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PACOTE COMPLETO
Cidade sede da 21ª RADESP, São Paulo tem 
de tudo: trabalho, cultura e gastronomia

PROJETO IMIGRANTES
RESP se dispõe a atender estrangeiros que 
chegam à capital paulista

Av
en

id
a 

Pa
ul

is
ta

 e
m

 1
90

2 
–

 G
ui

lh
er

m
e 

G
ae

ns
ly



www.eucerin.com.br

Fórmula avançada com Ácido Hialurônico e
Saponina de Soja que preenche das rugas mais
finas até as mais profundas

Redução significativa das linhas de expressão
após 4 semanas

NOVO Hyaluron-Filler Concentrate SERUM: 
potencializador do preenchimento nas rugas 
mais profundas

Hyaluron-Filler - Preenche as rugas mais 
profundas de dentro para fora

FPS 15
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Editorial

Reinaldo Tovo Filho
Presidente da SBD-RESP
Foto: Arquivo

Todos anseiam por mudanças. Em um momento 
político-econômico delicado como o que estamos en-
frentando, todos nós queremos mudanças.  Devemos, 
no entanto, pensar em um plano de governo e não em 
um plano de poder.Toda vez que observamos uma mu-
dança em qualquer âmbito governamental ou societário, 
governantes, presidentes e diretores de sociedades e 
de empresas querem mudar algo para deixar sua mar-
ca pessoal. Acho válido, desde que não se modifique 
o bom andamento de uma estrutura que já funcionava 
bem. Mudar por mudar?

A casa de meu avô, construída no final dos anos 
1800, ainda existe com a mesma fachada em Broglia-
no (Via Stella 21), comuna do norte da Itália que fica na 
região do Vêneto, província de Vicenza. Passou por algu-
mas reformas estruturais, mas é a mesma. Os arcos da 
querida Santa Casa de São Paulo ou o Pátio do Colégio 
no centro de São Paulo devem mudar? Sua história e 
sua estrutura arquitetônica devem ser alteradas? Como 
seria a Avenida Paulista se tivessem mantido seus casa-
rões até hoje?

O que falta muitas vezes é manter a TRADIÇÃO. 
Novas ideias, assim como o ímpeto dos adolescentes, 
nos movem. Novos formatos de administração, novos 

TRADIÇÃO E 
MUDANÇAS. 

MUDANÇAS? 

cursos, novidades no incentivo científico e novos va-
lores dermatológicos também nos renovam. Porém, a 
experiência de tantos professores e toda a tradição não 
podem e não devem ser esquecidas. Não haveria futuro 
se não houvesse um passado, mas um passado que va-
lha a pena ser lembrado e com o qual a gente aprenda.

Com a continuidade da estrutura da Regional São 
Paulo (RESP), manteremos o que foi positivo até ago-
ra. Todas as ideias e projetos pertinentes foram e serão 
mantidos – sempre com a responsabilidade fiscal e fi-
nanceira que norteiam a nossa Regional. Agradeço em 
meu nome e em nome de toda a Diretoria a confiança 
em nós depositada para que pudéssemos continuar por 
mais dois anos, mantendo o que foi bom e inovando 
ainda mais.

Aguardo vocês no próximo evento da RESP, a 
3ª RDP – Reunião Dermatológica Paulista, Painel de 
Procedimentos em Vídeo (PPV), que será realizado 
no dia 20 de agosto, no World Trade Center (WTC), 
em São Paulo.■

Abraços,
Reinaldo Tovo
Presidente da SBD-RESP
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Gestão

VALORIZAR OS DERMATOLOGISTAS. 
A GRANDE PROPOSTA DA NOVA DIRETORIA DA RESP

Com 752 votos, a chapa Aproximar – Associar o 
Associado venceu as eleições da RESP para o biênio 
2017/2018. A transparência é um dos carros-chefe da 
gestão que a chapa vencedora pretende implementar 
nos próximos dois anos. Como o próprio nome da chapa 
indica, a ideia é integrar o associado, aproximá-lo cada vez 
mais do que ocorre na Regional São Paulo, bem como 
mostrar para a população em geral que o trabalho da 
RESP é sempre pautado pela ética e que a credibilidade 
é um valor inegociável para a entidade. Para atingir es-
ses objetivos, a Aproximar entende que a comunicação 
– seja via JD, site ou redes sociais – é um meio eficaz 
para divulgar cada vez mais o trabalho dos dermatologis-
tas e aumentar a troca de informações e de experiências 
entre eles.  

Outro ponto importante da nova gestão é a criação 
do Serviço de Atendimento ao Dermatologista (SAD).  
Segundo Dr. Ricardo Shiratsu, presidente eleito da 
RESP para o biênio 2017/2018, trata-se de um canal 
formado por profissionais que recebem e respondem 

às questões dos associados – como acontece no SAC 
das empresas. “Queremos ouvir anseios, opiniões, crí-
ticas e sugestões dos associados. Atualmente, esta-
mos discutindo o formato e o conteúdo dos próximos 
eventos da Regional. Será que os associados querem 
encontros maiores ou preferem algo menor, na sede?”, 
questiona Dr. Shiratsu. Com o SAD, os membros da 
RESP acompanham o funcionamento e os aspectos 
ligados à gestão da entidade e vão poder opinar sobre 
isso. A defesa profissional é outra questão crucial para 
a nova gestão. “Resumindo: há coisas que os asso-
ciados não sabem e há coisas que nós, da diretoria, 
precisamos saber”, afirma Dr. Shiratsu. 

Também é preciso deixar claro que todas essas 
estratégias levam em conta o que já vem sendo feito 
– e que está funcionando. É por isso que a continuida-
de é outra das diretrizes da gestão da Aproximar. “Va-
mos mudar apenas o que precisa ser alterado. Não há 
por que parar de fazer o que está dando certo”, finaliza 
Dr. Shiratsu. ■
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A chapa vencedora das eleições da Nacional é 
a Renovar SBD. E o Dr. José Antonio Sanches Junior, 
o presidente eleito para o próximo biênio. Entre suas 
propostas, a Renovar tem a defesa profissional como 
uma de suas metas. Por conta disso, pretende oferecer 
assessoria jurídica especializada para os associados. Ao 
lado do Dr. José Antonio Sanches Junior, também fazem 

>> Presidente  –  Ricardo Shiratsu
>> Vice-presidente – Sérgio Schalka
>> Secretária – Flávia Ravelli
>> Tesoureiro – John Verrinder Veasey
>> Coordenador de Promoções Científicas – Reinaldo Tovo Filho
>> Coordenadora de Comunicações – Luciana Archetti Conrado

QUEM É QUEM  
CHAPA APROXIMAR - ASSOCIAR O ASSOCIADO

parte da chapa: Dr. Sérgio Luiz Lira 
Palma (vice-presidente); Dra Maria 
Auxiliadora Jeunon Sousa (tesourei-
ra); Dr. Flávio Barbosa Luz (secretá-
rio-geral); Dr. Hélio Amante Miot (1º 
secretário) e Dra Sílvia Maria Schi-
midt (2ª secretária).

NA NACIONAL O ASSOCIADO TAMBÉM ESTÁ NO CENTRO DAS ATENÇÕES 

Ricardo Shiratsu
Presidente 

John Verrinder Veasey
Tesoureiro 

Sérgio Schalka
Vice-presidente 

Reinaldo Tovo Flho
Presidente 

Flávia Ravelli
Secretária 

Luciana Conrado
Coordenadora de 

Comunicações
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Este ano, a 2ª RDP – Reunião Dermatológica Paulis-
ta – Jornada Multisserviços ganhou um formato diferente. 
Realizada no último dia 7 de maio no WTC, em São Paulo, 
o evento, que contou com a participação dos 22 Serviços 
Credenciados do estado, teve seis blocos temáticos e apre-
sentação de 34 casos.

Sob a coordenação do Dr. John Veasey, responsável 
pelo Setor de Dermatoses Infecciosas da Santa Casa de São 
Paulo, o encontro foi um sucesso. Os casos foram apresen-
tados em arquivos de Power Point exibidos em um telão. E, 
diferentemente dos anos anteriores, o evento incluiu não só 
casos graves e raros, mas também aqueles que o dermato-
logista costuma ver no dia a dia do consultório e a evolução 
do quadro clínico, depois da abordagem do médico. Ao final 
de cada bloco, além dos comentários do expert convidado 
e da discussão com os presentes, houve um sorteio, com 
a votação da plateia, para premiar uma das apresentações 
com uma inscrição para a 21ª RADESP. A parte da manhã 
incluiu casos de dermatoses vasculares, de cirurgia derma-
tológica e de dermatoses infecciosas.

Segundo tempo
No período da tarde, depois da palestra do filósofo Cló-

vis de Barros Filho que falou sobre moral e ética, foi a vez dos 
blocos sobre dermatoses neoplásicas, terapêutica dermato-
lógica e medicina interna. Uma das discussões envolveu os 
dermatopatologistas convidados. Entre eles, estava a Drª 
Rute Lellis, responsável pela Dermatopatologia do Serviço 
de Dermatologia da Santa Casa de São Paulo. Ela, assim 
como a maioria dos presentes, aprovou o novo modelo da 
RDP e a participação dos dermatopatologistas.

“É uma iniciativa excelente, porque mostra que faze-
mos parte do mesmo grupo. Assim, podemos trocar co-
nhecimento e experiências”. Dr. Nelson Guimarães Proen-
ça, Professor Emérito de Dermatologia, considera benéfica 
a proximidade entre Dermatologia e Patologia. “No Brasil, 
essa relação extremamente próxima entre as especialidades 
vem desde a metade do século passado e contribui para a 
elevação do nível clínico dermatológico”.

