E talvez seus 

pacientes também nunca saibam. São relações “tiktok”: 

rápidas, coloridas, fundamentadas na imagem e no mar-

keting pessoal. Há bons cursos sobre isso: como vender 

sua imagem para atrair pacientes. 

     É interessante pensar que talvez as comunidades 

mais seguras nesse sentido, sejam aquelas adscritas às 

equipes de saúde da família, hoje denominadas Unida-

des Básicas de Saúde. Apesar do baixo investimento do 

Estado na otimização de estrutura e pessoal, temos hoje 

equipes de excelência atuando, com envolvimento, res-

ponsabilidade e integralidade de atenção. 

     A narrativa de “A Música da Sua Vida”, nos permite 

sentar ao lado do velho da praça (ou na plateia de uma 

bela e trágica ópera) e refletir sobre a passagem do 

tempo, e o que ele trouxe de bom e mau para a relação 

médico-paciente. Os sentimentos de Ivan, representado 

pelo carismático ator Klaus Brandauer, podem ser os 

instrumentos de aferição: a esperança do recomeço, a 

busca por sentido ao fim da vida, a alegria de reencon-
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trar amigos de infância, o prazer de compartilhar o amor 

pela música e pela poesia, a chance de poder cuidar da 

mãe idosa, a oportunidade de conhecer novas pessoas 

e novos amores. E posteriormente a constatação de que 

a velha clínica não encontra mais espaço, que pacientes 

se encontram indefesos e solitários a mercê de decisões 

políticas, que a urbanização não contempla a qualidade 

de vida e sim as leis de mercado. Para Ivan resta o conví-

vio com os colegas de ópera: “cantar junto é a verdadeira 

alegria”. Para nós fica a lição de que poderíamos também 

oferecer e receber atenção em saúde com mais alegria. 

     Em tempos de incerteza, fica a esperança de Bernard 

Lown: “A razão, a criatividade e a coragem que os seres 

humanos possuem promovem uma fé permanente de 

que o que a humanidade cria, a humanidade pode e irá 

controlar”.

     Para finalizar essa breve reflexão inspirada pela arte 

do cinema, que é sobretudo sobre o tempo, e o que fa-

zemos passando por ele, não teria outras palavras a não 

ser aquelas que ouvi ao final do discurso de formatura 

em Medicina, da UFSM, em fevereiro de 1985, proferi-

das pelo médico que é sem dúvida o maior responsável 

pela divulgação da Slow Medicine no Brasil, meu colega 

de turma e amigo, o geriatra José Carlos Campos Velho, 

que está também fazendo a travessia de volta para o sul, 

para casa, com sua velha e boa clínica. Essa poesia me 

acompanhou por toda a vida, fazendo sempre o efeito 

de bússola. As vezes sonho com ela. Sei bem dos mo-

mentos em que não a segui. Felizmente foram mais fre-

quentes as viagens com ela em mãos e a poesia na alma. 

Foi um privilégio e me faz olhar meu incomum percurso 

como médica em tantos lugares, com gratidão e sereni-

dade. Obrigada Zé!

         “Que Deus nos proteja da relutância em deixar as 

coisas como estão; do zelo excessivo pelo que é novo, 

desprezando o que é antigo;

         De colocar o conhecimento acima da sabedoria, 

a ciência acima da arte e a esperteza acima do bom 

senso; De tratar os pacientes como casos; e de tornar o 

tratamento mais penoso que a própria doença.”       

(“Prece do Médico”. Sir Robert Hutchison)

CARLA ROSANE OURIQUES COUTO: 

Pediatra, Médica de Família e Comunidade, especialista em 
Saúde Pública, Gerenciamento de Unidades Básicas, Edu-
cação Médica, Saúde do Trabalhador e Terapia de Família. 
Mestre em Psicologia Social. Perita Médica Federal. Apren-
diz recente da arte de envelhecer e de considerar a finitude 
todos os dias: mais presença e menos virtual. Mais palavras 
e menos silêncios. Mais decisões, menos adiamentos. 
Mais Cinema como Terapia.  

https://www.instagram.com/carlarosanecouto/
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Centro de imagem Dr. Leonel Ferreira:
Precursor de novos tempos

O Centro de Imagem Dr. Leonel Ferreira é muito inspirador, um incansável precursor de novos tem-

pos. Basta lembrar que há quase três décadas em Cascavel, inaugurado em 1994, o Centro de Ima-

gem Dr. Leonel Ferreira atende a Cascavel e região abrangendo mais de 30 municípios, atendendo 

em média 30 mil pacientes por ano, sempre mantendo o padrão de qualidade em seus exames. 

