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Neka

Menna Barreto

O estilo de viver e trabalhar da banqueteira que
faz do dia a dia uma grande experiência sensorial

editorial

Quando tudo
pode ser bom
“Bem-bom” junto é substantivo, uma qualidade e uma essência, um estado
e um estilo de vida que privilegia o prazer. “Bem bom” separado é advérbio
casado com adjetivo, expressão à qual recorremos sempre que algo é bastante gostoso, bonito, rico. Dessas vertentes é feita essa edição da Revista
Fleury, que retrata pessoas em busca contínua por não deixar que “as horas
sejam roubadas às circunstâncias” – para parafrasear a poeta e professora
de Imunologia portuguesa Maria de Souza.
Entre seguir o tempo de existir e o tempo de viver, a banqueteira Neka
Menna Barreto escolheu a segunda opção: sem pressa, ela busca transformar o mais simples dos ingredientes em elemento quase alquímico. Nesse
ritual, tudo para ela importa – e tudo pode ser bem bom.
Olhar para o todo é parte dos dias de quem se dedica a criar e a cuidar.
Xico Sá e Ivana Arruda Leite contam como a criação prevê a contemplação,
mas também muito trabalho. A estilista Flavia Aranha propõe que o vestir-se
seja confortável, sofisticado e um ato de respeito socioambiental. A nutricionista Paola Altheia nos convoca a fazer as pazes com o prazer de comer.
Para falar de boa saúde, mostramos o caminho do sangue na Área Técnica do Fleury; contamos como ele se tornou fundamental para o diagnóstico; e sanamos dúvidas sobre vírus respiratórios. Para fechar, perguntamos
a diversas personalidades o que significa “bem-bom” para cada um. As
respostas comprovam o que todos sabem (assim como os praticantes de
stand up paddle e slack line que entrevistamos): bem bom, mesmo, é tudo
o que coloca cada um em contato com o melhor de si.
Boa leitura!

Novidades sobre
saúde, ciência e
qualidade de vida,
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Diversão na hora
de se exercitar é o
que procuram os
praticantes de slackline
e stand up paddle
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PIPOCA

Melhor sistema organizacional. Limpo,
eficiente, organizado, rápido. Perfeito
em termos de saúde, empresa e
relação com os clientes. O modelo
daqui deveria ser exportado. Nota 100.
Pedro Bolle, via Foursquare

E viva a Pipoca!!!
#fleury #nutricionista
#thiagopanarozamith
#unifesp
Pitacodarero,
via Instagram

CÂNCER
DE MAMA
Conhecimento é a
melhor prevenção :)
Blog Mamãe de
Primeira Viagem,
via Instagram

Tiragem
30 mil exemplares
Capas
Fotos: Flavio Santana

facebook.com/FleuryMedicinaeSaude
youtube.com/FleuryMedicinaeSaude
twitter.com/fleury_online

reprodução

DIA DA MULHER

Revisão
Laura Folgueira

Alex Fernandes

Formada em Produção Editorial pela Anhembi
Morumbi, tem especialização em Design pela
Escola Panamericana de Artes. Com 17 anos de
experiência, está na TV1 Conteúdo & Vídeo desde
2007, onde atua como designer de publicações
customizadas, entre elas a Revista Fleury.

#paisefilhosporai hoje passamos
a manhã no laboratório Fleury,
unidade Alphaville, para conhecer
os exames de ponta.
Revista Pais & Filhos, via Facebook
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Graduado em Medicina pela Unifesp, tem
residência médica em Diagnóstico por Imagem
e doutorado em Radiologia Médica. É gestor
médico do Centro Diagnóstico do Fleury,
com atuação nas áreas de imagem do abdome
e pelve, tomografia computadorizada,
ressonância magnética e ultrassonografia geral.

Daniela Sato

ATENDIMENTO

Texto
Bruna Fontes, Maíra Termero, Paula Ungar,
Priscila Dadona , Verônica Mambrini

dr. Rogério Pedreschi Caldana

Formado em Jornalismo pela Unimep, tem
dez anos de experiência em Comunicação
e Marketing. Integra a equipe de
Comunicação Externa do Grupo Fleury
desde 2011, sendo responsável pelos
sites e campanhas online.

VILA DA SAÚDE ALPHAVILLE

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

Todos os que conviveram com Eliana Arndt,
jornalista responsável por esta publicação
há quase dois anos, sabiam: era impossível
ficar indiferente à presença dela. Profissional
incansável e exigente, sempre disponível,
cheia de ideias e ligada no mundo 24 horas
por dia, buscava equilibrar o foco no trabalho
com uma postura afetuosa, preocupada e
dedicada a garimpar o que as pessoas têm
de melhor. Nos deixou na manhã do dia
5 de abril, aos 54 anos. Para nós, da equipe
da Revista Fleury, permanece seu legado
de inspiração e amor ao que se faz,
além de muita saudade e gratidão.

para começar

Fleury e a cidade:

Para cuidar

Três unidades na Avenida República do Líbano
Uma das avenidas mais importantes
da capital paulista tem agora três
unidades Fleury. Cada espaço,
batizados de República do
Líbano I, II e III, oferece serviços
diferentes para atender a todos os
nossos clientes da melhor forma. A
nova unidade, República do Líbano
II, conta com um núcleo dedicado

ao atendimento feminino, o
Centro Diagnóstico Avançado
da Mulher. Nele, as clientes
poderão fazer exames, inclusive
os mais complexos, em sequência,
com os mais modernos
equipamentos disponíveis
no mercado, além de contar
com equipe médica altamente

República do Líbano I

República do Líbano II

República do Líbano III

Exames
• Análises Clínicas
• Capilaroscopia
• Cistoscopia
• Colposcopia
• Densitometria Óssea
• Eletrocardiograma
• Exames de Cardiologia
• Exames de Medicina Fetal
• Exames de Oftalmologia
• Exames de Otorrinolaringologia
• Motilidade Digestiva
• Mamografia
• Peniscopia
• Pneumologia
• Raios X Convencional
• Triagem Neonatal Ampliada
• Ultrassonografia
• Urodinâmica
• Vacinação

Exames
• Análises Clínicas
• Biópsia
• Colposcopia
• Densitometria Óssea
• Mamografia
• Mamografia 3D (Tomossíntese)
• Mamotomia
• Ultrassonografia

Exames
• Análises Clínicas
• Densitometria Óssea
• Mamografia
• Medicina Nuclear
• Radiografia
• Raios X Convencional
• Raios X Contrastado
• Ressonância Magnética
• Teste Ergométrico
• Tomografia
• Ultrassonografia

(antiga Ibirapuera)

(nova)

Serviço diferenciado
• Centro Diagnóstico Avançado
da Mulher

bem

qualificada e especializada
em saúde da mulher. Confira os
exames das unidades República
do Líbano I (antiga Ibirapuera),
República do Líbano II (nova) e
República do Líbano III (antiga
Vila Nova Conceição). Para mais
informações, acesse nosso site:
www.fleury.com.br

Novos exames auxiliam
médicos e clientes nos
cuidados com a saúde

síndrome de down

(antiga Vila Nova Conceição)

As gestantes agora podem contar com mais precisão e conforto na hora de detectar a Síndrome de Down.
Com o teste pré-natal não invasivo Harmony, é possível identificar a síndrome a partir da décima semana
de gestação simples ou gemelar, com mais de 99% de acurácia. O exame é feito a partir de uma simples
amostra de sangue, e é oferecido pelo Fleury no Gestar da unidade Paraíso e no Hospital São Luiz.

Mamografia 3D

Serviço diferenciado
• Espaço Saúde da Mulher

As unidades Paraíso e República do Líbano II oferecem uma nova modalidade de mamografia, a 3D.
O aparelho, que faz também o exame convencional em 2D, produz uma série de imagens de toda
a espessura da mama, como se fossem fatias, que são depois reconstruídas pelo software.
O novo exame vai beneficiar, principalmente, as mulheres que têm as mamas mais densas.

Serviços diferenciados
• Centro de Apoio e Reabilitação
de Disfunções Urinárias
• Vila da Saúde
• Espaço Saúde da Mulher

fernando makita e sergio scattolini amatucci

nódulo tiroideano
O novo exame para diagnóstico de nódulo tiroidiano pode auxiliar o médico na decisão de poupar
o paciente de uma cirurgia desnecessária. O Afirma Test (Perfil de Expressão Gênica), permite, a partir
do material coletado numa simples punção do nódulo, avaliar a expressão de 167 genes em casos em
que não é possível precisar se os nódulos são malignos ou benignos – 142 deles identificam nódulos
benignos e outros 25 a neoplasia. A precisão é de 95%.

Saiba mais sobre esses exames e conheça
as unidades em que eles são oferecidos em
www.fleury.com.br/exames-e-servicos ou
use um leitor de QR Code no símbolo ao lado
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Unidade Higienópolis

Unidade Ponte Estaiada

Pais e mães

mais
seguros

O Fleury Medicina e Saúde oferece às futuras mamães
e papais o curso Cuidados com a Saúde da Mamãe e
do Bebê, com aulas teóricas e expositivas na unidade
Paraíso. Na ocasião, serão abordados os temas que
mais geram dúvidas em mães e pais, entre eles o exame
do pré-natal e do recém-nascido, a preparação para a
amamentação, o calendário de vacinas e muito mais.
Para mais informações e inscrições, entre em contato
pelos telefones 5033-9715 e 5033 -9805 ou pelo site
www.fleury.com.br/eventos.
10

Confira as próximas
datas do curso:
30 de maio
13 ou 27 de junho
4 ou 25 de julho
1 ou 22 de agosto
12 ou 26 de setembro
3 ou 24 de outubro
7 ou 28 de novembro
5 ou 19 de dezembro

É fácil agendar

Além da Central de Atendimento ao Cliente pelo telefone, você pode solicitar
seu exame pelo aplicativo, pelo site ou chat do Fleury, de forma rápida e fácil

Aplicativo
Usando o aplicativo “Agendamento Fleury” (disponível na App Store
e na Google Play), você pode tirar uma foto do pedido médico, da
carteirinha do plano de saúde e escolher as unidades e horários de
preferência. A Central de Atendimento ao Cliente entra em contato
por telefone em até 24 horas confirmando o agendamento.

reprodução

Um dos desafios da indústria e dos profissionais de
radiologia é aumentar o conforto do paciente durante
o exame. Para pessoas claustrofóbicas, esse é um fator
que pode impedir a realização do procedimento nas
máquinas fechadas, que oferecem maior qualidade das
imagens. Em todos os casos, o conforto é também um
diferencial para se obter um resultado mais preciso.
“Se o paciente se mexe durante o exame, a imagem fica
ruim. Se ele está confortável, fica mais estável”, explica
Dr. Marcelo Astolfi Nico, coordenador médico do Centro
do Aparelho Locomotor do Fleury.
Para solucionar essa questão, uma das tendências
é a oferta de equipamentos com maior amplitude no
ambiente onde o paciente se deita. O Fleury oferece
esse serviço nas unidades Campinas e República do
Líbano III, com um equipamento de maior diâmetro
(70 cm) e menor profundidade do túnel (125 cm).
A unidade Ponte Estaiada conta com um equipamento
de maior diâmetro (70 cm) e mais potência (3 Teslas).
“A potência do equipamento faz diferença para os exames
do coração, porque é um órgão que se mexe muito. Aqui,
conseguimos uma imagem melhor e um resultado mais
preciso, que pode ser incluído em um relatório integrado
para o cliente”, explica Dr. Ibraim Masciarelli Francisco
Pinto, coordenador médico do Centro Cardiológico e
Neurovascular do Fleury. Além disso, na unidade, o cliente
realiza o exame em uma ambientação especial. A sala
tem janelas amplas e uma fotografia de paisagem no teto,
iluminada de tal forma que as cores mudam em sintonia
com as luzes do equipamento. A unidade Higienópolis,
por sua vez, conta com uma opção mais confortável para
exames dos membros superiores e inferiores. Com o
equipamento de extremidades, o paciente realiza exames
de cotovelo, antebraço, punho e mãos, e de perna, joelho,
tornozelo e pé acomodado em uma cadeira reclinável.

