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que acontece em cada uma de nossas estruturas é um sonho

q

cultivado por estudiosos ao longo dos séculos. Se ainda

uando alguém decide tornar-se vegetariano, é
movido basicamente por três fatores: saúde,
meio ambiente e ética. Cada um dos cerca de
18 milhões de brasileiros (dados do Ibope) que
deixaram de consumir carnes em 2011 teve,

como principal motivo, a mudança de estilo de vida em
pelo menos uma dessas questões.
Seja para ter mais qualidade de vida, por preocupação com
o meio em que vive ou como forma de lutar pelos direitos
dos animais, antes de tomar essa decisão é preciso buscar

não é possível desvendar por completo e detalhadamente

acompanhamento nutricional. Isso porque é fundamental
encontrar um caminho para repor as vitaminas, proteínas e
gorduras que ficarão fora do cardápio vegetariano.
Segundo a Associação Dietética Americana (ADA), uma
dieta vegetariana é, sim, capaz de suprir as necessidades

Saudável, rica

a maneira como nossos órgãos funcionam, é possível usar

nutricionais do organismo, desde que sejam observados alguns cuidados. “Se o vegetariano ou vegano tiver uma dieta

e variada

equilibrada, variada e balanceada, não vai apresentar problema nutricional”, informa a nutricionista Luciana Yuki
Tomita, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
A dieta vegetariana pode até mesmo ser capaz de causar
menor frequência de deficiências nutricionais em relação a
algumas dietas baseadas no consumo de produtos e deriva-

Uma dieta vegetariana é capaz
de suprir todas as necessidades
nutricionais do ser humano, desde
que tomados os devidos cuidados.
Cerca de 9% dos brasileiros já
aderiram a essa prática

tecnologias de imagem cada vez mais avançadas para auxiliar

ter uma dieta rica em legumes, verduras, frutas, cereais integrais, proteínas vegetais e oleaginosas. “É preciso sempre
pensar no que substituirá o alimento ou o grupo de alimentos que você retirou da refeição”, alerta Carla Yamashita,
nutricionista do Fleury Medicina e Saúde.

FOTOS: SHUTTERSTOCK

diagnósticos. A história de como essa evolução mudou

dos animais. Mas, para isso realmente acontecer, é preciso

Veganos são indivíduos que não consomem nenhum tipo de alimento ou
produto de origem animal.
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o jeito de se fazer medicina é o tema da nossa reportagem
entre aspas

até o desenvolvimento de metodologias mais modernas,
como o ultrassom, a tomografia e a ressonância.
A seção Entre Aspas traz três convidadas: Flávia Cintra, Tatiana
Rolim e Carolina Ignarra, autoras do livro Maria de Rodas.

MÃES

ESPECIAIS
Autoras do livro Maria de Rodas contam como é
possível superar o desafio da paraplegia e viver
uma vida plena, com trabalho, filhos e muito amor

i

magina-se, conforme o senso comum, que a paraplegia é uma
condição gravemente limitante, que impõe a seus portadores

FERNANDO GARDINALI

de capa, que aborda desde a descoberta dos raios X

restrições sob todos os aspectos – não somente o físico, é claro, mas também o profissional, o emocional, o familiar e assim

por diante. Nada mais distante dessa concepção, portanto, do que as
histórias de Flávia Cintra, Tatiana Rolim e Carolina Ignarra. Embora
uma lesão na medula tenha ocorrido na vida de cada uma dessas mulheres, o que de mais importante elas têm em comum é a visão dessa

Elas contam como superaram o desafio da paraplegia para ter

situação muito mais como um desafio do que como uma limitação.
Prova disso é que elas trabalham (duro), têm filhos e encontraram
força extra para escrever um livro em que contam suas aventuras,
Maria de Rodas: delícias e desafios na maternidade de mulheres cadeirantes. A obra passeia por todas as dimensões de suas vidas, como saúde,
autoestima, trabalho, família, amor, superação e, evidentemente, maternidade. É sobre isso que falam na entrevista a seguir Flávia – jor-

uma história plena em todas as dimensões de suas vidas, como

nalista de 39 anos, mãe dos gêmeos Mateus e Mariana, de 4 anos –,
Tatiana – psicóloga de 35, mãe de Maria Eduarda, de 1 ano e 11 meses
– e Carolina – de 33 anos, consultora de inclusão de profissionais
com deficiência no mercado de trabalho, mãe, de Clara, 7 anos.

“Todos passam por situações de
superação. A diferença é que nossas
histórias estão marcadas por cadeiras
de rodas.” Carolina Ignarra

saúde, autoestima, trabalho, família, amor e maternidade.
As mudanças e os desafios do sexo na maturidade também
são temas desta edição, que mostra que as transformações

infância

p

da terceira idade não significam decretar o fim da sexualidade.

ara quem gosta de ter animais de estimação por perto, poucas situações são mais reconfortantes do que chegar em casa
e ser recebido pela alegria das mascotes. Melhor ainda quando a ciência comprova que essa relação faz bem à saúde física

e mental. Segundo um estudo publicado pela Associação Americana
de Psicologia, donos de cães, gatos e outros bichos têm mais qualidade de vida, são mais extrovertidos e menos preocupados. Outro
levantamento recente, apresentado por pesquisadores finlandeses e
publicado pela revista Pediatrics, concluiu que crianças que convivem com cães e gatos são mais saudáveis e têm menor incidência de
infecções respiratórias no primeiro ano de vida do que aquelas que

Conheça ainda a opinião de especialistas sobre o convívio

não têm contato com os animais.
No entanto, ainda é difícil para os pais identificar os limites para
o convívio saudável entre seus filhos e os animais de estimação.
Mais que isso, é preciso saber a hora de dizer sim para a criança
que pede para ter uma mascote. Afinal, possuir um animal de estimação muda a rotina da casa e exige muita atenção e responsa-

desde que tomados alguns cuidados.
Além disso, aqui você encontrará o impacto que uma
dieta vegetariana traz para o organismo e as recomendações

pet
Meu
querido

A relação entre crianças e animais de
estimação pode ser muito saudável,
desde que haja supervisão dos pais e
cuidados com a prevenção de doenças

aos apelos infantis é: a família está realmente disposta a ter um
animal de estimação? Se apenas a criança quer, mas os pais não,
isso tende a gerar consequências desagradáveis. “‘Nós só teremos
um cachorro se você cuidar’ é o grande chavão da responsabilidade. Mas você não vai fazer a criança ir ao pet shop, por exemplo.
Quem vai são os adultos. Alimentar, trocar a água e saber lidar
com o animal são coisas que a criança terá de aprender a partir das
atitudes dos pais”, explica Hannelore Fuchs, médica-veterinária e
doutora em Psicologia.

Convívio
Segundo Hannelore, a criança só passa a ser capaz de ajudar nos cuidados com um animal de estimação a partir dos 4 anos de idade – e,
mesmo assim, sob a supervisão do adulto, para garantir a segurança
dos pequenos e também do bichinho. Ela lembra, por exemplo, de
um vídeo que circulou recentemente na Internet em que um bebê
puxa a orelha de um cão grande, deita em cima dele, e o animal não
faz nada. “Isso passa uma imagem utópica de que não há perigo algum para as crianças. Mas esses são cachorros especiais, de mordida
inibida. Além disso, o vídeo não permite saber a que distância está a
pessoa que está filmando, mas é possível perceber que há um adulto
próximo, que pode intervir caso haja reações inesperadas do aniSAÚDE EM DIA

SHUTTERSTOCK

entre crianças e animais, que tem tudo para ser saudável –

bilidade. Por isso, a primeira pergunta a se fazer antes de atender

35

de profissionais da saúde para suprir todas as necessidades
nutricionais antes de aderir a esse estilo de vida. Na seção
Sustentabilidade, o Fleury Medicina e Saúde apresenta as
soluções que desenvolveu em respeito ao meio ambiente e
também mostra suas ações contínuas na área.
Para finalizar a edição, a psicanalista Anna Veronica Mautner
avalia a importância da disciplina e apresenta sua visão sobre
alguns aspectos da educação tradicional.
Boa leitura!
SAÚDE EM DIA
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Dieta sem açúcar

D I C A S E N OV I DA D E S D E S AÚ D E E B E M - E S TA R PA R A VO C Ê

Sabe aquele indesejável “efeito sanfona”?
A explicação para voltar a ganhar peso na mesma
velocidade em que se perdeu pode estar no tipo
de dieta restritiva adotada. Um estudo do Hospital de

Já fez a sua avaliação física?

reduzem a quantidade de açúcar são mais eficazes
na luta contra a balança do que aquelas que
ShuTTeRSTOCk

>

Boston, nos Estados Unidos, aponta que dietas que

reduzem o teor de gordura, por exemplo.

Desde maio de 2012, os alunos

por um médico ou laboratório de confiança do

Isso porque, quando se restringe o açúcar, a resposta

matriculados em academias de ginástica na

esportista. O Fleury oferece aos seus clientes

do nosso metabolismo é mais imediata. Em outras

cidade de São Paulo passaram a se preocupar

o Check-Up Fitness, um serviço que avalia

palavras, nosso corpo fica mais “esperto” e menos

com um detalhe a mais na rotina de exercícios:

as condições gerais de saúde e a capacidade

“preguiçoso” na hora de queimar a gordura.

a apresentação semestral de exames médicos.

cardiorrespiratória e neuromuscular para quem

Além disso, diminuir a quantidade de açúcar não

A lei municipal 11.383/1993 foi atualizada e,

quer iniciar ou manter a sua rotina de exercícios.

significa eliminar uma categoria alimentar

desde então, determina que frequentadores de

Quer saber mais sobre o Check-Up Fitness?

importante (como acontece nas dietas sem gordura

academias apresentem periodicamente

Acesse http://www.fleury.com.br

ou carboidrato), o que torna tudo mais fácil.

o exame médico que comprove a aptidão para
a realização de exercícios. Até então, só era

Vida saudável no campo

necessária a apresentação do laudo no momento
da assinatura do contrato de prestação de serviços.

