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VITOR MAlA FLUMIGNAN DESTRO
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NOVOS HORIZONTES

"0 MAIS NO 0 GUARDlAO DO l\OME FLU~IGNA1'i"

EDITORIAL

E Curitibano. Nasceu em 29 de abril de 2003.,
Filho de ARLEI DESTRO e CLAUDIA
REZEN E MAIA. A av6 matem~ HON6RIA
FLUMIGNAN (antes da corr~ao do nome
FLUMINlAN), eognominada "A DAMA DE
I FERRO" ja foi homenageada em artigo
publicado no site <fa familia pela sua dinfunica no

I

relacionamento familiar. Mae de 11 filhos, sendo
ARLEI 0 mais novo, a todos imprimiu 0 arnor ao
esrudo. de tal fonna que, de origem bumilde. hoje
todos ocuparn lugares de destaque na sociedade.
Era desejo de ARLEl tambem homenagear a sua
. mae pois nenhum dos filhos e netas fora
regi~trado com 0 seu nome de familia Apenas

I DESTRO, nome da familia do pai. Entao veio 0
viTOR, 0 primeiro a levar 0 nome
FLUMIGNAN, em homenagem a av6 e dessa
forma estreitando 0 nosso relacionamento
parental. Quem compulsar 0 livro "0 Centemirio
da FamBia Flumignan do Brasil - 1897/1997"

tern a oportunidade de ver os dados da familia de
HON6RIA, registrado ate a data da edilfao, em
cujo capitulo devenl, em futuTa edic;:80. entrar 0
VITOR, no momento 0 mais novo guardiao do
nome FLUMIGNAN. E todos nos nos sentimos
bonrados com essa deci ao dos pais do nos 0
~ querido viTOR, esperando que seja urn exemplo
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0 para os atuais descendentes cia familia, que
aumentando a prole, nao e quecer de incluir em
o nomes dos nascituros 0 nome historico de
nos os antepassados mesmo que nao 0 {enha em
eu proprio nomes. Ao ARLEI e aesposa pois.
que tomaram a decisao certa. 0 reconhecimento e
O' agradecunentos de toda a familia.

0 que ha para se dizer sabre familia quando
rudo gira em tomo d~la? A bern da verdade. ela
I enossa razao de er. E isso... 0 rnotivo pelo qual
nos levantamos diariamente.... 0 que nos dB
forlfas para nan desistir, que nos faz seguir em
1
frente. Mais do que isso: e pTa onde voltamos
correndo em busea de urn lugar quente,
acolhedor, qual viajor em busca de urn porto
onde repousar, aliviar-se do peso e das agruras
dajornada. Familia. se tern filhos como frutos e
algo indescritivel e maravilhoso...rnas se nao os I
tem pode igualmente ser valorosa na mesma I
medida do arnOT de que e capaz. Ao pensar num
site para a familia Flumignan tinhamos em
mente tomei-Ia Wliversal desbravar la Novos
I I HOTizontes e tambem fazer com que cada urn de
seus membros pudesse perceber 0 quanto ela e
importante e bonita. Importante, no sentido de
que fazemos parte dela e bonita na exren ao em
que dela cuidamos. Pois que nao b<i amor maior
nem mais bonito do que aquele sobre 0 qual nos
debruc;:amos diariamente com desvelo e afeto.
Se por vezes erramos em rela9 a o afami! ia eque
direcionamo mal 0 arnor que temos po ela. Se
assim nao fosse, a vida nan valeria a pena e 0
arnor perderia sua razao de ser. 0 que
escolhem viver ozinhos, no fun do, nao
I
compreendem 0 valor da familia ou talvez nao
I I tenham tido oportunidade de experimentar do
seu arnor. Mas sempre haveni. no Wliverso, urn
tempo para a familia Entao, 0 que voce e m
I I esperando? Enconrre urn tempo para viver is 0
I
rudo. Mande-nos fotos e bistorias de sua famiha
e a Dossa famBia se enriquecera.
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VIVIANE DE HffiOKI FLUMIGNAN ZETOLA, 38anos.efilha
de Izidoro Flumignan e Eiko Hiroki Flumignan, nascida em Curitiba-PR. Formada em Medicina pela
Universidade Federal do Parana, com Residencia medic em Clinica Medica e Neurologia no Hospital de
Clinicas da mesma Universidade. Cursou Mestrado em Medicina Interna com obtenCY80 do titulo em 1997.
Dou~rada pela Universidade de Sao Paulo. Fellow em Doppler Transcraniano na Universidade Sackler de
Tel-Aviv. 1 rael. Apresentou trabalho em Congressos Internacionais, tendo recentemente tido a
oportunidade de mostrar os resultados de sua Tese de Doutorado sobre Hemodinfunica Cerebral Da 12 a
Conferencia Europeia de Doem;as Cerebrovasculares realizado em Valencia, Espanha
E: 'ao. A pesquisa no Brasil ainda 'engatinha'. c nunca
BOLETlM : Como roi que com~ou seu interesse pcla VIV
tivemos govemos que dessem prioridade a essa questao. Existem
neurologia ?
- a vcrdade meu interesse inicial foi pela area da recUTSOS sUn. mas com excessos de burocraclas e critcrios nao
psiquiatria, que tambem envolve as func;:oes eorticais. No muito condizentes com a nossa rcalidade que devenio ser revistos.
entanto, considemndo os atuais conceitos de mediciDa Urn pais com Lamas carencias basicas tem dificuldades de clcger
baseada em evidencias e a explosao tecnol6gica· da prioridades.
investi~o cercbn:tl a neurologia deu urn maior avanl(O
comparado a psiquiatria...e ai opLei pelo mais .palpavel' •
BOLE~ : 0 Doppler Tnmscraniano c urn examc medico
vamos as5lm defimr.
recente para 0 diagn6sIico das doem;as vasculares cerebrais, Quais
sao as patologias que cste exame pennite investigar?

