A máquina de
cartões do Sicredi
que traz mais
facilidade aos
seus negócios.
• Aceita cartões de crédito, débito e voucher.
• Modelos de máquina adaptáveis ao seu negócio.
• Plataforma de gerenciamento exclusiva.
• Facilita a antecipação de recebíveis.

Peça em sua agência ou saiba mais
em sicredi.com.br/maquinadecartoes
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O principal cuidado

S

é com você

aúde não é somente uma palavra que caracteriza a ausência de doenças, já que esse conceito
envolve aspectos amplos, como o bem-estar
físico, mental e até mesmo social. Não é à toa
que quando brindamos, costumamos dizer em alto e bom
som “saúde!”, assim como é o que desejamos quando alguém próximo espirra.
Dada a sua importância na manutenção
da qualidade de vida, dentro dos aspectos da coletividade, surgem cada vez mais
ações e programas voltados para a prevenção de doenças e a consequente manutenção da saúde.
No entanto, vale lembrar que a promoção da saúde depende primordialmente de
comportamentos individuais. Já virou até
clichê dizer que a prática de atividade física
é fundamental para manter a saúde em dia.
Porém, dados Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que é necessário continuar batendo na mesma tecla,
pois cerca de 70% da população mundial é sedentária.

A mesma entidade aponta que todos os anos aproximadamente 300 mil brasileiros morrem em decorrência de
doenças ligadas diretamente à falta de exercício físico. Se
você é daqueles que precisa de um susto para se mexer,
agora é a hora! Aliás, se mexer é um santo remédio, já que,
como pode ser percebido, ficar parado pode
custar caro... e até mesmo a vida.
A prática regular de alguma atividade,
aliada a uma alimentação balanceada e a
visitas de rotina ao consultório médico, resulta em uma combinação básica, mas extremamente eficiente para a manutenção
da saúde.
Partindo deste ponto, é válida a reflexão: o que você tem feito pela prevenção
de doenças no seu dia a dia?
Esperamos que a leitura das próximas
páginas possam servir não apenas de informação, mas especialmente de inspiração para você
manter ou incorporar em sua rotina o principal cuidado:
consigo mesmo. Boa leitura!

Partindo deste
ponto, é válida
a reflexão: o que
você tem feito
pela prevenção
de doenças no
seu dia a dia?
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A busca
pelo corpo
desejado
com eficácia
e segurança

CONHECIMENTOS REFERENTES À METABOLOGIA DO ESPORTE E NO CAMPO DA OBESIDADE
AUXILIAM NA MANUTENÇÃO DA SAÚDE E NA CONQUISTA DE METAS QUANDO O ASSUNTO É SE
SENTIR BEM COM O PRÓPRIO CORPO

O

Fotos: Divulgação

uso de esteroides anabolizantes cresce cada vez mais, seja na
área competitiva, com atletas proﬁssionais e amadores, ou na
área estética.
Segundo dados da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia,
não há uma idade deﬁnida para o uso de anabolizantes, porém, desde 1996,
a utilização desse tipo de substância aumentou em 39% entre os estudantes
do nível Fundamental, 67% entres jovens do Ensino Médio e 84% entre estudantes do último ano. Um estudo mais recente destacou que um em cada
16 estudantes já utilizou esteroides sintéticos. “Mesmo com essa crescente
demanda, o que se tem visto é que proﬁssionais da área de saúde em geral
não estão qualiﬁcados para informar, explicar e enfrentar o problema, tanto
pela falta de conhecimento, o que leva esses proﬁssionais a uma opinião
categórica contra a utilização dessas drogas e, até mesmo, para não serem
interpretados como estimuladores do uso. Tudo isso aliado à diﬁculdade de
encontrar informações sobre os esteroides, visto que hoje em dia é difícil achar
pesquisas cientíﬁcas que tenham o conhecimento prático e teórico, acessível
e aplicável no cotidiano das atividades físicas”, enaltece o médico endocrinologista Manuel Lindo.
Para ele, a função
hormonal em perfeita harmonia é fundamental
para um
f u n cionamento
metabólico

correto do organismo. Dessa maneira, conhecimentos referentes à chamada
metabologia do esporte pode se tornar uma ferramenta poderosa para uma
hipertroﬁa muscular com eﬁcácia e segurança. “A metabologia do esporte
associa todos os conhecimentos em hormônios e metabolismos com a ﬁsiologia
do esporte, a nutrição e nutrologia (suplementação alimentar) e as bases do
treinamento físico, com a intenção de aperfeiçoar e acelerar os resultados
que atletas, proﬁssionais ou não, desejam conquistar”, explica.
Lindo ressalta que é cada vez maior o número de pessoas interessadas
nesse assunto. “O estereótipo de corpo perfeito se tornou uma obsessão em
ambos os sexos, com pessoas querendo resultados rápidos e usar de forma
equivocada os anabolizantes para este ﬁm, o que representa um sério risco
para a saúde, sendo muito importante o acompanhamento de um médico
especialista nessa área”, aconselha.

OBESIDADE

Outro assunto que sempre está em alta quando o objetivo é a busca
pelo corpo desejado é a obesidade. Uma recente pesquisa divulgada pelo
Ministério da Saúde mostra que 18,9% da população acima de 18 anos das
capitais brasileiras é obesa. O percentual é 60,2% maior que o obtido na
primeira vez que o trabalho foi realizado, em 2006.
O New England Journal of Medicine, uma das publicações cientíﬁcas
mais prestigiadas na área da medicina, aponta algumas verdades incontestáveis referentes ao tema:
- Fatores genéticos têm papel importante na obesidade, no entanto,
hereditariedade não é destino;
- Mudanças no estilo de vida são mais eﬁcazes do que os remédios para
emagrecer;
- Dietas ajudam a perder peso, mas não é fácil mantê-las por longos
períodos;
- Independente do emagrecimento, qualquer aumento da atividade física
faz bem para o organismo;
- Manter no dia a dia as mesmas condições que provocaram perda de
peso é uma atitude que colabora para a manutenção da perda;
- Crianças obesas se beneﬁciam de programas que envolvam toda a família;
- Alguns medicamentos ajudam a perder peso e a mantê-lo mais baixo,
mas apenas enquanto estão sendo utilizados.
“Além de nos atentarmos para essas informações, vale chamar atenção
para o perigo das alternativas que prometem resultados rápidos demais, de
fórmulas mágicas e de oportunistas que enriquecem às custas da ingenuidade
do povo”, alerta o médico.
Por ﬁm, ele aﬁrma que o melhor caminho é aquele alinhado entre o
paciente e o médico e que dão condições reais, com segurança, para que as
metas sejam atingidas no tempo certo. “A obesidade é uma epidemia que
não se pode vencer sozinho”, conclui o proﬁssional.
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Saiba o que pode
acontecer se você não se vacinar
icaç
ão

Para Saionara, a maior parte das pessoas que não
aceitam a vacinação, muitas vezes, não possuem a correta
informação sobre a importância da imunização. “Se a
vacina fosse ruim, ela não seria disponibilizada de forma
gratuita”, destaca.
Além do embasamento incorreto de informações,
alguns grupos são contrários à prevenção por imunização
por outros motivos, como por razões ﬁlosóﬁcas ou pelo
naturalismo. “Observamos principalmente em relação à
vacina contra a gripe que muitas pessoas correm o risco
por lerem artigos ou publicações na internet que não
têm nenhuma base”, enaltece Saionara. “Frente a isso,
buscamos sempre informar a população por meio de
campanhas de conscientização”, completa.

CALENDÁRIO
VACINAL

mu n

ACESSO A INFORMAÇÃO

Carla complementa
que há pessoas que, também
pela falta de informação e
conhecimento, acreditam
que pela vacina ser gratuita e
ofertada pelo governo federal ela não possui qualidade
e não é conﬁável.

e Co

V

ocê já viu alguém morrer de sarampo ou
caxumba hoje em dia? Provavelmente não.
E isso ocorre graças à vacinação, proporcionada pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) do
Ministério da Saúde, que permitiu que doenças altamente
contagiosas “sumissem” do mapa do Brasil.
Apesar de o país sempre ter mantido um programa
exemplar de vacinação, proporcionando gratuitamente
à população o acesso a diversas vacinas que previnem
contra diferentes tipos de doenças, o Brasil tem começado
a enfrentar uma nova realidade: a dos grupos contrários
à vacinação.
Em 2016, a meta de vacinação contra poliomielite,
doença que pode levar à paralisia infantil, não foi cumprida.
O Brasil imunizou apenas 86% da população, frente os
95% recomendados pela Organização Mundial da Saúde
(OMS). Foi a pior taxa de vacinação dos últimos 12 anos.
Em 2017, das 14 doses que integram o PNI, apenas a BCG,
aplicada em recém-nascidos para prevenir a tuberculose,
atingiu a meta de 95% de cobertura. “Percebemos uma
questão de acesso à informação atrelada à adesão às vacinas. Hoje, por exemplo, não vemos pessoas com sarampo
ou caxumba como anos atrás, então muitos pais, que não
viram essas doenças e muitas vezes só ouviram falar
sobre elas, acreditam que elas não existam e que não seja
necessário imunizar seus ﬁlhos”, aponta a coordenadora
do Setor de Vacinas da Unidade de Saúde 24 Horas de
Marechal Cândido Rondon, Carla Trentini.
Quando uma parte da população deixa de ser
vacinada, criam-se grupos de pessoas suscetíveis, que
possibilitam a circulação de agentes infecciosos. “Quando
esses agentes infecciosos trafegam e se multiplicam, eles
não afetam apenas aqueles que escolheram deixar de se
vacinar, mas também aqueles que não podem ser imunizados, seja porque ainda não têm idade suﬁciente para
entrar no calendário nacional ou por outras contraindicações”, comenta a enfermeira do Setor de Epidemiologia
do município, Saionara Savaris Batista.

Lem

APESAR DE A ESCOLHA DE NÃO SE VACINAR
SER INDIVIDUAL, FALTA DE IMUNIZAÇÃO DE
UMA ÚNICA PESSOA PODE AFETAR TODA A
COMUNIDADE EM CASO DE CIRCULAÇÃO DE
AGENTES INFECCIOSOS

Coordenadora do Setor de Vacinas da Unidade de Saúde 24 Horas
de Marechal Rondon, Carla Trentini, e a enfermeira do Setor de
Epidemiologia, Saionara Savaris Batista: falta de informação
é o maior “vilão” nos índices de baixa cobertura vacinal

No PNI existe um cronograma de vacinas desde
o momento que a criança
nasce, para a época da adolescência, fase adulta e na terceira
idade, além de vacinas destinadas a grupos especíﬁcos,
como indígenas, por exemplo.
As crianças, especialmente os bebês recém-nascidos,
são o público mais vulnerável e no momento de circulação
de um agente elas são as mais afetadas. “Quando a criança
nasce, ela já recebe a primeira vacina, contra hepatite B
e BCG, e a mãe ﬁca com a carteirinha onde é marcada a
data da próxima vacina, para ser realizada na Unidade
de Saúde mais próxima a sua residência”, explica Carla.
Seguindo o calendário vacinal, aos dois meses a criança recebe a 1ª dose da pentavalente, que previne contra
difteria, tétano, coqueluche, meningite e poliomielite,
da vacina inativada poliomielite, pneumonia e contra o
rotavírus humano. No terceiro mês de vida o bebê recebe
a 1ª dose da vacina contra meningite. Aos quatro meses
ela recebe a 2ª dose dessas mesmas vacinas.
Aos seis meses são administradas a 3ª dose da pentavalente, poliomielite (via oral) e pneumonia. Aos nove
meses é feita a vacina contra a febre amarela e com um
ano o reforço contra a pneumonia, a dose contra a hepatite A e a 1ª dose da vacina tríplice (DTP), constituída de
antígenos protetores contra difteria, coqueluche e tétano.
Aos 15 meses são feitos os reforços da pentavalente e
poliomielite (via oral) com DTP, além do reforço da meningite e a vacina tetraviral, contra o sarampo, caxumba,
rubéola e varicela. “Notamos que enquanto a criança
ainda é pequena os pais e responsáveis trazem ela com
a frequência correta para receber as doses. Entretanto, a
partir dos 15 meses, percebemos mais resistência. Talvez
porque a criança vai ﬁcando maior, chora porque reconhece
o local e demonstra que não quer e alguns pais sedem ao
desejo do ﬁlho”, pontua Carla.
Ela menciona que a vacina da gripe, por exemplo, tem
baixa cobertura entre crianças. “Há crianças que aceitam
numa boa, outras precisam de uma explicação em casa,
mas mesmo assim não aceitam e os pais cedem e não
fazem. Outros entendem a necessidade e levam o ﬁlho
para fazer, mas há aqueles que não querem fazer contra

a vontade do ﬁlho”, lamenta.
Com a aprovação da lei estadual nº 19.534, que torna
obrigatória no Paraná a apresentação da carteirinha de
vacinação de alunos com idade até 18 anos no ato da matrícula, Carla acredita que a cobertura vacinal entre crianças
e adolescentes será cada vez mais signiﬁcativa, tendo em
vista que a medida do Estado faz parte de um esforço para
aumentar os índices de vacinação no Brasil, que estão em
queda desde 2015.