Crianças que moram em áreas urbanas têm

O exame médico pode ser realizado pelo médico

mais riscos de desenvolver alergia alimentar do

indicado pela academia de ginástica ou, então,

que aquelas que vivem em zonas rurais. É o que
indica um estudo publicado no periódico Clinical

Pediatrics, que analisou dados de 38.465 jovens
com menos de 18 anos e mostrou que 9,8% das
crianças que moram nas cidades têm alergia
alimentar, frente a 6,2% das que vivem em áreas
rurais. Alergias a amendoim são duas vezes
mais comuns em centros urbanos e os pequenos
que moram nas cidades também têm mais do que
ShuTTeRSTOCk

o dobro de ocorrência de alergia a crustáceos.
Uma das hipóteses para explicar os resultados
da pesquisa é que a exposição a certas bactérias
associadas à vida no campo logo nos primeiros anos
ShuTTeRSTOCk

de vida protege as crianças contra a hipersensibilidade
hereditária a alguns alérgenos. Outra tese indica que
a alta concentração de poluentes nas áreas urbanas
pode desencadear o desenvolvimento de alergias.
SAÚDe eM DIA
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para começar
PALAVRA DO esPeCIALIsTA

eTIMOLOGIA MÉDICA

raios X

Esteatose hepática
Patrícia Costa de Oliveira, gastroenterologista do Check-Up do Fleury Medicina e Saúde

1895 pelo físico alemão Wilhelm Roentgen
(1845-1923), os raios X são ondas
ShuTTeRSTOCk

eletromagnéticas carregadas por
partículas chamadas fótons. Esse
processo se dá quando há movimentação
átomo, gerando emissão de energia
em forma de fótons. Essa energia se
propaga em ondas, como a luz, porém,
seu comprimento não é visível aos olhos

48,5%
da população brasileira está acima do peso.

humanos. A descoberta dos raios X

O dado, divulgado pelo Ministério da Saúde,

revolucionou a medicina diagnóstica,

é parte de um levantamento que também aponta

possibilitando a visualização através de

que o problema do excesso de peso começa

tecidos e partes moles e a avaliação
de ossos, cavidades e órgãos internos,

cedo – 29,4% dos brasileiros entre 18 e 24 anos

o que permite detectar fraturas, tumores,

já estão com o Índice de Massa Corporal (IMC)

inflamações e processos inflamatórios.

superior a 25 kg/m , ou seja, acima do peso ideal.
2

Trocas inteligentes

+
Pão Italiano
– 1 unidade média
sem miolo

+
Creme de
quatro queijos
– 1 prato fundo

FLeURY: o que pode causar esse
tipo de distúrbio? É hereditário?
P.O.: Não, o distúrbio é causado,
na maioria das vezes, por
anormalidades metabólicas
como diabetes ou glicose elevada,
aumento dos triglicérides,
obesidade, sedentarismo e
ingestão excessiva de álcool.
Outras doenças também
podem estar associadas, como
hepatite C e outras formas raras
de doença hepática, como a
esteatose aguda da gravidez.

FLeURY: É possível diagnosticar a
doença em exames de rotina?
P.O.: Sim, por meio de
ultrassonografia abdominal.
Graus mais leves de esteatose,
no entanto, são diagnosticados
apenas com biópsia hepática.
FLeURY: Quem tem mais
probabilidade de desenvolvê-la?
P.O.: Ambos os sexos podem ser
igualmente afetados. As mulheres
são mais suscetíveis à esteatose
causada pelo álcool.

FLeURY: Quem consome álcool
em excesso tem mais chances de
desenvolver esteatose hepática?
P.O.: O álcool é uma das causas
mais frequentes de esteatose.
Consumo de álcool acima de
30 gramas por dia (equivalente a
duas latas de cerveja, uma taça
de vinho ou uma dose de destilado)
já pode causar o distúrbio
em alguns grupos de pacientes.
Mas isso também depende de
outros fatores, como etnia, sexo,
genética e doenças concomitantes.

FLeURY: Há cura para a doença?
P.O.: Sim, o tratamento visa
preferencialmente a eliminar as
causas da esteatose. Com isso,
a maioria dos pacientes observará
o desaparecimento da doença.

Para saber mais sobre o assunto, leia a entrevista completa em
www.fleury.com.br/revista

Fonte: Manual Oficial de Contagem de Carboidratos

+

Queijo parmesão
ralado – 1 colher
de sopa

Azeite de oliva
– 1 colher de sopa

energia: 1.071,25 kcal

Vinho tinto
– 1 cálice

x

+
Minestrone (feijão branco,
batata, legumes e
macarrão) – 1 prato fundo

Torrada integral
– 4 unidades

+

+

Queijo parmesão
ralado – 1 colher
de sopa

Vinho tinto
– 1 cálice
ShuTTeRSTOCk

dos elétrons entre os orbitais de um

FLeURY: o que é esteatose
hepática?
PATRÍCIA OLIVeIRA: É o excesso
de gordura, geralmente na forma
de triglicérides, que se acumula no
interior das células do fígado.

FelIPe GOMbOSSy

Descobertos em 8 de novembro de

Azeite de oliva
– 1 colher de sopa

energia: 488,12 kcal
SAÚDe eM DIA
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entre aspas

Mães

ESPECIAIS
Autoras do livro Maria de Rodas contam como é
possível superar o desafio da paraplegia e viver
uma vida plena, com trabalho, filhos e muito amor

i

magina-se, conforme o senso comum, que a paraplegia é uma
condição gravemente limitante, que impõe a seus portadores restrições sob todos os aspectos – não somente o físico, é claro, mas
também o profissional, o emocional, o familiar e assim por dian-

te. Nada mais distante dessa concepção, portanto, do que as histórias
de Flávia Cintra, Tatiana Rolim e Carolina Ignarra. Embora uma lesão
na medula tenha ocorrido na vida de cada uma dessas mulheres, o
que de mais importante elas têm em comum é a visão dessa situação muito mais como um desafio do que como uma limitação. Prova
disso é que elas trabalham (duro), têm filhos e encontraram força extra para escrever um livro em que contam suas aventuras, Maria de
Rodas: delícias e desafios na maternidade de mulheres cadeirantes. A obra
passeia por todas as dimensões de suas vidas, como saúde, autoestima, trabalho, família, amor, superação e, evidentemente, maternidade. É sobre isso que falam na entrevista a seguir Flávia – jornalista
de 39 anos, mãe dos gêmeos Mateus e Mariana, de 4 anos –, Tatiana
Carolina – de 33 anos, consultora de inclusão de profissionais com
deficiência no mercado de trabalho, mãe, de Clara, 7 anos.

“Todos passam por situações de
superação. A diferença é que nossas
histórias estão marcadas por cadeiras
de rodas.” Carolina Ignarra

FERNANDO GARDINALI

– psicóloga de 35, mãe de Maria Eduarda, de 1 ano e 11 meses – e

SAÚDE EM DIA
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entre aspas
fleury: Quais são os principais problemas de

saúde enfrentados por mulheres cadeirantes?
FLÁVIA: A saúde da mulher com deficiência é

um tema tão importante que ganhou um espaço
especialmente dedicado ao assunto na convenção
que garante os direitos das pessoas com deficiência, publicada pela ONU. Mulheres com deficiência têm os mesmos problemas das demais, além
de algumas questões específicas. Por exemplo:

“A deficiência é só mais uma
característica, que uma pessoa
pode ter ou não. Ela não define
outras características pessoais.
Tem bandido que anda de
cadeira de rodas e tem gente
do bem.” Flávia Cintra

uma mulher que anda em cadeira de rodas tem
maior propensão a desenvolver infecções urifleury: Que médicos vocês visitam regularmente?

durante a gravidez. Essa é, portanto, uma questão

FLÁVIA: Essa rotina é muito particular. O fato de

que deve ser observada atentamente nas grávidas

uma pessoa viver em uma cadeira de rodas não

cadeirantes, pois a infecção urinária é uma das

significa que ela vai cumprir o mesmo roteiro de

principais causas de aborto espontâneo, podendo

outra nas mesmas condições. Depende muito do

gerar também outras complicações. Outra ques-

momento de vida e das necessidades de cada uma.

tão importante se deve ao fato de as cadeirantes

Acho, contudo, que a maior parte das mulheres

ficarem sentadas o tempo todo. Com isso, existe a

visita o ginecologista todo ano para fazer os exa-

possibilidade de surgirem escaras, que são aqueles

mes de rotina. O fisioterapeuta é um profissional

machucados provocados pela pressão constante

muito importante, especialmente logo após o aci-

numa região. Isso é também potencializado du-

dente que leva à lesão. Depois, a cadeirante passa a

rante a gravidez, pois o peso da gestante aumen-

conhecer tão bem o próprio corpo que nem sempre

ta todo mês. A questão da circulação sanguínea

é necessária a visita constante ao fisioterapeuta.

também exige atenção redobrada, porque o fato

O mesmo vale para o psicólogo. Eu comecei a fazer

de você se mexer menos torna a circulação mais

terapia logo após o acidente que provocou minha

minha condição. E a minha força era o que mo-

percebi que, se eu precisava repetir aquilo a toda

lenta. Em alguns casos, a gravidez pode aumentar,

lesão medular e segui com ele por dez anos. Nos

tivava minha família. Então, minha vida voltou

hora, não havia superado completamente. Hoje,

inclusive, as chances de desenvolver trombose.

primeiros meses, eu falava muito sobre a questão

a andar rapidamente: em três meses, voltei ao

digo o seguinte: eu superei o que aconteceu? Sim.

da deficiência. Em seguida, passei a tratar de ou-

trabalho, o que ajuda muito, porque o trabalho

Mas posso ficar triste e chorar quando não con-

fleury: Como lidar com esses problemas?

tras questões que não tinham mais relação com o

traz as cobranças, mas também o reconhecimen-

sigo caminhar com minha filha na areia da praia?

