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distribuição gratuita

Importante para a vida
O sangue é fundamental em nosso organismo
e para que estejamos sempre saudáveis

Entre mãe
e bebê

A compatibilidade
sanguínea
garante uma
gestação segura

Entrevista

Membros da
Vila Sésamo
contam como
a ONG fala
com crianças
de todo o
mundo

editorial
Uma pausa

para reflexão
já parou para pensar na
> Você
importância que o sangue tem na vida?
Fluido vital, ele percorre todo o nosso corpo, cumprindo
diversas e importantes funções. E, para desvendar os mitos e
verdades sobre ele, o Fleury Medicina e Saúde decidiu fazer uma
edição temática sobre o assunto. Nas próximas páginas, você
entenderá como o sangue é formado, quais seus componentes,
sua importância para a vida desde a nossa vida intrauterina,
quando é preciso verificar a compatibilidade sanguínea entre
mãe e filho, passando pela icterícia, que pode acometer bebês e
crianças, até a anemia, que atinge muitos adultos.
Entretanto, o assunto não ficará restrito ao âmbito da
saúde. Sangue é também sinônimo de vida, e a doação dele
é um gesto solidário praticado por muita gente. E, ao lidar
com o sangue, o Fleury tem uma enorme responsabilidade
perante a sociedade, não só na assertividade dos testes,
como também no descarte deste material, feito de forma
ambientalmente correta, como mostramos na reportagem
Exemplo de Sustentabilidade.
Além do pioneirismo na liberação de resultados de exames
pela internet, o Fleury também oferece a seus clientes mais
uma inovação: será a primeira empresa no ramo de saúde
no Brasil a possibilitar o acesso a esses laudos via celular
e iPad. Por meio de login e senha únicos, o cliente poderá
acessar os resultados de seus exames em seu smartphone,
com a mesma segurança com que já consulta os dados
no site do Fleury. Além disso, nossos clientes encontram
nesse canal de comunicação outros serviços.
Boa leitura!
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para começar
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

A sustentabilidade
em seu prato
para a geladeira. O armazenamento incorreto
também resulta em perdas. “Diferentemente

consumimos alimentos. Para ser sustentável na

do resto alimentar, que sobrou no prato e que é

cozinha, evite excessos no preparo das refeições.

descartado no lixo, a sobra é o alimento preparado

Os exageros podem resultar em desperdícios, pois

que não foi consumido e só será desperdiçada se

shutterstock

cotidiano, no modo como compramos e

uma vez no prato, a comida não poderá voltar

Além da estética

não for armazenada adequadamente”, esclarece
Carla Yamashita, nutricionista do Fleury Medicina
e Saúde. Os alimentos que estiverem estragados

Ao ver algumas pequenas varizes aparecerem,

Em casos mais graves, pode-se chegar a um quadro de

muitas mulheres logo se preocupam com a beleza

trombose venosa, isto é, formação de uma espécie de

devem ser descartados em lixo comum, e as

das pernas. Além do incômodo estético, as varizes

coágulo no interior da veia. O problema, nesses casos, é

embalagens, separadas para reciclagem.

podem representar um problema de saúde, pois são

que esses coágulos podem se desprender, percorrer o

veias dilatadas de forma permanente, e aparecem

sistema venoso e se alojar nos pulmões, causando uma

principalmente nos membros inferiores. Sua principal

embolia pulmonar. Algumas medidas, como praticar

causa é o comprometimento das válvulas presentes nas

exercícios físicos, usar meias elásticas e evitar usar

veias, que ajudam a impulsionar o sangue em sentido

sapatos de salto alto, podem prevenir o aparecimento

ascendente e, portanto, contra a gravidade, de volta

das varizes. Para as já existentes, é importante a

ao coração. As microvarizes comprometem apenas

avaliação de um angiologista para a indicação do

a aparência da pele, mas as maiores podem causar

tratamento adequado, que vai desde aplicações de

sintomas como dor, sensação de cansaço e câimbras.

substâncias que contraem os vasos até a cirurgia.

Quer saber mais sobre este assunto? Ouça
o podcast “Alimentação e sustentabilidade:
qual a relação?” em www.fleury.com.br

thinkstock

sustentabilidade também
> Apode
estar presente em nosso

20%

dos brasileiros apresentam desvio de septo nasal. O dado
divulgado pela Academia Brasileira de Rinologia revela
que o problema pode comprometer a qualidade de vida
de pelo menos 38 milhões de pessoas no país.
SAÚDE EM DIA
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para começar
Eles começam
a se cuidar

Diagnóstico avançado

As plaquetas ou trombócitos são componentes

Neste ano, o Ministério da Saúde comemorou

do sangue, e resultam da fragmentação

importantes resultados da Política Nacional de Saúde

de uma grande célula que se encontra na

do Homem. De 2003 a 2009, o número de exames

medula óssea, chamada megacariócito. Elas

de próstata triplicou. Os resultados são animadores,

desempenham sua função participando da

uma vez que os homens costumavam cuidar menos

coagulação sanguínea, pois agregam-se umas

da saúde em comparação às mulheres, explica o

às outras assim que ocorre o rompimento

urologista José Carlos Cezar Ibanhez Truzzi, do Fleury.

de algum vaso sanguíneo, criando, dessa

“Muitos homens têm receio de fazer o exame clínico

forma, um verdadeiro “tampão” que bloqueia

da próstata devido a informações inadequadas.

o sangramento. Essa estrutura funciona

Apesar de ser desconfortável, o exame não é doloroso

como uma placa de sustentação inicial para a

e pode detectar precocemente o câncer prostático”,

formação do coágulo, por isso recebeu o nome

diz. Outro dado do Sistema Único de Saúde (SUS)

de origem francesa plaquette, que deriva

aponta que o número de vasectomias cresceu 79%.

da palavra placa (plaque). Normalmente,

Segundo o especialista, o avanço está relacionado

há entre 150 mil e 400 mil plaquetas por

com a recente disponibilização do procedimento nos

milímetro cúbico de sangue circulante.

serviços públicos de saúde, tornando-o mais acessível.

Trocas inteligentes

+
Churros com doce de
leite: 1 unidade

SAÚDE EM DIA

Edgar Gil Rizzatti, coordenador do Grupo de Hematologia do Fleury Medicina e Saúde

fleury: O que evoluiu nos
recursos para o diagnóstico
do linfoma?
E.R.: Um dos aspectos mais
relevantes na evolução do
conhecimento em Hematologia é
relacionado ao diagnóstico. Por meio
do uso de métodos de

imunofenotipagem, citogenética e
biologia molecular disponíveis
atualmente, é possível obter
diagnósticos cada vez mais precisos
dos vários subtipos de linfoma
existentes. E isso é muito
importante, pois a decisão sobre
qual forma de tratamento
empregar depende do
diagnóstico. A última classificação
da Organização Mundial de Saúde,
lançada em 2008, lista mais de
60 tipos de linfoma.

suporte, que ajudam a combater as
infecções e os efeitos colaterais
decorrentes do tratamento, são hoje
mais eficazes.
fleury: Como a sociedade
tem lidado com a doença?
E.R.: O linfoma não é mais uma
doença tão estigmatizante, graças
aos tratamentos existentes e à
possibilidade de cura.

fleury: Para a pessoa que
tem linfoma, o que melhorou?
E.R.: A resposta ao tratamento, haja
vista que atualmente uma maior
proporção de pessoas alcança a
cura. Além disso, os cuidados de

Douglas Garcia

fleury: Já foi definida
a origem do linfoma?
Edgar Gil Rizzatti: Na
grande maioria dos casos, o linfoma
é fruto de alterações genéticas
específicas nas células do sistema
imune. A participação de fatores
externos, como infecções virais
crônicas, também pode contribuir
para o aparecimento do linfoma
em alguns casos.

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

Fonte: Pontos para a garotada (2005)

x
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Energia: 532,8 kcal
8

Palavra do especialista

1 copo de
refrigerante
(200 ml)

+
1 maçã do amor

+
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plaquetas
Etimologia médica

1 copo de
água de coco
(200 ml)

Energia: 291,6 kcal
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entre aspas

sobre a

Robert Knezevic

importância de

ser criança

10

m setembro, o programa de TV Vila

O Vila Sésamo pretende educar no sentido mais

Sésamo chegou à sua 41 temporada

amplo. Isso inclui oferecer às crianças noções de

na TV americana - onde é conhecido

geografia, matemática e alfabetização, mas tam-

como Sesame Street. É um feito. Surgi-

bém saúde, condição básica para seu desenvolvi-

da de forma experimental no final dos anos 1960, a

mento. Foi daí que surgiu a parceria com o Fleury

atração pretendia usar a grande audiência televisiva

para a criação da Vila da Saúde, unidade voltada ao

para ajudar as “crianças a aprender”. Para isso, lan-

atendimento infantil, em São Paulo, encontrando-

çou mão de recursos inusitados para a época, como

se com as premissas da ONG americana, na cria-

os bonecos gigantes. O Garibaldo da versão brasi-

ção de um espaço de saúde totalmente dedicado

leira, exibida por aqui nos anos 1970, é um exem-

aos pequenos. Imersos em ambientes recheados de

plo deles. Desde então, as iniciativas, amparadas

elementos do Vila Sésamo, eles podem se divertir

pela Sesame Workshop, uma organização sem fins

com brinquedos e jogos educativos enquanto cui-

lucrativos, não param de crescer. Hoje, o Vila Sé-

dam da própria saúde. Até um Garibaldo gigante

samo apresenta seus conteúdos, desenvolvidos por

espera as crianças sentado em um banco de jardim

milhares de educadores, a crianças de cerca de 130

a céu aberto. “A ideia é proporcionar um ambiente

países, por meio de livros, rádio e internet. A fór-

onde a criança se sinta confortável, sem medo do

mula se mantém: aprendizado com diversão. “As

médico ou da medicina”, diz Knezevic. Na entre-

crianças precisam se divertir, rir, para que ouçam

vista a seguir, ele e Jorge Baxter, diretor interna-

com atenção os conteúdos que queremos passar.

cional de educação e pesquisa da Sesame Street,

Só assim desenvolverão o amor pelo aprendizado”,

falam sobre o trabalho de ensino infantil em todo

diz Robert Knezevic, vice-presidente assistente e

o mundo e também no Brasil e sobre a importância

diretor regional da Sesame Workshop.

de estimular o imaginário das crianças.

a

SAÚDE EM DIA

divulgação

e

Robert Knezevic e Jorge Baxter, da Vila
Sésamo, ensinam como é possível atingir
crianças de todas as idades e educá-las
para o que é realmente importante

SAÚDE EM DIA
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entre aspas
fleury: Qual o segredo do sucesso da Vila

como ela vê o mundo - e não como nós vemos o

Sésamo, mesmo após 40 anos de existência?

mundo. É um desafio.