Prevenção
ao câncer
Apesar de algumas polêmicas e controvérsias
acerca da vacinação contra o papilomavírus humano (HPV), principal infecção viral transmitida
pelo contato sexual em todo o mundo, esta é
uma das principais vacinas para os adolescentes,
tendo em vista que mais da metade dos jovens
brasileiros entre 16 e 25 anos possuem algum tipo
de HPV de acordo com o Ministério da Saúde. “Aqui
reforçamos mais uma vez a questão da falta do
acesso à informação. A vacina do HPV é gratuita
e previne o câncer de colo do útero e as pessoas,
por uma questão de falta de conhecimento, não
querem aderir à vacinação”, enaltece Saionara.
Atualmente, a imunização é oferecida a meninos e meninas dos 11 aos 15 anos incompletos
(14 anos 11 meses e 29 dias). “Essa vacina deve
ser administrada para essa faixa etária porque
a pessoa deve ser imunizada antes da iniciação
da atividade sexual, ou seja, antes de ela ter o
possível contato com o vírus do HPV”, ressalta.
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Operadora de
planos de saúde
ganha corpo e facilita
vida de usuários
DE NOVEMBRO DO ANO PASSADO A SETEMBRO DESTE ANO, 148 NOVOS PONTOS DE ATENDIMENTO
FORAM CREDENCIADOS. HOJE, SEGUNDO O SEMPRE VIDA, SÃO 312 CREDENCIADOS EM PELO MENOS
DEZ CIDADES NA REGIÃO OESTE, INCLUINDO A SEDE, MARECHAL RONDON

N

o último ano a rede credenciada de médicos, laboratórios,
clínicas e hospitais de uma
grande operadora de plano de saúde
localizada na região Oeste do Paraná
aumentou 96%. O objetivo é atender os
quase 20 mil usuários com mais eﬁciência, oferecer mais especialistas nas áreas
médicas diversas, evitar o inchaço das
agendas dos médicos - e assim as ﬁlas - e
alcançar proﬁssionais de excelência em
todo o Oeste do Estado. Na prática, os
clientes têm disponível uma relação de
proﬁssionais que podem ser acessados
diretamente (rede de busca direta), tendo
a liberdade de escolher o prestador que
mais lhe agradar, acessível em várias
cidades da região sem precisar pedir
autorização para a operadora de plano
de saúde.
A gestora do Setor de Regulação e
Contas Médicas do Sempre Vida, Tchéssica

Giacomini, explica que a empresa está
desenvolvendo a política de expansão
da rede credenciada desde 2015, mas foi
em novembro do ano passado, depois de
toda a operação minuciosamente planejada, é que a expansão de fato começou
a acontecer. “Um dos nossos conceitos
básicos é oferecer acesso à saúde. Até 2015
o serviço de credenciamento acontecia em
um setor que tinha outras atribuições.
Vimos a necessidade de criar o Setor de
Credenciamento, responsável por captar
esses proﬁssionais da saúde e credenciá-los ao Sempre Vida para dar mais
opções de atendimento ao nosso usuário.
Em novembro de 2017, efetivamente, o
setor começou a funcionar”, conta.
De novembro do ano passado a
setembro deste ano, 148 novos pontos
de atendimento foram credenciados.
Hoje, segundo o Sempre Vida, são 312
credenciados em pelo menos dez cidades

Gestora do Setor de Regulação e Contas Médicas do Sempre
Vida, Tchéssica Giacomini: “Um dos nossos conceitos básicos
é oferecer acesso à saúde”

Shutterstock

empresariais da região. Lourival Mendes
Neto, gerente comercial do Sempre Vida, diz
que a parceria entre a operadora e a Caciopar
permite não só a expansão no quadro de proﬁssionais da saúde credenciados ao plano,
mas também a oportunidade de negócios.
“O Sempre Vida tinha parcerias com as
associações comerciais de municípios como
Marechal, Quatro Pontes, Entre Rios do
Oeste, Pato Bragado, Mercedes e Nova Santa
Rosa. Chegamos em um momento de crescer
ou crescer. E conseguimos essa importante
parceria com a Caciopar. Fizemos um projeto com vários setores envolvidos e hoje
temos um cronograma de ação de chegada
nesses municípios do Oeste”, comenta Neto.
“Em Santa Helena, por exemplo, já temos
um ponto físico para comercializar nossos
produtos e atender aos beneﬁciários que já
tínhamos e teremos naquela região. Em Guaíra também temos um ponto físico, que ﬁca
na Associação Comercial (Aciag), com pro-

ﬁssional qualiﬁcado para explicar
sobre nossos produtos”, menciona.
Em contrapartida, “isso fomenta as
associações, pois é mais um produto para
elas”. Além disso, a taxa administrativa em
cada nova transação ﬁca na associação, o que
signiﬁca mais dinheiro para os associados.
“Acaba beneﬁciando todos os envolvidos
com a associação. Tendo uma associação
comercial forte, todos os associados se beneﬁciam, e isso estimula o desenvolvimento da
associação e consequentemente a região, por
meio de cursos, palestras e treinamentos”,
salienta o gerente comercial.
De acordo com Neto, a rede credenciada
mais robusta vem ao encontro do maior volume de beneﬁciários na região. “A adesão
ao Sempre Vida está aumentando. Hoje
nosso plano é referência e comentado em
toda a região. O credenciamento de mais
proﬁssionais médicos vem de encontro com
a nossa expansão comercial”, destaca.
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NO BRASIL

PARCERIAS

E essa expansão vem muito bem chancelada por uma das mais importantes entidades
de classe do Oeste paranaense, a Caciopar, que aglutina todas as 46 associações

Gerente comercial do Sempre Vida,
Lourival Mendes Neto: “Garantimos a
cobertura que o rol de procedimentos da
ANS determina, que conta com cerca de
cinco mil procedimentos, como fazem as
grandes operadoras”

Fotos: Giuliano De Luca/OP

na região, incluindo a sede, Marechal Cândido Rondon. “Nosso objetivo é dar mais
opções de proﬁssionais aos beneﬁciários,
seja em Marechal, Guaíra, Santa Helena ou
outra cidade. Credenciamos mais clínicas de
imagem, hospitais e clínicas multidisciplinares”, expõe Tchéssica. “Com isso, também
desinchamos a agenda dos médicos que estão
credenciados com a gente há mais tempo,
bem como o atendimento, dando ao cliente
mais opções de escolher”, amplia.
Ela explica que o trabalho começou com
a pesquisa de proﬁssionais em Santa Helena.
“Nosso piloto para essa política de expansão
foi Santa Helena, onde tivemos êxito. Fizemos uma parceria com o Hospital Policlínica,
que está apto a atender nossos clientes”,
conta. Depois disso, lembra a gestora, a
expansão, que já alcançava Mercedes, Nova
Santa Rosa, Quatro Pontes, Pato Bragado,
Entre Rios do Oeste, Toledo e Maripá, chegou
até Guaíra. “Estamos evoluindo, buscando
ampliar nossa rede de ação direta”, justiﬁca.

Neto enaltece que o Sempre Vida é um plano regulamentado pela
Agência Nacional de Saúde (ANS) e oferece em cobertura o mesmo
que as maiores operadoras de planos de saúde do país. “Garantimos
a cobertura que o rol de procedimentos da ANS determina, que conta
com cerca de cinco mil procedimentos, como fazem as grandes operadoras. Não precisa ter preconceito por ser um plano regional. Se
não tem a especialidade aqui, buscamos e vamos dar apoio ao cliente
em qualquer lugar do Brasil”, ressalta.
O Sempre Vida é ﬁliado à Abramge, entidade que reúne mais de
400 operadoras de saúde do Brasil. Em casos de urgência e emergência
quando o beneﬁciário estiver em trânsito pelo país, ele é atendido
por outras operadoras associadas à Abramge, presentes em todas
as regiões do Brasil.
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Edgar Netzel:

professor
da vida

PRIMEIRO BIOQUÍMICO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON DEIXA
MAIS DO QUE UM LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA EM ANÁLISES
CLÍNICAS: ENSINAMENTOS DE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO E
OLHAR ÚNICO PARA CADA PESSOA QUE PASSOU POR SEU CAMINHO

O

ano era 1970. Vindo de Porto Alegre, no Rio
Grande do Sul, desembarcava na pequena
Marechal Cândido Rondon o bioquímico
Edgar Netzel. De terno e gravata - típicos para uma
Capital à época, mas bastante diferentes para um município interiorano -, o saudoso Dr. Edgar tinha consigo
a avidez para trabalhar e podia não saber na época, mas
começava naquele ano a escrever signiﬁcativos capítulos
da história da saúde de Marechal Rondon.
Ao desembarcar no município, Edgar começou sua
história de pioneirismo por ser o primeiro bioquímico a
atuar na localidade, abrindo, em 12 de outubro daquele
ano, as portas do Laboratório de Análises Clínicas Netzel,
na Avenida Rio Grande do Sul nº 578, edifício do antigo
Cine Ideal - local onde permaneceu por 17 anos.
Nascido em 15 de setembro de 1947 na Capital
gaúcha, Dr. Edgar era ﬁlho único do casal Anna e
Wilhem Erich Netzel. Após graduar-se em Farmácia
e Bioquímica na Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS), em 1969, foi indicado pelo amigo
Dr. Nivaldo Parzianello, proprietário do Laboratório
Parzianello, de Cascavel, para atuar como bioquímico
no município que estava prestes a completar seus dez
anos de emancipação.
Dois anos após chegar ao município, em 15 de janeiro
de 1972, casou-se com Clair Laize Winter, com quem teve
dois ﬁlhos, Christian e Laize Cristine. Christian, casado
com Luana, deu a Edgar um de seus maiores presentes,
seu “xodó”: a neta Catarina.
Em 11 de julho de 1975, Dr. Edgar conquistou o
título de especialista em Análises Clínicas pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC), o qual
muito o honrava por ser pioneiro na titulação no Oeste
paranaense.
Nos últimos cinco anos, o bioquímico lutava contra
um câncer e faleceu em 06 de agosto de 2018. “Sabemos
que onde ele está, ele está bem, aliviado e feliz com o
legado e os ensinamentos que deixou, mas ele queria
ter vivido mais a vida. Ele deixou de trabalhar, de estar
o tempo todo dentro do laboratório para curtir a vida
há poucos anos e logo adoeceu, então isso nos dói um
pouco e também nos faz pensar”, dizem Marli Brito e
Noili Diedrichs, as duas colaboradoras mais antigas do
Laboratório de Análises Clínicas Unilab.

48 ANOS DE PIONEIRISMO

Como é conhecida hoje, a Unilab surgiu a partir da
união do Laboratório de Análises Clínicas Netzel e de
outro laboratório que existia em Marechal Rondon, de
propriedade do Dr. David Pereira Filho. Após diversas
mudanças de endereço, hoje o Laboratório Unilab tem
sua sede própria na Rua Cabral, nº 919, próximo ao
Hospital Rondon.
Edgar também foi pioneiro na implantação do sistema de controle de qualidade interno, sendo participante
desde 1990 do Programa Nacional de Qualidade da
Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC). “Nós

duas começamos, em 1990, junto com o Dr. Edgar, este
trabalho. Ele sempre ia em busca de ferramentas para
deixar o laboratório excelente, nos mesmos patamares
e até melhor que os de grandes cidades e Capitais”,
ressaltam Marli e Noili.
Com este trabalho, por 20 anos consecutivos o laboratório rondonense recebeu o Certiﬁcado de Excelência
no Controle de Qualidade e mantém o Programa de Controle de Qualidade com a SBAC na categoria Diamante.
Dr. Edgar sempre foi inovador na sua paixão pelas
análises clínicas e seu princípio número um sempre foi
atender as pessoas de forma humana, sendo a missão do
Laboratório Unilab o reﬂexo deste preceito: “Receber o
cliente e atendê-lo como paciente, de maneira individual
e humanizada, ajudando-o a amenizar sua ansiedade ou
sofrimento, compreendendo e respeitando a circunstância, proporcionando conﬁança, sigilo e ética proﬁssional.
Como consequência, tornar-se referência em análises
clínicas, priorizando a excelência na execução das
análises, emitindo laudos inquestionáveis”, pontuam.
Ao declarar que a vivência com o chefe transpassava
a esfera proﬁssional por considerar o relacionamento
familiar entre a equipe, ela descreve Edgar como uma
pessoa extremamente atenciosa, especialmente para
aqueles que trabalharam no início do laboratório. “Hoje
é tudo muito moderno e automatizado, os aparelhos
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Dr. Edgar Netzel, primeiro bioquímico de
Marechal Rondon, deixa um legado tão
grande quanto a saudade

Fotos: Leme Comunicação

De 1970 a 2018: capítulos
escritos por Dr. Edgar
Netzel na história da
saúde de Marechal
Cândido Rondon
Fotos: Acervo/Unilab

mostram tudo, com códigos de barra. Antigamente, no início do laboratório, era
tudo manual. Para fazer um exame que hoje demora cinco minutos, eram uma,
duas horas e ele era muito paciente e atencioso em nos auxiliar a entender como
eram feitos os exames, as dosagens, as colorações para verificar os resultados”,
relembra Marli, que atua há 42 anos no laboratório.
Ao mesmo tempo em que mantinha a postura profissional, diz Marli, Dr.
Edgar era divertido e proporcionava um ambiente de trabalho com um clima
agradável e espirituoso. “Ele era muito brincalhão. Sério quando precisava ser,
mas brincava quando podia brincar”, ressalta. “Trabalhei aqui desde solteira,
me casei, tive meus filhos e, para mim, ele foi um pai, um amigo, um professor.
Alguém que me passou ensinamentos da profissão e da vida que ninguém vai
me tirar”, enaltece. “Ele sabia olhar para você e dizer que tinha algo de errado. Se
você estava um pouco para baixo, meio triste, ele vinha conversar. Ele tinha um
olhar para a pessoa, não para o profissional que trabalha com ele. O Dr. Edgar
foi uma pessoa indescritível por ter essa preocupação com o ser humano, por
nunca dizer não, por ser aconselhador, ajudar, estender a mão a quem precisa.
Não há palavras para explicar a consideração que tenho por ele”, enfatiza Noili.

PARA MARECHAL RONDON

Além de sempre buscar o primor no exercício de sua profissão em seu
empreendimento, o trabalho com foco humanizado de Edgar Netzel alcançou o
patamar social, quando tornou-se secretário de Saúde e de Promoção Social, entre
1989 e 1992, no mandato do ex-prefeito Dieter Leonhard Seyboth. Durante esses
anos, foi criado no município o atendimento da Unidade de Saúde 24 Horas, bem
como implantado o projeto do lixo reciclável - ações que impactam diretamente
no atendimento de qualidade à saúde pública e garantia de sanidade à população.
Por meio do Laboratório Unilab, sempre manteve parceria com o Hospital
Rondon, a partir dos planos de saúde Sempre Vida, Unimed e outros, além de
atender a Unidade de Saúde 24 Horas e o Hospital Municipal Dr. Cruzatti.
Edgar também foi sócio-fundador do Sicoob Marechal, associando-se em 05
de fevereiro de 2005, sendo o primeiro vice-presidente do Conselho de Administração da cooperativa de crédito. Por ter como hobby o tênis, Dr. Edgar também
foi sócio-fundador e participante ativo do Rondon Tênis Clube.

O QUE DEIXOU PARA NÓS

Nos 36 anos que atua no Laboratório Unilab, Noili relata que mesmo nos
momentos de tensão, quando era necessário chamar a atenção, nunca nada de
ruim aconteceu entre a equipe e Dr. Edgar. “Ele sabia que podia confiar em nós e
não precisava mandar algo ser feito. A confiança que tínhamos nele como patrão
ele tinha conosco, como funcionárias”, destaca.
Mais do que um chefe, ela considera Edgar como um grande professor da vida.
“Podemos não ter especializações, cursos, mas o que vivemos, o que aprendemos
com ele, o que ele nos ensinou aqui, no dia a dia, isso vamos levar para sempre.
Mais do que dentro do laboratório, ele nos aconselhava, nossos filhos... era alguém
que você podia contar, mais do que um simples chefe”, ressalta. “Há poucos dias
disseram que ele podia ser meu irmão mais velho, pela pouca diferença de idade
que temos, mas para mim, ele, Dr. Edgar, é como um pai e hoje eu gostaria que
ele estivesse aqui”, expõe Noili.
Marli diz que mesmo sabendo que Edgar não está mais aqui, em corpo, ela
sente sua presença em todos os espaços do laboratório. “É como quando você vai
à igreja e não vê Deus, mas você sente a presença e sabe que Ele está lá. Quando
chego ao laboratório, sei que o Dr. Edgar não está mais conosco, mas, ao mesmo
tempo, ele está aqui, todas essas paredes, essas salas, cada pedaço daqui é ele,
porque ele dizia que tudo que está aqui foi feito para nós e não para ele. Acima
de tudo, ele sempre foi muito humano e agora nós podemos ficar com os ensinamentos e com a saudade dessa pessoa maravilhosa”, completa Marli.

