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C A P A Everly Pegoraro

Jovens médicos
inovam na medicina
em Guarapuava

Jovens e competentes. Esse é o perfil de quatro médicos
que escolheram Guarapuava para morar e desenvolver suas
profissões. Nos últimos anos, a cidade tem presenciado o
desenvolvimento do setor da saúde, com a chegada de novos
médicos e novas especialidades, o que impulsiona a
concorrência e a busca por aperfeiçoamento. Tais fatores
resultam em melhoria na qualidade de atendimento ao
paciente, que se sente cada vez mais confiante nos médicos
que dispõe para seu auxílio, sem precisar ir para grandes
centros a procura de tratamento. Os doutores Lincoln

Norimassa Yoshida, Francisco
José Fernandes Alves, Jean
Ricardo Nicareta e Lineu
Domingos Carleto Junior
contam que apostaram nesse
desenvolvimento e que estão
em Guarapuava para somar
esforços no sentido de
potencializar, cada vez mais, a
medicina daqui.

Jean Ricardo Nicareta
Aos trinta anos, Jean já tem um currículo admirável. É formado

em Farmácia pela Universidade Federal do Paraná, em Medicina
pela Faculdade Evangélica do Paraná, Mestre em Cirurgia de
Obesidade Mórbida, pela UFPR, e doutorando em Cirurgia, pela
mesma universidade. Possui residência médica em Cirurgia Geral,
Cirurgia do Aparelho Digestivo e Endoscopia Digestiva. Está em
Guarapuava desde o ano passado. “Os hospitais da cidade estão
se modernizando, com pessoal novo, com alta formação técnica
e aparelhos de última geração. Jean faz o atendimento global de
todas as doenças do aparelho digestivo e obesidade mórbida,
desde a consulta clínica até endoscopia digestiva e quando
necessária a cirurgia. “Hoje, a medicina exige médicos bem
qualificados e que atendam bem ao paciente”, comenta. Ele
acrescenta que seu objetivo é a medicina de excelência:
qualificação pessoal extensa, investimento em novas tecnologias
e qualidade total no atendimento ao paciente. “É a tentativa de
resgatar o conceito de médico da família, buscando um
atendimento mais humanizado”, complementa.
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Lincoln Norimassa
Yoshida

O otorrinolaringologista é
formado em Medicina pela
Universidade Estadual de
Maringá, com residência em
Otorrinolaringologia no Hospital
Universitário da Universidade
Estadual de Londrina e Membro
Titular da Sociedade Brasileira de
Otorrinolaringologia. Ele conta
que veio para Guarapuava no ano
de 2000. Atualmente atende em
seu consultório na Policlínica
Santa Fé e realiza cirurgias nos
Hospitais Santa Tereza,São
Vicente, Matter Dei e Instituto de
Olhos de Guarapuava (IOG).

“Queremos investir em
uma boa qualidade no
atendimento, auxiliando

na transformação da
cidade em uma

referência na prestação
de serviços da área da

saúde”, salienta.

Lincoln tem aprimorado seus
conhecimentos na área de
Cirurgia Endoscópica Naso-
sinusal,  na Universidade de São
Paulo .

“ Hoje a tendência da medicina,
principalmente na área cirúrgica é tornar

os procedimentos menos invasivos,
proporcionando eficácia com menores
danos teciduais. Isso é uma vantagem
nas cirurgias guiadas por endoscopia,

segurança e menores riscos para o
cirurgião e paciente.”

Dr. Lincoln iniciará a partir de 2006 seu projeto de
mestrado na área de Órgãos dos sentidos pela UEL,
aproveitando o incentivo de seu  mestre Dr. Zenshi
Henshiki, professor titular da cadeira de Otorri-
nolaringologia da UEL.
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Lineu Domingos Carleto Junior

Endocrinologista formado pela Universidade Estadual de
Londrina em 2000, fez 4 anos de especialização em
Endocrinologia e Clínica Médica na mesma instituição e é
membro efetivo da Sociedade Brasileira de Endocrinologia.
Realizou cursos de atualização em Obesidade, Diabetes,
doenças da Tireóide e Neuro-endocrinologia. Em Guarapuava
desde fevereiro deste ano, Lineu diz que veio para cá por ser
uma cidade promissora e pela necessidade de um novo
especialista nesta área.

Tem como objetivo realizar aqui um trabalho sério, que
possa oferecer tratamentos com resultados satisfatórios e

principalmente duradouros,
evitando assim “fórmulas
milagrosas” que trazem efeitos
indesejados e até fatais.

Tem projeto de instalar um
centro especializado no
tratamento multidisciplinar da
obesidade, envolvendo além
do endócrino, um cirurgião,
uma nutricionista e uma
psicóloga, já que esta doença
vem se tornando uma
epidemia e precisa ser tratada
de um modo preventivo, para
que se evite as complicações a
médio e longo prazo.

“Quero oferecer um
atendimento moderno e

com qualidade, para
que a população possa
sentir-se segura e não

precise procurar os
grandes centros.”
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Francisco José Fernandes Alves

Angiologista e cirurgião vascular,
Francisco, 29 anos,  está em Guarapuava
desde 2004. Formou-se em Medicina no
ano de 1999, pela Faculdade de Medicina
de Marília (FAMEMA), autarquia estadual
vinculada à Secretaria de Ciência e
Tecnologia do Estado de São Paulo,
aonde também realizou residência
médica nas áreas de Cirurgia Geral,
Angiologia e Cirurgia Vascular. Possui
título de especialista na sua área pelo
Conselho Federal de Medicina, e é
membro da Sociedade Brasileira de
Angiologia e Cirurgia Vascular.

A área de Angiologia e Cirurgia Vascular
está relacionada com procedimentos
diagnósticos (exames) e com o tratamento
(clínico e /ou cirúrgico) das doenças das
artérias e veias, entre elas Varizes,
Trombose arterial, Trombose venosa,
Aneurismas entre outras.

“Cerca de 30% da população
possui Doença Varicosa. A

utilização de exames como o
ecodoppler (ultra-som dos

vasos) e um melhor
entendimento das causas das
varizes têm modificado o seu

tratamento cirúrgico”.

Francisco salienta: “Apesar da divulgação pela
mídia, a realização de esclerose nas varizes de
grande calibre não é uma novidade, e possui
resultados inferiores ao tratamento cirúrgico, além
de ter riscos assim como qualquer outro pro-
cedimento; já para  as varicozes ( microvarizes) a
esclerose é tratamento padrão, com ótimos
resultados estéticos.”

Francisco também atua na área de Angiorradiologia
realizando exames como cateterismos (angiografias)
dos membros, das artérias cerebrais, artérias renais
entre outras.

“Esta é uma sub-especialidade dentro
da Cirurgia Vascular que vem se

desenvolvendo muito.”