Robert Knezevic: Um dos segredos para conti-

RK: Buscamos olhar o mundo com os olhos da

nuarmos relevantes é a pesquisa constante. Para

criança. É uma coisa simples de se dizer, mas muito

o desenvolvimento do Vila Sésamo, estamos per-

difícil de realizar.

Jorge Baxter

12

instituições, pais, professores, demais membros

fleury: Além da diversão e educação, o Vila

da comunidade e, é claro, junto ao nosso público.

Sésamo também se propõe a apresentar às

Seja nos Estados Unidos ou no Brasil, convidamos

crianças temas complexos, que certamente

especialistas locais, psicólogos com especialização

surgirão na vida delas, como morte, diferenças

em crianças, educadores, para saber o que é rele-

entre culturas e até a crise econômica.

vante do ponto de vista educacional e para a comu-

Qual a resposta das crianças a esses temas?

nidade. Se acreditamos que as crianças americanas

JB: Nunca nos furtamos à responsabilidade de

precisam de ajuda para lidar com a publicidade,

tratar desses temas. Um dos assuntos que temos

com mapas ou Matemática, vamos trabalhar essas

tratado recentemente nos Estados Unidos é o dos

questões nos nossos conteúdos. Na África, o de-

pais que foram para a guerra, devido aos conflitos

safio pode ser lidar com a Aids; no Egito, com a

no Iraque e Afeganistão, e o 11 de Setembro. O que

educação das meninas. Descobrimos o que é im-

fazemos é dizer claramente: bem, vamos falar dis-

portante para as crianças, os pais e a família. Esse

so. E oferecemos um léxico, uma linguagem para

trabalho capturou a imaginação das crianças, a

que as crianças e também os pais possam falar a

confiança dos pais e o respeito dos educadores.

respeito e expressar seus sentimentos.

divulgação

manentemente coletando informações junto a

imersas naquela cultura. É justamente o que fa-

aquele espaço entre Brasis. E é de graça. Os edu-

zemos por meio das parcerias. Outro ponto im-

cadores precisam se conscientizar de que têm um

fleury: No início, a Vila Sésamo usava apenas a

fleury: O Vila Sésamo é exibido em diversos

portante são os pais. Não falamos apenas para as

canal para enriquecer suas crianças. Talvez muitos

TV. Hoje, há programas no rádio, livros, revistas,

países e também há versões locais, produzidas

crianças, mas para a família inteira. É importante

não possam ir até a Amazônia, mas podem alcan-

site. Como a infância e as crianças mudaram?

a partir de parcerias com profissionais de

que os pais participem das experiências dos filhos.

çar as crianças de lá por meio de programas que

Jorge Baxter: De certa maneira, as crianças não

outras nações. Assim, sua mensagem chega a

Por isso, durante o processo de desenvolvimento

tratem da alfabetização, da Matemática, da saúde e

mudaram. Serão sempre crianças. Terão sempre

diferentes povos e culturas. O que há em comum

de nossos conteúdos, incluímos especialistas, ar-

dos demais conhecimentos fundamentais.

uma imaginação fantástica e as mesmas preocu-

entre uma criança dos Estados Unidos, do Brasil,

tistas, escritores, psicólogos. Isso garantirá tam-

pações. O ambiente em que elas crescem, contu-

da África e da Índia?

bém que os conteúdos sejam divertidos, porque

fleury: Como a Vila da Saúde pode ajudar

do, mudou. Quando nós começamos, a TV era a

JB: A infância tem sempre coisas em comum, mas

crianças precisam se divertir, rir, para que ouçam

no processo de cuidados com a saúde para

principal plataforma. Hoje, elas podem encontrar

algumas coisas de fato mudam de acordo com a

com atenção os conteúdos que queremos passar.

as crianças e também seus pais?

conteúdos nas plataformas mais diversas. Nosso

cultura local. Por isso, seja usando atores, bonecos

Só assim, desenvolverão o amor pelo aprendizado.

RK: Estivemos no Fleury em São Paulo conversando

desafio é: como usar essas ferramentas que essas

ou dramatizações, nossos conteúdos sempre refle-

crianças já usam com objetivos educacionais?

tem a cultura e a realidade das crianças que estão

fleury: Na visão de vocês, como vai a infância

tamente isso. A ideia da unidade é proporcionar um

assistindo ao nosso programa.

no Brasil atualmente?

ambiente onde a criança se sinta confortável, sem

fleury: O Vila Sésamo apresenta o mundo para

RK: Eu gostaria de acrescentar que, através dos

RK: Há muitos Brasis. Há extrema riqueza e extre-

medo do médico e da medicina. O objetivo disso é

as crianças com ajuda de bonecos.

anos, aprendemos que a criança aprende mais se

ma pobreza no país, mas uma das vantagens é que

promover boas práticas de saúde, como a realização

Qual a importância desse estímulo à imaginação?

ouvir um conteúdo em sua língua materna, em

todos têm acesso à mídia, à TV. Nossa missão é

de check-ups regulares e a participação das crian-

JB: É a coisa mais importante. É fundamental res-

sua própria cultura. Então, tanto melhor se esse

mobilizar a mídia para usá-la como uma ferramen-

ças em campanhas de imunização. Isso vai garantir

gatar a voz da criança, sua imaginação, a maneira

conteúdo for pensando e produzido por pessoas

ta para o desenvolvimento. A mídia pode preencher

o bom desenvolvimento delas.

SAÚDE EM DIA

com os responsáveis pelo projeto, discutindo exa-
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sua saúde

o

Tecido
fundamental
para a vida, o
sangue percorre
todo o corpo
cumprindo
diversas funções

shutterstock

fluido
importante para a vida

sangue é um líquido viscoso

nesses casos a pessoa absorve muito esse

que circula pela extensa rede

nutriente. “Nosso organismo é eficaz para

de artérias, veias e capilares

absorver, mas ruim para eliminar o fer-

do nosso organismo, trans-

ro”, explica Rizzatti. E o tratamento dessa

portando nutrientes para que as células,

doença é bem simples e curioso: fleboto-

tecidos ou órgãos funcionem de maneira

mia. “Flebotomia é uma sangria terapêu-

eficaz. Além disso, leva embora tudo aqui-

tica”, explica Rizzatti. “Da maneira que

lo que as células não precisam mais.

era usada na Idade Média, a sangria não

Um homem adulto possui cerca de

tinha fundamento”, ressalta o hematolo-

cinco litros de sangue em circulação,

gista. “Hoje, porém, a retirada de sangue é

ou seja, aproximadamente 7% de seu

bastante útil quando há o excesso de ferro

peso. O sangue é composto por elemen-

ou de eritrócitos.”

tos figurados (células) e pelo plasma.

E o aumento exagerado no número de

Os elementos figurados são os glóbu-

eritrócitos ou do nível de hemoglobina

los vermelhos ou eritrócitos, os glóbu-

também leva a doenças como poliglobu-

los brancos ou leucócitos, e as plaque-

lia (proliferação isolada da série vermelha)

tas. Esses elementos são produzidos na

ou policitemia vera (proliferação de outras

medula óssea a partir de células-tron-

séries medulares além da vermelha). Nes-

co após estímulos hormonais e depois

tes casos, o sangue torna-se ainda mais

caem na circulação periférica para de-

viscoso, o que dificulta a circulação, em

sempenharem importantes funções.

especial, nos pequenos capilares, como no

Glóbulos vermelhos

cérebro, rins e retina, ocasionando sintomas de dor de cabeça, tontura e confusão

Os glóbulos vermelhos ou eritrócitos res-

visual, dentre outros, afirma a médica

pondem por 40% do volume do sangue.

Maria de Lourdes Chauffaille.

São fabricados continuamente na medula
óssea e contêm, em seu interior, a hemo-

Glóbulos brancos

globina, uma proteína que empresta a cor

Os glóbulos brancos ou leucócitos têm

avermelhada ao sangue e que leva o oxigê-

função de defesa contra microrganismos

nio até os tecidos. “A célula usa o oxigênio

causadores de infecções. São produzidos na

para todas as suas funções metabólicas”,

medula óssea e ganham rapidamente a cir-

explica o hematologista Edgar Gil Rizzatti,

culação periférica. Os leucócitos dividem-

assessor médico do Grupo de Hematologia do Fleury Medicina e Saúde.
A diminuição do número de eritrócitos
ou da hemoglobina resulta em anemia.
[leia mais a respeito nas páginas 26 a 29].
O excesso de ferro, por sua vez, é indício
de uma doença chamada hemocromatose,
que pode ser hereditária ou secundária, e

14
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Um homem adulto possui
cerca de cinco litros
de sangue em circulação,
ou seja, aproximadamente
7% de seu peso corporal
SAÚDE EM DIA
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se em três grandes classes: os granulócitos

Plaquetas e plasma

que incluem os neutrófilos, eosinófilos e

Outro elemento presente no sangue é a

basófilos; os linfócitos e os monócitos.

plaqueta, que cuida da coagulação. “Ela

Os

granulócitos

correspondem

a

impede que a pessoa sangre sem parar”,

50%/60% dos leucócitos, dos quais os

explica a hematologista Maria Stella Fi-

neutrófilos são os mais abundantes, e es-

gueiredo, chefe da disciplina de Hema-

tão envolvidos na defesa contra bactérias.

tologia e Hemoterapia da Unifesp. Esses

Os eosinófilos são de 2% a 4% dos leu-

fragmentos de células também ocupam

cócitos e respondem pelas infecções para-

pequenos orifícios na parede interna

sitárias e processos alérgicos. Os basófilos

dos vasos, estabilizando sua superfície

são mais raros, com menos de 1%, e tam-

e auxiliando na cicatrização.

