
• A experiência da 
doação de órgãos  
e tecidos em vida

• Iniciativas online  
que incentivam  
o voluntariado

Silvio
Meira
O cIentIstA reflete 
sObre As revOluções  
de umA sOcIedAde 
100% cOnectAdA

ed. 29 | www.fleury.com.br | jul./ago./set. 2014



experiências para   
compartilhar

Em um mundo onde quase tudo se torna público, a internet e as redes 
sociais parecem ocupar uma posição de protagonistas. Mais do que vi-
ver experiências, nos acostumamos a compartilhá-las e a agir em uma 
lógica de rede. Para o cientista da informação Silvio Meira, trata-se de 
uma revolução, na qual as pessoas se tornaram as próprias conexões.  
É esse o tema abordado por ele em nossa reportagem de capa. Silvio 
transita da tecnologia ao maracatu e fala também de saúde, alimentação 
e do prazer além do trabalho.

Nas próximas páginas, retratamos muitas facetas desse tema. Compar-
tilhar o ambiente de trabalho, os meios de transporte e a maneira como 
nos inserimos na cidade é um dos modos de melhorar a vida urbana e de 
direcionar novos olhares sobre esse universo que nos cerca.  Buscar no-
vas formas de disseminar cultura também. Nesta edição, você conhece-
rá algumas iniciativas inovadoras, baseadas na internet, que permitem o 
compartilhamento de conhecimento, habilidades, tempo e talento – seja 
em ações de voluntariado ou em plataformas colaborativas.

A jornada quase épica do pianista Arthur Moreira Lima, nosso perso-
nagem da seção Entre Aspas, também mostra que o sentido da palavra 
compartilhar está em tudo. Ao percorrer pequenos municípios de todo 
o país com seu piano em um caminhão-palco, ele resgata o valor trans-
formador da música, levando-a para quem sabe ouvir com gratidão e 
admiração – e, sem dúvida, com o coração.

Boa leitura!

editorial



PARA COMEÇAR
Novidades sobre 
saúde, ciência e 
qualidade de vida, 
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quem somos

• Os padrões de  beleza segundo  a moda e a medicina

• A narrativa leve e reflexiva da obra de Noemi Jaffe

VIDOTTIe
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usam força física  e delicadeza para  ultrapassar limites
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#leveza

esta revista é sua, leve e compartilhe!

01_capa_ILUSTRA_OK_grafica.indd   1-2

07/01/14   14:50

ed. 28 | www.fleury.com.br | dez. 2013 - jan. 2014 

#leveza

VIDOTTI
Julie

A paraquedista usa 

força física e delicadeza 

para ultrapassar limites

• A narrativa leve e reflexiva  

da obra de Noemi Jaffe
• Os padrões de beleza  

segundo a moda e a medicina

+FÁBIO SANTOS 

O brasileiro brilha 

no Cirque du Soleil

esta revista é sua, leve e cOmpArtilhe!
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sua opinião

IbraIM MaSCIarEllI
Graduado em medicina pela Universidade 

Federal de São Paulo (Unifesp), tem residência 
médica em cardiologia pelo Instituto Dante 
Pazzanese e doutorado pela Faculdade de 

Medicina da USP. Possui título de especialista 
pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. No 

Fleury, é médico do grupo de Cardiologia. 

Conheça alguns integrantes da equipe que colaborou com 
texto, fotografia, arte, ilustração, infografia e conhecimento 
técnico para esta edição da Revista Fleury.

NaTalIa bENaTTI
Formada em Relações Públicas, tem 
especialização em Comunicação em Negócios 
e Organizações Internacionais pela Harvard 
University. Com experiência em assessoria de 
imprensa e eventos, ingressou no Grupo Fleury 
em 2013 e atualmente é responsável pela 
interface de conteúdos da Revista Fleury.

MaIrá MoraES
Artista plástica formada pela Universidade 
Estadual Paulista (Unesp), é pós-graduada  

em Comunicação com o Mercado. Com  
12 anos de experiência, tem passagens pela  

TV Cultura e TV Bandeirantes. É responsável 
pela direção de arte na TV1 Conteúdo&Vídeo, 

incluindo a Revista Fleury. 

luCIaNo MoralES
Formado em desenho industrial pelo Centro 

Universitário Belas Artes de São Paulo, passou 
pelas áreas de criação e design de grandes 

agências. No Grupo Fleury desde 2006, 
integra a equipe de gestão de marca (branding 

e direção de criação) e é responsável pela 
supervisão gráfica da revista.

HoMENaGEM
No Dia das Mães, nosso post de homenagem  
no Facebook teve como personagem Julio César  
dos Reis, que sentiu na pele o que é ser mãe.  
Na foto abaixo, ele estava treinando para ser papai 
no curso “Cuidados com a Saúde da Mamãe e do 
Bebê”, promovido pelo Fleury. Durante o encontro, 
os participantes aprendem que, mais que nove 
meses de gestação, são pelo menos seis meses de 
amamentação, muitas trocas de fraldas, banhos e 
embalos para ninar. Isso sem contar as cólicas do 
bebê, vacinas, visitas ao pediatra e muitas outras 
atividades. Julio 
está colocando 
o aprendizado 
em prática 
desde 25 de 
março, quando a 
Isabella chegou 
e o treinamento 
virou realidade. 
Claro, junto  
com a mamãe  
Fabiana Pavão.

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.

FoToGraFIa MIKSaNG
Matéria sobre Miksang na Revista Fleury 
Jan/2014. Adorei @fleury_online, ficou  
muito bom e curti participar!
Yuri Bittar

CaMPaNHa “CaDa Coração é úNICo”
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Ótimo comercial! #cadacoraçãoéunico #fleury
Noêmia Menezes, via Twitter

Que fofinha essa propaganda do Fleury! :’)
Beatriz Santos, via Twitter

Gente, que comercial lindo do Fleury, 
vou morrer do coração!
Marjorie, via Twitter

facebook.com/FleuryMedicinaeSaude

twitter.com/fleury_online

youtube.com/FleuryMedicinaeSaude



O Fleury marcou presença no Simpósio Mundial de Hipertensão Pulmonar,  
em Nice (França), com a participação do médico assessor Rogério Souza,  
uma das maiores autoridades em doenças da circulação pulmonar do país.  
Ele foi chairman do comitê de classificação internacional da doença. 
“O simpósio acontece a cada cinco anos para discutir novas diretrizes 
de diagnóstico e tratamento para o mundo todo e reúne os principais 
pesquisadores da área”, conta o especialista. “Com a participação, imagino 
colocarmos o país em evidência dentro da área de circulação pulmonar.  
Trata-se de um ganho para todos os envolvidos na área no Brasil”, conclui.

Fleury cresce com a Zona Norte
Acompanhando o crescimento da região, a Unidade Braz Leme ganhou um espaço três vezes maior,  
em novo endereço, a poucos metros do antigo local. A unidade conta agora com Vila da Saúde  
e Gestar Fleury e oferece portfólio completo de exames de imagem e análises clínicas. Confira:

PaRa COMEçaR

• Análises clínicas
• Teste ergométrico
• Ecocardiografia
• Mapa / Holter / 

Eletrocardiograma
• Medicina Fetal
• Provas funcionais
• Cardiotocografia

ServiçoS diFereNciadoS
• Gestar Fleury (espaço  

exclusivo para gestantes)
• Vila da Saúde (espaço  

exclusivo para atendimento  
de crianças de 0 a 12 anos,  
com ambientação da turma  
da Vila Sésamo)

presença internacional

Para saber mais sobre  
nossos especialistas, acesse  
www.fleury.com.br/medicos  
ou use um leitor de QR Code  
no símbolo acima

• Tomografia
• Ressonância magnética
• Ultrassonografia
• Raios X
• Colposcopia
• Mamografia
• Densitometria óssea 

vila da Saúde

eNtrada priNcipal

GeStar Fleury os reais benefícios da goji berry
A goji berry, pequena fruta do sul da Ásia, tornou-se a nova moda alimen-
tar nas prateleiras das lojas de produtos naturais na América. Vendida no 
Brasil na versão desidratada, a frutinha traz algumas promessas: ajudar a 
emagrecer, gerar benefícios para a prevenção e tratamento de doenças 
relacionadas ao envelhecimento (como aterosclerose, neurodegenera-
ção e diabetes) e até mesmo melhorar a libido. Tantos benefícios aconte-
ceriam em função de sua ação antioxidante e imunomoduladora. Alguns 
micronutrientes importantes que são encontrados nessa fruta são: ca-
rotenoides, riboflavina, tiamina e vitamina C (42 mg/100 g). Mas seus 
efeitos tão potentes seriam mesmo reais? Em 2010, um artigo de revisão 
publicado no “Planta Medica Journal“, um dos principais periódicos inter-
nacionais da área, destacou estudos que demonstraram o papel medicinal 
da goji berry, correlacionando suas propriedades antioxidantes e imu-
nomoduladoras à prevenção de doenças relacionadas à idade. Porém, 
é importante destacar que, além de serem necessários mais estudos na 
área para entender exatamente seu impacto na saúde, essa fruta não tem 
efeitos comprovados sobre a potência sexual, nem para a perda de peso. 
A goji berry pode ser consumida dentro de uma alimentação saudável 
para ajudar na prevenção de algumas doenças crônicas, mas deve com-
por um padrão alimentar equilibrado com qualidade e quantidade, e sem 
restrições. Opções para consumir essa fruta: goji berry com iogurte ou 
nos lanches intermediários (manhã ou tarde).

eNdereço:  
Avenida Braz Leme,  
2011, Santana

Mais informações:  
www.fleury.com.br
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eXaMeS oFerecidoS Na uNidade



novos uniformes
Quem frequenta as unidades do Fleury já notou: 
os profissionais de atendimento exibem, desde 
março, novos uniformes, criados pela estilista 
Marie Toscano. A novidade se alinha às mudanças 
na marca feitas no ano passado. “Os looks tinham 
de surpreender não só aos colaboradores, 
mas também aos clientes. Um dos objetivos 
era justamente transmitir para o cliente nosso 
jeito de ser, fazer com ele se sentisse bem em 
nossas unidades, fugindo ao máximo das cores 
normalmente associadas ao ambiente hospitalar”, 
explica Cibele Laudate Carvalho, coordenadora 
de marketing do Fleury. Na unidade Braz Leme, a 
euforia foi grande. O que agradou, de cara, foi a 
variedade de combinações. “O cabelo, antes, era 
sempre preso. Agora recebemos lacinhos, tiaras, 
grampos e várias opções de acessórios”, comemora 
Aline Ducatti, operadora de atendimento. “Até as 
opções de esmalte mudaram. Antes só podíamos 
usar o clarinho, agora tem um catálogo de cor”, 
diz Aline Provasi, técnica de enfermagem. Além 
de facilitar a identificação das diferentes equipes, 
o uniforme mais colorido chamou a atenção dos 
clientes. “Eles repararam no nosso novo visual e  
até comentaram. Aí a gente se sente bem e mais 
bonita”, confessa Aline Ducatti.

