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esta revista é sua, leve e compartilhe!

Para o navegador,
ter coragem não é
se lançar no vazio,
mas perseverar

Conheça iniciativas
simples que provocam
mudanças importantes
no seu entorno

Na hora de realizar exames,
o acolhimento médico
faz toda a diferença.
Veja alguns exemplos

Leia a incrível história de
Dorinho, que leva atendimento
de saúde gratuito ao sertão
da Bahia há 17 anos

editorial

Por uma

vida ativa

Ter atitude requer verdade e firmeza. Um tanto de coragem, mas principalmente muito preparo. Como nos lembra o navegador Amyr Klink,
na entrevista de capa, coragem não é se lançar no vazio. O medo faz
parte da aventura da vida e pode ser produtivo. Para agir, é preciso planejar, projetar, antecipar possibilidades, imaginar imprevistos. A partir
daí, construir uma base. Cuidar do corpo, antes de tudo. Das fundações.
Abastecer-se de conhecimento e de ferramentas. E, assim, estar pronto
para agir em qualquer condição que vier pela frente, de peito aberto,
pés no chão e a cabeça onde for possível sonhar.
Nesta edição da Revista Fleury, fazemos um convite à ação – refletida. Pode ser uma grande jornada inspirada pela conversa com Amyr
ou uma nova postura frente à vida provocada por Déborah Aquino na
seção Entre Aspas. Ou ainda uma pequena atitude que pode mudar o
seu jeito de conviver em seu prédio, seu bairro, sua cidade, como ousaram Claudia, Andrea, Yuri e Daniel, da matéria “Por um coletivo melhor”. Pode ser a iniciativa de exercer a sua profissão de um jeito mais
humano, como os médicos que acompanham a realização de exames.
Ou até mesmo participar ou iniciar um projeto de voluntariado, como
fez Dorinho ao criar o programa Voluntários do Sertão.
Que as marés revoltas sejam motivação. Como nos ensinam Luana e
Luiz, na nossa matéria de Saúde, obstáculos pedem cuidado, mas não
são empecilhos – eles nos mostram que podemos fazer tudo o que desejarmos, quando cuidamos da nossa saúde. #SaúdeéPoder
Boa leitura!
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A importância da
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“Agradecemos profundamente pela linda
homenagem feita a Dona Thereza! Nós também
nos sentimos homenageadas e muito orgulhosas
em tê-la como nossa diretora.”
Luciana Coelho Lippi, coordenadora educacional
do Centro Assistencial Cruz de Malta, via e-mail
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“Gostaria de expressar a minha imensa satisfação
com o atendimento prestado pelo Fleury. Encontrei
no Fleury um atendimento em que os funcionários
se preocupam com o paciente. Agradeço pelo
atendimento excepcional, humanizado e cordial
do Dr. José Vianna, que explicou todo o
procedimento, trazendo segurança e conforto a
mim e à minha filha, supersimpático e atencioso.
Agradeço também a todas as enfermeiras,
extremamente cautelosas e delicadas. Parabéns
a todos e ao Fleury por treinar e manter o nível
de atendimento de forma surpreendente.”
Caroline Bianchi, via Facebook

Queremos estabelecer um relacionamento com você. Saber
o que pensa, entender suas expectativas em relação ao conteúdo
desta revista e receber sugestões para que possamos ir além
do esperado. Escreva para revistafleury@grupofleury.com.br.
Estamos prontos para ouvir o que você tem a nos dizer.
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Fleury em dobro na

Avenida Brasil

Além da Fleury
Brasil, outras duas
unidades foram
recém-abertas, em
Moema e no Ipiranga,
e a inauguração
da Cerro Corá
acontece em breve.
Saiba mais!

Agora, o Fleury está presente com duas unidades em uma das avenidas
mais importantes de São Paulo: a já conhecida unidade na região
do Jardim América e uma novinha, na região do Jardim Paulista
A nova Unidade Brasil, inaugurada
em janeiro, está localizada em
um lugar cheio de história e boas
lembranças para o Fleury. Há 40
anos, o mesmo número 216 abrigava
uma outra unidade da marca, e
agora volta com um espaço ainda
mais acolhedor e toda excelência
e qualidade que você já conhece..
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Fleury
Jardim América

De segunda a sábado,
das 6h30 às 12h30

Avenida Brasil, 1891,
Jardim América
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Horário de atendimento

Fleury Ipiranga

das 6h30 às 12h30

Rua Cerro Corá, 1.865
ilustração: sergio scattolini amatucci
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Jardim Paulista

Fleury Moema

Horário de atendimento
De segunda a sábado,
das 6h30 às 12h30
Mais informações:
www.fleury.com.br/unidades
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serviços oferecidos na
Nova Unidade Fleury Brasil
• Análises Clínicas
• Ultrassonografia

divulgação fleury

Serviços oferecidos
pelas três unidades:
• Análises Clínicas
• Ultrassonografia

para começar

Foco na
mulher,

O Fleury vai

aonde
você
está!

sempre

Conheça a praticidade do Atendimento Móvel em
nosso canal: youtube.com/FleuryMedicinaeSaude

também em Ribeirão Preto
O Fleury chega
à cidade de Ribeirão
Preto oferecendo
serviço de Atendimento
Móvel. Agora, os
moradores da região
podem contar com
essa comodidade
e um atendimento
de qualidade!

Agendamento
Para agendar, tirar dúvidas ou saber quais são
os exames realizados pelo Atendimento Móvel
na sua cidade, entre em contato com nossa
Central de Atendimento:
Grande São Paulo: 3179-0822
Demais localidades: 0800-704-0822
Horário de atendimento: 6h às 21h,
todos os dias. Também é possível
pré-agendar diretamente em nosso
site: www.fleury.com.br/exames-e-servicos
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flavio santana

Na correria da rotina diária e em meio a tantos compromissos e atividades,
sempre surgem imprevistos. Para garantir que seus exames (muitas
vezes urgentes) sejam realizados, o Fleury oferece o Atendimento Móvel,
um serviço exclusivo em que uma equipe de profissionais treinados e
especializados vai até o local de sua preferência, garantindo agilidade,
privacidade e sigilo na realização de diversos tipos de Análises Clínicas. O
Atendimento Móvel Fleury também é ideal para idosos com dificuldade de
locomoção e futuras mamães que precisam fazer exames frequentemente.

O Fleury sempre dedicou cuidado exclusivo à saúde da mulher,
independentemente da fase da vida em que ela esteja. Por isso,
seguimos oferecendo serviços que levam cada vez mais tranquilidade,
segurança e confiança na realização dos exames femininos. Alguns
deles podem ser encontrados no Centro Diagnóstico Avançado
da Mulher, que fica na unidade República II, localizada na avenida
República do Líbano, número 561, em São Paulo. A unidade é
dedicada à realização de exames como análises clínicas, mamografia,
densitometria óssea, ultrassonografia, colposcopia, mamotomia,
biópsia e anatomia patológica. Um destaque é a tomossíntese, também
conhecida como mamografia 3D, que aumenta a chance de detecção
precoce de câncer mamário, principalmente em mulheres com mamas
densas. Além disso, uma equipe médica especializada em diagnóstico
e saúde da mulher agiliza o processo em poucas horas, evitando
o incômodo de se fazer exames em dias diferentes.
Além do Centro da Mulher, nossas clientes podem contar também
com os Espaços Saúde da Mulher, disponíveis em 15 endereços, nos quais
usufruem de avaliação integrada, especializada e em sequência, com
menos tempo de espera entre um exame e outro e muito mais conforto.

Gestantes

As futuras mamães
encontram no Fleury
o Espaço Gestar,
presente em quatro
endereços, onde são
realizados todos os
exames e procedimentos
necessários para o
acompanhamento da
gestação. A gestante tem
acesso a um relatório com
o histórico de resultados
e laudo evolutivo, além
de receber os resultados
de seus exames mais
rapidamente.

para começar

Escolha consciente

para o óleo de cozinha, vai de coco ou de canola?
Já está comprovado que uma alimentação balanceada é aquela que inclui todos os tipos de alimentos, respeitando os
hábitos e as culturas do indivíduo e sem condenar nenhum grupo alimentar. Apesar de terem sido vítimas de preconceito
por muito tempo, as gorduras são mais que necessárias. Além de fornecer energia, esse nutriente serve para a formação de
diversos hormônios e auxilia na absorção de algumas vitaminas. Estar atento às quantidades é importante: a recomendação
é que o valor total de gordura consumida ao longo do dia seja em torno de 15% a 30% do valor energético total, sendo que as
gorduras saturadas não devem ultrapassar 10% deste. Comparamos, a seguir, dois óleos que atualmente estão em evidência.

Óleo de canola

• É rico em gorduras saturadas (como o ácido láurico),
que já foram apontadas como fatores de elevação do
“colesterol ruim” (LDL). E atenção: apesar de alguns
estudos mostrarem efeitos da utilização do óleo de
coco no aumento do “colesterol bom” (HDL), não
há indicação de seu uso para tal finalidade. Ainda
são necessárias mais pesquisas em humanos para
verificar seus efeitos no longo prazo.
• O óleo de coco vem sendo indicado em dietas
para perda de peso. Porém, segundo a Sociedade
Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM)
e a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade
e da Síndrome Metabólica (Abeso), o alimento não
deve ser usado para essa finalidade. E, ao contrário
do óleo de canola, ele não contém ômega 3.
• De sabor característico, promove a sensação de
saciedade, como todas as gorduras. A recomendação
é de que seja usado em pequenas quantidades e em
alimentos in natura ou minimamente processados.
• Pode até ser uma alternativa mais natural já que
é, em geral, extraído a frio a partir da massa do
coco, contudo, não deve ser classificado como um
alimento “milagroso”.