Drª Norma Gondim, do Instituto Lauro de Souza Lima, 
de Bauru, em São Paulo, gostou bastante do encontro e co-

NOVO FORMATO DA JORNADA MULTISSERVIÇOS É UM SUCESSO

Destaque

OS VENCEDORES DA 2ª RDP
Estes foram os casos premiados com uma inscrição 
para a 21ª RADESP:

4BLOCO DERMATOLOSES VASCULARES
Histiocitose Intravascular 
Hospital do Servidor Público Estadual 
Apresentação: Ticiana de Abreu Castelo Branco Diniz

4BLOCO CIRURGIA DERMATOLÓGICA
Enxerto por Raspagem Epidérmica 
Hospital Universitário de Taubaté 
Apresentação: Beatriz Lopes Ferraz Elias

4BLOCO DERMATOSES INFECCIOSAS
Sífilis Maligna Precoce
Hospital Universitário Wladimir Arruda – UNISA
Apresentação: Bianca Pinheiro Bousquet Muylaert

4BLOCO DERMATOSES NEOPLÁSICAS
Linfoma NK
Complexo Hospitalar Padre Bento de Guarulhos
Apresentação: Simone de Sá Neto

4BLOCO A TERAPÊUTICA DERMATOLÓGICA
Iodeto de Potássio na Síndrome de Sweet
Hospital do Servidor Público Estadual
Apresentação: Yasmin Gama Abuawad

4BLOCO MEDICINA INTERNA
Eritema Elevatum Diutinum
Complexo Hospitalar Heliópolis 
Apresentação: Angela Sanderson 

mentou que ter o paciente presente pode ser muito eluci-
dativo para os médicos, mas costuma ser constrangedor 
para o paciente. Outro expert convidado, Dr. Silvio Alencar 
Marques, da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB-
-UNESP), em São Paulo, também achou a jornada muito 
produtiva por ter mobilizado todos os Serviços Credencia-
dos e por mostrar o que de fato acontece na Dermatologia 
nacional. Drª Priscila Araújo Cardoso Toma foi só elogios, 
mas fez um pedido: “Os casos apresentados mostraram 
a realidade do serviço público de saúde do Estado de São 
Paulo.Mas, nas próximas jornadas, seria interessante au-
mentar o tempo das discussões”.

Para o coordenador da jornada, Dr. John Veasey, o even-
to foi um sucesso: teve muitas inscrições, foi elogiado pelos 
participantes e bem aproveitado. E ele já está pensando na 
edição de 2017: “Quero incluir um bloco de laser e cosmia-
tria, além de uma sessão pró-diagnose para dermatologistas 
que atuam em consultórios exibirem seus casos. Assim, os 
experts presentes podem discuti-los”.■
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EM CASO DE EMERGÊNCIA
Preparar e atualizar os dermatologistas para lidar com 

urgências e emergências no consultório. Esse foi o foco do 
curso Situações Clínicas não Usuais no Cotidiano do Derma-
tologista, que aconteceu em maio, durante a 23ª Feira+Fó-
rum Hospitalar 2016, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Coordenado pelo médico anestesista e Diretor do De-
partamento de Defesa Profissional da Sociedade Brasileira 
de Anestesiologia Dr. Enis Donizetti Silva, que também é 
presidente da Fundação para a Segurança do Paciente, pelo 
presidente da SBD-RESP e Chefe de Equipe de Dermato-
logia do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, Dr. Reinaldo 
Tovo Filho, pelo Dr. Jayme de Oliveira Filho e pela Drª Flávia 
Ravelli, o curso foi ministrado por médicos anestesistas e 
intensivistas. A parte prática contou com manequins e três 
estações divididas em massagem cardíaca, DEA (desfibrila-
dor automático externo) e vias aéreas.

Dr. Enis Donizetti Silva afirmou que os participantes en-
tenderam bem a mensagem e se mostraram muito interes-
sados: “Perguntavam como poderiam melhorar, como in-
crementar a estrutura de seus consultórios, demonstrando 
preocupação genuína com a segurança do paciente”. A anes-
tesista Claudia Simões, que atua no Hospital Sírio-Libanês e 
no Hospital das Clínicas, que ficam em São Paulo, gostou da 
experiência: “Ser chamada para ministrar aulas como essas 
de hoje já é um reconhecimento. Fico lisonjeada”.  

O médico residente (R3) Enock Ferreira, que atua nos 
hospitais Sírio-Libanês, Samaritano e Oswaldo Cruz, tam-

EVENTOS
4Recicladerma - Curso De Atualização para  
Novos Sócios(Residentes)
Onde: Hotel Golden Tulip Park Plaza, São Paulo 
Quando:16 e 17 de julho (3º módulo); 06 e 07 de 
agosto (4º módulo); 27 e 28 de agosto (5º módulo); 
24 e 25 de setembro (6º módulo); 15 e 16 de outu-
bro (7º módulo); 19 e 20 de novembro (8 º módulo).

43ª Reunião Dermatológica Paulista –  
Painel De Procedimentos Ao Vivo
Onde: World Trade Center (WTC), São Paulo
Quando: 20 de agosto

bém na capital paulista, comentou: “A anestesia passeia por 
todas as áreas da Medicina. Ela é sinônimo de segurança e 
de conforto para o paciente. E os dermatologistas demons-
traram interesse, queriam também realizar o procedimento 
e não apenas assistir”. Com ele concorda o colega Lucas 
Lopes Coelho, também residente (R2) e atuando nos mes-
mos hospitais: “As pessoas se mostraram curiosas e muito 
interessadas em aprender. Eu narrava o que deveria ser feito 
e elas iam praticando com os manequins. A maior dúvida 
era mesmo sobre como ligar o desfibrilador”.

Dr. Reinaldo Tovo Filho adianta que neste segundo se-
mestre haverá nova edição do curso, a ser realizada na sede 
da SBD-RESP. A data será definida e divulgada futuramente.

4I Congresso Paulista Interligas  
de Dermatologia (I COPID)
Onde: World Trade Center (WTC), São Paulo
Quando: dia 2 de novembro

421ª RADESP – Reunião Anual dos  
Dermatologistas do Estado de São Paulo
Onde: World Trade Center (WTC), São Paulo
Quando: de 03 a 05 de novembro 

CURSOS NA SEDE DA SBD-RESP
4Fotografia 
Coordenadora: Dra. Maria Valeria Pinheiro
Quando: 09 de agosto, das 19 às 22h 

4 Inscrições e mais informações no site sbd-sp.org.br
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Quando se trata da capital paulista, que recebe a pró-
xima RADESP, os números são sempre grandiosos: com 
cerca de 12 milhões de habitantes, a cidade, que é a maior 
do Brasil, é mais populosa que muitos países. Conhecida 
como a Capital Latino-Americana da boa mesa, São Pau-
lo é a segunda maior cidade do planeta em gastronomia 
– perdendo apenas para Nova York, nos Estados Unidos.  
São cerca de 15 mil restaurantes, representando 52 tipos 
de cozinha, 500 churrascarias, 20 mil bares, 4.500 pizza-
rias, 60 restaurantes vegetarianos e 3.200 padarias. É em 
São Paulo que fica o D.O.M. (R. Barão de Capanema, 549), 
do chef Alex Atala, eleito um dos melhores restaurantes 
do mundo. A chef Helena Rizzo, que comanda a cozinha 
do Maní (R. Joaquim Antunes, 210), outra casa localizada 
na capital paulista, também foi eleita a melhor do mundo*.

Em termos de comércio, lazer e cultura, São Paulo 
também não faz feio se comparada a outras metrópoles: 
são 59 ruas especializadas em mais de 51 segmentos, 53 
shopping centers, 240 mil lojas, uma das dez ruas mais 
luxuosas do planeta (Oscar Freire) e a maior zona de co-
mércio popular do país (Rua 25 de Março). Atualmente, a 
cidade abriga 101 museus, 164 teatros, 39 centros cultu-
rais, 111 parques e áreas verdes, 282 salas de cinema, 9 
cineclubes, 11 casas de espetáculos (4 com grande capa-
cidade de público) e 282 salas de cinema*. 

 O que não falta é diversão e cultura para quem visita 
a cidade. Para facilitar a vida dos médicos que virão pres-
tigiar a RADESP, JD fez uma seleção especial com suges-
tões iniciais de pontos imperdíveis e, na próxima edição, 
traremos mais dicas. E fica o convite para voltar muitas ou-
tras vezes – porque São Paulo, certamente, merece mais 
do que uma visita. 

JARDINS – A ROTA DO LUXO
O ponto de partida é uma das regiões mais nobres 

da cidade. Está com vontade de tomar um café e de 
experimentar uma comidinha diferente? Há mais de 
50 anos, o Pão de Queijo Haddock Lobo (R. Haddo-
ck Lobo, 1408) oferece variedades do clássico quitute 
mineiro em opções salgadas e doces, além de uma de-
liciosa torta de limão. Lá perto, vale conferir as empana-
das da chef argentina Paola Carosella (do programa de 
TV MasterChef Brasil) no La Guapa (Al. Lorena, 1731). 
É também nos Jardins que fica o Santo Grão (R. Os-
car Freire, 413), onde se pode tomar um dos melhores 
cafés da cidade. O mesmo vale para o Suplicy Cafés 
Especiais (Al. Lorena, 1430), os grãos da marca, do tipo 
arábica, são cultivados em fazendas no interior de São 
Paulo e no cerrado mineiro. E como novembro é um 
mês quente, o negócio é se perder em uma das muitas 
sorveterias do bairro. Sugestões? No nº 957 da Rua Os-

SEDE DA 21ª RADESP, SÃO PAULO OFERECE MUITA DIVERSÃO
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car Freire fica a maior loja da rede norte-americana Ben 
& Jerry’s do mundo. E no nº 136 da mesma rua está a 
Bacio di Latte, com gelatos cremosos, como o que leva 
o nome da casa, feito com leite e creme de leite. 

Se a intenção é fazer compras, a Oscar Freire é a 
escolha perfeita. A rua concentra lojas de várias grifes 
estrangeiras e nacionais para homens e mulheres de 
todos os estilos. Há desde Versace e Roberto Cavalli, 
passando por Animale e Tufi Duek e lojas conceito  
Riachuelo, Melissa e Havaianas. Sem falar nas joalhe-
rias: H. Stern, Pandora, Jack Vartanian, Antonio Ber-
nardo, Bvlgari, Frattina e Sara Joias. 

Quando bater aquela fome, continue nos Jardins. 
O Myk (R. Peixoto Gomide, 1972) oferece receitas me-
diterrâneas contemporâneas e tradicionais da cozinha 
grega. Na mesma rua fica outro restaurante do grupo, 
o Kouzina (nº 1710), com cardápio que combina pratos 
leves, à base de legumes, grãos e saladas com carnes 
acompanhadas de tzatziki.  Se você gosta de comida 
árabe, vá direto para o Almanara (R. Oscar Freire, 523) 
que oferece clássicos como falafel, quibes e esfihas. 

