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Gravidez em
equilíbrio
Como cuidar do
corpo e das emoções
em um período de
transformações
intensas e profundas

Mitos e verdades

Respostas de especialistas
para as dúvidas mais
comuns durante a gestação

Entrevista

Tiago Splitter, atleta da NBA,
conta como se mantém no
topo com qualidade de vida

editorial
Equilíbrio

constante
já viveu a experiência da
> Quem
maternidade sabe bem:

uma gestação não é

feita só de enjoos, ansiedade e mudanças hormonais. Pelo
contrário, os nove meses de gravidez são repletos de
experiências inesquecíveis: sentir o bebê crescer, se mover
dentro da barriga à procura de conforto e perceber que o
momento de pegá-lo no colo se aproxima são exemplos de
garantias de emoções intensas todos os dias. Para ajudar
as mamães de primeira ou de muitas viagens a curtir essa
fase com mais equilíbrio, esta edição de Fleury Saúde em
Dia é dedicada à gestação e às características mais
marcantes desse período.
Em nossa matéria de capa, mostramos as principais
transformações do corpo e das emoções femininas
durante a gestação e trazemos sugestões de especialistas.
Também convidamos você a ler o texto sobre os principais
mitos e verdades da gravidez e a esclarecer muitas das
dúvidas comuns desse período. Outras reportagens desta
edição apresentam as características da gestação após os
35 anos e trazem dicas para que a mulher consiga
aproveitar essa fase para cuidar melhor da saúde e da
autoestima. Dedicamos, ainda, um espaço especial para o
projeto GestAção, que ajuda a fortalecer a autoestima de
gestantes em situação de vulnerabilidade social.
Nas próximas páginas, você também saberá como o atleta
Tiago Splitter concilia a pressão de atleta profissional com
qualidade de vida. Para descontrair, leia o artigo da sommelière
Alexandra Corvo, que mostra como um bom vinho é capaz de
reunir pessoas e proporcionar bem-estar em todos os
momentos da vida. Boa leitura!
SAÚDE EM DIA
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para começar

Segredo da longevidade

D i c a s e n o v i da d e s d e s aú d e e b e m - e s ta r pa r a v o c ê

Um relatório publicado pela Sociedade Americana
de Geriatria indica que um grupo de judeus
asquenazes (de origem europeia) que viveram

O convívio com animais domésticos proporciona
apoio social e emocional às pessoas, revelou uma

um pouco mais e faziam menos exercícios que seus

pesquisa da Associação de Psicologia dos Estados Unidos. O estudo indicou

os ajudam a amortizar os efeitos nocivos de um

que donos de cachorros, gatos e outros bichos de estimação mantêm uma

estilo de vida pouco saudável”, disse o autor

relação tão estreita com suas mascotes como a que têm com as pessoas

principal do estudo, Nir Barzilai, do Instituto de

próximas. Isso pode indicar que esse tipo de interação social e afetiva não é
desenvolvido somente a partir das relações humanas.

realidade, os homens do grupo bebiam em média
congêneres. “O estudo sugere que os centenários
podem possuir genes adicionais de longevidade que

Pesquisa do Envelhecimento da Escola de Medicina
Albert Einstein, da Universidade Yeshiva, em Nova

O artigo também aponta que as pessoas que convivem diretamente com animais

Atenção redobrada

York. Participaram do estudo 477 judeus

têm melhor qualidade de vida e conseguem administrar com maior facilidade as

Estudo da divisão de Psicologia do Hospital das

mulheres com características similares à população

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade

em geral na relação altura/peso, tabagismo, prática

diferenças que aquelas que não têm animal de estimação. Para realizar o estudo,

asquenazes de 95 a 122 anos. Deles, 75% eram

de São Paulo (HCFMUSP), realizado entre agosto e

de exercício físico e dieta. Cerca de 24% dos

os pesquisadores entrevistaram 217 pessoas (79% mulheres, com idade média de

novembro de 2010 com 40 gestantes de 18 a 41

homens longevos bebiam álcool diariamente, em

31 anos e renda familiar de cerca de US$ 77 mil por ano).

anos, mostrou que 17,5% das pacientes tinham

comparação com os 22% da população em geral,

bulimia ou anorexia. O índice é considerado alto se

enquanto 43% dos longevos faziam exercícios

comparado com dados da literatura médica, que

regularmente, contra 57% da população em geral.

aponta que 3% da população mundial sofre com

Os indivíduos de ambos os grupos eram propensos

esses transtornos alimentares. “É um alerta sobre a

ao sobrepeso, mas

importância das avaliações psicológica e nutricional

os longevos tinham

durante a gestação”, diz a psicóloga Gláucia Guerra,

menos chances de

responsável pela pesquisa. Segundo ela, é difícil

alcançar altos níveis

diagnosticar a bulimia ou anorexia durante a

de obesidade.

gravidez. Alguns sintomas bulímicos, a exemplo do

Os cientistas

vômito, podem ser confundidos com os sintomas

recomendam,

naturais da gestação. Por isso, é fundamental que

entretanto, que as

os familiares e o médico fiquem atentos.

pessoas não confiem

“A preocupação excessiva com o peso e a imagem

apenas na genética e

corporal, num período em que os cuidados com a

cuidem da saúde.

shutterstock

shutterstock

vida melhores que os da população em geral. Na

thinkstock

>

Amigos da vida

95 anos ou mais não tinha hábitos ou estilos de

saúde devem ser redobrados, compromete a saúde
da mãe e do bebê”, afirma o psicólogo Niraldo de
Oliveira Santos, um dos responsáveis pelo estudo.

SAÚDE EM DIA
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É o hormônio que permite o início e a

Por adultos mais saudáveis
O nascimento por parto cesárea pode aumentar em até 58% o

Uma doença silenciosa

risco de obesidade na fase adulta, segundo estudo da Faculdade

Milena Teles, endocrinologista do Fleury Medicina e Saúde

de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo

manutenção da gestação

(USP). Publicada na revista americana American Journal of

(pró = favorável; gester = gestação;

Clinical Nutrition, a pesquisa acompanhou 2.057 pessoas nascidas

ona = sufixo que indica hormônio).

em Ribeirão Preto (SP), com idade entre 23 e 25 anos. Uma das

Produzido principalmente pelo

explicações para o alto índice de obesidade entre os indivíduos

corpo lúteo – que se forma no ovário

nascidos por via cirúrgica é a alteração no desenvolvimento ou na
composição da microbiota intestinal. Nesse tipo de parto, não

mensalmente após a ovulação –, ele

acontece o contato do bebê com a flora vaginal materna, o que

prepara o útero para receber o óvulo

parece ser importante para o desenvolvimento da flora intestinal

fecundado e estimula o relaxamento

do recém-nascido. “Provavelmente isso facilita a incorporação de

da musculatura uterina, o que permite
o desenvolvimento do bebê e inibe as

alimentos que são estimuladores ou produtores de obesidade,
como carboidratos e gorduras”, afirma Marco Antonio Barbieri,
aumento da frequência do parto cirúrgico ocorreu em paralelo

da gestação. Também aumenta a

ao aumento das taxas de obesidade. Em Ribeirão Preto, onde o
estudo foi realizado, a proporção de cesarianas entre o número
total de partos aumentou de 30% em 1978 para 51% em 1994,

mamárias, preparando as mamas para

e 44% em 2007. Já a taxa de obesidade no Brasil aumentou de

a produção do leite.

4% em 1974 para 11% em 2006.

Trocas inteligentes

Fonte: Cinthia Yumi Yabuta, nutricionista do Fleury

5 colheres de sopa de arroz branco
1 concha de feijão
1 bife de filé mignon grelhado (100 g)
1 escumadeira de batata frita

1 copo de refrigerante (200 ml)

Energia: 832 kcal
SAÚDE EM DIA

fleury: Como é diagnosticada?
M. T.: O exame clamp euglicêmico é o
mais eficiente para avaliação de RI, mas é
utilizado apenas em situação de
pesquisa. Recentemente, foram
desenvolvidos os índices HOMA-IR e o
QUICK, que dosam a glicemia e a insulina
em jejum, mas apenas complementam a
avaliação, pois a suspeita de RI é clínica.

fleury: Quais são os sintomas e
as consequências da RI?
M. T.: Alguns dos sinais clínicos são
obesidade central e a presença de
manchas castanho-aveludadas
conhecidas como “acantose
nigricans” no pescoço, axilas e virilha.
A maior implicação clínica da RI é o
desenvolvimento de diabetes
mellitus tipo 2. Além disso, valores
elevados de insulina estão
relacionados à aterosclerose e de
doenças cardiovasculares como
infarto e acidente vascular cerebral.
fleury: Quais pessoas estão mais
sujeitas à doença?
M. T.: Pessoas com obesidade
central, ou seja, com acúmulo
de gordura na região abdominal.
A circunferência abdominal em
caucasianos acima de 94 cm
em homens e acima de 80 cm
em mulheres configura risco
cardiovascular aumentado.

fleury: Como a resistência à
insulina pode ser tratada?
M. T.: Praticar atividade física
regular e seguir uma alimentação
equilibrada. Médicos também
podem prescrever medicamentos
“sensibilizadores de insulina”, como a
metformina e as glitazonas.

Para saber mais sobre o assunto, leia esta entrevista completa em
www.fleury.com.br/Clientes/SaudeDia/RevistaOnline

x
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fleury: Quais são as causas?
M. T.: Condições como obesidade,
diabetes mellitus tipo 2, síndrome
dos ovários policísticos, hipertensão
arterial, sedentarismo e gravidez.

coordenador da pesquisa. O estudo também apontou que o

contrações, garantindo a segurança

atividade secretora das glândulas

fleury: O que é resistência
à insulina?
Milena Teles: A resistência à
insulina (RI) é uma resposta
subnormal da glicemia a uma dada
concentração de insulina. Muitas
vezes se apresenta com valores
elevados de insulina na presença de
valores normais ou altos de glicemia.