• É rico em gorduras insaturadas, além de ter baixos
níveis de gordura saturada. Mas aqui, mais uma vez,
vale a regra do bom senso: utilizado de maneira
descontrolada, como em frituras, o óleo deixa de ser
um aliado e se torna o vilão da boa saúde.
• Este não é um alimento indicado como coadjuvante
no emagrecimento. O óleo de canola, porém,
contém ômega 3 e grandes quantidades de ômega 6,
considerados protetores do sistema cardiovascular.
Eles podem auxiliar na redução do LDL, quando
consumidos em proporções adequadas, com
moderação e aliados a uma alimentação saudável.
• Seu sabor é leve se comparado aos óleos de
soja, milho e girassol, realçando o gosto de
alimentos em preparações frias. É mais indicado
para cozimento e consumo cru.
• Alguns óleos de canola são produzidos a partir
de variedades transgênicas. Porém, no Brasil, são
usadas apenas variedades geradas por meio de
melhoramento genético convencional – ou seja, não
há uso de transgênicos. O que conduz a escolha por
este ou outro tipo de gordura é o gosto de cada
um, além da sugestão de um nutricionista.

Fonte: Mariana Anejador Morales, nutricionista esportiva do Fleury Medicina e Saúde

Novos exames em genômica trazem mais precisão no resultado e conforto aos clientes
Câncer de mama e ovário

Fertilidade

Pré-natal

Até há poucos anos, a pesquisa
de mutações era feita por análise
específica de cada gene. Hoje,
com o sequenciamento de nova
geração, é possível analisar
múltiplos genes ao mesmo tempo,
de forma menos custosa. Em geral,
esses painéis contemplam genes
associados a um risco aumentado
para determinada doença com
baixa frequência de portadores
na população em geral. O painel
de miniexoma oferecido pelo
Fleury investiga o risco para câncer
de mama e ovário hereditário.
Os resultados de tais testes
precisam sempre ser analisados
com visão crítica, à luz das novas
descobertas. Por isso, o resultado
no Fleury é acompanhado por
um laudo interpretativo.

Apesar de um espermograma
normal, alguns homens ainda
podem apresentar dificuldades
de engravidar suas parceiras
devido à fragmentação de
DNA espermático aumentada,
o que afeta a qualidade do
espermatozoide. Essa condição
pode ocorrer por obesidade,
tabagismo, presença de varicocele
e infecções no testículo, idade
avançada, uso de drogas,
quimioterapia, radioterapia e ondas
eletromagnéticas. O exame de
fragmentação de DNA espermático
mostra a verdadeira qualidade do
sêmen, indicando quais fatores
podem ser tratados ou removidos
para que novos espermatozoides
produzidos venham com uma
qualidade genética melhor.

Com uma amostra de sangue
materno, o exame de trissomias
fetais (NIPT) é capaz de
identificar síndromes como de
Down, de Edwards e de Patau,
além de anomalias associadas
aos cromossomos sexuais.
O teste, não invasivo, ajuda a
detectar as alterações genéticas
no feto a partir da décima
semana de gestação. No
caso da síndrome de Down, o
método consegue diagnosticar
cerca de 99% dos casos. Feito
em parceria com a Illumina, o
teste já é processado no Brasil
com a mesma metodologia
de quando era enviado ao
exterior, a um custo mais
acessível e com resultados
em menor tempo.

Comodidade e rapidez para o ginecologista e para o cliente
ilustração: fabio corazza

Óleo de coco

Está no DNA

O Fleury agora oferece um serviço para o envio e recebimento de exames
ginecológicos que facilita tanto a vida do especialista quanto dos clientes.
O Fleury Para Consultórios funciona por meio de um aplicativo médico,
disponível para Android e iOS, que oferece o acompanhamento de todos
os processos relacionados a esse tipo de exame. O aplicativo permite ao
médico solicitar a retirada de amostras, registrar pedidos, solicitar kits de
exames, acompanhar os resultados por meio do ícone Minhas Solicitações e
entrar em contato com a equipe operacional, ao clicar no ícone Fale Conosco.
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Apoiar e torcer são as

melhores atitudes

Dr. Nabil Ghorayeb
fala sobre esporte
para crianças e
adolescentes em nosso
canal: youtube.com/
FleuryMedicinaeSaude

istockphoto

Muito além do

divulgação fleury

Um dos comportamentos mais positivos que os pais podem ter para que as
crianças criem senso de coletividade é estimular que elas participem de esportes
coletivos desde sempre, aconselha Dr. Nabil Ghorayeb, cardiologista e médico do
esporte do Fleury Medicina e Saúde. Além de apoiar financeira e logisticamente,
é importante que os pais também deem uma força para os pequenos, na vitória
ou no fracasso. “Você pode estragar uma carreira, muitas vezes, numa crítica que
faça”, comenta o especialista, que também aconselha os pais a incentivarem os
jovens a escolher o esporte de que gostam ou que praticam melhor, para tornar
a atividade ainda mais divertida. Ele também lembra que excesso de treinos e
exigências de resultado devem ser acompanhados e evitados. Outras dicas de
Dr. Nabil são ensinar a criança a comer bem (e de tudo), hidratando-se e evitando
isotônicos, e não praticar atividades de alto impacto que estão na moda entre
os adultos, como crossfit e High Intensity Interval Training, conhecido pela sigla
HIIT. Para finalizar, o médico alerta que, antes de começar a prática, crianças
e adolescentes devem passar por uma cuidadosa avaliação médica,
que garanta que eles estão prontos para os desafios que estão por vir.

espelho

Cuidar da alimentação e controlar o peso é uma questão de saúde. Já os transtornos alimentares
são uma condição devastadora, que atingem cerca de 110 mil pessoas, 1% da população mundial,
segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Conversamos com o psiquiatra Adriano Segal
sobre o que é, como identificar e como ajudar quem sofre com a anorexia nervosa.

istockphoto

O que é a anorexia nervosa?
É um quadro psiquiátrico
que atinge principalmente
mulheres jovens, com picos
de incidência aos 14 e aos
18 anos de idade. A doença
também atinge homens,
mas de forma menos
frequente que as mulheres.
É também o transtorno
alimentar com descrições
mais antigas na história –
existem registros de sua
presença desde o século 17.
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Como é possível
identificá-la?
A anorexia nervosa
é caracterizada
principalmente pelo baixo
peso para a idade e para
a altura, associado a um
temor extremo relacionado

ao ganho de quilos e à
distorção da imagem
corporal. A pessoa também
tem a sensação de estar
com peso normal ou
elevado, mesmo quando a
balança mostra um número
baixo. Esses pacientes se
recusam a comer e estima-se que até 20% dos casos
não tratados evoluem
com complicações graves.
Muita gente confunde
anorexia com bulimia.
Quais são as diferenças
entre as duas doenças?
A razão da confusão é
que existem dois subtipos
de anorexia nervosa,
a restritiva e a com
episódios de compulsão
alimentar associados

a comportamentos
compensatórios, como
vômito e abuso de laxantes.
Ao contrário da anorexia
nervosa, na bulimia o peso
do doente é próximo ao
normal, podendo ser até um
pouco mais alto. A distorção
da imagem não é marcada
e também não há recusa
em se alimentar.
Que sinais no
comportamento dos jovens
devem alertar os pais para
a presença da condição?
Perda de peso acentuada,
retirada gradativa de grupos
alimentares da dieta,
ritualizações alimentares,
alterações de humor e de
personalidade, prejuízo
de desempenho escolar

e diminuição do círculo
de amizades. Esses sinais,
quando presentes em
conjunto, podem indicar
a presença da anorexia
nervosa e, portanto,
diante de um ou mais
deles, pode ser adequado
procurar por um psiquiatra.

“A anorexia
nervosa é um
quadro crônico
e recorrente, e a
grande dificuldade
é que o paciente
não se percebe
doente.”
Adriano Segal

Para o navegador

Amyr Klink,

planejamento é importante,
mas não é nada sem
capacidade de execução

fazer
por renata valdejão

fotos flavio santana

a t i t u d e

é

O título do seu último livro, Não há tempo a perder (Tordesilhas, 2016), já diz muito a respeito do seu caráter. Na obra,
lançada em novembro do ano passado, o navegador, escritor
e empresário Amyr Klink descreve os caminhos que percorreu
para realizar seus projetos, que até hoje já resultaram em mais
de 250 mil milhas exploradas e muitos barcos construídos.
Como descreve a orelha do livro, “ele tem um vínculo radical
com algumas decisões que toma, mergulha nelas”. A ponto de
dizer que, “se tiver que morrer no caminho, paciência, é outro
problema”. O mais importante para ele, porém, é executar os
projetos, o que significa nunca esmorecer diante das dificuldades, que sempre foram muitas: recursos escassos, excesso de
burocracia, desconhecimento técnico.
Essa obstinação o levou longe. Amyr Klink Já fez mais de 40
viagens para a Antártica e, hoje, é um grande empresário do
mundo náutico, que tem sob seu comando cerca de 700 funcionários na Marina do Engenho, em Paraty (RJ). A seguir, ele
conta um pouco do que o levou em suas jornadas.

“ Não me motiva , a remuneraç ão,
o re conhe cimento, a glória , o dinheiro,
mas o prazer de exe cut ar.”
Você diz que, em alto mar, ninguém pode dormir antes
de resolver um problema, senão todos podem morrer. Se
as pessoas adotassem esse lema em suas vidas, seriam
mais eficientes?
É mais do que poder. No barco, ninguém tem o direito de
dormir enquanto não resolver os problemas do dia! Se todos
fizessem isso, acho que o mundo seria mais equilibrado. Teríamos menos coisas por fazer e viveríamos melhor. Cometeríamos menos erros. Por que existe esse lema no barco?
Porque todo mundo que está lá dentro percebe que o barco
afunda. Você não precisa pedir empenho, dedicação, compromisso, todo mundo abraça a solução do problema até resolver. No dia a dia, a gente não tem essa certeza da punição,
do desfecho dramático. Uma empresa não afunda de uma
hora para a outra, o processo é lento e pouco perceptível.