Quer saborear uma picanha fatiada deliciosa? A 
Churrascaria Rodeio (R. Haddock Lobo, 1498) oferece 
isso e muito mais.  Quer conhecer um lugar descolado? 
A primeira unidade fora dos EUA do Serafina (Al. Lore-
na, 1705) tem varanda com mesas na entrada que atrai 
gente interessante. Experimente o risoto de parmesão 
cremoso. Quem gosta de comida japonesa, deve provar 
o JAM (R. Bela Cintra, 1929), que tem música ao vivo 

e oferece combinados como o kitayama com 37 itens. 
Para quem prefere lugares mais badalados, a esco-

lha é o Brown Sugar (R. Padre João Manuel, 1055), lugar 
moderninho com cozinha variada. Experimente o risoto 
de açafrão com ragu de ossobuco. Comida italiana? O 
Italy (Rua Oscar Freire, 450) tem preço justo e pratos de 
qualidade como a berinjela à parmigiana montada como 
uma torre e o famoso tiramisu. Se a intenção é uma 
experiência mais sofisticada, o restaurante Emiliano (R. 
Oscar Freire, 384) é o lugar. A casa está com um novo 
chef, o milanês Andrea Montella, e, entre as novidades, 
a entrada com vieira selada por fora com molho de uva 
passa.  Além do cardápio variado e de uma robusta carta 
de vinhos, o Figueira Rubayat (R. Haddock Lobo, 1738) 
é considerado um dos mais bonitos restaurantes da ci-
dade, graças ao ambiente e à arvore centenária e majes-
tosa que dá nome à casa e fica no centro do salão. 

CENTRO – TOUR CULTURAL
Você é daquelas pessoas que gosta de conhecer o 

centro das cidades que visita e observar a arquitetura 
e a história locais? Então, vá até o Pátio do Colégio 
onde foi erguida a primeira construção da cidade. Esse 
complexo histórico-cultural-religioso possui um simpáti-
co café onde é servido o “pão do pateo” e o saboroso 
café Pessegueiro. De lá, você pode ir para o Mosteiro 
de São Bento, especialmente se for um domingo. Isso 
por conta da tradicional missa dos monges que começa 
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Visitantes aproveitam para degustar as delícias do Mercado Municipal 
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às 10 horas ao som de canto gregoriano acompanhado 
por um órgão de tubos. Também vale conhecer ou re-
ver a Catedral da Sé com arquitetura neogótica e cripta 
aberta à visitação.

De lá, vá até o Theatro Municipal, um dos cartões 
postais da cidade, com projeto do arquiteto Ramos de 
Azevedo, que se inspirou na Ópera Garnier, em Paris. Há 
visitas guiadas diariamente, com inscrições a partir das 
10 horas. O Centro Cultural Júlio Prestes não está tão 
próximo, mas vale a visita. O complexo engloba a anti-
ga estação de trem, a Pinacoteca, sempre com ótimas 
exposições de arte, e a belíssima Sala São Paulo, que 
tem uma das melhores acústicas do mundo. 

Deu fome? O Mercado Municipal (R. da Cantarei-
ra, 306) não fica tão distante. Ícone gastronômico paulis-
tano, o Mercadão é a quarta atração mais procurada por 
turistas estrangeiros e o segundo lugar mais visitado por 
gente que vem de outras cidades do país. Motivos não 
faltam. Entre eles: várias barracas com frutas exóticas, o 
Brazuca, famoso sanduíche de mortadela, e o apetitoso 
bolinho de bacalhau. 

Capa

25 DE MARÇO – PODE VIR QUE TEM 
Já que a RADESP acontece em novembro, uma 

boa ideia é aproveitar para renovar os enfeites de Natal. 
Maior centro comercial da América Latina, a Rua 25 de 
Março é o lugar certo para isso. Caótica e divertida, é 
um shopping a céu aberto. Sua origem data do século 
19 pelas mãos dos imigrantes árabes, que abriram as 
primeiras lojas no lugar. A fama veio bem mais tarde, 
nos anos 1960.  Na época, fortes enchentes fizeram os 
comerciantes perder muitas mercadorias. Na tentativa 
de reverter parte do prejuízo, venderam o que consegui-
ram salvar a preços muito baixos.  O sucesso foi tanto 
que a política da “liquidação” virou regra. A quantidade 
de lojas de acessórios, especialmente de bijuterias e de 
bolsas, é enorme, mas há também armarinhos, pape-
larias, lojas de tecidos, de fantasias e de brinquedos, 
entre outras. 

A região não tem muitas opções gastronômicas 
nem comida de rua. Mas nas imediações se escondem 
lugares interessantes como o Monte Líbano (R. Cava-
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Capa

lheiro Basílio Jafet, 38 - 1º andar). Lá você pode se sen-
tar na varanda e comer arroz com cordeiro ou deliciosas 
esfihas. Já as empadas da Casa Godinho (Rua Libero 
Badaró, 340), que fica um pouquinho mais longe da mu-
vuca, pedem uma parada estratégica. O Café Girondino 
(R. Boa Vista, 365), uma das casas mais antigas de São 
Paulo, oferece salgados variados e doces vistosos. 

AVENIDA PAULISTA – A CARA DA CIDADE
Na edição anterior, JD mostrou o que acontece na 

Paulista aos domingos: fechada para carros, a rua é 
tomada por artistas de rua, barracas de artesanato e 
por gente passeando ou fazendo exercícios.  Mas a 
Paulista oferece muito mais. O principal acervo de arte 
da América do Sul, por exemplo, fica lá. No nº 1578, 
o MASP (Museu de Arte Moderna de São Paulo) foi 
desenhado pela arquiteta italiana Lina Bo Bardi e tem 
obras de Van Gogh, Renoir, Monet, Manet, Degas e 
de brasileiros como Candido Portinari e Anita Malfatti. 
Depois, passe na lojinha para comprar um souvenir e 
almoce no simpático restaurante do museu. Aos do-
mingos, o vão livre dá espaço para uma feira de anti-
guidades que é uma das mais famosas da cidade e um 
paraíso para colecionadores e curiosos.

No comecinho da avenida, no nº 37, fica a Casa das 
Rosas, centro cultural dedicado à literatura. Projetada 
por Ramos de Azevedo, trata-se de uma mansão em 
estilo clássico francês com trinta cômodos, edícula, jar-
dins, quadras e pomar. Aproveite para curtir o tranquilo 
Caffè Ristoro e saborear uma torta. E já que o assunto é 
literatura, a Paulista também concentra ótimas livrarias: 
Martins Fontes (nº 509), Fnac (nº 901) e Cultura (nº 
2073). Um ótimo programa para conferir as novidades e 
tomar um café. 

A avenida mais famosa também possui três sho-
ppings centers. O primeiro fica quase em seu início, o 

Pátio Paulista (R. Treze de Maio, 1947) tem diversas op-
ções de clínicas de estética, três sorveterias gourmet e 
o luxuoso cinema PlayArte Splendor, que oferece 37 
rótulos de vinhos. O Shopping Center 3 é o de mais fá-
cil acesso, pois fica em plena Avenida Paulista (nº 2064). 
Possui grandes redes de fast food e restaurantes exclu-
sivos, com salão próprio, além de docerias e de cafés. O 
Cine Bristol transformou-se no Multiplex Bristol, com 
sete salas. Inaugurado no final de 2015, o Shopping Ci-
dade São Paulo é o caçula da Paulista (fica no nº 1230): 
tem área verde, vasta praça de alimentação, muitas gri-
fes masculinas e femininas como Cavalera, John John, 
Coach, Antix e Osklen.

Tanto na avenida quanto nas ruas paralelas há inú-
meras opções gastronômicas. Para quem gosta de ver 
e ser visto, o Spot (Al. Ministro Rocha Azevedo, 72) é o 
local. Não raro você esbarra em alguma celebridade e o 
cardápio é caprichado. Tente a salada niçoise de atum. 
Já no Jiquitaia (R. Antonio Carlos, 268), você encontra 
pratos brasileiros como moqueca de peixe com camarão 
ou baião de dois.  No Mestiço (R. Fernando de Albuquer-
que, 277), que faz um mix de cozinha baiana e asiática, 
não perca o krathong-thong (cestinhas tailandesas de 
massa crocante recheadas de frango e milho ao tempe-
ro de especiarias), um clássico da casa. 

Se quiser experimentar os famosos food trucks há o 
Calçadão Urbanóide, que funciona em um antigo esta-
cionamento. O acesso pode ser feito pela Rua Augusta 
ou pela Rua Frei Caneca. Acontece diariamente e há op-
ções de comida tailandesa, italiana e até cubana, sem 
falar na tapioca, no cachorro quente e no acarajé.

PARQUES – VERDE A PERDER DE VISTA
Muito procurado por quem mora e visita São Pau-

lo, o Parque do Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral 
s/nº) é uma das mais importantes áreas verdes, de 
cultura e de lazer da cidade. Em seus 1,6 milhão de 
m² acomoda a Fundação Bienal, o Museu Afro Bra-

MASP: um dos principais cartões postais da cidade 

O Parque Villa-Lobos é um dos mais visitados de São Paulo
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sil, o MAM (Museu de Arte Moderna) e a Oca, que 
abriga mostras temporárias. Há também o planetário 
e o auditório, palco de shows e de concertos. Para se 
alimentar, uma das opções é o bonito restaurante do 
MAM, o Prêt-noMAM. Sob a marquise, há também  
lanchonete/restaurante e inúmeros comerciantes au-
tônomos registrados pela prefeitura. No Ibirapuera 
também é possível alugar bicicletas.

Outro parque querido pelos paulistanos é o 
Villa-Lobos (Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001), 
que fica no Alto de Pinheiros. Com 732 mil m², 
possui ciclovia, quadras, campos de futebol, “play-
ground” e bosque com espécies da Mata Atlântica. 
Lá também está o Orquidário Ruth Cardoso, um 
achado para quem admira flores e o Ouvillas, espa-
ço para relaxar ao som das obras de Heitor Villa-Lo-
bos. O parque também oferece aluguel de bicicle-
tas. Não há muitas opções de alimentação, mas é 
permitido fazer piqueniques. 