PaRa COMEçaR

tem sempre um Fleury perto de você. na cidade de são paulo, são 
oito endereços na Zona sul, três na Zona oeste, três na região da 

paulista, um na Zona norte e um na Zona leste. também estamos 
em Barueri, campinas, cotia, Jundiaí, santo andré, são Bernardo 

do campo e no Distrito Federal. confira os endereços na última 
página desta revista ou acesse www.fleury.com.br/unidades

Colaboradores do 
Fleury exibem os 
novos uniformes:
1 Rayssa Costa
2 Aline Ducatti
3 Talyson Manoel 
4 Aline Provasi Conheça alguns exames de alta tecnologia que podem auxiliar 

clientes e seus médicos nos cuidados com a saúde:

aliados fundamentais
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Pessoas que fazem 
tratamento de fibrose 
hepática também podem 
contar com o Fleury para 
evitar uma biópsia toda 
vez que for preciso avaliar 
o fígado. Isso é possível a 
partir da realização do teste 
escore ELF (Enhance Liver 
Fibrosis). Ele possibilita, 
por meio de uma simples 
amostra de sangue, obter 
informações preciosas 
sobre o estado do órgão 
com base na presença de 
três substâncias que têm 
seus níveis elevados no 
processo da doença.

AFirmA TesT
O Fleury já disponibiliza 
com exclusividade no 
Brasil, em parceria com a 
empresa norte-americana 
Veracyte, um novo exame 
para diagnóstico de nódulos 
de tiroide indeterminados 
(quando não é possível 
precisar se são malignos ou 
benignos). O Afirma Test 
(Perfil de Expressão Gênica) 
permite, a partir do material 
coletado numa simples 
punção do nódulo, avaliar 
a expressão de 167 genes, 
e, dependendo do caso, 
poupar o paciente de uma 
cirurgia desnecessária.

reSSoNâNcia 
MaGNética  
Sob eStreSSe
Ideal para diagnosticar 
doenças coronárias, uma das 
principais causas de morte 
no mundo e que costuma 
aparecer sem sintomas, já 
levando à morte súbita. Com 
o procedimento é possível 
identificar com antecedência 
o mau funcionamento das 
artérias que irrigam o coração. 
Esse tipo de exame é feito 
com o uso de medicamentos 
(normalmente, Dipiridamol 
ou Adenosina) que ajudam a 
diferenciar as regiões normais 
das afetadas pela doença.

Saiba mais sobre esses exames e conheça  
as unidades em que eles são oferecidos em  

http://www.fleury.com.br/exames-e-servicos  
ou use um leitor de QR Code no símbolo ao lado

1

2 3 4

10



Desde abril, o Fleury utiliza uma  
forma sustentável, rápida, eficiente  
e mais econômica para o transporte  
de documentos administrativos: os 
serviços da Carbono Zero Courier.  
A empresa permite a substituição de 
motocicletas e motoboys por ciclistas 
e suas bikes. “Buscamos por startups 
que demonstrassem impacto positivo 
na sociedade por meio da proposta de 
valor que é entregue com o seu negócio e 
trouxemos a ideia para a área de Logística, 
que decidiu implementar”, conta Renato 
Souza, analista de Sustentabilidade.

A novidade permite saber a quantidade 
de carbono (CO₂) que o Fleury deixou de 
emitir em cada transporte. “Fizemos uma 
pesquisa interna para saber a efetividade 
do serviço e o retorno foi muito positivo”, 
diz Mario Varela, gerente de Logística. Ele 
explica que, inicialmente, o foco era apenas 
contribuir com o meio ambiente. Porém, o 
serviço também ajudou a reduzir custos. 
“Ganhamos qualidade e economizamos”, 
diz. Agora a ideia é ampliar o uso da opção 
para entregas esporádicas (com peso 
máximo de 5 kg) e, depois, para entrega 
domiciliar de exames. “Entregamos  
cerca de 40 mil resultados por mês,  
e 3,5 mil serão de bicicleta.”

nUtricionista oU nUtrÓloGo?

escolha consciente

• Formado em nutrição;
• Prescreve dieta e plano alimentar;
• Solicita exames para identificar a  

falta de nutrientes ou vitaminas;
• Pode prescrever suplementação;
• Indica o paciente para um médico 

especialista, se necessário.

nutricionista

X
• Graduado em medicina e 

especializado em nutrologia;
• Estuda alterações metabólicas;
• Investiga doenças relacionadas  

à falta ou excesso de nutrientes;
• Pode prescrever medicação  

em caso de necessidade;
• Também pode prescrever 

suplementação vitamínica.

nutrólogo

transporte  
sustentável

SãO PAULO  
DE BikE
Quem quer conhecer um pouco mais sobre 
os pontos turísticos de São Paulo agora pode 
fazer isso pedalando. A Bike Tour SP oferece 
três roteiros de passeios: Avenida Paulista, 
Centro ou Parque ibirapuera. “O grupo, de 
no máximo dez pessoas acompanhadas por 
monitores, pedala com um equipamento de 
áudio acoplado no capacete, que informa 
dados e curiosidades dos pontos turísticos 
visitados, em português e inglês”, explica 
André Moral, idealizador da empresa.  
O interessado não precisa ir com sua bicicleta 
e também não paga nada – basta doar 1 kg 
de alimento não perecível a ser revertido 
ao Núcleo Assistencial Bezerra de Menezes 
(NABEM). Para participar, inscreva-se no site  
www.biketoursp.com.br

Quem precisa perder ou ganhar peso deve fazer acompanhamento especializado. Atualmente, no Brasil, dois 
profissionais da saúde estão capacitados para atender pacientes que sofrem de desequilíbrios nutricionais: o 
nutricionista e o nutrólogo. Mas quando procurar cada um deles? “Nossa atuação é complementar. A principal 
diferença está na formação. O nutricionista é graduado em nutrição e o nutrólogo é um médico especialista”, 
explica Alessandra Belickas Carreiro, nutricionista do Fleury. Por lei, somente o médico pode prescrever 
medicamentos. Alessandra também esclarece que, em caso de transtornos alimentares, o tratamento 
geralmente é feito por uma equipe multidisciplinar da qual também faz parte um psiquiatra.
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conectadoconectado
Para o cientista de tecnologia Silvio Meira, estamos 

vivendo uma revolução em que a informação  
só tem valor quando é compartilhada

por alice SoSnowSki  
fotos  guStavo bettini
ilustração Marcelo MeneSeS  

Professor de engenharia de software do Centro de Infor-
mática da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 
Doutor em Ciência da Computação, cientista-chefe do 
C.E.S.A.R (Centro de Estudos e Sistemas Avançados do 
Recife), presidente do Conselho de Administração do Por-
to Digital, cofundador da IKEWA e palestrante reconhecido 
no Brasil e exterior: estas são apenas algumas das creden-
ciais que qualificam Silvio Meira, um pensador com alma 
pernambucana que dedica a maior parte de seu tempo 
concebendo o futuro. 

Nascido em Taperoá, no interior da Paraíba, Silvio Meira 
adotou Pernambuco como sua casa em 1971, quando foi 
estudar na UFPE. Logo depois, mudou-se para São José 
dos Campos para cursar Engenharia Eletrônica no Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Fez doutorado na Ingla-
terra e voltou definitivamente para Recife em 1985. Foi a 
partir dessa época que começou a projetar o que viria a ser 
o Porto Digital, um dos polos de tecnologia mais impor-
tantes do Brasil. 

Em 2013, Silvio Meira passou uma temporada nos EUA, 
como professor convidado da Universidade de Harvard. Lá, 
teve tempo para pesquisar e escrever seu mais recente livro 
Novos negócios inovadores de crescimento empreendedor 
no Brasil, lançado em outubro do ano passado. 



“Estamos vivendo uma 
revolução de informações, 
relacionamento e interação.  
E as pessoas não estão  
apenas conectadas,  
elas são as  própriasconexões”próprias

conexõesNa obra, ele explica como a economia do conhecimento 
sustentada pela era da informação evoluiu para uma so-
ciedade em rede, que nada mais é do que “nossas cone-
xões, relacionamentos e interações, no espaço-tempo de 
acontecimentos em contexto”. E completa: “A informação 
só serve para alguma coisa quando você a conecta. Se 
estiver parada em algum lugar, a informação não significa 
nada para ninguém”. 

Ligado 24 horas por dia, Silvio Meira tem seus segredos 
para esbanjar tanta energia. Para manter a mente sem-
pre inventiva e poética, ele lança mão, com frequência, de 
outras atividades. Pratica exercícios de alto impacto, é um 
cozinheiro de mão cheia e aproveita para se desligar do 
mundo quando o assunto é carnaval. Nessa época, ele tira o 
chapéu de cientista e assume orgulhosamente a função de 
batuqueiro do Maracatu Cabra Alada. Não é raro vê-lo nas 
ruas de Recife Antigo paramentado entre tambores e al-
faias. Este ano, em meio aos ensaios, Silvio Meira compar-
tilhou em suas redes sociais o pensamento do poeta persa 
Jalal ad-Din Muhammad Balkhī: “Você e eu temos que viver 
como se nunca houvéssemos ouvido falar de um ‘você’ e 
de um ‘eu’”. Para ele, essa interdependência vale não ape-
nas para brincar o carnaval, mas para a vida inteira.