Tatiana: Esses problemas clínicos decorrentes da

fato de não andar. Então, não tem um roteiro que

to. Logo depois, vieram meu marido e minha fi-

Posso também. Superar o acidente e todas as li-

lesão medular, intensificados pelo período gesta-

toda cadeirante deva seguir. Isso depende das cir-

lha. Minha superação, digamos, foi muito rápida.

mitações não significa que nunca mais eu possa

cional, podem ser minimizados. Para isso, é preciso

cunstâncias pelas quais passa cada pessoa.

Mas todos passam por situações de superação.

me sentir triste.

FERNANDO GARDINALI

nárias, que se tornam ainda mais proeminentes

Segundo Flávia Cintra, o fisioterapeuta exerce um papel muito importante para garantir a saúde da mulher cadeirante

A diferença é que nossas histórias estão mar-

orientação desde o primeiro momento após a lesão,
o que inclui programas de reabilitação e informa-

fleury: Como se dá a superação para voltar à

cadas por cadeiras de rodas. Além disso, tomo

fleury: Como manter a qualidade de vida?

ção a respeito da situação da cadeirante. No caso da

vida cotidiana após a lesão?

muito cuidado ao falar em superação. Durante

FLÁvia: (Risos!) É difícil! Eu tenho um emprego

gravidez, é fundamental o acompanhamento por

CAROLINA: Cada história é uma história. Tem

muito tempo, eu pensava que já tinha superado

que não tem rotina definida, viajo o Brasil fazen-

um médico preparado, que monitore a evolução da

gente que supera a deficiência rapidamente,

tudo, e precisava falar para todo mundo que es-

do palestras sobre Maria de Rodas e tenho dois

gestação, conhecendo a fundo a situação da mu-

enquanto outras pessoas demoram mais. No meu

tava bem assim. Finalmente, um dia, alguém me

filhos pequenos. Eu vou ao médico quando dá,

lher. Procuramos falar sobre isso no livro.

caso, foi rápido. Eu não cheguei a ficar triste pela

alertou que eu não precisava dizer aquilo. Então,

faço alongamento quando dá, como a maior parSAÚDE EM DIA
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entre aspas
te das mulheres. Qualidade de vida, para mim,
é saber que meus filhos estão bem, a casa está
em ordem e as contas estão pagas. Nesse ponto, acho que nossa vida é muito parecida com a
de outras mulheres que têm filhos e trabalham.
Carolina: As pessoas me perguntam como man-

ter a qualidade de vida na nossa condição. Brincando, costumo dizer: não dou conta! Eu vivo

“Não me vejo como
uma pessoa nem melhor,
nem pior, mas como
uma mulher de 35 anos
amadurecida pela minha
história.” Tatiana Rolim

me cobrando e achando que não dou conta. Vivo
achando que não educo minha filha da melhor
forma possível, ou que ela cometeu algum erro

tória. Isso não provocou mudanças no meu ca-

ou até tropeçou por minha culpa. Então, concluo

ráter, mas me apresentou para a diversidade do

que é mais difícil ser mãe do que ser cadeirante.

mundo, pois eu não tinha contato com pessoas
com deficiência. Isso para mim é um marco.

fleury: E o relacionamento amoroso,

Flávia: Gostaria de acrescentar uma ideia a

como mantê-lo?

isso. A deficiência é só mais uma característica,

Carolina: Minha vida com meu marido é igual

que uma pessoa pode ter ou não. Ela não define ou-

à de qualquer outra mulher. Se tem louça para

tras características pessoais. Tem gente que sofre

lavar, eu lavo. Se tem que fazer comida, eu faço.

um acidente e muda o jeito de ver a vida, apren-

E meu marido também, é uma parceria. O namoro

de a se relacionar melhor com a limitação, fica

também acontece como com qualquer outro ca-

mais generosa. Tem gente que se revolta e perde

sal. Uma das coisas mais legais que meu marido

a vontade de viver. E tem gente que continua

disse sobre ter um relacionamento com uma mu-

exatamente igual. Não é a deficiência que defi-

lher cadeirante é que tudo se passou de maneira

ne isso, mas o jeito com que a pessoa lida com

natural: nós nos olhamos e o desejo surgiu. Foi

as dificuldades e usa ou não essa oportunidade

assim que aconteceu. O nosso namoro aconteceu

de autoconhecimento. É importante deixar isso

com desejo, com vontade de beijar, de abraçar,

claro. Caso contrário, fica parecendo que todo

de ficar junto.

mundo que anda de cadeiras de rodas tem asinhas nas costas e vira anjinho. Não! Tem bandi-

fleury: O que vocês aprenderam como

do que anda de cadeira de rodas. E tem gente do

cadeirantes? O que não sabiam antes?

bem. A deficiência é só mais uma característica.

Tatiana: Num primeiro momento, reconhecer-

-se como uma pessoa com deficiência não é
agradável. Eu tinha uma vida muito ativa quando sofri o acidente que provocou a lesão, aos 17
FERNANDO GARDINALI

anos. Depois da fase de muito choro, revolta e
encontro comigo mesma, acho que retomei minha identidade. Hoje, não me vejo como uma
pessoa nem melhor, nem pior, mas como uma
Tatiana Rolim afirma ter se reencontrado após o acidente que provocou sua lesão

mulher de 35 anos amadurecida pela minha his-

Confira um vídeo com as autoras
do livro Maria de Rodas em www.fleury.com.
br/revista
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O
corpo
revelado

Veja como a evolução do diagnóstico por
imagem mudou o jeito de se fazer medicina

e

ra 1895 quando o físico alemão Wilhelm Roentgen descobriu os raios X. Enquanto investigava as propriedades
dessa radiação, notou que o uso de diferentes materiais
era capaz de alterar a maneira como os raios marcavam

uma espécie de chapa fotográfica. Depois de testar vários objetos,
Roentgen pediu à sua esposa que posicionasse a mão entre o tubo
emissor dos raios e a chapa. A foto revelou a estrutura óssea da
mão, e essa foi a primeira radiografia da história. “No começo, a
notícia saía no jornal como curiosidade, informando que era possível ver o corpo humano por dentro. Depois começaram a ver que
os raios X poderiam auxiliar a fazer diagnósticos e descobrir doenças”, conta a radiologista Claudia da Costa Leite, chefe do DeparSAÚDE EM DIA
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tamento de Radiologia da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo. Uma nova era do
diagnóstico, baseado em imagens, iniciava-se ali.
Do final do século 19 para cá, novas tecnologias aprimoraram as formas de se gerar imagens do corpo, e a qualidade das imagens continua melhorando, com mais segurança. A própria
radiografia convencional evoluiu e é usada até
hoje. Inicialmente muito utilizada para análises

banda The Beatles, pois recebeu financiamento

do tórax e dos ossos, passou a ser usada tam-

da sua gravadora, a EMI Records. A tomografia

bém para estudos vasculares após a descoberta

segue os mesmos princípios da radiografia con-

do contraste iodado. A mamografia, exame re-

vencional mas, enquanto uma chapa diferen-

comendado para detectar precocemente o câncer

cia apenas quatro tipos de tecidos, a tomografia

nas mamas, é feito com o mamógrafo – apare-

mostra milhares de tons de cinza. Além disso, o

lho de radiografia adaptado para esse fim. “Esse

tubo de raios X gira em torno do paciente exa-

é um exame que evolui todo ano”, diz Rogério

minado lançando raios em um detector, que gera

Caldana, médico radiologista do Fleury Medici-

imagens de “fatias” do corpo.

na e Saúde. “Já houve uma evolução do analógi-

O boom da técnica chegou em 1976, quando

co para o digital, que facilita a manipulação da

foi feito o primeiro exame de abdome. “Nessa

imagem após a obtenção.”

época, levava uma hora e meia para se fazer o
exame. Conseguíamos ver se havia uma infec-

sabe exatamente até que ponto a radiação acumu-

Guerra, impulsionado pelos estudos militares da

ção no abdome e, nos detalhes, mais errávamos

lada no organismo pode contribuir para o apare-

técnica. O sonar, instrumento de navegação ma-

Em 1972, o engenheiro britânico Godfrey Houns-

do que acertávamos”, lembra o radiologista Xa-

cimento de tumores, mas há consenso de que o

rítima baseado em emissão de ultrassom, foi um

field criou a tomografia computadorizada. O pro-

vier Stump, coordenador da área de musculo-

melhor é expor o paciente a menor dose possí-

dos frutos desse período. A primeira imagem do

jeto foi, de certa forma, embalado pelo sucesso da

esquelético do Fleury. “Hoje, não queremos só

vel. “Já trabalhamos com doses seguras há muito

corpo produzida com objetivo médico é de 1950

ver o que tem. Queremos ver a função, o fluxo,

tempo. O que tem sido feito é aumentar essa se-

e tinha apenas branco e preto, sem gradações. Foi

o detalhe do detalhe, se o tumor tem um centí-

gurança”, esclarece o médico. A cada geração, os

só em 1971 que a imagem ganhou tons de cinza.

metro ou um centímetro e meio, se pega a arté-

tomógrafos também fazem os “cortes” mais ra-

Por não usar radiação, o ultrassom é conside-

ria”, completa Stump.

pidamente, mais finos e com mais precisão. “Há

rado um exame sem riscos e pode ser usado até

Tal nível de exigência condiz com o avanço dos
tomógrafos. A neurologia foi uma das áreas mais

dez anos, eram apenas quatro cortes. Hoje, temos

em gestantes. “É um dos primeiros exames fei-

aparelho com 64. E existe, para casos muito es-

tos, porque é em tempo real, mais rápido e mais

beneficiadas por essa imagem, que mostra não só
as formas, mas as funções. “No cérebro, é pos-

pecíficos, um aparelho com 256”, ilustra Caldana.

barato”, diz Sergio Ajzen, radiologista do Fleury.