Ricardo Correa

p ro ge ste ro na

Palavra do especialista

+
1 porção de salada verde (com molho)
1 wrap de salmão defumado,
alface e cream cheese

1 shake de melão, morangos,
sorbet de limão e hortelã

FOTOS: luciano munhoz

Etimologia médica

Energia: 475 kcal
SAÚDE EM DIA
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Equilíbrio,
dentro e fora das

quadras
Pivô da seleção brasileira e da liga norte-americana
NBA, Tiago Splitter revela sua estratégia para conciliar
a pressão do basquete com qualidade de vida

a

nos atrás, a ideia de um brasileiro fazer parte de alguma equipe
da NBA, a liga norte-americana de basquete, parecia impossível.
Afinal, em equipes como Los Angeles Lakers e Chicago Bulls,
brilhavam alguns dos astros do esporte, como Magic Johnson e

Michael Jordan, ambos dos Estados Unidos. Imaginar um brasileiro entre os
maiores do mundo, nesse restrito e competitivo universo do basquete, era
como imaginar um boleiro amador ao lado de Pelé na seleção brasileira. Mas
o catarinense Tiago Splitter, de 26 anos, 2,11 metros de altura, conseguiu realizar a façanha de jogar entre os melhores do mundo. Desde o ano passado,
ele faz sucesso como pivô do San Antonio Spurs – outros três brasileiros
também estão na liga americana.
Não é fácil chegar – e se manter lá. Tiago saiu de casa com apenas 15 anos
para jogar em uma equipe na Espanha, país que também tem grande tradição na modalidade. Em 2010, migrou para a NBA. Lá se vão 11 anos de muita
dedicação física e mental, cobranças e conquistas – seja atuando em clubes
ou na seleção brasileira. Para conciliar tantos fatores, adotou um estilo que
e atividades é fundamental. Na entrevista a seguir, ele revela sua tática e
mostra qual a estratégia de um esportista de alta performance como ele para
manter-se no topo, mantendo também em alta a qualidade de vida.

10
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Getty images

ele mesmo define como “balanceado”, em que o equilíbrio entre alimentação

SAÚDE EM DIA
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fleury: Você atua na NBA, a liga de basquete mais

disputada do planeta. Qual o papel da disciplina
para vencer desafios como esse?
Tiago Splitter: A disciplina no esporte é um

dos fatores mais importantes, não só dentro da
quadra, como fora. Desde que fui para a Espanha,
com 15 anos, essa foi a primeira coisa que aprendi:
a disciplina diária de trabalho. Tudo o que eu
conseguia aprender na semana, eu usava no fim
de semana para jogar. A disciplina é a coisa mais
básica, mais fundamental do esporte.
fleury: Como você se prepara mentalmente

“A saúde mental
é muito importante
no jogo. Não é fácil
manter-se equilibrado
dentro da quadra,
porque acontecem
muitas coisas
imprevisíveis.
Às vezes, é preciso
focar em si”

para esses desafios?
Gaspar Nóbrega / Inovafoto

T.S.: A saúde mental é muito importante no jogo.

Não é fácil manter-se equilibrado dentro da quadra, porque acontecem muitas coisas imprevisíveis:
juiz, adversário, erros, problemas com companheiros de time. Às vezes, é preciso focar em si mesmo.
pois me dei muito bem com o estilo de preparafleury: Como gerenciar a grande carga

ção física do San Antonio. Vou continuar a fazer

de responsabilidade, seja no San Antonio,

esse trabalho durante minha carreira.

seja na seleção brasileira?

fleury: O que recomenda a crianças e jovens que

alimentos naturais, sem exagero nos doces ou refri-

queiram se dedicar ao esporte competitivo?

T.S.: Com o tempo, você começa a assumir a

fleury: Como aliviar o estresse físico,

gerantes, eliminando cargas extras de calorias. Mas

T.S.: O que eu digo a eles é: em primeiro lugar,

responsabilidade, tanto na seleção como no seu

após longos treinamentos?

meu objetivo sempre foi balancear carboidratos,

você tem que se divertir. Quando era criança,

time. Não há regra ou manual que ensine como

T.S.: Existem muitos tratamentos, como fisiote-

proteínas, vitaminas e minerais. Eu estudei bastan-

queria brincar, queria jogar, eu me divertia mui-

lidar com a pressão. Todos os jogadores que pas-

rapia, massagem, relaxamento. Tudo isso ajuda

te sobre isso, pesquisando temas como suplemen-

to. A paixão pelos esportes não começa com co-

saram por suas seleções atravessaram momentos

na preparação durante um torneio.

tação alimentar. Há momentos em que preciso de

brança. Isso não funciona. O que funciona é você

energia extra para obter um rendimento melhor.

ir para a quadra brincar, bater bola o dia inteiro.

de adaptação até chegarem a um momento em
que rendem o melhor possível.

fleury: E para aliviar o estresse mental?

Com a paixão, surgem os grandes jogadores.

T.S.: Tento fazer atividades que não tenham rela-

fleury: Como conciliar a vida

fleury: Como é sua rotina de

ção com o basquete, como assistir a um filme, ler

de atleta com qualidade de vida?

fleury: Hoje, você ainda sente esse

treinamentos físicos?

um livro ou fazer outro esporte, como natação.

T.S.: Essa é uma das partes mais complicadas da

prazer jogando basquete?

T.S.: Minha rotina dos Estados Unidos é bas-

Qualquer coisa que não esteja ligada ao basquete,

vida de um atleta. É realmente um esforço grande

T.S.: Com certeza. Se eu não me divertisse em

tante diferente da que eu mantinha na Espanha,

para aliviar a mente.

que tenho que fazer, tentando me apoiar em mi-

quadra, não estaria mais jogando.

nha esposa e, se Deus quiser, um dia nos filhos.

onde eu treinava em dois períodos: manhã e

12

alimento. Sempre tentei comer bem, consumindo

tarde. Nos Estados Unidos, eles mantêm o hábi-

fleury: Como jogador profissional,

Isso é o mais importante: a família estar ao seu

to de treinar só um período, mas é uma sessão

você recebe orientação alimentar especial?

lado e aceitar o sacrifício desse momento curto da

mais forte. Porém, eu me adaptei a isso. Este é

T.S.: Nunca adotei dietas muito radicais, que, por

sua vida, em que você está espremendo a laranja

um dos anos em que estou melhor fisicamente,

exemplo, cortassem doces ou algum outro tipo de

para aproveitar o suco durante o resto da sua vida.

SAÚDE EM DIA

Confira vídeo com Tiago Splitter em:
http://www.fleury.com.br/Clientes/
SaudeDia/RevistaOnline
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gestação

n

ão há dúvida: sentir uma vida nascer e

Já a gonadotrofina coriônica tem como prin-

crescer dentro de si é uma experiência

cipal função manter o corpo lúteo funcionando

marcada por emoções e transforma-

perfeitamente e produzindo progesterona e es-

ções intensas para toda mulher – seja

trogênio até que a placenta esteja formada e ma-

uma mãe de primeira viagem ou alguém já ha-

dura – por volta da 16a semana de gestação –,

bituado às dores e delícias da maternidade. Do

capaz de secretar esses hormônios. “Estrogênio,

primeiro dia à 40a semana de gestação, quando

progestágenos, o hormônio lactogênio placentá-

o bebê está pronto para vir ao mundo, células,

rio e a prolactina passam a atuar intensa e rapi-

tecidos, órgãos e sistemas passam por modifica-

damente”, explica Rosa Maria Ruocco, obstetra

ções progressivas para se adaptar às necessidades

do Hospital das Clínicas de São Paulo.

de nutrientes e oxigênio. Durante esse período, a

Toda essa produção hormonal promove alte-

mãe também enfrenta outro desafio: como man-

rações metabólicas que favorecem o crescimen-

ter o equilíbrio diante de tantas mudanças?

to fetal – mas isso não acontece sem sintomas.

Tsunami de hormônios

em

equilíbrio
Veja o que acontece no corpo
feminino durante a gestação e
saiba o que fazer para ter nove
meses de saúde e tranquilidade

“Essas mudanças podem provocar sonolência,
náuseas, deixar os seios muito doloridos e o hu-

Quem já passou por uma gestação ou está se pre-

mor lábil, oscilando do choro fácil à irritação”, ex-

parando para se tornar mãe certamente já ouviu

plica a médica. Para lidar com esses fenômenos, a

dos especialistas que o primeiro trimestre é o

principal receita é uma boa dose de paciência. A

período mais crítico de transformações. De uma

dor nos seios costuma passar no segundo trimes-

hora para a outra, o corpo precisa ficar pronto para

tre – até lá, o ideal é usar sutiãs de sustentação

gestar. A primeira grande mudança é o aumento

para gestantes ou um top confortável durante a

na quantidade de hormônios circulando pelo corpo

noite. Quanto à sonolência, não há melhor remé-

– um verdadeiro tsunami de progesterona, estro-

dio que descansar. “É bom evitar ambientes quen-

gênio, prolactina e gonadotrofina coriônica.

tes e abafados e, se possível, tirar um cochilo após

Cada um desses hormônios tem múltiplas

o almoço e tentar dormir cedo”, orienta a obstetra.

funções. A progesterona, produzida pelo corpo

A alteração hormonal também está na origem

lúteo do ovário, é essencial para a manutenção da

das alterações do humor, mas não age sozinha.

gravidez. Ela permite o relaxamento da muscula-

“Quando engravida, a mulher passa por um pe-

tura uterina – evitando a expulsão prematura do

ríodo de ajustes de papéis, deixando de ser fi-

feto –, regula o transporte de nutrientes para o

lha para ser mãe. Toda a idealização desse papel,

bebê e complementa o efeito do estrogênio sobre

imaginado desde a infância nas brincadeiras de

a mama, preparando as células glandulares para

boneca, provoca dúvidas, medos e expectativas,

a futura produção de leite. O estrogênio, também

principalmente sobre se a mulher será uma boa

secretado pelo corpo lúteo, promove o aumento

mãe”, explica Daniele Nonnenmacher, psicóloga

da circulação sanguínea no útero e o crescimento

do Espaço Gestar, do Fleury Medicina e Saúde.

dos dutos mamários e das células glandulares.

Se a ansiedade for muito intensa e afetar a tranSAÚDE EM DIA
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gestação

Comer pequenos lanches ao
longo do dia, como gelatina,
pedaços de queijo, barrinhas
de cereal e frutas secas
ajudam a gestante a driblar
a hipoglicemia e os enjoos
é importante fazer um lanchinho leve antes de
dormir. Isso ajuda a começar o dia menos nauseada”, orienta Rosa Ruocco. O ideal também é não
tomar líquidos logo ao acordar, dando preferência a alimentos mais secos. “Se escovar os dentes
piora a náusea, deixe para fazer isso depois de
se alimentar”, afirma a médica. Algumas náuseas
sintomas de alteração labiríntica – nesses casos,
é necessário medicação indicada pelo obstetra.

thinkstock

são acompanhadas de tonturas, que podem ser

É inevitável notar uma grande vontade de uriquilidade da gestação, é o caso de procurar su-

nar. “No primeiro trimestre, a gestante faz mui-

dificando. Nesse período, a mãe passa a sentir

nha até 50% a mais de volume de sangue e, com

porte emocional com um psicólogo ou psiquiatra.

to xixi por causa dos estímulos hormonais. De-

o bebê com frequência, e a relação com o filho

o excesso, o coração tem de trabalhar mais rápi-

Mas, em geral, conversas abertas com o obstetra

pois que a gravidez avança, a causa será o peso

fica mais concreta. “É um período de grande im-

do. “O coração materno passa a bater entre 10 e 15

ajudam a identificar se é uma ansiedade fora de

do útero sobre a bexiga”, avisa Rosa Ruocco.

portância para o fortalecimento do vínculo entre

vezes a mais por minuto”, explica Marco Anto-

controle e desmistificar medos.