Equipe do Laboratório de Análises Clínicas Unilab
Dr. Edgar Netzel foi pioneiro na implantação do sistema de
controle de qualidade interno, sendo participante desde 1990
do Programa Nacional de Qualidade da Sociedade Brasileira
de Análises Clínicas (SBAC) e conquistando o Certificado de
Acreditação do Sistema de Gestão de Qualidade
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Aparelho autoligado:
mais rápido e menos dolorido

ALTERNATIVA PARA QUEM PRECISA DE TRATAMENTO ORTODÔNTICO, APARELHO
AUTOLIGADO TEM TRATAMENTO CERCA DE 30% MAIS RÁPIDO, É MAIS
HIGIÊNICO E, PARA QUEM JÁ UTILIZOU, MOSTROU-SE SER MENOS DOLORIDO
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primeira dúvida quando surge a necessidade de um tratamento
ortodôntico é sobre qual aparelho dentário deverá ser usado. Essa
é uma das situações que deve ser discutida com o ortodontista, para
que a melhor solução seja encontrada. “Cada paciente tem suas peculiaridades,
cada caso é um caso especíﬁco e o tratamento pode variar de uma pessoa para
outra”, menciona o odontologista Diego Civiero Rodio.
Com tempo de resposta do tratamento 30% mais rápido, o aparelho autoligado, no entanto, tem chamado cada vez mais atenção de pacientes que
precisam utilizar aparelhos ortodônticos, tendo em vista a redução do período
de tratamento em comparação ao modelo tradicional. “De maneira geral, o
aparelho ortodôntico convencional é composto pelos brackets, que é a peça
que vai colada ao dente, pelo ﬁo ou pelo arco ortodôntico e pelas famosas
borrachinhas coloridas que ligam o ﬁo ao brackt para realizar a movimentação
dentária”, explica. “Já no aparelho autoligado, os próprios brackets possuem
uma estrutura, uma pequena tampa metálica, que prende o arco ortodôntico a
ela, dispensando as borrachinhas”, detalha.
A experiência compartilhada por quem já usou o aparelho, comenta o especialista, também mostra que o aparelho autoligado pode ser menos dolorido
do que o convencional.

MAIS VANTAGENS

Nos aparelhos ortodônticos tradicionais, Rodio explica que o paciente normalmente precisa ir ao consultório do dentista a cada 30 dias para realizar a
manutenção. “Aqui na clínica não existe um valor ﬁxo para o tratamento, pois
cada paciente passa por uma avaliação individual e possui um tratamento exclusivo”, ressalta. “Se nós colocássemos um mesmo valor para todos os pacientes,
que têm diferentes problemas e o tratamento é feito de forma especíﬁca para
cada um, não haveria critério para efetivar um tratamento mais longo ou mais
curto, por isso não existe um valor ﬁxo e sim de tratamento completo”, reforça.
No aparelho ortodôntico convencional, o odontologista diz que os elásticos
utilizados para prender o bracket ao ﬁo, com o passar dos dias, perdem sua
força, ganhando mais elasticidade, e, desta forma, o atrito não é só menor, mas
também deixa de ser contínuo. As ligaduras elásticas se desgastam após alguns
dias, fazendo com que a tensão se perca. No sistema autoligado essa tensão
se mantém contínua e por isso os dentes se movimentam de forma mais constante e suave. “Isso porque os ﬁos que puxam os dentes desalinhados tendem
a querer sair do bracket. Já no autoligado, que não tem o elástico, o aparelho
se mantém ativo durante todo o período que o ﬁo estiver ativo dentro do
Divulgação

Odontologista Diego Civiero Rodio (CRO-PR 21.747):
“Aqui na clínica não existe um valor fixo para o
tratamento, pois cada paciente passa por uma
avaliação individual e possui um tratamento exclusivo”
bracket, permitindo que a vinda dos pacientes na clínica seja mais
espaçada”, expõe, acrescentando que apesar de os intervalos serem
maiores do que 30 dias, as visitas ao ortodontista são frequentes
para o acompanhamento do dentista ao tratamento. “No aparelho
convencional, os elásticos também retêm saliva com o passar dos
dias, ﬁcam porosos e retêm restos de alimentos, de forma que podem acumular bactérias e gerar cáries, tártaro e mau hálito. Neste
sentido, o aparelho autoligado também tem vantagem na questão
da higiene bucal”, compara.
No aparelho autoligado, Rodio pontua que há uma redução
signiﬁcativa da força exigida para movimentação dentária e mais
conforto, pois as peças dos brackets são mais delicadas, o que evita
machucados e ferimento na boca. “Este aparelho também pode
evitar extrações de dentes permanentes, pois possibilita uma maior
expansão do arco, sendo a mecânica mais biocompatível”, conclui.

Aparelho autoligado apresenta vantagens na redução do tempo
de tratamento, higiene bucal e redução da dor para os pacientes
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Unimed Costa Oeste

é referência em saúde ocupacional na região
QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, AGILIDADE E
SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES SÃO OS PRINCIPAIS DIFERENCIAIS

Q

uando nos referimos à Unimed Costa
Oeste, geralmente associamos à prestação de serviços médicos por meio
do plano de assistência. Contudo, a cooperativa é
referência também em uma área muito relevante,
especialmente para as empresas: a saúde ocupacional.
Há 20 anos, a Unimed possui um departamento
dedicado a atender empresas de diversos segmentos
em diferentes demandas como elaboração das Ordens
de Serviço de Segurança (OSS) dos cargos e funções
da empresa - NR 01; Programa de Controle Médico
de Saúde Ocupacional (PCMSO) - NR 07; Programa
de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) - NR 09;
Laudo de Insalubridade - NR 15; Laudo de Periculosidade - NR 16; Perﬁl Proﬁssiográﬁco Previdenciário
(PPP); Laudo Técnico das Condições do Ambiente de
Trabalho (LTCAT), Análise Ergonômica do Trabalho
(AET) e treinamentos.
Para isso, o Departamento de Saúde Ocupacional
conta com uma equipe multidisciplinar formada por
diretor responsável, coordenador médico, coordenador administrativo, supervisor, analistas e assistentes
administrativos, além da área técnica formada por
técnico de segurança do trabalho e engenheiro do
trabalho. Juntos, atendem mais de 1,9 mil empresas
nos 16 municípios de abrangência da Costa Oeste.
Iniciamos o serviço com o Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional e o Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais em maio de 1998. E
mesmo com uma posição consolidada no mercado,
a evolução constante é primordial na Unimed Costa
Oeste. Constantemente, realizamos palestras para
as empresas com objetivo de fortalecer a parceria

e o entendimento dos produtos e, periodicamente,
promovemos reuniões e qualiﬁcações com os médicos
do trabalho.

TREINAMENTOS

A oferta de treinamentos para as empresas é
recente na história da saúde ocupacional da Unimed
Costa Oeste.
Esse serviço surgiu a partir da demanda das
empresas em cumprir as Normas Regulamentadoras
(NR). Os proﬁssionais da Unimed Costa Oeste foram
capacitados no Paraná e em São Paulo e agora estamos
aptos a ofertar mais esse serviço.
No rol de treinamentos estão: NR 05 - Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa); Mapa de
riscos dos ambientes de trabalhos; NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPIs); NR 18 - Construção
Civil; NR 20 - Postos de Serviços de Inﬂamáveis e
Combustíveis e NR 32 - Estabelecimentos de Saúde Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde.
O Departamento de Saúde Ocupacional desenvolve procedimentos técnicos e administrativos de
promoção e proteção à saúde, bem como o monitoramento das condições de saúde do trabalhador, devido
às empresas serem obrigadas
por lei a realizar exames ocupacionais de seus funcionários.
Somos referência em saúde ocupacional na região e os
principais diferenciais do departamento são a qualidade nos
serviços prestados, a agilidade e
a segurança das informações.

Unidade
No Posto de Atendimento de Marechal Cândido Rondon o serviço é centralizado, onde o trabalhador tem a possibilidade de realizar os exames em
um só lugar, como audiometria, espirometria, eletrocardiograma, exames de
laboratório e consulta com o médico do trabalho.
Com a centralização o colaborador poder realizar os exames no mesmo
lugar e voltar ao trabalho, tendo um ganho de tempo, pois os atendimentos
centralizados agilizam os processos.

Doutora Deisy Gradiski, médica
coordenadora do Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional, e o doutor
Manoel de Oliveira, diretor responsável
Fotos: Divulgação

Atuação do fisioterapeuta
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no processo cirúrgico proporciona mais qualidade de vida ao paciente

MENOS TEMPO DE TRATAMENTO, COM MENOS DOR E MAIS QUALIDADE:
ESSES SÃO APENAS ALGUNS DOS BENEFÍCIOS DO MÉTODO FIBROSE ZERO

RESULTADOS AINDA MELHORES

Sendo 100% embasado cientificamente, o método “Fibrose Zero” trata do
acompanhamento do paciente no pré-operatório, durante e após o procedimento. A fisioterapeuta Fernanda Seimetz Brogliatto, especialista em dermato-funcional e em traumato-ortopedia, mestre em farmacologia e uma das poucas
profissionais que tem a certificação em Fibrose Zero da região, explica como
funcionam as três etapas de acompanhamento. “No pré-operatório de cirurgias
plásticas e reparadoras, realizamos uma avaliação, incluindo a conferência
das medidas, além de trabalhar a pele da área que será operada”, comenta.
Nesta fase pré-operatória, o fisioterapeuta realiza também orientações
para a paciente, a fotodocumentação e a prevenção da fibrose.

TRANSOPERATÓRIO

A grande novidade fica por conta da etapa chamada de transoperatório,
que é quando o fisioterapeuta entra no centro cirúrgico e, assim que o médico
termina a cirurgia e faz o curativo, aplica o taping, que são fitas já usadas em
atletas e casos diversos de dor, que agora também são aplicadas na estética.
“Inúmeros são os benefícios da associação do taping com outros recursos em
cirurgias plásticas. A utilização deste recurso no transoperatório é muito satisfatório, visto que objetiva a não formação do edema intenso, das equimoses
e da fibrose”, expõe Fernanda.

PÓS-OPERATÓRIO

Já no pós-operatório, a partir do 4º dia após a cirurgia, são realizadas
sessões de drenagem linfática manual, aplicação do taping, aplicação do
ilib, um laser de baixa potência colocado no pulso radial, que é um ponto
de concentração de energias que facilita a percepção de todos os órgãos e
vísceras do corpo, tendo uma função sistêmica e atuando como um anti-inflamatório, auxiliando o corpo a passar mais rápido por essa fase e com menos
consequências, entre outros recursos que o paciente necessite. “A atuação do
fisioterapeuta no pré, trans e pós-operatório faz com que o paciente tenha
uma recuperação mais rápida, com menor possibilidade de complicações
e intercorrências, reduzindo o número de sessões e com isso o trabalho do
profissional responsável pelo tratamento também se tornará mais tranquilo
e com maior qualidade”, enaltece.
Com esta atuação completa, a profissional destaca que o resultado final
da cirurgia plástica ou reparadora tende a aparecer mais rápido, com menor
índice de alterações inestéticas no pós-operatório.

MÉTODO RENATA FRANÇA

Outro método trabalhado por Fernanda é o “Renata França”. Diferentemente do Fibrose Zero, utilizado durante processos cirúrgicos, a drenagem linfática
Renata França é usada em casos de edema diversos e indicado para qualquer
pessoa, mesmo gestantes e pessoas com mais idade, sendo contraindicado
apenas para o pós-cirúrgico ou pessoas com condições cardíacas, trombose
e hipertensão descontrolada. “São aquelas pessoas saudáveis, mas que estão
com algum tipo de inchaço que as incomodam”, exemplifica.
A técnica reduz edemas, ativa a circulação sanguínea e potencializa uma
rede complexa de vasos que movem os fluídos do corpo, reduzindo também a
celulite. O resultado é um corpo menos inchado e torneado, com metabolismo
mais acelerado e sensação de bem-estar.
Fernanda garante que já na primeira sessão é possível observar um resultado significativo. “Drenagem linfática para mim é saúde, antes de estética.
Porque na drenagem linfática você vai desintoxicar o corpo, acelerar o sistema
linfático para ter um benefício no organismo e de quebra vem o resultado
estético em que vai acentuar suas curvas, vai desinchar, vai perder uma certa
quantidade de peso, que não é gordura, mas, sim, retenção de líquido”, enfatiza.
Essas ações, salienta a profissional, não são “milagres” para quem busca
os procedimentos. “Essas ações devem ser associadas à atividade física e
à alimentação balanceada para terem os melhores resultados”, aconselha.

Parabéns,

fisioterapeutas!
No dia 13 de outubro é celebrado o Dia Nacional do Fisioterapeuta.
A data foi escolhida por representar o dia da criação da profissão.
O profissional, que trata da prevenção e atua diretamente no tratamento
de lesões do corpo, pode atuar em diversas áreas, desde a fisioterapia
clínica, na saúde coletiva, na área de educação, entre outras. “Parabenizo
a todos os colegas que compartilham desta profissão que nos traz imensa
satisfação ao termos a chance de melhorar a qualidade de vida de tantas
pessoas. É muito dignificante e realizador”, celebra Fernanda.