BOLETIM : Porque voce decidiu dedicar-se it pesquisa VIVlA1'1E : Todas que envolvern direta ou mdiretameme a
medica?
vasculatura cerebral. E possivel por exemplo, predlZCT urn
vasoespasmo,
diagnosticar c acompanhar 0
efeitos
VIVlANE : Sem:pre achei 0 trabalho dc pcsquisa
uma
eslenose
intra
au
cXlTBcraniana,
hemodinamicos
dc
fascinante em qualquer area. Tentar entender ou
hipotetizar respostas a questoes pouco compreendidas e diagnosticar morle encefalica, monitorar fen6menos embolicos, e
comum na pnitica ncurol6gica, e assim nao foi dificil ainda urn a infinidade de auxllios sobre mecanismos
compensatorios que atualmentc tern sido melhor cornprecndido.
tra~ urn caminho nessa area.
Sua utiliza~iio em ambiente cinirgico au em unidades de terapia
inlensiva so tende a crescCT conforme estudos forem scndo
BOLETIM : 0 que revelou a sua tese de mestrado sobre publicados.
estudos de neuropatias no banSplantede medula 6ssea ?
VIVLA E: DemOllStroU 0 que ja tlnhamos ideia, mas BOLETIM : Como voce consegue atender as exigencias do lar e ao
precisavamos ter a certeza Existem efeitos t6xlcos no mesmo tempo as exigencias profissionais somadas com a da
sistema nervoso peri fenco, porem com rams pe8quisa medica? Voce acha que a mulher ainda sofre alguma
manif~oes cllnicas exuberantes e reversiveis. lsso e desvanLagem em rel~ilo ao homem no ambito profissional ?
interessante oa pesquisa. Nao ha necessidade jrnperiosa
de se fazer descobertas ou de criar novos conceitos. VIVlANE: Essa e urna questAo muito aberta e que exigina
Muitas vezes, conftrmar hipOteses clinicas tomando-as pondera~oes hist6ricas. Vejo, de forma mais simpl isla, que j Ii exisle
muito respeito dos homens e da socidade com a muLher. Acho que
cvidentes c um grande aux.ilio para 0 medico.
individuaLmenteja podemos Oplar por lutar e ganhar. Se vale a pena
os sacrificios criticas e trabalho dobrado, nmgucm sabe. 0
BOL.ETlM : QuaIs foram os resultados Obtldo em sua importante e ter a o~ao.
pesquisa sobre hemodinamica cerebral ?
VJVlANE: Essa roi mais abrangente porque trouxe urn BOL.ETIM : 0 que voce aconselharia a urn jovcm que quizesse
novo metodo de triagem para decisOes terapeuticas. 80 fazer urn plano profisslOnat em pesquisa cientlfica .
cOTISidero que cia possa ter responcbdo a questoes como
qual e 0 momento exalo de se intervtr em urn pacieme VIVIANE : Hii necessidade dc sc mantcr em ambienle
para prevenu urn AVe (dcname), no cnLanto uni ersitario. Outros meios privados nao sao disponiveI em paises
consegwmos obter maJS urn dado para fundamentar essa como 0 nosso. Os recursos de empresas farrnaceulicas privileglam
imponante resposla. Estou ainda dando continUldade a paises de impacto mundial. Ter paciencia na busca de recursos. nao
ela. 0 tCrmlDO da tese foi apenas urn requislto para a se dcsgastar com burocracias c 'injustic;:as" hlcrarquicac;; c
obviamen le ler recuTSO proprios para se dedicar a urn in csrimento
obtC'D'Yao do titulo. Vern mUlla mais por ai....
de longo prazo, e de retorno Imprevisivel.
BOLETl\1 : Como voce e a pesquisa medica no
Brasil? oce recebeu algurn trpo de financiamento para
suas pesqwsas .
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o INSTITUTO DE MEDICINA FLUMIGNANO
CRIADO em meados