270 litros de água e, no começo, com o peso, não conseguia
cumprir a meta de 33,7 milhas diárias. Mas não me apavorei,
porque a cada dia fui conseguindo um incremento adicional
de desempenho. No início, eu estava mais gordo, tinha 100%
dos suprimentos. À medida que fui avançando, fui ganhando
desempenho físico, perdendo peso, a água e os suprimentos
foram diminuindo, e o barco foi ficando mais leve e eficiente.
No final cheguei seis dias antes da data prevista.
Em algum momento, diante de uma dificuldade, você
pensou em desistir?
Milhares de vezes. Nunca fui obcecado; fui obstinado, mas
não obcecado. A obsessão é o caminho certo para o desastre. Houve várias coisas que eu quis fazer e percebi que não
tinha como. Mas teve muita coisa que eu fiz que parecia utopia. A travessia a remo, no começo, parecia utópica. A minha
atividade hoje: eu queria ter um negócio sobre o mar, flutuante. Hoje eu tenho 700 pessoas trabalhando sobre o mar, o
meu escritório, a fábrica de gelo, a oficina, tudo é em cima do
mar. A agência de locação de barcos é sobre o mar. Mas era
uma utopia, porque, no Brasil, ninguém sabia administrar o
manejo das embarcações. Barco não precisa de praia ou de
cais. Barco precisa de flutuante para parar. Existe norma para
isso, mas no Brasil nem as seguradoras sabiam como tratar
as embarcações. Fui resolvendo esses problemas. Fazer tudo
levou muito tempo. Não tinha fornecedor de plataformas
flutuantes; importar era muito caro, fui fabricar.

No livro Não há tempo a perder, você relembra momentos difíceis que precisou enfrentar ou driblar para realizar seus planos. Quais eram esses planos? Por que decidiu se dedicar à navegação?
Fiquei muito frustrado com a minha opção acadêmica, economia e administração. Eu gosto de executar, e vivemos num
país onde se fala muito e se faz pouco. Nenhuma cidade brasileira está pronta. Tudo é mais ou menos. Então, fui trabalhar
numa área – contabilidade financeira – que era pior ainda. Para
que serve um analista financeiro num país com quatro dígitos
de inflação? Para nada! Resolvi voltar para Paraty e mexer
nas terras do meu pai, que estavam abandonadas. Comecei a
mexer com búfalos, para produzir leite. Eu sonhava em fazer
muçarela de búfala, e acabei fabricando por dez anos. Até que
surgiu a primeira travessia [do Atlântico Sul a remo]. Eu me
encantei pela ideia de remar pelo Atlântico. Vários já haviam
tentado e fracassado. Resolvi estudar os fracassos e acabei
montando uma espécie de biblioteca só de naufrágios. É bom
aprender com os próprios erros, mas a gente tem um limite.
Tem erros que a gente não pode cometer. Aí nasceu a ideia
de fazer o barco e aconteceu a viagem, que durou cem dias.
Até o 70º dia, parecia impossível cumprir a meta. Tive de levar

Você sempre foi determinado, desde criança?
Não é que eu seja determinado. Quando gosto de alguma
coisa insisto muito, vou até onde o bom senso me deixa ir.
Uma característica interessante que uma pessoa pode ter
é a competência executiva. Tem de acontecer. A febre do
planejamento e da estratégia não adianta nada sem a capacidade de executar, sem a proatividade. A gente planeja as
viagens para a Antártica com anos de antecedência, mas o
legal mesmo é quando a gente mete a proa do barco num
iceberg baixo e desce para caminhar no gelo flutuando. É o
primeiro sinal de que a gente colocou a temporada em pé.
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admiração

“ Te n ho

p rofu n d a
po r

q u e m

exec uta”

eu não quis contratar um escritório de meteorologia, porque eu tenho os modelos matemáticos e sei fazer análise.
Foi um erro. Esse ambiente [da navegação] quebra a gente,
faz com que sejamos um pouco mais humildes.

Quando cometia erros, você ficava desanimado ou tentava aprender e seguir em frente?
Tirava uma bela de uma inspiração para não cometer mais
a mesma besteira. Eu cometi alguns erros. Por exemplo: fiquei preso num pedaço de gelo na Antártica e perdi o bote.
Daí apareceu um veleiro pela primeira vez em um ano naquele local. E se esse veleiro não tivesse aparecido? Eu teria
morrido! Estava sozinho e fui pegar água no iceberg para
fazer um café. Sem querer, não amarrei o bote e ele foi embora. Foi um quase acidente. Mas por que eu cometi esse
erro? Pela excitação! Depois disso, eu aprendi que é exatamente quando tudo parece tranquilo e perfeito que os erros
acontecem. Com o tempo, você vai ganhando essa prática
de controlar a angústia, a emoção, a euforia. E de tomar cuidado até o último milímetro. Um dos maiores erros que eu
cometi foi por orgulho. Na minha primeira volta ao mundo,

Que preço você paga por ser uma pessoa de atitude?
Eu acho que não há ônus em ter atitude. Tenho muito prazer
em saber o que eu quero, ter discernimento para nem sempre concordar e também para reconhecer quem sabe menos
do que eu ou quem não sabe quase nada, mas pode me ensinar muito, que é uma das coisas que eu adoro na minha atividade. Eu lido com engenheiros ultracompetentes que têm
muito pouca sabedoria e quase nada para ensinar, e com caras que não têm dentes na boca e são gênios. E muitas vezes
faço projetos sofisticados, para clientes muito exigentes, em
que uso essa engenharia autóctone ou primitiva, de quem só

“ Foi um quase
acidente. Mas por
que eu cometi esse
erro? Pel a excit aç ão!
D epois disso, eu

aprendi

q ue é exata me nte q u a n do tu do
pa rece t ra n q u ilo e pe r fe ito
q ue os e rros acontece m .”
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tem a sabedoria, mas não tem a formação. E isso ajuda muito
a criar projetos diferentes. Fizemos os primeiros barcos que
foram para a Antártica sem estaiamento, com mastros autoportantes. Fizemos o primeiro barco no mundo sem lastro e
o primeiro com três anos de autonomia.
Mas não tem ônus nenhum? Não desperta nem inveja?
Inveja não é um ônus, eu acho engraçado! Talvez eu tenha
deixado de fazer muitos projetos porque tenho certas posições das quais não abro mão. Deixei de fazer contratos
com grandes empresas porque simplesmente não gostava
da atitude delas.
E quais as recompensas?
A credibilidade que você vai conquistando; o apoio das pessoas que autenticamente se desdobram até a alma para
ajudar você. Eu sou famoso hoje por às vezes desagradar
pessoas que, se eu adulasse, conseguiria favores financeiros ou econômicos interessantes. Mas eu não abro mão das
minhas convicções.
Medo e coragem são excludentes ou são dois lados da
mesma moeda?
Eu tenho muito medo da coragem excessiva. Coragem não é
a atitude de se lançar no vazio, ser o primeiro a sair arrebentando no peito. Coragem é muito mais a capacidade de perseverar, de recomeçar, de insistir, de não abrir mão, de não
ceder, de admitir os erros... E o medo é importante. Faz parte
do problema. É um dos problemas que precisam ser enfrentados. O medo pode ser altamente produtivo. Ele passa a ser
perigoso quando se torna um inibidor de atitudes, quando
paralisa. Eu não sou muito engraçado no dia a dia, mas fico
engraçado quando estou com medo, começo a fazer piadas!
Esse bom humor em relação a uma situação crítica ajuda
você a encontrar uma solução mais rapidamente.
Como fortalecer a resiliência, uma qualidade que você diz
que é pouco valorizada, mas muito importante para a vida?
Quando você está inspirado com alguma coisa, tem convicção de que é possível, mesmo que haja muita dificuldade, é
uma forma de você valorizar essa capacidade de resiliência.
Mas acho perigoso você ser resiliente num ambiente hostil,
onde não tem chance de ir para frente. É perigoso ser resiliente diante de um exército inimigo muito maior que o seu.

Você poderia contar o episódio de um profissional de
TI que queria muito sair em viagem com você e precisou
passar por uma prova de insistência para conseguir?
Foi o Igor [Alexandre Souza]. Era um moleque de 18 anos,
que foi fazer uma instalação de rede no barco e começou a
insistir em zarpar comigo. Ele não tinha calos na mão! Perguntei se ele já tinha andado de barco. Não. Ele não tinha
perfil. Mas me atormentou tanto que, um dia, falei pra ele:
“No ano que vem, se você me ligar toda segunda-feira antes das 7:00, eu te levo no final do ano.” Ele ligou. No final
do ano, tive de levá-lo. Foi o melhor tripulante que já tive.
Ele trabalhava na HP, tinha um megassalário e, por causa da
viagem comigo, pediu demissão. O pai dele queria matá-lo e
me acusou de ter destruído a carreira do filho. O que ele fez?
Montou uma empresinha de TI, abriu o primeiro escritório
nos Estados Unidos, o segundo na Austrália e, hoje, é muito
bem-sucedido. Viramos sócios em dois projetos! Ele acabou
comprando o meu barco vermelho! Hoje, ele é um supergestor. O desafio dos telefonemas das segundas tinha o propósito de ver se ele era persistente mesmo, se queria mesmo
ir. E ele estava convicto. Mostrou que era um cara de atitude.
Estaria correto dizer que você é obsessivo com detalhes, planejamento e controle? Navegar é lidar com o
incerto, com o imprevisto. Como você transita entre esses dois estados?
Eu não diria que sou obsessivo, mas presto muita atenção
no processo que vem antes. Mas, ao mesmo tempo, eu
gosto do imprevisto. Se eu soubesse sempre tudo o que vai
acontecer, nada teria graça na vida. O fato de eu me preocupar muito com o processo todo, com os detalhes, e o fato
de eu gostar de ter um plano bem factível me dão muita
segurança quando a situação muda de figura, porque eu sei
que mudou. Eu sei quanto estou perdendo de um lado e
quanto estou ganhando de outro. Essa é a função de planejar. O mais importante não é alcançar aquilo que você determinou, é saber para onde você está indo.