O importante é não cortar os líquidos e ir ao ba-

mãe e bebê”, afirma a psicóloga Daniele Nonnen-

nio Borges Lopes, obstetra do Fleury Medicina e

A instabilidade de humor da gestante tem

nheiro sempre que tiver vontade. Jamais segure:

macher, que lembra também a importância de se

Saúde e professor associado da clínica obstétrica

também uma terceira causa: as náuseas. O enjoo

isso evita a infecção urinária. “Se a grávida tiver

incluir o pai nessa relação.

da Faculdade de Medicina da USP. Haja fôlego!

é resultado da ação dos hormônios e, em alguns

qualquer desconforto ao urinar, deve conversar

casos, pode ser sinal de hipoglicemia. A orien-

com o médico”, orienta Rosa Ruocco.

tação de comer a cada três horas deve ser levada
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a sério para evitar a queda do nível de açúcar no

O segundo trimestre

sangue. “Além do café da manhã, almoço e jan-

Enquanto o casal vai se acostumando com o

Mas o cansaço e a falta de ar podem ser minimi-

fato de ser uma família, o organismo feminino

zados com atividades físicas indicadas para ges-

continua se alterando. Falta de ar, inchaços nas

tantes, sob recomendação médica.

pernas, azia e até intestino preso podem ser no-

Durante a gestação, também é comum a ocor-

Para a grande maioria das gestantes, a entrada no

tados por volta do segundo trimestre. O organis-

rência de edema (inchaço) nas pernas. Esse sintoma

tar, a gestante não pode abrir mão de comer pe-

segundo trimestre é o momento mais esperado –

mo da grávida necessita captar cerca de 20% a

é geralmente decorrente do aumento da quantidade

quenos lanches, como gelatina, pedaços de quei-

afinal, náuseas, enjoos e sonolência praticamente

mais de oxigênio, por vezes causando sensação

de sangue circulando, aliada à retenção de sódio, ao

jo, barrinhas de cereal e frutas secas. Também

desaparecem. O corpo, porém, continua se mo-

de falta de ar (dispneia). Além disso, o corpo ga-

aumento da pressão intra-abdominal pelo aumento

SAÚDE EM DIA
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gestação

do útero, ao ganho de peso e à vasodilatação pela

As últimas semanas são
perfeitas para relaxar.
Que tal curtir o casamento,
fazer passeios ao ar
livre e dormir sem hora
para acordar?

ação hormonal. “O uso diário de meia-calça elástica de compressão média, a prática de atividades
físicas e, sempre que possível, um repouso no meio
da manhã, com as pernas sobre almofadas ou travesseiros, colaboram para diminuir esse sintoma”,
orienta o obstetra. Também é recomendável dormir à noite com as pernas elevadas.
Nesse período da gestação, também é importante prestar muita atenção ao que se come. Uma
alimentação equilibrada é fundamental para con-

das aréolas dos seios e o surgimento de uma li-

trolar o peso e, principalmente, para que o cor-

nha vertical na barriga, iniciando na região dos

po se adapte às alterações no tempo de digestão

pelos pubianos (e que some após o parto). É a

– que, em gestantes, pode ser mais prolongado.

chamada linha nigra. Lopes acrescenta que os

Assim, é melhor evitar bebidas que aumentam o

hormônios da gestação podem aumentar a oleo-

risco de azia (como cafés e chás pretos) e alimen-

sidade da pele, exigindo cuidados individuais e

tos muito calóricos e de difícil digestão. O ideal

atenção ao uso de produtos dermatológicos sem

é fracionar as refeições, evitando alimentos que

prescrição médica.

prendem o intestino, pois a motilidade intestinal

Terceiro trimestre

bras devem ser sempre os primeiros da lista.

No último trimestre, a maioria das mudanças

bém emoções positivas, que se intensificam

importantes que deveriam acontecer no organis-

nas últimas semanas da gestação – e nada me-

mo feminino já ocorreram. Nas últimas semanas,

lhor para a gestante do que compartilhar esses

o corpo vai se preparando para o parto. Alguns

bons momentos. “Contar com o apoio do mari-

thinkstock

também fica mais lenta. Alimentos ricos em fiÉ comum, ao final do segundo trimestre, a gestante passar a sentir dores nas costas. Isso ocorre
porque o aumento do abdome faz com que a mu-
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Nessa fase, há muita expectativa, mas tam-

lher modifique o seu eixo de gravidade para se

acomodar o maior volume corporal. Quanto ao

desconfortos aumentam: dores nas costas, incha-

do minimiza as angústias e ajuda muito o ca-

manter ereta e andar. “Com isso, há uma sobre-

cabelo, nenhuma recomendação especial. Para a

ços, azia e constipação. A vontade de fazer xixi

sal”, diz Marco Antonio Lopes. Acima de tudo,

carga da região lombar, causando a chamada lom-

pele, o ideal é controlar o peso e usar cremes

intensifica e muitas grávidas precisam levantar

as últimas semanas são o momento para fazer

balgia”, explica o obstetra Marco Antonio Lopes.

na prevenção de estrias que podem surgir devi-

no meio da madrugada para ir ao banheiro.

coisas agradáveis – curtir o casamento e a fa-

Para tentar minimizar esse sintoma, o médico in-

do ao estiramento. Mesmo com esses cuidados,

dica controle do ganho de peso, fisioterapia, exer-

elas podem surgir por fatores genéticos.

No último trimestre, pode haver alguma di-

mília, preparar a casa para a chegada do bebê,

ficuldade para pegar no sono. “A dificuldade em

fazer passeios ao ar livre, dormir sem hora para

cícios na água e exercícios de fortalecimento mus-

Manchas escuras no rosto podem aparecer

dormir está relacionada ao peso da barriga, à falta

acordar ou qualquer outra atividade que traga

cular. Os exercícios preventivos são ótimos para

porque os melanócitos (células que dão colo-

de posição confortável e, principalmente, à ansie-

bem-estar e tranquilidade. Afinal, a gestação do

enfrentar o último trimestre com mais conforto.

ração à nossa pele) trabalham mais durante a

dade pelo que virá. A mulher se pergunta se vai

primeiro ou dos demais filhos é o período de

Outra mudança que a gestante nota são os

gestação. “Daí a necessidade do uso diário de

dar conta do parto, de cuidar da criança, de enten-

construção e preparação para a maternidade, a

cabelos mais volumosos e brilhantes. Além dis-

protetor solar adequado a cada tipo de pele”,

der o que ela quer, de amamentar, se vai conciliar

mais importante das alterações provocada pela

so, há modificações na pele, que se estira para

orienta Lopes. Há também o escurecimento

maternidade e profissão”, diz a psicóloga Daniele.

gravidez e a única que é para sempre.
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mitos e verdades

11

perguntas e
respostas
thinkstock

Confira respostas de especialistas para
dúvidas comuns durante a gestação e
aproveite essa fase com tranquilidade

É proibido conviver com gatos durante a gestação.

Não posso pintar os cabelos durante a gestação.

Mito. A toxoplasmose, doença causada por um

Verdade. O assunto é controverso, mas os médicos

protozoário encontrado nas fezes dos gatos, pode

recomendam que, na dúvida, se evite o uso de tin-

causar sequelas auditivas, oculares e neuroló-

turas e a escova progressiva. Essas técnicas usam

gicas na criança, além de aumentar o risco de

produtos com substâncias tóxicas, como amônia

aborto. No entanto, com alguns cuidados, as ges-

e benzeno, que podem alterar o funcionamento da

tantes podem manter contato com os felinos. Re-

tiroide e do sistema nervoso se entrarem em con-

comenda-se que outra pessoa faça diariamente a

tato com o couro cabeludo. “É uma região vascu-

limpeza das caixas de areia dos gatos. O respon-

larizada e tem absorção”, diz Simone. A pintura de

sável pela tarefa precisa usar luvas e lavar bem as

mechas isoladas (com touca) e produtos naturais,

mãos. Deve-se também evitar carne mal passada

como hena, estão liberados depois da 20a semana.

thinkstock

e lavar bem frutas e verduras antes de comer. Se
for trabalhar no jardim, a gestante deve usar lu-

Não posso mais ter filhos depois de um aborto.

vas ao lidar com a terra. Isso tudo vale para as

Mito. Um aborto espontâneo no primeiro trimestre

grávidas que ainda não são imunes. “Durante os

não é, necessariamente, sintoma de aborto de

exames do pré-natal, muita gente descobre que já

repetição. “A maioria ocorre por uma causa genética

teve toxoplasmose. Se a mulher já teve a doença,

ou alguma alteração que o organismo rejeita. O

não vai ter mais”, afirma a ginecologista Simone

acompanhamento médico mais concentrado só é

Trojan Franco, assessora obstétrica do programa

fundamental quando a gestante tem três ou mais

de Gestão de Doenças Crônicas do Fleury.

abortos espontâneos”, explica Simone. Ainda assim,
SAÚDE EM DIA
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mitos e verdades
o primeiro trimestre é um período importante,

posição. Para evitar falta de ar ao dormir de lado, a

Ter relações sexuais pode antecipar o parto.

porque o embrião está em formação. A

gestante deve deitar em decúbito lateral esquerdo,

Mito. Se a gestação seguir bem, a mulher pode

mulher deve evitar o consumo de bebidas

para não comprimir a veia cava, que passa à direita.

manter relações sexuais até o último dia. A

alcoólicas, cigarro e alguns medicamentos,
especialmente nas primeiras semanas. Mas se

Sou fumante e basta reduzir o número de cigarros.

dade. Se surgir algum impedimento – sangra-

a gravidez foi de surpresa e a gestante acabou

Mito. Além de não fumar, a gestante deve evitar

mento, placenta mais baixa, dilatação precoce

se descuidando no início do trimestre, não é

ambientes com fumaça de cigarro, que contém

–, a gestante descobrirá no pré-natal. “Duran-

preciso entrar em pânico. Apesar do risco, a

substâncias estimulantes que aceleram o bati-

te o orgasmo, há contração na parte pélvica,

natureza tem mecanismos bastante eficazes

mento cardíaco do feto e diminuem a oxigenação

mas ela não é suficiente para desencadear um

de proteção para o bebê. Basta tomar todos os

– com isso, a criança pode ter problemas respi-

parto”, explica Simone. Como o colo do útero fica

cuidados a partir da descoberta.

ratórios. Fumar também aumenta o risco de des-

mais sensível, um pouco de desconforto é normal.

shutterstock

prática até ajuda o casal a manter a proximi-

colamento da placenta. O ideal é parar antes de
Só vou dormir direito no segundo trimestre.

engravidar, pois o cigarro interfere na fertilidade

Ingerir mais limão alivia os enjoos.