bém estão envolvidos em processos alér-

A diminuição do número de plaquetas

gicos. Os monócitos correspondem a 6%

geralmente ocorre em alguns quadros in-

dos leucócitos e têm função de fagocitar

fecciosos, por uso de medicamentos ou

(englobar) microrganismos estranhos.

por outras causas, como a imunológica,

O aumento do número de leucócitos

situação na qual o organismo cria anti-

(leucocitose) pode se dar por várias cau-

corpos que destroem suas próprias pla-

sas, mas a mais comum é em resposta a

quetas. Os sintomas da queda do número

uma infecção, fenômeno no qual o or-

de plaquetas são pequenos sangramentos

ganismo combate o agente agressor de

na pele, gengiva ou nariz.

modo rápido, liberando maior número de

O aumento exagerado do número de

neutrófilos a partir da medula óssea. Já a

plaquetas pode igualmente ocorrer du-

diminuição dos leucócitos ou leucopenia

rante estados infecciosos ou inflama-

também pode ocorrer por algumas in-

tórios. Nesses casos, não são raros o

fecções bacterianas ou virais. Entretan-

acidente vascular cerebral ou o infarto

to, doenças mais raras e, por vezes, mais

agudo do miocárdio. Além das altera-

graves podem ser a causa dessa situação,

ções numéricas em excesso ou escassez

como a leucemia e anemia aplástica.

de plaquetas, doenças que afetam suas

shutterstock

sua saúde

funções de adesão, agregação e metabo-

Bandagem natural
Um ferimento cortocontuso ou uma batida pode levar à formação de
uma equimose. Quando isso acontece, o sangramento é tamponado
pelas plaquetas que se unem na parede interna do vaso rompido e
formam uma espécie de rolha inicial para estancar o sangramento.
Em seguida, 13 fatores de coagulação vêm do plasma e se unem
em uma rede de fibrina que vai fechando o vaso rompido. A falta de
apenas um desses fatores já compromete o processo. A hemofilia
A é caracterizada pela falta do fator 8. Hoje, a reposição é feita pela
administração desse fator isolado a partir de doação nos bancos de
sangue. “Antigamente, era feita a transfusão de todo o plasma, o que
causou a contaminação por HIV em alguns pacientes hemofílicos”,
conta a hematologista do Fleury, Ana Paula da Cunha Cozac.
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lismo podem induzir sintomas de sangramentos ou tromboses.
No entanto, a maior parte do sangue,
60%, é composta pelo plasma. Trata-se
do líquido amarelado que dá volume ao
sangue, constituído fundamentalmente
por água, íons, gases e no qual circulam
nutrientes, hormônios e outras substâncias. Alterações no volume plasmático,
como sua diminuição, levam a doenças.
“É possível medir a presença de centenas
SAÚDE EM DIA
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sua saúde
de elementos, como proteínas, lipídios,

comportam, se modificam, se adequam às

glicose e albumina”, lista Rizzatti.

circunstâncias fisiológicas ou patológicas,

Para investigar se todos os elementos
que compõem o sangue estão funcionan-

se constitui no trabalho do hematologista.

do corretamente, os médicos se utilizam

Para cuidar-se bem

do hemograma. Esse exame é capaz de de-

No dia a dia, as pessoas não se lembram

tectar tanto alterações no formato quanto

do sangue. “É um tecido tão fundamen-

na quantidade de cada tipo de célula. A

tal que o organismo sacrifica todo o res-

análise de uma gota de sangue ao micros-

to antes dele”, diz Rizzatti. É necessário

cópio revela uma imensidade de aspectos

investir em uma alimentação saudável

importantes para o diagnóstico de doenças ou de características do indivíduo.
Eritrócitos com morfologia estranha, por
exemplo, em forma de foice, denunciam a
anemia falciforme; linfócitos com aspectos não habituais e em número excessivamente aumentado podem indicar leucemia
ou linfoma. Com efeito, esse caleidoscópio

imagens: shutterstock

de milhões de células estudadas, como se
para garantir, ao menos, que não faltem

Rizzatti. Os pesquisadores tentam arran-

ao organismo os elementos básicos para

jar um substituto à altura para os eritró-

produzir suas células. “O ferro, a vi-

citos, que são as células mais importantes

tamina B12 e o ácido fólico são os três

nas transfusões sanguíneas. “O objetivo

nutrientes mais importantes”, diz Carla

é garantir o transporte de oxigênio sem

Yamashita, nutricionista da área de Ges-

correr o risco de contaminação ou incom-

tão da Saúde do Fleury.

patibilidade”, diz Ana Paula. Os estudos

“A alimentação balanceada, a prática

ainda estão em estágios iniciais, mas são

de exercícios físicos e evitar o estresse

promissores. Um dos grupos já conseguiu

ajudam a saúde do organismo como um

converter o tipo B em O, o que permiti-

todo”, completa a hematologista Ana Pau-

ria o aumento do estoque de sangue nos

la Costa Nunes da Cunha Cozac, assesso-

bancos de doação [leia mais sobre doação de

ra médica do Grupo de Hematologia do

sangue nas páginas 34 e 35].

Fleury Medicina e Saúde.

Futuro
Um dos maiores desafios dos cientistas
é criar o sangue artificial. “Essas pesquisas atendem interesses de grupos como
testemunhas de Jeová, por exemplo, que
não aceitam a doação de sangue”, explica

No dia a dia, as pessoas não
se lembram do sangue. “É um
tecido tão fundamental que o
organismo sacrifica todo o resto
antes dele”, diz Rizzatti
SAÚDE EM DIA
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gravidez

Gravidez
mais segura

shutterstock

Para assegurar uma gestação
saudável, é preciso dar atenção a um
fator fundamental: a compatibilidade
sanguínea entre a mãe e bebê

20

a

gravidez é um momento único. Para
viver plenamente esse período, assegurando o desenvolvimento saudável
do bebê, é necessária a realização do

pré-natal. Entre todos os benefícios desse acompa-

nhamento está o fato de que permite ao obstetra
detectar um problema conhecido como doença hemolítica perinatal (DHPN), causada pela incompatibilidade sanguínea entre a mãe e o bebê.
A incompatibilidade relacionada ao sistema sanguíneo ABO, apesar de ser a mais comum, raramente afeta o bebê e não exige tratamento durante

Diagnóstico e acompanhamento

a gestação. Por outro lado, a incompatibilidade san-

Os cuidados da mulher em relação à DHPN devem

guínea, que ocorre quando a mãe é RhD negativo e

começar antes mesmo da gestação, ao conhecer seu

o bebê é RhD positivo, pode causar sérios proble-

tipo sanguíneo - ABO e Rh - assim como a do seu

mas. “Nesses casos, a mãe, por não expressar o an-

parceiro. Todas as gestantes devem realizar, além

tígeno D presente nas hemácias fetais, o reconhece

da tipagem sanguínea, a pesquisa de anticorpos ir-

como estranho e passa a produzir anticorpos anti-

regulares, ou coombs indireto, como habitualmente

D (sistema Rh), que têm a capacidade de destruir

é chamado, já na primeira consulta do pré-natal.

as hemácias do bebê (RhD positivas)”, explica Ana

Este teste é simples; e é realizado por meio de co-

Paula Costa Nunes C. Cozac, assessora médica do

leta de uma amostra de sangue materno. “Se o re-

Grupo de Hematologia do Fleury.

sultado for negativo, ele deve ser repetido na 28a

Como esses anticorpos são formados, em geral,

SAÚDE EM DIA

O pré-natal é fundamental
para garantir a boa saúde
da mãe e do bebê. E para
detectar se há alguma
incompatibilidade entre o
fator Rh de ambos

semanas de gestação”, afirma Cristina.

no final do terceiro trimestre gestacional, não são

No caso de um coombs indireto positivo, é ne-

capazes de causar a doença hemolítica perinatal

cessário o acompanhamento da evolução do título

na primeira gestação. Entretanto, no caso de uma

do anticorpo, ou seja, sua quantificação, repetindo

segunda gravidez de um bebê Rh positivo, a mãe

o exame mensalmente. “Com isso, o médico ve-

previamente exposta ao antígeno D tem sua me-

rifica, de forma indireta, o risco de ocorrência da

mória imunológica ativada, determinando a rápida

doença no bebê”, diz Ana Paula.

produção de anticorpos específicos, podendo pro-

Além dos cuidados anteriormente citados, para

vocar anemia fetal e, consequentemente, acúmulo

gestantes RhD negativas é fundamental a realiza-

de bilirrubina, o que pode levar à icterícia. “O bebê

ção da imunoglobulina anti-D, popularmente co-

pode desenvolver vários graus de anemia – leve,

nhecida como “vacina Rh”, na 28a semana de gesta-

moderada e grave –, e cabe ao obstetra monitorar

ção e até 72 horas depois do parto. “A DHPN existe

essa evolução”, esclarece Cristina Pessoa, hemote-

e pode, eventualmente, configurar um problema

rapeuta do Instituto Fernandes Figueira. Se não for

grave para o bebê. Porém, com tantas ferramentas

tratada corretamente, a DHPN pode causar, além

de prevenção disponíveis, é absolutamente possível

da anemia, deficiência mental, surdez e paralisia

contorná-la e dar à luz bebês perfeitamente saudá-

cerebral pelo excesso de bilirrubina, que é tóxica

veis. É por isso que um pré-natal bem feito torna-

para o sistema nervoso.

se essencial”, conclui Ana Paula Cozac.
SAÚDE EM DIA
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infância

A cor
da saúde

p

ara a mãe, nada é mais agradável do que entrar em contato com
a pele de seu filho, acariciando-o,
abraçando-o. E estar em contato

com a pele do recém-nascido significa mais
do que lhe propiciar as primeiras experiências
e sensações: permite também observar alterações que podem indicar algum problema de
saúde. Um exemplo importante é a icterícia
neonatal. Este quadro, representado por um
tom amarelado na pele logo ao nascer, afeta
60% dos bebês nascidos aos nove meses de
gestação e 80% dos prematuros. “A icterícia,
na maior parte das vezes, é uma condição fi-