Nesta entrevista para a Revista Fleury, Silvio Meira reflete 
sobre conexões, redes e compartilhamento. Também fala 
de saúde, alimentação e do prazer além do trabalho. Com 
uma fala pragmática, mostra o seu lado complexo e ins-
tigante. “Meu trabalho é descobrir perguntas, ao invés de 
arranjar respostas”, afirma. 

fl: o que é compartilhar para você?
O compartilhamento é uma ação natural do ser humano. 
Nós somos sociais por definição. Desde que começamos 
a existir como unidade, começamos a existir como rede. 
E sempre participamos de redes sociais, seja na escola, na 
torcida de futebol, nos blocos de carnaval. Com a internet, 
o impacto disso aumentou absurdamente e atingiu uma 
escala global, com bilhões de pessoas participando simul-
taneamente. Estamos vivendo uma revolução de informa-
ções, relacionamento e interação. E as pessoas não estão 
apenas conectadas, elas são as próprias conexões. 

fl: E como essa revolução impacta a nossa vida?  
Vou dar um exemplo simples. Se hoje você mandar uma 
carta para 50 pessoas, terá um alcance limitado. O retorno 
não vai ser imediato e as respostas virão dessincronizadas 
e fragmentadas. Também não haverá interação entre os re-
ceptores, a não ser que cada um deles mande a resposta 
para as outras 50 pessoas. Enfim, você tem a barreira da 
distância e do tempo. Mas, se você mandar essa mesma 
mensagem via Facebook, rapidamente ela atingirá dezenas 
e milhares de pessoas, que responderão de forma instantâ-
nea e irão compartilhar seus pontos de vista com todos. Isso 
cria novas combinações e possibilidades de interação  entre 
os receptores, o que impacta milhares de pessoas que você 
nem sabe quem são. 
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fl: até onde vai o poder de transformação da sociedade 
em rede? Que exemplos podemos citar?
Veja o caso da Angelina Jolie. Ela usou a tecnologia para 
diagnosticar a probabilidade de 87% de ter cancro da mama. 
Também utilizou o avanço da medicina para se submeter a 
uma mastectomia. E, depois, o poder da comunicação em 
rede para compartilhar essa história. Isso impactou a vida 
de milhões de mulheres em todo o mundo e abriu espaço 
para a discussão e reinterpretação do tema. 

fl: Quais os sintomas e os efeitos da sociedade em rede? 
Se no passado tínhamos um sistema de transmissão de in-
formações centralizado em um espaço e tempo limitados, 
hoje a internet cria novas dinâmicas de interação em tempos 
e espaços ilimitados. Somos ao mesmo tempo receptores e 
produtores de informação que reverbera conteúdo nas redes 
sociais e perfis compartilhados. Esse é o efeito das conexões, 
capaz de criar novos significados e propósitos. 

fl: Como saber onde isso tudo vai dar?
A mudança que está acontecendo é definitiva. As manifes-
tações de junho de 2013 , por exemplo, foram ativadas pe-
las redes sociais. Pessoas que nunca se viram se articularam 
para decidir onde ir, o que reivindicar. Eles se apoiaram em 
um novo sistema de conectividade. Isso foi inédito no Brasil. 
Já havia acontecido na Primavera Árabe, mas no Brasil não.  
O movimento Fora Collor, que também levou as pessoas às 
ruas, foi ativado por um programador central e levou meses 
para atingir uma pequena parte desse número.

fl: Quais as possibilidades e os desafios que o hábito de 
compartilhar representa? 
A principal vantagem que isso traz é que hoje temos mais al-
cance e velocidade. As informações compartilhadas podem 
ser sincronizadas e se transformarem em soluções. Já a des-
vantagem deste mundo compartilhado é que você fica muito 
mais exposto. Sua vida está na rede. E é difícil fazer a simetria 
entre o discurso e a prática. Tudo precisa ser mais coerente 
porque é todo mundo falando sobre tudo o tempo todo. 

fl: E isso muda a forma como pessoas, instituições e go-
vernos devem se comportar? 
Sim. É preciso ter em mente que, em rede, você não coman-
da, mas tenta articular. Você não controla, mas pode con-
duzir um discurso, uma presença virtual que se projeta no 
mundo real. Tanto as pessoas como as marcas e instituições 
precisam evoluir dentro desses contextos. Existe hoje uma 
obrigatoriedade de interagir e de ter ação coerente com os 
princípios declarados. Na prática, tudo é interdependente. 

fl: É possível viver fora da rede? 
Hoje é praticamente impossível não participar da socie-
dade em rede. Você pode até escolher não interagir, mas 
vai restringir dramaticamente o seu universo. Se você não 
entende o contexto que é criado pelas redes sociais, vai ter 
mais dificuldade de compreender o que está acontecendo 
no mundo. O conhecimento está sendo construído dentro 
destes contextos. Se antes a pessoa que era desconecta-
da destes contextos ficava deslocada, hoje, ela fica com-
pletamente sem noção [risos].



“Se você não  
entende o contexto  

que é criado pelas  
redes sociais, vai ter  
mais dificuldade de 

compreender o que  
está acontecendo  no mundo”no mundo

fl: Esse novo contexto da sociedade em rede está mu-
dando nossa forma de viver, pensar, agir?
Sim. É necessário ter uma habilidade interpessoal mais apu-
rada para não correr o risco de acabar no autismo digital.  
A aceleração causada pelos novos espaços de compar-
tilhamento e interação também gera mais celeridade. A 
percepção das pessoas muda e elas exigem mais. Se eu 
dou uma aula presencial, por exemplo, os alunos esperam 
que a aula esteja disponível online num formato compac-
to, sistematizado, simplificado. 

fl: Em uma entrevista anterior você afirmou que inova-
ção não se faz sozinho. Então, viver em rede, compar-
tilhando informação e conhecimento é a solução para 
inovarmos e transformarmos a sociedade?  
A internet é uma tecnologia, e uma tecnologia não tem 
propósito nem caráter. Nós humanos é que podemos 
transformar as coisas utilizando a tecnologia. Como disse 
Roy Amara, ex-presidente do Instituto do Futuro: “Nós ten-
demos a superestimar o impacto das novas tecnologias no 
curto prazo e a subestimar seus efeitos no longo prazo”. 
Para melhorarmos a educação, a saúde e a segurança, é 
necessário que saibamos entender e lidar com a tecnolo-
gia. E não apenas a tecnologia da informação, mas outras 
tão transformadoras quanto. Para mim, a próxima revolu-
ção tecnológica vai ser na área de biologia sintética.

fl: Mudando de assunto: você está sempre conectado, 
ligado no futuro. Você cuida da sua saúde para estar 
bem disposto nesse futuro? 
Sempre fui adepto de exercícios físicos. Frequento aca-
demia, pratico mountain bike e faço exercícios de alto 
impacto todos os dias. São poucos minutos por dia, mas 
consomem muito. 

fl: E a alimentação e o sono? 
Acredito que a sua saúde depende do que você come. Des-
de que meu filho nasceu, há 11 anos, também cuidamos 
mais da alimentação lá em casa. Consumimos produtos 
orgânicos e agroecológicos. Mas durmo pouco. Para mim, 
quatro horas por dia são suficientes para descansar e man-
ter a minha produtividade. Sei que isso não é recomendá-
vel, mas me dá uma boa vantagem competitiva [risos]. 

fl: o que mais lhe dá prazer além de desenhar o futuro? 
Gosto do carnaval, do maracatu, e gosto de cozinhar. Pre-
paro pratos saudáveis e inovadores e uso minha família 
como cobaia. Faço pescada, ossobuco e pernil de cordeiro. 
Também sou especialista em arroz ao resto de geladeira. 
Se nada der certo, temos a possibilidade de usar a tecnolo-
gia para pedir uma pizza delivery.
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Projetos inovadores que 
fazem bom uso da internet 
e têm alcance no mundo 
virtual e também no real
Por laura folgueira

universo
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Hoje, quase todo mundo usa a internet para compartilhar no-
tícias, fotos, conversas. Mas ela é também uma das melhores 
ferramentas para viabilizar ideias inovadoras, como as quatro que 
apresentamos aqui. 

HealtH Unlocked
Em 2009, o médico inglês Matt Jameson Evans e o empreende-
dor chileno Jorge Armanet imaginaram como seria se pacientes 
tivessem mais informações disponíveis, deixando de depender 
apenas da opinião de um médico. Para fazer isso virar realida-
de, criaram o site Health Unlocked, onde qualquer um pode 
criar uma comunidade ou um tópico de interesse e conhecer 
pessoas e profissionais para trocar ideias sobre esse assunto, 
empoderando-se no cuidado de sua própria saúde e ganhando 
autonomia para conversar com profissionais, com apoio emo-
cional da comunidade online. “O foco na área da saúde é ter 
pessoas mais capazes de tomar boas decisões e participar nas 
decisões de saúde. Já se foi a época em que as pessoas apenas 
ouviam orientações, não entendiam nada, mas balançavam a 
cabeça para concordar com tudo o que era dito”, acredita Simo-
ne Pereira, coordenadora de comunidades para o Brasil – onde 
o site desembarcou em 2013, conquistando 45 mil usuários  
e 50 organizações de saúde cadastradas.

cinese.me
Não importa se você tem vontade de aprender a usar um programa 
de computador, se maquiar, entender filosofia e política ou debater 
sobre feminismo: tudo isso pode ser encontrado em um só lugar, o 
Cinese, uma plataforma de crowdlearning que promove encontros 
para compartilhar conhecimento, habilidades e experiências. Criada 
em 2012, a plataforma veio atender a um anseio das fundadoras 
Anna e Camila Haddad. “Eu estava questionando o sistema tradi-
cional de educação, fechado, pouco flexível, que forma pessoas 
pouco questionadoras e nada protagonistas. A Camila, minha irmã e 
cofundadora do Cinese, estava estudando economia colaborativa 
em Londres como solucionadora de problemas contemporâneos”, 
explica Anna. Os 342 encontros já realizados pelos 5.594 usuá-
rios cadastrados são sempre presenciais – já que as fundadoras 
acreditam na importância fundamental do contato humano. Por 
lá, vale tudo: “Fomentamos todos os tipos de encontros, dos mais 
estruturados e fechados até os mais abertos e distribuídos. A ideia 
é ser um espaço para que tudo possa acontecer”.

Beleza Real
A beleza real e a aceitação feminina sempre estiveram na pauta 
da artista plástica Evelyn Queiróz – mais conhecida na rede 
como Negahamburguer. Para divulgar suas ilustrações sobre o 
tema, ela criou uma página no Facebook e um blog. “A internet 
é o veículo de mais fácil acesso da massa e nela você encontra 
de tudo, inclusive pessoas que usam essa ferramenta para dar 
opiniões sobre o corpo ou o comportamento do próximo. Mas 
a parte boa é que você pode distribuir amor gratuitamente, 
e é o que eu tento fazer”, explica. Esse amor vem em forma 
de desenhos de mulheres e homens que desafiam questões 
de gênero e aparência. Prova de que os usuários da rede se 
identificaram com o trabalho de Evelyn foi o livro Beleza real, 
publicado em fevereiro de 2014 com recursos de crowdfunding: 
683 pessoas colaboraram financeiramente para o projeto 
acontecer. “Eu até tentei pelo método tradicional, mas a ideia 
não foi abraçada; então, recorri a um modo de arrecadação 
em que as pessoas fizessem parte tanto quanto eu.”