Site
No site do Fleury, você pode enviar uma
foto do pedido médico. Basta acessar, do seu computador,
a área de Exames e Serviços/Pré-agendamento, fazer
o upload da receita e preencher seus dados. A Central
faz a confirmação em até 48 horas.
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ressonância

Você sabia que o Fleury tem médicos à disposição em todas as
unidades exclusivamente para tirar as dúvidas dos clientes?
Solicite o atendimento sempre que precisar

Chat online
Se preferir, você pode fazer o agendamento usando
o chat online, também no site. O atendimento funciona
de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, e aos sábados,
das 7h às 14h.
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Mais conforto na

?

Escolha consciente

Crossfit ou

qual a
melhor
alternativa
ao pão
francês?

treinamento funcional

Quem segue uma dieta
que exclui a farinha
branca do cardápio
encontra no pão
integral e na tapioca
uma alternativa ao
pão francês. Os que
precisam evitar o glúten
ficam com a tapioca.
Mas ambos podem
fazer parte de uma
alimentação saudável.
“Dentro de um
plano alimentar
bem-elaborado,
podemos contar com
os dois alimentos,
pois ambos
fornecem nutrientes
necessários para o
bom funcionamento
do organismo”, diz a

ilustração: fabio corazza

nutricionista Valéria
Arruda Machado,
coordenadora do
ambulatório de nutrição
da Universidade Federal
de São Paulo (Unifesp).

Tapioca

Pão integral

• Fácil de fazer: basta aquecer
a massa já hidratada e rechear.
• Como é feita a partir da
mandioca, não contém
glúten, podendo ser
consumida por celíacos.
• Apesar de não ter fibras,
a goma da tapioca traz a
sensação de saciedade.
• 50 gramas da massa
(o suficiente para uma
tapioquinha) têm 70 calorias.
• Tem menor teor de sódio
do que os alimentos
industrializados. Mas quem
está em dieta restritiva precisa
tomar cuidado na hora de
adicionar o sal ao preparo.
• Não contém açúcares e gorduras.

• Rico em fibra, ajuda a
regular o intestino e
controlar o colesterol
ruim (LDL).
• Duas fatias contêm 10% da
necessidade diária de fibras,
que é de 30 gramas por dia.
• As mesmas fatias têm
aproximadamente
130 calorias.
• A fibra também garante um
alto poder de saciedade.
• Ideal para ser consumido
no café da manhã, no
pré e no pós-treino.
• Atenção ao rótulo:
certifique-se de que o
primeiro ingrediente
seja a farinha integral.

X
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Prometendo ganho de força e
de condicionamento, o crossfit
e o treinamento funcional
atraem quem busca atividades
físicas mais variadas e menos
monótonas. Mas o que são
essas modalidades e qual a
diferença entre elas? Paulo
Henrique Marques de Azevedo,
professor de Educação Física
da Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp), esclarece.
“O crossfit é uma mistura
de modalidades esportivas
baseada no treinamento
intervalado de alta intensidade.
Difere do treinamento
funcional por utilizar sempre
a intensidade máxima”.
No crossfit, o praticante faz

exercícios que têm origem no
levantamento de peso, na
ginástica olímpica e no
treinamento físico militar.
Já o treinamento funcional
é focado em exercícios com
o próprio peso corporal,
de equilíbrio sobre bolas
e plataforma instável, além
de outros com cabos e polias,
que favorecem um movimento
mais livre. Enquanto o
treinamento funcional é
focado no fortalecimento
das musculaturas abdominal
e lombar e no equilíbrio, o
crossfit prioriza a potência
muscular e a resistência
muscular geral. Em ambos
os casos, é muito importante

Nova
unidade

e mais
serviços em
Jundiaí

ter acompanhamento
profissional, para minimizar
os riscos de lesões. No caso
do crossfit, o cuidado deve
ser redobrado, por ser uma
modalidade nova e de alta
intensidade. “Um estudo
demonstra que o crossfit é
capaz de melhorar a potência
aeróbia e diminuir o porcentual
de gordura corporal. Mas
novos estudos são necessários
para estabelecer um melhor
controle da intensidade de
cada WOD [“workouts of the
day”, a sessão de exercícios
propostos para realização
em menor tempo possível]
e a recuperação entre eles”,
finaliza Azevedo.

A partir do segundo semestre, o Fleury ganha um novo
endereço e mais exames na cidade de Jundiaí, a 60 km de
São Paulo. Localizada na mesma avenida – Antônio Segre,
nº 241 –, a nova unidade conta com um portfólio mais
amplo de serviços, incluindo exames de Medicina Fetal,
Ecocardiografia, Colposcopia, Mamografia e Desintometria
Óssea, além da Ultrassonografia, que já era oferecida no
antigo local. A nova unidade também ganhou mais salas de
coleta, o que aumenta a capacidade para realizar exames de
Análises Clínicas, trazendo mais rapidez e conforto para os
clientes. Outro destaque é o Espaço Saúde da Mulher, um
ambiente exclusivo para o público feminino, que prioriza
a qualidade técnica e possibilita que os exames sejam
realizados no mesmo lugar e em sequência, diminuindo o
tempo de espera entre um procedimento e outro.
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Precursora no Brasil de uma gastronomia natural e criativa,
a banqueteira Neka Menna Barreto tem um jeito todo
peculiar de encarar a própria vida – uma jornada que
mistura sabores e texturas a muita serenidade e diversão
por paula ungar fotos flavio santana

Neka é uma gaúcha que não faz questão de carne. Uma empresária bem-sucedida que não se estressa. Talvez o adjetivo irreverente também ajude a defini-la, mas a verdade é que
essa cozinheira de 1,58 metro de altura e 20.075 dias (55 anos
quando foi concedida esta entrevista), como ela mesma gosta
de dizer sua idade, é difícil de ser rotulada. À frente do Neka
Gastronomias, a banqueteira comanda uma cozinha com 70
funcionários, de onde saem criações que temperam os mais
disputados eventos sociais e corporativos de São Paulo. Ela é
requisitada por sua gastronomia natural e inventiva, baseada
em ingredientes orgânicos, principalmente verduras, legumes,
grãos, raízes, brotos e sementes, e na mistura de texturas,
temperos e sabores. Nas mãos de Neka, nem mesmo um suco
de fruta é um simples suco. Ao sumo de maracujá, ela acrescenta folhas de ora-pro-nóbis. “É ótima, tem bastante proteína”, explica. Sua gastronomia é reflexo de sua personalidade.
Filha de médico, ela conta que seu pai a levou a um psicanalista quando disse que queria ser cozinheira. A seguir, Neka relembra outros episódios de sua trajetória e revela o que a faz
se sentir no maior #bembom. Bom apetite!

“Eu amo gente,
tenho uma coleção
linda de amigos,
mas tem certas
coisas que tu tens
de decidir sozinha,
nua. E quanto mais
tu conseguires
seguir teu coração,
mais chance tens
de morrer feliz”

Quem a vê cozinhando imagina que, mais que trabalho, para
você o alimento é uma grande diversão. É assim mesmo?
Ah, eu gosto muito de brincar. Acredito que a vida tem de
ser fácil. Acho que cada ser humano tem uma onda para
surfar e tu tens de encontrar a tua. Se você está fazendo
muito esforço, é porque alguma coisa está errada. A alimentação é a minha onda, a minha alegria. Eu amo sentir
fome, para ter uma ideia. Quando tenho fome fico bem-humorada, faço tudo melhor, porque sei que está na hora
de comer coisas maravilhosas. E só saio de casa com um
lanchinho. Uma maçã, um smoothie, uma barrinha que eu
mesma faço... Adoro abrir a minha marmita e mastigar meu
alimento devagar.
E como você descobriu sua onda e conseguiu descartar
aquilo que lhe exigia demais?
Tirando o joio do trigo. Uma vez, eu namorei um garoto,
o Felipe, na adolescência, e lembro que fazia um esforço
enorme para provar que gostava dele. Mesmo assim tudo
desandava. Eu botava mais farinha e desandava. O caminho
da verdade é o mais curto, um atalho muitas vezes pode ser
mais comprido. E essa via é solitária. Eu amo gente, tenho
uma coleção linda de amigos, mas tem certas coisas que tu
tens de decidir sozinha, nua. E quanto mais tu conseguires
seguir teu coração, mais chance tens de morrer feliz. Porque a vida é um looping e o objetivo é resolver tuas questões. Em algum momento tu vais ter de abrir aquela gaveta,
não adianta esconder.

Na cozinha industrial do
Neka Gastronomias, a
cozinheira prepara grandes
banquetes para empresas
e figuras ilustres da cidade

Você buscou ajuda em alguma prática para construir essa
visão de vida?
Algo vertical pra mim foi fazer ioga. Pratico seriamente desde 2000, de cinco a seis vezes por semana. Trato como se
fosse um cliente. Meu tapetinho me chama. Em casa, em Israel, na China, aonde quer que eu vá, acordo e faço. Até avisei
meu namorado: preciso de duas horas todo dia de manhã.
Não abro mão, porque é assim que a minha árvore dá frutos
e que eu entro no meu tempo e não no do outro. A ioga me
ajuda a estar bem com meus líquidos, com meus sólidos,
com a minha própria pele. Os franceses dizem il se sent bien
dans sa peau [ele se sente bem em sua própria pele], porque
ele observa o outro e não a si mesmo. Já eu digo je suis bien
dans ma peau [eu me sinto bem na minha pele].