22
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ocasionada pela imaturidade do bebê para o
processamento da bilirrubina”, explica Ana

fotos: shutterstock

A icterícia em bebês
recém-nascidos
pode não ser sinal de
um problema de
saúde. A boa notícia
é que, quando
necessário,
o tratamento
é simples

siológica, portanto natural do recém-nascido,

Paula Cozac, assessora médica do Grupo de
Hematologia do Fleury Medicina e Saúde.
À medida que as hemácias fetais passam
por um processo de envelhecimento, que é
natural, vão liberando um pigmento amarelo

a deposição do pigmento no cérebro pode

chamado bilirrubina, que é metabolizado no

trazer complicações neurológicas. “Quando

fígado. Como os recursos necessários para

os níveis de bilirrubina são críticos, o médi-

esse metabolismo ainda são imaturos no re-

co neonatologista pode indicar a fototerapia,

cém-nascido, o pigmento se acumula e, dessa

conhecida como banho de luz, para auxiliar a

forma, pode provocar icterícia. A coloração

excreção da substância”, explica a hematolo-

amarelada da pele habitualmente se torna vi-

gista. A exposição à luz altera a estrutura quí-

sível cerca de 24 horas depois do nascimento

mica do pigmento, que se torna mais solúvel e

e sua máxima intensidade ocorre entre o ter-

mais facilmente eliminado.

ceiro e o quinto dia de vida. Em casos que não

A icterícia fisiológica desaparece, em mé-

estão relacionados a doenças, à medida que o

dia, entre o sétimo e o décimo dia de vida.

bebê vai adquirindo capacidade de processar a

Em algumas situações, pode se prolongar por

bilirrubina – o que acontece com aproxima-

até 28 dias desde o nascimento, na presença

damente uma semana de vida –, o pigmento

de fatores predisponentes, como, por exem-

regride a níveis normais sem que seja neces-

plo, em descendentes de asiáticos e de pes-

sária qualquer intervenção médica.

soas procedentes da costa do Mediterrâneo.

No entanto, a icterícia do recém-nascido

O aleitamento materno exclusivo também

pode ter consequências indesejadas se a bilir-

pode aumentar a duração da icterícia natural,

rubina atingir um nível muito elevado, pois

até a sexta semana de vida.
SAÚDE EM DIA
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casos, pode ser necessária uma modalidade
de transfusão sanguínea que substitui cerca
de 85% do sangue do bebê, a qual tem por
objetivo principal a remoção do excesso de
bilirrubina na circulação fetal, minimizando
seus efeitos tóxicos.
É importante que o tipo sanguíneo dos
pais seja conhecido desde o início da gestação, para que seja possível prever a ocorrência
de incompatibilidade sanguínea entre mãe e
feto. Se existe esta possibilidade, é recomendado monitorar a produção de anticorpos na

Cuidando da
mãe e do bebê
Para a determinação do tipo sanguíneo, o Fleury oferece
às futuras mamães um exame altamente preciso, o que é
um diferencial da marca. A técnica utiliza duas metodologias
distintas, o que diminui muito a probabilidade de tipagens
errôneas. Quando o resultado é RhD negativo em ambas,
é realizada ainda uma terceira metodologia complementar.
O Fleury também realiza de maneira pioneira a dosagem de
subclasses de IgG, que tem por finalidade verificar, de forma
indireta, a capacidade do anticorpo materno para destruir a
hemácia do feto. Todos esses exames podem ser realizados
em qualquer Unidade Fleury e nenhum deles requer preparo.

mãe durante a gestação, por meio de um exa-

fotos: shutterstock

me chamado coombs indireto, capaz de idenA prevenção da doença hemolítica perina-

não somente as que apresentam RhD negati-

tal em mulheres que apresentem o exame de

vo, devem fazer o coombs indireto na primeira

coombs indireto negativo é feita por meio de

consulta pré-natal e na 28ª semana de gesta-

aplicações de imunoglobulina humana anti-

ção. Se o primeiro exame já for positivo, será

Rh(D), que destrói as hemácias fetais na cor-

necessário repeti-lo ao longo dos meses, para

rente sanguínea da mãe, de modo a impedir

avaliar se a quantidade de anticorpos está au-

que ela seja sensibilizada e produza anticorpos

mentando, o que pode levar à doença hemolí-

anti-Rh(D). A passagem das células fetais para

tica perinatal”, explica Ana Paula.

a circulação materna tem maior probabilidade

Quando o surgimento da icterícia é muito

A doença hemolítica perinatal é uma das

precoce – ou seja, antes de 24 horas de vida

causas mais comuns de icterícia patológica do

– ou sua permanência é prolongada, é im-

recém-nascido. Durante a primeira gestação de

de acontecer no final do segundo trimestre e

portante estar atento à possibilidade de causa

uma mulher RhD negativo, em que o feto seja

no momento do parto, razão pela qual deve ser

patológica. A mesma recomendação é válida

RhD positivo, a passagem das hemácias do feto

administrada uma dose de imunoglobulina

quando o nível de bilirrubina é muito elevado.

para a circulação materna estimula a gestante a

por volta da 28a semana de gestação, e outra até

Uma série de doenças pode estar relacionada

desenvolver anticorpos contra o fator Rh des-

72 horas após o parto, no intuito de resguardar

à gênese da icterícia no recém-nascido, como

sas hemácias. Isso não costuma ser um proble-

o feto na próxima gravidez.

defeitos genéticos da hemoglobina ou das

ma grave nessa gestação, já que tal produção

Assim, a ocorrência de icterícia em bebês

proteínas envolvidas no metabolismo da bi-

leva tempo, e não chega a causar dificuldades

nos primeiros dias de vida não deve gerar an-

lirrubina, infecções de transmissão materno-

ao bebê. Porém, na segunda gravidez, a gestan-

gústia nos pais, uma vez que, na maioria das

fetal, e incompatibilidade sanguínea entre a

te já está sensibilizada pela gestação anterior e

vezes, o sinal representa um processo natural

mãe e o bebê. “A incompatibilidade sanguínea

– se o feto for novamente RhD positivo – a

nessa faixa etária. No entanto, deve sempre

entre a mãe e a criança provoca uma destrui-

produção de anticorpos será rápida o suficiente

inspirar a atenção médica, para que sejam ins-

ção maciça das células vermelhas do sangue,

para atravessar a barreira placentária, atingir

tituídas intervenções adequadas no momento

chamada de doença hemolítica perinatal. A

a circulação do feto e destruir suas hemácias,

certo, quando necessárias.

situação clássica de incompatibilidade é o feto

causando-lhe anemia e icterícia.

com RhD positivo e a mãe com RhD negativo”, explica Ana Paula.
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tificar e quantificá-los. “Todas as gestantes, e
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Nesses casos, o tratamento inclui fototerapia de maneira intensiva. Porém, em alguns
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alimentação

é

melhor prevenir do que reme-

cesso de peso não é sinal de ausência de

diar. Alimentar-se bem e de for-

anemia. “Uma mulher pode ter engorda-

ma saudável é um bom começo

do por ingerir massas demasiadamente e,

para se evitar a anemia. O apare-

ao mesmo tempo, ser anêmica por ter um

cimento de sintomas como fraqueza, cansa-

sangramento menstrual excessivo”, exem-

ço, indisposição, desânimo e palidez podem

plifica a hematologista Maria Stella Figuei-

indicar um quadro de anemia.

redo, chefe da disciplina de Hematologia e

Esses e outros sintomas podem surgir

Hemoterapia da Universidade Federal de

pela diminuição da hemoglobina, pig-

São Paulo (Unifesp). Outro aspecto impor-

mento avermelhado que está dentro da

tante a se ressaltar é que os sintomas que

hemácia ou do glóbulo vermelho e que é

caracterizam a anemia também ocorrem

responsável por levar o oxigênio dos pul-

em outras doenças. Por isso, a avaliação

mões para todas as células do organismo.

de um médico experiente e a investigação

Para produzir a hemácia, a medula óssea

laboratorial minuciosa são fundamentais

necessita de vários nutrientes, principal-

para possibilitar o diagnóstico correto.

mente ferro, vitamina B12 e ácido fólico.

Como veremos a seguir, cada fase da vida

Quando algum deles está diminuído, uma

caracteriza-se por aspectos que demandam

das consequências é a anemia.

cuidados específicos e é preciso estar aten-

A principal carência nutricional que
provoca anemia é a de ferro. De fato, ela
é a causa mais frequente da doença, que

thinkstock

dentro e por fora
A anemia pode aparecer em qualquer
idade. Para tentar evitá-la são
necessários alguns cuidados simples

26

SAÚDE EM DIA

Fleury sugerem algumas dicas.

mina B12 ou de ácido fólico, embora estas

Crianças: alimentação
balanceada

sejam mais raras. Mesmo assim, a falta

Dados do Ministério da Saúde mostram

de ingestão raramente é a única justifi-

que 21% das crianças brasileiras, com

cativa do problema. “Ao comer um bife,

menos de cinco anos de idade, têm ane-

geralmente, a pessoa assimila uma boa

mia. Prematuros podem nascer com pro-

dose de ferro”, explica a hematologista

pensão à anemia, porque é no último tri-

Maria de Lourdes Chauffaille, assesso-

mestre da gestação que sua reserva, ou

ra médica do Grupo de Hematologia do

estoque de ferro, é formado. A parasitose

Fleury Medicina e Saúde.

também é uma causa de anemia e ocorre

também pode ocorrer pela falta de vita-

Saudável por

to a essas mudanças. Os especialistas do

Nos adultos, usualmente a falta de fer-

como consequência da ingestão de água

ro ocorre por perda prolongada de sangue,

e/ou alimentos contaminados. Porém, é

seja por irregularidade na menstruação,

sempre bom prestar atenção na compo-

nas mulheres, ou decorrente de alguma le-

sição da dieta: “Depois dos seis meses, a

são no esôfago, no estômago ou no intesti-

criança precisa de uma alimentação mais

no. Sangramento por conta de uma úlcera,

diversificada, além da amamentação. Mas

por exemplo, pode passar despercebido.