Bliive
A economia colaborativa – em que não se troca necessa-
riamente dinheiro, mas produtos ou serviços – é o futuro 
dos países. É nisso que se baseia o Bliive, um “banco de 
tempo” criado em Curitiba em 2013. “Se o modelo eco-
nômico de hoje ruir, não temos nada para substituí-lo”, diz 
Roberto Pompeo, cofundador do website. Por lá, os mais 
de 13 mil usuários, distribuídos em 50 países, conseguem 
se comunicar e oferecer coisas como passeio com cachorro, 
ajuda com a mudança, consertos em casa e aulas diversas. 
Tudo é pago com a troca de um serviço por outro. O pró-
prio criador, advogado, começou a oferecer seus serviços 
assim – em vez de cobrar em dinheiro, recebe do cliente 
algo que lhe pareça justo em troca. “A colaboração traz 
vários aspectos interessantes. Você pode fazer atividades 
nas quais não poderia investir por falta de dinheiro, como 
estudar inglês ou guitarra, e ainda garante um bem-estar 
psicológico importante”, diz. 

Da esquerda para a direita:  
Simone Pereira (Health Unlocked), as irmãs Anna 
e Camila Haddad (Cinese.me), Negahamburguer 

(Beleza Real) e Roberto Pompeo (Bliive)

“Você pode fazer 
atividades nas quais 
não poderia investir 
por falta de dinheiro, 
como estudar  
inglês ou guitarra,  
e ainda garante 
um bem-estar 
psicológico 
importante”,  
Roberto Pompeo, 
cofundador do Bliive
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por laura folgueira  ilustração juliana russo



Em 2013, um grupo de mulheres da capital paulista se uniu 
para pensar em maneiras de criar um protagonismo feminino 
em todas as áreas, das artes à tecnologia, e de construir um 
ambiente de trabalho que permitisse a troca e respeitasse rit-
mos e ciclos individuais. A Casa de Lua seria mais um coletivo 
comum, em uma cidade repleta deles, não fosse a mescla de 
perfis, histórias, sotaques e profissões em torno de uma aspi-
ração: compartilhar ideias, trabalhos e – por que não? – afeto. 
Isso se materializou como um espaço de co-working – mode-
lo de trabalho que está se popularizando no Brasil, com mais 
de 100 lugares do tipo –, mas trata-se, na prática, de um local 
para dividir tudo, de problemas a soluções. “Temos o lema 
‘façamos juntas o que não podemos fazer sozinhas’ e isso é 
muito potente, na medida do que o acolhimento produz em 
termos de estímulo, apoio e fé nas ideias e nos projetos, mes-
mo os mais malucos e improváveis. É a sensação tranquila e 
certa de que não estamos sós”, afirma Vanessa Rodrigues, 
jornalista, escritora e cofundadora da Casa de Lua.

Compartilhar desde o trabalho até o modo de transporte é 
uma das formas mais eficientes de melhorar a cidade em que 
se vive. “A cidade é a cristalização do jeito como as pessoas 
se relacionam entre si. Quando você congestiona os cami-
nhos da cidade para várias coisas, desde comprar comida até 
soluções para mudar os transportes, a cidade se congestiona 
também”, diz Natália Garcia, jornalista fundadora do projeto 
Cidades para Pessoas. Ela cita, como exemplo, as iniciativas 
de economia solidária mundo afora, que têm como objetivo 
fazer com que as pessoas troquem e emprestem coisas –  no 
Brasil, para isso, existe o Bliive (veja na página 22).

TransporTe comparTilhado
Como o trânsito é um dos problemas mais sérios de cidades 
grandes como São Paulo, começaram a surgir alternativas 
de compartilhamento das formas de se locomover nelas.  
O benefício pode ser grande. “O que melhora uma cidade 
para as pessoas é dar mais escolha – e mobilidade é parte 
disso”, acredita Natália. “Compartilhando, você transforma o 
problema – a frota de carros numerosa, por exemplo – em 
recurso.” Essa é a lógica dos aplicativos de caronas, como 
o Caronetas ou o Zaznu. A ideia é que há muita gente que 
trabalha na mesma empresa e mora perto, mas usa modais 
individuais para se locomover. Juntá-las melhora não só o 
trânsito, mas a rotina das pessoas.

Outras plataformas promovem o compartilhamento de 
bicicletas, táxis e até mesmo carros (veja no box). São no-
vidades que ajudam a organizar melhor a vida nas capitais. 
“Quando a cidade é grande, vira uma experiência de passa-
gem, as pessoas não se encontram para rever seu repertó-
rio de possibilidades. Criar um processo para sair da inércia 
urbana é um passo importante”, conclui Natália.

Para Natália Garcia, 
jornalista fundadora  
do projeto Cidades para 
Pessoas, a cidade reflete  
o jeito como as pessoas  
se relacionam entre si

Tatiane Rosseto passou  
a usar um serviço de 

compartilhamento  
de bicicletas

“Com a bicicleta, eu 
consigo praticar um 

esporte e, ao mesmo 
tempo, conhecer 

melhor a cidade.” 
Tatiane Rosseto, usuária  

do programa Bike Sampa
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iniciativas em que a missão é

Caronetas
O site permite que quem oferece caronas possa 
adquirir, em troca, produtos e serviços. É exclusivo 
para funcionários de empresas cadastradas. 
www.caronetas.com.br

Zaznu
O aplicativo para celulares paga aos motoristas que 
dão carona, que podem ganhar cerca de R$ 60 por 
hora. Para o carona, a economia também vale a pena 
– fica entre 20% e 35% mais barato que um táxi. 
www.zaznu.co

Zazcar
Único sistema de carsharing brasileiro, funciona  
da mesma forma que os de bicicletas: você vai  
até onde houver um veículo estacionado, cadastra 
seu telefone e recebe um cartão com o qual 
desbloqueia o carro, pagando por hora ou dia. 
Para ir e voltar do trabalho, vale mais a pena 
financeiramente do que comprar um carro,  
já que a hora custa a partir de R$ 6,90. 
www.zazcar.com.br

Bike Sampa
O sistema de compartilhamento de bicicletas  
é o que faz mais sucesso em São Paulo. Pudera:  
são cerca de duas mil magrelas espalhadas em  
200 estações – e dá para pagar com o Bilhete  
Único (viagens até uma hora são gratuitas  
e, depois, custam R$ 5 por hora). 
www.mobilicidade.com.br/bikesampa/

Meia Bandeirada
Pegar táxi é confortável, mas caro. Para dar  
um jeito nisso, o Meia Bandeirada cadastra  
as empresas e seus funcionários e visualiza  
todos os seus deslocamentos, propondo  
roteiros compartilhados e garantindo  
menor custo para todos. 
www.meiabandeirada.com.br

dando caronas
Lorenza Lorenz, consultora de sistemas, sempre usou seu 
carro para ir e voltar do trabalho. Até encontrar um link para 
o Caronetas na intranet da empresa onde trabalha, nunca 
tinha pensado em compartilhar esse transporte. Resolveu 
testar e, hoje, arrumou uma companheira e tanto!

“O site Caronetas realizou uma referência cruzada entre 
trajetos e me enviou o e-mail da Taty como sugestão de 
carona. Eu escrevi para ela, mas a resposta pedia contato 
por SmS, pois a Taty é deficiente auditiva. Confesso que fi-
quei confusa, com medo de não saber lidar com a situação. 
No dia seguinte, no horário combinado, nos encontramos. 
Toda a minha tensão, e acredito que a dela também, sumiu. 
Ela é muito querida e nos comunicamos perfeitamente. A 
Taty trabalha na mesma empresa que eu, fomos vizinhas 
por cerca de sete anos e não nos conhecíamos nem de 
vista. Agora somos amigas! Eu vou todos os dias de carro 
para a empresa. Por que não compartilhar com quem faz o 
mesmo trajeto? Em contrapartida, tenho companhia e me 
sinto mais segura, já que a maioria dos assaltos ocorre com 
pessoas sozinhas no carro e eu mesma fui assaltada algu-
mas vezes no trânsito.” 

BicicleTas comparTilhadas
O programa Bike Sampa, sistema de compartilhamento de 
bicicletas inaugurado em 2012 em São Paulo, foi sucesso 
imediato – hoje conta com 172 mil usuários cadastrados. 
Entre eles está a microempresária Tatiane Lima Rossetto, 
que usa as bicicletas para lazer. Em viagens ao Rio, onde o 
programa nasceu, ela aproveita para fazer dessas bicicletas 
seu transporte, evitando tomar táxis ou ônibus.

“Quando vi as estações de bike – há uma em frente à mi-
nha casa –, achei uma ótima oportunidade para praticar mais 
um esporte, por um valor de baixo custo, tendo em vista que 
não pretendo comprar uma bicicleta. Em 2013, usei todo fim 
de semana. O mais legal é que, com a bicicleta, eu consigo 
praticar um esporte e, ao mesmo tempo, conhecer melhor a 
cidade. Só acho que, hoje, falta mais incentivo por parte das 
entidades públicas e mais consciência das pessoas de que 
podemos fazer da bicicleta um meio de transporte.”

compartilhar

Lorenza Lorenz encontrou 
no Caronetas uma forma 

de compartilhar o meio de 
transporte e, de quebra,  

fez uma nova amizade
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ENTRE ASPAS

ESTRADA
PIANO NA

Um

O pianista Arthur Moreira Lima 
percorre estradas brasileiras para 

compartilhar música com  
moradores de locais isolados  

e de baixa renda

A música faz parte da vida de Arthur Moreira Lima des-
de os primeiros momentos de sua infância, passada na 
capital fluminense. Aluno da professora Lúcia Branco – 
que seria sua mestra por 14 anos – já aos nove encan-
tou a todos com seu primeiro concerto profissional, 
no Teatro da Paz, em Belém (PA). Ao longo de mais 
de 50 anos de carreira em palcos brasileiros e outros 
espalhados por todos os continentes, o pianista nutriu 
uma grande paixão pela cultura brasileira. Heitor Villa 
Lobos e Ernesto Nazareth estavam tão presentes em 
seus recitais quanto Frederic Chopin – de quem foi 
considerado um dos maiores intérpretes no mundo – 
e Johann Sebastian Bach. Foi esse sentimento intenso  
e a vontade de compartilhar seu amor pelas melo-
dias que o levou a criar o projeto “Um Piano pela Es-
trada”, em 2003.