Às vezes é preciso ser mais egoísta e
fazer menos o que os outros pedem?
A concessão, principalmente para as mulheres, que estão sempre concedendo,
tem um limite. O que não podemos é
respeitar o outro nos desrespeitando. O
(rabino) Nilton Bonder fala muito disso
em Alma Imoral. Tem coisas que tu não
podes abrir mão. Porque na hora de dizer o teu mais verdadeiro não para alguém, tu não vais conseguir. A pessoa
que te ama vai entender, porque o amor
faz a gente deixar o outro ser o que ele é.
Senão tu vais virar o toalete do outro. O
outro despeja e tu aceitas. Temos de encontrar a mãe que está dentro da gente.
Quando a minha mãe morreu, eu tinha
sete anos, ela disse: “vou estar dentro de
ti e assim tu vais saber exatamente o que
é bom pra ti e o que não é”. Se tu tens
isso dentro de ti, tu te respeitas, e se tu te
respeitas, todo mundo te respeita.
Fazendo uma associação com alimentação e padrões estéticos, podemos dizer que muita gente se prende a um modelo e acaba abrindo mão de ser feliz?
Temos de ser carinhosos com a gente.
Então, se tu tens uma barriguinha que
não gostas, faz carinho nela. Antes de
tomar banho, pega um óleo de coco,
põe na tua barriga e diz “puxa, vamos
tentar nós duas juntas diminuir dois
centímetros?”. Eu faço muita festa e o
que percebo é que só se vê por aí seio
positivo, barriga negativa, os corpos todos muito parecidos. Na minha família,
minha tataravó, minha bisavó, minha
avó e minha mãe tinham ancas. Eu sou
uma mulher de ancas! É falta de educação não gostar delas, poxa, porque elas
fazem parte do meu selo, dos Menna
Barreto. Então por que vou querer tirar? Ou seja, a gente tem de ser nosso
melhor amante. Eu nunca conheci uma
pessoa que tenha alcançado o topo – a
mais linda, a que tem o melhor disso ou
daquilo –, isso não existe.

Você nunca perdeu o equilíbrio?
Ah, sim, a gente enlouquece. Não dá pra
viver o tempo todo no easygoing, é importante estourar, mas não sempre, porque uma pessoa que se irrita gasta muita
vitamina e sais minerais, nutrientes que
você precisa para poder gostar de um
quadro, pra poder andar, correr, dançar.
Ou seja, se tu estoura, o maior prejudicado é tu mesmo. Eu adoro um sinal
vermelho no trânsito. Quando o médico
está atrasado, adoro também. Porque eu
penso “que bom, ganhei um tempo livre
só pra mim”. Aproveito e escrevo no meu
caderninho (tenho milhares deles). Essa
coisinha aqui (apontando para o celular
da repórter) te dá obrigações. Quando
tu estás no celular, tu estás no futuro e o
presente é o mais importante. O termo
“ocupado” surgiu na guerra, sabia? Uma
terra era ocupada pelo outro. Então, se tu
estás ocupado com outra coisa que não
tu mesmo, tu não estás te pertencendo.

É verdade que foi uma urtiga que lhe despertou a vontade de trabalhar com a gastronomia baseada em plantas?
Quando eu estudava Nutrição, eu fazia pastel de urtiga para
vender para as minhas colegas. Quando tu cozinhas a urtiga,
ela perde os ácidos. Eu fazia pastel de taioba também. É que
quando comecei a trabalhar, montei um clube de receitas
na periferia de Porto Alegre. Lá eles usavam taioba, picão,
taboa, era normal. A dona Palmira que me explicou. Tive a
sorte de conhecê-la. Eu ensinava a fazer bolo de casca de
banana, a usar farinha integral, e ela me ensinou a usar urtiga.
O seu gosto pela cozinha natural é coisa de família?
Imagina, meus irmãos são gaúchos, carnívoros! Eles vêm
me visitar com a mala cheia de cordeiro. Mas esse lado
mais saudável tem um pouco de família, sim. A minha mãe
estudou dietética. Lendo o diário dela, percebo que ela
gostava dessa coisa da saúde. E meus tios também. Meu tio
Cadolfo dizia: “vamos tomar um banho de água fria, você
vai ver como é legal”. No Rio Grande do Sul, a água é gélida, sai até fumacinha em contato com o corpo. À mesa, em
casa, antes chegava a salada, depois é que vinha o arroz,
o feijão. E no inverno, primeiro a sopa. Foram experiências
assim que me levaram para esse lado.

A sua empresa realiza muitos eventos
por semana. Como dar conta de tudo e
manter a paz?
Eu gosto de trabalhar em cima de equilíbrios. Quando vim morar em São Paulo,
eu tinha 18 quilos a mais. Eu trabalhei
tanto que me redefini. Meu pai dizia:
“Mas Ana Luísa, você tem casa, comida e
roupa lavada, o que vai fazer lá?”. Eu sofri porque não podia pedir dinheiro pra
família, eu estava aqui porque eu queria,
então me forcei a ter limite, a ter disciplina, a administrar meu tempo. Acho
que vim aqui muito para ensinar isso. O
trabalho na minha cozinha é uma provação todos os dias. Tenho 70 funcionários e estamos sempre aprendendo
um com o outro. Tenho uma compaixão
enorme pelas pessoas que trabalham
comigo, porque são verdadeiros heróis.
Eu penso: como é que uma pessoa que
fica num ônibus 2h30 pra vir e 2h30 pra
voltar ainda consegue sambar aos sábados? Quando fico irritada, sei que não
vai adiantar. É preciso falar com carinho,
ter amor e compaixão.

Descobrir novas misturas e sabores continua sendo uma
experiência #bemboa para você?
Isso é maravilhoso! Devo ter umas mil receitas já, mas eu
ainda crio muito. Na minha casa, testo pelo menos uma receita por dia. A minha irmã diz: “Neka, pelo amor de Deus,
hoje não cria nada”. Posso ficar o fim de semana inteiro cozinhando. Esses dias eu estava temperando uma salada,
botei gengibre ralado e percebi que ele ficou rosa. Claro,
ele reage em contato com uma coisa ácida. Fiquei tão feliz! Na semana passada, fiz um chermoula delicioso com
figo, damasco, canela, azeite, erva-doce, cominho, óleo de
amêndoas, coentro em grão. Gente, como ficou bom! Botei
abóbora e cebolas roxas para assar com sal grosso e azeite.
Daí tirei do forno, botei o chermoula e comi com gorgonzola. Maravilhoso! Outro dia descobri que a gente tem queijos
aqui pertinho, em Joanópolis, tão bons quanto na França,
só que de outro terroir. Hoje Seu Agnaldo me trouxe ora-pro-nóbis, uma planta de que gosto muito. É uma praga,
mas agora dá pra encontrar em feira orgânica. Sou capaz de
ganhar o dia com coisas assim.
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“Eu amo sentir
fome, para
ter uma ideia.
Quando tenho
fome fico
bem-humorada,
faço tudo
melhor, porque
sei que está
na hora de
comer coisas
maravilhosas”

• Seja leve
• Dê presentes que são feitos por ti
• Coma a fruta em vez de beber

Conselhos de

Neka
para um viver
#bembom

• Tenha gratidão
• Olhe para o céu
• Arrisque-se
• Aprenda uma receita nova
• Seja carinhoso consigo mesmo
• Faça o melhor do seu dia
• Faça um jejum de celular
• Coma menos
• Refeição leve no jantar (sonhos nascem com estômago leve)
• Ponha água na chaleira e espere ferver (sabedoria da espera)
• Deseje coisas que não têm preço
• Antes de dormir, relembre o seu dia como um filme (rewind)
• Tome um copão de água morna ao acordar
• Coma colorido, “coma paisagem”
• Não reaja, pense antes de discutir com alguém
• Saiba perder tempo: “é no lento que a vida acontece”
• Ame mais: um amigo, uma flor, teu travesseiro confidente,
teu vizinho, e, claro, tua família
• Saiba ficar quieto (olhe pra dentro)
Confira um vídeo exclusivo com
Neka Menna Barreto ensinando suas
receitas no site www.fleury.com.br/revista

Árduos
rascunhos
Quem gosta muito de ler está sempre flertando com a ideia
de se dedicar a seus próprios escritos e, quem sabe, um dia
publicar um poema, um conto, uma crônica... Talvez até um
romance? Algumas pessoas têm uma ideia na cabeça, mas
não sabem por onde começar. Outras tentam desenrolar uma
história, mas param por falta de inspiração. Mas será que basta
estar inspirado para criar? Os bons textos surgem como resultado de uma vida tranquila à espera da criatividade?
Faça essas perguntas a qualquer escritor e a resposta será:
não. O segredo, segundo eles, é não ficar parado esperando
a inspiração chegar. Escrever é mais do que ser contemplado
com uma ideia que naturalmente vira uma história. A literatura é um ofício como qualquer outro: um bom texto só
nasce como fruto de muitas horas de trabalho por dia.
O processo de escrever se divide em duas etapas, segundo os autores. A primeira é a investigação de um tema para
desenvolver; a segunda envolve redigir e revisar textos várias vezes até que a história pareça finalmente boa para ser
lida pelos outros. A escritora Clarice Lispector resumiu bem
esse trabalho: “anoto a qualquer hora do dia ou da noite coisas que me vêm. O que se chama inspiração, não é? Agora,
quando estou no ato de concatenar as inspirações, aí sou
obrigada a trabalhar diariamente”, disse a autora na última
entrevista que concedeu, à TV Cultura.

Quer escrever um
conto, arriscar uma
crônica, mergulhar na
criação de um romance?
Os escritores Xico Sá
e Ivana Arruda Leite
lembram: o processo
criativo envolve
pouco bem-bom e
muito trabalho

daniel marenco

Edson Kumasaka

por Bruna Fontes

“A literatura tem essa aura de ser
resultado de um momento de
iluminação, e os próprios autores
alimentam esse mito. A minha
produção é muito pé no chão”
Xico Sá

Essa inspiração, porém, não aparece magicamente. “A
literatura tem essa aura de ser resultado de um momento
de iluminação, e os próprios autores alimentam esse mito.
A minha produção é muito pé no chão”, afirma o cronista
Xico Sá, que tem 12 livros publicados, o mais recente deles
“O Livro das Mulheres Extraordinárias” (Ed. Três Estrelas). Ele
busca ideias em várias fontes, como em conversas na mesa
do bar, nas páginas de sua coleção de dicionários regionais e
na leitura de seus autores favoritos. “Anoto tudo o que leio e
ouço de bom. Outro dia, uma expressão dita por um amigo
me deu uma ideia para um romance.” A paulista Ivana Arruda
Leite, autora de 14 obras e que acaba de lançar “Cachorros”,
de contos inéditos, e a antologia “Contos Reunidos” (ambos
pela editora Demônio Negro), conta que quando percebe um
tema rodeando insistentemente seus pensamentos, dedica
dias a investigá-lo para amadurecer uma reflexão. “Se estou
obcecada por algo, leio muito sobre isso. A munição do escritor é a leitura, não a contemplação”, afirma.
Em alguns momentos, porém, a mente parece mais uma
folha em branco. Se o assunto rareia, Xico Sá sai literalmente à caça do que escrever. “A crônica só nasce da observação
da vida alheia. Ando muito a pé e gosto de conversar com as
pessoas, especialmente com garçons. Se não tenho um tema,
saio para tomar um café e acabo me deparando com ele”, diz.