Fisioterapeuta Fernanda Seimetz Brogliatto: “A atuação do
fisioterapeuta no pré, trans e pós-operatório faz com que o paciente
tenha uma recuperação mais rápida, com menor possibilidade de
complicações e intercorrências, reduzindo o número de sessões”
Leme Comunicação

A

Fisioterapia, embora seja reconhecida principalmente no processo
de reabilitação de lesões e disfunções nos diversos sistemas corporais, vem progressivamente se tornando uma aliada indispensável
no processo de recuperações de procedimentos para melhoria do bem-estar,
qualidade de vida e beleza.Uma das atuações dos profissionais de fisioterapia
está no pós-operatório de diversas cirurgias, entre elas, as plásticas e reparadoras, onde além de dar suporte ao paciente no processo de recuperação, o
profissional também atua como protagonista no pré e transoperatório.
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Quanto antes melhor

PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA, DO COLO DO ÚTERO E TAMBÉM A DOENÇAS
SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS POR MEIO DA SENSIBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO
DURANTE O OUTUBRO ROSA É ESSENCIAL PARA DIMINUIR AS TAXAS DE ÓBITOS
DE MULHERES E AUMENTAR A DETECÇÃO PRECOCE DE NEOPLASIAS MALIGNAS

A
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No município, onde a campanha do Outubro Rosa é reconhecida em nível estadual com o tema “Um toque pela vida”,
coordenada pelo Núcleo e Conselho da Mulher Empresária, da
Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon
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CONHEÇA SEU CORPO
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Por meio dos exames preventivos, que são indicados para
mulheres que já têm vida sexual ativa, Raquel enfatiza que não é
detectado apenas o câncer do colo do útero, mas também Doenças
Sexualmente Transmissíveis (DST’s). “Durante o Outubro Rosa são
intensiﬁcadas as ações para proporcionar o acesso aos preventivos
para que mulheres que apresentem resultados positivos de câncer
do colo do útero sejam encaminhadas para o tratamento adequado,
bem como nos casos de DST’s e câncer de mama”, expõe.
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eC

ATENÇÃO NÃO SÓ PARA AS MAMAS

(Acimacar), o envolvimento da sociedade na campanha é signiﬁcativo. “Além da Secretaria de Saúde e por meio do Conselho
da Mulher Empresária, há diversas empresas e organizações que
buscam ﬁrmar parcerias para alavancar campanha e conscientizar
ainda mais a população sobre a importância da detecção precoce
do câncer de mama”, enaltece Raquel.
Ela diz que o câncer de mama pode ser detectado
em fases iniciais e, em grande parte dos casos, isso
aumenta as chances de tratamento e cura. “Todas
as mulheres, independentemente da idade, devem
conhecer sua anatomia para saber o que é ou
não normal em suas mamas. A maior parte dos
cânceres de mama é descoberta pelas próprias
mulheres durante o exame de toque, algo que
não é invasivo e elas mesmas fazem”, ressalta
a proﬁssional.
Mais que o autoexame, que pode e deve
ser realizado por mulheres de qualquer idade,
a mamograﬁa é o exame que deve ser colocado
na agenda das mulheres a partir dos 50 anos
a cada dois anos, conforme recomendação
do Ministério da Saúde e da Organização
Mundial da Saúde (OMS). “Todavia, para
mulheres que têm histórico familiar
de câncer de mama em parentes de
primeiro grau, a orientação é veriﬁcar a idade em que a familiar
descobriu o câncer e diminuir
dez anos para iniciar a mamograﬁa”, frisa Raquel.
Na prática, se sua tia, por
exemplo, foi diagnosticada
com câncer de mama aos
40 anos, aos 30 você já deve
iniciar as mamograﬁas para
rastreamento e não deixar
de fazer o autoexame
regularmente. “Encontrar
o câncer no início é permitir um tratamento
menos agressivo.
Este exame é realizado de forma gratuita
pelo Sistema Único
de Saúde (SUS) para
as mulheres, bem
como o tratamento
ao câncer de mama,
colo de útero e as
DST’s”, finaliza a
coordenadora da
Atenção Primária e
Básica em Saúde de
Marechal Rondon.
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partir deste ano, estima-se que cerca de 59,7 mil novos
casos de câncer de mama sejam diagnosticados no Brasil
por ano. Isso signiﬁca que a cada 100 mil mulheres brasileiras há a probabilidade de 56 desenvolverem tumores mamários.
Esta perspectiva alarmante é apresentada com base em dados
do Instituto Nacional de Câncer (Inca), que colocam a neoplasia
da mama como a segunda que mais acomete mulheres em todo
o mundo.
Diante desta realidade, a atitude mais assertiva a ser tomada
pela sociedade continua sendo a prevenção. E é isso que impulsiona
o Outubro Rosa, movimento que ganhou força na década de 1990
e segue até hoje, em diversos países, estimulando a participação
da população no controle do câncer de mama.
Além de compartilhar informações sobre o câncer de mama, o
principal objetivo do Outubro Rosa é promover a conscientização
sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento, bem como contribuir para a redução da
mortalidade. “As ações sempre têm um grande foco preventivo,
mas, muitas vezes, tornam-se também curativas, porque temos
instituído um cronograma com horários estendidos nas Estratégias
Saúde da Família, que ﬁcam abertas em horários prolongados na
primeira terça-feira de cada mês a partir de setembro, a ﬁm de
proporcionar às pessoas o acesso ao serviço da Unidade de Saúde”,
expõe a coordenadora da Atenção Primária e Básica em Saúde de
Marechal Cândido Rondon, Raquel Rech.
Ela explica que, na rede pública de saúde, há também o trabalho do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (Nasf), que possui um
cronograma de ações em todas as Unidades Saúde da Família com
proﬁssionais de nutrição, fonoaudiologia, psicologia, assistência
social e educação física, que realizam ações de prevenção a doenças
e promoção à saúde.
Mais do que levantar dados, o Outubro Rosa objetiva também
garantir às mulheres atendimento, assistência médica e suporte
emocional, possibilitando a prevenção, diagnóstico e tratamento
de qualidade. “Embora seja focado no câncer de mama, durante
o Outubro Rosa também são trabalhadas outras neoplasias que
podem acometer o aparelho reprodutor feminino, como o câncer
do colo do útero, por exemplo”, comenta.

Coordenadora da
Atenção Primária e
Básica em Saúde de
Marechal Cândido
Rondon, Raquel Rech:
“Durante o Outubro
Rosa são intensificadas
as ações para
proporcionar o acesso
aos preventivos para
que mulheres que
apresentem resultados
positivos de câncer do
colo do útero sejam
encaminhadas para
o tratamento
adequado, bem
como nos casos
de DST’s e
câncer de
mama”

Gestação segura:

23

a importância do pré-natal

GESTAÇÃO É UM PERÍODO DE INTENSAS TRANSFORMAÇÕES FÍSICAS E EMOCIONAIS, EM QUE CADA MULHER
VIVENCIA DE FORMA DISTINTA ESTE MOMENTO. PRÉ-NATAL PROPORCIONA MAIS SEGURANÇA E SAÚDE
TANTO PARA A MÃE COMO PARA O BEBÊ

S

egundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a “assistência
pré-natal” é um conjunto de cuidados médicos, nutricionais,
psicológicos e sociais, destinados a proteger tanto a mãe
quanto o bebê durante a gravidez, no momento do parto e puerpério
(pós-parto), tendo como principal ﬁnalidade diminuir a mortalidade
materna e perinatal.
Para a médica ginecologista e obstetra Malka Gonzalez Sokol, o
ideal seria que todo o pré-natal fosse iniciado tão logo o desejo pela
maternidade se manifestasse. “Sendo assim, o casal já se planejaria para
dar início a uma gestação, com plena saúde. Porém, como na grande
maioria das vezes isso não é possível, o pré-natal deve começar tão
logo a gestação seja conﬁrmada”, pontua.
A especialista ressalta que a gestação é um período de intensas
transformações físicas e emocionais, em que cada mulher o vivencia
de forma distinta, diferindo também entre várias gestações de uma
mesma mulher. “Essas mudanças podem gerar medos, dúvidas, angústias, fantasias ou simplesmente a curiosidade em saber o que se
passa no interior de seu corpo. É nessa hora que se faz importante um
acompanhamento multidisciplinar da gravidez, oferecido nos cursos
de preparação para o parto, já que respostas diretas e seguras são
signiﬁcativas para o bem-estar do casal e do bebê”, explica.

O PRÉ-NATAL

Na primeira consulta com o médico obstetra será realizada uma
avaliação clínica completa, inclusive com avaliação ginecológica e
solicitação de exames de laboratório. Todas as informações sobre o
histórico de doenças da família devem ser fornecidas e a mulher pode
aproveitar o momento para expor as suas dúvidas sobre as futuras
transformações de seu corpo.
Além disso, diz Malka, as recomendações são as de que a mulher se
alimente bem e retorne regularmente para o devido acompanhamento.

EXAMES

A especialista ressalta que os exames solicitados a ﬁm de detectar se
há algum problema materno que
possa alterar a saúde do
bebê são: hemograma,
teste Elisa (para
pesquisa de
Aids), VDL
(para pesquisa de
sífilis),
exame

de grupo sanguíneo e fator RH, Papanicolau (para análise do colo
de útero), pesquisa de rubéola e toxoplasmose, glicemia de jejum pós
(para pesquisa de açúcar no sangue), exame de urina e urocultura (para
pesquisa de infecção urinária e perda de proteínas pela urina), fezes
(para pesquisa de verminose) e ultrassom (para avaliação do número
de semanas da gestação e estado do bebê). Normalmente, a partir do 4º
mês de gestação, a ultrassonograﬁa consegue mostrar o sexo do bebê.
“Exames pré-natais auxiliam o médico a cuidar da saúde e acompanhar
como estão a mãe e o bebê. Sem conhecimento adquirido por diagnóstico pré-natal poderia haver um resultado desfavorável para o bebê,
a mãe ou para ambos, já que anomalias congênitas representam cerca
de 20% a 25% das mortes perinatais e podem ser descobertas durante
o pré-natal”, destaca Malka.

TECNOLOGIA

Para os pais mais ansiosos existe atualmente um exame realizado
a partir da 8ª semana de gestação que aponta o sexo do bebê com
quase 100% de acerto. Trata-se do exame de sexagem fetal, feito com
a amostra de sangue da mãe.
Outro exame importante, proporcionado pelos avanços da medicina, é o de rastreio bioquímico de cromossopatias, feito ainda no
primeiro trimestre da gestação, através de dosagem do sangue materno
de PAAP_A e frações de beta HCG, que pode identiﬁcar síndromes
logo no início da gravidez.
Para detecção dos casos de doença hemolíaca do recém-nascido
(DHRN), causada pela incompatibilidade do sistema RH entre o sangue
materno e o sangue fetal, é possível realizar o exame de genotipagem
do grupo RH fetal, considerado fundamental principalmente em
mulheres de RH negativo, que tem um risco maior de desenvolver a
DHRN. “Quanto mais cedo for diagnosticada, maiores são as chances
dela não se desenvolver”, ressalta a médica.
Já o exame de reação de ampliﬁcação em tempo real, uma variante
da reação de PCR convencional, representa um grande avanço nos
métodos de diagnóstico de alterações genéticas. “Dependendo de
cada gestação, outros exames especíﬁcos podem ser solicitados”,
complementa Malka.

BENEFÍCIOS DO PRÉ-NATAL

O pré-natal é útil para gerenciar as semanas restantes da gravidez,
determinando o resultado da gestação, sendo possível o planejamento
para possíveis complicações com o processo de nascimento ou problemas que podem ocorrer no recém-nascido. “Também podemos decidir
quando uma gestação deve ou não prosseguir, encontrando condições
que podem afetar futuras gestações”, ﬁnaliza a médica.

Arquivo pessoal

Médica ginecologista e obstetra Malka Gonzalez Sokol: “Sem
conhecimento adquirido por diagnóstico pré-natal poderia
haver um resultado desfavorável para o bebê, a mãe ou para
ambos, já que anomalias congênitas representam cerca de
20% a 25% das mortes perinatais”

É possível prevenir
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e curar o câncer colorretal

A

incidência de câncer colorretal
(CCR) é variável nas diferentes
regiões do mundo, sendo o quarto
câncer mais diagnosticado nos Estados Unidos,
e é a segunda principal causa de morte no país,
responsável por mais de 50 mil mortes por ano5.
O CCR pode ocorrer em qualquer pessoa
e sua incidência vem aumentando signiﬁcativamente em nosso meio. Segundo dados do
Instituto Nacional do Câncer (Inca), a estimativa
para 2018 é de que 36.360 novos casos sejam
diagnosticados no Brasil, sendo 17.380 homens
e 18.980 mulheres3.
COMO O CÂNCER APARECE?
Estima-se que em cerca de 90% dos casos
o câncer colorretal possa ser classiﬁcado como
esporádico, não apresentando evidências de herança genética, sendo resultante da ação cumulativa de agentes carcinogênicos9. Acredita-se
que esses agentes, principalmente ambientais
e dietéticos, provoquem alterações genéticas
especíﬁcas nas células do epitélio intestinal,
produzindo mutações, fraturas cromossômicas
e outras alterações do material genético que
podem contribuir de alguma forma para o
surgimento do câncer4.
Umas das vias habituais que dão origem ao
adenocarcinoma no intestino grosso é a sequência

P

ivi/O

oL

Joã

adenoma-carcinoma. Trata-se de um processo
gradativo e relativamente longo (dez a 15 anos de
evolução) do aparecimento de lesões pré-malignas
chamadas de pólipos até a sua transformação maligna8. Quando descoberto nesta fase inicial é possível
a sua retirada por via endoscópica, impedindo a
evolução para o câncer invasivo.
QUANDO DEVO COMEÇAR A REALIZAR O RASTREIO PARA O CÂNCER COLORRETAL?
As novas diretrizes da American Cancer
Society (ACS) recomendam que adultos a
partir dos 45 anos, mesmo que assintomáticos,
devam ser submetidos a exames regulares de
rastreamento e não mais aos 50 anos como era
até recentemente. Essa mudança é baseada em
estudos que mostraram um aumento da taxa
de câncer colorretal em pacientes mais jovens2,6.
A alteração na idade foi proposta após um
estudo realizado e apresentando pela ACS na
última Digestive Disease Week (DDW) em junho
deste ano, no qual foi observado uma maior
incidência de câncer em pessoas com menos
de 55 anos nas últimas três décadas, concluindo
que pessoas nascidas a partir da década de 1990
terão duas vezes mais chances de desenvolverem
câncer de cólon e quatro vezes mais chances para
a manifestação da doença no reto, comparados
com os nascidos na década de 502,6.
Nos casos em que há história familiar positiva para pólipos, câncer colorretal, síndromes
de câncer colorretal hereditárias, doenças inﬂamatórias intestinais, câncer de mama, ovário ou
endométrio, o rastreamento poderá ser iniciado
antes dos 45 anos, com idade de início variando
em cada caso1.
Por isso a importância de consultar um
especialista, que é quem poderá dar a melhor
orientação e planejar o acompanhamento
adequado.
COMO PREVENIR O CÂNCER DE CÓLON?
A melhor maneira de prevenir não só o
câncer de cólon, como também outras doenças,
é manter um hábito de vida saudável.
Atividade física regular e uma alimentação
balanceada ajudam muito. Por isso deve-se
evitar os alimentos industrializados, defumados, refrigerantes, carne vermelha
em excesso e o fumo. Dê preferência
para carnes brancas e uma dieta rica em
ﬁbras, como frutas, verduras e cereais
integrais7.

DIAGNÓSTICO
Como o CCR pode evoluir de maneira
assintomática, o diagnóstico precoce é um dos
passos essenciais para o alcance da cura. Um
dos grandes fatores para o retardo no diagnóstico são a falta de conhecimento adequado da
população sobre o câncer, as deﬁciências dos
sistemas de saúde e um certo preconceito dos
pacientes com relação aos exames realizados
para a investigação. As etapas principais para
o diagnóstico são: história clínica, exame físico
e exame proctológico.
A história clínica tem papel fundamental,
pois permite ao médico direcionar seu raciocínio e levantar suspeitas de possíveis grupos de
risco para tal doença. Devem ser investigados
pacientes com idade superior a 45 anos, com
maus hábitos alimentares, sedentários e mesmo
aqueles com queixas inespecíﬁcas, como perda
de peso em pouco tempo, alterações do hábito
intestinal, dor abdominal, anemia e fraqueza.
Nos casos de sangramento ao evacuar
é importante o diagnóstico diferencial com
doença hemorroidária, ﬁssura anal ou retite
inﬂamatória.
Também muito importante é a história familiar, buscar se há referência de câncer, pólipos
ou doenças inﬂamatórias intestinais em algum
integrante da família.
QUAL O MELHOR EXAME PARA O RASTREIO
DO CÂNCER COLORRETAL?
Há um amplo arsenal para o rastreamento,
dentre eles os testes fecais para pesquisa de sangue oculto, a colonoscopia, retossigmoidoscopia
e a colonoscopia por tomograﬁa computadorizada (virtual).
A colonoscopia é considerada o exame padrão ouro, pois, além de diagnosticar, é possível
realizar o tratamento da lesão (polipectomia) em
uma única sessão, evitando que futuramente ela
evolua para o câncer.
A pesquisa do sangue oculto nas fezes também pode ser realizada como rastreio a partir dos
45 anos de idade, principalmente para aqueles
pacientes que se recusam a realizar o exame da
colonoscopia ou a realidade local não permita
o acesso a outros exames.
Ou seja, o acompanhamento médico indicará o melhor exame a ser feito, levando em
conta a condição do paciente, visando sempre
a prevenção e o diagnóstico precoce.