No embalo dos beatles

FelIPe GOMbOSSy

Por não usar radiação, o ultrassom é considerado um exame seguro até mesmo em gestantes

No entanto, o exame tem suas limitações. “Tudo

sível ver se tem uma área que usa mais glicose
em determinado momento”, exemplifica Stump.

imagem e som
Um dos exames de imagem mais versáteis, a ul-

não deixam ver direito o que está atrás”, explica.

Enquanto isso, a evolução das máquinas persegue
a maior eficácia. “Os tomógrafos mais modernos

trassonografia tem uma história que remonta a

A evolução da técnica envolve a melhor resolu-

1794, quando o padre italiano Lazzaro Spallan-

ção da imagem e a inclusão de recursos adicionais.

têm imagem com mais qualidade, com menor
dose de radiação”, explica Rogério Caldana [leia
mais sobre o iDose na página 40]. Ainda não se

zani demonstrou que os morcegos se orientavam

O Doppler, por exemplo, é um recurso do ultrassom

mais pela audição que pela visão. O uso médico do

colorido que permite uma avaliação mais completa

ultrassom, porém, só avançou depois da Segunda

do sistema sanguíneo, incluindo densidade e velo-

o que é gás não é bom no ultrassom. Os efeitos
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Em 1971, as primeiras
imagens para diagnóstico
levavam horas para serem
geradas. Hoje, levam minutos

cidade do fluxo. Uma associação interessante é a

detectadas com a boa e velha radiografia do que

da endoscopia feita com ultrassom endoscópico, a

por uma ressonância, por exemplo. “A arte é tirar

ecoendoscopia. “Enquanto a câmera avalia visual-

as informações corretas de cada método e somar.

mente a mucosa, o ultrassom avalia através da pa-

Nenhum é perfeito”, reforça Stump. É parte do de-

rede se tem alguma lesão”, explica Rogério Caldana.

safio do radiologista identificar, em imagens cada
se dedicam a uma das mais importantes ramifica-

vez mais nítidas, o que é de fato indicação de algu-

ções da área, a ressonância magnética funcional. “O

ma doença. “É preciso cuidado. Não posso, como

Em 1971, o médico norte-americano Raymond Da-

paciente é colocado no aparelho e pede-se que ele

radiologista, ser um criador de doenças. É preciso

madian fazia parte da equipe que realizou o pri-

faça uma ação motora específica. Conseguimos ver,

interpretar a imagem e fazer o diagnóstico a partir

meiro exame de ressonância magnética. A técnica,

no cérebro, as alterações causadas por essa movi-

de exame físico, de laboratório e de imagem”, diz.

bastante sofisticada, baseia-se em princípios do

mentação, localizando a área responsável por essa

Como boas ferramentas, é comum que as téc-

magnetismo e radiofrequência, gerando uma ima-

ação”, diz Claudia da Costa Leite, da USP. “Saímos

nicas sejam usadas em conjunto para a obtenção

gem com características diferentes para cada teci-

do momento em que a imagem era só estrutural,

de um diagnóstico mais preciso. “A associação

do. As primeiras imagens levavam horas para serem

mostrando a anatomia e a patologia, e passamos a

de métodos é o caminho mais promissor”, afirma

geradas – hoje levam minutos. Há médicos que já

ver a função”, diz a radiologista.

Rogério Caldana. As pesquisas na área envolvem

spins e ímãs: a ressonância

Tudo em um só lugar
as novas técnicas de diagnóstico permitiram o
avanço dos procedimentos guiados por imagem,
uma das áreas mais promissoras da radiologia.
“Você pode ter um nódulo hepático e, em vez
do paciente ser aberto em uma cirurgia para o
médico descobrir o tipo de nódulo, é possível
fazer uma biópsia orientada por ultrassom ou por
tomografia”, diz Claudia da Costa Leite, da usP.
Em março deste ano, o Fleury Medicina e saúde
inaugurou o Centro de Procedimentos guiados por
imagem, na unidade Higienópolis, em são Paulo
(sP). os procedimentos já eram oferecidos antes,
mas agora estão em um lugar só. além disso, em
uma biópsia de pulmão, por exemplo, o patologista
já pode dizer se a amostra está boa para permitir
um diagnóstico. antes, essa amostra era mandada
para outro setor e, caso não estivesse boa, o
paciente precisaria voltar para repetir a coleta.
“Hoje em dia, os procedimentos são feitos com
pouquíssimo risco para o paciente, que antes
precisava ficar internado. Com menos internação,
diminuímos também os riscos associados”,
explica sergio ajzen, do Fleury.

A limitação principal da técnica fica por conta

equipes altamente especializadas e multidiscipli-

de uso do magnetismo em seu funcionamento.

nares. São engenheiros, físicos e outros especia-

“Todos os objetos que são ferromagnéticos não

listas trabalhando em conjunto com médicos ra-

podem entrar no campo magnético do exame,

diologistas em busca das melhores soluções. “O

porque podem causar dano ao paciente”, explica

PET-RM, por exemplo, envolvia um desafio gran-

Claudia. Estão vetados, entre outros itens, próteses

de, porque um método interferia no outro quando

antigas de ouvido, feitas de metal, e marca-passo.

agiam no mesmo equipamento. Resolveram esse

Uma evolução aguardada pelos profissionais da

dilema de dois anos para cá”, conta o médico.

oncologia é o PET-RM, aparelho que usa a resso-

A cada avanço da técnica e do conhecimento, a

nância em lugar da tomografia. “A ressonância não

medicina dá mais um passo. “O diagnóstico por

usa radiação, e vai ser melhor para avaliar alguns

imagem deu a chance para a medicina conhecer

tipos de tumores”, explica Rogério Caldana.

melhor o corpo. Conseguimos reconstruir digi-

Caixa de ferramentas

talmente e de forma fidedigna como o corpo é,
sem ter de ver por partes como antigamente, com

O avanço da tecnologia traz à disposição dos pro-

a anatomia”, avalia Sergio Ajzen. O jeito de se fa-

fissionais de saúde uma verdadeira caixa de ferra-

zer medicina também sofreu mudanças. “Com a

mentas. Se a tecnologia avança, trazendo imagens

imagem, como conseguimos fazer mais diagnós-

mais precisas, o trabalho do especialista também

tico, ter mais informações, muda completamen-

se torna mais complexo. “Estamos sempre atrás do

te o que se faz na terapêutica: conseguimos en-

último método, o que vai resolver tudo. Os méto-

tender melhor a evolução das doenças”, finaliza

dos novos são importantes, mas mais importante

Claudia da Costa Leite.

é ter o conhecimento e usar no momento certo”,
lembra Xavier Stump. As técnicas avançam no
sentido de se complementarem e não se substituírem. Algumas fraturas ainda são melhores
SAÚDe eM DIA
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Em forma e
Tão importante
quanto praticar uma
atividade física é
cuidar para não sofrer
lesões. Conheça as
mais comuns e saiba
como prevenir

inteiro

q

uem pratica uma atividade física
regular sabe da importância desse
hábito para a saúde. Para que essa
prática se mantenha benéfica e pra-

Pontos fracos

Conheça as lesões mais comuns à cada tipo
de atividade física e fique atento aos sintomas.
algumas delas são simples de prevenir.

zerosa, é importante evitar as lesões.

Torções, rupturas de tendão, fraturas ou uma tendinite podem atrapalhar um bom ritmo de treino
e até mesmo forçar uma longa pausa involuntária.
As lesões podem ser divididos em dois tipos:
as agudas e as crônicas. As primeiras são aquelas
ocasionais, acidentais. “As articulações mais atingidas são o joelho, o tornozelo e o pé, porque praticamente todos os esportes envolvem os membros inferiores”, diz o médico do esporte Ricardo
Munir Nahas, do Fleury Check-up Fitness.
Já as lesões crônicas ocorrem pelo esforço
repetitivo. As tendinites são as mais frequentes. Trata-se de uma inflamação do tendão, que

Corrida e caminhada
o excesso de treino
pode levar a fraturas por
estresse na tíbia
e à tendinite no tendão
de aquiles, na coxa e
na batata da perna.
Na caminhada, também
existe o risco do exagero.
“se está fácil, acrescente
exercícios repetidos
de musculação. o que
não pode é ignorar
a dor”, lembra Páblius
silva, médico do
Esporte do Fleury.

IluSTRAçãO: NIk

esporte

liga o osso ao músculo. “É como uma corda: não
tem propriedade elástica”, diz Nahas. Se insistir
no movimento, apesar da dor, a pessoa começa a
não conseguir mais fazer o treinamento e a dor
aparece no dia a dia – ao abrir a geladeira, por
exemplo. Também são comuns as fraturas por
estresse. “O osso vai quebrando devagar. Quebra
uma vez e a pessoa corre de novo, sem deixar
tempo para a recuperação”, explica Nahas.

Natação

IluSTRAçãO: NIk

Pelo movimento
constante da perna
e um volume de
treino excessivo,
podem ocorrer
lesões no quadril.
Mas as tendinites
de ombro são
mais comuns.