1997. 0 I STITUTO FLUMlG ANO DE MEDICINA tcvc inicio na cidade do
Rio de Janeiro-RJ, com sede na Avenida Nossa Senhora de Copacabana n° 6641704. Copacabana. Edifi io da
Galena Meneseal, e, no ano seguintc. instalou-se a sua segunda unidade em Cunriba-PR, na Rua Atilio B6rio
71 L no Alto da XV. Cnsto Rei, contando desde 0 inicio as duas unidades com equipc medicas
multidisciplinarcs. 0 nome Ihe eatribuido em homenagem aperenidade da familia FLUMlGNA 0, de que
descendern seus tres irmaos medicos fundadores: Izidoro. Viviane e Vanessa. Izidor formou-se pela
Universidade de Vassouras-RJ' Viviane, pela Universidade Federal do Paraml-PR e Vanessa pela Univcrsidade
de Londrina-PR, todos com p6s-gradua~ao. 0 Instituto esm em constante aprimoramento de SUBS areas de
atendimento clinieo e pesquisas memeas. Recentemente, no mes de maio deste ano, Viviane, Especialista em
Neurologia na unidade de Curitiba e eProfessora Titular da Di ciplina no Hospital das Clinica da UFPR tevc
aprovada sua Tese de Doutorado pela Uhiversidade de Sao Paulo-USP, com 0 tema "Avalia~ao Hemodinamica
em Portadores de Estenose de CarOtida com DopIer Transcraniano", em que teve como Banea Examinagora
Dr. MlLBERTO SCAFF, Professor Titular e Chefe do Servirro de Neurologia da USP; Dr. CE AR
NORONHA RAFFlN, Presidente da Sociedade Brasileira de Doen~as Cerebrovaseulares; Dr. PAULO
KAUFFMAN, Professor do Departamento de Cirurgia Vascular da USp' Dra. GISELA TIMONE, Profcssora
c Neurosorologista do Servirro de Neurologia da USP e Dr. LINEU CESAR WERNECK Professor Titular e
Chefc do Servicyo de Neurologia da UFPR. Ap6s, atendendo convite da mesma Universidade. e a representando,
foi a UNlVERSJDADE DE VALtNCIA, Espanba, apresentar o. ineditismo de seu trabalho. Atendcndo os
pnnclpios de desenvolvimento medico- ientffico, 0 INSTITUTO FLUMlG ANO DE MEDICINA tambcm
intemet, no site
patrocina a divulgacyao dos traballios de seu corpo medico pela
WWW.FLUMIGANO.COM. A Vanessa, por sua vez, administrando a s de do Instituto em Curitiba.
desenvolve diuturnamente trabalbo c1inico e cirurgico em Ginecologia e Obstetricia, tanto no Instituto quanto
em outras institui~ hospitalares de Curitiba.