“coragem não
é a atitude de
se l anç ar no
vazio, ser o
primeiro a s air
arrebent ando
no peito.

coragem

é m u ito m ai s a c a pac id a de
de pe r seve ra r, de
recomeç a r, de in s i st ir, de
não a b rir m ão, de não ce de r,
de a d m it ir os e rros . . .”
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por um

coletivo

melhor

Atitude política transcende o voto e o
engajamento em partidos. Criar pequenos
gestos para impactar positivamente a vida
das pessoas está ao alcance de todos
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por vinicius medeiros
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Atitude política
vai muito além do

ambiente partidário.

“Há um conjunto de definições, mas todas elas esbarram na
responsabilidade frente à coisa pública e ao coletivo. Envolve, por
exemplo, desde uma ação conjunta em prol da comunidade à votação
para representantes nas eleições”, explica o professor titular do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo (USP) e coordenador no
Núcleo de Antropologia Urbana da USP (NAU) José Guilherme Magnani. Na sua
avaliação, a proliferação de coletivos, principalmente entre jovens, é um exemplo bem-acabado de uma atitude política que está bem distante do senso comum.
“São manifestações sem liderança aparente, que usam os recursos que estão à
disposição, com forte engajamento dos seus membros. Em todas elas, o cuidado com a coisa pública está lá, permeando objetivos e ações”, afirma. O certo
é que atitude política está ao alcance de qualquer um. São pequenos gestos
que podem impactar a vida das pessoas ao redor. “Resultados positivos retroalimentam esse espírito. Levam os participantes a acreditar que suas
iniciativas têm êxito, criando um círculo virtuoso e transformando esses acontecimentos em símbolos importantes na comunidade”,
avalia Magnani. Andrea Pesek, Claudia Visoni, Daniel Zibordi
e Yuri Mendoza, de maneiras distintas, agiram em prol de
suas comunidades, influenciando dezenas, centenas e milhares de pessoas. Conheça
suas iniciativas.
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Uma horta para a cidade
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Para ir além das reuniões
“O direito de um sempre termina quando começa o do
outro.” Premissa básica para a convivência harmoniosa em comunidade, o ditado nem sempre é seguido,
afinal, ajustar gostos e preferências não é lá algo simples. Os moradores do condomínio Parque das Flores
Residencial, em Jardim das Vertentes, na Zona Oeste
de São Paulo, encontraram no diálogo uma solução.
Com dois blocos e 280 apartamentos, as centenas
de moradores contam com um bastante ativo grupo de
WhatsApp para debater problemas do condomínio. “A
maior parte das discussões gera sugestões proveitosas. Com isso, cada ideia já nasce a partir de um debate
prévio, o que é mais assertivo”, avalia Yuri Mendoza,
síndico do condomínio. “Se usássemos apenas as reuniões condominiais, talvez muita coisa ainda não tivesse sido feita”, completa.
Foi a partir das conversas pelo WhatsApp que surgiu a ideia da Vaga Solidária, que consiste em ceder a
visitantes vagas ociosas na garagem, como de pessoas
que viajam no final de semana. “Não há vagas para visitantes e havia um problema de furto de veículos na
rua. Considerando que temos dificuldade para fazer
segurança privada em espaços públicos, a solução foi
muito boa”, explica Mendoza.
Das mensagens no grupo, também saíram outras
decisões. A mais recente é sobre o que fazer com as
lixeiras após a proibição, por parte Corpo de Bombeiros, de mantê-las nos andares. “Estamos testando
alternativas e mantendo todo mundo informado”, diz
o síndico, que considera os moradores engajados nas
soluções dos problemas. “Mas tudo tem seu bônus e
ônus. A parte ruim é que qualquer desentendimento
acaba se tornando público”, diz.

Engajamento gera engajamento
Há 21 anos, dois membros de uma ONG paulista se
depararam com uma situação comum a todas essas
instituições. Sem recursos para tocar as atividades
diárias, quebravam a cabeça para tentar obter novas
fontes de receitas. Dessa necessidade, surgiu a Famizza (Família da Pizza). A ideia era simples: organizar
um rodízio de pizza, cobrando ingresso com valor fixo
e chamando a comunidade local. A verba arrecadada
era totalmente direcionada para a entidade.
Voluntários se engajaram e o encontro foi um sucesso. “Havia diretores de outras entidades no local,
muitos deles gostaram da ideia e pediram para organizar um rodízio só para eles. Aí o Famizza engrenou”,
conta Daniel Zibordi, coordenador da instituição. Hoje,
o modelo continua o mesmo, bem como o objetivo.
Há eventos em que mais de 30 voluntários trabalham
para confeccionar as pizzas e servir aos convidados.
“O mais bacana é ver todos engajados, dedicando-se desde cedo no evento. Acabamos criando uma
rede de voluntários, que conta ainda com pessoas das
instituições atendidas”, revela Zibordi. “Mas tudo isso é
uma consequência positiva do trabalho. Nossa missão
é sempre a mesma: ajudar as entidades a arrecadar
fundos para bancar suas atividades.”
Anualmente, são promovidos até 19 eventos, com
diferentes entidades. “Temos lista de espera de 30 instituições filantrópicas”, diz Zibordi, destacando que, só
em 2016, foram feitas mais de 6,5 mil pizzas nos eventos. “No total, auxiliamos as entidades a arrecadar cerca
de R$ 270 mil no ano passado.”
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Tudo começou em 2011. Após uma palestra sobre agricultura urbana, a jornalista Claudia Visoni viu que não
estava sozinha em seu gosto pelo tema. Logo, criou-se
um grupo em uma rede social, chamado Movimento
dos Hortelões Urbanos. “Compartilhávamos experiências sobre plantio doméstico. Um ano depois, o grupo já
tinha 1,2 mil participantes.” Uma foto de uma planta aqui,
um debate sobre sementes acolá, até que alguém teve
uma ideia: por que não criar uma horta comunitária?
“Era início de 2012, e esse desejo tomou impulso em
reuniões presenciais. Como moro na região de Pinheiros, assim como várias outras pessoas do grupo, pensamos na praça das Corujas.” Nascia a Horta das Corujas,
com três objetivos claros: educação nutricional, fortalecimento comunitário, regeneração ambiental e reconexão com a natureza.
“Procuramos a subprefeitura do bairro, que nos pediu
duas coisas: não plantar árvores, já que a praça já é suficientemente arborizada, e cuidar bem do espaço. Assim,
começamos nosso sonho”, relembra Claudia. Andrea
Pesek chegou um pouco depois, com a horta já produzindo. “Nasci aqui na região, mas morei em sítio e sempre tive contato com a terra. Um dia, minha filha falou
que havia uma horta comunitária na praça. Não entendi
muito bem, mas decidi conhecer. E aqui estou”, brinca.
Hoje, a Horta das Corujas ocupa uma área de 800
metros quadrados e produz cacau, café, banana e hortaliças, entre outras culturas. Dez pessoas participam
ativamente da iniciativa, explica Andrea. “Temos pelo
menos duas pessoas aqui todos os dias para podar e
regar. Já o público que frequenta é muito variado, indo
de moradores de ruas a moradoras do bairro”, completa.
Para as duas, o mais interessante da horta é a maneira como as pessoas interagem com ela. “Tem gente
que vem e se apropria, ou seja, serve-se da plantação
ou ‘rouba’ uma muda. Há ainda quem fica tímido, pede
para entrar, o que é muito engraçado, afinal, a praça é
pública”, diverte-se Claudia. “Plantamos para a cidade.
Geramos riqueza para todos”, finaliza Andrea.

vinicius medeiros
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ENTRE ASPAS

dia
um

de cada vez

A luta contra o câncer mudou por
completo a vida da influenciadora
digital Déborah Aquino. O esporte e sua
capacidade de adaptação a ajudaram a
moldar uma nova atitude frente ao mundo,
permitindo que ela compreendesse que
era muito mais resiliente e corajosa do
que imaginava, mesmo diante da morte

Guto Estúdio

Por vinicius medeiros

No começo, o foco era apenas ter uma
vida mais saudável e regrada. Correr,
contudo, ofereceu a Déborah Aquino
muito mais do que ela sonhou. Na corrida, conheceu seu marido e formou uma
família. Também com o esporte, desenvolveu uma atitude completamente
diferente frente ao mundo e compreendeu que é bem mais resiliente e corajosa do que imaginava, mesmo diante
das situações mais difíceis. Hoje, restabelecida espiritual, mental e fisicamente, dedica-se a passar às pessoas o que
aprendeu ao longo dessa renovadora
maratona quem vem sendo sua vida.
Blogueira com milhares de seguidores nas redes sociais, Déborah tem uma
trajetória é marcada por transformações
pessoais e profissionais. “Sou o ser mais
adaptável do planeta. Já morei em quatro cidades, larguei a odontologia e o
sedentarismo, virei blogueira e empresária...”, gosta de dizer. “Acho realmente
que é minha maior qualidade. Adapto-me com grande facilidade às situações.”
Mas ter plena consciência dessa capacidade veio só depois de uma difícil prova.