Já o Burle Marx (Av. Dona Helena de Moraes s/
nº) fica no Morumbi. Tombado pelo Patrimônio Histó-
rico, tem 138 mil m² e edificações de história e arqui-
tetura valiosas como a "Casa de Taipa e Pilão”. Ótima 
opção para relaxar, ler ou caminhar. Aos sábados, há 
uma pequena feira livre. Também são oferecidas au-
las de tai-chi-chuan, ioga e pilates no local. Uma novi-
dade do Burle Marx é o Food Park que acontece aos 
sábados e domingos com food trucks que vendem o 
melhor da comida gourmet sobre rodas. 

ESTÁDIOS E MUSEU DO FUTEBOL –  
COM A BOLA NO PÉ

Estádio do Palmeiras, o Allianz Parque (Av. Francis-
co Matarazzo, 1705), merece uma visita.  Considerada a 
mais moderna arena da América Latina, o Allianz não só 
é palco de partidas de futebol, mas também de grandes 
shows. Aos sábados e domingos – quando não há jogos 
– são realizados tours pelo local a partir das 10 horas e 
os ingressos podem ser comprados com antecedência 
pelo site. Bem ao lado, fica o Bourbon Shopping (R. 
Palestra Itália, 500) com várias opções de restaurantes, 
lanchonetes, lojas, cinemas e teatro.

No tradicional e belo Estádio do Pacaembu (Pra-
ça Charles Miller s/nº) se encontra o Museu do Fute-
bol. Nele é possível visitar exposições temporárias ou 
caminhar pelo “percurso do torcedor”, composto por 16 
etapas. Na Futebol SuperStore é possível encontrar 
camisetas de times nacionais e estrangeiros e muitos 
produtos ligados ao esporte. Já o Café do Torcedor é 
uma filial do famoso Bar Brahma.  

Se a intenção é conhecer a Arena Corinthians (Av. 
Miguel Ignácio Curi, 1110), mais conhecida como Itaque-
rão, o destino é a Zona Leste. Vá de metrô e desça na 
Estação Itaquera. Com estrutura retangular e 43 metros de 
altura, o estádio, que tem capacidade para 48.234 pesso-
as, inclui dois edifícios: o principal, no lado oeste, e outro 
no lado leste. Por enquanto, não é possível fazer um tour 
pela arena, mas se tiver fome, não se preocupe, porque há 
várias opções de alimentação lá dentro. 

Capa

Allianz Parque, a mais moderna arena da América Latina
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21ª Reunião Anual de Dermatologia 
do Estado de São Paulo (RADESP)

Onde: World Trade Center (WTC), em São Paulo
Quando: de 3 a 5 de novembro
Inscrições e mais informações no site sbd-sp.org.br

SHOPPINGS CENTERS –  
PARAÍSOS DAS COMPRAS

Inaugurado em maio de 2008, o Shopping Cidade 
Jardim (Av. Magalhães de Castro, 12000) trouxe para São 
Paulo um conceito inspirado nas ruas mais elegantes do 
mundo. É o primeiro shopping center aberto da cidade. O 
projeto arquitetônico e paisagístico apresenta cinco pisos 
de lojas voltadas para áreas abertas, proporcionando ao 
frequentador a sensação de passear ao ar livre. Com cerca 
de 200 lojas, o shopping tem opções de moda, de serviços 
e de entretenimento. Seu mix reúne restaurantes estrela-
dos e localizados nos terraços e entre os jardins internos, 
além de marcas nacionais e internacionais consagradas, 
algumas delas exclusivas como Emilio Pucci, Fendi e 
Jimmy Choo. 

Aberto em 1966, o Shopping Iguatemi (Av. Brigadei-
ro Faria Lima, 2232) é o mais antigo da cidade. Seu forte é 
moda, já que é o shopping com o maior número de grifes 
nacionais e internacionais:  Tiffany, Christian Louboutin, 
Gucci e DVF (Diane Von Furstenberg). Entre seus restau-
rantes estão o Armani Café, o Piselli Sud, a filial da tradi-
cional churrascaria Rodeio e o Manioca, misto de restau-
rante e café, “irmão” do premiado Maní. 

Na Zona Sul, fica o Morumbi Shopping (Av. Roque 
Petroni Júnior, 1089), que já foi eleito o mais completo da 
cidade, graças as suas 483 lojas e suas várias opções cul-
turais e gastronômicas. Há também o Hotzone, parque de 
diversões eletrônicas e o Play Space, espaço voltado para o 
público infantil. É nele que está a única Apple Store da cida-
de, assim como a Under Armour e a loja física da Natura. 

Um dos mais novos e também com DNA fashion, o 
JK Iguatemi (Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041) 
tem 151 lojas como Chanel, Armani, Dolce & Gabbana, 
GAP, Coach e Miu Miu, e 36 opções gastronômicas. Os 
clientes podem alugar bicicletas, skates e patinetes que 
podem ser usados no Parque Mário Pimenta Camargo 
ou Parque do Povo (Av. Henrique Chamma, 420), locali-
zado ao lado. As oito salas de cinema do JK são um capí-
tulo à parte: seis delas são VIP e equipadas com poltronas 
reclináveis, luminárias e serviço de bar durante a sessão. 
As outras duas oferecem tecnologia 4D e IMAX, respecti-
vamente. Emoção garantida! ■

 *Informações do site visitesaopaulo.com

Capa

O Shopping Morumbi tem mais de 483 lojas 

Shopping Cidade Jardim: sensação de estar passeando ao ar livre 
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Está marcada para o próximo dia 20 de agosto a  
3ª Reunião Dermatológica Paulista (RDP). Este ano, o 
evento coordenado pelo Dr. Ricardo Shiratsu, vice-pre-
sidente da Regional São Paulo, traz uma novidade: o 
Painel de Procedimentos em Vídeo (PPV). A ideia é apre-
sentar aos presentes, por meio de imagens exibidas em 
um telão, o que há de mais atual e eficaz em três gran-
des áreas: cirurgia, cosmiatria e laser. “As sessões serão 
focadas na discussão que acontece logo em seguida. 
Cada uma terá meia hora de duração: 8 minutos para o 
vídeo e os 22 restantes ficam para dúvidas e opiniões 
da plateia”, diz Shiratsu. A apresentação dos casos será 
feita por profissionais reconhecidos em suas áreas. “Por 
ser uma proposta diferente, nossa expectativa é de que 
o público será grande. Eventos com participação da pla-
teia sempre fazem sucesso e esse será o último do ano 
nesse formato”, finaliza Shiratsu. ■

3ª RDP E I COPID: MUITO CONTEÚDO E TROCA DE EXPERIÊNCIAS

3ª RDP – Reunião Dermatológica Paulista - 
Painel de Procedimentos em Vídeo (PPV)
Onde: World Trade Center (WTC), São Paulo
Quando: 20 de agosto 
Inscrições e mais informações no site sbd-sp.org.br

Formação

20 D E  A G O S T O
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Formação

Em 2 de novembro, no WTC, um dia antes do início 
da 21ª RADESP, acontece I Congresso Paulista Interligas 
de Dermatologia (I COPID).  O evento surgiu a partir da 
colaboração das Ligas de Dermatologia das melhores e 
mais conceituadas faculdades de Medicina públicas e 
privadas do país.  

Trata-se de um típico encontro interligas, organiza-
do por e para estudantes, mas pelo alto teor científico 
também receberá inscrições de residentes de Serviços 
Credenciados e de dermatologistas da SBD. “Já exis-
tem congressos similares de áreas como Oncologia e 
Psiquiatria, mas esse é o primeiro encontro totalmente 
voltado para acadêmicos interessados em se especia-
lizar em Dermatologia”, explica Camila Dantas, que é 
presidente do I COPID e cursa o 3º ano da Faculda-
de de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual 
Paulista (FMB – UNESP). Além dela, outros 13 estudan-
tes estão envolvidos na organização do congresso que, 
segundo Camila, é um evento pré-RADESP. “O apoio 
da Sociedade Brasileira de Dermatologia - Regional São 
Paulo (SBD-RESP) e da 21ª RADESP foi fundamental 
para colocar o projeto de pé”, conta.

A programação reúne os maiores nomes do país 
em pesquisa científica, educação e atuação médica e vai 

INICIATIVA PIONEIRA

I Congresso Paulista Interligas de Dermatologia (I COPID)
Onde: World Trade Center (WTC), São Paulo
Quando: dia 2 de novembro
Inscrições e mais informações no site sbd-sp.org.br

4Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo (FMUSP)

4Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB-UNESP)

4Faculdade de Medicina do ABC (FMABC)

4Faculdade de Ciências Médicas da Universidade 
Estadual de Campinas (FCM-UNICAMP)

4Faculdade de Medicina da Universidade 
de Mogi das Cruzes (FMUMC)

4Faculdade de Medicina da Universidade 
São Francisco (USF)

4Faculdade de Medicina da Universidade 
Cidade de São Paulo (UNICID)

4Faculdade de Ciências Médicas e da 
Saúde de Sorocaba (PUC-SP)

4Faculdade de Medicina da Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas (PUC-CAMPINAS)

4Faculdade de Medicina da Universidade 
de Santo Amaro (UNISA) 

4Escola Paulista de Medicina (UNIFESP)

criar um espaço de aprendizado e de discussão sobre os 
mais variados e atuais assuntos relacionados à Derma-
tologia. Entre os temas apresentados: melanoma, pso-
ríase, acne, manifestações dermatológicas do HIV/AIDS 
e do HPV e cosmiatria, entre outros.

As inscrições podem ser só para o I COPID ou in-
cluir também a 21ª RADESP. O primeiro lote termina no 
próximo dia 10 de setembro. ■

TIME DE PRIMEIRA
Estas são as instituições que estão participando do I COPID:
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Evento

CONFRATERNIZAÇÃO NA 
SANTA CASA DE SÃO PAULO 
COMEMORA O DIA MUNDIAL 

DO ALBINO

Albinismo além do que se vê – esse foi o nome da 
comemoração realizada no sábado, dia 11 de junho, com 
um grupo de pacientes na Santa Casa de São Paulo. Nem a 
temperatura muito baixa, até para os padrões paulistanos, 
atrapalhou o evento que também contou com palestras. 
Os presidentes da SBD e da RESP, Dr. Gabriel Gontijo e Dr. 
Reinaldo Tovo Filho, respectivamente, também participa-
ram do encontro. Na ocasião, foram exaltados os talentos 
e as conquistas das pessoas com albinismo e a união à 
luta contra os desafios que elas enfrentam, antecipando as 
comemorações oficiais de 13 de junho, o Dia Mundial do 
Albino, que foi instituído pela ONU ano passado.

