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San Diego (Califórnia - EUA), fevereiro de 2018. 
 
Prezados pacientes e colegas, 
 
comunico que estarei em meses sabáticos de estudos e 
pesquisas nos Estados Unidos e Europa por um período 
prolongado de tempo. As atuais circunstâncias de nosso país 
não permitem, infelizmente, que a busca das causas e cura dos 
diferentes reumatismos possa ser empreendida sem grandes 
limitações de toda ordem. Citando apenas algumas, a falta de 
incentivo oficial à ciência, elevados impostos nos insumos para 
pesquisa ou impossibilidade de importação de reagentes, além da espantosa burocracia estatal e 
nivelamento “por baixo” em todos os setores – inclusive acadêmico. Frustrante para quem quiser 
se dedicar de forma orgânica e profunda a uma causa maior em prol da diminuição das dores e 
sofrimento da população de pacientes reumáticos. Tenho fé que melhores tempos virão, 
propiciando retorno de ótimas condições para a ciência brasileira. 
 
Manterei um canal de comunicação aberto, diretamente através do site 
www.drvonmuhlen.com/consultoria. Porém, até por questões éticas, não ditarei diagnósticos e 
tratamentos definitivos por esta via. Poderei, isto sim, sugerir como melhor conduzir suas 
questões e problemas de saúde, com encaminhamentos seguros e ponderados através de 
consultoria técnica via Telemedicina.  
 
Em meu lugar na clínica permanecerá a Dra. Lilian Lonzetti. Minha ex-aluna com larga 
experiência nos diferentes reumatismos e com estudos no Canadá, a Dra. Lonzetti tem pleno 
acesso a sua ficha clínica completa. Para questões clínicas de outra natureza que não as 
reumáticas, o Dr. Marcos Lima Fernandes está à sua disposição, este também com larga 
experiência em todas as áreas da Medicina Interna e clínica de adultos, como preceptor ou 
coordenador dos CTIs dos Hospitais Moinhos de Vento e Cristo Redentor. Telefone de acesso  à 
clínica permanece o mesmo: (51) 3328-1099, bem como o endereço. 
 
O cordial abraço e os votos de sucesso em seu tratamento, esperando no futuro poder lhe rever 
e novamente ter o prazer de compartilhar meu conhecimento profissional.  
 

Dr. Carlos Alberto von Mühlen 
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