Verdade. O primeiro trimestre é marcado pela

e no amadurecimento do óvulo.

Verdade. As alterações hormonais e o ritmo

funcionamento do intestino, desde que se beba

mais lento do trato gastrointestinal levam aos

muito líquido. Vegetais verde-escuros fornecem

sonolência, provocada pela ação dos hormônios e
pela lentidão do metabolismo. O sono é forte, fora

Não posso tomar nenhum remédio.

enjoos. “A comida demora mais para ser absor-

ácido fólico, que evita malformação do sistema

de hora, e não dá para apelar para o café. “O que se

Mito. A gestante não precisa parar de tomar todo

vida”, explica Simone. O mal-estar melhora por

nervoso do bebê. Chás com xantina (mate ou

pode fazer é dormir e respeitar o organismo”, reco-

e qualquer medicamento. Há uma tabela que os

volta da 12a semana. Até lá, pode-se usar alguns

preto) aceleram os batimentos cardíacos e devem

menda Simone. Já no terceiro trimestre, os hormô-

classifica de acordo com o risco para a gestação.

truques. Limão ajuda o estômago a recuperar a

ser evitados. Ainda não há um consenso sobre

nios trabalham para que a gestante durma menos.

Em alguns casos, o benefício supera o risco. Po-

acidez. Também é preciso manter o estômago

a segurança no uso de adoçantes – portanto, se

“Acredita-se que seja para a mulher se acostumar

rém, como a tabela é extensa, a recomendação é

“forrado”, não ficando mais do que três horas

não houver contraindicações como obesidade ou

mesmo, ficar mais atenta e se preparar para quando

sempre consultar o médico antes de se medicar.

sem se alimentar.

diabetes, o ideal é que a grávida faça uso modera-

a criança nascer”, explica Giovana de Almeida da

“Como exemplo, anti-inflamatórios não devem,

Silva, coordenadora de enfermagem do programa

de forma geral, ser ingeridos”. Já o dimenidrinato

Posso dirigir até o dia do parto.

“A gravidez muda o paladar, e pode acontecer de a

Gestar, do Fleury. Além disso, fica difícil achar uma

(Dramin), usado contra enjoos, é aceito.

Verdade. A grávida pode dirigir enquanto se

grávida passar a querer alimentos mais amargos”,

sentir bem e confortável. É importante usar o

explica Simone. Os desejos também podem indi-

cinto de três pontas corretamente, em torno da

car alguma carência de nutriente, mas isso não é

barriga, e não passá-lo por baixo do braço ou se

regra. “O desejo não deve ser tomado como um

sentar sobre ele. O banco deve ficar o mais dis-

norteador da alimentação da gestante”, afirma.

do de açúcar. Os desejos alimentares são normais.

tante possível do volante, mantendo o conforto
na direção. Se a mulher trabalha dirigindo, pode

Devo parar qualquer atividade física.

usar almofadas para apoiar a coluna.

Mito. Se a mulher já praticava determinada ativi-

thinkstock

dade, seu corpo está preparado e ela pode conti-
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Grávida precisa comer por dois.

nuar. A medida é o bem-estar. Como o equilíbrio

Mito. “Isso não existe. O ideal é ter uma alimen-

da grávida muda, é preciso ter cuidado com ati-

tação balanceada, como todo mundo. Também

vidades em que ela tenha risco de cair. As mu-

não é para fazer dieta”, esclarece Simone. A ges-

lheres que eram mais sedentárias podem fazer

tante precisa ter, entretanto, alguns cuidados ex-

caminhadas e hidroginástica. “Em qualquer caso,

tras, como evitar carnes e peixes crus, café e ali-

é importante conversar com o médico antes de

mentos muito condimentados. Fibras ajudam no

começar uma nova atividade”, lembra Giovana.
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leite materno

Alimento
completo

[5]

[4]

Durante o aleitamento,
a sucção do bebê
estimula a secreção da
prolactina e da ocitocina,
avisando o cérebro que o
organismo deve produzir
mais leite. O estresse
pode prejudicar essa
produção, pois o sistema
nervoso tem participação
importante no processo.

Depois do nascimento, a ocitocina,
secretada pela hipófise posterior, atua
na “descida” do leite pelos dutos.

[2]

A partir da quinta
semana de gestação
até o nascimento,
a hipófise anterior
secreta a prolactina,
hormônio responsável
pela produção do leite.

Uma boa amamentação garante
nutrição completa para o bebê e
produção adequada do leite materno

o

[3]

O leite é produzido
por células
do sistema de
lóbulos e alvéolos,
que também
armazenam o
líquido.

ato de amamentar é mais que uma demonstração de carinho de
mãe para filho. É, sobretudo, um gesto de proteção ao recémnascido. Afinal, ele recebe doses extras de anticorpos, prevenindo doenças e fortalecendo a resposta imunológica. Além disso,

ao sugar, o bebê estimula a produção de mais leite, exercita a musculatura
da face e diminui as chances de apresentar futuras alterações dentárias.
O vínculo da mãe com o bebê é fortalecido a cada amamentação. Amamentar também traz muitas vantagens para a mãe. Há liberação de um
hormônio chamado ocitocina, que estimula a contração do útero reduzindo o sangramento e ajudando o órgão a voltar ao tamanho normal. A amamentação ainda ajuda a mãe a recuperar o peso anterior, já que a gordura
de seu organismo é usada na produção do leite.
O leite materno é, portanto, um alimento completo, que beneficia mãe e
filho. Mas você sabe como ele é produzido pelo organismo, de onde vem e
em que local é armazenado até ficar pronto para alimentar o bebê? Conhe-

nik

ça, a seguir, todas as etapas da produção do leite materno.

[1]

Os hormônios estrogênio e progesterona
são produzidos pelos ovários e pela
placenta, e em maior quantidade durante
a gestação. Eles preparam as mamas para
o crescimento e o desenvolvimento dos
dutos, lóbulos e alvéolos.
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leite materno
Vários leites em um
A composição do leite materno é diferente em cada fase.
Colostro
É o leite produzido ao final da gestação e nas primeiras mamadas – dura de 48 horas a sete
dias. Ele tem todas as propriedades do leite materno posterior, mas possui menos gordura e
mais imunoglobulinas, que trazem proteção ao bebê.
Primeira fase da mamada
Durante a amamentação, o primeiro leite sai mais ralo, com mais água e menos gordura, em
composição adequada para saciar a sede do bebê.

thinkstock

Segunda fase da mamada
Do meio para o final de uma mamada, o leite fica mais calórico e com mais gordura,
contribuindo para o ganho de peso do bebê. Por isso, há a orientação de que o bebê
permaneça sugando por mais tempo a mama inicialmente oferecida antes de alternar o lado.
Na mamada seguinte, a mãe deve oferecer primeiro a mama que não esvaziou na vez anterior.
Muitas vezes, a falta de ganho de peso de um bebê é resolvida com essa medida simples.

O melhor alimento

nik

Em sua composição, o leite materno traz a quantidade certa de proteínas de que o bebê necessita
nos primeiros seis meses de vida. Entre elas, predomina a lactoalbumina, com digestão mais
fácil e características mais adequadas ao organismo do bebê, quando comparada à caseína,
predominante no leite animal. Compare esta e outras características dos diversos tipos de leite:

Dieta

Armazenamento

Estudos demonstram que, independen-

Através de extratores de leite, manu-

temente das condições alimentares da

ais ou elétricos, o leite materno pode

mãe, a composição do leite materno é

ser retirado e adequadamente acon-

preservada com todos os nutrientes e

dicionado em recipientes apropriados

elementos necessários para o bom de-

para o armazenamento.

senvolvimento do bebê. Ainda assim,

O leite materno pode ser armazenado

é importante que a mãe tenha uma ali-

por até 24 horas na geladeira ou por 15

mentação equilibrada e mantenha-se

dias no freezer. Se refrigerado, o leite

saudável, já que o organismo tende a

deve ser aquecido em banho-maria até

priorizar a produção do leite. Nessa fase,

a temperatura corporal da mãe; se con-

a mãe tende a apresentar mais sede e

gelado, deve ser mantido em geladeira

deve ingerir maior quantidade de água.

até o completo descongelamento para,

Há substâncias que passam para o leite

depois, ser aquecido e oferecido em um

e podem trazer outros efeitos. Em teoria,

copinho. Dessa forma, mesmo após o re-

alguns alimentos podem interferir na có-

torno às atividades profissionais, muitas

lica do bebê, como cafeína, chocolate, fei-

mães podem manter o aleitamento ma-

jão, brócolis e derivados do leite. Porém,

terno, tão importante e benéfico nessa

não há consenso sobre isso. É melhor evi-

fase da vida do bebê.

tar fumar e ingerir álcool, e é preciso conleite materno
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leite de vaca

leite artificial

firmar com o médico quais medicamentos
estão liberados durante a amamentação.

Fonte: Vanessa Radonsky, endocrinologista
pediátrica e médica do Atendimento no Fleury.
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pré-natal

Shut ters tock

Ultrassonografia
transvaginal

videz se a mulher já teve alguma dessas

dez e verifica se o embrião está se desen-

infecções – se já teve, está imune. Todas

volvendo no útero – existe a possibilidade

podem prejudicar o bebê se contraídas du-

de uma gestação fora da cavidade uterina,

rante a gestação. Se a grávida nunca teve

que é inviável. O método também mostra

essas infecções, precisa saber como evitá-

o número de embriões e estima o tempo

las. Se não teve rubéola, mas já foi vacina-

de gestação. “Esse dado é importante para

da, não precisa se preocupar. “Quando não

calcular a data provável do parto e acom-

foi, é importante lembrar que não pode

panhar se o desenvolvimento do feto está

receber a vacina nesse momento”, alerta

coerente com a idade gestacional”, explica

a infectologista Carolina Lázari, médica

Mário Burlacchini, responsável pela área de

consultora para Educação em Medicina e

Medicina Fetal do Fleury. O exame é reali-

Saúde do Fleury.

um preservativo estéril inserida na vagina.