Caminhando junto com as maiores inovações tecnológicas foi o precursor do primeiro equipamen-

to de Raio X digital da região, inovou ao entregar laudos na hora e agora, para a nova era digital traz 

um sistema inovador oferecendo laudos e imagens com a mesma qualidade e agilidade de forma 

totalmente digital, para acesso via internet seja no computador ou celular, contribuindo assim não 

só com a agilidade e segurança para os pacientes como também ajudando ecologicamente o meio 

ambiente, eliminando o uso de papel que só provoca a destruição das florestas e detritos para o 

meio ambiente. No Centro de Imagem Dr. Leonel Ferreira a inovação e qualidade caminham juntos.

Fotos: Cesar Pilatti / Agência Berit Press
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Dr. Leonel Ferreira - CRM 11.741

Formado em Medicina pela Universidade de 

Taubaté (UNITAU);

• Médico Radiologista com residência no Hospital do 

Servidor Público Estadual de São Paulo (IAMSPE);

• Membro Titular do Colégio Brasileiro de Radiologia;

• Mestre em Engenharia Biomédica pela

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – 

CEFET –  Curitiba;

• Professor Assistente do Curso de Medicina e Residência 

Médica da UNIOESTE – PR.

Dr. Thiago Andre Adame - CRM 24.332

• Formado em Medicina pela Universidade 

Federal do Paraná (UFPR);

• Médico Radiologista com residência

 no Hospital Universitário Evangélico de 

Curitiba (HUEC) – Mackenzie.
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EQUIPE

Fotos:Cesar Pilatti

Fotos: Cesar Pilatti / Agência Berit Press

A equipe do Dr. Leonel é multidisciplinar e altamente capacitada para 

atender as mais diversas situações, passa por constante treinamento 

e aprendizado e trabalha para que todos que nos escolheram se sintam 

acolhidos e bem vindos.
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Raios X
Poucas descobertas podem na história da ciência se di-

ferenciar com tão grandes repercussões na evolução dos 

conhecimentos científicos e com tamanha contribuição 

para o bem-estar da humanidade, como a descoberta 

dos Raios X pelo físico alemão Wilhelm Röntgen, em no-

vembro de 1895.

Particularmente, na história da Medicina, representa um 

marco duradouro que deixa para trás períodos de dúvida 

no campo do diagnóstico, abrindo caminho para novos 

métodos diagnósticos e consolidando a radiologia como 

uma das especialidades médicas com maior evolução.

Ultrassonografia
E os avanços não param. Assim como os dispositivos de 

comunicação pessoal estão em constante evolução, as 

tecnologias de ultrassom também estão. Uma variedade 

de dispositivos portáteis compactos chegou ao mercado 

nos últimos anos, garantindo mais qualidade de imagens 

em tempo real.

O Centro de Imagem Dr. Leonel Ferreira conta com dois 

dos mais modernos e avançados equipamentos de ultras-

som que se tornam ainda mais poderosos quando aliados 

à expertise dos nossos médicos.

Tomografia
Apresentada em 1971, a tomografia computadorizada é 

considerada uma das mais importantes invenções para 

auxiliar a medicina no diagnóstico de doenças desde a 

descoberta do Raios X, em 1895. A tecnologia permitiu 

aos médicos observar pela primeira vez tecidos do cé-

rebro (e posteriormente de outras partes do corpo) sem 

necessidade de cirurgia.

O primeiro tomógrafo foi desenvolvido pelo matemático 

e físico inglês Godfrey Hounsfield, que trabalhava na EMI. 

Na mesma época, o americano Allan Cormack, da Tufts 

University, em Massachusetts, produziu tecnologia simi-

lar. Ambos receberam em 1979 o Prêmio Nobel de Medi-

cina pela descoberta.

Mamografia
A mamografia é uma técnica radiográfica que faz uso de 

um tubo de Raios X, com características específicas e que 

está acoplado a um arco móvel. O sistema mamográfico 

possui ainda uma bandeja de compressão cuja finalida-

de é homogeneizar a espessura da mama e mantendo-a 

imóvel ao mesmo tempo.

O filme de mamografia deve ser especial e de alto con-

traste para que possa compensar o baixo contraste do 

tecido mamário. A técnica radiográfica empregada é de 

baixa quilovoltagem e alta miliamperagem.