Há seis anos, a Clínica de Dermatologia da Santa 
Casa de São Paulo e o Departamento de Oftalmologia 
instituíram o Programa Piloto Pró-Albinos, que, atu-
almente, trata de cerca de 200 pacientes. Dr. Marcus 
Maia, responsável pelo projeto, abriu as comemorações 
pedindo desculpas aos pacientes, pois o convite envia-
do a eles estava com as letras muito pequenas, e os 
albinos têm problemas de visão: “Como podem perce-
ber, estamos constantemente aprendendo com vocês e 
prometo que o próximo convite será diferente”.

Dr. Tovo falou sobre a importância do projeto que co-
meçou com o apoio da RESP: “Só temos a agradecer ao 
Dr. Maia e à Santa Casa, que se preocuparam em olhar 
para esses pacientes de maneira mais interessada. É 
uma honra estar aqui hoje e participar dessa comemo-
ração”. Já Dr. Gabriel Gontijo reforçou a importância de 
divulgar o programa para os serviços de dermatologia do 
país inteiro: “Sem dúvida, é algo que merece ser replica-
do. Abracei a causa e quero enaltecer todos os profissio-
nais envolvidos nela”.

Em seguida, Dr. Maia e a Drª Carolina Marçon, que 
também é da equipe do projeto, falaram sobre as carac-
terísticas do albinismo para uma plateia atenta. Dr. Maia 
citou Salif Keita, cantor africano do Mali que é albino e a 
principal voz mundial sobre o tema. Ele destina parte de 
seu tempo e dinheiro para a Fundação Global Salif Keita, 
que foi criada em 2005 nos Estados Unidos e se dedica ao 
tratamento e à inclusão social de pessoas com albinismo. 

“Uma das frases que mais ouvimos no consultório é 
‘Será que vou ter um filho albino?’”, contou Dr. Maia. Para 
dar uma resposta a esses pacientes, seria preciso fazer 
o sequenciamento genético, algo que não é possível por 
falta de equipamentos apropriados. Porém, graças a um 
contato da Drª Carolina, a Santa Casa fez uma parceria com 
o biólogo espanhol Lluis Montoliu, que faz essa pesquisa 
no National Center for Biotechnology, em Madri. 

Parte dos pacientes posa para fotos ao lado dos médicos

Dr. Gabriel Gontijo, com uma das pequenas pacientes no colo,  
ao lado do Dr. Reinaldo Tovo Filho

Dr. Tovo ao lado de Andrezza Aguida Cavalli (dir.)  
e de outra paciente

Plateia assiste ao vídeo interessada nas informações
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Evento

Drª Giceli Rinaldo, Chefe do Departamento de Visão 
Subnormal, e Dr. Ronaldo Sano, Coordenador do Setor de 
Oftalmologia e do Projeto Pró-Albinos, os dois do Depar-
tamento de Oftalmologia da Santa Casa, falaram sobre 
os problemas de visão que acometem os albinos, como 
o movimento rápido e involuntário dos olhos, estrabismo, 
miopia, hipermetropia e fotofobia, e como tratá-los.   

O fotógrafo mineiro Gustavo Lacerda, que lançou o 
premiado livro “Albinos” em 2014, também participou do 
encontro e aproveitou para clicar alguns dos presentes.  
“Fotografia é luz e é interessante trazer aqueles que ficam 
à sombra, literalmente, para a luz”, declarou.

A paciente Andrezza Aguida Cavalli foi uma das 
primeiras a se interessar em encontrar outras pessoas 
com albinismo e usou o antigo Orkut para isso. Hoje, ela 
é conhecida pelo seu engajamento para dar mais visibi-
lidade aos albinos e por ter participado de vários edito-
riais de moda: “Fui fotografada para a campanha de um 
creme anti-idade que tinha vários tipos de mulher. Uma 
pessoa comentou no Instagram que estavam enganan-
do o público, pois apesar dos meus cabelos brancos, 
dava para notar que eu era jovem. Ou seja, tem gente 
que ainda desconhece o albinismo”.

O professor de inglês e literatura, com doutorado em 
dramaturgia norte-americana pela Universidade de São 

Paulo (USP), Roberto Bíscaro, foi muito aplaudido com a 
palestra  Desafios e Superação: Experiência de uma Pes-
soa com Albinismo. Bíscaro, que é autor do blog Albino 
Incoerente, declarou: “Não podemos nos vitimizar e focar 
só nas coisas que mais nos machucam porque, como tudo 
na vida, há a parte boa, que compensa”. 

Fechando o encontro, foi exibido um vídeo com de-
poimento do embaixador do evento, o músico Hermeto 
Pascoal que declarou em um trecho: “Eu gosto muito da 
minha cor. Acho que ela que me influencia para fazer mui-
tas coisas. Nunca senti preconceito, porque quem sente 
preconceito não se sente feliz consigo mesmo. Para mim, 
os momentos que são aparentemente mais difíceis são os 
mais maravilhosos. Porque são a provação. E o mundo é 
provação, meu amigo”. ■
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Homenagem

O ano começou bem para os médicos de São Paulo. Só 
nos primeiros meses de 2016, três grandes nomes da Me-
dicina do estado foram homenageados: Prof. Dr. Reinaldo 
Tovo, Dr. Luiz Carlos Cucé e Dr. Samuel Mandelbaum.

A Sociedade Brasileira de Dermatologia e a Regio-
nal São Paulo homenagearam o Prof. Dr. Reinaldo Tovo  
(acima, no centro) durante o Melanoma Day, evento re-
alizado na capital paulista nos dias 13 e 14 de maio. Pro-
fessor Emérito da Faculdade de Medicina da Universida-
de de São Paulo (USP) e atuando há 66 de seus 93 anos, 
Dr. Tovo recebeu a homenagem com muito entusiasmo, 
ao lado de seus familiares.

GRANDES NOMES LIGADOS À DERMATOLOGIA PAULISTA 
RECEBEM RECONHECIMENTO 

Dr. Tovo rodeado pelos familiares e pelo Presidente da SBD, Dr. Gabriel Gontijo

Dr. Tovo atuou como cirurgião geral e vascular, foi su-
bespecialista em Radiologia Vascular e Intervencionista e 
um dos profissionais que introduziu essa especialidade 
no país. Sempre apoiou a SBD na área de diagnóstico de 
lesões vasculares, de flebologia, de tumores cutâneos e 
de lesões hemangiomatosas, assim como em cirurgias 
dermatológicas e em diagnósticos por imagem. 

Foi um enorme prazer para a RESP homenagear o 
Prof. Dr. Reinaldo Tovo, um exemplo a ser seguido como 
médico, pai, avô e membro de uma família, que está em 
sua terceira geração de médicos. Atualmente, há oito pro-
fissionais atuantes. ■
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Homenagem

HOMENAGEM NOS EUA

MEDALHA ANCHIETA

Alguns dias antes, em 6 de maio, foi a vez do Dr. Sa-
muel Mandelbaum, Chefe do Serviço de Dermatologia 
do Hospital Universitário de Taubaté – UNITAU receber 
uma homenagem. Por conta do projeto Dermacamp, ele 
foi um dos homenageados no Treating The World Well, 
evento realizado em Kansas, nos Estados Unidos. Pro-
movida pela SouthWest Technologies, do químico e pes-
quisador Prof. Dr. Edward Stout, a solenidade destaca 
projetos e pessoas que, de alguma maneira, contribuem 
para deixar o mundo melhor. 

Dr. Mandelbaum conta que estiveram presentes mé-
dicos, enfermeiros e pessoas interessadas em cicatriza-
ção de todo o país. “Ficamos muito emocionados com 
a lembrança e a homenagem e agradecidos por poder 
divulgar esse trabalho pioneiro iniciado no Brasil há 15 
anos”. Além disso, Dr. Manbelbaum ministrou uma pa-
lestra sobre o trabalho de promoção de integração social 
e qualidade de vida que é realizado com as crianças do 
Dermacamp, principalmente as portadoras de Epidermó-
lise Bolhosa. “Falamos sobre todos os aspectos, desde 
a inscrição dos pequenos pacientes e de suas famílias, 

exibimos vídeos mostrando o acampamento em pleno 
funcionamento, o que sensibilizou a todos. Também enfa-
tizamos a importância fundamental do apoio irrestrito que 
a SBD RESP dá ao Dermacamp. Sem esse suporte, não 
seria possível colocar esse projeto de pé”, finaliza.

Vale lembrar que o Dermacamp já ganhou outros 
dois importantes prêmios internacionais: o Members 
Making a Difference Award da American Academy of Der-
matology (AAD), em 2004 – foi nessa época, aliás, que o 
Dr. Stout tomou conhecimento do projeto. Sete anos de-
pois, em 2011, o Dermacamp ganhou o Prêmio Mundial 
de Responsabilidade Social em Dermatologia. 

Dr. Samuel Mandelbaum

Dr. Luiz Carlos Cucé

Na noite de 8 de abril, foi a vez do Dr. Luiz Carlos 
Cucé ser homenageado com a Medalha Anchieta e o 
Diploma de Gratidão da Cidade de São Paulo, o que o 
torna “Cidadão Paulistano”, a mais alta condecoração da 
Câmara Municipal de São Paulo. Sua indicação foi feita 
pelo vereador Paulo Frange.

Formado em Medicina pela Escola de Medicina e 
Cirurgia do Rio de Janeiro, em 1960, com doutorado em 
Ciências (Medicina Legal) pela Universidade de São Pau-
lo (USP), atualmente Dr. Luiz Carlos Cucé é professor 
titular emérito de Dermatologia da USP e professor titu-
lar da Faculdade de Medicina da Universidade de Santo 
Amaro (UNISA). 

“Eu me senti muito lisonjeado, pois são poucas 
as pessoas que recebem essa medalha. E eu batalhei 
muito pela Dermatologia e essa homenagem mostra 
um pouco do reconhecimento por esse trabalho. Fiquei 
emocionado, com a voz embargada e, como fui o último 
a falar, achei que não conseguiria pronunciar nenhuma 
palavra”, conta. 