há crianças que gostam muito de leite e

Daí a importância de investigar precisa-

substituem as refeições pela mamadeira

mente a causa da anemia. E, atenção: ex-

e, por isso, desenvolvem anemia”, explica
SAÚDE EM DIA
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boas reservas vitamínicas e um nível adequado

guns sinais de anemia são palidez da pele e

Mulheres: cuidados também
na gestação

das mucosas, irritabilidade, desânimo, falta

Segundo o Ministério da Saúde, 29,4% das

de Lourdes. Por segurança, porém, faz parte do

de apetite, apatia e dificuldade de aprendi-

mulheres entre 15 e 49 anos no país têm

pré-natal a suplementação de ferro e de outros

zagem. Além disso, o sistema imunológi-

anemia. A mulher deve ficar sempre atenta

nutrientes durante a gravidez, justamente para

co pode ficar comprometido, o que deixa a

ao seu ciclo menstrual e procurar um mé-

repor as necessidades aumentadas durante essa

criança mais vulnerável a contrair infecções.

dico em caso de sangramento excessivo. Se

fase. “A gestante pode apresentar enjoo, aversão

É preciso oferecer uma alimentação varia-

for o caso, é necessário pensar também em

a determinados alimentos e deixar de comer os

da a partir dos seis meses de vida com leite,

perdas de sangue pelo trato gastrointesti-

nutrientes de que precisa ”, diz a hematologista.

frutas e papas salgadas que contenham, por

nal. Mas é durante a gestação, principal-

Apesar dessas considerações, o médico expe-

exemplo, carne ou frango, diversos tipos de

mente durante o terceiro trimestre, que ela

riente percebe quando a gestante necessita de

folhas verdes, legumes, gema de ovo cozido,

fica mais vulnerável, pois a maior parte de

investigações adicionais para detectar outras

entre outros. O ideal é não bater muito a pa-

suas reservas de ferro é destinada ao bebê

causas de anemia.

pinha e, se possível, só amassar com o garfo.

que está se formando. De acordo com a Or-

“É importante que a criança sinta o sabor de

ganização Mundial da Saúde (OMS), entre

Na terceira idade...

tudo que compõe a dieta”, explica Carla Ya-

20% a 40% das gestantes no Brasil apresen-

Segundo a OMS, 10% das pessoas com mais de

mashita, nutricionista do Programa de Ges-

tam anemia. “A gestante pode passar bem

65 anos têm anemia. Em geral, nessa faixa etária a

tão da Saúde do Fleury.

pela gravidez, se já iniciou a gestação com

pessoa só descobre o problema porque vai ao mé-

Janete Kamikawa, pediatra do Fleury. Al-

de hemoglobina”, explica a hematologista Maria

dico acompanhar alguma outra doença, crônica
ou não. “Não se pode admitir que um indivíduo,
somente por ser idoso, possa ter anemia. É preciso investigar a causa”, afirma Maria de Lourdes.
O motivo mais comum é a perda de sangue por
lesão no aparelho digestivo. Além disso, deve-se
considerar a possibilidade de a absorção do ferro ser afetada por algum medicamento, já que é
comum que, nesta fase da vida, seja necessário
o uso de diversos medicamentos. Por isso, vale
ficar atento a todos os aspectos envolvidos “Em
alguns casos, por causa de problema de dentição
ou de deglutição, a pessoa pode rejeitar carne”,
lembra a nutricionista Carla Yamashita. Nesse
caso, a recomendação é oferecer uma alimentação pastosa, com carne moída, frango desfiado,

thinkstock

feijão amassado e folhas batidas.
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O que não
pode faltar
no seu prato
A maior fonte de ferro é mesmo
a animal: carnes em geral.
A nutricionista Carla Yamashita
explica que esse tipo de
alimento oferece uma parte
do ferro que comemos,
mas que é muito melhor
absorvido pelo organismo.
As fontes vegetais incluem
os cereais, leguminosas
e as folhas verdes escuras.
A beterraba, ao contrário
do que diz o senso comum,
não é considerada uma fonte
importante de ferro.
Os vegetarianos geralmente
conseguem suprir suas reservas
de ferro com ovos, lácteos
e outros alimentos de origem
animal, além dos vegetais.
Já os de dieta mais restrita
devem fazer acompanhamento
médico para verificar a
necessidade de suplementação.
Pois, como exemplo, a vitamina
B12 está presente apenas
em produtos de origem animal.
Além disso, vale a pena facilitar
a absorção do ferro da dieta,
evitando consumir suas fontes
em conjunto com café,
chocolate, chá verde, chá preto
e produtos com cálcio, como os
lácteos. Já a vitamina C melhora
a absorção do ferro. Vale a pena
investir em limão na salada ou
em um suco de laranja feito na
hora para acompanhar o feijão.

Teste seu conhecimento sobre anemia e outros assuntos em: http://www.fleury.com.br/
Clientes/SaudeDia/Quiz
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vida saudável

c

Pressão

onviver com uma doença

dos alimentos industrializados, já na

crônica com tranquilidade é

gôndola do supermercado.

possível, mas exige cuidados

Em casa, há muitas maneiras de redu-

constantes. É preciso sem-

zir o consumo de sal sem que a comida

pre estar atento e, por vezes, mudar al-

fique sem graça. Além de cozinhar com

guns hábitos. Cerca de 59,5 milhões de

menos ou nenhum sal, vale a pena inves-

brasileiros convivem com pelo menos

tir na substituição por outros temperos,

uma doença crônica, segundo a Pesqui-

como cebola, alho, temperos verdes e

sa Nacional por Amostra de Domicílios

ervas. Mas preste atenção nestas trocas,

(PNAD) 2008, divulgada em março deste

principalmente se os temperos forem in-

ano pelo Instituto Brasileiro de Geogra-

dustrializados. A maioria contém sódio

fia e Estatística (IBGE). A pesquisa apon-

na composição. Na hora do preparo da

tou também que a doença crônica mais

comida, o apoio familiar é outro ‘condi-

comum entre os brasileiros é a hiper-

mento’ importante, já que não é muito

tensão. Pensando neste público, os es-

prático cozinhar a comida do hipertenso

pecialistas do Fleury Medicina e Saúde

à parte. “Por isso, é melhor colocar o sal

listaram cinco perguntas que uma pes-

no prato”, recomenda Rosana.

soa com hipertensão deve se fazer para
sentir-se sempre bem e saudável.

Como deve ser a minha
alimentação?

Fora de casa, o controle fica mais difícil. Em boa parte dos restaurantes, é
possível pedir que a comida venha sem
sal. Em lugares onde o cliente faz seu
prato, a dica é comer mais salada e tem-

O cuidado mais importante que o hi-

perar o prato à mesa, mas sem exageros.

pertenso precisa ter é com a ingestão de

Outro cuidado importante é com a

sal. “Hipertensos devem ingerir até 5 g

ingestão de água. Em alguns casos, o

de sal por dia”, recomenda a enfermei-

hipertenso precisa até controlar a quan-

ra Rosana Schneider, coordenadora do

tidade de líquido que toma. É preciso

Programa de Gestão de Doenças Crô-

consultar o médico para que a avaliação

nicas do Fleury Medicina e Saúde. “Não

seja feita caso a caso.

é necessário reduzir o consumo a zero,
até porque muitos alimentos já vêm salgados, mas é preciso estar atento”, diz
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a enfermeira. O sal é uma das maiores
fontes de sódio, um elemento que cumpre funções importantes no organismo,
mas precisa ser ingerido com moderação
para não prejudicar a pressão arterial. O
shutterstock

Alguns cuidados
permitem que
o hipertenso
conviva com o
problema com
tranquilidade

valor recomendado de ingestão diária de
sódio é em torno de 2 g. É importante
prestar atenção a esse dado nos rótulos
SAÚDE EM DIA
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vida saudável
E, por fim, se o hipertenso tem qui-

ganha uma circulação mais efetiva”, diz

de massa corporal (IMC), ou seja, todo

linhos a mais que o normal, é preciso

Rosana. Em casos de hipertensão mais

o contexto de saúde da pessoa. Preocu-

pensar em uma dieta para redução de

grave, porém, é preciso liberação médica

pado em medir a pressão, o hipertenso

peso. “Vários estudos mostram que essa

para a prática de qualquer atividade. É o

pode acabar deixando de cuidar dos ou-

redução tem um impacto significativo

médico quem vai acompanhar o estado

tros fatores que favorecem a boa convi-

na pressão arterial”, lembra Rosana. Em

de saúde da pessoa, adaptar a medicação

vência com a doença.

muitos casos, isso já significa reduzir a

e, se for o caso, indicar o tipo e frequên-

medicação para o controle da pressão,

cia de atividade adequados.

além de diminuir o risco de outras complicações, até as cardiovasculares.

Pratico atividades físicas
adequadas ao meu perfil?

Tenho visitado meu
médico regularmente?

Tenho tomado a
medicação corretamente?
Nem todo hipertenso precisa tomar remédio para controlar a pressão arterial.

Mais importante que medir a pres-

Quem determina essa necessidade é o

são de tempos em tempos é consultar

médico. “Em graus mais leves, é possí-

“Todo hipertenso pode fazer atividade

o médico com regularidade. “O estres-

vel fazer o controle com dieta, controle

física”, diz a enfermeira Rosana Schnei-

se com a medição pode até atrapalhar

do peso e atividade física”, diz Rosana.

der. O ideal é manter um hábito regu-

o tratamento”, diz Rosana. O médico é

Mas, sendo necessário, é importante se-

lar de, pelo menos, uma caminhada de

quem deve orientar quando é necessá-

guir rigorosamente a indicação médica.