Dr. Alexsandro K Wakita
CRM 28182
Cirurgião Geral - RQE 19689
Especialista em Endoscopia - RQE 23205
Membro Titular da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva
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20ª Regional de Saúde:

a realidade do atendimento a 18 municípios
FORTALECER AS MICRORREGIÕES E TRABALHAR NA PREVENÇÃO SÃO DUAS
FRENTES DE AÇÕES QUE, ALIADAS À ABERTURA DO HOSPITAL REGIONAL,
PODEM OTIMIZAR O ATENDIMENTO PRESTADO HOJE NO HOSPITAL BOM
JESUS, REFERÊNCIA PARA OS 18 MUNICÍPIOS

A noção e a consciência de que o paciente é parte
integrante do tratamento é fundamental, visto que uma
atitude correta diante das necessidades de cada paciente
pode evitar um internamento. Diante desta constatação,
Nissandra salienta que são vários os trabalhos de conscientização e autocuidado. “Temos investido mais na educação,
campanhas na mídia, além dos esclarecimentos acerca de
fake news, que também prejudicam o trabalho da área de
saúde e fazem circular informações incorretas”, enfatiza.
Já na área do autocuidado, o trabalho consiste em
informar o paciente em como ele pode colaborar com o
próprio tratamento, além de proporcionar um acompanhamento e um monitoramento dos casos. “Dentro do SUS
temos recursos ﬁnitos, em que infelizmente não podemos
dar tudo para todos. Começamos então a trabalhar com
outro princípio que é o da equidade, que é dar mais a quem
mais precisa, não só no sentido ﬁnanceiro, mas também do
risco. Por isso hoje todas as equipes de atenção primária,
básicas, das Estratégias Saúde da Família (ESF), estão sendo
capacitadas para fazer a estratiﬁcação de risco, que trata
de poder deﬁnir adequadamente os casos que requerem,
por exemplo, um eletrocardiograma a cada três meses para
um paciente de alto risco, contra um exame destes por ano
para um de baixo de risco”, explica. “Diante dos idosos
vivendo mais, de uma maior frota de veículos ocasionando
mais acidentes, pessoas mais estressadas que aumentam
o número de AVC’s, entre outros quesitos, precisamos
trabalhar muito com prevenção”, evidencia.

FALTA NAS CONSULTAS

Nissandra chama atenção para outro grave problema
detectado no atendimento via SUS, que trata do absenteísmo. “Temos um problema grande de pessoas que faltam
nas consultas e não comunicam, não permitindo assim a
substituição. Também temos trabalhado nos conselhos
um modo de estudar a realidade de cada município para
entender se a diﬁculdade foi o transporte adequado, o
horário, a condição climática, o paciente que demorou
muito para chegar na sua vez e melhorou ou pagou no
particular para podermos então reduzir esse absenteísmo”,
complementa.

ão

Pensando nas soluções que são mais tangíveis,
Nissandra explica que para além da obtenção de mais
leitos, o trabalho é realizado nas questões relacionadas a
melhores índices de resolutividade, pois não basta ter o
leito caso não haja o proﬁssional ou as condições necessárias
para partos ou cirurgias. “Uma das frentes com as quais
temos trabalhado é com o fortalecimento das microrregiões, como Marechal Cândido Rondon, Guaíra, Palotina,
Assis Chateaubriand e Santa Helena, chamados de municípios-polo, para que eles possam, gradativamente, aumentar
a resolutividade de casos dos seus próprios munícipes e
dos municípios menores e vizinhos”, ressalta.
Essas ações são necessárias devido à inviabilidade de
cidades pequenas em manter uma equipe para partos, por
exemplo, diante de uma demanda mensal que, por vezes,
não chega a dez nascimentos. “Começamos a trabalhar na
economia de escala e escopo, em que hospitais com menos
de 50 leitos encontram muita diﬁculdade ﬁnanceira de
manter uma equipe mínima. Assim, iniciamos o trabalho
nessas microrregiões para fortalecermos os serviços que

PREVENÇÃO

municaç

FRENTES DE TRABALHO

possam dar pelo menos atendimentos prioritários de
menor complexidade para que consigamos desonerar
o Bom Jesus, que é nossa referência maior”, menciona.
Nissandra aﬁrma que avanços já foram feitos em
alguns municípios. “Partos de baixo risco e risco intermediário hoje são feitos em Marechal Rondon, Guaíra,
Palotina, Assis Chateaubriand e em Diamante d’Oeste”,
expõe. “Nessa linha também começamos a trabalhar com
cirurgia geral consideradas menores e que possam ser viabilizadas nesses municípios-polo. Já nosso grande desaﬁo
agora é começar a ter polos que atendam às demandas de
ortopedia”, pontua.

Leme Co

A

saúde é considerada um dos principais gargalos na gestão dos municípios quando o assunto
é o atendimento das demandas da população.
Na região atendida pela 20ª Regional de Saúde do Paraná
a situação não é diferente.
A área de abrangência que contempla 18 municípios
do Oeste paranaense na alta complexidade é absorvida
pelo Hospital Bom Jesus, em Toledo. “Hoje atendemos
as urgências graves trazidas pelo Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu) e, muitas vezes, o paciente acaba
ﬁcando dois ou três dias no pronto-socorro aguardando
um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI)”, menciona
a chefe da 20ª Regional de Saúde, Nissandra Karsten.
Segundo ela, a falta de leitos é um dos graves problemas, visto que há um déﬁcit nos números recomendados.
“O fechamento de vários hospitais pequenos nos últimos
dez anos nos municípios da região contribuiu para o déﬁcit
de leitos. É claro que eles tinham uma resolutividade menor, mas tinham atendimento. A Organização Mundial da
Saúde (OMS) recomenda de dois a três leitos por habitante,
então nós, que temos aproximadamente 400 mil habitantes,
deveríamos ter entre 800 e 1,2 mil, sendo que temos 425
leitos via Sistema Único de Saúde (SUS) atualmente. No
mínimo precisaríamos dobrar essa quantidade, mas sabemos que essa é uma meta audaciosa”, destaca Nissandra.
Além da falta de leitos clínicos, a 20ª Regional de Saúde
enfrenta um segundo déﬁcit, o dos leitos especializados.
“Temos pacientes que se acidentam de maneira grave,
que precisam de cirurgias ortopédicas, com traumatismo
craniano ou acidente vascular cerebral (AVC) e tudo isso
só pode ser resolvido no Bom Jesus e requer leitos de UTI.
Nós praticamente não temos essas resoluções em outros
hospitais nos municípios”, comenta.

Chefe da 20ª Regional de Saúde,
Nissandra Karsten: “A Organização
Mundial de Saúde recomenda de dois
a três leitos por habitante, então nós,
que temos aproximadamente 400
mil habitantes, deveríamos ter entre
800 e 1,2 mil, sendo que temos 425
leitos via SUS atualmente. No mínimo
precisaríamos dobrar essa quantidade”

Hospital Regional
O Hospital Regional de Toledo está projetado para aproximadamente 88 leitos. O perﬁl assistencial é ser um hospital-escola
visando atender às necessidades assistenciais regionais e ao
ensino, à pesquisa e à extensão. A gestão do hospital deverá ser
realizada pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) em conjunto com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).
De acordo com Nissandra, mesmo que o hospital atenda
à região, a estrutura é do município de Toledo e, sendo assim,
as tratativas para que entre em funcionamento são também do
município. “O hospital deve entrar em funcionamento até agosto
de 2019. Não temos dúvida de que ajudaria em muito a desafogar
o Bom Jesus, até porque Toledo não tem um hospital próprio que
atenda via SUS”, declara.
A chefe da 20ª Regional de Saúde diz que o hospital está
na etapa de adequações da estrutura física, necessária após o
período em que o local se encontra inutilizado. “O Hospital Regional
teria, além dos 88 leitos clínicos, dez de UTI e as salas cirúrgicas,
então ele conseguiria atender em muito a demanda existente.
Nessa divisão de responsabilidades, que vai depender em quem
vai gerir o hospital, sempre se falou em deixar a maternidade e a
pediatria com o Hospital Bom Jesus, porque já tem estratégias
desenvolvidas nessa área, e o Hospital Regional auxiliaria nos
internamentos clínicos, atendimentos de urgência e emergência
e cirurgias. Além de que no caso de Toledo também ajudaria a
diminuir o tempo de espera na Unidade de Pronto Atendimento
(UPA)”, comenta.
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Excelência

em partos
e cesáreas

ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CRUZATTI, INÍCIO DOS PARTOS E CESÁREAS,
DESCENTRALIZAÇÃO DO PRÉ-NATAL, ENTRE OUTRAS AÇÕES DO SETOR DE SAÚDE COLABORARAM
PARA QUE MARECHAL RONDON PASSASSE A SER “ESPELHO” NA 20ª REGIONAL DE SAÚDE

“É

muito gratiﬁcante acompanhar a felicidade
das famílias, especialmente das novas mães
rondonenses, que compartilham a felicidade de
ter seu ﬁlho em Marechal Cândido Rondon”. É desta forma que
o prefeito Marcio Rauber resume o trabalho realizado desde
junho de 2017 no Hospital Municipal Dr. Cruzatti para que as
parturientes rondonenses tenham seus bebês no município
de residência pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
No último dia 25 de setembro, a equipe da maternidade do
Hospital Municipal realizou o parto de número 400, resultado
que, segundo o prefeito, é muito mais do que uma nova vida.
“Muitos disseram que seria impossível, de que esse serviço
não seria prestado e hoje já estamos aí. É uma grata e feliz
realidade”, salienta.

DESAFIOS

Os resultados, porém, foram obtidos após muito trabalho da
equipe da Secretaria de Saúde e dos proﬁssionais envolvidos.
Mais do que recursos ﬁnanceiros empregados em médicos,
enfermeiros e demais proﬁssionais para, bem como os equipamentos necessários, Rauber enfatiza que a municipalidade
“construiu” o hospital documentalmente. “Nós encontramos
uma estrutura documental totalmente desorganizada e aqui
reconheço o trabalho realizado pela equipe da Secretaria de
Saúde, especialmente do enfermeiro Hélio Oliveira, que hoje
não está mais na nossa equipe, mas que trabalhou muito para
que isso acontecesse, além de
todos os profissionais
que se empenharam
para que os partos e
cesáreas voltassem
a acontecer em
Marechal Rondon.
São profissionais
de qualidade, que
agem pensando no
bem-estar da nossa
população”, ressalta.
o
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EXEMPLO REGIONAL

Rauber evidencia ainda que para a 20ª Regional de
Saúde, que abrange 18 municípios da região Oeste, Marechal
Rondon tem sido exemplo nas taxas de mortalidade materna
e infantil. “Somos espelho para os demais municípios e exaltados pela 20ª Regional de Saúde pelo trabalho realizado na
área de partos e cesáreas. Para nós, isso é extremamente
gratiﬁcante”, menciona.
O prefeito diz que, conforme dados disponibilizados pelo
Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) da Secretaria
de Estado de Saúde (Sesa), em 2015 a taxa de mortalidade
infantil a cada mil nascidos vivos era de 21,21 e em 2018 o
número caiu para 5,41 - menor taxa da 20ª Regional de Saúde,
excluídos os municípios com taxa zero. “Em números absolutos, isso signiﬁca que em 2015 14 crianças menores de um
ano faleceram em nosso município, enquanto que neste ano
ocorreram dois óbitos”, compara. “Nosso objetivo é zerar este
número e isso mostra que, apesar de sermos citados como
exemplo, ainda existem melhoras a serem conquistadas”,
complementa Rauber.

DESCENTRALIZAÇÃO DO PRÉ-NATAL

Uma das ações iniciadas na saúde pública do município
rondonense que colaboram para tais índices e proporcionam
melhor acesso das gestantes ao pré-natal, cita o prefeito,
foi a descentralização do pré-natal para gestantes de
risco habitual e intermediário para as Estratégias Saúde
da Família (ESF).
Iniciada em setembro de 2017, o processo de descentralização permite que as gestantes que têm como referência
as nove Unidades Básicas Estratégias Saúde da Família do
município façam o pré-natal na unidade de saúde, sem necessidade de se deslocarem ao centro da cidade, na Clínica da
Mulher e da Criança. “Antes, todas as gestantes realizavam o
pré-natal na Clínica da Mulher e a partir da descentralização
elas passaram a ter o melhor acesso ao atendimento e o
vínculo com os proﬁssionais que atuam no local em que elas
residem”, relata.
A cada mês a gestante faz pelo uma consulta e são
sempre estratiﬁcadas por risco. Aquelas de risco habitual e
intermediário continuam sendo atendidas nas Unidades de
Saúde e ﬁcam vinculadas à Clínica da Mulher as gestantes
da área central, além das que são estratiﬁcadas como de alto
risco, que farão o acompanhamento conforme a orientação
do médico do seu posto de saúde, além de encaminhamento
ao Hospital Bom Jesus, de Toledo.

CIRURGIAS ELETIVAS

Ao destacar que o Hospital Municipal Dr. Cruzatti é “tímido”,
ou seja, de pequeno porte e com um número limitado de leitos,
o prefeito de Marechal Rondon aﬁrma que há necessidade
de a municipalidade programar de forma eﬁcaz os avanços
que serão realizados na casa de saúde. “Quando iniciamos

a gestão, o hospital contava com 19 leitos, que já ampliamos
para 23. Depois de entender como seria o comportamento
dos partos e das cesáreas junto aos demais pacientes que
são internados, acerca da ocupação e desocupação de
leitos, pudemos iniciar as cirurgias eletivas ginecológicas e
obstétricas”, expõe.
Rauber pontua que atualmente a ﬁla para os procedimentos desta especialidade está zerada e que desde o mês de
outubro o Hospital Municipal realizamcirurgias de vasectomia,
também de forma eletiva. “À medida em que conseguirmos
aumentar a capacidade de leitos do hospitalpara 39, poderemos
aumentar a gama de serviços oferecidos”, frisa.
Por outro lado, comenta o gestor, os serviços cirúrgicos têm alto custo, pois demandam de pelo menos três
proﬁssionais. “Por isso estamos sempre analisando nossos
números e o que podemos gastar com pessoal, pois, mesmo
terceirizados, o valor destes proﬁssionais incide nos índices
de despesas com pessoal e temos que ter muita responsabilidade”, enfatiza Rauber.
Ele também lembra que procedimentos médicos de média
e alta complexidade não são obrigações do município, mas,
sim, dos governos estadual e federal. “Mas como essas esferas
não conseguem suprir toda a demanda, o município, de acordo
com a legalidade e condição ﬁnanceira, passa a arcar com
essas demandas, pois os gritos de socorro da população não
estão indo para o Governo do Estado, eles estão vindo aqui,
no município”, declara.