Vários dermatologistas estiveram presentes ao 
evento. Falaram em nome deles o Prof. Evandro Rivitti, 
a reitora da UNISA, Profª Margareth Priel, e o Prof. Jay-
me de Oliveira Filho, membro da comissão científica da 
RESP, que fez o discurso que condecorou Dr. Cucé. ■
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Artigo

ESPOROTRICOSE ZOONÓTICA EM SÃO PAULO
John Veasey

A esporotricose é uma micose causada por diferen-
tes espécies do gênero Sporothrix, fungo com distribui-
ção cosmopolita, principalmente em países tropicais e 
subtropicais, que acomete seres humanos e várias es-
pécies de animais domésticos e silvestres. Atualmente, 
a esporotricose é considerada endêmica na cidade do 
Rio de Janeiro devido à transmissão pelo contato com 
felinos doentes. Os gatos apresentam alto potencial de 
transmissão zoonótica como fonte de infecção, uma vez 
que as leveduras viáveis estão presentes em grande 
quantidade nas lesões cutâneas e de outros tecidos. A 
transmissão pode ocorrer pelo contato com o exsudato 
das lesões, mordeduras ou arranhaduras de gatos enfer-
mos. Os hábitos sociais desses animais, que costumam 
viver em grupo e têm o costume de se esfregar uns nos 
outros, é outro fator que colabora para a disseminação da 
esporotricose – não só entre eles, mas também entre a 
população humana.  

 Além do Rio de Janeiro, outras cidades das regi-
ões Sul e Sudeste têm enfrentado casos de esporo-
tricose zoonótica. Em 2015, o Boletim Epidemiológico 
Paulista (BEPA 2015;12(133):1-16) relatou um surto em 
Itaquera, bairro da Zona Leste de São Paulo. A partir 
de uma denúncia, o Centro de Controle de Zoonoses 
(CCZ) realizou uma busca ativa na região e encontrou 

114 felinos com esporotricose, 68% com isolamento 
do fungo a partir de lesões cutâneas e os demais por 
critérios epidemiológicos. Além disso, 13 pessoas que 
tiveram contato com esses animais foram diagnosti-
cadas com a doença e encaminhadas ao Instituto de 
Infectologia Emílio Ribas para tratamento adequado. 
Quando um animal é diagnosticado e tratado com a 
doença em estágio inicial, é possível que evolua para a 
cura. Caso vá a óbito, a incineração é obrigatória, pois, 
se o animal for enterrado, há a perpetuação do fungo 
no ambiente.  

Em seres humanos, as apresentações clínicas da 
esporotricose zoonótica  são, em sua maioria, semelhan-
tes às formas clássicas cutâneo-linfática ou cutânea fixa. 
Entretanto, casos atípicos e bizarros em adultos e em 
crianças têm sido cada vez mais relatados e os dermato-
logistas devem estar preparados para diagnosticar essas 
manifestações clínicas incomuns. O tratamento da espo-
rotricose pode ser realizado tanto com itraconazol quan-
to com solução saturada de iodeto de potássio. As duas 
medicações apresentam nível de evidência IIA e têm ex-
celente resposta terapêutica. Seguem alguns casos de 
adultos e crianças com esporotricose zoonótica atendi-
dos no ambulatório de Micoses Profundas da Clínica de 
Dermatologia da Santa Casa de São Paulo.
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PALAVRA DE ESPECIALISTA
“Atuo como médica dermatologista e sanitarista na 

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Há três 
anos o Hospital Emílio Ribas fez uma parceria com o 
Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Assim, o CCZ 
detecta os casos da doença e encaminha as pessoas 
para tratamento conosco. Nesse período, atendemos 
78 casos e notamos que eles estão aumentando. Es-
pecialmente na área mencionada pelo Dr. John Veasey: 
Itaquera e Itaim Paulista. Após confirmação do diagnós-
tico, o tratamento dura em média seis meses e é feito 
com antifúngico itraconazol. A doença não é de difícil 
trato, mas se torna grave para doentes imunossuprimi-
dos, como portadores do HIV. 

Infelizmente, creio que esse problema de saúde pú-
blica aumente por falta de controle da doença por parte 
das autoridades. A esporotricose é considerada a maior 
infecção zoonótica por animais no mundo. Geralmente, 
a pessoa descobre que seu gato tem a doença e o aban-
dona nas ruas. Ou o mata, como, infelizmente, muitos 
vêm fazendo, sem cremar o corpo, que é o correto. Com 
isso, a doença vai se alastrando.“

Luiza Keiko M. Oyafuso é Mestre e Doutora pela 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e exerce os 
cargos de supervisora de equipe técnica em saúde do 
Instituto de Infectologia Emílio Ribas e Profª Assistente 
da Fundação Universitária do ABC. ■

Polimorfismo de lesões da esporotricose zoonótica em pacientes que se contaminaram pelo mesmo gato doente

1) lesão sarcoídea em dorso nasal | 2) quadro clássico cutâneo-linfático | 
3) aspecto infiltrado em cavo de pé direito | 4) cancro esporotrítico

1 2 3 4

Esporotricose cutânea fixa em braço esquerdo de criança, 
acompanhado de eritemas nodosos em membros inferiores

Coleta de material em gato doente FONTE: BEPA 
2015;12(133):1-16
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Perfil

Foi graças ao patrocínio da Regional São Paulo que 
a carateca paulistana Winny Dias conseguiu participar da 
Etapa Classificatória do Campeonato Brasileiro de Karate, 
que aconteceu de 7 a 9 de julho, em Porto Alegre, no Rio 
Grande do Sul. Winny tem ictiose lamelar, um distúrbio 
cutâneo hereditário.

Com 28 anos, Winny é faixa laranja e faz parte da 
equipe da Federação Paulista de Karate e, como muitos 
atletas brasileiros, sofria com a falta de patrocínio.  “Te-
nho direito a auxílio saúde por causa do meu problema, 
mas não recebo nenhuma ajuda como atleta. Em Taboão 
da Serra (SP), onde moro, não temos apoio de nenhum 
órgão do governo. Não temos nem mesmo equipamen-
tos básicos para treinar”, conta.

Determinada a participar da competição em Porto 
Alegre, ela resolveu procurar o Dr. Samuel Mandelbaum, 
que organiza o Dermacamp. Winny participa do projeto 
desde a primeira edição, em 2001, quando ainda era ado-
lescente. “Dr. Samuel sugeriu que fizéssemos uma ‘va-
quinha’ na internet com os demais participantes, mas o 
evento estava se aproximando e não conseguimos avan-
çar muito. Aí pensamos em recorrer à SBD-RESP”, conta, 
dizendo que o apoio da Regional São Paulo foi fundamen-
tal para garantir sua participação no campeonato.

Dr. Reinaldo Tovo Filho, presidente da SBD-RESP, ex-
plica por que a entidade está apoiando Winny: “A Derma-
tologia de São Paulo se sente honrada e prestigiada em 
poder patrociná-la. É obrigação dos órgãos governamen-
tais patrocinar qualquer ação de saúde – e entendo por 
saúde também o esporte. Winny é uma vencedora diante 
de todas as adversidades que vem enfrentando. Entre 
elas, uma doença dermatológica diferente. Ela vem supe-
rando cada obstáculo e, durante as competições, repre-
senta todos os pacientes com doenças dermatológicas 
incapacitantes. Que outras instituições possam promover 
essas atividades também”.

ORGULHO E PRECONCEITO
Mas afinal de contas, por que uma garota com sé-

rios problemas de pele escolheria um esporte de contato 
como o caratê? Ela conta que seu pai lutava quando jo-
vem, assim como o irmão. Mas começou por causa de 
uma prima, que era adolescente e não tinha quem a le-
vasse aos treinos. “Acabei me interessando e comecei a 
praticar também. Como o professor mudou, desistimos 
do curso. Depois, eu descobri aonde ele estava e voltei 
a treinar”.

Ela se refere ao professor Alex de Castro, da Secre-
taria de Esportes de Taboão da Serra. Castro tem sido 
o maior incentivador de Winny, que começou a lutar há 

RESP PATROCINA A ATLETA 
WINNY DIAS

cerca de dois anos e a competir desde fevereiro deste 
ano. Por causa de seu problema de saúde, um dos incon-
venientes que ela enfrenta no esporte é o rápido aqueci-
mento corporal. Os dois, então, começaram a buscar jei-
tos de evitar que isso atrapalhasse os treinos. Às vezes, 
faziam intervalos ou mantinham o quimono sempre úmi-
do. Agora, ela garante não precisar mais desses artifícios.

 Winny diz que Castro sempre a estimulou a continu-
ar no esporte: “Cheguei a perguntar se ele achava que eu 
tinha condições de lutar na classe normal – e não na es-
pecial. Ele me respondeu: ‘Você enxerga? Consegue an-
dar? Então, pode competir na normal’”. Ela também conta 
com a torcida dos colegas e garante que Castro não faz 
diferença entre ela e os outros atletas. “Ele não passa a 
mão na minha cabeça nem me vê como coitadinha. Me 
dá bronca sempre que acha necessário”.

 Castro admite que nunca olhou para Winny de ma-
neira diferente e que desde o começo dos treinos ela é 
que se mostrava apreensiva por causa de sua condição. 
“Minha preocupação sempre foi com a parte técnica. 
Winny precisava quebrar essa barreira e é gratificante ver 
seu progresso. Ela é um exemplo!”

 A professora Mariele Sousa é outra grande entu-
siasta da carreira de Winny.  “Ela me incentivou quando 
precisei, pois passei por uma cirurgia perto da data da 
avaliação na federação e do começo do campeonato. 
Depois da minha recuperação, a Mariele acompanhou 
meus treinos".

 Mas nem sempre foi assim. Winny, que é formada 
em História e Filosofia, além de ser técnica em enferma-
gem, diz que sofreu muito preconceito. Inclusive na fa-
culdade, onde o bullying não vinha só dos alunos, mas 
também dos professores. Ela confessa que ficou com o 
lado psicológico abalado. “Talvez, no futuro, pela minha 
formação, eu vá dar aulas. Hoje não penso nisso. Nas ar-
tes marciais, não existe preconceito. A regra é o respeito 
mútuo, o respeito às diferenças”, finaliza. 

Winny ao lado do Dr Reinaldo Tovo Filho, presidente da SBD-RESP
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Projeto Imigrantes

O Brasil é um país formado, em sua maioria, por 
descendentes de imigrantes. Porém, nos últimos anos, 
devido a problemas climáticos, pobreza e guerras, o 
fluxo migratório mundial aumentou – e muito. A Europa 
assiste à chegada de milhares de imigrantes, alguns 
em situação crítica. O Brasil, por sua vez, também tem 
recebido muitos haitianos, bolivianos e sírios. E a maior 
parte deles vem para a cidade de São Paulo. 