22
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Ciclismo
são comuns tendinites
e artroses no quadril,
no joelho, tornozelo e pé.
um bom posicionamento
ajuda a prevenir. o ideal
é ter o banco na altura
do quadril e estender a
perna na pedalada.
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Vôlei
tendinite nos ombros é
comum, mas as lesões nos
membros inferiores também,
por conta dos saltos. o piso
importa. “No vôlei de praia, a
absorção do impacto é maior”,
exemplifica Páblius da silva.

É mais difícil evitar as lesões agudas, justamente

pessoa da atividade”, conta Paulo Zogaib, médico

porque são acidentais. É uma trombada no futebol

do esporte da Sociedade Esportiva Palmei-

ou a pisada no buraco no meio da corrida que acaba

ras. Outro indicativo de que uma lesão crônica

levando a uma lesão. Ainda assim, alguns cuida-

pode estar a caminho é o rendimento. “O treino

dos ajudam. Não dispense os protetores típicos da

começa a não ser tão produtivo”, indica Páblius

atividade. No futebol, por exemplo, use a cane-

Staduto Braga da Silva, médico do Esporte do

leira. Existem também exercícios que melhoram

Fleury Medicina e Saúde.

a chamada propriocepção. “Quando você fecha

Além disso, algumas práticas devem fazer

os olhos, sabe que o tornozelo está em determi-

parte da rotina de treino, como exercícios de

nada posição. Melhorar essa habilidade diminui a

reforço muscular, aquecimento e avaliações de

chance de entorse”, explica André Yamada, radio-

equilíbrio – garantir que o grupo muscular do

logista da área de músculo-esquelético do Fleury.

membro esquerdo faça o mesmo esforço que o

Para evitar as lesões crônicas, moderação é

grupo da direita, por exemplo. Manter uma dieta

a chave. Um profissional pode ajudar a definir

adequada favorece a boa recuperação dos tecidos.

o ritmo ideal de treino para cada pessoa, mas a
atenção à dor é fundamental. “A dor é o maior

diagnóstico

aliado do esportista”, reforça Nahas. Seja a dor

Para confirmar se a dor é sinal de uma lesão crônica

durante a prática ou aquela que vem depois que

se instalando, ou para saber a gravidade da lesão

o corpo esfria, ela indica que é preciso dimi-

aguda, os exames que usam métodos de imagem

nuir a carga. “Se dói, não está certo”, confirma o

são grandes aliados (leia mais sobre diagnóstico por

médico. É comum se pensar que o atleta convive

imagem na reportagem de capa). Os métodos mais

com a dor, mas essa é uma postura que só vale

usados são os raios X, o ultrassom e a ressonância.

para atletas de alto rendimento. “Com eles, nossa

“Para verificar o ligamento e lesões de menisco,

conduta é mais agressiva. Demoramos a tirar a

geralmente usamos a ressonância”, finaliza Yamada.

IluSTRAçãO: NIk

Prevenção

Futebol
É um esporte que deixa o corpo instável,
uma vez que o jogador se apoia em uma perna e
usa a outra para movimentar a bola. o desequilíbrio
favorece tanto lesões agudas como crônicas,
atingindo principalmente o joelho. “Esse é um
esporte que, se a pessoa pratica apenas uma vez por
semana, traz mais risco que benefício”, argumenta
ricardo Nahas, do Fleury Check-up Fitness.

Musculação

Exercícios de reforço
muscular, aquecimento
e avaliações de equilíbrio
devem fazer parte da
rotina de treino

Por ser uma prática bastante
previsível, a chance de lesão
acidental é menor. “deveria ser
a perfeição”, diz Páblius silva,
médico do Esporte do Fleury.
o excesso de carga ou de volume
de treino, porém, pode levar a
tendinites, hérnia de disco ou
lesões na coluna por sobrecarga.

Nem tudo que afeta o tendão é tendinite
se a estrela do seu time vai ficar de fora daquela partida decisiva em decorrência
de um problema de tendão, não está correto dizer, logo de cara, que ele está com uma tendinite
– a não ser que o ortopedista do clube tenha feito esse diagnóstico. o correto é afirmar que
ele tem uma tendinopatia, justamente o nome aceito cientificamente para designar todas as
doenças relacionadas a essa estrutura do sistema musculoesquelético. a tendinite, por sua vez,
é apenas uma das tendinopatias que existem, correspondendo a uma inflamação aguda, de curta
duração, normalmente causada por movimentos repetitivos. assim, se for essa a causa de seu
ídolo ficar de fora da partida, é bastante provável que ele volte a campo em pouco tempo.
só torça para que a contusão dele não se trate de uma tendinose, uma tendinopatia mais grave,
que ocorre após repetidas tendinites e se caracteriza pela degeneração do tendão,
impedindo a realização do movimento que gerou as inflamações.
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maturidade

a

té 2025, o Brasil será o sexto país do mundo em número de idosos, segundo a Organização Mundial de
Saúde (OMS). Já são mais de 14 milhões de brasileiros
com mais de 65 anos. As políticas para a terceira idade

avançam, mas uma questão permanece tabu: o fim da sexualidade
após os 60 anos. Faltam dados sobre o tema. “Não se pesquisa,
não se fala”, diz a psicóloga Delia Catullo Goldfarb, da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
O que os especialistas garantem é que as mudanças ocorridas
no corpo com o passar dos anos dificultam a atividade sexual, mas
não decretam o fim da sexualidade. “Os órgãos sexuais envelhecem, mas não param de funcionar”, lembra a psicanalista Marisa
Feriancic, que pesquisou o tema “Sexualidade e velhice: um estudo
das representações masculinas” em sua dissertação de mestrado.
Entre as mulheres, a redução da lubrificação vaginal é a alteração
mais sentida, mas pode ser minimizada com o uso de géis. Nos
homens, a diminuição da testosterona começa aos 30 anos e ocorre

sexo

de forma lenta e gradual. Mas a excitação pode ocorrer mesmo com
nível baixo do hormônio. “A testosterona não é a grande vilã”, diz
Marisa. A libido pode ser influenciada por fatores como ansiedade,
insegurança e preocupação com o desempenho sexual.

maduro

As dificuldades com a ereção foram um tema marcante entre
os homens com quem Marisa conversou. “A disfunção erétil era o
grande fantasma. Para eles, a penetração ainda era muito importante, mas a ereção já é mais lenta e o tempo entre uma e outra aumenta.” O uso de medicamentos pode representar uma nova esperança
nesses casos, mas se torna um risco sem acompanhamento médico.
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As mudanças ocorridas no corpo com
o passar do tempo não significam o fim da
sexualidade após os 60 anos
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Após os 60
respeitada. Em família, são vigiados pelos filhos,

se mostra mais amadurecida. “A sexualidade é mais

que frequentemente reprovam seus namoros. Na

do que as características biológicas. Se a reduzirmos

televisão, os idosos são estereotipados como “ve-

somente a isso, ficamos com muito pouca coisa”, diz

lho garanhão” ou a “vovozinha”. “A imagem da

Delia Goldfarb. Já a possibilidade de receber e de dar

velhice ainda é ligada à morte e à finitude. E sexo

prazer existe em toda a vida. “São olhares, desejos,

é vida, é prazer”, lembra Marisa.

fantasias.” Em cada fase, são diferentes manifestações e intensidades, que se apresentam de formas

Idoso bem informado

particulares. “Ele pode não ter, aos 80, o mesmo ní-

O silêncio sobre o assunto dificulta os cuidados

vel de urgência que tinha aos 18. Mas quem foi um

com a saúde sexual e as ações de prevenção con-

bom amante aos 30 provavelmente será um amante

tra as doenças sexualmente transmissíveis, entre

requintadíssimo aos 80”, avalia Delia.

elas o vírus HIV. Enquanto a incidência de casos

“Quem foi um
bom amante aos
30 provavelmente
será um amante
requintadíssimo
aos 80.”

shutterstock

Se o corpo envelhece, a sexualidade, por outro lado,

Essa realidade ainda é praticamente invisível

notificados de aids se mantém estável nos últimos

para o restante da sociedade, até mesmo entre

anos, ela só vem crescendo entre a população de

profissionais de saúde, que nem sempre incluem

60 anos ou mais. Em 1998, essa taxa era de 4,9 ca-

as questões sexuais nas consultas com os pacien-

sos para cada 100 mil habitantes. Em 2010, já che-

tes dessa faixa etária. Quando moram em insti-

gava a 7. Esses números motivaram o Ministério

tuições para idosos ou mesmo em casa de paren-

da Saúde e a Secretaria Especial de Política para

voltada para mulheres acima de 50 anos. Afinal,

uma ereção completa”, explica Vivian. Ela conta

tes, é comum que eles não tenham a privacidade

as Mulheres a lançar uma campanha de prevenção

elas usam menos camisinha que os homens – eles

que há outros métodos de prevenção sendo estu-

têm 40% mais chance de usar preservativo do que

dados, mas ainda sem eficácia comprovada. Alguns

as mulheres. Além disso, elas são mais vulnerá-

idosos optam pelo uso adaptado da camisinha fe-

veis: como a pele fica mais frágil com o envelhe-

minina, que é mais cara e não tem fornecimento de

cimento, o atrito da relação causa mais lesões na

rotina nos serviços de saúde. “O que pode ajudar é

mucosa, favorecendo a infecção.

o incentivo para que essa população faça o teste de

Taxa de incidência de casos de aids no Brasil*
Entre pessoas de 60 anos ou mais
4,9