Tipagem sanguínea

SAÚDE EM DIA

Sorologia para sífilis
Realizada em amostra de sangue, detecta a
presença de sífilis. Mesmo quando a ges-

Inclui, além do tipo sanguíneo – A, B,

tante não tem sintomas, a infecção pode

AB ou O –, o fator Rh, negativo ou po-

ser transmitida para o bebê e prejudicar

sitivo. Esse exame é importante porque,

seu desenvolvimento ou se manifestar na

caso a mãe seja Rh negativo e o pai Rh

criança após o nascimento. Quando o re-

positivo, o bebê poderá herdar o fator

sultado é positivo, a mãe é tratada, o bebê

do pai e, portanto, ter o sangue incom-

é acompanhado e, se necessário, também

resultado positivo de um exame que confirma a gravidez

patível com o da mãe. Se isso ocorrer na

recebe antibióticos.

marca um dos momentos mais importantes na vida de

primeira gestação, não há riscos para o

uma mulher. Ele anuncia novas responsabilidades, uma

bebê. No entanto, o organismo materno

grande mudança na rotina e também emoções intensas

passa a produzir anticorpos que reco-

Sorologias para vírus
da Hepatite B e HIV

que durarão por toda a sua vida. Mas esse é apenas o primeiro de

nhecem o fator Rh como estranho. Nas

Demonstram a presença desses vírus e

dezenas de exames que a grávida precisará realizar durante os nove

próximas gestações, se o bebê for Rh po-

permitem a adoção de medidas para evi-

meses que se seguem. O acompanhamento pré-natal é obrigatório

sitivo, os anticorpos poderão reagir com

tar a transmissão ao bebê. “A transmissão

e inclui procedimentos que investigam a existência de problemas

o seu sangue, causando anemia e uma

intrauterina de hepatite B é rara”, diz Ca-

que, quanto mais cedo forem identificados, mais facilmente pode-

série de complicações. Com o diagnósti-

rolina Lázari. “Mas é frequente que ocorra

rão ser solucionados.

co, é possível prevenir a situação com a

durante o parto. Por isso, o recém-nascido

Por isso, conheça os exames mais solicitados durante cada período

administração de uma espécie de vacina,

deve receber a vacina e a imunoglobulina

da gravidez, entenda como são realizados, quais seus objetivos e fique

denominada imunoglobulina anti-Rh. O

contra hepatite B nas primeiras 12 horas de

tranquila: fazê-los é a primeira – e muito importante – demonstra-

exame é feito com a coleta de sangue da

vida”. Sem intervenção médica, a chance

ção de cuidado e afeto pelo bebê que está por vir.

mãe e não há necessidade de preparo.

de transmissão da infecção pode chegar a

que previnem
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É importante descobrir no começo da gra-

Exame de imagem que confirma a gravi-

zado por meio de uma sonda revestida por

Fazer todos os
procedimentos
solicitados no
pré-natal é a
melhor maneira
da futura mamãe
garantir a saúde
do feto e iniciar
a relação com
seu bebê

Sorologias para
citomegalovírus,
rubéola e toxoplasmose

pré-natal
90%, dependendo da atividade da doença

Tiroide

dos padrões, pode apontar o risco de mal-

na mãe. Com as medidas administradas

TSH, T3, T4 e T4 livre verificam o funcio-

formações de origem genética, como a Sín-

para o bebê, esse número cai para próximo

namento da tiroide e permitem ao médico

drome de Down. O exame detecta de 70%

uma amostra da secreção vaginal, em

de zero. A grávida portadora de HIV é tra-

estabelecer tratamento ou adequar a dose do

a 85% desses problemas. Associado às do-

que é pesquisada a fibronectina, uma

tada com antirretrovirais durante a gesta-

medicamento para mulheres que já fazem

sagens de Proteína A Plasmática Associa-

proteína de origem fetal que, quando

ção e o parto, e o bebê recebe AZT nas seis

uso. O hiper e o hipotiroidismo prejudicam

da à Gravidez (PAPP-A) e Beta Gonadotro-

presente na secreção vaginal entre a 22a

primeiras semanas de vida. Sem o medica-

a gestação e o feto quando não controlados.

fina Coriônica Humana livre (BHCG-free),

e a 36a semana gestacional, indica risco

mento, a taxa de transmissão é de até 25%.

O exame é feito pela coleta de sangue.

as chances aumentam para 95%.

de parto prematuro, principalmente nas

Com os medicamentos, fica entre 0% e 2%.

Teste de tolerância à glicose

duas semanas que se seguem.

Urina 1 e Urocultura
Investigam infecções urinárias que, mesmo

Diagnostica precocemente o diabetes ges-

sem sintomas, aumentam o risco de parto

tacional, que pode prejudicar o desenvol-

prematuro e infecções neonatais. Nos casos

Ultrassonografia
morfológica

vimento do bebê e a saúde da gestante. O

de resultados positivos, o tratamento é fei-

Neste exame, realizado entre a 20a e 24a

Ultrassonografia
morfológica

primeiro teste é feito por meio da coleta

to com antibióticos. Os exames são feitos

semana – preferencialmente na 22a –, o

Realizada entre a 34a e 36a semana, ava-

de uma amostra de sangue para a dosa-

pela coleta de urina uma vez por trimestre,

médico checa o desenvolvimento do bebê

lia o desenvolvimento do bebê e verifica

gem de glicose uma hora após a ingestão

ou quando houver suspeita de infecção.

mais detalhadamente. É possível verificar

se a quantidade de líquido amniótico e a

problemas físicos, cardíacos e renais que

maturidade da placenta estão compatí-

podem ser solucionados quando detec-

veis com o tempo de gestação. Ambos,

de uma solução com 50g de glicose. Não
é necessário jejum. Se o resultado for ne-

Parasitológico de fezes

gativo, o procedimento é repetido entre a

Detecta protozoários e verminoses que

tados precocemente. O procedimento é

quando alterados, podem interferir na

24a e a 28a semana. Se for positivo, será

causam anemia e devem ser tratados

semelhante ao realizado no 1o trimestre.

saúde do bebê e antecipar o parto.

solicitada uma curva glicêmica, isto é, do-

com medicamentos que não oferecem

sagens seriadas de glicose em jejum e, a

risco à gravidez.

Ultrassonografia
transvaginal

Cultura para estreptococo
do grupo B

O exame é semelhante ao realizado no

O estreptococo do grupo B é uma bacté-

O médico deve solicitar o exame – conhe-

1o trimestre de gravidez, mas com ob-

ria que pode fazer parte da flora vaginal

cido como “Papanicolau” – caso a mulher

jetivo diferente: verificar a medida do

e intestinal. Quando presente em ges-

esteja há mais de três anos sem fazê-lo.

colo do útero entre a 20a e 24a semana.

tantes, pode ser transmitida ao recém-

O objetivo é investigar lesões que predis-

Quanto mais curto, maior o risco de

nascido durante o parto, resultando em

põem ao câncer do colo do útero e infec-

parto prematuro. Quando esse risco é

doenças como pneumonia, meningite

ções. Para obtenção da amostra, é coletado

alto, a grávida é aconselhada a repou-

e infecção da corrente sanguínea. Para

material do colo do útero, sob visão direta.

sar, usar medicamentos ou até mesmo

prevenir essas complicações, o exame é

realizar uma pequena cirurgia, a cer-

feito por volta da 35a semana gestacio-

clagem, para garantir que a gravidez

nal. São coletadas amostras da vagina e

chegue ao termo.

da região anal da grávida, com o uso de

seguir, com uma, duas, e três horas após a
ingestão de 100 g de glicose.

Citologia do colo uterino

Ultrassonografia
morfológica
thi nks toc k

Realizada entre a 11a e 14a semana – pre-
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Conheça os exames extras do
pré-natal e tire suas dúvidas sobre
procedimentos como amniocentese
e biópsia do vilo no site www.fleury.
com.br/Clientes/SaudeDia/
RevistaOnline
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uma pequena haste. O resultado é libe-

ferencialmente na 12a –, verifica o desen-

Fibronectina fetal

volvimento do bebê e a medida da trans-

Solicitado a partir da 22a semana, tam-

motiva a prescrição de antibióticos para

lucência nucal, prega na parte posterior do

bém serve para avaliar o risco de parto

a mãe, a fim de eliminar a bactéria antes

pescoço do feto. Tal medida, quando fora

prematuro. No procedimento, é colhida

do parto e evitar as infecções no bebê.

rado em até três dias úteis e, se positivo,

maturidade

Gestação na

maturidade

s

eja para priorizar a carreira, alcançar estabilidade financeira ou aproveitar melhor a vida sem filhos, as mulhe-

thinkstock

As brasileiras engravidam menos e
em idade cada vez mais avançada.
Será que a gravidez tardia é diferente?

res têm adiado a realização do sonho da maternidade.
Nos anos 1970, apenas uma em cada 20 grávidas que

davam entrada no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medi-

cina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) tinha mais de 35
anos de idade. Dados do IBGE mostram que, nas últimas décadas,
a brasileira tem engravidado menos e mais tarde. Hoje, de cada seis
gestantes atendidas no HCFMUSP, uma tem mais de 35 anos.
Na teoria, a sequência de transformações depois da fecundação
do óvulo é a mesma para praticamente todas as mulheres: a barriga cresce, as mamas dobram de tamanho e, nove meses depois,
um bebê saudável e cheio de vida nasce para alegrar a vida familiar. Mas, na prática, a gravidez de uma mulher de 35 anos exige
atenção redobrada dos médicos. Depois dessa idade, o organismo
feminino durante a gravidez fica sujeito a complicações menos
frequentes em mulheres mais jovens.
Segundo Rosiane Mattar, obstetra e professora livre-docente do
Departamento de Obstetrícia da Unifesp, diabetes, hipertensão e
obesidade são mais comuns em gestantes que engravidam mais

32
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maturidade
Riscos contornáveis

Sensibilidade à flor da pele

Os riscos da gravidez tardia, no entanto, podem ser

Cuidar do equilíbrio emocional é outra preocu-

contornados com um acompanhamento pré-natal

pação necessária no período pré-natal. “A gravi-

adequado e com a adoção de cuidados adicionais

dez na maturidade provoca muita ansiedade na

com a saúde da gestante – quanto mais saudável

futura mãe, pelo menos até os primeiros exa-

estiver a mulher, maior a chance de que os nove

mes confirmarem que está tudo bem com ela e o

meses de gestação transcorram com tranquilidade.

bebê”, diz Daniele Nonnenmacher, psicóloga do

thinkstock

Os cuidados com a alimentação, com o ganho de

Riscos podem ser contornados com
acompanhamento adequado e a adoção de
cuidados adicionais com a saúde da gestante

34

Espaço Gestar, do Fleury Medicina e Saúde.