POR ana karla rodrigues
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Os primeiros lampejos para esta criação sur-
giram quando moreira Lima foi subsecretário 
de Estado da Cultura do Rio de Janeiro, entre 
1991 e 1995, durante a gestão de Leonel Bri-
zola. Na época, o músico foi responsável pela 
organização de mais de uma centena de espe-
táculos, levando música instrumental, clássica 
e artistas populares a várias cidades do interior 
e litoral fluminense. 

A responsabilidade da secretaria era buscar 
patrocínio, enquanto as cidades deveriam entrar 
com a infraestrutura. Era preciso montar um pal-
co, tocar e desmontar tudo ao fim, num processo 
que, além de custoso, era extremamente traba-
lhoso. “As dificuldades de produção me levaram 
a pensar em agilizar o processo e levar, além do 
piano, o próprio teatro. Ou seja, um caminhão 
que se transformasse em palco”, relembra.

depois de um tempo, moreira Lima começou 
a trabalhar para colocar sua ideia em prática. A 
primeira coisa a se fazer era encontrar o cami-
nhão certo para abrigar um concerto. Em 2001, 
ele escolheu um Scania, que teve seu chassi 
alongado, ganhando um terceiro eixo para po-
der distribuir melhor o peso e ganhar maior es-
tabilidade. Seu baú foi especialmente desenvol-
vido para acomodar o concerto todo – incluindo 
dois pianos de cauda Steinway & Sons – e toda a 
estrutura de palco e camarim.

Outra necessidade levantada pelo pianista foi a 
de completar a caravana com um segundo veícu-
lo, que abriga equipamentos de luz, som e vídeo. 
Uma equipe de 17 profissionais, que inclui afina-
dor e engenheiro de som exclusivos, foi formada 
para garantir a qualidade da sonoridade dos ins-
trumentos, tendo em vista as condições das es-
tradas e a fragilidade dos pianos. Esta é uma das 
marcas do trabalho de moreira Lima neste pro-
jeto: o extremo cuidado com todos os detalhes. 

Nenhum destes acontecimentos, porém, foi capaz de roubar 
do músico a empolgação pela estrada e pelas pessoas que vem 
encontrando ao longo dela. Ele conta que numa cidade pobre, o 
prefeito foi lhe cumprimentar após um dos concertos. “O chefe 
da cidade, homem rude, humilde, mãos calejadas, porte de uma 
dignidade ímpar, disse-me: ‘Eu quis muito que seu espetáculo 
viesse à minha cidade. Sou pouco letrado, mas sabia que o que 
senhor está fazendo é muito importante. Só não sabia que era 
tão bonito!’”, emociona-se.

Em 11 anos de duração, “Um Piano pela Estrada” já rodou mais 
de 120 mil quilômetros e 24 estados, aproximando a cultura de 
cerca de meio milhão de pessoas, em 400 concertos. Neste ano 
o piano de Arthur aguarda por novos públicos e novas paisagens. 

Satisfeito com as conquistas, o músico não esconde seu orgu-
lho por poder dividir com o povo brasileiro a arte a que ele, esfor-
çada e apaixonadamente, se dedicou ao longo de toda uma vida. 
“É uma realização pessoal muito grande. O Brasil é extrema-
mente valioso, com um patrimônio enorme, com pessoas boas, 
hospitaleiras e extremamente calorosas. muitos falam que estou 
dando um presente, mas, na verdade, eu é que estou recebendo. 
Conhecer o país todo e o seu povo é um verdadeiro presente. Por 
isso tudo esse projeto vale muito a pena”.

ObstácuLOs que vALOrizAM A jOrnAdA
Criado o veículo e as condições ideais para a empreitada, a partir 
de 2003 o audacioso projeto começou a percorrer o país, levando 
a música clássica e popular a lugares onde a população não tinha 
acesso à cultura, nem tampouco às composições que não eram to-
cadas nas Fm ś locais. A primeira etapa do projeto foi “São Francisco 
– Um Rio de música”, que aconteceu na região do Vale do Rio São 
Francisco, entre minas gerais, Pernambuco e Bahia, uma das regi-
ões mais carentes do Brasil. 

A receptividade da população não poderia ter sido mais empol-
gante, como recorda o pianista. “As pessoas são musicais, gostam 
do que assistem e ouvem respeitosamente. Sinto claramente a 
admiração e o agradecimento do público por terem acesso a um 
espetáculo sofisticado e diferente, ao qual não teriam a oportuni-
dade de assistir a não ser da maneira como temos feito.”

Os concertos de “Um Piano pela Estrada” duram cerca de 1h30 
e o repertório inclui peças de Beethoven, Bach, Chopin, Lizt, Astor 
Piazzolla, Villa Lobos e Ernesto Nazareth, entre outros composi-
tores. A seleção cuidadosamente feita por Arthur, a partir de obras 
de grande qualidade e fácil acesso, foi pensada para aproximar o 
público deste rico universo de ritmos e timbres. Entre uma música 
e outra, o pianista interage com a plateia, contando particularida-
des e curiosidades sobre cada uma das obras.

depois da primeira etapa do projeto vieram mais cinco: “de 
Xapuri ao Chuí, nos caminhos da fronteira” (entre 2005 e 2006), 
“Nos caminhos de JK” (2007), “Brasil Sertões” (2008), “Nos cami-
nhos da imigração” (2010), “Brasil Sertões 2” (2011) e, em 2013, 
“Um piano pelas Águas Amazônicas”. Além da curiosidade e do 
encanto nos olhos do público, a equipe do projeto também encon-
trou alguns desafios no deslocamento e acesso, como atolamen-
tos, chuvas torrenciais, estradas esburacadas e imprevistos nos 
locais de apresentação. “Nós conhecemos a realidade dos lugares. 
Conhecemos as pessoas de perto, o quanto são hospitaleiras, seus 
sonhos e suas esperanças”, reflete Arthur. “Tenho a experiência de 
três mil concertos pelo mundo, de cidades importantes a cidades 
pequenas. mas tocar para um público tão diverso, gratuitamente 
e em municípios nos quais dificilmente a música erudita chegaria 
é uma grande experiência. É sensacional contar com uma plateia 
que vai desde o lavrador a autoridades da cidade.”

O projeto “Um Piano pela Estrada” 
já percorreu mais de 120 mil 

quilômetros e 24 estados

Um caminhão que  
se transforma em  
palco carrega dois  

pianos de cauda  
Steinway & Sons,  

além de um  
camarim completo

Confira em nosso site 
uma reportagem com os 
cineastas Laís Bodanzky 
e Luiz Bolognesi sobre o 
projeto Cine Tela Brasil
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A paixão tem reações que o amor 
desconhece. Quem nunca sentiu o 
coração acelerado, tremores, mãos 
suando, frio na barriga e a sensação 
de “borboletas no estômago”? Essas 
são reações físicas mais comuns 
de pessoas apaixonadas quando 
encontram a figura causadora de 
tamanha comoção. “Diferentemente 
do amor, a paixão desperta sensações 
de desejo e conquista, e provoca 
intensas reações psicológicas e 
fisiológicas. Apesar de durarem apenas 
alguns segundos, elas são suficientes 
para afetar todo o corpo”, explica o 
cardiologista Ibraim Masciarelli,  
do Fleury Medicina e Saúde. 

POR Alice sosnowski 

ilustRaçãO dAnielA oliveirA/shutterstock

estÍMulos
A partir desses estímulos, o cérebro  
desperta o desejo. É quando acontece  
a ativação da glândula hipófise,  
conhecida como “centro do prazer”.

AnsiedAde
Efeito inesperado: neste estado, o corpo humano diminui a 
produção de serotonina (neurotransmissor que regula humor, 
sono, apetite, ritmo cardíaco e temperatura corporal), o que deixa 
o apaixonado mais ansioso. Também há uma baixa ativação do 
lóbulo frontal, responsável pelo raciocínio lógico.

euForiA
São liberadas substâncias vasoativas (hormônios  
e neurotransmissores): dopamina, adrenalina e 
norepinefrina, que trazem a sensação 
de bem-estar e estimulam o ânimo e a euforia.

infográfico

1

2

3

reAÇÕes
sob efeito dos hormônios e neurotransmissores, 
começam as reações pelo organismo: 
 
• Coração bate forte: aceleração dos batimentos cardíacos,  

que chegam a 150 batimentos por minuto.
• Rubor facial: a dilatação nas artérias do rosto causa  

um aumento  do fluxo sanguíneo na região.
• Mão gelada: a distribuição de sangue no corpo sofre  

mudanças e as regiões periféricas – como mãos e  
pés – passam a ter menor fluxo sanguíneo.

• Suor frio: o corpo todo esquenta. Para baixar a temperatura,  
as glândulas sudoríparas aumentam a atividade.

• Borboletas na barriga: o tubo digestivo aumenta  
o ritmo de trabalho. 

4

5

AÇÃO
cor
aPa

A PAiXÃo
é despertada pelos 
sentidos do corpo:  
o olhar, a voz da pessoa 
amada, o toque.

Todas essas reações físicas são parecidas com a 
sensação que o corpo tem logo após uma intensa 
atividade física ou uma situação de estresse. “Não é  
um estado feito para durar”, explica o cardiologista 
do Fleury Ibraim Masciarelli. Por isso, os especialistas 
afirmam que a paixão tem prazo de validade. O tempo 
exato não é conhecido, mas existem relatos de que  
esse turbilhão de reações dura de três até 48 meses. 
Se toda essa paixão se tornar amor, o corpo passa 
a liberar outros hormônios (como a oxitocina), que 
trazem um efeito benéfico para o ser humano, como  
a melhora do sistema imunológico e a diminuição  
dos problemas cardiovasculares – a primeira causa  
de morte no Brasil.

DO
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De um lado, pessoas que precisam de ajuda; de outro, 
gente que quer compartilhar. Para fazer essa conexão, por 
que não usar a internet? O movimento Atados usou essa 
equação ao colocar no ar uma plataforma que une pes-
soas e organizações sociais e traz à tona possibilidades 
de trabalho voluntário que, antes, ficavam escondidas ou 
eram pouco divulgadas.