Por conta desse cenário, Dr. Reinaldo Tovo Filho, 
presidente da SBD-RESP, está desenhando uma nova 
iniciativa promovida pela Regional: o Projeto Imigrantes. 
O primeiro passo foi encaminhar uma carta para autori-
dades governamentais, explicando a necessidade dessa 
ação. Até o fechamento desta edição do JD, nenhuma 
resposta havia chegado, mas o planejamento do proje-
to segue a todo vapor. “A grande maioria de imigrantes 
é formada por pessoas carentes, que fugiram deixando 
tudo para trás, que têm necessidades básicas de sobre-
vivência, o que faz com que busquem em outras terras 
conforto e uma nova expectativa de vida. Elas chegam 
com doenças comuns, mas também com algumas que 
não são corriqueiras em nosso país. Precisam de atendi-
mento geral, de médicos de todas as especialidades, e 
a Dermatologia fará sua parte”, afirma Dr. Tovo.

Abaixo, trecho da carta: “Existe um grande pre-
conceito com essa nova gama de pessoas que, muitas 
vezes, não consegue emprego, moradia, educação e 
atendimento básico à saúde. O governo, em todas as 
esferas, não consegue dar atenção a essas necessi-

dades, sendo imperativo à sociedade civil desenvol-
ver esse papel. Nós, da Sociedade Brasileira de Der-
matologia - Regional São Paulo (SBD-RESP), entidade 
que congrega o maior número de dermatologistas do 
Brasil, pretendemos iniciar um programa denomina-
do Projeto Imigrantes. Esse projeto avaliaria as cerca 
de 2.000 doenças de pele que essa nova população, 
recém-chegada ao Brasil, pode apresentar. As avalia-
ções dermatológicas seriam feitas de maneira volun-
tária, por dermatologistas por nós cadastrados e indi-
cados, de maneira resolutiva, com apoio dos Serviços 
de Dermatologia credenciados da cidade de São Paulo. 
Para a realização dessa ação social precisamos reunir 
os imigrantes de forma voluntária e atendê-los. Caso 
necessário, encaminhá-los aos Serviços de Dermato-
logia da Sociedade Brasileira de Dermatologia aqui na 
cidade de São Paulo, para que sejam atendidos, medi-
cados ou, se necessário, receberem uma assistência 
mais ampla. Dessa maneira, iniciaríamos um processo 
de sensibilização da classe médica com o intuito de 
começar um acompanhamento médico e, quem sabe 
dessa maneira, despertar um sentimento humanitário 
de toda a população aos imigrantes recém-chegados, 
estimulando outras ações sociais junto a essa nova 
classe social brasileira”.

Dr. Tovo enfatiza ainda que todos os Serviços 
Dermatológicos credenciados da cidade de São Pau-
lo que tenham interesse em participar do projeto se-
rão bem-vindos. ■

 RESP QUER OFERECER ATENDIMENTO MÉDICO BÁSICO  
PARA ESSA NOVA POPULAÇÃO

Marcelo D’Sants/Frame/Folhapress
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Defesa Profissional

O CENÁRIO É  
DE MUITO TRABALHO  

E DE RESULTADOS POSSÍVEIS

Nossa especialidade tem sofrido a invasão progres-
siva e constante de inúmeros profissionais de saúde, 
bem como de outras áreas. A defesa é difícil quando 
se observa como nosso país funciona – ou não funcio-
na.  Nós, dermatologistas, estamos sentindo isso, lite-
ralmente, na pele. Depois de ficar sob a égide de uma 
lei durante 50 anos e de uma década de discussões 
acaloradas para modificá-la, a Lei do Ato Médico (Lei 
12.842/13) foi sancionada com vetos cujo principal im-
pacto foi na Dermatologia.

Luciana Conrado
Coordenadora de Comunicação SBD-RESP

Gestão 2015/2016
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Tais vetos deixaram de caracterizar como procedi-
mentos invasivos aqueles que agem na epiderme/derme 
e no tecido subcutâneo, criando um vácuo legislativo 
amplamente utilizado pelos conselhos profissionais de 
outras profissões da área da saúde. Considerando que 
esses conselhos têm autonomia absoluta para deliberar 
sobre as competências dos profissionais que represen-
tam, eles utilizam da lei apenas o que lhes interessa, 
ignorando o principal, que determina que o diagnóstico 
médico é premissa do médico.  

Em maio, estivemos em Brasília para o I Fórum de 
Dermatologia no Conselho Federal de Medicina (CFM). 
Em um momento em que ganhamos, pela primeira vez, 
espaço institucional para nos manifestar sobre as distor-
ções que têm ocorrido na prática médica foram discuti-
dos, entre outros temas, as complicações decorrentes 
de procedimentos realizados por não-médicos e a neces-
sidade de diagnóstico médico para a indicação e a execu-
ção de procedimentos.  O debate incluiu também como 
o CFM pode direcionar suas ações a fim de proteger a 
população desses riscos, bem como o posicionamento 
da ANVISA e sua relação com a indústria, já que se trata 
do órgão responsável pela regulamentação de equipa-
mentos e de medicamentos no país.  

UM LONGO CAMINHO
A exposição de um problema é o primeiro passo para 

entendê-lo de forma objetiva e abrangente e delimitar as 
estratégias que vão levar a uma solução. Nesse sentido, 
o fórum foi um passo importantíssimo. Muitos podem 
achar que nada está sendo feito ou que ainda falta tomar 
muitas providências e agir de maneira mais efetiva.  No 
entanto, é importante lembrar que é fundamental lançar 
luz sobre a atuação dos profissionais da área de saúde no 
país e que, no modelo atual, cada conselho tem poder 
total para deliberar de acordo com seus interesses. 

Nossa mobilização está envolvendo a participa-
ção em inúmeras reuniões no CFM e na AMB, bus-
cando honorários mais justos, trabalhando em prol de 
uma classificação mais adequada dos equipamentos 
médicos junto à ANVISA, focando na segurança de 
nossos pacientes, negociando com as operadoras de 
saúde, buscando a conscientização de todos sobre a 
necessidade de contratos que nos protejam minima-
mente no mercado de trabalho, tentando criar condi-
ções justas e viáveis para a manutenção de nossos 
consultórios, construindo o que será definido como 
“fator de qualidade”... O cenário é de muito trabalho 
e de resultados  possíveis.

Por outro lado, é um prazer enorme observar que já 
avançamos muito. Hoje, a RESP tem grande interlocução 
com seus associados por meio do JD, do site e das mí-
dias sociais. Estamos construindo uma rede de comuni-
cação que, desejamos, seja cada vez mais completa e 
possibilite a troca de ideias e um trabalho conjunto na 
defesa profissional de nossa especialidade. ■
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FUNADERSP

FUNDO RECEBEU PROJETOS 
DE PESQUISA ATÉ 1º DE 

JULHO
Dr. Maurício Alchorne

O Fundo de Apoio à Dermatologia do Estado de São 
Paulo - Sebastião Sampaio - FUNADERSP tem por objetivo 
principal proporcionar recursos para o aprimoramento cien-
tífico e técnico da Medicina, em especial da Dermatologia, 
e aperfeiçoar a formação dos associados da SBD-RESP.

Cumprindo o fluxograma estabelecido pelo Fundo, 
sete projetos de pesquisa foram recebidos no primeiro 
semestre deste ano. Em junho, os autores foram comu-
nicados dos resultados das análises e a data limite para o 
recebimento de projetos que serão analisados no segundo 
semestre foi fixada para o dia 1º. de julho. 

Amplamente divulgado por meio de enews, o Edital 
do Programa de Reciclagem nos Serviços Credenciados 
saiu no início do primeiro semestre deste ano. O período 
seletivo ocorreu de 10 a 23 de março e o início do pro-
grama ficou estabelecido para os meses de abril, maio e 
junho. Estes são os dez Serviços Credenciados da SBD 
participantes: 

4Hospital das Clínicas - FMUSP

4Complexo Hospitalar Padre Bento Guarulhos - CHPBG

4Hospital Universitário de Taubaté - UNITAU

4Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

4Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP

4Faculdade de Medicina do ABC - FMABC

4Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - FMRP-USP 

4Faculdade Estadual de Medicina de 
São José do Rio Preto - FAMERP

4Hospital e Maternidade Celso Pierro - PUC Campinas

4Faculdade de Medicina da Universidade 
de Mogi das Cruzes - UMC

No dia 25 de junho foi realizado o 2º. Curso Como Con-
ceber, Escrever e Publicar um Trabalho Científico na sede da 
SBD-RESP com 40 participantes. Breve, o programa e as 
inscrições de novos cursos estarão disponíveis na página do 
FUNADERSP. ■

Mais informações em: 
sbd-sp.org.br/associados/funadersp/
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OMBUSDMAN

ASSOCIADO: 

ONDE ESTÁ VOCÊ?

Por Mauro Enokihara, Ombudsman
Foto: Arquivo

No último JD escrevi sobre a importância dos asso-
ciados não se omitirem na escolha das diretorias da SBD 
Nacional e da Regional São Paulo. Apesar do voto não 
ser obrigatório, historicamente temos observado que, 
em eleições com uma única chapa na concorrência, a 
proporção dos votantes não ultrapassa 20% dos asso-
ciados e, em pleitos com mais de uma chapa concorren-
te, chega-se aos 30%. 

Este ano, porém, o cenário foi diferente: mais de 
50% dos associados votaram nas eleições da SBD Na-
cional e elegeram a Chapa 1 – Renovar (Presidente – 
José Antonio Sanches Junior; Vice-Presidente – Sérgio 
Luiz Lira Palma; Tesoureira – Maria Auxiliadora Jeunon 
Sousa; Secretário Geral – Flávio Barbosa Luz; 1º Secre-
tário – Hélio Amante Miot e 2ª Tesoureira – Sílvia Maria 
Schmidt). Nas eleições da RESP a participação dos as-
sociados também foi expressiva: cerca de 50%. Ganhou 
a Chapa 2 – Aproximar (Presidente – Ricardo Seiji Shirat-
su; Vice-Presidente – Sergio Schalka; Secretária – Flávia 
Naranjo Ravelli; Tesoureiro – John Verrinder Veasey; Co-
ordenador de Promoções Científicas – Reinaldo Tovo Fi-
lho e Coordenadora de Comunicações – Luciana Archetti 
Conrado). Aos eleitos, o desejo de sucesso na condu-
ção de nossa sociedade para o biênio de 2017/2018. Aos 
associados fica a mensagem de que evoluímos ao au-
mentar o índice de votantes – sinal de que aumentou 
também o compromisso e a responsabilidade para com 
os nossos dirigentes.