peso e com as doenças crônicas, como hipertensão

Outros fatores contribuem para o nível de an-

e diabetes, devem ser intensificados. Também é

siedade da gestante. “As circunstâncias em que

importante ficar atento a problemas na tiroide, que

ocorre a gravidez – se era desejada, planejada, se

são mais comuns em pessoas acima dos 35 anos e

foi festejada e recebida com felicidade pela famí-

podem interferir na gravidez. É fundamental que

lia, se é a primeira, se é de gêmeos, se aconteceu

o diagnóstico de hipotiroidismo, por exemplo, seja

após abortamentos de repetição ou tratamentos

feito logo no início da gestação, pois a falta de hor-

de fertilização desgastantes, se o ambiente fami-

mônios tiroidianos pode afetar o desenvolvimen-

liar é estressante – interferem consideravelmen-

to do bebê, provocando retardo mental e atraso no

te na ansiedade da gestante”, afirma a psicóloga.

crescimento. Para identificar essas doenças, no

Daniele acrescenta que a ansiedade da mu-

entanto, não é necessário mais do que exames

lher também pode vir da insegurança sobre

comuns de pré-natal, indicados pelo médico.

o futuro de sua carreira profissional e sobre

Entre a 20a e a 24a semana de gestação, também

como conciliá-la com o papel de mãe. “Aos 25

é recomendável verificar a medida do colo do úte-

anos, o pós-parto assusta porque a futura mãe

ro, por meio de uma ultrassonografia transvagi-

não sabe se vai se sair bem nos cuidados com

nal, que permite estimar o risco de parto prema-

o filho, se será uma boa mãe e se vai ter esta-

turo, maior nas gestações tardias. A medida deve

bilidade financeira para criar o bebê. Aos 35 ou

ser repetida a cada 15 dias. Outros procedimentos,

40 anos, a mulher tem mais estabilidade finan-

tardiamente, assim como é maior o risco de que o

de abortamentos precoces. “O risco de altera-

como a biópsia do vilo corial e a amniocentese,

ceira e sabe que vai desempenhar bem a mater-

bebê apresente alterações cromossômicas, como a

ções é maior a partir dos 35 anos por causa do

são solicitados pelo obstetra em casos especiais,

nidade, mas não tem certeza se conseguirá ser

síndrome de Down. Entre mães com 20 anos, o ris-

envelhecimento dos óvulos, que implica maio-

quando há suspeita de alterações cromossômicas

reinserida no mercado de trabalho no mesmo

co de gerar um bebê com síndrome de Down é de

res chances de erros durante a divisão celular”,

causadoras de síndromes genéticas (saiba mais na

patamar de antes”, diz a psicóloga.

um em 1.734 gestações. Aos 25 anos, um a cada 1.250

explica Burlacchini.

página na edição online da Fleury Saúde em Dia).

Apesar das inseguranças, as mulheres que

gestações. Aos 35 anos, esse número cai para 1 bebê

E, claro, as gestantes mais velhas não podem es-

“A paciente não deve decidir sozinha se vai ou não

engravidam depois dos 35 anos costumam se

para 386 gestações. “Para mães de 40 anos, a pro-

quecer as causas de malformações que são comuns

fazer esses exames. É preciso discutir com o médi-

informar sobre os riscos e têm consciência da

babilidade sobre para um em cem”, afirma Rosiane.

também às mais jovens. “A obesidade, por exem-

co a necessidade de sua realização, principalmente

importância de seguir o pré-natal corretamente.

Segundo Mario Burlacchini, coordenador do

plo, pode alterar o metabolismo feminino, o que

se for positivo o resultado do rastreamento combi-

“São mulheres ansiosas, mas que habitualmen-

grupo de Medicina Fetal do Fleury Medicina e

também aumenta o risco de erro na divisão celu-

nado para cromossopatias – exames bioquímicos

te se cuidam melhor e curtem muito os nove

Saúde, nas gestações tardias também aumenta a

lar. Outros problemas, como exposição ao fumo e

realizados no sangue, juntamente com uma ultras-

meses, acham tudo lindo, desejam amamentar

incidência de malformações renais, cardíacas e

álcool, estresse e deficiência de vitaminas podem

sonografia morfológica que verifica a medida da

e vivem nesse momento a melhor fase de suas

do sistema nervoso central do feto, assim como

prejudicar a formação do feto”, alerta o médico.

translucência nucal”, explica Mario Burlacchini.

vidas”, diz Roseani Mattar.
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vida saudável

De bem com o

corpo
Adaptar-se às mudanças do corpo
durante a gravidez e explorar novas
formas de se cuidar é a melhor
maneira de manter a autoestima

na pele. Como, em certos locais, ela é
distendida para acompanhar o desenvolvimento da gravidez – barriga, coxas
e mamas, principalmente –, é importante hidratá-la bem, dia e noite, para
evitar o surgimento de estrias. Existem

A hidroginástica
é um exercício sem
impacto, não exige
equilíbrio e melhora o
condicionamento físico

produtos específicos para gestantes,
com ingredientes adequados para ajudar
na prevenção. Por outro lado, caso as es-

Durante a gestação, os cosméticos de-

trias apareçam, só poderão ser atenua-

vem ter uso controlado, pois algumas subs-

das com tratamentos estéticos depois da

tâncias podem afetar o desenvolvimento

liberação do médico no pós-parto.

do bebê. Maquiagens, esmaltes, desodo-

Por conta das alterações fisiológicas da

rantes de marcas conhecidas e já usadas

gestação, a pele tende a apresentar hiper-

antes são liberados. Cremes mais especí-

pigmentação, principalmente em mulhe-

ficos, como os anti-idade e os autobronze-

res morenas. Por isso, é grande o risco de

adores, exigem uma consulta ao obstetra.

ganhar manchas escurecidas no rosto,
o descobrir que está grávida, a mulher dá início a uma
maratona de exames, novas
rotinas e descobertas que

vão se prolongar até o fim da gestação.
O corpo mudará a cada dia, ganhará
novas curvas e funcionará de modo diferente. Porém, essa fase pode ser uma
oportunidade para ficar bem consigo
mesma, cuidar melhor da saúde ou fazer as pazes com a pessoa que você vê
refletida no espelho todos os dias.

conhecidas como melasmas, que exigem
tratamentos intensos para que desapareçam. Para evitar o problema, é indicada
a aplicação de protetor solar diariamente, sobretudo nos momentos de exposição ao sol. “É importante usar bloqueador solar com filtro físico e químico. No
corpo, o fator de proteção deve ser de no
fotos: Shutterstock

a

Uma das principais mudanças ocorre

mínimo 30, e no rosto, 50. Também vale
proteger o rosto com chapéu, viseira ou
boné”, alerta a obstetra Rosa Ruocco, do
Hospital das Clínicas, em São Paulo.
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vida saudável
é consumir no máximo duas xícaras por

Segundo a especialista, uma das ati-

amamentando não devem fazer trata-

dia. Grávidas podem tomar refrigeran-

vidades físicas mais indicadas é a hidro-

mentos químicos para os cabelos – o

te, mas com cautela. Além de aumentar

ginástica, um exercício sem impacto que

uso de tinturas e produtos que con-

o risco de diabetes gestacional e o des-

não exige equilíbrio e melhora o condi-

têm amônia, chumbo, iodo, benzeno e

conforto gástrico, os refrigerantes po-

cionamento físico. É ideal para todas as

formol é contraindicado. Por ser uma

dem conter alta concentração de cafeína

gestantes, especialmente as não habitu-

região muito vascularizada, o couro

– caso daqueles feitos à base de cola.

adas a atividades físicas, mas somente

Para garantir o aleitamento adequado

após a 12a semana. Quem já é praticante

dessas substâncias, o que pode afetar

no pós-parto, além da dieta balancea-

de exercícios deve diminuir o ritmo e

o funcionamento da tiroide e o desen-

da, é importante que a mãe se hidrate

substituir as atividades de maior impac-

volvimento do bebê. Vale consultar o

e ingira no mínimo um copo de água a

to. A gestante não deve se sentir can-

médico para saber quais produtos ofe-

cada mamada. “Não há estudos conclu-

sada durante os exercícios, respeitando

recem menor risco para a gestação.

sivos que liguem diretamente a ingestão

seus limites. As atividades mais indi-

de laticínios ou chocolate pela mãe às

cadas são caminhada, natação, bicicleta

cólicas do bebê. Deve prevalecer o bom-

ergométrica e musculação. Devem ser

Comer bem é importante em qualquer fase

senso e a sensibilidade materna, obser-

evitados jogos de confronto ou ativida-

da vida – mas, durante a gestação, é funda-

vando a aceitação do filho e sua relação

des que exigem equilíbrio. Os exercícios

Tratamentos mais potentes, como peeling

mental. Os vegetais verdes escuros, como

com algum tipo específico de alimento

geralmente podem ser retomados seis

ou os estéticos corporais, geralmente estão

o espinafre, são ricos em vitaminas, cálcio,

ingerido por ela”, sugere a ginecologis-

semanas após o parto normal, ou entre

proibidos. Essas recomendações também

ferro e ácido fólico, este último importante

ta e obstetra Simone Trojan Franco, do

40 e 60 dias no caso de cesárea, ou con-

são válidas durante a amamentação.

para a boa formação do sistema nervoso do

Fleury Medicina e Saúde.

forme orientação médica.

Shutterstock

cabeludo absorve grandes quantidades

Alimentos que cuidam

Cabelos viçosos

38

Mulheres grávidas ou que estão

embrião. Frutas, verduras e legumes, além
de fibras e grãos, ajudam a equilibrar o me-

Movimentos que alegram

Quem está grávida ou já passou por

tabolismo da mãe e do bebê e estimulam

Além de manter o corpo bonito e tonifi-

uma gestação sabe: os cabelos ficam

o funcionamento do intestino, que tende

cado, exercícios físicos liberam endorfina,

mais brilhantes e viçosos. Isso aconte-

a ficar mais lento na gravidez. Alimentos

substância produzida pelo sistema nervo-

ce em reação ao aumento dos hormô-

de origem animal, como carne, leite e ovos,

so e que estimula a sensação de bem-estar.

nios femininos, os progestágenos, e à

são fontes de proteínas, necessárias para o

Mas, antes de se exercitar, a grávida deve

queda dos masculinos, os androgênios.

crescimento fetal.

conversar com o seu médico. “Existem

“O resultado é uma redução acentuada

Mas atenção na hora de montar o pra-

muitas mudanças que precisam ser leva-

da queda dos cabelos e o aumento da

to. A carne crua, bem como os vegetais

das em consideração: as articulações e os

oleosidade durante a gestação. Por isso

mal lavados, aumentam o risco de algu-

ligamentos tornam-se mais amolecidos,

os cabelos ficam tão bonitos”, explica

mas doenças – por exemplo, a toxoplas-

suscetíveis a lesões, e precisam ser pou-

Marília Moura Machado, dermatolo-

mose, que pode causar malformações

pados. A postura se modifica, aparecendo

gista do Check-Up e da Dermatosco-

auditivas, oculares e neurológicas ao

a hiperlordose lombar, que compensa o

pia do Fleury Medicina Diagnóstica.