ORIGEM DO NOME: 0

nome FLUMlGNANO, derivado de FLAMTNTUS outrora foi dado a urna
comuna da regiiio Friuli-Venezia Giulia.localizada no setentriao da Ttlilia, hoje integrada na Provincia deUdine,
onde bistoricamente se pensa tenha ido 0 local em que permaneceu 0 latino GATUS FLAMTNlUS NEPOS,
ap6s tel' encerrado as atividadcs de que fora incumbido pelo govemo de Roma. nos idos de 181 AC. de fundar,
junto com dois companheiros, 0 forte Aquileia, na mesma regiao. Seu pai, 0 Consul GAJUS FLAMfNIUS
conquistara a Gania Ci aJpina e para defesa dessa notAvel conquista, que expandiu 0 territ6rio de Roma, foram
eoostruidos diversos fortes na regiiio conqUlstada dentre os quais e porultimo a citada Aquileia. Tambcm coubc
a GAIUS, 0 fillio, a distribuicyao das terras, conforme areas predetenninadas pelo Senado, aos soldados que sc
engajaram nessa.conquista. Tais clados hist6rico de forma lac6nica sao referidos nos ANAIS do hi toriador
romaDo TITO LIVIO, confonne relata GIAN CARLO MENIS, no Iivro "Stona Del Friuli" e tambcm na
"Hist6ria de Roman. de S. I. Kovaliov. onde trata do perlOOo rcpublieano
E/JWPE MEDICA DO lNSvrUTO DE CURIT/BA . Ora. Vivlanc Flumi~Dan Utola - Neurologia: Ora. Vanessa
lumignan Bucbarles - Ginecologia / Obstetricia; Ora. Rumiko 'no - Ginecologl3 I Obstetricia; Ora. Maria Damela
Miranda Caceres - Homcopau~ Ora. lzabel Cristina de Leon Macbado - Fisiotcrapia: Ora. Ana Rita Bondaruk 
Fisioterapia; Dr. ergio Gardano Elias Bucharlcs - CHoico Gcral c t\efrologia; Dr. Rubens Marconde Weber·
PSlcologta. Dr. Paulo Roberto ZCtoia - Medicinado Trabalho; Dr.• ilson Becker- Neurologia: Ora. Mauren Carneiro
da Silva· PsicolOgta; Ora. Patricia Coral - Neurologla; Dra. Maria Helena G. B ran Hcrdoiz2 Leiva - Neurologia.
Ora. Domna Rebelato Palumbo - Psicologis: Ora. IUrin Sack O. Uscocovlch - Psiquiatria. E.QUlPE MEOlC4 DO
lNSVTUTO DO RiO DE. JANEIRO: Dr. lzidoro de Hiroki FlumiWlan - Climco e DiabetologIsta: Cristina Santa
Marlnha -Medicina Estctica - Jose Au~sto da Silva - Angiologista: Ora. Madalena Pizzaia - PSlquiatria: Dr. 'ictor
M8 en -neuroloj!,18

Nossa equipe de sOlJde rem como principia de
condufa a cieneia e a educar;iio continuada em
prol do pacienfe. dentro dos fundamento da
- medicina humani fa e holE tica. No sa ml sao.
alern de Iratar os doentes, e a de aconselhar e
rrabalhar para a pa::, para 0 amor e para a
frafemidade universal".
/I

RESPONSABILIDADE

SOCIAL

o Dr.lzidoro de Hiroki lumignan, diretor do Instituto Flumignano de Medicina, enquanto
Presidente do Lions Clube do Rio de Janeiro, teve seu trabalbo de assisteocia social
reconbecido por duas vezes pela Camara Municipal do Rio de Janeiro. 0 primeiro
reconbecimento foi por iniciativa do Vereador CHICO AGm~ ClID 13.07.2000, eo segundo
pelo Vereador PAULO CERRI, em 03.09.2002, atraves de MO<;OES aprovadas pela mesa
diretora, na forma regimental, e consignada nos anais daq uela Casa de Leis, onde descatacs-se,
entre outros, 0 Programa Gratuito de Educa~iio em Diabetes do Lions Clube, em que 0
lNSTITUfO FLUMIGNANO DE MEDICINA e urn dos patrocinadores. Na ultima Mo~iio
registra 0 citado vereador as seguintes palavras referindo-se ao bomenageado :
"Midicv dUlbdOiogo, consagrado pdo sua dedica¢o a essa causa. /lomem de grQnde ensibilidtlde ao problema dJJ Qude
do povo, rdacionado adiabetes, te1Ulo durante anos prestado relevantes servifOs a lions Intunadonal, partieipando de
Feiras deSaIUle. PlIlestrtls. Projdos, dc. (.••) Na qua/idade de midico I! homem de bem., um autenlico Vo/untano. SI! dedic.·a
integral1rtDlte II $eUS packntes e ao snvi~o de Lions, ultrapassando os limites nor",ais de sua projissQo. Mt!dico que nao vi~a
lucro pt53lHlJ, pretJCupando-se uniCD e uclusivamente com a sQuile do J1Dvo de nosso Municipio. E. pois. comJusto mmlo e
apoiado etll jubilo portantos qllantos 0 conhe«m. que solicitamos aos nossospares qlle apTovem a presente MOfao a lzjdoro
. de Hiroki Flumignan, pe/O.'i relevaRtes s~s prestados ao povo de Rossa Cidade, como reconhecimento do Legislalivo
Mllniciplll a tao brilhaRleproflSSional da Medicinil, que honra sobretudo 0 seu jllromento. Pkntirio Teotonio Villela, 03 de
setmtbro de 2001"