A iniciativa foi criada por quatro amigos que estudavam 
juntos na Universidade de São Paulo (USP) e já trabalha-
vam, mas decidiram largar tudo em nome do projeto. “Pri-
meiro, pensamos em fazer um site que apresentasse as ne-
cessidades das associações. Depois, evoluímos para o Ata-
dos, que entende a realidade das ONGs, engaja voluntários 
e une os dois”, explica Daniel Morais, um dos fundadores.  
O primeiro passo foi procurar as organizações sociais. “Ini-
ciamos esse trabalho em 2012, visitamos ONGs para enten-
der as demandas e, no lançamento do site, em novembro 
do mesmo ano, já disponibilizamos centenas de oportuni-
dades para os voluntários”, explica Daniel.

Por meio do site www.atados.com.br, as ONGs podem 
cadastrar suas principais necessidades. Quem está a fim de 
ajudar encontra diferentes formas de agir com informações 
detalhadas sobre atividades, necessidades e localização das 
organizações. Já são mais de 15 mil usuários e cerca de 200 
ONGs cadastradas. A plataforma conta ainda com um blog 
e uma página no Facebook, com 20 mil curtidas. Com o po-
der de compartilhamento, foram criados grupos em outros 
estados, cujos voluntários disponibilizam as demandas de 
ONGs de Curitiba (PR) e Brasília (DF).

Segundo Daniel, usar a internet fazia parte da estratégia  
desde o início. “Era o grande foco para impactar e alcançar o 
maior número de pessoas”. Afinal, para ele, o canal não serve 
só para divulgar oportunidades de voluntariado. “O voluntá-
rio entende a demanda, conhece o perfil da ONG e escolhe 
com base no que gosta e no que pode compartilhar”. Pode 
ser dar aula de informática ou produzir um evento especial. 

Iniciativas de doação de 
tempo e talento baseadas na 
internet inspiram pessoas a 
compartilhar e transformar
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Tudo se conecTa
Foi justamente um evento realizado por voluntários do Atados que 
deu ainda mais força e visibilidade à causa. tudo isso graças à divul-
gação do Imagina na Copa, organização de mobilização que descobre 
e compartilha, por meio de vídeos, projetos e ações de jovens que 
fazem algo positivo para ajudar a desenvolver o país – uma iniciativa 
também baseada na internet.

Em 2013, o Instituto Pró + vida São Sebastião, organização que co-
labora na solução dos problemas sociais das pessoas com 60 anos ou 
mais, recebeu a equipe do Imagina na Copa, que foi gravar uma ação 
proporcionada pelo Atados. voluntários da iniciativa prepararam nada 
menos que o casamento entre dois idosos da instituição, com direito a 
cerimônia, festa, comes e bebes, presentes e diversão. 

O vídeo foi produzido para inspirar jovens de todo o Brasil e mostrar 
que é possível transformar vidas com alguma dedicação e, sobretudo, 
alegria. “Divulgamos iniciativas que tenham caráter inovador e sejam 
lideradas por gente nova. A narrativa positiva é feita pelo jovem de for-
ma que gere identificação e que as ideias possam ser replicadas”, diz 
Mariana Ribeiro, cofundadora do Imagina na Copa.

A organização foi criada por quatro jovens que também decidiram 
trocar o emprego para se dedicar exclusivamente ao movimento, que 
vai na contramão do pensamento que gerou protestos e manifes-
tações de indignação nas redes sociais. Em vez do viés negativo, o 
Imagina na Copa quer mostrar que é possível construir um país me-
lhor antes, durante e depois do evento esportivo – por meio, claro, de 
ações voluntárias de quem preferiu parar de reclamar e arregaçou as 
mangas para fazer algo positivo.

Para isso, desde janeiro de 2013 eles apresentam semanalmente 
uma nova história de quem está transformando o país. Até a abertura 
da Copa do Mundo, no dia 12 de junho de 2014, foram 75 documen-
tários – todos retratando iniciativas perenes, sem data de validade. A 
iniciativa também conta com o poder de redes sociais como Facebook 
e Youtube. Segundo Mariana, são mais de 80 voluntários pelo Brasil 
que ajudam a encontrar as boas histórias. “Precisávamos de uma ferra-
menta que fosse horizontal, e a rede sempre foi generosa com nossas 
ações. Recebemos retornos importantes e diversos trabalhos compar-
tilhados e curtidos”, revela.

o efeiTo posiTivo da rede 
A divulgação do Atados pelo Imagina na Copa engajou Márcia Ramos, 
estudante de engenharia de produção e voluntária que seguia o Imagina 
na Copa no Facebook. “vi que o Imagina ia gravar o casamento, que seria 
lindo e eu decidi ir lá para conhecer o trabalho”, conta.

A visita rendeu frutos e Márcia foi voluntária de uma ação de apa-
drinhamento de duas ONGs associadas ao Atados. “Adorei a iniciativa e 
resolvi me atar totalmente.” O trabalho voluntário foi tão prazeroso que 
ela ficou por um ano e passou a ajudar semanalmente uma associação 
de amparo e uma de pessoas com deficiência. Para ela, um período de 
muito aprendizado. “Uma das coisas que mais aprendi foi a ter gratidão. 
Hoje não reclamo mais das coisas e aproveito cada momento da vida.”

O Voluntários Grupo Fleury incentiva os 
colaboradores da empresa a participar de  
ações que promovam o bem-estar de quem 
mais precisa e tragam aprendizado para quem é 
voluntário. Desde 2010, a iniciativa tem engajado 
muitos funcionários. Segundo Elisângela Araújo, 
coordenadora de Sustentabilidade, em 2012 havia 
350 voluntários; em 2013, esse número saltou para 
865. “Paraná e Pernambuco foram as regionais que 
demonstraram as maiores taxas de engajamento 
voluntário em 2013”, diz.

Só mesmo quem é voluntário pode contar 
o que sente. “É muito bom fazer algo para o 
próximo. Qualquer ajuda é sempre bem-vinda,  
até em pequenas coisas como ler uma história 
e ver o sorriso de uma criança que tanto precisa 
de alegria. Aprendo que precisamos ser mais 
humildes, dar mais valor à vida”, diz Cristiane 
Lopes, colaboradora do Grupo Fleury no Paraná 
“A cada ação de voluntariado de que participo, 
tenho uma lição de vida e saio fortalecida”, 
explica Vanessa Tolvetti, colaboradora do  
Grupo Fleury em São Paulo.

Segundo Elisângela, ao participar das ações 
os voluntários se sentem pertencentes e 
engajam outros colegas, e isso faz muito bem 
ao ambiente corporativo. “A preocupação com 
o outro está dentro da cultura e da essência 
da empresa e inspira os colaboradores. Por 
isso, é quase natural, para eles, participar das 
ações. Isso melhora o clima e ainda desenvolve 
competências”, comenta a coordenadora.

Vontade de ajudar

Márcia Ramos (voluntária), 
Daniel Morais (cofundador 
do Atados) e Mariana Ribeiro 
(cofundadora do Imagina na 
Copa): eles têm em comum  
a vontade de ajudar

A principal iniciativa colocada em prática é o 
Projeto DOM, em que organizações do terceiro 
setor que atuem ou tenham projetos na área da 
saúde se inscrevem anualmente e são selecionadas 
a participar de uma capacitação de três dias. As 
aulas são ministradas por gestores do Grupo. 
Depois, durante três meses, as organizações 
contam com o suporte de tutores, também 
voluntários, para desenvolver projetos práticos. 
“Os colaboradores têm participação fundamental 
nessa ação, esclarecem dúvidas e dão todo o apoio 
para o desenvolvimento”, diz Elisângela. Ao final, 
os projetos passam por uma banca examinadora 
formada por especialistas de mercado. Os três de 
maior destaque ganham como prêmio a reforma 
completa de um ambiente da organização, com 
foco em humanizar e tornar o local agradável, o 
que influencia no bem-estar do paciente. “É uma 
iniciativa alinhada ao posicionamento do Grupo 
Fleury - ‘paixão pelas pessoas e pelo que fazemos’. 
Essa ação foi, inclusive, case destaque no Guia 
Exame de Sustentabilidade no ano passado, em 
que o Grupo foi premiado como empresa mais 
sustentável do setor de saúde”, explica Elisângela.

Já o Projeto Semear, criado em 2013, favorece 
diversas instituições com atitudes positivas, como 
arrecadação, desenvolvimento de atividades 
recreativas e ambientação de espaços. “Nessa 
ação, os voluntários têm autonomia para 
criar e decidir e trabalham unidos”, comenta a 
coordenadora. CAC Solidário e Conecta Saúde 
são outras ações. A primeira foi criada de 
forma espontânea pela equipe da Central de 
Atendimento no ano passado, e a segunda estreia 
em 2014 e levará conhecimento e informação 
sobre temas importantes de saúde e qualidade  
de vida para o público infantojuvenil de escolas  
e comunidades em que a empresa está presente.

Para saber mais sobre o Projeto DOM, acesse 
www.domgrupofleury.com.br
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Doação

VIDAd
e

Essa é a mensagem que Suely Walton costuma deixar nas 
palestras que faz em campanhas para angariar novos do-
adores de medula óssea. Ela foi uma das primeiras pes-
soas a se cadastrar no Registro Nacional de Doadores de 
Medula Óssea (Redome), assim que soube de sua abertu-
ra, em 1992, no Hospital das Clínicas (HC), em São Paulo.   
“O banco tinha três mil cadastros”, lembra. No HC, uma série 
de exames comprovou que Suely estava em perfeito esta-
do de saúde e era 100% compatível com a receptora, que 
iniciaria a quimioterapia preparatória para o transplante. “Foi 
quando meu marido enfartou no avião e foi para o hospi-
tal”, conta Suely. “Eu falei para o médico: ‘mesmo ele estan-
do assim, eu quero fazer a doação’.” A equipe médica deci-
diu esperar por um mês. Do lado de lá, a família rezava pela 
melhora do marido de Suely. A receptora era Alline, uma  
menina de 11 anos com Anemia de Fanconi, que não tinha 
familiares compatíveis. 

Suely foi para o HC no dia seguinte à alta do marido. Ficou 
por dois dias no hospital e passou por cinco horas de cole-
ta, por aférese. Elas ainda não se conheciam, mas puderam 
trocar mensagens e presentes, com ajuda da assistente social, 
usando apelidos. Suely e Alline só se encontraram um ano 
depois. “Acharam por bem a gente se conhecer, porque o 
banco no HC seria fechado.” Os médicos e as assistentes so-
ciais organizaram o encontro em um restaurante. “Foi muito 
emocionante. Ela era pequena... Agora casou e está grávida”, 
conta Suely. Elas viraram amigas desde então e vão juntas a 
palestras e campanhas.