“O primeiro jorro escrito está muito longe do
que vai ser o texto final. A linguagem vai se
formando conforme se avança. Não tem
como escrever o primeiro parágrafo com
a mesma voz do fim do livro, por isso
a obra inteira vira um grande rascunho”
Ivana Arruda Leite
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Dicas dos autores para

começar a escrever

daniel marenco

Edson Kumasaka

Escreve, reescreve
Com uma ideia em mente, chega a hora de escrever uma
primeira versão. Alguns autores só sentam ao computador
quando já têm toda a estrutura de uma obra pronta, mas
Ivana prefere deixar espaço para mudar a narrativa conforme escreve. “Sei para onde vou, mas não faço um esquema. De repente, a história pode tomar um rumo que você
não esperava”, conta. Em outras ocasiões, a ideia vem de
uma vez – mas isso não significa que ela já nasça pronta.
“Às vezes escrevo de uma levada e deixo dormir alguns
dias para depois revisar”, comenta Xico Sá, que costuma
dedicar seis horas por dia à escrita. Para ele, essa é a primeira das duas pequenas felicidades de ser um escritor: o
momento em que frases encadeadas vêm à cabeça e fica
claro o que se vai escrever, mesmo que o texto fique horrível. “É uma catarse, um momento muito animador. Nesse
fluxo, muitas vezes acho que escrevi algo genial e depois
descubro que o texto ainda precisa ser muito trabalhado
para ser fluido e para expressar de maneira clara o que eu
queria”, completa.
A próxima etapa é a de reescrever e revisar as primeiras
ideias, um processo que vai além de apenas checar a ortografia e a gramática. Ivana, por exemplo, procura dar um
tom uniforme à narrativa, o que requer ir e voltar ao mesmo

texto várias vezes. “O primeiro jorro escrito está muito longe do que vai ser o texto final. A linguagem vai se formando conforme se avança. Não tem como escrever o primeiro
parágrafo com a mesma voz do fim do livro, por isso a obra
inteira vira um grande rascunho”, diz. Para ela, escrever um
romance é um trabalho que leva mais de um ano – a autora dedica duas horas e meia por dia a fazer essa revisão.
Preocupado com o ritmo das frases, Xico gosta de ler em
voz alta o que escreve. “Também releio meus textos várias
vezes para procurar palavras frouxas e diálogos fracos”, diz.
“Uma palavra estranha desvia a atenção do leitor, atrapalha
a fluidez da leitura”.
Durante esse processo, é muito verdadeira a máxima de
que a prática leva à perfeição. Para Xico, a melhor maneira de se desenvolver como autor é exercitar a escrita todo
dia, mas livremente, sem pensar em publicar. Ler com muita frequência é outro hábito considerado essencial pelos
dois autores. “Conforme nos tornamos leitores mais ávidos,
nosso estilo vai amadurecendo, a técnica vai mudando. No
começo, você quer botar sua emoção pura no papel, como
se fosse uma confissão. Mas, ao longo do tempo, a escrita transcende sua experiência pessoal e o autor aprende a
criar um universo alheio, mais complexo”, diz Ivana.
O trabalho, no entanto, não termina quando a revisão
chega ao ponto final. Ainda há uma derradeira tarefa: a de
achar uma editora que publique sua obra. “É chato bater em
tantas portas, e muito estressante ser recusado. Mas isso é
natural e não deve desanimar ninguém, porque a resposta
tem a ver com a estratégia da empresa naquele momento,
e não necessariamente com a qualidade do seu livro”, diz
Ivana. Quando dá certo, o escritor chega ao seu segundo
momento de felicidade, segundo Xico. “É o maior prazer ver
o texto publicado e sentir que ficou danado”, diz.

• Leve a leitura a sério: programe-se
para ler ao menos um livro por mês
e faça anotações sobre pontos da
narrativa e do estilo do autor que
mais chamarem sua atenção.
“Quem não lê não forma juízo
crítico para ser um bom escritor”,
comenta Ivana Arruda Leite.
• Leia uma crônica ou um conto e
depois escreva sobre o mesmo tema;
um exercício mais complexo para a
inspiração é sair para dar uma volta,
observar pessoas e depois escrever
algo sobre essa experiência.
• Escolha um gênero e escreva
livremente, sem o compromisso
de mostrar a alguém e sem a
pressão de publicar. “Praticar
sem pensar muito é um exercício
que ajuda a escrever com mais
naturalidade”, diz Xico Sá.
• Para exercitar a criatividade,
faça uma lista com dez palavras
aleatórias e tente escrever um
texto usando todas elas.

Uma
ao

for
A estilista Flavia Aranha prioriza
tecidos e corantes naturais em
suas criações, que misturam
elegância, conforto e preocupação
socioambiental
por paula ungar fotos flavio santana

Para criar suas peças
minimalistas, Flavia Aranha
desenvolve projetos em
parceria com comunidades
espalhadas por todo o Brasil

Algodão, linho, lã, seda e viscose

são algumas das principais matérias-primas que fazem do
trabalho da estilista Flavia Aranha uma reverência ao conforto e à leveza, sem deixar de lado os cortes elegantes e
contemporâneos. Na vitrine e nas araras da loja que leva
seu nome, na Vila Madalena, em São Paulo, não há espaço
para poliéster e outros subprodutos do plástico – e, portanto, do nada vestível petróleo. “Os tecidos naturais deixam
a pele respirar e trazem bem-estar”, explica a campineira
que, cinco anos atrás, criou a marca que traduz sua maneira de viver e pensar. “Sempre fui mais natural e nunca nem
gostei de usar sintético”, afirma.
Dona de um traço atemporal e sofisticado, Flavia prioriza em suas criações as cores que vêm da terra. Para o
tingimento, são utilizados pigmentos extraídos de plantas e madeiras, como açafrão, urucum e acácia. O processo confere um colorido peculiar. “Minha cor é viva,
nenhuma peça é igual à outra”. Sapatos, bijuterias e outros acessórios seguem a mesma lógica. Para a coleção
atual, Flavia desenhou uma bolsa de “tecido da floresta”:
aplicação de látex em juta e manta de algodão natural,
matéria-prima que foi buscar numa comunidade indígena
em Machadinho D’Oeste (RO). Até mesmo os produtos
que a designer aplica na lavagem das peças antes de colocá-las à venda são retirados da natureza. O sabão leva argila e cupuaçu e o amaciante é um mix de manteigas vegetais.

“Tecidos naturais
deixam a pele

Made in Brazil
O Brasil é a grande inspiração da estilista. Para criar vestidos, blusas, saias e calças de design minimalista, Flavia
desenvolve cerca de 30 projetos em parceria com comunidades espalhadas pelo País. Parte de seu algodão vem da
Coopernatural, cooperativa com sede na Paraíba, que articula produtores rurais para o cultivo de um algodão desenvolvido pela Embrapa. A seda, por sua vez, vem do Paraná.
O processo de criação percorre uma via de mão dupla: às
vezes um tecido inspira a coleção; outras, Flavia pensa primeiro na peça e depois desenvolve o fio. Há um casaquinho, por exemplo, que se perpetua em todas as coleções
e que ela criou especialmente para um algodão orgânico
que adquire de um grupo de 40 famílias de agricultores de
Pirenópolis (GO). Eles cultivam a planta no quintal de casa,
colhem e fiam na roca.

respirar

e promovem
bem-estar.
Sempre fui mais
natural e nunca
gostei de usar
sintético”

Parte do algodão usado em
suas criações vem de um
grupo de famílias de Goiás
que fazem o cultivo orgânico
no quintal de casa
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Na contramão
Aos 31 anos, Flavia rema contra a maré. Com exceção de
alguns exemplos na alta costura, grandes marcas já não
investem no feito à mão e no uso de tecidos naturais.
O aumento do preço do algodão e as necessidades de
produção em larga escala são alguns dos motivos que
levaram as maiores empresas do setor a recorrer à chamada fast fashion. Com sua marca, Flavia defende um
retorno ao artesanal e uma moda mais durável e de qualidade. Por seu ineditismo, já foi convidada a participar da
Thekey, uma feira alemã de moda e estilo de vida sustentáveis, e chegou a exportar para outros países, como
Japão e a própria Alemanha. Ela conta que, em uma das
vezes em que esteve na feira de Berlim, notou que um
italiano muito bem-arrumado visitava seu stand todos os
dias e ficava analisando suas roupas. O senhor era proprietário de uma grande tecelagem que fabricava tecidos
finos para marcas como Prada. “Ele não conseguia entender como aquele fio tinha sido feito. Ficou encantadíssimo quando eu disse que foi fiado na roca”, lembra.
Antes de abrir seu ateliê, a estilista chegou a trabalhar
na indústria convencional. Formada em Moda pela Faculdade Santa Marcelina, Flavia passou quatro anos na
Ellus, marca que possui mais de 50 lojas no Brasil. Ali,
teve a oportunidade de observar como funciona toda a
cadeia produtiva. “Foi essencial para desenvolver a noção
de gestão, muito importante para o que faço hoje. Afinal,
mais difícil do que realizar é manter uma ideia”, diz. Durante o período, a designer chegou a ir para Índia e China
visitar confecções. Foi quando decidiu que estava na hora
de tocar seu próprio negócio e fazer do seu jeito.
A designer está sempre pesquisando e buscando
novas parcerias. Atualmente, ela avalia a utilização de
couro vegetal, cujo curtimento emprega casca de árvore em vez de cromo, altamente poluente. Para seus
sapatos, já utiliza couro de tilápia, criada por pequenas
cooperativas que aproveitam todas as partes do peixe
e, assim, sustentam suas famílias. “O design pode ser
a minha porta de entrada, mas o social sempre pesa.
Poder usar a moda para valorizar o trabalho do artesão,
isso é bem-bom pra mim”, diz.