A publica~io deste Boletim tambem DOS oportuniza agradecer a Camara Municipal do Rio de
janeiro 0 reconhecimento de nossos trabalhos socia is.
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o BRASAO NOBILIARQUICO DA
FAMiLIA FLUMIGNANO
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Tem-se que 0 STEMMA nobiliarquico da familia
FLUMlGNANO, pelas pesquisas realizadas em face
dos elementos que 0 comp6em, teria side outorgado
na era patriarcal da historia friulana, induzindo
que a familia era feudatana da area territorial que
preserva 0 seu nome desde ou anterior ao periodo
patriarcal e foi encontrado no Livro "Familie Nobile
Italiane". de AMMIRATO SCANDONE. edi~ao
provavel de 1.615 e e atestado pelo ARCHlVIO
STORICO ARALDICO FlRENZE de Turim. com a
nominal
FLUMlGNANI
ou
designatriio
FLUMIGNANO.
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• PROJETO DE ENCONTRO DA FAMiLIA NA
OUTORGA DA HOMENAGEM -

:
:
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Por iniciath,a do Vereador OSWALDO VITORlO, da Camara
.. - A . .
Municipal de PreaideDte Prudente/BP, An
I uNtO FLUMIGNAN, •
noaao
ICPATRlARCA" .era homenageado com a cla'rio de seu :
Dome a um logradouro p6bUco daque1a bnportaDte e pro pera :
Cidade, oade lie radieou em 24.4.1924, adqu.iriu propriedades •
ranis para explora~ e criou a aumerosa familia. 0 projeto de ••
lel aiDda nao fol apreseDtado, aegund 0
mensagem do Uustre ••
Ed.n "porque ainda nio sainm loteamentos condizentes ao nome :
cia fa mOt. " Na mesm mensagem oseVer&. que neste aDO de •
2003 sera aprovado um novo loteamento que estari. i. altura da ••
femma Flumtgnan."Em nome da familla, registramos aqui os ••
nO&8OS antecipado agradeclmentos ao citado Vereador e :
CODtamOS fuer um eDcontro da familla em Pres. Prudente •
•
quando for outorgada a homenagem.
•

.•

EXPEDIENTE :
de9:t:lldallCS da

EdJIDTe< : IZIlImn Flumlgnl1l1 C UIOOro de Uil'Oki rtunugnan. ESlC bolCllm desuna-sc: aos

rarnllm F1umignRno.

o~ drn:llOO ~

publicw;lio sao re,c:rvado\ 8 familia numlgnano. repr=tados. no

momenlD. pelas cditnres. OS ICXIDS, rOlol.llUfias c: demni< cria¢e~ inllXlUais J1Ublicodos nio podem
apropnados OIl CSlOCIIdO!l

!It'nl 8 aUI~o CSCIUl

= uti Ii.zados. rcprodl1Zl(:Io<.

dos ilulare<l do, direilO' 8ulllTUis Os 1c'>C1D!\ 8-.sinados <au de

responSllbihdadc cxclusiw rio BUlnT do rnesm<l. 0 patroetnio nao =fcn: propncdadc. N1ieos. idcUlS C uge"tOe. podem «or
cnviadosdlmJDT1ellte.,< edJk>re•. pore-mail flW1Iizlllol.OtlUlugnan(ti.hotm:lll.com.trlefu.. ~5~-(41l32:!..57S8 c 232.3029 ou
pelo slIe www.flnmignano.com. oode realillUOOs Vldco-<:onfcrencia c

chal~

REMETENTE: IZlDORO FLUMIGNAN. rua Dr. Lamcnha Lins 305 I 73.
Curitiba, Parana. BrasiJ cep 80.250-020.