30 minutos, cinco vezes por semana. A

rio medir a pressão. Quando avalia o hi-

Um dos principais problemas da hi-

prática ajuda na redução de peso e de

pertenso, ele investiga não só o valor da

pertensão é que se trata de uma doen-

pressão, além de trazer bem-estar geral

pressão, mas também a redução de peso,

ça em geral assintomática. A pessoa

ao hipertenso. “Ele se sente mais ativo e

o uso da medicação, o valor de índice

não sente nada característico até que o

problema já esteja em estágio avançado.
“Ouve-se que a pessoa tem dor de cabeça, cansaço, peso nas pernas, palpitação, mas não necessariamente esses
sintomas estão relacionados com a hipertensão”, alerta Rosana. Essa ausência
de sintomas faz com que muitos hipertensos diminuam a medicação por conta
própria uma vez que a sensação de bemestar aumente. Por isso, é importante

imagens: shutterstock

Quem tem hipertensão
deve se consultar
com um médico
regularmente. Ele é
o profissional que vai
determinar uma boa
dieta, se a pessoa pode
fazer atividade física
e se vai ou não tomar
alguma medicação

seguir a orientação médica à risca.

A hipertensão arterial
pode levar a alguma
complicação?
Sim. Entre as possíveis complicações
da hipertensão estão o acidente vascular cerebral (AVC), a doença arterial
coronariana, que pode culminar com o
infarto, a insuficiência cardíaca, a insuficiência renal e as doenças vasculares
periféricas, como obstruções de vasos
em membros inferiores, por exemplo.
Todas elas são preocupantes porque
podem gerar incapacitação. Daí a importância do acompanhamento médico
adequado desde o diagnóstico.
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solidariedade

um ato de
solidariedade

A doação de sangue pode ajudar e muito a vida
de quem recebe. Descubra se você pode ser doador
e quais são os requisitos básicos para isso

a

reposição dos estoques de sangue

doação pode beneficiar até três pacientes, já que

dos serviços de hemoterapia tem a

o sangue total doado é fracionado, gerando, habi-

finalidade de atender à demanda de

tualmente, três hemocomponentes”, explica Ana

transfusões provenientes de grandes

Paula Costa Nunes Cozac, médica do Grupo de

cirurgias, transplantes de órgãos, entre outras

Hematologia do Fleury Medicina e Saúde.

situações. O sangue é considerado um mate-

Logo após a coleta, a bolsa de sangue é submeti-

rial biológico insubstituível e seu fornecimento

da a procedimentos que possibilitam a separação

dependente do ato solidário da doação. “Doar

dos componentes – as hemácias ou glóbulos ver-

sangue não causa prejuízo ao doador. Uma única

melhos, o plasma e as plaquetas –, os quais serão utilizados para três diferentes finalidades. “A
importância da doação é inquestionável”, afirma
Joselito Bomfim Brandão, diretor médico do Serviço de Hemoterapia do Hospital Alemão Oswal-

Onde doar
[]H
 ospital Alemão Oswaldo Cruz

www.hospitalalemao.org.br./haoc
[]H
 ospital Sírio-Libanês
www.hospitalsiriolibanes.org.br
[]H
 ospital Samaritano
www.samaritano.org.br
[]H
 ospital Santa Catarina
www.hsc.org.br
[]H
 ospital Moinhos de Vento
www.hospitalmoinhos.org.br
[]N
 o site do Ministério da Saúde e no da
Fundação Pró-Sangue, é possível encontrar
uma lista com hemocentros de todo o Brasil:
http://portal.saude.gov.br
[]w
 ww.prosangue.sp.gov.br

[ ] Há algum problema que impeça a doação?

intenção de ajudar o próximo.

Indivíduos com doença cardíaca, renal ou pulmonar,
diabéticos, que já tiveram algum tipo de câncer,
além dos portadores de doenças infecciosas, como
chagas, hepatite B e C, HIV e sífilis, não podem doar.
[ ] Quem tem tatuagem pode doar sangue?
É permitida a doação, desde que a tatuagem tenha
sido feita há mais de um ano.
[ ] A doação pode engrossar ou afinar o sangue?
Ela não provoca alterações no sangue, desde que
sejam respeitados os intervalos entre as doações.
[ ] Mulheres podem doar durante o período menstrual?
Sim, desde que estejam sentido-se bem.
[ ] Qual deve ser o intervalo entre doações?
Homens podem doar a cada dois meses. Já as
mulheres podem fazê-lo a cada três.
[ ] Para doar sangue é necessário estar em jejum?
O doador deve estar bem alimentado. Recomendase evitar alimentos gordurosos nas quatro horas
que antecedem a doação.

Para ser um doador, é necessário cumprir algumas exigências, como ter entre 18 e 65 anos, pesar
mais de 50 kg, e não fazer uso de drogas ilícitas.
Antes da doação, há uma entrevista que avalia os
aspectos que podem oferecem riscos tanto para o
doador quanto para o receptor. São avaliados ainda sinais vitais como pressão arterial e frequência
cardíaca e, por meio de uma pequena picada na
ponta do dedo, é verificado se há anemia.
“Para ser doador de sangue, qualidades como
responsabilidade e honestidade são essenciais

Paula Cozac. Segundo Joselito Brandão, a falta de
conhecimento sobre o assunto ainda causa resisência em doar. “Este é um procedimento seguro
e a doação não prejudica a saúde; pelo contrário,
faz muito bem para o espírito”, conclui o médico.

Informações sobre
doação de sangue

do Cruz. Para ele, este é um ato altruísta, com a

Requisitos básicos

fotos: thinkstock

acarretar grave prejuízo ao receptor”, aponta Ana

uma vez que a omissão de informações pode
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sustentabilidade

Exemplo de
sustentabilidade
O descarte correto de resíduos ajuda a proteger
o meio ambiente e a saúde da população

p

reocupado com a sustentabilidade, o
Fleury Medicina e Saúde atua de forma responsável com relação ao meio
ambiente. Dentre as muitas atividades do Fleury, uma delas é a realização

de exames laboratoriais. E muitos destes exames
acabam gerando resíduos que precisam de descarte apropriado, ambientalmente responsável e
correto. “Em um laboratório de análises clínicas
são gerados diversos resíduos, como materiais
químicos, objetos perfurocortantes e lixo comum”, afirma Maria Teresa Ghiringhello, gerente

O Fleury sempre se
preocupou com o
descarte de resíduos
de exames. E também
desenvolve outros
programas de
reciclagem na empresa,
como a coleta seletiva

de Controle de Qualidade Técnica e Processos do
Fleury. Por isso, é fundamental seguir as determinações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que define critérios específicos
para o descarte de cada resíduo. “O procedimento
para os perfurocortantes, por exemplo, é o descarte em recipientes rígidos e resistentes, geralmente caixas de papelão diferenciadas, para evitar qualquer acidente”, explica Daniel Marques
Périgo, gerente de Sustentabilidade do Fleury.
Materiais infectantes são descartados em sacos plásticos de cor branca leitosa, que contém o
símbolo que representa esse tipo de resíduo. “Daí
em diante, o caminho da coleta e tratamento varia conforme a legislação estabelecida e as alternativas disponíveis em cada município. Na cidade de São Paulo, por exemplo, existem empresas
consorciadas que fazem a coleta dos resíduos e
levam o material para uma central de tratamento no bairro do Jaguaré, também contratada pelo
município, para reduzir o risco de contaminação.
Lá os resíduos são triturados, passam pelo pro-

shutterstock

cesso de desativação eletrotérmica e, por fim, são
depositados em aterros sanitários”, completa Périgo. Resíduos químicos também passam por um
processo específico: são segregados e depositados em frascos de vidro ou bombonas plásticas,
identificadas e acompanhadas por uma ficha que
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sustentabilidade
garante sua rastreabilidade até o abrigo de coleta,
de onde prosseguem para incineração.
As primeiras ações promovidas pelo Fleury para
melhorar o descarte de resíduos datam de 1997,
quando foi criado um grupo de gerenciamento que padronizava o procedimento. “Junto com
essa preocupação teve início a construção da sede
técnico-administrativa no Jabaquara, momento
perfeito para criar uma estrutura dedicada ao tra-

Em busca da
sustentabilidade, o
Fleury investe em novos
exames e formas de
coleta, que geram cada
vez menos resíduos

tamento dos resíduos”, relembra Daniel Périgo.

que traz mais conforto. Além disso, o período de

O que permite o funcionamento desse sistema

resultado continua sendo o mesmo e também há

é a licença ambiental obtida por meio da Compa-

uma diminuição do material de descarte”, conta

nhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).

Maria Teresa. Com isso, houve redução de 25%

“O cuidado é tão grande que em áreas como a

dos tubos coletados, o que significa, em números

microbiologia, todo resíduo é autoclavado dire-

absolutos, 735 mil tubos a menos por ano. Para

tamente no setor, para evitar circulação do ma-

completar, o setor de Enfermagem consegue oti-

terial pelo laboratório”, conclui Périgo.

mizar o tempo de atendimento e 7.350 kg de material infectante deixam de ser descartados.

Outras ações

Segundo o médico Luiz Carlos da Fonseca e
Silva, chefe da Unidade de Tecnologia da Orga-

Desde 1998, o Fleury trabalha a coletiva seleti-

nização em Serviço de Saúde da Anvisa, os pro-

va. Enquanto produtos recicláveis, como papel,

blemas causados pelo descarte inadequado de

isopor e vidro, são enviados para reciclagem, a

resíduos da área da saúde são muitos, dentre eles

metodologia utilizada para o tratamento de resíduos infectantes é a autoclavagem. O procedimento consiste em esterilizar resíduos sólidos
infectantes combinando calor, pressão e umidade por tempo prolongado, tornando inativos os
microorganismos patogênicos presentes no lixo.
Na sequência, esse material é triturado e encaminhado como resíduo comum.
a contaminação do solo, lençol freático e rios, e
a potencial transmissão de doenças. “No caso do
sangue, o laboratório coleta amostras, que são
divididas e processadas em equipamentos com
produtos químicos. É preciso realizar o correto
descarte de todos os materiais envolvidos nessa
operação”, afirma Silva.
Na busca por sustentabilidade, o Fleury investe em novos exames e formas de coleta que
minimizem a geração de resíduos. Foi desenvolvido pelo Laboratório Central do setor técnico do
Jabaquara, em São Paulo (SP), um projeto que reduz o número de tubos de sangue coletados por
importante para nós e trouxe diversos benefícios.
Com esse novo método, o cliente ganha tempo, e
menos sangue é retirado do corpo para análise, o
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pessoa, durante um exame. “Foi um passo muito
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espaço Fleury

Pela
comodidade
do cliente

Fleury no
celular
e iPad
shutterstock

>

Depois de ter sido a
primeira empresa do mundo a

shutterstock

a s ú lt i m a s nov i da de s e m saú de e e x a m e s

Consulta nutricional

fornecer resultados de exames pela internet e de

A síndrome metabólica, também conhecida como síndrome X, é definida

tornar seu website uma das maiores referências

como um conjunto de alterações orgânicas resultantes da ação ineficiente

em informações sobre o tema medicina e saúde

da insulina: um hormônio produzido pelo pâncreas, cuja principal função

no país, o Fleury inova mais uma vez ao criar uma

é retirar a glicose do sangue e levá-la às células, além de estar envolvido

versão específica desse canal de comunicação

em uma série de outras vias do metabolismo, inclusive o processamento

para aparelhos de celular e iPad destinada a seus

das gorduras. “Quase 30% dos homens na faixa etária dos 42 aos 44

clientes. “Com essa iniciativa, ampliamos ainda

anos que apresentam obesidade abdominal desenvolvem síndrome

mais as formas de acesso que nossos clientes

metabólica. Esse quadro aumenta o risco de doenças como infartos

têm a informações como resultado de exames,

cardíacos e acidentes vasculares cerebrais, além de distúrbios dos vasos

serviços e endereços de nossas Unidades de

sanguíneos periféricos”, alerta Carla Yamashita, nutricionista do Fleury.