feto e aumenta o risco de abortamento.

deslocamento do abdome para frente e é

No pós-parto, com as novas mudanças

Café e chás que contêm cafeína, devi-

responsável pelas dores nas costas e pela

hormonais, pode ocorrer uma queda

do a suas características estimulantes,

facilidade na perda do equilíbrio. O siste-

intensa dos fios, que leva de seis meses

também podem ser prejudiciais se inge-

ma cardiovascular passa a trabalhar mais,

a um ano para cessar.

ridos em grandes quantidades – o ideal

assim como o respiratório”, diz Simone.
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Comer bem é
importante em qualquer
fase da vida, mas
durante a gestação
é fundamental. A grávida
deve pensar melhor no
que come e ter atenção
redobrada na hora
de montar o prato
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sua saúde

amigo ou
inimigo
Conheça as doenças
autoimunes e saiba
como tratá-las
shutterstock / thinkstock

i

magine se seu corpo começasse, de forma
oculta, lenta e gradual, a se autossabotar. Se,
inesperadamente, ele passasse a agredir suas
próprias estruturas, confundindo células, teci-

dos e órgãos com perigosos invasores que devem
ser combatidos a todo custo. Essa guerra pode
parecer impossível e distante da realidade, mas é
exatamente o que acontece no organismo de quem
é portador de doenças autoimunes, que afetam
cerca de 7% da população mundial.
A medicina já catalogou mais de 30 doenças autoimunes. “O sistema imune reage contra tecidos e
órgãos do próprio indivíduo sem que haja uma infecção ou um agente estranho ao organismo, como
vírus ou bactérias”, explica Luis Eduardo Coelho
Andrade, assessor médico em Reumatologia e Imunologia do Fleury Medicina Diagnóstica. Segundo o
médico, as doenças autoimunes podem ser classificadas como localizadas, sistêmicas ou intermediárias. No primeiro caso, atingem uma região restrita
do corpo – caso de diabetes mellitus tipo I, vitiligo, miastenia gravis e tiroidite. As enfermidades
sistêmicas comprometem diversos órgãos e tecidos
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– lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide,

os tratamentos são eficazes, sobretudo se a enfer-

polimiosite e esclerodermia são os principais exem-

midade for descoberta precocemente. Muitas ve-

plos. Hepatites autoimunes, doença celíaca e cirrose

zes, os sinais podem ser confundidos com os de

biliar primária são consideradas intermediárias.

uma doença comum – fraqueza no corpo, cansa-

Causas

ço, perda de peso e de memória, anemia, náusea e
diarreia. Quando não regridem espontaneamente

As principais vítimas das doenças autoimunes são

ou com o tratamento habitual, o paciente deve fa-

mulheres em idade fértil. Em menor frequência, tam-

zer exames laboratoriais específicos, pois os exa-

bém atingem homens, crianças e idosos. As causas

mes de rotina não são suficientes para confirmar

definitivas ainda são um mistério para a medicina,

uma doença autoimune. “É fundamental que um

mas os especialistas chegaram a um ponto em co-

médico treinado para o diagnóstico dessas en-

mum: a autoimunidade tem um componente gené-

fermidades faça a integração das manifestações

tico. “Algumas pessoas têm certa predisposição ge-

clínicas, como sintomas e alterações físicas, e de

nética, mas isso não quer dizer que irão desenvolver

exames laboratoriais específicos”, alerta.

inexoravelmente uma doença autoimune; é preciso

O tratamento das doenças autoimunes não é

que haja a interação de elementos ambientais com o

padronizado, mas obedece às particularidades do

terreno genético propício”, afirma Coelho Andrade.

paciente. “Antes de tudo, o paciente precisa ser

Dessa forma, as doenças autoimunes podem ser

cuidadosamente supervisionado por um médico,

desencadeadas pela combinação de fatores genéti-

que progressivamente vai conhecendo a fundo

cos com influências externas – como o ambiente

a doença e seus efeitos naquele paciente”, avisa

no qual se vive, estilo de vida, infecções, estresse

Coelho Andrade. “As doenças autoimunes va-

e uso de medicamentos – ou internas, como anor-

riam muito entre si e de um doente para outro.

malidades no órgão-alvo ou desregulação hormo-

Assim, para cada paciente, o médico recomenda-

nal. “Para alguns indivíduos, a exposição ao tabaco

rá um conjunto de medicamentos e de medidas

pode aumentar a chance de desenvolver artrite reu-

gerais, no que diz respeito aos hábitos de vida,

matoide. Para outros, não. Em algumas mulheres, o

alimentação, atividade física e laboral”, explica.

uso de determinados contraceptivos pode favore-

Em alguns casos, os pacientes podem receber

cer o aparecimento de lúpus, o que não acontece

medicamentos imunossupressores, que comba-

em outras. Mas não há estudos conclusivos”, avisa.

tem a influência do sistema imunológico sobre o

Coelho Andrade lembra ainda que as emoções

organismo. É recomendado utilizar esses medi-

podem influenciar o funcionamento do sistema

camentos com cautela e, sobretudo, sob supervi-

imunológico. “Uma pessoa com doença autoimu-

são médica. Isso porque o uso em excesso pode

ne frequentemente piora em períodos de maior

desencadear complicações graves. Também é

estresse, e tende a melhorar quando está tran-

possível tratar a doença com medicamentos que

quila e psicologamente equilibrada”, explica.

combatem alvos específicos do sistema imunoló-

Diagnóstico e tratamento

gico, como citocinas, fatores de crescimento celular, receptores e coestimuladores. “Essa é uma

Ao ser diagnosticado com uma doença autoimu-

área que está em crescimento e traz a promessa

ne, o mais importante é que o paciente mantenha

de terapêutica mais eficiente e menos perigosa

a calma. Afinal, apesar de ainda não terem cura,

para o paciente”, avalia o médico.
SAÚDE EM DIA
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sustentabilidade
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odo ano, cerca de 300 gestantes
em vulnerabilidade social recebem apoio, orientação e assistência do Projeto GestAção, desen-

volvido pelo Fleury Medicina e Saúde, em
parceria com o Centro Assistencial Cruz
de Malta, no Jabaquara, zona sul de São
Paulo. Após dez anos de atuação, a iniciativa, que oferece exames pré-natais e
palestras educacionais, teve o seu escopo
ampliado tanto pela inclusão de ações que

Pesquisa com o público que
participa do Projeto GestAção
apontou que a maioria das
meninas que engravidam na
adolescência são filhas de
mães que também as tiveram
nesse período. Por isso, o foco
da iniciativa é a prevenção

propiciam o fortalecimento da autoestima e da relação com o bebê e a família,
como pela criação de dois novos núcleos:
Cidadania e Orientação Sexual, para meshu

Atendimento

completo
Após uma década de atividade, o Projeto GestAção
amplia suas ações para gestantes e jovens
da zona sul de São Paulo
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ninas de 12 a 16 anos, e Capacitação Pro-

cionais nesse período, o novo formato

fissional, para jovens de 16 a 24 anos.

dos programas sociais do Fleury busca

Segundo Adriana Caires, coordenadora

auxiliar a inserção delas no mercado de

de Programas Sociais do Grupo Fleury, as

trabalho, a partir do curso de capaci-

novas frentes de trabalho surgiram como

tação profissional realizado na sede do

um aperfeiçoamento das ações existen-

Centro Assistencial Cruz de Malta, com

tes. “Não queremos desenvolver apenas

metodologia da Fundação Projeto Pes-

o atendimento assistencial e a doação de

car. Depois de passar pela capacitação

exames: é possível fazer muito mais por

teórica, as jovens terão oportunidade de

essas mulheres”, afirma Adriana.

estagiar nas instalações da empresa e

O trabalho com as adolescentes tem

concorrer a vagas internas, além de se-

foco na prevenção da gravidez e na ca-

rem encaminhadas ao mercado de tra-

pacitação profissional. Para isso, foi in-

balho. “Estamos capacitando jovens em

troduzida a orientação psicológica, que

atendimento ao cliente, tanto pessoal

pretende despertar nas jovens uma vi-

quanto por telefone”, conta Adriana.

são mais clara e ampla de futuro. “Fize-

O novo formato do Projeto GestAção

mos um levantamento com esse público

tem participação direta de mais de cem

e descobrimos que a maioria das meni-

voluntários do Fleury Medicina e Saú-

nas que engravidam na adolescência são

de, além de profissionais de outras áre-

filhas de mães que as tiveram também

as, parceiros da empresa e funcionários

nesse período”, conta Adriana.

do Centro Assistencial Cruz de Malta.

Para fazer com que as adolescentes te-

“Aprendemos muito com esse trabalho,

nham outras perspectivas de vida, uma

e temos a oportunidade de aprimorá-lo

vez que grande parte das gestantes dei-

pela inclusão de outras perspectivas e

xa as atividades profissionais ou educa-

novas formas de atuar”, conclui Adriana.
SAÚDE EM DIA
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espaço Fleury
a s ú lt i m a s nov i da de s e m saú de e e x a m e s
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A cultura como principal alimento
para o corpo e a mente. Esse é o mote
da exposição Corpo Cultural, recém-inaugurada
na Unidade Itaim do Fleury. De autoria de Elzemann

Alimento para
corpo e mente
Nova exposição na unidade
Itaim do Fleury busca decifrar a
anatomia das sensações humanas
e responder a pergunta: afinal,
onde está a nossa essência?

Neves, Monica Palazzo, Renata Rugai e Rodrigo Diaz
Diaz, a exposição tem como proposta decifrar
a anatomia das sensações humanas, com o objetivo
de responder pergunta: afinal, onde está a nossa
essência? “Corpo Cultural propõe a liberdade dos
sentidos como ferramenta de construção cultural,
permitindo que o visitante ouça imagens, veja sons
e perceba as sensações”, escrevem os autores
no manifesto que deu origem à mostra.
Entre os destaques da exposição estão: Gaveteria,
na qual diversas gavetas podem ser abertas pelo visitante,
com texturas e objetos que provocam diferentes sensações
através do tato; Botica do Olfato, um armário com diversos
frascos e diferentes essências/fragrâncias, que leva o visitante
a um passeio olfativo; e a Sala experiência, que apresenta o
Cineteatro, uma videoanimação em que a mente brinca com
associações de ícones culturais e flerta com a sinestesia.
Os espaços exclusivos da unidade também foram
ambientados com as obras da exposição. No Espaço
Mulher, destaca-se um instigante painel formado por
diversas figuras que, juntas, formam o rosto de uma
mulher; no Espaço Gestante, a poética da gravidez
é explorada em silhuetas feitas de palavras e poemas
que remetem ao universo da gestante; por fim, no
Espaço Criança, as paredes viraram telas, nas quais as
crianças se divertem e desenvolvem a criatividade.
A exposição Corpo Cultural é aberta a todos e funciona no
mesmo horário de atendimento da Unidade Itaim,
de segunda a domingo. Venha nos visitar e descubra

Divulgação

onde está a sua essência!
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Visite www.fleury.com.br e confira uma página
especial sobre a exposição Corpo Cultural.
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espaço Fleury
Gestar Fleury: acolhendo você e quem mais chegar!
O Fleury tem uma novidade especial para as gestantes: o Gestar
Fleury, um centro integrado e especializado no diagnóstico
em medicina materno-fetal. Localizado na Unidade Paraíso
em São Paulo, o Gestar Fleury traz para o mercado um
conceito inédito: concentrar no mesmo local todos os exames
diagnósticos necessários durante o período da gestação. Tudo
para acolher e acompanhar a gestante num dos momentos
mais importantes da vida de qualquer mulher. Em um ambiente
exclusivamente planejado, as futuras mamães realizam todos os
exames gestacionais solicitados por seu médico e contam com
benefícios como resultado em tempo reduzido, equipe de saúde

Prevenção sem perder tempo
Investigar doenças frequentes na população

O Check-Up Executivo pode ser feito nas unidades

para obter um diagnóstico precoce é importante.