Em vida, é possível doar 
medula óssea, rim, fígado, 

pâncreas e até pulmão

Pessoas que doaram  
órgãos e tecidos  
contam a experiência  
transformadora  
de compartilhar algo  
tão fundamental

POR maíra termero

Doem por amor 
e não pela dor
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Apesar de Suely e Alline terem se conhecido, o 
artigo 18 da Lei nº 8.489 (18 de novembro de 1992) 
garante a preservação do anonimato a doadores  
e receptores no caso de doação em vida.

Em 2000, Suely foi chamada novamente – caso único 
no país. Dessa vez, o procedimento foi por punção e o re-
ceptor era Jorge, de 29 anos. Eles só foram se conhecer em 
2012, homenageados em um evento do Redome. “Em toda 
campanha que eu fazia, sempre falava que meu sonho era  
conhecer o segundo receptor. Só soube lá, na hora. É inex-
plicável a emoção”, diz. “Fui abençoada. Perdi dois irmãos e 
pude doar duas vidas”, diz Suely, que já havia perdido outro 
irmão por um infarto. Hoje, aos 62 anos, ela diz que faria de 
novo, se pudesse – aos 55, o doador é retirado da lista. “Fazer 
uma doação é uma prova de amor incondicional. Não é um 
amor materno, da barriga. É de alma.”

vontade de ajudar
Entre as doações de órgãos em vida – é possível doar um 
rim e parte do fígado, do pâncreas ou do pulmão –, o mais 
comum é que sejam feitas entre parentes. O eletricista Sandy 
dos Santos Carvalho, de 22 anos, doou mais da metade de 
seu fígado para seu concunhado, José Carlos, de 38 anos. Ele 
estava em tratamento para hepatite C há oito anos, até que 
os médicos informaram que o transplante seria necessário. 
Sandy decidiu se oferecer. “tive vontade. E minha mãe, que 
é muito religiosa, me apoiou muito. Corria risco, mas é uma 
vida”, diz. A cirurgia foi feita em março deste ano e a recupe-
ração dos dois segue bem. “Fui visitá-lo depois e ele estava 
melhor, chorando quando me via.” Sandy agora precisa se-
guir uma dieta sem gordura e sem álcool, até seu fígado se 
recuperar, por cerca de sete meses. “Só de ver a pessoa feliz, 
com a família, valeu a pena”, diz.  



Como funCiona a doação em vida
A doação de órgãos e tecidos em vida é uma oportunidade de 
salvar outra pessoa – ou de lhe dar uma sobrevida – sem que 
seja preciso passar pela dor da perda de um parente como 
motivador. É possível ser um doador de medula óssea, de rim, 
de fígado, de pâncreas e até de pulmão. 

O procedimento mais simples é o de transplante de me-
dula. Existe uma lista única de doadores, nacional, o Registro 
Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome), instalado 
no Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Sil-
va (INCA). Para ser um doador, é preciso comparecer a um 
hemocentro, onde uma pequena quantidade de sangue (5 a 
10 mil) é coletada para exame de compatibilidade. Quando 

um doador compatível não é encontrado em família, a busca 
é feita no Redome e, se necessário, em bancos internacionais. Em 

maio de 2013, havia 3,1 milhões de doadores inscritos nesse Regis-
tro, o que faz do Brasil o terceiro maior banco de dados do gênero no 
mundo, atrás dos Estados unidos e Alemanha. Ainda assim, a chance de 
encontrar uma medula compatível é, em média, de uma em cem mil. 

Quando há compatibilidade, o doador cadastrado é consultado para 
decidir se deseja mesmo fazer a doação. Se aceitar, a retirada de célu-
las é feita, preferencialmente em um hospital habilitado mais próximo ao 
doador. “Se for necessário, o doador viaja até o local do receptor, mas é 
tudo pago pelo governo. Às vezes, o médico é quem viaja atrás da bol-
sa para o paciente”, conta Alex Freire Sandes, assessor da Hematologia 
do Fleury. Existem duas formas de fazer a doação de medula óssea. No 
primeiro caso, o doador é anestesiado em centro cirúrgico e a medula é 
retirada do interior dos ossos da bacia por meio de punção com agulhas. 
O segundo procedimento chama-se aférese, quando o doador toma um 
medicamento que faz com que as células da medula óssea circulem na 
corrente sanguínea. Essas células são retiradas pelas veias do braço do 
doador, com o uso da máquina de aférese. A escolha do procedimento 
mais adequado é do médico. Não há sequelas. “Em dois a três dias, o 
organismo do doador já produz o que foi doado”, explica Sandes. 

tanto fígado como pâncreas e pulmão só podem ser doados de for-
ma parcial. “O fígado se expande e compensa o que foi retirado. No caso 
do pulmão, o mais comum é vir de cadáver, inteiro”, diz Maria Carolina  
tostes Pintão, assessora médica da Hemostasia do Fleury. Em 2013, en-
quanto 76 transplantes de pulmão foram feitos de doador falecido, ape-
nas quatro foram de doador vivo no país.

A doação do rim em vida passa por uma cirurgia em que o órgão é reti-
rado por inteiro. “Por isso, geralmente ela é feita para um aparentado. Você 
não entra em uma lista de doação, como em medula, porque está se arris-
cando”, explica Maria Carolina. Em 2013, por exemplo, dos 1.373 transplan-
tes feitos no país de doador vivo, 1.121 foram para um parente. A doação é 
possível porque temos dois rins. “Quando um é retirado, o outro dá conta 
de fazer todo o trabalho”, explica a hematologista. O risco está na cirurgia 
em si e na possibilidade de um problema futuro. “Caso o doador se torne 
hipertenso ou diabético, doenças que são desafiantes para os rins, você tem 
apenas um para suportar situações extremas”, esclarece Maria Carolina.

A doação do rim, em vida, envolve uma cirurgia para a re-
tirada de um órgão inteiro. A orientadora social Cátia Lopes 
dos Santos, de 37 anos, decidiu enfrentar os riscos e as dúvi-
das para salvar a vida de sua irmã Leila, de 41 anos. Após per-
der um filho, Leila descobriu que seus rins não estavam mais 
funcionais. Dali em diante, passou a depender da hemodiá-
lise. “Ela ficou muito debilitada”, lembra Cátia, que foi visitá-
-la às pressas em Santa Catarina, junto de outros familiares. 
“Quando a vimos, parecia em estado terminal. Ela pesava 54 
quilos e passou para 34 em um mês”, conta. Como boa parte 
da família também tem problemas renais, ninguém mais po-
dia doar. “Falei: vou fazer os exames e doo.”

Leila preferia receber o órgão de um cadáver, para não 
prejudicar nenhum familiar, mas os médicos disseram que 
não era possível em seu caso. “Fiz todos os exames às pres-
sas. Meu rim funcionava 100% e eu estava com a saúde 
perfeita. Eu estava apta para doar”, diz Cátia. “Liguei para a 
Leila e contei. Ela se emocionou bastante ao telefone. Disse: 
‘Essa é a maior prova de amor que uma irmã daria para a 
outra. Eu não sei se eu faria igual’”, lembra Cátia. “Ela preci-
sava mesmo, não poderia ter orgulho. Ela só precisava dizer 
sim. E disse.” Faltavam só os exames de Leila. 

Era dezembro de 2013, quando a cirurgia foi agen-
dada para 21 de fevereiro deste ano, no Hospital São 
José, em Joinville, com acompanhamento da Fundação 
Pró-Rim. “Fiquei insegura com o depois.” Essa seria sua 
primeira cirurgia e a única anestesia geral até então – 
suas duas filhas nasceram de parto normal. “Eu tinha 
medo de apagar e não acordar”, conta. Na manhã do 
dia 21, às 7h, as duas foram para a cirurgia, que correu 
bem. Elas ficaram no mesmo quarto. “Somos muito 
brincalhonas, e rir fazia doer os pontos. Esse era o nos-
so maior sofrimento”, conta Cátia. 

Cátia ainda ficou no hospital até o dia 1º de mar-
ço. Nesse período, as irmãs se aproximaram como 
nunca. “Conversamos bastante, nos unimos mais. 
Pedimos muito perdão, falamos muito da infância, da 
adolescência...” Cátia ainda precisa tomar uma série 
de cuidados com alimentação. “Só nos primeiros me-
ses. Depois, é vida normal”, diz. A compensação, para 
Cátia, veio já no primeiro dia após a operação, quando 
viu Leila beber um copo de água – antes, ela só podia 
tomar poucos goles por dia. “Valeu a pena. Isso não 
tem preço”, garante.
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“Fazer uma doação é uma 
prova de amor incondicional. 

Não é um amor materno,  
da barriga. É de alma.” 

SuELy WALtON

Suely Walton  
(à esquerda) fez 
duas doações de 
medula óssea, um 
caso único no país.

Cátia decidiu salvar 
a vida da irmã, 
Leila, ao doar  
um de seus rins.

DaDoS De tranSpLante  
De órgãoS e teCiDoS  
em vida no Brasil (2013)*

• 1.373 de rim 

• 136 de fígado, sendo  
123 interfamiliares 

• 4 de pulmão 

• 669 de medula óssea

* Fonte: Registro Brasileiro de transplantes 2013,  
da Associação Brasileira de transplantes de Órgãos
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mundo virtual
Saúde real,
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Erivane e Amanda, de 7 anos:  
a mãe encontrou apoio na 
internet para desvendar a  
doença que afligia sua filha

Sites, comunidades 
e fóruns da internet 
podem ser grandes 
aliados de quem 
busca se informar 
sobre saúde e  
bem-estar
por ana karla rodrigues
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foi a internet que deu os primeiros insumos para que a 
escritora Erivane Alencar Moreno descobrisse a doença 
que afligia sua filha Amanda, de 7 anos. Em seus dois pri-
meiros anos, a criança sentia-se mal ao comer alimentos 
que contivessem glúten em sua composição. Desconfia-
da, Erivane a levou a vários gastroenterologistas sem, no 
entanto, conseguir um diagnóstico certeiro.

foi apenas quando acessou um site dedicado a porta-
dores de doença celíaca que as coisas se esclareceram. 
“os sintomas descritos ali eram exatamente os que minha 
filha apresentava. Depois disso, a levei a um gastroentero-
logista especializado nessa condição, fizemos os exames 
e eles confirmaram o diagnóstico.”

além de participar do site (www.riosemgluten.com), 
Erivane é atuante em várias comunidades, como a viva sem 
Glúten, no facebook, uma das mais antigas e que atualmente 
conta com mais de 17 mil membros. por meio desse grupo, 
a escritora tira dúvidas com outros celíacos, troca sugestões 
sobre restaurantes onde é possível comer alimentos seguros 
e se atualiza sobre produtos industrializados contaminados 
por glúten, além de obter receitas. Ela mantém também um 
blog (www.soucriancaceliaca.blogspot.com.br), onde conta 
sua experiência e troca informações com outros pais de 
crianças celíacas.