Em dezembro de 2013, Déborah
recebeu uma ligação de seu mastologista. O exame a que se submetera
confirmava o diagnóstico que tanto
temia: câncer de mama. “Já suspeitava,
pois já havia sentido nódulos em meu
seio. Ainda assim, receber essa notícia
na frente da minha filha foi um choque muito grande”, relembra. “Mesmo
abalada, me vi obrigada a me adaptar a
uma nova realidade, mas tracei um objetivo claro: não iria desistir.”
Déborah divide sua vida entre antes e depois do câncer de mama. “E
não falo apenas da transformação que
superá-lo representou. Minha atitude frente ao mundo também mudou”,
avalia a blogueira, que dá um exemplo sobre esse novo olhar. “Para mim,
ter atitude é conseguir olhar para os
problemas da vida como desafios,
degraus para evoluir. Há três anos, eu
certamente diria outra coisa. Talvez falaria que significava ter disciplina para
manter uma rotina de corrida e de mãe,
mas a vida me deu uma lapada e, hoje,
encaro tudo de outra maneira.”

Em um desses trabalhos voluntários para pacientes de câncer, Déborah conheceu Marta. “Ela
tinha um linfedema grande no braço, que deixou
sua mobilidade limitada”, relembra. Segundo a
blogueira, a empatia entre as duas foi imediata.
“Ela conhecia o blog, disse que sempre acompanhava meus posts nas redes sociais e que admirava a maneira como eu encarava a luta contra
a doença. O que mais chamou minha atenção é
que, mesmo com o linfedema, ela fazia um trabalho voluntário confeccionando almofadas para
obter recursos para o tratamento de outros pacientes. Sua coragem era tocante.”
Meses depois, prestes a embarcar para uma
prova de corrida na Noruega, Déborah recebeu
uma ligação da filha de Marta, que estava internada com complicações da doença. “Ela me pediu
para enviar um vídeo motivacional para a mãe no
hospital pelo WhatsApp. Como estava muito enrolada acertando os últimos detalhes da viagem,
demorei uns dois dias para mandar. Infelizmente, foi tarde demais, e isso me deixou completamente arrasada”, lembra. “Depois disso, sempre
que tenho vontade de fazer alguma coisa, faço na
hora. Não espero mais nada. A Marta mudou essa
minha atitude procrastinadora em relação à vida.”
Para Déborah, esse conjunto de acontecimentos em sua vida nos últimos anos ajudou a formar
uma mulher com muito mais atitude do que no
passado. Segundo ela, a geração atual valoriza
pouco o que tem em mãos e pensa mais no agora
do que em qualquer outra coisa. “Com isso, acabam se tornando eternamente insatisfeitas, não
conseguem praticar a gratidão”, avalia a blogueira. “Hoje, gratifico tudo o que acontece em minha
vida. Quando você faz isso de verdade, de coração aberto, é possível encontrar pontos positivos
até nas piores situações. Se não fosse o câncer, eu
teria uma personalidade muito diferente.”

Exemplos de vida
A blogueira, contudo, não aprendeu tudo sozinha. Exemplos aqui e ali ao longo da vida mostraram para ela atitudes que a influenciaram de
maneira decisiva. Duas delas em especial, que
ocorreram ao longo do tratamento do câncer,
se tornaram referências. “A Elaine, conheci durante a quimioterapia. Sua determinação era impressionante. Ela morava longe, pegava ônibus
para ir e voltar do tratamento, diferentemente
de mim, que me transportava no conforto de
um carro. Mesmo assim, e apesar dos efeitos
da medicação, ela encontrava forças para fazer
trabalho voluntário com outras pacientes. Criamos um vínculo muito forte, tanto que passei
a fazer trabalhos voluntários também. Infelizmente, ela faleceu”, conta.
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arquivo pessoal

A mudança de atitude se materializou de diferentes maneiras, entre elas aproveitar cada
momento que a vida proporciona. “Se pudesse voltar no tempo, curtiria muito mais o tempo com minha filha. No passado, não fazia isso
como devia, o que me fez questionar: ‘Que legado teria deixado para ela?’. Hoje, acho que passo
valores muito mais sólidos, como coragem, ser
verdadeira, ser honesta e feliz”, comenta.
Déborah também se vê atualmente como
uma pessoa muito mais tolerante. “Era um
pouco intolerante com os problemas dos outros. Mudei completamente minha atitude em
relação a isso, o que me possibilita dimensionar melhor cada inconveniente que a vida oferece para procurar uma solução, e ensino isso
para minha filha”, afirma. Para ela, problema
de verdade na vida são questões relacionadas
à saúde. “Para o resto, arruma-se um jeito. Pois
é aquilo: se não tem solução, solucionado está,
não é verdade?”

“Para mim, ter atitude
é conseguir olhar
para os problemas da
vida como desafios,
degraus para evoluir.”

O primeiro
exame de RM
de corpo levou
5 horas
para ser
executado.

Por dentro da
máquina de ver
por dentro

Hoje, a qualidade
é infinitamente
superior e o
exame leva
entre 20 e 40
minutos.

infográfico

os pais da rm
neuroIMAGEM

Diagnóstico de lesões do
Sistema Nervoso Central

Em quase 50 anos, a ressonância
magnética (RM) ficou mais rápida e
passou a trazer imagens mais detalhadas
do corpo. “Estudamos o comportamento
de todos os tecidos quando expostos
a um alto campo magnético”, diz
Dr. Rogério Caldana, gestor médico
do Centro Diagnóstico do Fleury.

a importância
A precisão na resolução anatômica
é o que torna a RM um método tão
imprescindível para a Medicina
Diagnóstica. E ela está cada
vez mais rápida, disponível e
acolhedora, com equipamentos
mais largos e confortáveis.

Evolução
1. Antes da RM

O raio X foi o principal
recurso diagnóstico por
imagem até a segunda
metade do século 20,
quando outros métodos
assumiram papel de
destaque, como o
ultrassom. A partir da
década de 1970, foi
criada a tomografia
computadorizada. A RM
aumentou a precisão e
mudou o entendimento
da anatomia.

Aparelho
locomotor

Diagnósticos ortopédicos,
reumatológicos e lesões
de diversos tipos nas
articulações e tecidos
osteomusculares

como é

alguns usos da rm

As sequências de exame são marcadas por ruídos
sonoros, sendo necessário que o paciente permaneça
imóvel para melhor detalhamento das imagens.
Para a maioria dos exames, não é necessário
nenhum preparo prévio, e o paciente retoma
suas atividades normalmente depois.
Exames abdominais e pélvicos dependem
de jejum e eventual preparo
intestinal com laxativos.

abdômen

2. MELHORIAS

Pela nitidez das imagens
dos órgãos da região
abdominal, a RM tem
importante papel na
avaliação da região

“A RM nunca parou de
ser transformada, em
benefício do paciente”,
conta Dr. Rogério
Caldana. Graças à
pesquisa de médcos,
físicos, matemáticos e
avanços nos algoritmos
de reconstrução
e tecnologia de
radiofrequência, a RM
não para de evoluir.

Infográfico e ilustração:
Verônica Mambrini e Jorge Oliveira
Fonte: Dr. Rogério Caldana, gestor
médico do Centro Diagnóstico do Fleury

Há alguns casos em que a RM não é recomendada:

como funciona
3. no futuro

A tendência é que o exame seja mais acessível
e que tenha uso progressivo em procedimentos
terapêuticos, de forma mais precisa e menos
invasiva, como na ablação guiada de tumores.
É uma das maiores invenções na área diagnóstica,
que mostra como a ciência e arte médica podem
fazer diferença na vida das pessoas.

Câncer

Alguns tipos de
câncer podem ser
diagnosticados de
forma mais precoce
por meio da RM

Em 1946, dois cientistas descreveram
o fenômeno da Ressonância Nuclear
Magnética de maneira independente:
Felix Bloch e Edward Mills Purcell,
que por isso receberam juntos o
prêmio Nobel em 1952. Até 1970, ela
era usada para análises moleculares,
como na espectroscopia, técnica que
explora as propriedades magnéticas
dos núcleos atômicos. Só em 1975, o
médico americano Raymond Damadian
imaginou como aplicar a tecnologia
a tecidos biológicos, levantando a
possibilidade de seu uso na detecção
de doenças. Em 1973, o químico Paul
Lauterbur jantava um hambúrguer
quando concebeu o equipamento
de RM para uso clínico, rabiscando o
“projeto” num guardanapo. Até que,
três anos depois, Peter Mansfield fez
o primeiro estudo em humanos e, no
ano seguinte, elaborou a técnica ecoplanar, que tornou o exame muito
mais rápido e eficiente. Inventor por
excelência, ele criou diversas patentes
ligadas aos aparelhos de RM. Em
2003, dividiu o Nobel de Fisiologia ou
Medicina com Lauterbur. Ativo como
cientista até o fim da vida, Mansfield
morreu em fevereiro de 2017, aos
83 anos, uma grande perda para a
comunidade científica. Outros cientistas
contribuíram com melhorias na
tecnologia da RM, que passou a ter uso
amplo em diagnósticos principalmente
a partir da década de 1990.

Para obtenção das
imagens, a RM funciona
como um imenso ímã,
criando um forte campo
magnético que induz os
núcleos dos átomos dos
tecidos a um alinhamento
em relação ao campo.

As informações são
medidas, processadas e
transformadas em imagem.
A RM não usa radiação
ionizante – a mesma do
raio X, da tomografia
computadorizada
e da mamografia.

Esses métodos
permanecem
indicados conforme
a suspeita clínica em
investigação, e são
realizados buscando
a menor exposição
possível à radiação.