Itaim e Rochaverá-Morumbi, em horários flexíveis,

Porém fazer uma bateria de exames que nada têm a

inclusive aos sábados. Há vestiários com ducha

ver com as suas necessidades é perda de tempo.

e armários privativos à disposição, além de um

Por isso, o Fleury oferece o Check-Up Executivo,

espaço confortável, com desktops, internet wi-fi

serviço completo e personalizado que prevê a

e o delicioso café do Fleury. E, para incentivar ainda

realização de exames de acordo com sua faixa

mais os cuidados com a sua saúde, ao realizar

etária, histórico pessoal, hábitos de vida e

o seu Check-Up Executivo no Fleury, você ganha

antecedentes familiares. Valorizando o seu

um ano de treinamento gratuito no Grupo de Corrida

tempo, tudo isso é feito de forma simples, discreta

da Assessoria Esportiva Saúde & Performance,

e rápida, num único local e de maneira integrada.

com acompanhamento personalizado por treinadores

Alguns resultados ficam prontos no mesmo

e orientadores físicos, além de toda a estrutura

dia e o relatório final, analisado também a partir

nos treinos e provas.

da revisão de exames anteriores, pode ser visto
os dados e orientações, uma avaliação de
retorno é feita pessoalmente ou por telefone.
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que acompanha toda gestação. Confira todos os diferenciais
oferecidos pelo Gestar Fleury em www.fleury.com.br

Reabilitação e qualidade de vida
Para ajudar seus clientes a recuperar a qualidade de
vida, o Fleury Medicina e Saúde inaugurou o Centro
de Apoio e Reabilitação de Disfunção Urinária. Com
abordagem multidisciplinar, o centro conta com uma
equipe de enfermagem e fisioterapia especializada
no atendimento de pacientes com disfunção urinária,
sob supervisão de um urologista ou ginecologista.
Assim, a partir do diagnóstico efetivo e da realização de
procedimentos terapêuticos indicados pelo médico, o
paciente pode se recuperar mais rápido e restabelecer
sua autoestima. Orientação adequada, mudanças nos
hábitos alimentares e de micção, além de exercícios
direcionados aos músculos pélvicos, podem ajudar
na reabilitação. O Centro de Apoio e Reabilitação
de Disfunção Urinária funciona dentro da unidade

Para conhecer tudo sobre o Check-up Fleury,
acesse o site www.fleury.com.br

Ibirapuera e atende tanto adultos quanto crianças, de

shutterstock

na internet em, no máximo, dez dias. Para discutir

comodidade e segurança para elas, para o bebê e para o médico

Divulgação

shutterstock

especializada e atendimento carinhoso. É mais tranquilidade,

ambos os sexos, de segunda a sexta, das 8h às 19h.
A unidade também oferece treinamento para cuidadores.
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diagnóstico

Caça-palavras!

crôn ica s e e x per i ênci a s sobr e saú de e qua li da de de v i da

Alexandra Corvo
é sommelière e
proprietária da escola
Ciclo das Vinhas

Apesar de trabalhar com vinhos
desde 1996, há aspectos deles que nunca

preferência nacional. Em uma celebração a dois ou

deixam de me surpreender. É o seu lado social, sua

em uma grande festa, os espumantes brasileiros

capacidade de agregar e trazer bem-estar. O vinho

também são destaque e adaptam-se ao gosto

reúne as pessoas à mesa e é muito mais do que

de todos. Nas épocas frias, quando predominam

uma bebida – é um alimento saudável, que pode

os cozidos de carne (como o Bouef Bourguignon

ser tomado em qualquer ocasião.

ou o Ossobuco), os tintos da uva Pinot Noir ou de

A versatilidade do vinho é quase infinita. No
verão, o brasileiro pode se deliciar com os brancos
nacionais, produzidos com a uva Gewürztraminer,

CAPACETE • COTOVELEIRA • JOELHEIRA • PATINS • SKATE

patrícia corvo

Vinho em todos
os momentos

Ênio quer andar de patins e skate! Ajude-o a achar
no caça-palavras tudo o que ele irá precisar!

Os vinhos tintos feitos com a uva Malbec são

A segurança é tão importante
quanto a brincadeira!

Labirinto

taninos firmes e aromas profundos, como os do
Piemonte, permitem ótimas experiências.
O Brasil tem um dos cozidos mais interessantes

um tesouro de nossa viticultura. Portugal faz o

do mundo: a feijoada. Se você quiser sabores mais

vinho verde, um branco refrescante, ótimo para

densos de tintos para acompanhar, a uva Tannat

almoços leves. Na primavera, o clima ameno

oferece ótimos resultados. Aos poucos, o país vem

pede deliciosos rosés – podem ser os clássicos

produzindo estilos mais leves, porém intensos,

franceses da Provença ou os espanhóis de Navarra,

ótimos para nosso prato mais popular. Confesso:

ótimos para acompanhar saladas com frutas

minhas melhores experiências com a feijoada

e queijos, pratos leves e risotos com queijos e

foram com vinho branco! A dica é escolher um

tomates na receita.

vinho, de preferência feito com a uva Chardonnay,

Ajude Beto a encontrar com Ênio, que está do outro lado da cidade!
Mas Beto só pode atravessar a rua na faixa de pedestres!

fermentado em barricas de carvalho. Isso porque
o vinho ganha notas defumadas, com textura
cremosa (que combina com a da feijoada), mas
com um frescor que ajuda no contraste de sabores.
De elitista, o vinho não tem nada. Quando bem
escolhido, pode fazer parte do dia a dia, combinar
tanto com os pratos de culturas distantes como
com a culinária local. Mantenha a mente aberta!
nik

Vinho também significa qualidade de vida.

48

SAÚDE EM DIA

Esteja sempre acompanhado
de um adulto para atravessar a rua!
Sua segurança é muito importante!
SAÚDE EM DIA
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endereços

Ligue os pontos!
Descubra o que o Elmo está fazendo!
Complete a imagem, desenhe o cenário e depois pinte!

Ter bons hábitos de higiene
é importante para sua saúde!

São Paulo – Capital

Unidade Braz Leme
Av. Braz Leme, 1.802 – Santana
* Acesso pela ponte Casa Verde
* Sentido bairro/centro: lado direito

11

10

12
9
8
6

5
70

69
68
66

64

59

2

56

58

3

18
19
20
21

4

62 61

28

54

65

53

52

50
48 49
46
45

29

32

51
33

31

22
23

55

63

44

17

1

57
60

67

7

13 16
14
15

30

27

25

24

26

34

47
35

36
37
43

38
42

39

41

40

Hora de colorir!
Pinte as frutas e verduras que você mais gosta!

Unidade Campo Belo
Av. Vereador José Diniz, 3.457
Unidade Chácara Klabin
Av. Pref. Fábio Prado, 538 – Chácara Klabin
Unidade Higienópolis
Rua Mato Grosso, 306 – 1a sobreloja
Higienópolis
* Localizada no Higienópolis Medical Center,
atrás do Cemitério da Consolação,
altura do no 1.800 da rua 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 rua Atílio Inocenti.
A Unidade fica perto da av. Faria Lima
Unidade Jardim América
Av. Brasil, 1.891 – Jardim América
* Sentido Pinheiros/Ibirapuera: lado direito
* Próxima à rua Gabriel Monteiro da Silva

Frutas, verduras
e legumes
são muito
importantes
para um
crescimento
saudável!

Vila Sésamo e seus personagens, logotipos, marcas e elementos de design são de propriedade e licenciados pela Sesame Workshop.

Unidade Oscar Americano
Rua 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
Rua Cincinato Braga, 232 e 282 – Bela Vista
* Paralela à av. Paulista, altura do
no 200 (Hospital Santa Catarina)
P

* róxima à estação de metrô Brigadeiro
(Linha 2 – Verde)
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 Jardim Sul
Shopping Jardim Sul – loja 317 – piso 2
– Vila Andrade
Av. Giovanni Gronchi, 5.819
* Em frente ao Carrefour
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 Villa-Lobos
Rua 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
Av. Copacabana, 574 – 18 Forte Empresarial
* Entre o Residencial 2 e 3
* Ao lado do Colégio Internacional
Unidade Campinas
Av. Aquidabã, 747 – Centro
* Em frente à Microcamp, próxima
ao bosque dos Jequitibás
Unidade SANTO ANDRé
Av. D. Pedro II, 1.313 – Jardim Santo André
* Próxima ao parque Celso Daniel
(antigo parque Duque de Caxias)
* Entrada lateral pela rua das Aroeiras

©2010 Sesame Workshop. Todos os direitos reservados.
Material desenvolvido pela
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Unidade São Bernardo do Campo
Av. Professor Lucas Nogueira
Garcez, 666 – Centro
* Seguindo pela rodovia 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 rua 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 – Jardim Brasil
* Próxima ao Shopping Paineiras
* Na rua do Sesi
* Anhanguera no sentido interior/capital:
acesso pela av. Jundiaí

Outros Estados

Unidade Leblon – RJ
Rua Dias Ferreira, 214 – Leblon
* Ao lado do cabeleireiro Werner
Unidade Brasília – DF
SEPS EQ 715/915, conjunto A, bloco D,
sala 501, Centro Clínico Pacini, Edifício
Pacini, Asa Sul

Atendimento Móvel

Atende as cidades acima e também as
seguintes localidades: Guarulhos,
Osasco, Granja Viana, Mauá, Diadema,
Santos, 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
Rio de Janeiro: (21) 4004-1991
Outras localidades: 0800-704-0822