ENTRE ASPAS

Para a nutricionista Paola Altheia, mais do que contar
calorias ou saber tudo sobre carboidratos, gorduras
e proteínas, alimentar-se bem é uma história,
uma manifestação cultural, é estar em
harmonia com o próprio corpo
por Maíra termero
ilustração ale kalko

“Precisamos fazer as pazes com a comida”, convoca a nutricionista Paola Altheia. Para ela, na tentativa de combater
a obesidade, caímos em um cenário de hiperinformação e
verdadeiro terrorismo nutricional. Parece um exagero? Pois
repare se essa cena não parece familiar. Você sai para comer
com amigos e, em pouco tempo, os assuntos na mesa deixam de ser as novidades de cada um, os pensamentos sobre a
vida, e a conversa é tomada pelas receitas infalíveis para emagrecer ou para comer de maneira perfeitamente saudável.
“Você está pondo açúcar no suco? Um veneno”, alguém diz.
“E esse monte de carboidratos?” “Vou te ensinar a fazer um
bolo sem farinha, sem açúcar, sem gordura, sem...” Até o bom
e velho pãozinho já está na lista negra da patrulha alimentar.
“Mas não existe alimentação perfeita”, avisa Paola, que milita
pela volta de uma relação de prazer com a alimentação.
O cenário de terrorismo começa pela ideia de que há
uma receita única para a alimentação saudável. “Comer bem
pode ser comer um quilo de macarrão quando você é maratonista e pode ser tomar uma água de coco na beira da praia
quando você está de férias”, diz. Não existe um conjunto de
regras e técnicas que todas as pessoas possam seguir para
comer bem, porque somos diversos. Somos jovens, adul-

tos, idosos, atletas, obesos, homens, mulheres, em diferentes situações de vida.
Em vez de olhar para essa diversidade, estamos olhando para os alimentos, idolatrando alguns e criminalizando
muitos outros. “As pessoas falam ‘ah, o açúcar é veneno,
fast-food é veneno’ e eu respondo que veneno é chumbinho, cicuta, arsênico. O açúcar é uma substância que o
corpo reconhece satisfatoriamente e não ocasiona a morte de ninguém. Então não é um veneno. Os alimentos não
são vilões. Eles são simplesmente alimentos”, diz. Nessa
tentativa de categorizar os alimentos entre “saudáveis” e
“venenos”, as informações se confundem e se contradizem. Quem não se lembra do ovo, que já foi herói, vilão,
depois foi absolvido e ainda hoje não se sabe bem qual é a
dele? “É muito confuso, um caos. E a comunidade científica
fica confusa também, porque há controvérsias, há linhas
de pensamentos distintas”, explica Paola. Para ela, essa é
a principal base do terrorismo nutricional. “Nós transformamos a comida em algo técnico, como se você só tivesse
direito a uma alimentação saudável se dominasse todos os
mistérios científicos em torno dela. A hiperinformação está
deixando as pessoas desnorteadas.”

O que só parece saudável
Enquanto se tenta combater problemas graves de saúde
pública como a obesidade e a alta incidência de doenças
crônicas, acaba-se agravando outros transtornos. “Eu vejo
a preocupação com o emagrecimento, com a alimentação
perfeita, com a tríade beleza, magreza e juventude, como
um problema de saúde mental pública muito sério”, alerta.
O barulho e a confusão de informações nas redes sociais
colocam ainda mais lenha nessa fogueira. “Recebo uma
enorme quantidade de e-mails falando sobre a influência
negativa daqueles perfis que mostram o corpo perfeito, a
vida perfeita, a alimentação perfeita. Muitos deles reproduzem, na verdade, uma ilusão que mistura beleza, magreza e saúde, três coisas completamente diferentes”, alerta.
“Dizer que alguém é saudável porque é magro é desconhecimento, não se sabe se a pessoa tem triglicérides e colesterol em ordem, se tem anemia, carências nutricionais, se a
saúde cardiovascular ou mental está boa.”
Os determinantes da saúde humana são mais complexos que a relação que temos, hoje, com a comida – funcional, científica, dicotômica, de “engorda ou emagrece”, “certo ou errado”, “pode ou não pode”. “Comida é celebração.
E esse fator se perde quando a pessoa fica atrelada àquela
ideia de dieta e, enquanto vai todo mundo comer pizza, ela
aparece com um potinho de batata doce.”

Dieta funciona?
Quando confundimos magreza com saúde, as dietas “milagrosas” e restritivas ganham espaço facilmente. “É a receita
do fracasso.” Paola compara os efeitos da dieta restritiva a
uma situação em que é preciso prender a respiração. Você
até consegue segurar, mas em algum momento algo em
você vai te fazer puxar o ar. “São as reações do corpo em
um cenário de privação. É muito cruel falar em força de
vontade”, avalia.
Adotando dietas e alimentos da moda, buscando seus
supostos benefícios, também esquecemos que comida é
cultura. “E a cultura alimentar brasileira é muito rica. Temos
alimentos excelentes. Mas fazemos pouco caso disso, adotando dietas que desrespeitam completamente as receitas
de família, nossa cultura, nossa história”, lamenta Paola, que
sai em defesa do pãozinho. “A sociedade ocidental está fundamentada no pão há milhares de anos. E, de repente, começam a falar que ele é terrível e que faz mal? E a questão
cultural? E a questão afetiva? Acho difícil acreditar que um
alimento que deu tão certo e trouxe o homem até aqui, de
repente, faça mal. Sou a favor do pãozinho, sim.”

O simples é mais
Para Paola, falta simplificar. Todo o estresse em torno da comida só nos distancia de uma alimentação realmente saudável. “A gente fica super estressado e o corpo fica querendo
juntar tecido adiposo a qualquer custo. Então a melhor coisa
que você pode fazer é simplesmente relaxar. Deixar o seu
corpo em paz. Fazer as pazes com a comida e com o corpo.”
Aí a receita até parece simples: comer bem é comer quando
se tem fome e não comer quando não se tem. “Eu sou nutricionista, mas não vou te dizer quantas colheres de arroz
você tem que comer, porque você é dono da sua fome.” No
contexto de vida urbana, nas agitações do cotidiano, deixamos de reparar em nossas sensações corporais. “Tem gente
que não sente mais os pés no chão quando está de pé. E é
o corpo que sabe o volume, a qualidade e até os alimentos
específicos de que precisamos”, garante. Sabe aquela súbita
vontade louca de comer um doce? Não quer dizer que você
precisa sair correndo e comer um. “Essa vontade pode vir
porque a pessoa está deprimida e o doce vai ajudar o corpo a produzir neurotransmissores que vão te deixar mais
contente. Mas os mesmos neurotransmissores podem ser
produzidos com atividade física”, explica. “A gente precisa aprender a observar e então vai saber quando a fome é
fisiológica e quando é uma fome emocional, controlando
melhor nossa alimentação”, ensina.

Paola Altheia é nutricionista e
mantém o blog “Não sou exposição
– imagem não determina valor”
(naosouexposicao.wordpress.com),
onde questiona nossa relação com
a comida, com o corpo e com os
padrões de beleza.

Viver é bem bom
Fazer algo que realmente amamos
traz diferentes emoções e estados de
espírito. A Revista Fleury conversou
com sete artistas e personalidades
para saber o que, para eles, significa
bem-bom – o tema desta edição.
“Tem hora que você tem de olhar
para o céu e incorporar o mundo”,
simplifica Lina Chamie, cineasta,
e uma das entrevistadas

“Descobrir o que é o ‘bem-bom’ é uma busca
eterna. Para mim, é ter liberdade de fazer o que
se gosta, trabalhar com isso. A fotografia foi uma
consequência das coisas que eu buscava, o encontro
com a natureza e comigo mesmo. É lá que eu busco
minha tranquilidade. Passar uma semana, dez dias na
rotina, no cotidiano, me deixa louco. E a fotografia
faz com que eu possa ir para onde estou em paz.
Viajar para fotografar me permite uma entrega
até maior do que uma viagem de lazer.”
André Dib, fotógrafo e explorador

por Priscila Dadona e Verônica Mambrini

“São várias
coisas bem boas e
maravilhosas. Ir ao
cinema é uma delas.
Entre ver o pôr do sol
e ir ao cinema, prefiro
ir ao cinema. Adoro.
Treinar esgrima é
outra coisa bem boa
na vida da gente,
eu treino há muitos
anos. É algo que nos
transforma. Fazer
cinema, filmar é
um momento mágico
também. Olhar
para o azul do céu
também é algo bem
bom para mim.
Tem hora que você
tem de olhar para
o céu e incorporar
o mundo.”
Lina Chamie,
cineasta dos filmes
Tônica dominante,
A Via Láctea e
Os amigos

“Bem bom pra mim é poder trabalhar e ganhar a vida
com o que gosto de fazer e acredito. É chegar em casa,
ficar com a família e os cachorros. É conseguir fazer
minha atividade física diária, jogar meu tênis. Ir ao
cinema. Ver o jogo do Corinthians, principalmente
os que têm vitória no final. É ter amigos e poder
compartilhar momentos especiais com eles. Estar
sempre ao redor ou rodeado pela minha família.”
Marcio Atalla, professor de Educação Física
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“O que é bem bom para mim é jogar tênis, meu esporte.
É onde eu sou feliz, faz com que eu não pense em nada,
quando eu jogo bem me deixa muito seguro, confiante.
Tem efeitos emocionais, mentais e espirituais, porque você
está batendo numa bola em movimento, num tipo preciso
de rotação e de velocidade, que você tem que interceptar
de forma precisa, e que ela vá no lugar exato. Isso dá uma
sensação muito gratificante e produz hormônios de alta
qualidade. É você com você, vencendo você. É bem bom jogar com alguém no seu nível, para exigir mais de você, para
fazer você dar o seu melhor, e te dar mais realização, pensamentos bons, felicidade, alegria, bem-estar. É estar no
paraíso por alguns momentos. O tênis é interessante porque, depois de uma jogada ruim, tem outra. Não dá tempo
de pensar no que já foi, você se desafia com a próxima.”
Nuno Cobra, preparador de pessoas

“Bem bom é conseguir estar com as pessoas que eu
gosto, no final de semana, ter um lazer saudável,
cozinhando, conversando. É estar em relações e ações
que tragam bem-estar. É o fim de semana quando há
uma quebra do cotidiano, sem que fique aquele lazer
pernicioso, sem estímulo, sem troca. É uma das coisas
que me encanta, que me faz bem para me manter
saudável. Fazer grandes caminhadas, conhecer uma
cidade que eu não conheço. A disciplina do dia a dia
e do trabalho te faz ter rotina, horário, organização.
Mas no lazer do final de semana, é a liberdade que
faz bem para a alma. Principalmente, no caminhar.”
Ivaldo Bertazzo, educador corporal
e professor de movimento

“Bem bom é uma
mesa redonda cheia
de amigos próximos,
em que você pode
falar qualquer coisa e
dar risada junto. Isso
para mim é um luxo.
Amizade é uma coisa
preciosa, amizade
mesmo, daquela que a
gente conta nos dedos.
É difícil conseguir
usufruir isso hoje
em dia, a gente fica
preso na rotina, nas
obrigações. Colocamos
esse tipo de encontro
no penúltimo ponto
da lista de prioridades
e precisamos fazer
um esforço, deixar de
fazer algo urgente,
para poder encontrar os
amigos. Classificamos
muita coisa como
urgente; urgente
é viver bem.”
Blubell, cantora
e compositora

“Bem bom para mim é um projeto
difícil de realizar. Um desafio.
Eu escrevo ficção, me ocupo
dos meus projetos de filosofia.
Invento algo bem difícil de fazer.
Constantemente é o caso de um
livro. Amigos e família são sorte.
Daí que o meu bem-bom dependa
do que eu seja capaz de fazer.
Sempre foi assim. Eu nunca
gostei de vida fácil.”
Marcia Tiburi, filósofa e escritora

Bom
mesmo é

flutuar
Stand up paddle
e slackline têm
feito sucesso em
parques e praias por
proporcionarem
condicionamento
físico e uma
oportunidade
de diversão e
relaxamento
por Verônica Mambrini
fotos flavio santana

Renan Cavichi costuma
praticar stand up paddle em
Caraguatatuba; Claudia Faria
teve o primeiro contato com o
slackline a partir da escalada

Nos momentos de
lazer, a professora
de ioga e veterinária
Claudia Faria,
de 30 anos, acaba
sempre tirando
os pés do chão.