Atendimento”, afirma William Malfatti, gerente

Os dados obtidos a partir de uma amostra de 260 indivíduos avaliados

sênior corporativo de Comunicação do Fleury.

na consulta nutricional do serviço de Check-Up do Fleury, entre janeiro

“Nosso objetivo constante é oferecer ao nosso

e junho de 2009, revelaram que 81,5% dos homens com diagnóstico de

cliente facilidades que o ajudem a cuidar de sua

síndrome metabólica apresentaram hipertensão arterial. A importância da

saúde no dia a dia, adotando os recursos mais

síndrome é uma das razões pelas quais o serviço de Check-Up do Fleury a

avançados que existem”, salienta o executivo.

inclui uma consulta nutricional, realizada na mesma data do retorno com

Para garantir melhor visualização, o site foi

o clínico, com objetivo de orientar a alimentação do indivíduo de acordo

adaptado para todos os formatos de celulares.

com os riscos de saúde apurados durante a avaliação global.

O Fleury Medicina e Saúde é o
único centro diagnóstico que
disponibiliza todas as provas
funcionais endocrinológicas.
Tratam-se de exames indicados
para avaliar o funcionamento
das glândulas endócrinas, como
pâncreas, tiróide, hipófise e
adrenal. Para tanto, requerem
a administração de soluções
padronizadas como as soluções
orais usadas nas provas de
sobrecarga de glicose, ou de
medicamentos, a exemplo
das substâncias sintéticas
que imitam hormônios e
produzem na glândula respostas
que permitem estudar seu
funcionamento. Geralmente,
esse tipo de avaliação requer
internação, para a administração
desses compostos, repouso,
monitorização de dados vitais
e coletas seriadas de sangue.
No entanto, o Fleury oferece um
espaço especial e uma equipe
treinada para o desempenho
adequado de todas as etapas
de uma prova funcional. “Nossa
tradição em endocrinologia
nos permite realizar todas
as provas em ambiente nãohospitalar, com conforto e
tranquilidade para os clientes,
além de segurança e garantia de
qualidade dos resultados”, diz o
endocrinologista do Fleury, Rocio
Riatto Della Coletta. “Contamos
com a presença constante do
endocrinologista durante todo
o período do exame”, explica
Maria Beatriz Hadler, gerente
médica do Atendimento do
Fleury. Os exames podem
ser realizados de segunda a
sábado, nas Unidades Paraíso
e Ibirapuera, em São Paulo (SP).
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espaço Fleury
Avaliação on-line
já disponibiliza a avaliação dos resultados do exame através de

Prevenindo o
câncer de mama

videoconferência. Neste serviço, o médico comenta on-line os

O Fleury está inaugurando um novo serviço para

resultados e aconselha o cliente. O mesmo pode acontecer com

ajudar as mulheres na detecção precoce do câncer

a consulta nutricional, na qual o cliente recebe uma orientação

de mama. “Trata-se de uma avaliação direcionada

Sem tempo para buscar o resultado do seu check-up? O Fleury

thinkstock

alimentar, de acordo com os riscos de saúde apurados nos
resultados, e são estabelecidas metas, que serão acompanhadas
pela equipe de nutrição do Fleury. “O foco do check-up é a
a alimentação correta. Nosso objetivo é estimular a mudança
de hábitos que trazem melhorias para a saúde”, explica a
nutricionista Carla Yamashita.

sua mama”, diz a coordenadora de ginecologia, Marair
Gracio Ferreira Sartori. Ao realizarem o check-up na

Gestão de Doenças
Crônicas para
segurados Omint

Unidade Itaim, as mulheres são também avaliadas
por um médico ginecologista que estima o risco de
desenvolverem um câncer de mama, com um cálculo
que leva em consideração os antecedentes familiares,

Desde maio, os segurados Omint já

a idade e o resultado de exames anteriores, se

podem contar com o programa de

disponíveis. Sempre que o alto risco for identificado,

Gestão de Doenças Crônicas (GDC) do

a investigação será ampliada com a avaliação de

Fleury. Em parceria com a Healthways,

um mastologista e um geneticista. Assim, pode-se

o programa é voltado às medidas que

orientar exames complementares para a detecção

podem melhorar a qualidade de vida

de alterações genéticas que predispõem à doença.

e o controle de doenças crônicas como

“A vantagem do serviço é que a mulher recebe uma

diabetes e hipertensão, por exemplo.

avaliação geral e uma orientação mais precisa.

No programa, a pessoa conta com

Esse procedimento também se destina a fornecer

orientação telefônica de enfermeiras do

subsídios para um acompanhamento mais seguro

Fleury. “A ideia do programa é trabalhar

pelo médico da cliente”, afirma Marair. O serviço

com medidas preventivas para evitar que
as doenças crônicas se agravem”, explica

shutterstock

prevenção e nós conseguimos prevenir muitos problemas com

para alertar a mulher sobre a condição de saúde da

também atenderá clientes encaminhadas por
ginecologistas, geriatras ou clínicos gerais.

a coordenadora de enfermagem do

fotos: RICARDO CORRÊA

Com esta
facilidade, o
cliente (ao lado)
pode ter acesso
aos resultados
com comentários
do médico
(acima), sem
sair da frente
do computador
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programa de Gestão de Doenças
Crônicas, Rosana Schneider.

Aparelho urinário

Em outras palavras, é como se as

Inaugurado recentemente, o Centro de Apoio

“O serviço está apto a atender adultos e crianças

pessoas pudessem contar com uma

e Reabilitação de Disfunções Urinárias do Fleury

de ambos os sexos, que necessitem de cuidados

enfermeira personalizada, com toda

traz um conceito inovador em reabilitação nessa

relacionados ao trato urinário, e a oferecer, também,

a qualidade e confiança, para ajudar

área, com uma abordagem voltada para a melhoria

treinamento aos cuidadores desses clientes”, esclarece

a se cuidar melhor. “É uma maneira mais

da qualidade de vida de pessoas que convivem com

o urologista José Carlos Cezar Ibanhez Truzzi, do Fleury.

adequada de utilizar os recursos

disfunções relacionadas ao aparelho urinário, como

“É fundamental oferecer aos médicos a possibilidade de

do convênio, já que a prevenção evita

incontinência urinária e bexiga hiperativa, e também

encaminhar seus pacientes a esse tipo de atendimento,

desgastes psicológicos e financeiros,

de seus familiares. Localizado na Unidade Ibirapuera

pois as disfunções urinárias, além de comprometer a

passagens pelo pronto-socorro

(Avenida República do Líbano, 635, Ibirapuera), o

qualidade de vida, afetam de maneira significativa o

ou internações”, diz ela.

Centro funciona de segunda a sexta, das 8h às 19h.

cotidiano social e profissional dessas pessoas”, afirma.
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espaço Fleury
Centro de
diagnóstico
de linfoma: mais
uma inovação
do Fleury

Unidade
Alphaville
oferece
novos
serviços

A inovação é uma premissa do Fleury

Os clientes da Unidade

Medicina e Saúde. Por isso, foi lançado em

Alphaville do Fleury já

Diagnóstica, com a criação do Centro de

têm à sua disposição

Atendimento Especializado ao Paciente com

três novos exames.

shutterstock

Linfoma, que está em funcionamento na
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Unidade Higienópolis, em São Paulo (Rua
Mato Grosso, 306 - 1a sobreloja). O centro
é voltado ao diagnóstico de linfoma, um tipo

Para as
futuras mamães

de câncer que acomete os linfócitos, células

O Fleury é o único centro diagnóstico no país que oferece
os testes fibronectina fetal e Actim Prom, procedimentos
indicados para gestantes com suspeitas de evolução para
parto prematuro ou rotura da bolsa. “Os sintomas do trabalho
de parto prematuro às vezes enganam a mulher e são, de fato,
alarmes falsos. Para evitar uma internação desnecessária, o
Fleury dispõe desses exames”, explica o médico assessor da
área de Medicina Fetal, Mário Henrique Burlacchini de Carvalho.
A fibronectina fetal é uma substância relacionada à adesão
da placenta ao útero, que está presente até a 22a e após a 36a
semana de gravidez, no fluido vaginal. Sua detecção fora desses
períodos pode indicar um trabalho de parto prematuro. O exame
é realizado a partir da análise da secreção vaginal das gestantes
e pode ser feito em paralelo à ultrassonografia obstétrica e
a ultrassonografia transvaginal. Já o Actim Prom é um teste
para diagnosticar a ruptura da bolsa, que pode acontecer
precocemente em cerca de 15% das gestantes. O procedimento
do exame é semelhante ao da fibronectina fetal e avalia a
secreção vaginal para saber se contém líquido amniótico,
normalmente ausente. Ele também pode ser combinado com o
ultrassom obstétrico. “É uma facilidade a mais para a gestante,
que pode realizar os testes com uma única equipe médica
e obter os resultados imediatamente”, afirma o médico. Os
exames podem ser feitos pelas futuras mamães nas unidades
Paraíso e Villa-Lobos, em São Paulo (SP).