Por envolver
campo magnético,
é contraindicada
em pacientes
com marcapasso
cardíaco ou
dispositivos
eletrônicos.

Pacientes
claustrofóbicos podem
precisar da sedação, já
que o exame exige ficar
por alguns minutos
deitado num túnel
estreito (para alguns,
equipamentos de túnel
mais curto ou diâmetro
maior já ajudam).

De acordo com a indicação
clínica, para avaliação do
parênquima pulmonar
(estrutura onde ocorrem
as trocas gasosas) e na
detecção de cálculos
urinários, por exemplo,
o método de escolha
tem sido a Tomografia
Computadorizada.

Por Marcella Chartier

Ir ao médico, fazer exames, persistir em tratamentos são coisas que já vêm por si sós acompanhadas de dúvidas e incertezas. Por isso, em qualquer
tipo de procedimento, o médico está lá para, além
de exercer a sua técnica com excelência, cuidar
para que o atendimento seja acolhedor e carinhoso. Conheça alguns médicos do Fleury e seus comentários sobre alguns exames que realizam.

Ultrassom
transvaginal

O médico garante um
atendimento humanizado

TR
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Urodinâmica

Dúvidas, incertezas e dificuldades
acompanham o cliente que vem
realizar exames mais delicados

A atitude acolhedora do
médico é fundamental na
hora da realização de exames

Mais conforto
aos clientes

O exame avalia o funcionamento da bexiga, em
pessoas com incontinência, dificuldades para
urinar ou que apresentam muitas infecções seguidas. Dr. José Carlos Truzzi, coordenador da
Urologia do Fleury, explica o procedimento:
“São três etapas: a primeira é mais simples, a
segunda e terceira são um pouco mais invasivas, mas não dolorosas”, garante. Assim como
em boa parte dos procedimentos laboratoriais,
a ansiedade e o nervosismo podem aumentar
o incômodo. É por isso que a conversa inicial
no atendimento, tanto para solucionar dúvidas quanto para acalmar o paciente, é fundamental. “Explicamos detalhadamente como é
o exame e que, no Fleury, prezamos por esse
acolhimento do médico que vai realizá-lo com
o cliente”, explica Dr. Truzzi.

O

Mesmo exames mais rotineiros, como o ultrassom transvaginal, exigem cuidados. Até porque,
se há mulheres que realizam regularmente seus
exames ginecológicos, há também as que chegam para fazê-los pela primeira vez. “Geralmente, eu pergunto. Imaginamos, quando se
trata de uma mulher de 40 anos, que ela já tenha
feito antes, mas já houve casos em que era a primeira vez”, diz Dra. Ana Paula Carvalhal, médica
da Radiologia do Fleury. O ultrassom transvaginal dura cerca de dez minutos, em média. “O
acolhimento é tudo. Por isso, sempre explico o
procedimento com detalhes e digo que, se ela
sentir dor, deve avisar”, afirma a Dra. Ana Paula.

l

Dacriocistografia

Histerossalpingografia

Esse exame é um estudo das vias lacrimais,
feito em pessoas que apresentam infecções
oculares ou cujos olhos lacrimejam excessivamente. É um procedimento indolor, mas um
pouco incômodo. “O olho fabrica lágrimas o
tempo todo, e elas são continuamente drenadas por dois pequenos orifícios das nossas
pálpebras. Em alguns casos, elas não escorrem
corretamente, e não conseguimos parar de lacrimejar”, explica Dr. Benjamin Carneiro Rodrigues, médico Radiologista do Fleury. “Antes de
iniciar o exame, eu me sento com o paciente
e explico tranquilamente todo o procedimento, para que ele perceba que não há dor. Hoje
mesmo fiz o exame em um menino de 7 anos
de idade e correu tudo perfeitamente bem”,
conta Dr. Benjamin.
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As evoluções técnicas que alteraram este procedimento que estuda o útero e as trompas
ajudaram muito a diminuir o incômodo em sua
realização. A apreensão das pacientes se dá
também por se tratar de um tema delicado, a
infertilidade. Dr. Benjamin Carneiro Rodrigues,
médico Radiologista do Fleury, conta que, antes de começar o exame, ele tem uma longa
conversa com a cliente. “Em um consultório,
eu me apresento, explico o exame de ponta a
ponta, com todos os detalhes. Em geral, quando a paciente chega à mesa, já deixou boa parte
da ansiedade do lado de fora”, conta.

Colonoscopia
Indicado geralmente no Check-up a partir dos
50 anos de idade, este procedimento avalia todo
o intestino grosso até o delgado para verificar a
existência de lesões, pólipos e inflamações. No
momento do exame, o cliente é sedado e, assim,
não sente nada ao longo dos cerca de 30 minutos. “Às vezes, a tensão do paciente é grande, não
só por conta do exame, mas pela rotina paulistana: a pessoa pega trânsito, chega atrasada, esquece o pedido médico, não toma as medicações
corretamente etc. Mas fazemos de tudo para resolver a situação, para que ela não precise voltar
para casa”, explica Dra. Beatriz Mônica Sugai, coordenadora médica da Endoscopia e Colonoscopia do Fleury. Depois da colonoscopia, o paciente
fica em repouso por um período e os médicos do
Fleury sempre o visitam para “dar alta” e deixar
seu contato em caso de qualquer dúvida. A empatia é guia. “O segredo de um bom atendimento
é você se colocar no lugar do outro, sempre. Assim, consegue entender o que angustia a pessoa
e tenta ajudá-la a passar pelo exame com mais
conforto”, conclui.

Este exame é realizado por dentro da boca e é
indicado a quem tem quadros de dores na boca,
pouca saliva ou, às vezes, suspeita de tumores
na região. “É bem semelhante à dacriocistografia em seu princípio, mas diz respeito às glândulas salivares”, explica Dr. Benjamin Carneiro
Rodrigues, médico Radiologista do Fleury. “Na
maioria das vezes, quando acabo o exame, já
tenho um diagnóstico, que será transmitido
para o paciente por seu médico. Quando necessário, também entro em contato com o médico
do paciente para conversar sobre o diagnóstico”, finaliza Dr. Benjamin.

Da esq. para a dir.: Dr. Benjamin Carneiro
Rodrigues, médico Radiologista do
Fleury; Dr. Alberto Lobo Machado,
médico da Ultrassonografia do Fleury;
Dra. Ana Paula Carvalhal, médica da
Radiologia do Fleury; Dra. Beatriz
Mônica Sugai, coordenadora médica da
Endoscopia e Colonoscopia do Fleury;
Dr. José Carlos Truzzi, coordenador
da Urologia do Fleury
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Quando um cliente chega para realizar a punção de tiroide, em geral está com tensões acumuladas pelas suspeitas de diagnóstico. A ideia
de perfurar o pescoço pode soar assustadora
para muita gente, mas Dr. Alberto Lobo Machado, médico da Ultrassonografia do Fleury, garante que o procedimento é bem semelhante
a uma coleta de sangue. “A diferença é que vou
posicionar a agulha no interior de um nódulo
e extrair células, guiado por um ultrassom. O
índice de queixa de dor é baixo, bem semelhante ao de coletas de sangue. E dura muito
pouco: são cerca de 10, 20 segundos, apenas”,
diz. “Sempre converso com os pacientes antes,
deixando claro que é um desconforto tolerável
e que a agulha é bem fina. Em geral, até em
crianças costuma ser tranquilo”, garante.

Sialografia

Punção
de tiroide

po
der
do

auto
cui
dado
A participação ativa no
próprio tratamento é
fundamental para que
os pacientes de doenças
crônicas obtenham bons
resultados e levem uma
vida sem tantas limitações
– e com direito a
aventuras e superações

Por Marcella Chartier fotos flavio santana

Era o último ano da faculdade de jornalismo e Luana Alves decidiu
fazer um mochilão para comemorar a formatura. Pouco antes da partida, se deu conta de que já somavam dez os quilos perdidos em seis
meses, sem que ela tivesse feito dieta ou exercícios. Passou em consulta de rotina com uma ginecologista, que pediu exames, mas Luana
decidiu fazê-los na volta. Enquanto se aventurava pela América do Sul
por 25 dias, percebeu que algo estava errado mesmo: ela sentia vontade de ir ao banheiro o tempo todo, além de muita sede. De volta para
casa, veio o susto: havia perdido mais seis quilos na viagem.
Luana fez os exames e, quando abriu os resultados, viu que a referência glicêmica normal era de até 99 mg/dL. A dela estava em 293.
“Não acreditava que tinha diabetes porque sempre fui magrinha e fiz
exercícios, mesmo que sem tanta disciplina”, conta. Mas agendou uma
consulta com um endocrinologista. Foram duas semanas de aflição.
“Eu achei que não poderia comer mais nada e, pesquisando, encontrei
que a expectativa de vida era de dez anos. Achei que ia morrer cedo,
fiquei muito mal”, lembra. Ainda enquanto vasculhava a internet, encontrou uma história que a acalmou: a de um senhor de 80 anos que
tinha diabetes há mais de 40 e vivia bem. “Vi que ele tinha um ótimo
controle da doença e foquei nisso para ter a qualidade de vida que ele
tinha”, lembra. Luana começou o tratamento com insulina, a glicemia
começou a baixar e ela se sentiu, então, bem melhor. “Foi como se um
mundo novo tivesse se aberto para mim. Eu sabia que a diabetes ia
implicar em mudanças no meu estilo de vida, mas vi que, se eu conhecesse bem a doença, conseguiria me tratar.”
Luana, que hoje tem 34 anos, aprendeu rápido um princípio fundamental para pacientes de doenças crônicas: o autocuidado e a participação ativa no tratamento trazem resultados melhores. Luana passou
a frequentar uma associação de apoio a pessoas com diabetes, onde
aprendeu a aplicar insulina (ela administra cinco doses por dia), a contar
carboidratos e a compreender o funcionamento do seu próprio corpo.
Fez mudanças na alimentação e na rotina como um todo. Hoje, ela frequenta a academia de duas a três vezes por semana e trocou um dos
trajetos de ônibus para chegar ao trabalho (são três) por uma caminhada – dessa forma, ela caminha ao menos 40 minutos diariamente.
“Hoje, eu consigo correr por 15 minutos, o meu fôlego melhorou. Antes
da diabetes, não aguentava correr nem pra pegar o ônibus. Não tinha a
qualidade de vida que tenho hoje, sinto o meu corpo mais forte”, afirma.