Ela começou a praticar escalada em rocha
em 2000, quando também teve o primeiro
contato com o slackline, fita estendida entre
dois pontos fixos – duas árvores, por exemplo – em que o objetivo básico é fazer a travessia de uma ponta à outra. “O slack sempre foi uma prática de escaladores, principalmente nos dias de chuva, em que a rocha
está molhada e não dá para escalar”, conta.

Não há restrições de idade
para a prática de slackline
e stand up paddle – é
preciso apenas respeitar
o grau de condicionamento
e capacidade de cada um

Mas ficar “na corda bamba” é tão gostoso e divertido que a prática ganhou autonomia como esporte independente. “É uma atividade
ótima para conhecer pessoas, todo mundo se diverte. Eu ia ao Parque
do Ibirapuera com amigos superfortes no slackline. Eles colocavam
as fitas muito alto para não bater no chão. Eu subia e era catapultada
o tempo todo, era muito divertido. Mas não precisa necessariamente
levar como um esporte - é pura diversão”, diz Claudia.
A prática fortalece o core, conjunto de músculos do tronco que dá
suporte à coluna, melhorando a estabilidade e o equilíbrio. Os kits
com o equipamento custam cerca de R$ 200 e são simples de instalar: bastam dois postes ou duas árvores. O ideal é começar montando a fita a cerca de 30 centímetros do solo. Superfícies fofas, como
gramados ou areia, reduzem o impacto. E uma ajudinha de um amigo dando a mão reduz as quedas iniciais.
“A principal dica é olhar para a frente e achar a estabilidade. Você
coloca o peso de um pé e a fita balança muito. Mas quando você tira o
outro pé do chão, ela estabiliza. O equilíbrio está nos ombros, estender os braços para cima ajuda”, explica Claudia. Para os mais avançados, o slackline tem um mundo de possibilidades. Claudia pratica também o yogaline, modalidade em que a pessoa faz posturas da ioga
equilibrada na fita. Quem gosta de adrenalina pode tentar o highline,
em que as fitas são montadas a mais de 5 metros no chão, podendo
chegar a dezenas de metros de vazio abaixo dos pés. Nesse caso, o
praticante fica clipado à fita com equipamento de segurança. Já no
trickline, entram saltos, piruetas e manobras. Se a linha for montada
sobre uma piscina ou represa, ganha o nome de waterline.
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No mar
Assim como o slackline, o stand up paddle (SUP) também é
derivado de outro esporte. Dessa vez, os pais foram os surfistas no Havaí, nos anos 1960, que passaram a remar em pé
nas pranchas, com a ajuda de um remo. Mas foi só nos últimos anos que a onda chegou aqui, para tornar mais divertida a vida de quem vai para o mar nos dias sem vento nem
marola. O professor universitário Renan Cavichi, de 30 anos,
mora em Caraguatatuba, litoral de São Paulo, e aproveita ao
máximo a vida na praia. “Cheguei no SUP através do surfe,
pois tinha dias sem nada de onda, principalmente no verão.
Quando você cria rotina de ir à praia relaxar e surfar, é uma
ótima opção para os dias de mar calmo”.
Além de fortalecer o core, como o slackline, a prática traz
o benefício de trabalhar os membros superiores ao remar.
E, como prêmio, permite um contato intenso com a natureza. “No SUP, já vi uma arraia passando por baixo da prancha,
peixes, tartarugas. Você se envolve mesmo com a necessidade de preservação ambiental e reduz muito o nível de
estresse”, conta Renan. De quebra, é fácil aprender o básico
para dar as primeiras remadas. “Minha mulher nunca tinha
surfado e pegou rápido, ficou em pé, foi bem”.
Dentro do esporte também há várias modalidades para
explorar, como o SUP wave, em que o praticante surfa ondas
maiores com ajuda do remo, o SUP race, com corridas em velocidade, o freestyle, de manobras, e o rafting, praticado em
corredeiras. Em águas calmas, o SUP comporta até mesmo
a ioga. Um conjunto de prancha e remo para iniciantes custa
a partir de R$ 2.500, mas os equipamentos podem ser alugados por diária em praias e represas. O único pré-requisito
é saber nadar, e é recomendado o uso de colete salva-vidas.
Bom para a saúde
As duas atividades trazem benefícios se praticadas regularmente. “Se realizadas de duas a três vezes por semana, por
pelo menos 50 minutos, ambas as práticas irão trazer condicionamento físico, bem-estar, melhora na função muscular”, afirma Samir Daher, presidente da Sociedade Brasileira
de Medicina do Exercício e do Esporte. A intensidade deve
aumentar gradualmente.
Mesmo que praticados esporadicamente, num domingo no parque ou fim de semana na praia, tanto o slackline
quanto o stand up paddle trarão benefícios. “Em intensidade
leve, é um prazer. O bem-estar da brincadeira vale muito
mais que a dorzinha muscular. Ninguém começa sozinho
no nível máximo de esforço. Para crianças, é fantástico”, diz
Samir. Não há restrições para idosos e crianças, desde que
respeitados o grau de condicionamento e capacidade de
cada um. Gestantes devem tomar cuidado para evitar quedas, em particular a partir do quarto mês.

Descubra o que acontece com a amostra que
é coletada quando você faz um exame no Fleury

Identificação
em Todo o
Processo

nome, nascimento,
sexo, número de
identificação,
setor técnico,
t emperatura d e
conservação e
anticoagulante

1 Atendimento
O funcionário
insere todos os
dados do cliente
e do pedido
de exames
no sistema
do Fleury.
A partir dessas informações, o sistema
calcula a quantidade de sangue a ser
coletada, quais e quantos tubos serão
usados. Além disso, é gerado um 
código único, que acompanha os tubos
durante todo o trajeto, permitindo
o rastreio em qualquer etapa do
processo e também o direcionamento
do recipiente pelo caminho certo.

São processados
cerca de

300
mil
tubos por mês

CORES

O sangue
é coletado
em tubos,
que recebem
uma etiqueta.

As tampas coloridas ajudam a guiar
os técnicos. Elas trazem informações
específicas sobre o material utilizado no
exame, informam se o frasco tem ou não
anticoagulante e para qual setor será enviado.

Um serviço exclusivo que
demonstra nosso olhar para o
cliente é a assessoria médica,
que atua como parceira na
investigação da hipótese clínica
e na abordagem médica. Os
assessores entram em contato
proativamente com os médicos
dos pacientes e emitem
relatórios integrados, os quais
apresentam o cruzamento dos
resultados de todos os exames
e procedimentos. Isso gera uma
solução de maior eficácia para
o médico. Em 2014, prestamos
mais de 160 mil assessorias
médicas e emitimos mais de
65 mil relatórios integrados.

• Todos os resíduos químicos são segregados
e encaminhados para tratamento final.
• O resíduo infectante recebe dois tipos
de tratamento. Uma parte segue para
descarte externo.
Outra parte é tratada internamente.

DESCARTE ESPECIAL

6 Armazenamento

As amostras que não
podem mais ser utilizadas
para outros exames
são descartadas.

RESULTADO

Cada equipamento registra no sistema
o resultado do exame que, na maioria
dos casos, pode ser consultado na hora
no site do Fleury (www.fleury.com.br).
Os resultados fora do padrão seguem
para análise antes da liberação. A equipe
compara os dados com exames anteriores,
investiga as diferenças e, se necessário,
entra em contato com o médico do cliente.

LINHA DE 
AUTOMAÇÃO

A chamada linha de
automação é um conjunto
de quase 30 máquinas
que realizam exames
como colesterol,
triglicérides, hormônios,
HIV, rubéola e vitamina D.

O “sorteador” processa
cerca de 850 tubos por hora.

técnicos

Os tubos seguem para um dos
setores técnicos do Fleury,
onde serão realizados exames
de complexidades diferentes,
sob a responsabilidade de
farmacêuticos, bioquímicos,
biomédicos, biólogos e químicos.

SANGUE TOTAL
Parte das amostras é
examinada em forma de
sangue total, o
 u seja, sem
passar pela centrifugação.

Você já reparou que às vezes,
no pedido médico, é solicitado
hemograma sangue total?
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Uma máquina chamada “sorteador”
identifica os tubos, faz a triagem e
também a separação, quando necessária.

OU

CONTROLE 
DE QUALIDADE

4 Setores
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Imuno-hematologia

Uma equipe de profissionais
confere novamente as informações
da etiqueta, as condições da coleta,
a quantidade correta de sangue
coletado e a temperatura,
entre outros fatores.

O sangue passa por uma
separação para isolar o
soro ou plasma das células
vermelhas. O soro, isolado
sem o uso de anticoagulante,
e o plasma, mantido com
algum tipo de anticoagulante,
seguem para ser examinados.

5 Automação
A primeira triagem é manual, 
feita por profissionais do Fleury.
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A distribuição do Fleury é responsável
pela triagem do material.

TRITURAÇÃO E DESCARTE
DE RESÍDUO COMUM

Os tubos podem ser armazenados de 7 a 60 dias,
em média, de acordo com a melhor condição
de temperatura e estabilidade do exame,
e com normas previstas em legislação.

O tubo é fabricado com uma tecnologia de vácuo
que coleta a quantidade necessária de sangue.

3 Distribuição

esterilizado sob ação

AUTOCLAVE de alta temperatura

Todos os resíduos gerados são segregados
e tratados seguindo a legislação vigente.

Um mesmo tubo passa por diversas
etapas e três deles podem fornecer
material para mais de trinta exames.

2 Coleta
A amostra

7 Descarte

PARCERIA FLEURY
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Vão para a análise dos profissionais
os tubos que, por algum motivo,
não podem seguir diretamente
para as máquinas. P
 or exemplo:
as amostras infantis, porque
geralmente contêm menor
quantidade de sangue.
O restante segue para 
“sorteadores” do setor.

Todos os dias, é inserido 
no processo um material
de referência, parecido
com a amostra dos clientes,
mas com índices e resultados
já conhecidos, para a
calibragem e checagem
dos equipamentos.

Você Sabia?