Além de trazer sempre o que há de mais moderno na me-

dicina, para estar de vez no digital o Centro de Imagem 

Dr. Leonel está com um site moderno com todos os resul-

tados sendo disponibilizado de maneira on-line.

Exames
No Centro de Imagens Dr. Leonel ferreira são oferecidos exames em diversas especialidades:
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Desde o dia 28 de abril de 2020 a obrigatoriedade do uso 

de máscara como parte das medidas realizadas para con-

ter o avanço do coronavírus, deixou escondido o sorriso 

com os lábios e os olhos aprenderam a sorrir. Após 23 me-

ses a notícia esperada chegou, o fim da obrigatoriedade 

do uso de máscaras em lugares abertos no Paraná trazen-

do a liberdade aos sorrisos.

No dia 29 de março de 2022, durante entrevista coleti-

va realizada no Palácio Iguaçu em Curitiba, o governa-

dor Carlos Massa Ratinho Junior confirmou a nova me-

dida, e no mesmo dia foi assinado um novo decreto ( 

10.596/2022 ) para regulamentar a flexibilização no uso 

de máscaras no estado.

“Devido a baixa internação que nós estamos tendo no 

Paraná, trouxe tranquilidade para a secretaria de saúde 

através da equipe do secretário Beto Preto, da nossa equi-

pe que faz esse acompanhamento diário do número de 

casos aqui no Paraná, onde nós também decidimos fazer 

essa liberação que fica facultativo.” (Ratinho Jr).

Segundo o governador cada prefeito tem a liberdade de 

acatar ou não o decreto e no caso de Cascavel o prefeito 

Foto: Cesar Pilatti / Agência Berit Press

Leonaldo Paranhos, para alívio da população, mesmo es-

tando também em Curitiba, usou suas redes sociais e se 

posicionou favorável às novas medidas “É um movimen-

to que nós esperamos tanto, que sonhamos tanto e que 

acho que devido aos números que temos hoje, acho que 

é possível avançar”. 

Durante sua fala o prefeito enfatizou que estava sendo 

realizada em Cascavel, uma reunião entre o secretário 

da saúde Miroslau Bailak, secretário e chefe de gabinete 

Thiago Stefanello, secretário de comunicação Jefferson 

Lobo e secretário do IPC Tales Riedi Guilherme. Após a re-

união uma entrevista coletiva recebeu diversos órgãos da 

imprensa para apresentar o posicionamento da prefeitu-

ra que resultou no  Decreto Municipal nº 16.730, seguin-

do o decreto estadual.

Durante esse período de pandemia, os profissionais da 

saúde estiveram diretamente ligados ao combate e aos 

atendimentos. O Dr. Cristiano Mroginski, vice-presidente 

da Associação Médica de Cascavel é médico intensivista 

e trabalhou na linha de frente do covid coordenando a 

uti de retaguarda de Cascavel e também a uti do Hospi-

Sorriso livre
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tal Bom Jesus em Toledo, ele recorda sobre momentos 

vividos durante o período:  “A gente lidou com situações 

muito difíceis, foram momentos de grandes dificuldades 

e com a união de todos, da população, de colegas pro-

fissionais em todas as áreas e com a sociedade, com as 

associações, associação médica que trabalhou muito 

nesse combate, trabalhamos juntos, e aos poucos fomos 

vencendo e conquistando o momento que vivemos hoje 

no Brasil.” 

Referente a liberação do uso de máscaras, o Dr. Cristiano 

reforça a importância da continuidade dos cuidados de 

prevenção: “Agora que nós tivemos a liberação do uso de 

máscaras no Paraná e em alguns outros estados também, 

é necessário continuar o cuidado, sabemos que já exis-

tem variantes, e podem surgir novas variantes, por isso 

precisamos ficar em alerta.”

O governador Ratinho Junior, durante seu pronuncia-

mento, também destacou que o fim da obrigatoriedade 

da máscara só foi alcançado graças à vacinação. “Essa 

conquista só foi possível porque o paranaense aderiu em 

massa à nossa campanha de imunização e também sem-

pre respeitou as medidas sanitárias nos momentos mais 

críticos”, enfatizou o governador. Segundo o Dr. Cristiano 

é visível a diferença no agravamento da doença entre 

pessoas não imunizadas e as que seguiram o cronograma 

vacinal:  “A gente vê, eu trabalho aqui na linha de frente 

da uti e vi muito que nos últimos casos entre os vacinados 

e não vacinados, os não vacinados eram muito graves e 

os que tomaram a vacina bem poucos casos e que tinham 

comorbidades ou transtornos mas a porcentagem é bem 

pequena, então a gente viu que a vacina, essa combina-

DR. CRISTIANO MROGINSKI - – CRM-PR 22124. 
Médico intensivista nascido em Realeza – PR, 

se formou em medicina em Buenos Aires e 
revalidou a formação na UFMT em Cuiabá.