O peso perdido no mochilão de formatura foi
recuperado em um ano e Luana percebeu que
podia levar uma vida normal. Foram quatro anos
depois do diagnóstico até decidir fazer outro mochilão. “Queria ir pro Peru fazer a trilha inca. Estava
receosa, mas não queria me privar disso por causa
da diabetes”, conta. A viagem foi como um ritual
para Luana. Ela queria provar a si mesma que a
diabetes não a impediria de realizar seus desejos.
Deu tão certo que, na volta, ela se sentia fortalecida para encarar mais um desafio: trabalhar como
voluntária na Olimpíada do Rio de Janeiro. “Na
viagem, por mais que estivesse fora da rotina, eu
podia controlar meus horários. Já na Olimpíada,
eu dependia de uma agenda que era imposta para
nós. Contei ao meu coordenador de treinamento que precisava saber, já no começo do dia, os
horários em que íamos fazer pausas para comer,
assim, conseguia administrar a insulina”, lembra.
Luana acredita que, depois do baque causado
pelo diagnóstico, mudou sua postura diante da
vida, a ponto de aproveitar mais as experiências.
“Não que eu ache que vá viver menos – inclusive,
com os bons hábitos que tenho, acredito que vá
é viver mais e melhor. Mas quando você descobre que tem uma doença, pensa: por que eu vou
deixar pra daqui a cinco anos o que posso fazer
no ano que vem?”

“Foi como se
um mundo
novo tivesse
se aberto
para mim.”
Luana Alves

Correndo para salvar o próprio coração
Já faz mais de dez anos que o engenheiro Luiz Akuta, de 59 anos,
descobriu que tinha diabetes tipo 2. Ele era obeso, tinha pressão
alta, passava o dia sentado no escritório e, quando voltava para
casa, assistia à televisão. Não praticava esportes e, além do churrasco que comia toda semana, tinha péssimos hábitos alimentares.
“Eu me lembro de uma vez, ainda nos anos 1990, em que um amigo, também obeso, veio para São Paulo e eu o levei para comer
no Bixiga. Depois de duas pizzas, comemos picanha e milk-shake”,
conta. As dores nos joelhos e as constantes torções nos pés acabaram por fazê-lo tomar consciência de que precisava mudar de
postura. Mas o impacto maior veio quando sua endocrinologista
disse que ele teria de tomar medicamentos injetáveis, já que os
orais não dariam conta de causar uma resposta rápida do organismo dele, como era necessário. “Aí, percebi que era grave mesmo
e que precisava sair daquele ciclo”, conta. Luiz começou a acompanhar a esposa em suas caminhadas, inspirou-se nos hábitos de
seus ascendentes orientais e começou a se alimentar mais de comida japonesa, além de frutas, verduras e legumes. Dos 120 quilos, perdeu 40. “No começo, foi muito difícil mudar os hábitos e me
dedicar. Mas com o tempo passei a me sentir melhor e a vontade
daqueles excessos que eu cometia até desapareceu”, diz o engenheiro, que desde 2014 pratica corrida regularmente.
No ano passado, porém, a saúde deu mais um sinal de alerta.
Luiz fez uma consulta de rotina com um cardiologista, que pediu exames. Mas antes de abrir os resultados, o engenheiro partiu
para uma viagem à Europa com a esposa – os dois foram correr
uma maratona na Holanda e aproveitaram para fazer turismo. Ele
sentiu dores nas pernas durante a corrida e tontura e amortecimento na garganta em algumas situações de esforço físico, como
nas escadarias de igrejas que visitou na Itália. No retorno ao Brasil,
teve um susto: 90% das artérias cardíacas de Luiz estavam bloqueadas. “Eu não enfartei na viagem por muito pouco. O médico
disse que, se eu já não corresse há dois anos, isso com certeza
teria acontecido. Marquei cirurgia imediatamente para colocar
dois stents (pequenos tubos que, inseridos dentro das artérias, se
expandem e ajudam na desobstrução) e reforcei a rotina de exercícios, seguindo orientações médicas”, conta Luiz, que assumiu
ainda mais a frente dos cuidados com sua saúde. Hoje, ele tem
muito mais disposição, além de outros ganhos. “Criei amizades
saudáveis, relações mais leves. A gente volta a ser humano, minha
vida se transformou.” #SaúdeéPoder
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Cuidado é
liberdade
Tomar as rédeas da própria saúde
com responsabilidade é benéfico para
qualquer pessoa. Mas aos pacientes
de doenças crônicas, essa atitude, que
envolve autoconhecimento, dedicação,
disciplina e empoderamento, se torna
uma aliada tão importante quanto um
bom acompanhamento médico. “No
caso da diabetes, o paciente precisa
entender como funciona a meia-vida
da insulina, conhecer os detalhes do
controle de glicemia, entre várias outras
questões. Quanto mais engajado ele
for, maior as chances de ter o controle
da doença”, afirma Dra. Milena Telles,
endocrinologista e médica assessora
de Endocrino e Diabetes do Fleury.
O cardiologista Dr. Nabil Ghorayeb,
médico do esporte e médico sênior
do Fleury, reforça a mensagem.
“Quando você faz um tratamento
cardiológico, é essencial a participação
ativa no tratamento, especialmente na
disciplina com a reeducação alimentar
e na inclusão obrigatória da atividade
física. Mas há de se ter parâmetros:
não precisa fazer academia nem
crossfit – pode-se fazer 150 minutos
de caminhada por semana de uma vez
ou cerca de uma hora por vez, três
vezes por semana. Quem quer mais
intensidade, precisa antes consultar
seu médico”, explica Dr. Nabil.

“No começo, foi
muito difícil mudar
os hábitos e me
dedicar. Mas com o
tempo passei a me
sentir melhor e a
vontade daqueles
excessos que
eu cometia até
desapareceu.”
Luiz Akuta

Mutirão
solida
riedade
no sertão da Bahia

Dra. Ana Paula
Carvalhal, médica
radiologista do
Fleury, durante
atendimento no
Voluntários do
Sertão de 2016

Mobilizando uma caravana
de voluntários, empresário leva
atendimento gratuito de saúde
aos moradores

por renata valdejão

Muitos têm vontade
de fazer um trabalho
voluntário para ajudar
as pessoas que precisam.
Mas colocar a mão na
massa e idealizar do
zero uma caravana de
voluntários que inclui
até centro cirúrgico
é tarefa para poucos.

fotos: divulgação

Doreedson
Ribeiro Pereira
(Dorinho),
criador do
Volunários
do Sertão

O empresário Doreedson Ribeiro Pereira teve a ideia e a força
de vontade para criar um projeto assim: o Voluntários do Sertão. Com sede em Ribeirão Preto (SP), a organização reúne
anualmente, há 17 anos, cerca de 350 voluntários, em média,
para levar um mutirão de atendimentos gratuitos de saúde
aos moradores do sertão da Bahia. Mais de 3.500 profissionais já se voluntariaram para passar por essa experiência
desde o ano de 2000, quando tudo começou. “Sempre tive o
sonho de poder ajudar as pessoas que realmente precisam”,
conta o empresário, conhecido como Dorinho.
O início foi modesto, primeiramente na forma de distribuição de brinquedos e cestas básicas. Dorinho comprava
as doações com muito pouca ajuda. “Mas, desde o começo,
o Voluntários do Sertão é uma corrente do bem”, diz ele. “As
pessoas foram se unindo; cada vez mais gente queria ajudar, e aos poucos o mutirão foi crescendo.” No ano de 2006,
a organização fez a primeira cirurgia de catarata. “Conforme as pessoas foram vendo o que eu fazia, se interessaram
em ajudar, cada um com sua habilidade; então, um amigo
médico disse que queria participar”, conta. “A partir daí, fomos nos aperfeiçoando e unindo forças e, hoje, nosso foco
é saúde”, afirma Dorinho. “E tenho a alegria de dizer que já
proporcionamos a oportunidade de voltar a ver as cores do
mundo para milhares de pessoas.”
Volta às origens
A Bahia foi escolhida por ser o estado de origem de Dorinho. “Eu comecei a ter retorno como empresário em Ribeirão Preto, mas sou do distrito de Alegre, na Bahia”, explica.
“Assim que consegui começar a fazer doações, quis presentear minha terra.” Segundo ele, quando um município é
selecionado para receber a caravana, é feita uma pesquisa
sobre a microrregião, e os gestores de saúde locais e do estado são convidados a participar. Assim, depois dos atendimentos, que duram uma semana, é possível continuar em
contato, monitorando os pacientes a distância. “Temos que
confiar que eles vão se responsabilizar”, explica. “Eles abraçam muito a causa.”