O setor de automação recebe
cerca de 12 mil tubos por dia.
Nele, são realizados, em média,
1,7 milhão de exames por mês.

infográfico
unitri, maíra termero
e luiz felipe monteiro

vida
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O tecido que
permeia todos
os órgãos e
é o principal
responsável
pela nutrição
e respiração
foi quase um
desconhecido
por séculos, e
pode ser uma
nova chave nos
diagnósticos
do futuro

vermelho
por Verônica Mambrini

O sangue é o sopro da vida

ou apenas um tecido responsável por nutrir e
oxigenar o corpo? Por séculos, sua composição,
função e funcionamento foram um mistério. A
medicina e a ciência já descobriram muito sobre
ele, mas ainda há muito por desvendar. “A cada
Era, surgia a certeza de conhecer tudo o que havia a respeito do sangue – mas só até um novo
avanço relacionado ao tema mudar a história da
medicina”, diz Dr. Celso Granato, infectologista
e diretor clínico do Grupo Fleury.
Em todas as culturas, o sangue sempre foi
percebido como um fluido fundamental para
a existência, mas também como a essência da
personalidade. “Sangue do meu sangue” e “sangue bom” são expressões que sintetizam essa
noção de que o que corre nas veias define nossa
identidade. “Tradicionalmente, o coração é entendido como centro da alma, e o sangue está
profundamente associado. É ele que forma e dá
substância ao corpo”, diz Dante Marcello Claramonte Gallian, doutor em História Social pela
Universidade de São Paulo (USP), docente de
História da Medicina e diretor do Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde (CeHFi)
da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

A força simbólica do sangue como elemento transmissor de vida é tão forte que o mito do
vampirismo é um dos mais antigos e ainda fascina. “A figura do vampiro está presente na cultura ocidental desde tempos imemoriais, pagãos,
voltou na Idade Média e depois novamente no
século 19. Cria-se um arquétipo do vampiro: alguém que precisa da vida do outro para continuar vivo; a ideia de que a gente não é autossuficiente”, diz Gallian.
É uma noção tão atávica que nas cavernas
de Lascaux, na França, há pinturas rupestres
de animais com o coração desenhado. “A caça
representa a sobrevivência, mas quem come
a caça assimila também a força anímica: força,
graça, esperteza, velocidade.” Para esses povos,
o sangue conteria elementos da personalidade.
“Hoje, sabemos que elementos do sangue estão ligados à própria herança genética, mas essa
ideia era intuitiva nos antigos, que não separavam o físico e o espiritual. Imaginava-se, entre
os gregos, que se um herói tivesse recebido o
sangue dos deuses, teria características divinas
no próprio sangue, como coragem, esperteza,
sabedoria, beleza”, explica Gallian. Só no século
19, com o avanço da neurologia, ficou claro que
sentimentos e emoções estão ligados ao cérebro, e não ao coração e ao sangue.

As
recentes
descobertas
sobre o sangue
permitirão um
um futuro de
iinovação

Séculos de descobertas e inovações
As primeiras especulações sobre o coração e o sangue
foram feitas cerca de três séculos antes de Cristo, por
Aristóteles e Praxágoras, que associavam a circulação
ao fluido vital. Praxágoras afirmou que as veias continham sangue e as artérias, ar – possivelmente porque,
em cadáveres, as artérias se encontravam vazias. Depois, o físico Galeno (129 a.C. – 217 a.C.) diferenciou artérias de veias pela cor do sangue que corria em cada
uma e demonstrou que as artérias também continham
sangue. “Para ele, o sangue venoso era criado no fígado, enquanto o sangue arterial continha ar e vitalidade,
sendo criado no coração”, explica Gallian. Galeno também acreditava que os alimentos eram ingeridos, processados pelo fígado e se tornavam sangue impregnado por substâncias espirituais. A partir daí, se formariam
substâncias como a bile amarela e a bile negra, que,
junto com o sangue e o muco, seriam os humores. Em
equilíbrio, garantiriam a saúde do indivíduo.
Essa noção durou praticamente até o fim da Idade
Média, até porque a dissecação de cadáveres não era
bem-vista. O primeiro estudo consistente e capaz de
confrontar a teoria de Galeno foram as descobertas do
médico britânico William Harvey. Fazendo dissecações
e vivissecções de diferentes espécies de animais, pela
primeira vez ele descreveu corretamente os detalhes
do sistema circulatório, da anatomia e movimentação
do coração. O estudo “Sobre o movimento do coração
e do sangue” foi publicado em 1628. Mas só quando
Descartes incluiu a descoberta no Discurso do método,
em 1637, a ideia foi melhor aceita.

Kriz knack

No século 18, o desenvolvimento de lentes de aumento permitiu analisar pela primeira vez o sangue
no nível celular. “O cientista holandês Antonie van
Leeuwenhoek melhorou os microscópios. Ele chegou
a construir por volta de 250 microscópios, com capacidade de aumento de até 200 vezes”, explica Dra.
Maria de Lourdes Chaufaille, coordenadora de educação médica e assessora em Hematologia do Fleury
Medicina e Saúde e professora da Unifesp. Assim foram descobertos os glóbulos vermelhos e a noção de
que o sangue continha partículas.
As primeiras transfusões de sangue foram feitas em
animais, obtendo mais sucesso que as eventuais tentativas com humanos. Nos séculos 18 e 19 foram feitas
diversas tentativas de transfusão, mas o desconhecimento sobre propriedades do sangue fazia com que
falhassem. O sangue coagulava, havia rejeição, reações
adversas e muitos pacientes morriam.
Os tipos sanguíneos só foram descobertos séculos
depois. Em 1901, o imunologista austríaco Karl Landsteiner descreveu os principais tipos de células vermelhas: A, B, O e, mais tarde, a AB. Até então, as transfusões
eram praticamente uma roleta-russa. O procedimento
evoluiu com as guerras: a primeira guerra mundial, em
1914, a Guerra Civil Espanhola, em 1936 (quando foi
criado o primeiro banco de sangue), e a segunda guerra mundial, quando já se usava o conhecimento sobre
grupos sanguíneos e fator Rh para realizar transfusões
bem-sucedidas. “Depois da segunda guerra mundial,
os saltos foram enormes”, diz Dra. Maria de Lourdes.

Médicos do Fleury Medicina e Saúde: Dr. Celso Granato, Dra. Maria
de Lourdes Chaufaille e Dr. Alex Freire (da esq. para a dir.)
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Cada vez mais de perto
Hoje, a composição e o funcionamento básicos do sangue são bem-conhecidos. “Ele é composto de três grandes grupos de células: hemácias (os glóbulos vermelhos), leucócitos (glóbulos brancos) e as plaquetas, que
servem principalmente para bloquear sangramentos”,
explica Dra. Maria de Lourdes. Atualmente, uma simples
amostra de sangue já permite exames diagnósticos de
uma infinidade de doenças metabólicas, infectocontagiosas, reumatológicas e genéticas. Entre os exames de
sangue mais inovadores disponíveis, por exemplo, estão
aqueles feitos a partir do sangue da gestante, que conseguem identificar o sexo do bebê e algumas das principais
síndromes, como as trissomias dos cromossomos 18, 21
e 13 – uma inovação que carrega a marca do Fleury.
Com avanços da biologia molecular, da citometria de
fluxo e da espectrometria de massa, novas tecnologias
estão ampliando ainda mais a “lente de aumento”. “Há
micropartículas no sangue que estamos descobrindo
agora, e outras cuja função ainda não sabemos exatamente’, explica Dr. Alex Freire Sandes, especialista em
hematologia do Grupo Fleury. Uma área extremamente nova e que ainda engatinha, o estudo dessas micropartículas (pequenas bolsas derivadas das células),
presentes no sangue, pode possibilitar o desenvolvimento futuro de exames extremamente inovadores.
Outro campo de pesquisa muito promissor é o estudo
de moléculas de lipídios e proteínas por espectrometria
de massa. “A lipidômica é um ramo recente, de cerca
de dez anos, que estuda os lipídios nas células e tecidos. Existem cerca de 100 mil variedades de lipídios no
sangue, nem todas com funções conhecidas”, explica
Dr. Granato. “Nos próximos anos, esses padrões podem
ser a base de novos exames e formas de diagnosticar.”
A metabolômica, estudando a interação entre essas
partículas, promete desvendar no futuro a probabilidade
de desenvolvimento de doenças graves bem antes de
elas apresentarem sinais clínicos, algo que pode mudar
nossa capacidade de evitar patologias, como o câncer ou
doenças degenerativas – é um campo de estudos atuais
do Fleury. “No caso do Alzheimer, por exemplo, estão
mapeando as micropartículas no líquor cerebral, e os lípides e as proteínas no sangue de quem tem a doença,
procurando padrões que indiquem quem tem maior potencial de desenvolver a patologia”, conclui Dr. Granato.

Exames de ponta
Conheça alguns dos exames mais inovadores
oferecidos pelo Fleury a partir da
coleta de sangue
Exames em oncologia: pesquisa de mutações
gênicas para diagnóstico, prognóstico e orientação
terapêutica do câncer, com foco em tumores sólidos,
leucemias agudas e neoplasias mieloproliferativas.
Identificação de bactérias e fungos por
proteômica: permite a rápida identificação de
bactérias e fungos por meio do perfil proteico
dos microrganismos, detectado a partir do
método chamado espectrometria de massa.
Novos marcadores para o diagnóstico de
doenças autoimunes: identificação de
marcadores de doenças como síndrome
nefrótica, esclerose sistêmica, Síndrome
de Devic e lúpus eritematoso sistêmico.
Exame pré-natal não invasivo para detecção
de alterações genéticas fetais (Harmony):
identifica anomalias no número de cromossomos
associadas a síndromes como a de Down,
por meio da análise de DNA fetal presente
no plasma das gestantes.
Sequenciamento completo do exoma para
avaliação de doenças genéticas: o exoma é uma
fração do genoma humano que contém material
envolvido na produção de proteínas fundamentais
para o funcionamento do corpo humano. O teste
do Fleury é utilizado para a descoberta da causa
de casos complexos de doenças ou anomalias.
Teste molecular para o diagnóstico da febre
Chikungunya: pioneiro, o exame é capaz de
identificar o RNA do vírus, em vez de detectar
os anticorpos (que só são detectáveis a partir
da segunda semana de infecção).

Oito fatos sobre

vírus respiratórios

Crianças e
idosos, as
maiores vítimas

Eles são microscópicos, invisíveis ao olho humano, mas sofrem mutações genéticas capazes de
provocar uma verdadeira guerra em nosso vigilante sistema imunológico. Mesmo sem notar os
sintomas relacionados à sua presença em nosso organismo, não ficamos um único ano sem
contrair uma gripe. Entrevistamos a Dra. Carolina Lázari, infectologista do Fleury, e selecionamos
oito fatos importantes sobre o funcionamento desses micro-organismos.