o diagnóstico sem que, para isso, sejam
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do sistema imunológico. O diferencial
do novo serviço é disponibilizar a realização
de todos os exames utilizados para
necessários agendamentos em dias e locais
diferentes. O centro está equipado para
realizar exames de análises clínicas, de
imagem e coleta de material para estudos
mais específicos, como a
imunofenotipagem por citometria de fluxo,
testes genéticos, como cariótipo e biologia
molecular, além da biópsia para o estudo

thinkstock

setembro um novo conceito em Medicina

A mamografia,a
densitometria óssea

Cuidados com a mente
O Fleury oferece de maneira pioneira o serviço especializado de Avaliação
Neuropsicológica. “Esta avaliação ajuda a obter diagnósticos mais precisos no que
diz respeito à função cognitiva, que envolve aspectos como atenção, percepção,
memória e raciocínio”, explica a neuropsicóloga Carla Adda. Uma vez que várias
doenças neurológicas e psíquicas comprometem a cognição, sua avaliação é
essencial para uma série de diagnósticos. Pode-se citar, como indivíduos que
podem se beneficiar desse serviço, as crianças com suspeita de transtorno bipolar
do humor (TBH) e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), além
dos idosos com alterações de memória ou quadros mais complexos, que suscitam
a hipótese de doenças neurológicas, como as de Parkinson e de Alzheimer. São
utilizados testes específicos que permitem investigar quais funções cognitivas
estão comprometidas e quais estão preservadas, o que auxilia o médico a
direcionar o tratamento de maneira mais eficaz. Esses testes são aplicados por um
neuropsicólogo que, juntamente a um neurologista, analisa os resultados e emite
um relatório integrado. O serviço está disponível na Unidade Higienópolis. O Fleury
garante a comodidade de oferecer vários exames que fazem parte da investigação
neurológica em um mesmo local”, afirma Carla.

e o raios-X integram
o leque de opções da
unidade, que conta
ainda com exames de
cardiologia, provas
funcionais e exames
de análises clínicas,
entre outros. Confira o
endereço e os horários
de funcionamento da
Unidade na página 51.

anátomo-patológico e imuno-histoquímico.
“O Fleury se preparou para oferecer todo
o arsenal diagnóstico necessário para

Pesquisa a serviço do bem-estar do cliente

a investigação de linfomas de forma

Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento

vantagens significativas para a dosagem desse

integrada”, explica Edgard Gil Rizzatti,

continuam gerando retornos significativos para o

hormônio em mulheres e crianças, e a genotipagem

coordenador do Grupo de Hematologia

Fleury. Até novembro deste ano, 74 novos produtos

do vírus HPV por método de microarray, que permite

do Fleury Medicina e Saúde. “O médico

e atualizações em testes já existentes passaram a

a identificação simultânea de 24 diferentes subtipos

do paciente terá muito mais segurança

ser oferecidos aos clientes. Dentre eles, destacam-

(genótipos) do vírus HPV, sendo seis deles

para decidir sobre a conduta a ser adotada

se a dosagem de testosterona pelo método de

de baixo risco e os demais de elevado risco para o

no tratamento da doença”, declara.

espectrometria de massas, mais sensível, trazendo

desenvolvimento de neoplasia de colo uterino.
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Uma picadinha
de formiga!
Conheça a história de Viviane e Gustavo
e a relação deles com o Fleury

“Eu admito: o medo aflora em mim cada vez
que tenho que fazer exame de sangue. Quase sempre
passo mal e já cheguei a desmaiar. Imaginem, então,
quando o pediatra pediu que meu filho Gustavo, de
7 anos, fizesse o exame. Fiquei apreensiva, temendo
que aquela picada desagradável provocasse o mesmo

fotos: Alexandre Schneider

minha história

mal-estar em meu pequeno. Mas, claro, eu sabia que
o pediatra só pensava no bem dele. O Gu está em uma
fase de não comer muito bem: legumes e verduras,
por exemplo, viraram seus “inimigos”. Então, tentando
me certificar de que isso não passava de uma fase e de
que tudo ia bem com seu desenvolvimento, lá fomos
nós fazer o exame. A Unidade do Fleury escolhida foi a
do bairro do Paraíso, em São Paulo (SP).
Temendo que o Gu se assustasse com o exame, fui

Conte sua história

preparando a cabecinha dele. Disse que seria apenas

Veiculada em rádio, TV e mídia impressa, a nova

uma picadinha. Esperto, ele retrucou: “Não quero, vai

campanha institucional do Fleury Medicina e
Saúde conta histórias de excelência em
atendimento e ressalta os diferenciais da marca.
São histórias reais, interpretadas nas peças
publicitárias por profissionais de cinema, que
falam sobre o motivo que leva as pessoas a
escolher o Fleury, que é bom pela razão, mas
também pela emoção. A partir desta campanha,
abriu-se no site do Fleury (www.fleury.com.br) um
canal interativo com os clientes, para que eles
contassem suas experiências com a marca.
A história de Viviane foi uma das enviadas.

doer!”. Eu contra-ataquei, dizendo que compraria para
ele figurinhas do álbum da Copa do Mundo.
Chegando ao Fleury, a preocupação começou a
desaparecer. Havia uma sala especial para crianças.
O Gu adorou! Mas ele se encantou mesmo foi com o
mágico. Seus truques entretiam as crianças − e também
os adultos − e, por instantes, tive a impressão de que
todos os clientes se esqueceram do que faziam ali.
Hora de fazer o exame. Surpreendeu-me o cuidado
com que a enfermeira tratou o Gu. Ao invés de chamálo em voz alta e carregá-lo pelo braço para uma sala de
exames, ela se aproximou e começou a conversar com

atendente, que brincou com o meu pequeno e disse

ele. “Não é nada, é rapidinho e como uma picadinha de

que tinha algo especial para meninões como ele: “O

formiga!”, explicou. De fato: ao fim do procedimento,

sanduíche número 3!”. Gu devorou o lanche.

ele perguntou: “Já acabou?”

Felizmente, tudo correu bem. Gu está saudável,

Encerrada esta etapa − que, juro, doeu mais em mim

jogando bola como nunca e se desenvolvendo bem.

do que nele −, fomos até a lanchonete. O Gu estava

A surpresa veio uma semana depois do exame. Ao

em jejum, então minha preocupação era alimentá-lo o

acordar para tomar café da manhã, ele veio até mim

mais rápido possível. Para isso, contei com a ajuda do

e perguntou: “Mamãe, podemos ir ao Fleury tomar
lanche? Quero o número 3, que é gostoso!”

Conheça a história de Adriana Bazaglia Soares
em um vídeo em www.fleury.com.br/Clientes/
SaudeDia/RevistaOnline

Viviane Sanches Marcello, 39 anos, trabalha como
coordenadora de sistemas e é mãe do Gustavo, de 7 anos.
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diagnóstico
O menino
asmático
— Fecha a janela que o menino
está com asma! Esse era o grito que

Eugenio Mussak
é educador e escritor.
Autor de vários livros
sobre comportamento e
gestão de pessoas.

alforria nas mãos do Dr. Sílvio, um médico
jovem. Ele veio a mando do chefe da clínica, o

eu ouvia de minha mãe quando surgia uma

Dr. Alfredo, nosso velho médico da família. A

corrente de ar em nossa casa. Ela tinha certeza

primeira impressão provocou algum espanto e

que o menino magrinho e asmático – no caso,

gerou alguma desconfiança.

eu – precisava ser agasalhado, isolado, mantido

— Abram as janelas, deixem entrar ar fresco

quieto. E lá ficava eu, cuidado e amado, mas

– disse ele, com um quê de autoridade, ao

respirando ar viciado, em companhia da poeira

mesmo tempo em que retirava as cobertas e me

doméstica, dos ácaros e sabe-se lá que outros

mandava ficar em pé. Para o espanto de minha

alérgenos. Só quem tem ou já teve asma sabe o

mãe e para minha alegria, mandou-me levantar

que é ter dificuldade para respirar. E quando se

os braços, endireitar a coluna e encher o peito

é criança, parece pior, porque o pequeno não só

lentamente, enquanto perseguia os silvos em

não entende, como se revolta.

minhas costas com seu estetoscópio gelado.

E assim foi boa parte de minha infância,

— Não se preocupe, amiguinho – continuou

quietinho, quentinho, preservado de esforços,

— vamos medicar você, mas você vai ter que

protegido do mundo. Até que, aleluia, veio a

mudar alguns costumes e, principalmente, vai
começar a praticar esporte.
Foi meu primeiro contato com a ideia de que

nik

doença se trata com remédio, mas saúde se
mantém com estilo de vida. O esporte entrou
em minha vida pela porta da necessidade e se
instalou na sala do prazer. E a asma foi ficando
pelo caminho das piscinas. O menino magrinho
e fraquinho virou um homem magro, mas
forte. O limão azedo da asma brônquica virou a
limonada refrescante do exercício e do esporte,
que virou hábito, estilo de vida e, claro, saúde.
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Daniela Toviansky
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divirta-se
Caça-palavras!
Encontre nomes de comidas saudáveis!
MAÇÃ • COUVE-FLOR • CEBOLA • FEIJÃO
ESPINAFRE • TOMATE • REPOLHO • ALFACE

Legumes e verduras ajudam
no seu crescimento.

Ajude o Ênio a levar
a bola até os amigos!
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divirta-se

Ligue os pontos!
Complete a imagem, desenhe o cenário e depois pinte!

Correr, pular, nadar...
Os exercícios ajudam
muito seu desenvolvimento.

Hora de colorir!
Pinte as coisas que você usa para praticar esportes!

Escolha o esporte
que você mais
gosta e pratique!

Vila Sésamo e seus personagens, logotipos, marcas e elementos de design são de propriedade e licenciados pela Sesame Workshop.
©2010 Sesame Workshop. Todos os direitos reservados.
Material desenvolvido pela
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endereços
São Paulo – Capital

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

www.fleury.com.br

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