Comparecemos no dia 10 de maio, em Brasília, 
ao 1º Fórum de Dermatologia do Conselho Federal de 
Medicina (CFM) a fim de debater soluções para a es-
pecialidade. Entre os presentes: Carlos Vital Tavares 
Corrêa Lima (Presidente do CFM); Mauro Luiz de Britto 
Ribeiro (1º Vice-Presidente), José Fernando Maia Vina-
gre (Coordenador da Câmara Técnica de Dermatologia),  
Gabriel Gontijo (Presidente da SBD Nacional) e demais 
membros da Câmara Técnica de Dermatologia do CFM, 
presidentes das Regionais da SBD, Reinaldo Tovo Filho 
(Presidente da SBD-RESP), representantes das Câma-
ras Técnicas de Dermatologia dos Conselhos Regionais, 
Mauro Enokihara (representante do CREMESP), Elian-
dre Palermo (presidente da SBCD), além de represen-
tantes da ANVISA e do Ministério Público. Os debates 

se iniciaram com a apresentação da Drª Luciana Con-
rado falando sobre definição, riscos e complicações de 
procedimentos invasivos em Dermatologia. No decorrer 
do fórum houve a oportunidade de discutir a Lei do Ato 
Médico, a judicialização que envolve os outros Conse-
lhos Profissionais (Odontologia, Biomedicina, Fisiotera-
pia, Farmácia, Enfermagem), os limites e o que é per-
tinente e permitido a cada profissional. Foi um avanço, 
mas ficou claro que há um longo caminho a ser percor-
rido com o aprofundamento dos debates e das ações e 
das estratégias a serem desenvolvidas.

Realizada em maio, a Jornada Multisserviços foi um 
sucesso. Conversei com vários colegas que estiveram 
no evento, que contou com a participação dos 22 Ser-
viços Credenciados do Estado de São Paulo e incluiu 
apresentações de casos clínicos, participação de pro-
fessores convidados e da plateia –  com destaque para 
as intervenções e os comentários do Prof. Dr. Nelson 
Guimarães Proença. Ouvi comentários elogiosos ao for-
mato das apresentações e que esse tipo de evento deve 
permanecer no calendário científico da Regional. 

Quanto ao público presente, fui informado que, 
dos 425 inscritos, 230 eram residentes e estagiários 
dos Serviços Credenciados. Considerando que atual-
mente a RESP tem 2.700 associados, isso significa 
que menos de 10% compareceram à Jornada que foi 
preparada exclusivamente para os associados e reu-
niu 34 apresentações e discussões sobre diagnóstico 
e terapêutica – ou seja, uma oportunidade única para 
aprender e se atualizar. Associado, onde estava você 
que não compareceu?■

 

Mauro Enokihara 
Ombudsman 

Gestão 2015/2016
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Hobby

MELHOR QUE TERAPIA
Quem vê os médicos da SBD-RESP envolvidos com 

temas ligados ao universo da medicina dificilmente imagi-
na que outro tipo de interesse eles têm em suas horas va-
gas. Dr. Jayme de Oliveira Filho, por exemplo, é fascinado 
por peixes.  Além do aquário de água salgada que mantém 
em sua clínica, em São Paulo, ele tem mais 14 em sua 
casa, que também abriga dois lagos de carpas.  “Acho que 
isso começou quando eu estava com uns 12 anos. Meu 
vizinho tinha um aquário e eu ficava encantado. Na época, 
gastava toda a minha mesada com peixes e livros sobre o 
tema. Fui tomando gosto pelo assunto e cheguei a montar 
aquários para vizinhos e amigos”, conta. 

Com o tempo, o hobby foi se aprimorando e o inves-
timento, acompanhou. Hoje, Dr. Jayme calcula ter cerca 
de 700 peixes. “Todos os dias um morre e outro nasce”, 
diz. Entre as espécies que ele possui, há o Beta, pe-
queno peixe originário do Sudeste Asiático que chama a 
atenção por suas cores vivas. “Geralmente, se começa 
a criação por eles. E pensar que essa coloração toda é 
invenção do homem”, afirma o médico, se referindo às 
manipulações genéticas. 

Nos aquários do Dr. Jayme também é possível 
encontrar peixes-papagaio, peixes-palhaço (espécie 
marinha que se tornou conhecida graças à animação 
Procurando Nemo), assim como ciclídeos africanos, 
espécie originária do lago Tanganyika, segundo maior 
lago da África que é partilhado por vários países, e 
Oscar, peixe encontrado na Bacia Amazônica. Se-
gundo Dr. Jayme, o Oscar é um peixe que interage 
muito com os humanos e que também reconhece os 
da mesma espécie. “Cheguei a treinar alguns deles, 
usando a alimentação como incentivo. É engraçado, 
porque eu chego e eles vêm na minha direção e me 
acompanham, conforme ando”, comenta.

ERRO DE PRINCIPIANTE
Dr. Jayme conta que é comum cometer alguns 

erros quando se está começando no aquarismo. Um 
deles é achar que é preciso trocar a água do aquá-
rio toda semana. “O certo é trocar apenas parte dela, 
pois quando se muda a água toda, muda-se também 
o pH e os peixes podem morrer”, alerta. Outro engano 
bastante comum é juntar peixes de espécies diferen-
tes sem se certificar antes se elas são compatíveis. 
Pode haver brigas e até mesmo canibalismo. “Na hora 
de escolher os peixes, é necessário se informar sobre 
isso, seja lendo ou mesmo perguntando para o forne-
cedor”, aconselha. 

Outras dicas: prestar atenção à qualidade da água, 
limpar os nitritos (substância tóxica para os peixes), 
manter a temperatura, a oxigenação e o pH adequa-
dos. E quando um peixe fica doente? Dr. Jayme diz que 
percebe logo: “Nesses casos, ele deve ser retirado do 
aquário principal e ser colocado no aquário hospital. As-
sim é mais fácil tratá-lo, pois se você puser remédio na 
água em que ficam todos os peixes, os que não estão 
doentes serão medicados sem necessidade”.

Para manter tantos aquários, Dr. Jayme conta 
com a ajuda de um profissional que visita sua casa 
de segunda a sexta pelas manhãs e que vai a sua clí-
nica duas vezes por semana. Mesmo assim, ele acor-
da meia hora mais cedo todos os dias para alimentar 
os peixes. Revela que já ouviu várias vezes que esse 
é um hobby que dá muito trabalho: “Diga-me algo 
que dê prazer, mas que não dê trabalho, começando 
por uma mulher bonita”, responde com seu bom hu-
mor típico. E acrescenta: “Garanto que é melhor que 
fazer terapia”. ■
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ESSA É DERMAIS
Dizem por aí, mas acredito que 
não seja verdade...

A FIGURA DO E-MAILOGISTA
Este mundo moderno, sem dúvida nenhuma, trou-

xe muitos benefícios para o nosso cotidiano, mas 
também vem causando várias sequelas não só na 
nossa forma de profissionalismo (relação médico-pa-
ciente), mas também no que diz respeito aos nossos 
vencimentos. Mesmo assim, parece que muitas pes-
soas acham, ou melhor, têm certeza de que estamos 
24 horas por dia à disposição delas. Alguns pacientes 
consideram adequado entrar em contato por email, 
WhatsApp ou mensagens para dirimir dúvidas cruéis, 
ridículas ou aviltantes, enviando perguntas, fotos, fil-
magens e até gravações para as quais querem respos-
ta imediata. Salve-se quem puder!

Recentemente, uma pessoa me mandou via WhatsApp 
uma sequência de dez fotos de uma moça que não reco-
nheci. Depois de alguns minutos, ela passou um texto 
dizendo ser filha de um paciente e que gostaria de sa-
ber do que se tratava aquela dermatite. Pedi que ligasse 
para mim. Ela respondeu, dizendo que, na verdade, as 
fotos não eram dela e, sim, da irmã que iria encontrar 
em alguns minutos. Horas depois, por volta das nove da 
noite, quando eu já havia me esquecido completamen-
te do fato, a moça passou de novo um maldito “zapzap”, 
perguntando o melhor horário para a sua irmã entrar em 
contato comigo. Respondi, enfurecido: “Simplesmente 
já!!!” A resposta: “Ela disse que ligará assim que entrar 
o intervalo da novela”.  É ou não é para comer os próprios 
cotovelos? Por isso, eu digo: cansei de ser e-mailogista. 
Vão encher o saco de suas avós!

PACIENTE HERPES
Um colega deu a definição acima – que achei bem 

pertinente, aliás –  para aquele tipo de paciente que não 
sara nunca, que é chato e que aparece sempre em situ-
ações não desejadas. 

QUE ROLO É ESTE?  
Enviada por Sérgio Fava
- O senhor tem que fazer o curativo com esse remédio e 
ocluir com Magipack.
- Impossível doutor, porque eu só encontro Rolapack.

ESSE SE PREOCUPA COMIGO!
- Doutor, o senhor poderia me atender às 10 horas?
- Não, porque eu tenho um compromisso fora.
- Puxa vida, ainda bem que não está chovendo hoje, 
hein doutor?!?

PACIENTE MATEMÁTICO E PÃO DURO
Enviada por Vitor Reis
O paciente demorou mais do que o habitual em sua con-
sulta e, quando saiu, falou para o médico:
- Puxa, hoje a consulta saiu mais barata: R$ 30,00 o minuto.
É mole?

BICHO PERIGOSO 
Enviada por Irina Afonso
O paciente fofoqueiro diz para a doutora em tom de 
confidência:
- Eu estou preocupado! Minha vizinha está com CHICO 
CUNHA!

SEM NOÇÃO
A dentista fala para a minha paciente, quando ela quase 
desmaiou para retirar um siso incluso:
- Eu não sei por que eu me meto a fazer essa cirurgia.

Humor

Dr. Jayme de Oliveira Filho
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