PRÓXIMOS PASSOS

O prefeito salienta que a municipalidade está melhorando
as condições físicas do Hospital Municipal para aumentar a
gama de serviços oferecidos. “Idealizamos poder implantar, até
o ﬁm do mandato, de forma gradativa, as cirurgias eletivas de
ortopedia e atendimento pediátrico 24 horas”, revela.
Ele pontua que atualmente o município não conta com
atendimento pediátrico 24 horas via SUS e que há muitos
anos segue com o regime de sobreaviso. “À medida em que a
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) entrar em funcionamento
e aumentarmos o número de leitos do Hospital Municipal,
queremos atender a urgência e emergência da pediatria
exclusivamente no Hospital Municipal”, expõe.
Para o atendimento em ortopedia, Rauber destaca que a
municipalidade já está trabalhando na análise de orçamento
e condições para custear proﬁssionais e equipamentos para
realizar as cirurgias eletivas ortopédicas. O procedimento de
atendimento será o de realizar o recebimento deste paciente
em regime ambulatorial, com estabilização da fratura, tala
gessada e encaminhamento destes pacientes para as centrais
de leitos para os serviços de referência. “Nesta especialidade,
realizaremos o atendimento de fraturas isoladas. Os pacientes
com traumas signiﬁcativos vão continuar buscando centros
especializados com Unidades de Terapia Intensiva (UTI), pois
ainda não dispomos desses recursos”, ﬁnaliza.

Prefeito de Marechal Cândido Rondon, Marcio Rauber: “Idealizamos poder implantar,
até o fim do mandato, de forma gradativa, as cirurgias eletivas de ortopedia e
atendimento pediátrico 24 horas”
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Alimentação balanceada
é sinônimo de bem-estar e saúde

ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO TORNA-SE INDISPENSÁVEL PARA A ELABORAÇÃO DO
CARDÁPIO IDEAL. NUTRICIONISTA ALERTA SOBRE OS PERIGOS DAS CHAMADAS “DIETAS DA MODA”

M

ais do que simplesmente matar a
fome, se alimentar nos dias atuais
é sinônimo de restaurar o corpo e
deixar a mente em dia. Para tanto, é necessário
adotar uma dieta condizente com as necessidades
corporais, o que também é importante para pessoas que estão em tratamento de saúde, optando,
nesse e nos demais casos, por uma alimentação
balanceada.
O Bistrô Maçã Verde, que funciona em
Marechal Cândido Rondon há cerca de seis anos,
é o lugar ideal para cidadãos que procuram uma
alimentação saudável. “O nosso público está voltado para quem tem algum problema de saúde e
está se tratando, sejam elas pessoas hipertensas,
diabéticas, acima do peso, quem trata do câncer e
necessita fortalecer a imunidade, ou então possui
problemas autoimunes, inﬂamatórios, intestinais, entre outros. A alimentação se encaixa em
qualquer problema de saúde e muitas vezes é a
causa de alguns desses problemas. As pessoas nos
buscam porque disponibilizamos alimentação
voltada para qualquer público”, destaca a nutricionista Simone Giese, proprietária do Bistrô.
A proﬁssional enaltece que diversas pessoas
que tratam o câncer se alimentam à base de cardápio elaborado, haja vista a baixa na imunidade
nos casos de quem é submetido à quimioterapia.
“Dessa maneira, precisamos trabalhar a retirada
dos alimentos que atrapalham o fortalecimento da
imunidade e, principalmente, introduzir aqueles
que possibilitam à pessoa ter o organismo mais
fortalecido para combater o câncer e resistir a
outros tratamentos”, salienta.

CRIANÇAS

Uma nova faixa etária está sendo atraída
pela alimentação saudável, estimulada pelas

Nutricionista Simone Giese: “A alimentação
se encaixa em qualquer problema de saúde
e muitas vezes é a causa de alguns desses
problemas. As pessoas nos buscam porque
disponibilizamos alimentação voltada para
qualquer público”

mães preocupadas com o bem-estar dos ﬁlhos.
Simone menciona que inúmeras mães sugerem
a elaboração de pratos para festas de aniversário,
lanche para a escola e até mesmo para encontros
entre as crianças com a intenção de introduzir de
forma sutil a alimentação saudável.
“Geralmente a mãe percebe que a criança
precisa mudar ou melhorar o hábito alimentar,
daí inserimos alimentos mais saudáveis de forma
gradativa. Apesar de esteticamente o alimento ser
o mais normal
possível, todos
os ingredientes utilizados
têm foco na
doença ou no
problema da
criança. O
público com

alergias cresce muito, principalmente com
intolerância à lactose, glúten, a aditivos ou
condimentos. Não se trata apenas de refeição
como almoço, mas também de salgados, bolos,
pães, ou seja, alimentos da linha industrial”,
descreve Simone.

AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO

Em situações de problemas mais sérios, é
preciso um cuidado ainda maior. No caso de
pessoas que fazem tratamento para combater o
câncer, a nutricionista ressalta que é realizada
uma pré-avaliação para posterior elaboração
de cardápio. “Alguns itens a pessoa consegue
cuidar em casa, contudo em outras situações
nós contribuímos na alimentação com almoço,
lanche e jantar. A pessoa não tem que obrigatoriamente retirar todas as refeições conosco, pois
desejamos encaixar onde há mais diﬁculdade, daí
preparamos o alimento considerando a restrição
e os cuidados exigidos a cada uma”, menciona
a proﬁssional.
Segundo ela, trata-se de um trabalho complexo. “Atuo com muito cuidado, enquanto
nutricionista, bem como na orientação
das minhas colaboradoras, que também
conhecem a área
nutricional, tanto
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que trabalham desde a abertura do bistrô devido à importância de ter pessoas que saibam
preparar os alimentos da maneira correta para
proporcionar o resultado desejado à pessoa que
atendemos”, frisa Simone.

ALERTA

A nutricionista rondonense alerta os cidadãos para estarem atentos aos perigos das
chamadas dietas da moda, criadas por famosos,
sendo que nem todos possuem o devido conhecimento da área nutricional. “Essas informações
são disseminadas nas redes sociais onde estão
os seguidores dessas dietas e ficam expostas
a todos, quando não poderia acontecer dessa
maneira”, expõe, acrescentando: “Eu preciso
ver a pessoa que me procura como um todo, se
está com intolerância ao glúten, se há disbiose
intestinal ou precisa tratar o estômago, até
mesmo se não ingere líquido suficiente. Não
adianta fornecer alimento com ausência de
algum nutriente achando que isso vai resolver,
pois a gente procura ver o problema como um
todo. Eu sempre deixo claro aos meus clientes
que não corro atrás de dieta da moda por seguir
a nutrição com o olhar apurado sobre o que está
fundamentado através de pesquisas”.
Conforme Simone, quem trabalha com alimentação precisa estar em dia com a vigilância
sanitária, utilizar utensílios corretos e estar com
tudo legalizado.

BISTRÔ
O Bistrô Maçã Verde conta com uma
equipe de dez profissionais distribuída em
dois turnos, muitos deles desde a abertura
da empresa, com horário de atendimento
das 08 às 19h30, de segunda a sexta-feira.
“Preparamos completa linha de sucos,
entre eles funcionais, voltados à linha desintoxicante, lanches naturais, saladas de
frutas, café da manhã, almoço, café da tarde,
jantar e cesta de café da manhã saudável
para aniversários. Se a pessoa tem alguma
restrição ou intolerância a gente faz uma
cesta adequada com os alimentos que são
preparados frescos ou na véspera, no caso
de algo que requer preparação específica”,
salienta Simone.
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Em
busca
da harmonia da face
MAIS DO QUE UM SORRISO FUNCIONAL, ODONTOLOGISTAS
BUSCAM, POR MEIO DE TÉCNICAS ESPECÍFICAS,
PROPORCIONAR AOS PACIENTES A HARMONIZAÇÃO FACIAL
PARA REMODELAR E RECONTORNAR A REGIÃO OROFACIAL

P

lanejamento, estudo, dedicação,
uma boa anamnese e uma profunda conversa com o paciente.
Estas são algumas das ações essenciais que
devem ser executadas pelo odontologista
que busca proporcionar ao paciente a
harmonização orofacial.
Mais do que a reabilitação oral, em
procedimentos odontológicos que auxiliam a manter a saúde dos dentes e o
alinhamento do sorriso, hoje os proﬁssionais de odontologia podem proporcionar
mudanças que geram grande efeito estético na face, por meio de procedimentos
minimamente invasivos. “A odontologia
estética ganhou espaço, pois não basta ter
um sorriso apenas funcional, ele também
precisa ser harmônico. Os lábios são a
‘cortina’ do sorriso e o rosto é a moldura
desse conjunto”, destaca a odontologista
Daniela Leindorf.
O conceito, na visão da proﬁssional, é
buscar o resultado desejado pelo paciente
por meio de mudanças mínimas, mas que
proporcionem efeitos estéticos signiﬁcativos, que devem ser seguidos com muito
critério. “Sempre deve existir o bom senso
do proﬁssional que vai executar os procedimentos. O que importa é a pessoa ﬁcar
bem com ela mesma”, salienta.

MOSAICO DO SORRISO

A odontologia estética tem como

objetivo a busca da harmonia tanto dos
lábios, quanto de toda a face. Daniela
diz que com o avanço das técnicas
minimamente invasivas, os odontologistas incluíram nesta busca uma
nova preocupação: a pele.
A nova odontologia orofacial,
pontua a profissional, traz consigo técnicas inovadoras e com
embasamento científico para o
remodelamento e recontorno da
região orofacial, tendo em vista
a prevenção e tratamento dos
sinais de envelhecimento como
rugas de expressão, perda
de volume das estruturas
ósseas da face, perda de
tônus muscular, depressões e manchas. “Entre
os procedimentos está
o preenchimento labial
com ácido hialurônico,
a lipo enzimática de papada, skinbooster, entre
outros”, expõe.
Daniela menciona
que o preenchimento
labial, ao contrário do
que muitos pensam, é um
procedimento feito com o
uso do ácido hialurônico e
não com a toxina botulínica - o botox. Para dar maior

Odontologista Daniela Leindorf (CRO-PR 19.455)
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volume aos lábios, a profissional ressalta
que esta substância é encontrada naturalmente no corpo humano e não oferece risco
de rejeição futura, tendo duração de oito a
12 meses em média. “Após este período, o
ácido hialurônico é totalmente reabsorvido
pelo organismo”, informa.
Algumas pessoas que ficam em dúvida
sobre a realização do procedimento acabam
se perguntando se ficarão com uma boca
artificial ou exagerada. Daniela explica que
o resultado depende do volume usado e
da técnica. “Podemos dar maior volume à
parte vermelha dos lábios, definir melhor
o contorno ou evertê-lo”, enfatiza.
Uma boa opção, na visão da profissional,
é realizar o procedimento em duas etapas,
de forma que o paciente terá tempo para
se adaptar à mudança, sentindo-se mais
confortável para definir se deseja aumentar
o volume do preenchimento. “O segredo do
bom preenchimento labial está em oferecer
um resultado natural, respeitando a individualidade de cada paciente”, complementa.

bem-vindo para rugas do pescoço e colo,
rugas ao redor dos lábios e dos olhos em
associação com a toxina botulínica, rugas
das bochechas e para o envelhecimento do
dorso das mãos. Alguns tipos de cicatrizes de
acne também apresentam grande melhora
com o skinbooster”, detalha.

ADEUS À PAPADA

Vilã da aparência facial para muitas
pessoas, a papada ou o queixo duplo pode
ser tratado com um procedimento menos
invasivo e alternativa à cirurgia plástica: a
lipo enzimática de papada.
Daniela explica que algumas pessoas
manifestam a perda do contorno mandibular e, consequentemente, o desequilíbrio na
harmonia facial devido à perda ou ganho
de peso acentuado ao longo dos anos. “O
procedimento consiste na aplicação de um
líquido com a forma sintética do ácido deoxicólico, o qual é responsável por quebrar
as células de gordura. O ácido é produzido
naturalmente pelo nosso organismo e tem a
função de emulsificar as gorduras, ajudando na sua absorção e eliminação, já a sua
HIDRATAÇÃO E FIRMEZA
forma artificial é um ingrediente seguro e
O ácido hialurônico também é protagoencontrado em vários outros medicamentos
nista em outro procedimento: o skinbooster,
aprovados”, esclarece.
que tem como objetivo recriar os depósitos
Na prática, a aplicação
da substância que existem na
destrói gradualmente as célupele jovem e que são perdidos
A odontologia
las que acumulam a gordura,
à medida que envelhecemos.
que, após o procedimento, é
“O objetivo é tratar a pele,
estética ganhou
eliminada pelo organismo
promovendo melhora da
normalmente, diminuindo
hidratação, do turgor e da
espaço, pois não
o volume da região. “Alfirmeza. Consequentemente,
guns pacientes notam sigas rugas e linhas finas caubasta ter um
nificativos resultados após
sadas pelo afinamento da
sorriso apenas
a primeira aplicação, mas
pele apresentam melhora”,
geralmente são necessárias
comenta Daniela.
funcional, ele
de duas a quatro aplicações
Ela expõe que o skinbooster também pode ser consicom intervalos de 21 dias”,
também precisa
derado preventivo, já que
pontua, ressaltando que a
estimula a formação de coláFood and Drug Adminisser harmônico
geno e evita sua perda. “Em
tration (FDA) e a Agência
geral, o tratamento consiste
Nacional de Vigilância Saem duas a três aplicações iniciais, feitas
nitária (Anvisa) autorizaram o tratamento
com agulhas muito finas, com intervalo de
há alguns anos, que mostrou-se ser seguro,
30 dias. Os resultados aparecem logo após
eficaz e com ótimos resultados. “Esta é a
a primeira aplicação e duram cerca de dez
única forma não-cirúrgica existente de lipo
meses”, garante a odontologista.
de papada, em substituição às tradicionais
A profissional enfatiza que o produto
técnicas invasivas. O uso do ácido exclui a
não tem a capacidade de dar volume, ou
necessidade de qualquer cirurgia e demora
seja, não é o indicado para preencher sulcos
na recuperação, incluindo a vantagem de
muito profundos ou tratar áreas de perda
apresentar um baixo custo em relação a oude volume. “Este é um tratamento muito
tros procedimentos”, destaca a profissional.