Histórias como a de Erivane mostram que o ato de 
buscar e compartilhar questões de saúde e bem-estar 
na internet não é apenas algo mais comum a cada dia, 
mas um hábito que também amplia a sensação de que 
ninguém, em lugar algum, está sozinho – há, em toda a 
parte, uma rede de pessoas dispostas a trocar experiên-
cias que, se não garantem soluções, trazem ao menos 
um pouco mais de conforto.

para uma maternidade mais tranquila
Quando começou a se preparar para ser mãe, a diretora 
de marketing Angélica Ianelli, de 38 anos, encontrou na 
internet uma grande aliada para saber mais sobre ferti-
lidade e métodos alternativos. Das revistas científicas e 
sites de especialistas do período pré-gravidez, ela mi-
grou para outros específicos quando soube que seria mãe 
de trigêmeos. “assim que engravidei, o site que mais me 
ajudou foi o Baby Center [www.babycenter.com.br], mas 
depois passei a querer trocar ideias com outras grávidas e 
mães. foi aí que as comunidades em redes sociais entra-
ram com mais força na minha vida,” conta.

nesses ambientes virtuais, angélica teve acesso a su-
gestões fundamentais para a nova fase da vida. “Como 
ser mãe de múltiplos é uma experiência diferente, as di-
cas que eu tirei de lá realmente foram muito importantes, 
como, por exemplo, ter no mínimo dois carrinhos – um de 
gêmeos e outro solto –, para, quando eu precisasse me 
deslocar só com um bebê, não precisar levar o carrinho 
duplo ou triplo”, explica a mãe de Maria Carolina, Rafael 
e Fernando, de 2 anos e 1 mês. 

angélica, o marido Carlos e os três filhos estão de mu-
dança para outra cidade, e as comunidades da internet 
têm sido essenciais nessa nova etapa. “fiz pelo menos 
três novas amigas nesse processo, que estão me ajudan-
do não só com a questão das crianças, mas com informa-
ções básicas sobre a cidade, hospitais, médicos, planos de 
saúde, escolas, condomínios para morar, fornecedores de 
serviço de mão de obra. Elas me ajudam com tudo.”



doutor GooGle
Um estudo realizado pelo portal Minha vida (www.minhavida.com.br) com 220 
médicos brasileiros mostrou que eles convivem bem com as informações apre-
sentadas pelo “Dr. Google” a seus pacientes, antes mesmo de uma consulta com 
o próprio especialista. De acordo com os dados de retrato do Médico na inter-
net 2013, 97% dos profissionais de medicina acham normal o comportamento 
das pessoas que utilizam o buscador mais popular do mundo para pesquisas 
prévias sobre sintomas e possíveis condições. Entretanto, dentro desse cenário, 
26% não confiam no “diagnóstico digital” relatado pelos pacientes. apenas 2% 
dos profissionais sentem-se desconfortáveis com as consultas online.

 “a internet pode dar algumas pistas iniciais, mas não pode substituir o diag-
nóstico de um profissional de medicina”, ressalta o médico lory Dean Couto de 
Brito, do fleury Medicina e saúde. “Muitas vezes o paciente se alarma em ex-
cesso. por isso, é importante filtrar a informação, consultando sites confiáveis.”

para treinar melhor
Comunidades sobre fitness, artes marciais e musculação fa-
zem parte da vida do webdesigner João Eugênio dos San-
tos Neto, de 37 anos, desde os primeiros anos da internet 
no Brasil. praticante de caratê e jiu-jítsu há 16 anos, ele co-
meçou a trocar experiências a respeito de treinos em 2004, 
quando participava de um fórum sobre cultura oriental no 
orkut, onde criou um tópico sobre dicas de treino e alimen-
tação e teve um retorno bastante positivo.

a partir daí, o webdesigner entrou em outras comunida-
des relacionadas a treinos de musculação. “Era uma épo-
ca mais complicada, havia poucas pessoas participando e 
o sistema de fóruns era instável demais, afastando novos 
usuários. tudo melhorou muito com a vinda das novas re-
des sociais e do Youtube”, analisa.

João acredita que as comunidades e fóruns sobre esses 
temas dão a possibilidade de trocas e até de amizades – ele 
conta ter marcado treinamentos e corridas por meio desses 
grupos –, mas alerta para a confiabilidade do que é publi-
cado. “Muita gente publica coisas sem saber na internet. 
por isso, se for entrar em comunidades, preste atenção em 
quem posta, se o que a pessoa fala tem embasamento, se 
ela é antiga na comunidade. tudo isso conta”, aconselha. para 
quem está começando, a dica é procurar um bom profissio-
nal antes de tudo. “treinar de modo errado é muito perigoso 
e pode colocar sua saúde em risco.”

Convidamos o médico Lory Dean Couto de Brito, do Fleury 
Medicina e Saúde, para indicar fontes confiáveis sobre saúde e 
bem-estar. “São sites que trazem informações para o público 
geral e para pacientes que tenham uma doença específica e 
queiram se aprofundar no tema”, explica. Confira a lista a seguir.

associações de Pacientes
 instituto nacional do Câncer (inca) 
www.inca.gov.br

 associação dos Celíacos do Brasil (acelbra) 
www.acelbra.org.br/2004

 associação amigos do Coração 
www.amigosdocoracao.org.br

Para o Público em geral
medicinanet 
www.medicinanet.com.br

 Conselho Federal de medicina (CFm) 
www.portal.cfm.org.br

 Conselho regional de medicina de são paulo (Cremesp) 
www.cremesp.org.br

internacionais
medscape 
www.medscape.org

emedicine health 
www.emedicinehealth.com

história de sucesso

Criado em 2004, o Minha Vida é o 
maior portal de saúde e bem-estar 
do Brasil. A ideia de criar esse canal 
surgiu da experiência de seu fundador 
e CEO, o empresário Daniel Wjuniski, 
que foi diagnosticado com a doença 
de Crohn, uma enfermidade do trato 
intestinal. Ao procurar informações 
em português sobre a condição, não 
teve muito sucesso. “Quando fui atrás 
de informações, não encontrei nada 
em português e recorri a sites norte-
americanos, que até hoje servem de 
inspiração para o Minha Vida. Nosso 
objetivo sempre foi o de democratizar 
informações de saúde e bem-estar para 
a população brasileira”, conta Daniel.

Em 2013, de um universo de 76 
milhões de pessoas, oito em cada 
dez internautas passaram pelo Minha 
Vida. O portal possui mais de 18 
milhões de pessoas cadastradas e uma 
rede colaborativa com mais de 200 
especialistas de saúde, organizados 
em seis editorias: Saúde, Alimentação, 
Beleza, Fitness, Família e Bem-Estar.
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João Eugênio troca experiências 
sobre treinos de karatê e jiu-jítsu  

em comunidades de internet

Carlos, Angélica 
e os filhos 
trigêmeos: eles 
encontraram na 
internet um ponto 
de apoio para 
saber mais sobre 
fertilidade e a 
experiência de  
se tornarem pais  
de múltiplos a
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endereços
São Paulo – CaPital 

NoVa
unidade Braz leme
Av. Braz Leme, 2.011 – Santana
Acesso pela ponte da Casa Verde
Sentido bairro/centro, lado esquerdo 

unidade Campo Belo 
Av. Vereador José Diniz,  
3.457, 2o andar – Campo  
Belo Medical Center
Continuação da Av. Ibirapuera, 
esquina com a R. Pascal.

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   
1a sobreloja – Higienópolis 
 Localizada no Higienópolis Medical Center, 
atrás do Cemitério da Consolação,  
altura do 1.800 da R. da Consolação.

unidade ibirapuera 
Av. República do Líbano, 635  – Ibirapuera 
Próxima ao Monumento 
às Bandeiras e ao Parque do Ibirapuera.
Sentido bairro/centro: lado direito.

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.

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.

unidade Paraíso 
R. Cincinato Braga,  
232 e 282 –  Bela Vista 
Paralela à Av. Paulista, altura do no 200  
(Hospital Santa Catarina)
  Próxima à estação de metrô  
Brigadeiro (Linha 2 – Verde).

NoVa
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 Rochaverá-Morumbi 
Av. Chucri Zaidan, s/no, 
Edifício Rochaverá Corporate Towers – 
Vila Cordeiro. Ao lado dos shoppings 
Morumbi e Market Place 
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 
 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 – loja 317   
piso 2 – Vl. Andrade
Av. Giovanni Gronchi, 5.819 
Em frente ao Carrefour.

unidade Vila Nova Conceição
Avenida República do Líbano, 990 – Ibirapuera
No quarteirão entre as ruas Prof. Filadelfo Azevedo 
e Lourenço Castanho, a 200m da Eye Clinic.
Sentido centro/bairro: lado direito.

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) 
Próximo ao Sam’s Club, Walmart 
A 900m do Shopping Tamboré.

www.fleury.com.br

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, 447 – 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 EQ 715/915, conjunto A, bloco D, sala 501, 
Centro Clínico Pacini, Edifício Pacini, Asa Sul 
Ao lado do Hospital São Lucas.

atENdiMENto MóVEl  
Atende as cidades acima e também as seguintes 
localidades: Guarulhos, Osasco, Granja Viana, 
Mauá, Diadema, Santos, São Caetano, São Vicente, 
Guarujá, Jacareí, São José dos Campos, Sorocaba, 
Rio de Janeiro e Brasília.

CENtRal dE atENdiMENto 
ao CliENtE 24 HoRaS 
São Paulo e localidades com DDD (11):  
3179-0822 ou 30-FLEURY  
Outras localidades:  0800-704-0822

Fotografias e ilustrações exclusivas para fazer pensar. Nesta edição, o 
fotógrafo Cássio Vasconcellos mostra que o conceito de compartilhar 
está em todos os lugares – até mesmo em uma piscina olímpica.

SURPREENDER é
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