Como entre os principais parceiros estão vários laboratórios, o Voluntários do Sertão costuma ainda
deixar um carregamento de medicamentos nesses
municípios, para serem entregues pelos serviços de
saúde aos pacientes que precisam dar continuidade
aos tratamentos. Essa grande ação é anual, mas o
Voluntários do Sertão não fica parado no restante do
ano. Além do planejamento, da preparação da logística e do desenvolvimento dos métodos da edição
seguinte, diversas edições e ações menores são desenvolvidas em outros locais, inclusive Ribeirão Preto
e outras cidades de São Paulo.
No futuro, Dorinho pensa em expandir o atendimento para outros locais do Brasil – a organização
já tentou levar a caravana a Minas Gerais e Sergipe,
mas faltou estrutura nos locais. Para isso, precisa
angariar mais parceiros e voluntários. “Não recebemos dinheiro governamental, dependemos de patrocínio”, explica ele. Como encorajamento, o empresário deixa um recado a quem nunca se voluntariou: “Atitude é ter força de vontade; com

planejamento, tudo é possível.”
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Voluntários

do Sertão

• O programa oferece atendimento
médico e odontológico, palestras
e distribuição de kits de higiene.
• São 50 parceiros, entre pessoas e empresas.
• 	Mais de 270 mil atendimentos, exames
e procedimentos já foram realizados.
• O Grupo Fleury participa da iniciativa 			
desde 2015 com uma equipe
multidisciplinar de voluntários.
• Em 2016, aproximadamente 3 mil exames 		
foram realizados pelos médicos voluntários
do Grupo Fleury.
• 	A maioria dos voluntários selecionados
é composta por médicos, enfermeiros,
dentistas, psicólogos e advogados.
• A próxima edição da caravana vai de
15 a 23 de abril de 2017, em Irecê (BA).
• As inscrições de voluntários são feitas por 		
meio do site www.voluntariosdosertao.com.br,
ao final de cada ano.

endereços

surpreender é

Interessada em experimentar diferentes superfícies e texturas, a artista paraense Roberta
Carvalho explora as possibilidades da projeção digital em seus projetos. Com o Symbiosis, ela
uniu criação e atitude: viajou para a Ilha do Combú, no Pará, onde trabalhou a partir da estética
relacional, ou seja, em sua obra, importa não só a criação visual, mas as relações construídas.
Foi a partir de oficinas e da convivência com uma família local que nasceram as imagens
projetadas na floresta. “Tem uma questão de trazer visibilidade para esse povo”, diz Roberta.
O projeto, que já completa dez anos, recebe livro comemorativo e uma exposição ainda este ano.

São Paulo – Capital
Unidade Braz Leme
Av. Braz Leme, 2.011 – Santana
Acesso pela ponte da Casa Verde
Sentido centro/bairro, lado esquerdo.
NOVO LOCAL
Unidade Brasil
Avenida Brasil, 216 – Jardim Paulista
Unidade Campo Belo
Av. Vereador José Diniz, 3.457, 2o andar
– Campo Belo Medical Center
Continuação da Av. Ibirapuera,
esquina com a R. Pascal.
NOVO LOCAL
Inauguração desta unidade
está prevista para maio de 2017
Unidade Cerro Corá
Rua Cerro Corá, 1.865 – Vila Romana
Unidade Chácara Klabin
Av. Pref. Fábio Prado, 538 – Chácara Klabin
Próxima à estação de metrô Imigrantes
(Linha 2 – Verde).
Unidade Higienópolis
R. Mato Grosso, 306,
1 a sobreloja – Higienópolis
Localizada no Higienópolis Medical Center,
atrás do Cemitério da Consolação,
altura do 1.800 da R. da Consolação.
NOVO LOCAL
Unidade Ipiranga
Avenida Nazaré, 1.266 – Ipiranga
Unidade Itaim
Av. Juscelino Kubitschek, 1.117 – Itaim Bibi
Próxima à esquina da Av. Juscelino Kubitschek
com a R. Atílio Inocenti. A Unidade fica perto
da Av. Faria Lima.
Unidade Jardim América
Av. Brasil, 1.891 – Jd. América
Sentido Pinheiros/Ibirapuera: lado direito.
Próxima à R. Gabriel Monteiro da Silva.
NOVO LOCAL
Unidade Moema
Alameda dos Nhambiquaras, 353 – Moema

Roberta Carvalho

Unidade Oscar Americano
R. Eng. Oscar Americano, 163 –
Cidade Jardim. Saída do túnel Presidente Jânio
Quadros, sentido Av. Juscelino Kubitschek/
Morumbi. Em frente ao Parque Alfredo Volpi.
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Unidade Paraíso
R. Cincinato Braga, 282 – Bela Vista
Paralela à Av. Paulista, altura do no 200
(Hospital Santa Catarina).Próxima à estação de
metrô Brigadeiro (Linha 2 – Verde).

Unidade Ponte Estaiada
Av. Jornalista Roberto Marinho,85,
Térreo – Brooklin
Edifício Tower Bridge Corporate
Próxima à Ponte Estaiada, ao lado do
Hilton,acesso único pela Av. Roberto
Marinho (não há acesso pela Av. das Nações
Unidas). No mesmo prédio, no 1º andar,
funciona o Centro Integrado Cardiológico
e Neurovascular.
Unidade República do Líbano I
Av. República do Líbano, 635 – Ibirapuera
Sentido bairro/centro, do mesmo lado
do Parque do Ibirapuera.
Unidade República do Líbano II
Atendimento geral
Centro Diagnóstico Avançado da Mulher
Av. República do Líbano, 561 – Ibirapuera
Sentido bairro/centro, do mesmo lado
do Parque do Ibirapuera.
Unidade República do Líbano III
Av. República do Líbano, 990 – Ibirapuera
Sentido centro/bairro, do lado oposto
ao Parque do Ibirapuera.
Unidade Rochaverá-Morumbi
Av. Dr. Chucri Zaidan, 1.170,
Vila Cordeiro
A unidade fica dentro do Edíficio Rochaverá
Corporate Towers, ao lado dos shoppings
Morumbi e Market Place e paralela à
Av. das Nações Unidas.
Unidade Sumaré
Av. Sumaré, 1.270 – Perdizes
Sentido Barra Funda/Pinheiros.
No quarteirão entre as ruas Wanderley e Ministro
Gastão Mesquita. Próxima ao Bradesco.
Unidade Shopping Anália Franco
Shopping Anália Franco loja 37E, piso Acácia
Av. Regente Feijó, 1.739 – Tatuapé
Até as 10 horas, entrada somente pela
Av. Regente Feijó. Ao lado do Ceret (Centro
Esportivo e Recreativo do Trabalhador).
Próxima ao início da Av. Eduardo Cotching.
A Av. Regente Feijó começa na Av. Salim Farah
Maluf (na altura do Cemitério da Quarta Parada).
Unidade Shopping Jardim Sul
Shopping Jardim Sul – piso 1 – loja 206 A
Av. Giovanni Gronchi, 5.819 – Vl. Andrade
(Acesso ao estacionamento pela R. Itacaiúna, 61.)
Unidade Villa–Lobos
R. Castro Delgado, 188 – Alto de Pinheiros
Pista local da Av. das Nações Unidas,
sentido Santo Amaro/Ceagesp.
Entre as pontes Cidade Universitária e Jaguaré.
Quinta travessa à direita, após a ponte
Cidade Universitária.

Outros Municípios
Unidade Alphaville
Al. Araguaia, 2.400 Barueri – SP
(entrada pela Av. Sylvio Honório Álvares
Penteado, nova R. Projetada.) Próxima ao Sam’s
Club, Walmart. A 900m do Shopping Tamboré.
Unidade Santo André
Av. D. Pedro II, 1.313 – Jd. Santo André
Próxima ao Parque Celso Daniel
(antigo Parque Duque de Caxias).
Entrada lateral pela R. das Aroeiras.
Unidade Campinas
Av. Aquidabã, 747 – Centro
Em frente à Microcamp, próxima
ao Bosque dos Jequitibás.
Unidade Granja Viana
R. José Felix Oliveira, 838 –
Granja Viana, Cotia – SP
Entre a Cultura Inglesa e o Hospital São Camilo.
Acesso pelo km 24 da Rod. Raposo Tavares.
Unidade São Bernardo do Campo
Av. Professor Lucas Nogueira Garcez, 666 – Centro
Seguindo pela Rod. Anchieta no sentido São
Paulo/Santos, utilizar a saída 18B. Ao final do
viaduto, manter-se à direita, no sentido centro de
São Bernardo do Campo. Seguir pela Av. Professor
Lucas Nogueira Garcez (sentido bairro/centro)
até visualizar a Unidade do outro lado da avenida,
ao lado do Pavilhão Vera Cruz. Entrar à direita
na R. Banda e fazer o contorno à esquerda até
cruzar a Av. Professor Lucas Nogueira Garcez.
A Unidade fica em frente à Igreja Santíssima
Virgem e a uma concessionária da Toyota.
Unidade Jundiaí
Av. Antônio Segre, 241 – Jd. Brasil
Próxima ao Shopping Paineiras.
Na rua do Sesi. Anhanguera no sentido
interior/capital: acesso pela Av. Jundiaí.
Outros Estados
Unidade Brasília – DF
SEPS 715/915, conjunto A, bloco E
Centro Clínico Pacini, Asa Sul, Brasília – DF
Ao lado do Hospital São Lucas.
Atendimento Móvel
Serviço disponível nas cidades nas quais o Fleury
tem unidade e também em localidades como
Osasco, Cotia, Diadema, Santos, São Caetano,
Jacareí, São José dos Campos e Sorocaba,
entre outras. Para mais informações, consulte
www.fleury.com.br/exames-e-servicos
ou entre em contato com a nossa Central
de Atendimento ao Cliente.
Central de Atendimento ao Cliente
São Paulo e localidades com
DDD (11): 3179-0822 ou 30-FLEURY
Outras localidades: 0800-704-0822

www.fleury.com.br/unidades