Procure um
odontologista!
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Daniela informa que a ocupação do odontólogo é regulamentada pela lei nº 5.081/1966,
que prevê ser prerrogativa do dentista “prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, indicadas em
odontologia”.
No entanto, a Resolução do Conselho Federal de Odontologia (CFO) nº 176/2016 traz modificações relevantes na profissão do dentista:
1) a possibilidade do profissional de prescrever e aplicar fármacos;
2) considerando que tanto as aplicações de
toxina botulínica como as de preenchedores
faciais não são considerados procedimentos
cirúrgicos;
3) que a Organização Mundial de Saúde
(OMS) define a saúde como “um estado de
completo bem-estar físico, mental e social e
não somente ausência de afecções e enfermidades”.
“A resolução 176/2016 menciona que os
cirurgiões-dentistas agora estão autorizados a utilizarem toxina botulínica e ácido
hialurônico para fins estéticos e foi aprovada
pelo Conselho Federal de Odontologia, revogando outras resoluções que afirmavam que
odontologistas poderiam fazer o uso de tais
substanciais apenas para fins terapêuticos
funcionais”, esclarece a profissional.
Além de colaborarem para a estética e a
harmonização facial, Daniela frisa que tais
procedimentos também são indicados para fins
terapêuticos realizados por odontologistas.
“Alterações da articulação temporo-mandibular (ATM), dores de cabeça de origem
muscular, rugas da boca, bruxismo, sorriso
gengival e apertamentos dentários são alguns
dos casos”, exemplifica.
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A saúde dos seus olhos
nas mãos de especialistas

OFTALMOLOGISTAS VERÔNICA PERAZOLO E EDSON ADACHI
BUSCAM PROMOVER A SAÚDE OFTALMOLÓGICA COM EXCELÊNCIA
PARA PACIENTES DE TODA A REGIÃO OESTE DO PARANÁ

M

uito mais do que a prescrição de óculos e lentes de
contato, os médicos especialistas em oftalmologia podem oferecer aos pacientes possibilidades de correção
de diferentes problemas de visão por meio de equipamentos com
aplicação de alta tecnologia.
Em Marechal Cândido Rondon, os especialistas Verônica Perazolo
e Edson Adachi, que atendem pacientes não só do município, mas
de toda a região Oeste e também de outros Estados, proporcionam
tecnologia e qualidade oftalmológica de grandes Capitais para o
interior do Paraná. “Nossos recursos em diagnóstico, prevenção e
tratamento ocular são um presente à região e aos nossos pacientes.
Sentimos a necessidade de trazer cada vez mais tecnologia para
estar à disposição daqueles que realizam tratamento conosco”,
enfatiza Adachi.
Além de realizarem consultas de rotina, que são essenciais para todas as pessoas, não somente para aquelas que
já utilizam óculos, os proﬁssionais dispõem de serviços
oftalmológicos como correção de pterigio, capsulotomia e
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fotocoagulação por laser, catarata por facoemulsiﬁcação, cirurgia refrativa para correção de miopia, astigmatismo, hipermetropia e presbiopia,
além de adaptação a lentes de contato. “Além
de buscarmos sempre trazer a tecnologia da
oftalmologia para a nossa região, muitas
vezes com equipamentos encontrados
somente em grandes centros, como
o excimer laser, estamos sempre em
busca de novas especializações, além
de contarmos com uma equipe capacitada, que torna os procedimentos
mais eﬁcientes, rápidos e confortáveis
para os pacientes”, enaltece Verônica.
“Nosso objetivo é sempre promover a
saúde oftalmológica com excelência”,
conclui Adachi.

Oftalmologista
Edson Adachi
(CRM 10.239):
“Nossos
recursos em
diagnóstico,
prevenção e
tratamento
ocular são
um presente
à região e
aos nossos
pacientes”

Oftalmologista Verônica Perazolo (CRM 12.536):
“Além de buscarmos sempre trazer a tecnologia
da oftalmologia para a nossa região, estamos
sempre em busca de novas especializações,
além de contarmos com uma equipe capacitada”

Câncer:
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da prevenção ao diagnóstico precoce

A

pesar de vivermos em um mundo com acesso facilitado a informações, principalmente via internet, ainda ocorre nas pessoas
que recebem a notícia que estão acometidas por uma neoplasia
maligna, ditas popularmente como cânceres, um pensamento sobre a morte
inerente, independente do que será feito. Não se falando mais em cura, mas,
sim, em quanto tempo.
E essa ideia é o que os proﬁssionais da área da saúde têm tentado descontruir, tendo em vista a grande quantidade de tumores, a maioria por se
dizer que, quando diagnosticado precocemente, possui alta chance de cura.

EPIDEMIOLOGIA

Os cânceres estão em segundo lugar como causa de morte dentre as
doenças e agravos não transmissíveis, ﬁcando atrás apenas das doenças
cardiovasculares.
A estimativa mundial mostra que, em 2012, ocorreram 14,1 milhões de
casos novos de câncer e 8,2 milhões de óbitos. Houve um discreto predomínio
do sexo masculino tanto na incidência (53%) quanto na mortalidade (57%),
conforme o Instituto Nacional do Câncer (Inca).
Os tipos de câncer mais incidentes no mundo foram pulmão (1,8 milhão), mama (1,7 milhão), intestino (1,4 milhão) e próstata (1,1 milhão). Nos
homens, os mais frequentes foram pulmão (16,7%), próstata (15%), intestino
(10%), estômago (8,5%) e fígado (7,5%). Em mulheres, as maiores frequências
foram encontradas na mama (25,2%), intestino (9,2%), pulmão (8,7%), colo
do útero (7,9%) e estômago (4,8%) (FERLAY et al., 2013).
Estima-se para o Brasil, no biênio 2018-2019, a ocorrência de 600 mil casos novos de câncer para cada ano.
Excetuando-se o câncer de pele não melanoma (cerca
de 170 mil casos novos), ocorrerão 420 mil casos
novos de câncer.
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Na comparação com 2008, o investimento do
Ministério da Saúde para o controle e tratamento do câncer dobrou, saltando de
R$ 1,9 bilhão para R$ 3,8 bilhões. Em
comparação com o mesmo período, os
gastos com medidas para o controle
do câncer aumentaram 317% e com
tratamento 50%.
Não existe um consenso mundial sobre o percentual ﬁnanceiro
ideal para o investimento em
ações para controle e prevenção
do câncer em comparação ao
volume destinado à assistência.
No Brasil, para cada
R$ 1 gasto em tratamento foram
investidos apenas R$ 0,05 em
prevenção e controle do câncer.
O investimento em ações para
o controle foi de R$ 0,87 por
habitante e as despesas com tratamento foram 21 vezes maiores do
que o investimento em prevenção,
de acordo com o Observatório de
Oncologia, que se baseou no SIA/
SUS e SIH/SUS.

PREVENÇÃO

A prevenção é a palavra-chave quando se trata em doenças em

geral, ﬁcando especialmente em evidência quando se trata de oncologia.
Cada neoplasia em especíﬁco tem-se encontrado particularidades a
serem evitadas para diminuir sua incidência, porém algumas são consenso
geral para praticamente todos os tipos de câncer. Em nosso estilo de vida,
que chamamos de ocidental, há grande ingestão de alimentos calóricos,
principalmente gorduras e açúcares, recebendo o nome de “junk foods” comidas lixo em tradução literal.
Mudanças nos nossos hábitos diários com exercícios regulares (cinco
vez por semana ao mínimo meia hora), consumo rico em frutas e ﬁbras,
diminuição na ingestão de carnes vermelhas, dando preferência a peixes,
deixar de consumir álcool e principalmente cessar o tabagismo, já que
o cigarro é considerado o grande vilão devido à grande quantidade de
substâncias que induzem o câncer, são as principais ações que conseguem
reduzir de forma global os casos de cânceres.
Alguém pode perguntar como se prevenir de causas genéticas relacionados aos cânceres. Primeiramente não é porque você possui o gene
com a mutação de uma determinada neoplasia que ela acontecerá. Muitos
cânceres precisam de um “gatilho” que estimule esse gene a se expressar,
portanto, às vezes, com um estilo de vida saudável você consegue impedir
que determinada neoplasia venha a se proliferar.

DIAGNÓSTICO PRECOCE

Diagnóstico precoce é o que, em conjunto com a prevenção, tem sido
buscado por todos os países, pois acarreta na diminuição da mortalidade,
sequelas, afastamento por invalidez e nos custos com saúde. Países de primeiro mundo, principalmente europeus e asiáticos, têm alcançado sucesso
com essas medidas.
Mulheres realizando mamograﬁa anualmente após os 40 anos, preventivo (papanicolau) anualmente após os 25 anos; homens e mulheres após
os 45 anos fazendo colonoscopia a cada três anos e pesquisa de sangue
oculto nas fezes anualmente; e, ainda, no caso dos homens com exames
de PSA e toque retal anualmente após os 40 anos, já diminuiriam e muito
as estatísticas negativas citadas acima, pois se descobririam as doenças em
estágio inicial, facilitando o tratamento.
O grande problema que leva a esse estigma de que o câncer é sinônimo
de morte inerente é a demora no diagnóstico, seja pela demora na procura
no auxílio médico ou diﬁculdade no acesso aos métodos diagnósticos,
levando muitas vezes o paciente a procurar atenção médica especializada
quando já não há mais o que fazer em termos de cura.
No caso de causas genéticas com alta probabilidade de ocorrer mesmo
se houver as mudanças no estilo de vida já citados, deve-se ﬁcar atento se já
ocorreu em algum familiar de primeiro e segundo grau e com qual idade.
Por exemplo, nos casos de cânceres de mama em familiares de primeiro grau
abaixo dos 40 anos deve-se começar o rastreio dez anos antes do ocorrido.
Sempre que houver casos em familiares jovens que adoeceram devido a
um câncer, a avaliação de um especialista para avaliar causa genéticas
envolvidas se faz necessária.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O paciente oncológico é extremamente complexo, onde geralmente
se encontra são a melhor estratégia. Caso se identiﬁque a doença, que seja
em estágios iniciais, a cura predomina e o impacto emocional e físico é
minimizado.
Portanto, quando ouvir que não vai ao médico porque “quem procura
acha”, lembre-se que quem procura cedo, acha cedo.
Medclin - Fone (45)3284-3030 - Marechal Cândido Rondon / PR
Uopeccan - Fone (45)2101-7000 - Cascavel - PR
Gastrovel - Fone (45)3224-4000 - Cascavel - PR

Leonardo Seyboth, médico especialista em cancerologia e
cancerologia cirúrgica (CRM 29.511 e RQE 22.188)
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Novembro Azul:

incentivando os homens a cuidarem da saúde
SEGUNDO O INCA, ESTIMAM-SE 68.220 CASOS NOVOS DE CÂNCER DE PRÓSTATA PARA CADA ANO DO
BIÊNIO 2018-2019. SEM CONSIDERAR OS TUMORES DE PELE NÃO MELANOMA, CÂNCER DE PRÓSTATA É
O MAIS INCIDENTE ENTRE OS HOMENS EM TODAS AS REGIÕES DO PAÍS

S

e no mês de outubro vários países adotam o rosa para lembrar
da importância da prevenção contra o câncer de mama nas
mulheres, em novembro a cor muda para azul e o público-alvo
passa a ser os homens.
Focado basicamente na prevenção do câncer de próstata, o Novembro Azul tem sua importância comprovada em números: segundo
o Instituto Nacional de Câncer (Inca), para o Brasil, estimam-se 68.220
casos novos de câncer de próstata para cada ano do biênio 2018-2019.
Esses valores correspondem a um risco estimado de 66,12 casos novos
a cada 100 mil homens.
Sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer de
próstata é o mais incidente entre os homens em todas as regiões do país.
De acordo com o médico Wesley Stantowtz Pereira, diretor do
Hospital Municipal Dr. Cruzatti, de Marechal Cândido Rondon,
historicamente o homem busca menos o atendimento médico do
que a mulher, o que impacta diretamente na prevenção, diagnóstico
e tratamento adequado. “Em relação ao
câncer de próstata existe ainda todo
um tabu acerca da sexualidade
masculina, já que a próstata ﬁca em
um lugar de difícil acesso e, para
que se possa examinar, o homem
precisa fazer o toque retal. Percebemos que machismo vem antes do
que a saúde na cabeça de muitos
homens”, enaltece.
o
O médico explica que 80%
açã
unic
m
o
eC
dos casos de câncer de
Lem
próstata são detectados
a partir de um exame
de sangue, o Antígeno
Prostático Específico
(PSA). Porém, 20% dos
homens apresentam
PSA normal e mesmo
assim precisam passar pelo exame de

toque retal. A partir do momento em que é detectada alguma alteração
na próstata, seja maligna ou benigna, deve-se fazer o exame com mais
frequência. “Se existem fatores genéticos positivos, o homem deve
fazer o exame a partir dos 45 anos. Se não existem casos na família, a
partir dos 50 anos”, orienta.

CARGA CULTURAL

Ele destaca que a baixa procura pelo médico em comparação com
as mulheres não se dá unicamente na área de atendimentos realizados
por urologistas, mas, sim, de maneira geral. “Você pode visitar qualquer
serviço de saúde e fazer um apanhado geral e veriﬁcará que cerca de
70% dos atendimentos foram para mulheres ou crianças e apenas 25%
ou 30% aos homens”, salienta.
Mesmo em ações de saúde preventiva em uma Unidade de Saúde,
é perceptível a baixa adesão dos homens, ﬁcando notável, no dia a
dia, que a mulher tem uma preocupação maior com a saúde, inclusive
por questões culturais muito enraizadas, com o entendimento de que
eles são os provedores do sustento dentro da casa e assim, não podem
deixar de trabalhar.
Nas próprias consultas dentro de uma unidade de saúde a maioria
das pacientes são as mulheres, surgindo o homem quando o problema
já está extremo ou avançado porque também há uma carga cultural
de que homem não pode sentir dor, se mostrar fraco e ﬁcar doente.

MAIS NÚMEROS

Conforme o DataSUS, em 2016 ocorreram 148 óbitos a partir de
causas consideradas evitáveis em Marechal Rondon, com pessoas em
idade entre cinco e 74 anos. Destes, 95 foram homens e 53 mulheres.
“O que percebemos é que temos mais internamentos de mulheres.
Contudo, quando os homens são internados, isso ocorre por questões
mais sérias de saúde, sendo que também registramos mais óbitos
masculinos do que femininos”, revela o médico.
Para ele, será necessária uma mudança cultural para que esses
números sejam revertidos positivamente. “Desde campanhas de
incentivo ao público masculino, como uma educação com as crianças
que serão homens adultos no futuro, que já mostre um outro caminho
quando o assunto for a saúde”, aconselha.