“Vamos lá, vamos em frente, vamos a luta, muito obri-

gado a todos que participaram, todos que ajudaram, 

todos que tiveram a paciência e fico muito sentido com 

as vidas perdidas meu sentimento grande aos familiares 

que perderam seus entes queridos isso nos deixa tristes 

essa perda de amigos, colegas, conhecidos familiares.

Deus abençoe a todos.” (Dr. Cristiano)

Foto: Cesar Pilatti / Agência Berit Press

ção de vacina que o Brasil realizou trouxe muito benefí-

cio”. No estado, a Sesa trabalha com todas as vacinas que 

foram aprovadas pela Anvisa: Coronavac, Janssen, Pfizer 

e AstraZeneca.
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DIMENSÕES DA DOR

Etimologia da palavra dor, do Inglês Médio, do anglo-

-francês peine (dor, sofrimento), do latim poena (pena, 

punição), e do grego poin-e (pagamento, pena, recom-

pensa). Dentro desta ótica dor como um castigo, associa-

da a sofrimento, ao desprazer contínuo e mal estar agu-

do. A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera 

a dor associada às neoplasias uma emergência médica 

mundial. Em oncologia, o relato e diário, sendo uma das 

queixas mais frequentes, e um dos fenômenos mais te-

midos e experimentados entre os pacientes oncológicos 

em todas as faixas etárias. Na terapêutica do tratamento 

oncológico a maior parte dos procedimentos de diagnós-

tico e tratamento são invasivos: radioterapia, quimiote-

rapia, biópsias, retirada de parte de tecidos para análise, 

procedimentos cirúrgicos para retirada de massa tumo-

ral, amputação de membros, entre outros. A experiência 

de dor crônica é impactante, e logo interfere em toda es-

fera emocional do paciente, merecendo atenção, estudos 

e investigações.

A natureza multidimensional da dor, em oncologia, é 

também referida através do conceito de Dor Total, pro-

posto por Saunders, em 1967 (GUIMARÃES, 1999). Nesta 

proposição, admite-se que uma pessoa sofre pelas conse-

quências emocionais, sociais e espirituais da exposição à 

experiência de dor. O conceito de Dor Total inclui a consi-

deração de: a) aspectos físicos - danos teciduais, progres-

são da doença e/ou reação à radioterapia; b) aspectos 

psicológicos - mudança de humor, afeto, disposição ge-

ral, apatia, entre outros; c) aspectos sociais - convivência 

prejudicada com a família e outras pessoas relevantes,

isolamento social e desmotivação geral; d) aspectos es-

pirituais - variações na relação dos indivíduos com suas 

crenças, princípios e valores, questionamentos quanto à 

fé e ao sentido da vida, sentimentos de desamparo e de-

sesperança.

A dor, em geral, pode ser identificada quanto à: a) origem; 

b) intensidade; e c) localização (ARANTES, 2008). Quanto à 

origem, a dor pode ser induzida pela doença (quando há 

infiltração local ou metástase), induzida pelo tratamento 

(em função de procedimentos ou efeitos de quimiotera-

pia, radioterapia e outros métodos) ou não relacionada 

com o câncer (quando o paciente também apresenta 

osteoartrite, neuropatia diabética, entre outras doenças).

No que se refere à intensidade, pode ser classificada 

como: aguda, quando sua

duração vai de minutos a algumas semanas, e decorre 

de lesões teciduais, processos inflamatórios ou moléstias 

(ex.: injeções, arranhões, períodos pós-operatórios e pro-

cedimentos médicos em geral); e crônica, que se caracte-

riza por uma duração de alguns

meses a vários anos, geralmente acompanha o processo 

da doença ou está associada a alguma lesão tratada (ex.: 

artrite reumatoide, dor fantasma, tumores em estágio 

avançado)

(ARANTES, 2008; GUIMARÃES, 1999).