4,6

4,8

5,1

6,1

6,2

6,7

6,4

7,2

7,1

7,8

7,9

7,0

16,9

A prevenção é um problema especialmente com-

HIV, já que muitos transmitem porque nem sabem

plicado nessa fase. Uma pesquisa do Ministério da

que têm a doença”, sugere a infectologista. “Hoje,

Saúde mostrou que, a cada ano de idade, diminui

eles têm uma qualidade de vida melhor: viajam,

em 1% a chance de o indivíduo usar preservativo.

continuam trabalhando e têm mais parceiros de-

“Os idosos têm percepção baixa do risco para doen-

pois dos 60. Existe vida sexual ativa, e é para ser

ças sexualmente transmissíveis”, explica a médica

assim, mas com informação”, completa Vivian.

infectologista Vivian Iida Avelino-Silva, do Serviço

População total
18,7

Delia Goldfarb, psicóloga

17,9

18

20,3

20

19,1

18

17,3

18

19,3

18,8

17,9

de Extensão em Atendimento ao Paciente HIV/Aids
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo (USP). Nas entrevistas
feitas para sua pesquisa, eles alegavam pensar que

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

* Por 100 mil habitantes Fonte: MS/SVS/Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais

2006

2007

2008

2009

2010

aids era “coisa de moleque, de jovem, de gays”.
Quando eles sabem que precisam prevenir, esbarram em dificuldades práticas. “O uso da camisinha é complicado para o idoso, porque é preciso
SAÚDE EM DIA
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uando alguém decide tornar-se vegetariano, é
movido basicamente por três fatores: saúde,
meio ambiente e ética. Cada um dos cerca de
18 milhões de brasileiros (dados do Ibope) que
deixaram de consumir carnes em 2011 teve,

como principal motivo, a mudança de estilo de vida em
pelo menos uma dessas questões.
Seja para ter mais qualidade de vida, por preocupação com
o meio em que vive ou como forma de lutar pelos direitos
dos animais, antes de tomar essa decisão é preciso buscar
acompanhamento nutricional. Isso porque é fundamental
encontrar um caminho para repor as vitaminas, proteínas e
gorduras que ficarão fora do cardápio vegetariano.
Segundo a Associação Dietética Americana (ADA), uma
dieta vegetariana é, sim, capaz de suprir as necessidades

Saudável, rica

nutricionais do organismo, desde que sejam observados alguns cuidados. “Se o vegetariano ou vegano tiver uma dieta

e variada

equilibrada, variada e balanceada, não vai apresentar problema nutricional”, informa a nutricionista Luciana Yuki
Tomita, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
A dieta vegetariana pode até mesmo ser capaz de causar
menor frequência de deficiências nutricionais em relação a
algumas dietas baseadas no consumo de produtos e deriva-

Uma dieta vegetariana é capaz
de suprir todas as necessidades
nutricionais do ser humano, desde
que tomados os devidos cuidados.
Cerca de 9% dos brasileiros já
aderiram a essa prática

dos animais. Mas, para isso realmente acontecer, é preciso
ter uma dieta rica em legumes, verduras, frutas, cereais integrais, proteínas vegetais e oleaginosas. “É preciso sempre
pensar no que substituirá o alimento ou o grupo de alimentos que você retirou da refeição”, alerta Carla Yamashita,

FOTOS: shutterstock

nutricionista do Fleury Medicina e Saúde.

Veganos são indivíduos que não consomem nenhum tipo de alimento ou
produto de origem animal.
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Mudança de rotina

Vitaminas
O primeiro ponto a ser observado em uma die-

exposição ao sol, nos horários adequados, é su-

ta vegetariana é como garantir a absorção da

ficiente para suprir essa carência. “Todos devem

vitamina B12, presente naturalmente apenas

se preocupar, não apenas os vegetarianos e ve-

na carne. Apesar de o organismo manter uma

ganos. Afinal, hoje já sabemos que a vitamina D

reserva natural desse elemento, a ausência da

é muito importante para melhorar a imunidade”,

vitamina B12 na alimentação pode causar falta

lembra Luciana. O ômega 3, que protege e forta-

de energia, cansaço, incapacidade de concentra-

lece o coração, é outra preocupação entre vega-

ção e até anemia. No entanto, esse composto já

nos e vegetarianos. Encontrado em abundância

é incorporado pela indústria alimentícia a de-

nos peixes, também está presente em algas ma-

terminados alimentos, como cereais matinais,

rinhas, linhaça, soja, nozes e canola.

arroz integral, leite e iogurtes à base de soja —

Para fortalecer o sistema imunológico, o adep-

que, nesse caso, podem substituir o papel da

to da dieta sem carne pode contar também com

carne. Também existem no mercado comprimi-

a vitamina C como grande aliada. Isso porque

dos que repõem a vitamina B12.

esse composto é capaz de potencializar a absor-

Os veganos precisam se preocupar com a au-

ção de ferro dos alimentos. E nada mais fácil do

sência de vitamina D, que pode ser obtida no

que aproveitar o suco de laranja, a tangerina ou

leite e seus derivados. Entretanto, uma simples

a acerola, por exemplo, como sobremesas.

Adotar uma dieta vegetariana do dia para a noite

idosos, gestantes e pessoas com histórico de do-

pode parecer simples, mas é preciso avaliar com

enças crônicas. “Detalhes como idade e peso re-

critério o que vai à mesa. Caso não haja frutas e

querem uma variação na dieta ao longo do dia,

hortaliças, além de um controle da quantidade de

por isso é importante ter uma orientação antes

carboidratos nas refeições, o corpo vai reclamar.

de tomar qualquer decisão”, avisa a nutricionista.

Vale lembrar que ser vegetariano não significa, ne-

Também é preciso reservar atenção especial

cessariamente, ser saudável. “Também é preciso

a crianças e adolescentes – corre-se o risco de

controlar o tamanho das porções. Não é saudável

confundir doenças sérias, como anorexia ou

colocar pouca verdura no prato e exagerar no arroz

bulimia, com a atitude aparentemente saudá-

e no purê de batata, por exemplo”, alerta Carla.

vel de se tornar vegetariano. “Eles precisam ter

Fatores como sexo, idade, peso e altura tam-

acompanhamento para garantir que um trans-

bém influenciam a escolha dos alimentos, prin-

torno não seja a verdadeira causa dessa mu-

cipalmente para pessoas em fase de crescimento,

dança de hábito”, finaliza Carla.

Veganos e vegetarianos, não esqueçam!
[ ] Adaptar a alimentação para cada tipo de dieta vegetariana: se não consome ovo e leite, é preciso

ter mais proteína na alimentação;
[ ] Incluir sempre leguminosas (feijão, ervilha, lentilha e grão-de-bico) nas refeições;
[ ] Estimular sempre o consumo da soja, que pode ser em forma de proteína texturizada;
[ ] Consumir verduras, legumes e frutas;
[ ] Lavar bem as verduras e os legumes, deixando-os imersos em hipoclorito de sódio;
[ ] Comer em restaurantes de confiança;
[ ] Evitar alimentos que tenham ferro e cálcio na mesma refeição,

porque eles competem na absorção.
Exemplo: evite colocar queijo no mesmo prato que tenha arroz e feijão;
[ ] Vitamina C nas refeições é muito importante, porque ajuda na absorção de ferro;
[ ] A alimentação vegetariana deve ser rica em proteína, ferro, cálcio e zinco, vitamina B12 e ômega 3.
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ara quem gosta de ter animais de estimação por perto, poucas situações são mais reconfortantes do que chegar em casa
e ser recebido pela alegria das mascotes. Melhor ainda quando a ciência comprova que essa relação faz bem à saúde física

e mental. Segundo um estudo publicado pela Associação Americana
de Psicologia, donos de cães, gatos e outros bichos têm mais qualidade de vida, são mais extrovertidos e menos preocupados. Outro
levantamento recente, apresentado por pesquisadores finlandeses e
publicado pela revista Pediatrics, concluiu que crianças que convivem com cães e gatos são mais saudáveis e têm menor incidência de
infecções respiratórias no primeiro ano de vida do que aquelas que
não têm contato com os animais.
No entanto, ainda é difícil para os pais identificar os limites para
o convívio saudável entre seus filhos e os animais de estimação.
Mais que isso, é preciso saber a hora de dizer sim para a criança
que pede para ter uma mascote. Afinal, possuir um animal de estimação muda a rotina da casa e exige muita atenção e responsabilidade. Por isso, a primeira pergunta a se fazer antes de atender

A relação entre crianças e animais
de estimação pode ser muito saudável,
desde que haja supervisão dos pais e
cuidados com a prevenção de doenças

animal de estimação? Se apenas a criança quer, mas os pais não,
isso tende a gerar consequências desagradáveis. “‘Nós só teremos
um cachorro se você cuidar’ é o grande chavão da responsabilidade. Mas você não vai fazer a criança ir ao pet shop, por exemplo.
Quem vai são os adultos. Alimentar, trocar a água e saber lidar
com o animal são coisas que a criança terá de aprender a partir das
atitudes dos pais”, explica Hannelore Fuchs, médica-veterinária e
doutora em Psicologia.