Médico Wesley Stantowtz Pereira, diretor do Hospital Municipal Dr. Cruzatti:
“Em relação ao câncer de próstata existe um tabu acerca da sexualidade
masculina, já que a próstata fica em um lugar de difícil acesso e, para que
se possa examinar, o homem precisa fazer o toque retal. Percebemos que
machismo vem antes do que a saúde na cabeça de muitos homens”

Campanha alerta para

39

importância da limpeza da caixa de gordura
SAAE DESTACA QUE A LIMPEZA DO EQUIPAMENTO
É DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO
DO IMÓVEL E É FUNDAMENTAL PARA EVITAR
TRANSTORNOS E PREJUÍZOS TANTO AOS MORADORES
E EMPRESÁRIOS, QUANTO PARA O MUNICÍPIO

V

ocê sabia que a limpeza periódica da caixa de gordura é de
extrema importância para evitar que restos de alimentos e água
gordurosa, que sai das pias durante a lavagem de louças, se
acumule nas tubulações, provocando o entupimento da rede de esgoto?
Pensando nisso, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Marechal Cândido Rondon lança a campanha “Rede de esgoto não é caixa de
gordura”. Nesta ação, o Saae contará com a parceria do Setor da Vigilância
Sanitária do município, que auxiliará na ﬁscalização.
De acordo com o técnico responsável pela seção de rede-ramais de esgoto
e elevatória do Saae, Geomar Diesel, a caixa de gordura é um equipamento
obrigatório ligado diretamente às cozinhas, sejam residenciais ou comerciais,
e costuma ter a gordura solidiﬁcada em dias de temperatura mais baixa,
provocando o entupimento e o extravasamento da rede coletora. “Outro
problema é que, quando obstruídos, os canos e tubulações podem gerar
mau cheiro e atrair insetos”, alerta.

O EQUIPAMENTO

A caixa de gordura nada mais é do que um recipiente totalmente vedado,
normalmente feito em alvenaria ou PVC, que liga a tubulação da pia da
cozinha da residência ou do estabelecimento comercial à rede de esgoto. Por
meio de um dispositivo especíﬁco, ela é quem retém a gordura, separando
o óleo da água para evitar entupimentos nas tubulações.
Todas as residências e estabelecimentos comerciais do setor alimentício
precisam obedecer às normas e ter instalado uma caixa de gordura que é
projetada conforme a demanda de uso. Em restaurantes, por exemplo, o
tamanho da caixa depende do número de refeições servidas diariamente,
seguindo sempre as orientações da Norma NBR 8160 da Associação Brasileira
das Normas Técnicas (ABNT).
A limpeza da caixa é de responsabilidade do proprietário do imóvel e
é fundamental para evitar transtornos e prejuízos, tanto aos moradores e
empresários, quanto ao próprio município.
O servidor da autarquia municipal de água e esgoto ressalta que se a
manutenção fosse feita de maneira correta, os recursos investidos na limpeza e desobstrução da rede poderiam ser economizados pelo município
e revertidos em investimentos para a população.

FISCALIZAÇÃO

Segundo o responsável pelo Setor de
Vigilância Sanitária de Marechal
Cândido Rondon, Jesael Reis,
serão realizadas vistorias
em casas e estabelecimentos
comerciais do município.
Em um primeiro momento,
será feita uma solicitação ao morador ou empresário que desrespeitar
as normas ou que não tenha uma
caixa de gordura instalada.
Essas pessoas terão um prazo de
30 dias, a partir da data da solicitação,
para que sejam feitas as adequações às
normas da ABNT. “Ao ﬁm deste prazo,
uma equipe irá retornar ao local para
veriﬁcação do cumprimento das normas e instalação da caixa de gordura.
Caso as solicitações não tenham sido
atendidas, o proprietário será notiﬁcado
pela Vigilância Sanitária e ﬁcará passível
de multa e demais sanções”, esclarece.

Descarte de óleo de cozinha
O Saae alerta ainda sobre os riscos ao meio ambiente com o descarte
de óleo de cozinha na pia, lembrando que um litro de óleo pode contaminar até 20 mil litros de água. Além disso, quando o óleo de cozinha
não é descartado de forma correta, ele vai para o esgoto e contamina
mananciais, além de entupir as caixas de gordura, causando não só
prejuízos ambientais, mas também ﬁnanceiros.
Assim, a orientação é para que o óleo seja armazenado em garrafas e depois entregue para cooperativas que utilizam o produto para a
fabricação de sabão, por exemplo.
Em Marechal Cândido Rondon, o
óleo de cozinha pode ser armazenado
em garrafas e depositado junto à coleta seletiva, que posteriormente será
recolhido pela Cooperativa de Agentes Ambientais (Cooperagir). Já nos
casos de quantidades maiores, como
em restaurantes e lanchonetes, os
responsáveis podem ligar diretamente
na Cooperagir e fazer o agendamento
para a retirada do material.
Mais informações podem ser
obtidas no Saae, que ﬁca na Rua
SERVIÇO AUTÔNOMO
Santa Catarina, nº 750, no centro de
Marechal Rondon, ou pelo telefone
DE ÁGUA E ESGOTO DE
(45) 3284-5900.
MARECHAL C. RONDON

40

UPA de Marechal Rondon

será inaugurada no fim do mês

COM ATENDIMENTO EM PERÍODO INTEGRAL, SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERÃO
REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. UNIDADE DE SAÚDE 24 HORAS PASSARÁ
A SER UM CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE, ATENDENDO À POPULAÇÃO DO CENTRO

“A

Arquivo/OP

credito que este será mais um divisor de
águas na saúde rondonense, a exemplo
dos partos que voltaram a ser realizados
no município”, diz a secretária de Saúde de Marechal
Cândido Rondon, Marciane Specht, referindo-se à
abertura da Unidade de Pronto Atendimento (UPA),
agendada para 29 de outubro.
Depois da elaboração e execução do projeto de
readequação da estrutura física, todos os processos
de aquisição de equipamentos se encontram na fase
ﬁnal, tendo a parte documental, liberação do Corpo
de Bombeiros, da Vigilância Sanitária e da sala de
raio-X já aprovados pelos órgãos competentes. “A
estrutura física da UPA, situada no Jardim Líder,
com 986 metros quadrados, foi concluída no ﬁm de
2016. No entanto, ela apresentou diversos problemas,
incluindo inﬁltrações, sendo necessário a elaboração
de um projeto de readequação, visto que da maneira
como ela estava não teríamos o aceite da Vigilância
Sanitária, impedindo a liberação de alvará e qualquer
possibilidade de abertura”, explica Marciane.
Atendidos todos os apontamentos feitos pela 20ª
Regional de Saúde, o
que se encontra na
fase ﬁnal do processo de licitação
são os trâmites
para aquisição do
equipamento de
raio-X. “Todos
os processos
estão em fase

de conclusão para que possamos fazer a instalação dos
equipamentos, como o sistema de câmeras, som, computadores, telefonia, entre outros. Além disso, ainda
no mês de outubro, a equipe que hoje se encontra na
Unidade de Saúde 24 Horas, mas que atuará na UPA,
passará por treinamentos que serão conduzidos pelo
Núcleo de Apoio da Educação Permanente (NEP) do
Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (Consamu)”,
informa a secretária de Saúde.

GESTÃO ASSOCIADA

Deﬁnida em audiência pública realizada ainda
em 2017, a UPA será para atendimento da demanda
municipal, a partir de uma gestão associada, em que
a direção geral ﬁcará a cargo do município, enquanto
que as direções médicas e de enfermagem serão de
responsabilidade do Consamu.
Já a contratação dos proﬁssionais que atuarão na
UPA ocorrerá via concurso do Consamu e por deﬁnição
e realocação de funcionários do município.
Para a viabilização da abertura da UPA foram
investidos cerca de R$ 740 mil oriundos de emendas
parlamentares, além da contrapartida de recursos do
município, de cerca de R$ 1,1 milhão. Já a estimativa
de custo para a UPA se manter em funcionamento é
R$ 2,5 milhões ao ano.

ATENDIMENTOS NA UPA

A UPA funcionará com atendimento 24 horas. O
local contará com os serviços de urgência e emergência que, até o momento da inauguração da UPA, são
realizados na Unidade de Saúde 24 Horas.
Também serão realizados na nova unidade os
atendimentos em ortopedia, que atualmente dispõem
de 40 consultas feitas por agendamento diariamente, os
atendimentos de pediatria, que hoje contam com um
médico plantonista de 12 horas e os serviços de psiquiatria nas segundas, quintas e sextas-feiras, a partir das
18 horas, e aos sábados, a partir das 07 horas, como já
ocorre no 24 Horas. “É sabido por todos o empenho da
administração municipal, com um olhar diferenciado à
Secretaria de Saúde, desde o momento em que levamos
toda a demanda da separação do serviço de urgência
e da atenção primária em saúde do 24 Horas e a tão

esperada UPA”, destaca Marciane.
Ela acrescenta que também é possível constatar um
grande envolvimento da equipe de saúde que hoje está
trabalhando no 24 Horas, mas que já está se dirigindo à
UPA, participando de todo o processo de abertura, entendendo as necessidades da administração. “Percebo
que o engajamento se dá de forma voluntária. Ouvimos
muitos comentários no sentido de que todos estamos
fazendo mais pela saúde rondonense, mas também
para que tenhamos uma casa de melhor atendimento
e um local de trabalho melhor”, expõe.

CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE

Com a inauguração da UPA, a Unidade de Saúde
24 Horas passará a funcionar como um Centro Integrado de Saúde. O local funcionará nos moldes de uma
Unidade Básica de Saúde (UBS), com atendimento das
07h30 às 11h30 e das 13 às 17 horas, para a população
do centro, estimada em cerca de nove mil rondonenses.
No intervalo do almoço serão mantidos os
serviços que já são realizados neste horário: odontologia, epidemiologia e de vacinas. “Os serviços
do Nasf, do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)
e o Setor de Epidemiologia, que são centralizados,
além da Sala de Vacinas, permanecerão no Centro
Integrado de Saúde.

REFORMA DA ESTRUTURA

Segundo Marciane, já existe uma comissão determinada em portaria que está no processo de avaliação,
em conjunto com o Setor de Engenharia da prefeitura,
para que a Unidade de Saúde 24 Horas passe por um
processo de reforma e readequação e que os ﬂuxos que
são exigidos pelos órgãos normativos passem pelas
adequações necessárias.
A secretária aﬁrma que um projeto inicial está
sendo elaborado e que, após a aprovação e incorporação
dos projetos complementares, terá início o processo
licitatório, ações previstas para ocorrerem em 2019.
“Importante destacar também que após a conclusão
dos projetos buscaremos os recursos necessários junto
aos governos estadual e federal, visto que a estrutura
atual tem mais de 40 anos, resultando em uma reforma
de maior envergadura”, adianta Marciane.

Secretária de Saúde de Marechal Rondon, Marciane Specht: “É sabido por todos o
empenho da administração municipal, com um olhar diferenciado à Secretaria de
Saúde, desde o momento em que levamos toda a demanda da separação do serviço de
urgência e da atenção primária em saúde do 24 Horas e a tão esperada UPA”
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Rimmava Max:

inovação é o segredo para a garantia de qualidade
DANDO A VOLTA POR CIMA NO PERÍODO DE CRISE ECONÔMICA E FINANCEIRA, SUPERMERCADO
GENUINAMENTE RONDONENSE SE REINVENTA E INOVA NO MUNICÍPIO
Com mais de 30 anos no mercado de Marechal Cândido Rondon,
uma das empresas genuinamente rondonenses mais consagradas
no ramo de supermercados do município deu a volta por cima e
projeta um crescimento embasado na inovação. “O processo de
mudanças no Rimmava Max já é perceptível pela população, mas
ele acontece tanto de forma externa quanto interna”, ressalta o
CEO do Rimmava Max, Moisés Allaion Ferreira.
Com 35 anos de experiência no setor de supermercados,
atuando como diretor de grandes redes da Capital paulista, tanto
varejistas como atacadistas, Ferreira salienta que o know how na
área permitiu aplicar um projeto de reengenharia e remodelação.
“Mas, acima de tudo, de conceitos. Pelas situações econômicas do
Brasil e pelo falecimento do fundador da empresa, a companhia
passou por problemas econômicos e ﬁnanceiros, porém, com plenas
condições de dar a volta por cima. Que é o que está acontecendo
hoje”, deﬁne.
Ferreira menciona que todos os colaboradores são desaﬁados a
criar, inovar e trazer para o cotidiano na empresa novos conceitos
que corroborem para a prestação de um serviço e o oferecimento de
produtos com cada vez mais eﬁciência. “Nosso objetivo é fazer do
Rimmava Max o melhor local de compras de Marechal Rondon”,
enfatiza o CEO.
GARANTIA DE QUALIDADE
Com objetivo de garantir a qualidade dos produtos oferecidos
aos clientes no supermercado, bem como no restaurante da empresa,
Ferreira exalta que hoje o Rimmava Max é o único supermercado
do município que conta com uma nutricionista em tempo integral.
“Ela é responsável pela qualidade de todos os produtos, desde
o recebimento, transporte por parte do fornecedor, a exposição
do produto no que tange à validade e informações nutricionais
dos produtos, principalmente aquilo que produzimos em nosso
restaurante”, enaltece.
Ferreira cita que a busca por inovação fez com que a equipe
do Rimmava Max entendesse que a companhia pode ir além do
que a legislação exige, garantindo à população rondonense ainda
mais qualidade dos produtos adquiridos e consumidos na loja.
NOVA LOJA
No ﬁnal do mês de outubro, a empresa traz mais uma novidade
para o município: sua 2ª loja em Marechal Cândido Rondon “Este
empreendimento nasce também com inovação”, enfatiza Ferreira.
Com o conceito de loja compacta, de bairro, o empreendimento
proporciona baixo custo operacional e, para o consumidor, preços
mais competitivos, além de estar mais perto do cliente, ou seja,
ele não precisa se deslocar para o centro da cidade. “A loja estará
localizada no bairro Boa Vista, na Avenida Rio Grande do Sul,
nº 7.438, na saída para Porto Mendes”, ﬁnaliza o CEO.

Rua Tiradentes, nº 700 - centro
Marechal Cândido Rondon - PR
(45) 3284-1210

Divulgação

Nova unidade do Rimmava Max Compacto será inaugurada no final do
mês de outubro no Bairro Boa Vista, em Marechal Cândido Rondon

Cartão Solidário
Outra inovação apresentada aos clientes do Rimmava Max
é o Cartão Solidário. De acordo com o CEO da empresa, a
iniciativa também é novidade entre as empresas do ramo em
Marechal Rondon. “A cada R$ 100 em compras efetuadas os
clientes ganham um ponto no cartão, que equivale a R$ 1. Ao
ﬁm do mês, é feito o fechamento desses pontos e metade do
valor acumulado é destinado a uma instituição beneﬁcente
escolhida pelo cliente na contratação do serviço”, diz.
O restante do valor pode ser utilizado pelo cliente da
forma que ele preferir. Em uma plataforma virtual, o valor
pode ser transferido para sua conta corrente ou utilizado
para o pagamento de boletos ou cartão de crédito, por exemplo. “Com essa iniciativa, estamos não só cumprindo com a
nossa responsabilidade social como empresa, mas também
incentivando que o cliente também o faça e inspirando outras
empresas”, ﬁnaliza o CEO.

Cartão Solidário: inovação do Rimmava Max tem impacto em
toda a sociedade, inspirando clientes e outras empresas a
também cumprirem com sua responsabilidade social