Finalmente, no que se refere à localização, a dor pode 

ser: a) somática, caracterizada como contínua e/ou late-

jante; localizada em partes específicas do corpo e con-

trolável quando identificada a sua causa; b) episódica ou 

com cólicas, apresenta-se mal localizada e é provocada 

por extensão ou distensão de musculatura lisa visceral, 

isquemia ou irritação de mucosa ou serosa de vísceras; 

e c) neuropática, com queimação, pontadas e choque, 

podendo ser constante ou esporádica; geralmente asso-

ciada a sensações como alodinia, hiperpatia, parestesia e 

hipoestesia, causadas por injúria neural, invasão tumoral 

de nervos, plexos, ou devido a eventos do tratamento. 

PRINCIPAIS ESCALAS DE MENSURAÇÃO DA DOR 
ONCOLÓGICA.

Foto: Reprodução pixabay
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As escalas de mensuração de dor são os instrumentos de 

avaliação mais válidos para aplicação, as escalas de dor 

dão subsídios para que os profissionais identifiquem as 

alterações presentes nos pacientes usando assim a in-

tervenção rápida e adequada. De forma breve será apre-

sentada as três principais escalas de mensuração de nível 

considerado de fácil entendimento, agilidade, aplicação 

e com maior índice de respostas positivas em sua aplica-

ção. Para avaliar a intensidade da dor, existem várias esca-

las que podem ser utilizadas, dentre elas estão descritas 

a seguir.

 Escala visual -verbal numérica (EVN) 
Esta escala mensura a intensidade da algia que o indiví-

duo sente, em valores numéricos. O paciente nesta fase 

deve estar consciente, além de saber referir sua dor em 

uma escala de zero a dez, sendo que zero é “sem dor”, e 

dez “dor máxima imaginável” (Figura 1). Esta escala pode 

ser fixada ao paciente ou tornando simples para pessoas 

analfabetas e que têm dificuldades visuais. Fortunato et 

al. (2013) realizaram uma revisão bibliográfica no período 

entre 2008 e 2012, em pacientes de unidade de terapia 

intensiva e identificaram que esta escala é aplicável em 

pacientes que são orientados e com a capacidade cog-

nitiva boa. 

Figura 1 - Escala visual/verbal numérica 

Fonte: Oliveira, Roque e Maia (2019).

Escala Visual Analógica (EVA)
É semelhante à EVN; mas, deve ter o contato visual do 

paciente diretamente com a escala, o paciente tem que 

ter a capacidade de sinalizar ao profissional da saúde, o 

grau que está a sua dor. Pode utilizar uma régua numéri-

ca com dez centímetros apresentada de 4 forma simples 

ou ter um apelo visual, com cores, porém é importante a 

percepção do paciente, para que ele entenda que uma “0” 

significa “sem dor” e “10” indica “dor máxima” conforme fi-

gura abaixo, segundo estudos realizados com pacientes 

de unidades de terapias intensiva, essa escala também 

exige que todo paciente esteja sempre orientado e com 

boa capacidade cognitiva e acuidade visual.

Figura 2 – Escala visual analógica

Fonte: Oliveira, Roque e Maia (2019) 

Escala Faces de Dor (EFD) 
Nesta escala, se avalia as expressões faciais que o pacien-

te apresenta e reflete a intensidade da dor sentida. O pa-

ciente precisa ser orientado para indicar qual figura está 

relacionada com a dor sentida. Sendo de zero a cinco, 

sendo que zero é “sem dor”, e cinco é “dor insuportável”

Figura 3 – Escala de faces de dor.

Fonte: Oliveira, Roque e Maia (2019).

Rubia Medino Conrado
Psicóloga , especialista em Saúde Mental , atendimento a trans-
tornos depressivos , transtornos do Comportamento , depen-
dências químicas , adulto e Infantil e familiar . Especialista em 
atendimento a paciente oncológico ,envolvendo toda esfera fa-
miliar . . Responsável pela Escrita e constituiçao dos Programas 
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retratos vivos

Professor José Kuiava, nasceu em 19 de fevereiro de 1944 em Casca - RS, pertencente na época a cidade de 

Guaporé. Chegou na região de Cascavel em 1971, mudando definitivamente para Cascavel em 1987. A mais 

de 50 anos com a esposa Lúcia Maria Casarin, tem 3 filhos e 5 netos. Lutou muito pela criação da Universi-

dade Multicampi Unioeste - Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Em 1988 foi eleito por votação o pri-

meiro diretor presidente eleito para administrar a entidade. Kuiava é graduado em filosofia, possui mestrado 

pela Fundação Getúlio Vargas e doutorado em desenvolvimento da educação pela Unicamp.
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