Convívio
Segundo Hannelore, a criança só passa a ser capaz de ajudar nos cuidados com um animal de estimação a partir dos 4 anos de idade – e,
mesmo assim, sob a supervisão do adulto, para garantir a segurança
dos pequenos e também do bichinho. Ela lembra, por exemplo, de
um vídeo que circulou recentemente na Internet em que um bebê
puxa a orelha de um cão grande, deita em cima dele, e o animal não
faz nada. “Isso passa uma imagem utópica de que não há perigo algum para as crianças. Mas esses são cachorros especiais, de mordida
inibida. Além disso, o vídeo não permite saber a que distância está a
pessoa que está filmando, mas é possível perceber que há um adulto
próximo, que pode intervir caso haja reações inesperadas do animal”,
SAÚDE EM DIA
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conta a especialista. “É, sim, muito saudável a re-

ca do Fleury Medicina e Saúde, alerta. “Os pais

é importante supervisionar o convívio e garantir

Há uma teoria que afirma que crianças com

lação entre os bichos e as crianças, desde que su-

precisam tomar o cuidado de ensinar hábitos de

que o animal seja vacinado contra raiva, infec-

predisposição genética, quando expostas a es-

pervisionada por um adulto”, completa.

higiene especiais às crianças que convivem com

ção transmitida por meio da mordedura. “Se o

ses animais no primeiro ano de vida, podem se

animais de estimação. Após o contato com eles, é

animal for vacinado e o ferimento for superficial,

tornar tolerantes em vez de alérgicas. “Mas, para

fundamental lavar as mãos, por exemplo.”

basta lavar o local com água corrente e sabão.

evitar problemas é mais recomendável que crian-

Caso contrário, a criança pode precisar receber a

ças alérgicas evitem o contato próximo com os

profilaxia contra a doença.”

animais”, afirma Fátima.

Estabelecidas as regras e os limites para um
convívio saudável, o animal pode se tornar um
companheiro das crianças. “O bichinho ouve e não

A especialista destaca a importância de vacinar,

critica, acolhe, não transmite o que a criança falou,

vermifugar e levar os bichinhos ao veterinário. Os

acompanha, dá calor e é uma presença constante”,

cachorros podem transmitir a toxocaríase, doença

diz Hannelore, que alerta, no entanto, para a im-

transmitida pelo parasita Toxocara canis, que pode

Sem espirros

inevitável para crianças alérgicas? “Nesse caso, os

portância de não deixar os pequenos se isolarem.

causar febre, perda de peso, transtornos gastroin-

Outro tema que surge quando se fala em animais

pais devem preferir animais que não soltem muitos

“É preciso aprender a interagir com outros seres

testinais, tosse e falta de ar. Outra infecção comum

e crianças são as possíveis alergias. Segundo a

pelos e que sejam fáceis de higienizar”, diz. Outra

humanos. O bicho ajuda na comunicação, na auto-

é a doença da arranhadura do gato, que pode provo-

alergista-imunologista e pediatra Fátima Rodri-

recomendação é evitar que os animais fiquem em

estima, na aprendizagem, mas tudo o que é exage-

car aumento dos gânglios e febre. “É uma bactéria

gues Fernandes, se o pai ou a mãe já são alérgicos

locais onde a criança passa grande parte do tempo,

rado deve ser abrandado”, diz.

que pode estar presente na saliva e nas unhas do

ao epitélio – tecido que reveste a pele dos ani-

como o quarto. “O alérgeno pode ficar muito tempo

gato e pode ser transmitida à criança se for arra-

mais – de cães ou gatos, é muito provável que os

suspenso no ambiente e ser depositado nas roupas

nhada”, explica Lídia.

pequenos também desenvolvam essa sensibilida-

de cama. Melhor prevenir”, conclui a especialista.

bém demanda que as crianças aprendam a lidar com
a morte e o luto. “Há casos em que essa perda é tão

Há ainda a toxoplasmose, causada pelo proto-

de. Isso é sentido logo nos primeiro meses após

traumática quanto a de alguém da família ou de um

zoário Toxoplasma gondii, presente nas fezes dos

a chegada do bichinho de estimação. Para saber

amigo. A magnitude da dor é igual.” Por isso, ela

gatos. “A transmissão acontece mais por meio de

se as crianças são alérgicas, é importante ficar

aconselha. “Os pais, a professora e a família devem

contaminação alimentar, carne malpassada, água

de olho nos sintomas mais comuns: coceira nos

aproveitar para explicar a morte, falar sobre conti-

não filtrada e verduras e legumes lavados de forma

olhos, lacrimejamento, vermelhidão e espirros.

nuidade e sobre querer bem. A regra é aproveitar o

inadequada. Mas o convívio com os gatos também

“O gato é o campeão. Quem tem alergia já come-

momento para ensiná-los a lidar com o inevitável.”

pode estar implicado na aquisição da doença.”

ça a coçar os olhos, espirrar, ter coriza, coceira no

Prevenção

Segundo Lídia, os adultos também precisam

nariz e obstrução nasal assim que entra no mes-

ficar atentos para prevenir acidentes. “Às vezes, o

mo ambiente. E em pacientes com predisposição

A relação entre animais de estimação e crianças

animal é muito dócil, mas se a criança o incomo-

à asma, também pode aparecer tosse seca, chiado

também deve levar em conta a prevenção de do-

da quando ele está se alimentando, ele pode não

no peito e até mesmo falta de ar”, diz Fátima.

enças. Lídia Hamamoto, infectologista pediátri-

ser tão dócil e mordê-la ou arranhá-la.” Por isso,

Q u em

ch o d e
i
b
m
e
t

estimação é ma

n os
e
m
e
o
is extrover tid

p

ad
p
u
c
reo

o
shutterstock

Manter um animal de estimação por perto tam-

Mas o que fazer se o convívio com animais for
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epois de receber a certificação ISO 14001, em 2002,
o Fleury Medicina e Saúde deu início a uma revisão
detalhada de seus processos em busca de alternativas para minimizar os impactos de suas atividades

no meio ambiente. A busca por soluções para reduzir o consumo de recursos naturais e a geração de resíduos passou a
fazer parte do dia a dia da empresa.
Uma das primeiras iniciativas nascidas desses debates foi a
substituição de equipamentos diagnósticos analógicos, como
máquinas de raios X e de mamografia, que demandavam o
uso de produtos químicos para revelar o filme. “No processo,
eram usados compostos de prata e outros metais pesados para
processar as imagens do exame e disponibilizá-las ao cliente”, explica Daniel Périgo, gerente sênior de Sustentabilidade e
Gestão de Riscos do Grupo Fleury. Hoje, são utilizados equi-

Tecnologia

verde

Fleury investe em soluções que respeitam
o meio ambiente e reduzem os riscos à saúde
de colaboradores e clientes

pamentos que captam e digitalizam as imagens, imprimindo-as em filmes específicos. “Não há mais a etapa de revelação,
o que reduziu significativamente o risco de contaminação da
água e do solo com resíduos químicos”, conta. A tecnologia
permite ainda a seleção das melhores imagens captadas pelos
equipamentos, evitando a impressão desnecessária.
Dos equipamentos médicos às impressoras e televisores
instalados nas unidades, o Fleury também prioriza a compra
de itens que levam o selo Energy Star, identificação criada nos
Estados Unidos que comprova a eficiência energética. “Isso
permite que a empresa faça progressos na redução do consumo
de energia e tenha um impacto ambiental menor”, diz Périgo.

A ISO 14001 é uma norma internacional de certificação que estabelece
requisitos para a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental, de modo a
reduzir e controlar os impactos das atividades da empresa no meio ambiente.
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iDose
O Fleury Medicina e Saúde é também
a primeira empresa do setor a oferecer
para seus clientes a possibilidade de

Grupo Fleury desenvolve ações contínuas,
reforçadas com a participação no
3o Fórum Mundial de Sustentabilidade

realizar tomografias computadorizadas
do tomógrafo Phillips Brilliance, que
emprega uma metodologia de quarta
geração para reconstrução de imagens
denominada iDose, beneficia tanto o
paciente quanto quem opera a máquina. “O equipamento emite até 80%
menos radiação em cada exame, pois
faz um pós-processamento das imagens capturadas, que permite reconstruí-las com qualidade idêntica àquelas
captadas com o uso da dose convencional de radiação”, afirma Carlos
Alberto Matsumoto, médico radiologista do Fleury Medicina e Saúde.
Alguns exames que eram restritos
por demandarem alta exposição à radiação também poderão ser realizados
com mais frequência, como a pesquisa
de cálculos urinários, a avaliação tomográfica das coronárias e o rastreamento
do câncer de pulmão. “Os grandes beneficiários dessa tecnologia serão os pacientes pediátricos, os jovens e aqueles
que necessitam fazer exames com certa
regularidade”, explica Matsumoto.
Atualmente disponível na Unidade Alphaville (Alameda Araguaia, 2.400, Barueri – SP), a tecnologia deve ser levada
Teto verde da Unidade Alphaville do Fleury

em breve às demais unidades do Fleury.

Reconhecido como uma das 21 empresas-modelo em sus-

Acervo do Grupo Fleury

com baixa dose de radiação. A aquisição

tentabilidade pelo Guia Exame 2011 e 2012, o Grupo Fleury
patrocinou este ano o 30 Fórum Mundial de Sustentabilidade, em Manaus (AM). Foi uma oportunidade para divulgar e reforçar seu posicionamento. “Com a participação no
Fórum, aprendemos, trocamos experiências e divulgamos o
que temos feito”, explica Daniel Périgo.
Durante os três dias de evento, a empresa manteve um
estande feito com madeira certificada, de origem comprovada, e sem nenhum tipo de papel – no lugar do material
impresso, foi preparado um vídeo com informações sobre
a atuação do Grupo em sustentabilidade.
A iniciativa de patrocinar um evento com esse tema
é inédita, mas a sustentabilidade sempre esteve presente
no dia a dia do Fleury. Os debates sobre o tema foram
fortalecidos em 2007, com a criação da área de Sustentabilidade. A partir de 2009, foi colocado em prática o
Projeto Estratégico de Sustentabilidade, que dá suporte ao
crescimento do Fleury e viabiliza iniciativas sustentáveis

Sede do Grupo Fleury, no Jabaquara

na cadeia de valor da saúde.
Idealizado para ser desenvolvido ao longo de cinco anos
– de 2009 a 2014 –, o projeto possui nove plataformas
de atuação. “Nosso objetivo é chegar em 2014 como uma
empresa referência em sustentabilidade na área de saúde
no Brasil. Para isso, precisamos trabalhar o conceito de
uma maneira mais ampla e integrada, e escolhemos plataformas que englobam diferentes temas. Essa foi a maneira
escolhida para organizarmos nossos processos e chegar
aonde queremos”, conta Périgo.