Crianças e idosos costumam ser as
maiores vítimas das complicações
provenientes das infecções respiratórias
virais. Nas crianças, isso tem a ver com a
imaturidade do sistema imunológico. Nos
idosos, além de o sistema imunológico
já estar envelhecendo, há maior
incidência de doenças que predispõem
às complicações, como a insuficiência
cardíaca e a doença pulmonar obstrutiva
crônica. Vale lembrar que, na pandemia
de influenza que ocorreu em 2009,
houve uma grande proporção de casos
complicados entre adultos jovens sem
doenças prévias, o que mostra que
as regras não são tão rígidas
quando o assunto são os vírus.

por Priscila Dadona

Diferentes

com o
tempo

Alguns vírus respiratórios,
particularmente o
influenza do tipo A,
sofrem e acumulam
mutações genéticas ao
longo do tempo, o que os
torna progressivamente
diferentes da linhagem
original. Dessa forma,
conseguem escapar
da vigilância do nosso
sistema imunológico, que
passa a ter dificuldades
de reconhecê-los.
Assim, indivíduos de
uma determinada
população podem ficar
mais suscetíveis a esses
micro-organismos quando
eles sofrem mutações
suficientes para que
atuem praticamente
como um “novo” vírus.

Fatores
externos

Sazonalidade e

tipos de vírus

Entre as diversas espécies de vírus respiratórios,
existe a “sazonalidade”, ou seja, em cada época do
ano, há um determinado tipo de vírus mais comum.
Isso acontece em função das características biológicas
de cada vírus, de suas relações com as variações
climáticas e das peculiaridades da faixa etária em
que atuam. Por exemplo, no inverno, predomina o
influenza, mais frequente em adultos. No outono,
o vírus respiratório sincicial acomete crianças de
até cinco anos. Já no fim do ano, começa a circular
o parainfluenza, que ocorre tanto em crianças
quanto em adultos. O mais frequente em todas as
faixas etárias é o rinovírus, causador do resfriado
comum, que raramente resulta em complicações.
Na população geral, são relevantes: influenza
A e B, vírus respiratório sincicial, adenovírus e
parainfluenza. Entre pessoas em condições que
resultam em baixa imunidade (transplantes,
tratamento de câncer, HIV), há, além destes, o
metapneumovírus. Por fim, existem os que são mais
raros, mas que habitualmente resultam em doença
muito grave e insuficiência respiratória, como alguns
subtipos de coronavírus e de influenza de origem
aviária, descritos principalmente em países asiáticos.

Existe a sensação de que,
ao consumir alimentos
gelados, tomar chuva
ou se expor à friagem,
contribuímos para a
ocorrência de problemas
respiratórios. A verdade é
que a exposição constante
a fatores físicos como ar
seco e frio ou a mudanças
bruscas de temperatura
pode interferir na
integridade da mucosa
respiratória e de seus
mecanismos de proteção,
o que facilita a infecção.
Além disso, para pessoas
que têm bronquite crônica
ou asma, esses fatores
costumam desencadear
crises de broncoespasmo
(chiado), o que também
facilita a invasão das
vias aéreas pelos vírus.

Facilmente
transmissíveis no ar

Vitamina e

vacinação
Quando

é grave?
A gravidade não depende apenas
do tipo do vírus, mas da idade, da
condição imunológica e do estado
prévio de saúde do paciente. Com
exceção do rinovírus, todos podem
causar doenças graves. Alguns deles
se comportam de maneira epidêmica,
com alta incidência de casos graves e
elevada letalidade, como o influenza
A subtipo H5N9 e o MERS-CoV
(coronavírus recentemente descrito
no Oriente Médio), que são raros e
restritos a certas regiões geográficas.

A vitamina C pode, eventualmente,
melhorar a atividade de determinadas
células de defesa, contribuindo
para o fortalecimento do sistema
imunológico em geral. No entanto,
ela não é capaz de tornar o organismo
imune aos vírus. A única forma de se
imunizar contra o vírus causador da
gripe, o influenza, por exemplo, é
a vacinação. Ainda assim podem
ocorrer infecções respiratórias pelas
demais espécies de vírus, que não
são contempladas na vacina.

Todos os vírus respiratórios são
altamente transmissíveis. Por isso,
para proteger os demais, pessoas com
resfriado ou gripe devem sempre se
preocupar em cobrir o nariz e a boca
com um lenço ao espirrar ou tossir.
Isso evita a propagação de gotículas
de saliva ou secreções que contêm
os vírus. Outra medida importante
é lavar frequentemente as mãos,
principalmente depois de tocar locais
e objetos de uso público, como nos
transportes coletivos. O uso de álcool
gel para higienizar as mãos também
é uma medida protetora. Pessoas
com disfunções de imunidade devem
seguir as orientações médicas.

Uso de

antibióticos
As infecções virais podem causar sintomas bastante intensos, como
febre alta, dor no corpo, tosse e dor de garganta. É comum que
essas infecções sejam confundidas com as de origem bacteriana,
para as quais estaria indicado o tratamento com antibióticos. No
entanto, os medicamentos que têm ação contra bactérias não
possuem atividade alguma contra vírus e não trazem benefício
algum durante uma infecção viral – ao contrário, podem apenas
gerar efeitos indesejáveis. Assim, evite a automedicação e sempre
procure o médico quando desconfiar que aquele resfriado ou
gripe não esteja evoluindo bem. O profissional poderá avaliar a
necessidade do uso de antibacterianos, assim como prescrever
antivirais quando houver necessidade e disponibilidade, como
acontece em determinados casos de infecção por influenza A H1N1.

Dra. Carolina Lázari
Médica assessora em Infectologia do
Fleury Medicina e Saúde e assistente da
Divisão de Moléstias Infecciosas e Parasitárias
do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo.

É no formato conciso e de beleza simples do haicai que
Maria Valéria Rezende traduz o que, para ela, é um momento
de #bembom. Para ilustrar os versos da escritora santista,
o traço sintético da artista Marta Mello, de São Paulo.

endereços

surpreender é

São Paulo – Capital
Unidade Braz Leme
Av. Braz Leme, 2.011 – Santana
Acesso pela ponte da Casa Verde
Sentido centro/bairro, lado esquerdo
Unidade Campo Belo
Av. Vereador José Diniz, 3.457, 2o andar
– Campo Belo Medical Center
Continuação da Av. Ibirapuera,
esquina com a R. Pascal.
Unidade Chácara Klabin
Av. Pref. Fábio Prado, 538 – Chácara Klabin
Próxima à estação de metrô Imigrantes
(Linha 2 – Verde).
Unidade Higienópolis
R. Mato Grosso, 306
1a sobreloja – Higienópolis
Localizada no Higienópolis Medical Center,
atrás do Cemitério da Consolação,
altura do 1.800 da R. da Consolação.
Unidade Itaim
Av. Juscelino Kubitschek, 1.117 – Itaim Bibi
Próxima à esquina da Av. Juscelino Kubitschek
com a R. Atílio Inocenti. A Unidade fica perto
da Av. Faria Lima.
Unidade Jardim América
Av. Brasil, 1.891 – Jd. América
Sentido Pinheiros/Ibirapuera: lado direito
Próxima à R. Gabriel Monteiro da Silva.
Unidade Oscar Americano
R. Eng. Oscar Americano, 163 –
Cidade Jardim. Saída do túnel Presidente Jânio
Quadros, sentido Av. Juscelino Kubitschek/
Morumbi. Em frente ao Parque Alfredo Volpi.
Unidade Paraíso
R. Cincinato Braga, 232 e 282 – Bela Vista
Paralela à Av. Paulista, altura do no 200
(Hospital Santa Catarina)
Próxima à estação de metrô
Brigadeiro (Linha 2 – Verde).
Unidade Ponte Estaiada
Av. Jornalista Roberto Marinho,85,
Térreo – Brooklin
Edifício Tower Bridge Corporate
Próxima à Ponte Estaiada, ao lado do Hilton,
acesso único pela Av. Roberto Marinho
(não há acesso pela Av. das Nações Unidas)
No mesmo prédio, no 1º andar, funciona o
Centro Integrado Cardiológico e Neurovascular

República do Líbano I
Av. República do Líbano, 635
NOVA – Abertura a partir de 15/5/2015
Centro Diagnóstico Avançado da Mulher
(República do Líbano II)
Av. República do Líbano, 561
República do Líbano III
Av. República do Líbano, 990
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 Campinas
Av. Aquidabã, 747 – Centro
Em frente à Microcamp, próxima
ao Bosque dos Jequitibás.
Unidade Granja Viana
R. José Felix Oliveira, 838 – Granja Viana, Cotia – SP
Entre a Cultura Inglesa e o Hospital São Camilo
Acesso pelo km 24 da Rod. Raposo Tavares.
Unidade São Bernardo do Campo
Av. Professor Lucas Nogueira Garcez, 666 – Centro
Seguindo pela Rod. Anchieta no sentido São
Paulo/Santos, utilizar a saída 18B. Ao final do
viaduto, manter-se à direita, no sentido centro de
São Bernardo do Campo. Seguir pela Av. Professor
Lucas Nogueira Garcez (sentido bairro/centro)
até visualizar a Unidade do outro lado da avenida,
ao lado do Pavilhão Vera Cruz. Entrar à direita
na R. Banda e fazer o contorno à esquerda até
cruzar a Av. Professor Lucas Nogueira Garcez.
A unidade fica em frente à Igreja Santíssima
Virgem e a uma concessionária da Toyota.

Unidade 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 Jundiaí
Av. Antônio Segre, 447 – Jd. Brasil
Próxima ao Shopping Paineiras
Na rua do Sesi. Anhanguera no sentido
interior/capital: acesso pela Av. Jundiaí.

Unidade Shopping Jardim Sul
Shopping Jardim Sul – loja 317
piso 2 – Vl. Andrade
Av. Giovanni Gronchi, 5.819
Em frente ao Carrefour.

Outros Estados
Unidade Brasília – DF
SEPS EQ 715/915, conjunto A, bloco D, sala 501,
Centro Clínico Pacini, Edifício Pacini, Asa Sul
Ao lado do Hospital São Lucas.

Unidade Villa–Lobos
R. Castro Delgado, 188 – Alto de Pinheiros
Pista local da Av. das Nações Unidas,
sentido Santo Amaro/Ceagesp
Entre as pontes Cidade Universitária e Jaguaré
Quinta travessa à direita, após a ponte
Cidade Universitária.

Atendimento Móvel
Serviço disponível nas cidades nas quais o
Fleury tem unidade e também em localidades
como Osasco, Granja Viana, Diadema, Santos,
São Caetano, Jacareí, São José dos Campos e
Sorocaba, entre outras. Para mais informações,
consulte www.fleury.com.br/exames-e-servicos
ou entre em contato com a nossa Central de
Atendimento ao Cliente.

Outros Municípios
Unidade Alphaville
Al. Araguaia, 2.400 Barueri – SP
(entrada pela Av. Sylvio Honório Álvares Penteado
nova R. Projetada)
Próximo ao Sam’s Club, Walmart
A 900m do Shopping Tamboré.
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Unidade Santo André
Av. D. Pedro II, 1.313 – Jd. Santo André
Próxima ao Parque Celso Daniel
(antigo Parque Duque de Caxias).
Entrada lateral pela R. das Aroeiras.

Central de Atendimento
ao Cliente 24 horas
São Paulo e localidades com DDD (11):
3179-0822 ou 30-FLEURY
Outras localidades: 0800-704-0822