O Grupo Fleury conta
com duas unidades
que possuem o selo
Leed Gold, a mais
importante certificação
das construções
sustentáveis
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Com objetivos bem definidos e iniciati-

presente, a empresa quer colaborar para a

do Relatório Anual de Sustentabilidade

vas próprias, essas plataformas foram se-

melhoria da qualidade do serviço de saúde

no modelo Global Reporting Initiative

lecionadas conforme sua importância para

do país e tornar-se referência no mercado.

(GRI) em 2011, o que transformou o Fleu-

a empresa e as necessidades do ambiente

Valorização da diversidade

de sustentabilidade do Grupo Fleury:

Visa a promover práticas de estímulo ao

verificação externa. “Produzimos o rela-

respeito para valorizar as diferenças e evi-

tório e uma empresa independente fez a

tar qualquer tipo de discriminação relacio-

auditoria para verificar a veracidade e a

Prevê a adoção de princípios de constru-

nada, por exemplo, a gênero, raça ou orien-

confiabilidade dos dados publicados. Isso

ção sustentável na rede do Grupo Fleury,

tação sexual dentro do Fleury. Ao atuar

contribui para aumentar o grau de trans-

formada atualmente por 200 unidades.

dessa forma, a empresa tem a oportunidade

parência das informações”, diz Périgo.

Segue as normas da certificação Leader-

de desenvolver um ambiente de trabalho

ship in Energy & Environmental Design

inclusivo, por meio de ações educacionais

Saúde sustentável

(Leed), preceito americano que estabelece

que tragam impactos positivos para todos.

Busca desenvolver mecanismos para

parâmetros de construções sustentáveis.
phaville foram construídas conforme es-

A finalidade é identificar oportunidades e

ber o valor dado pelos clientes às iniciati-

ses parâmetros – o Rochaverá-Morumbi

criar parcerias com os públicos de relacio-

vas e de contribuir para fidelizá-los.

foi o primeiro empreendimento de saúde

namento do Fleury – colaboradores, for-

do Brasil a conquistar a categoria ouro na

necedores, médicos e clientes. O Programa

Programas de qualidade

certificação Leed, e a Unidade Alphaville

de Excelência em Relacionamento com a

O objetivo é implantar o Sistema de Ges-

res do Fleury, a fim de disseminar e for-

recebeu recentemente a certificação.

Cadeia de Fornecedores (Perc), iniciativa

tão Integrada (ISO 9001 – de Gestão da

talecer o conceito de sustentabilidade

que visa a estimular o desenvolvimento e

Qualidade – e ISO 14001 – de Gestão

dentro da empresa. O objetivo é inserir

o amadurecimento das relações de forma

Ambiental) em todas as marcas do Grupo

o assunto na cultura organizacional e

sustentável e inovadora com os fornecedo-

Fleury para criar uma política nacional de

engajar os profissionais ao tema.

O Grupo Fleury pretende desenvolver ini-

res estratégicos da empresa, faz parte dessa

qualidade. “A iniciativa partiu do Fleury e

ciativas do ponto de vista social focadas

plataforma. Também integra essa frente o

agora será estendida a todas as marcas para

em saúde e que contribuam com a socieda-

projeto Central de Ideias, que estimula a

uniformizar conhecimento e padrões”,

Ecoeficiência e
biodiversidade

de. Por meio de seus cerca de 300 colabo-

captação de melhorias em sustentabilidade

diz Périgo. Com a padronização de diretri-

Tem como objetivo a implantação de me-

radores voluntários, espalhados pelas seis

junto dos colaboradores. A empresa alcan-

zes, há melhorias nos processos e melhor

todologias estruturadas para racionalizar o

diferentes capitais do Brasil, aonde está

çou a marca de mais de 250 ações susten-

desempenho da empresa. Esse processo já

consumo de recursos naturais, substituir

táveis implantadas em diversos processos

foi iniciado com a introdução das unida-

produtos de maior toxicidade e, assim,

nos anos de 2010 e 2011.

des da marca a+ Medicina Diagnóstica no

melhorar o desempenho ambiental dos

escopo de certificação, iniciando por São

processos do Fleury. A realização do in-

Paulo e Paraná.

ventário de emissões de gases causadores

Programa que dissemina os princípios

táveis da empresa. É uma forma de perce-

do efeito estufa é uma das iniciativas dessa

bem como estimula a adoção de meca-

Engajamento, comunicação
e educação continuada

nismos que aumentem a transparência

Define iniciativas de comunicação e

Além de reduzir custos, atuar dessa forma

das relações. Uma ação foi a publicação

educação direcionadas aos colaborado-

diminui o impacto ambiental da empresa.

éticos e de integridade da organização,

A Unidade
Alphaville do
Fleury foi erguida
seguindo
parâmetros de
construção
sustentável e
conquistou o
selo Leed Gold

aproximar os clientes das práticas susten-

Diálogos com stakeholders

Ética e conduta
Acervo do Grupo Fleury

medicina diagnóstica do mundo a fazer a

As unidades Rochaverá-Morumbi e Al-

Responsabilidade
social corporativa
Estande do
Grupo Fleury
no 3 0 Fórum
Mundial de
Sustentabilidade,
em Manaus (AM)

ry na primeira empresa do segmento de

externo. Conheça agora as nove iniciativas

Edificações sustentáveis

acervo do grupo fleury

sustentabilidade

plataforma – agora, o desafio é reduzir em
5% as emissões nos próximos dois anos.

SAÚDE EM DIA

43

espaço Fleury
A S Ú LT I M A S NOV I DA DE S E M SAÚ DE E E X A M E S

educação em diabetes
A educação é a melhor forma de prevenir e tratar o diabetes, aumentando o conhecimento do paciente
sobre sua condição e possibilitando um maior autocuidado. Pensando nisso, o Fleury oferece a seus clientes um

Granja Viana ganha unidade do Fleury

novo serviço: o programa de Educação em Diabetes.
Composto por módulos de atendimento em Nutrição e Enfermagem, o programa prevê de 4 a 6 encontros
por especialidade, dependendo da idade, do tipo de diabetes (1 ou 2) e da necessidade e interesse do paciente.

>

A 22ª unidade do Fleury Medicina e Saúde foi inaugurada na Granja Viana com o objetivo de
melhor atender aos clientes desta região. “A proposta desta unidade é oferecer serviços
de análises clínicas e imagem aos clientes que moram naquela área, evitando assim que
tenham que se deslocar para São Paulo”, conta Caroline Zago, gerente de negócios do Fleury.
A reforma do imóvel em que foi instalada a unidade foi planejada de maneira a reduzir os
impactos ambientais. Toda a iluminação natural do local foi aproveitada, fazendo com que o
cliente sinta-se melhor acolhido. A unidade tem ótima localização, em uma área de fácil acesso
para os clientes, que vão encontrar as facilidades existentes nas unidades de São Paulo,
como serviço de manobrista, café e toda a excelência do Fleury no atendimento.
A sustentabilidade também está presente na escolha dos colaboradores. Foi priorizada a
contratação moradores da região e também realizado o remanejamento de outras unidades,

O objetivo é complementar a atuação do médico particular do cliente, com abordagem de temas e dicas para
ajudar o diabético a manter seu bem-estar e uma rotina saudável.
Conheça alguns diferenciais do programa:
[]

Atendimento periódico e individual, com apoio de material didático preparado especialmente para cada encontro;

[]

Abordagem de temas de alto interesse para o diabético, como modelo do prato saudável, contagem de

carboidratos, aplicação de insulina e cuidados com os pés, entre outros;
[ ] Elaboração de plano educativo personalizado, adequado à rotina, hábitos e necessidades de cada paciente;
[ ] Disponibilização de equipe de educadores 24 horas para apoio ao plano terapêutico programado;
[ ] A utilização do serviço pode ser solicitada tanto pelo médico quanto pelo paciente – não há necessidade de receita.

O programa de Educação em Diabetes é oferecido na Unidade Itaim, às terças e quintas-feiras, das 13h às 19h.
Para mais informações, consulte um de nossos atendentes ou acesse www.fleury.com.br.

melhorando a qualidade de vida dos profissionais que já residem nas proximidades.
A unidade Granja Viana está localizada na Rua José Felix de Oliveira, 838, Granja Viana,

Presença na rede

Cotia (SP). O funcionamento é de segunda a sábado, das 6h30 às 12h30.

Para manter clientes, médicos, empresas e laboratórios parceiros
ShuTTeRSTOCk

conectados aos serviços e conteúdos, o Fleury Medicina e Saúde
reformulou seu site oficial (www.fleury.com.br). Com seções específicas
para cada público, a página apresenta uma interface mais simples e
funcional. Na área de resultados de exames, por exemplo, a estrutura e o
layout permitem uma navegação rica em informações, enquanto a busca
por exames e serviços, unidades e convênios ganhou mais destaque.
O Fleury também ampliou sua presença no mundo digital: além do
Twitter (twitter.com/fleury_online), os clientes podem acompanhar as fan
pages no Facebook (facebook.com/FleuryMedicinaeSaude) e no YouTube
(youtube.com/fleurymedicinaesaude). Ali, encontram informações sobre
saúde, qualidade de vida e bem-estar, e detalhes sobre unidades,
ShuTTeRSTOCk

produtos e serviços. Os profissionais de saúde também contam
com um espaço dedicado ao conteúdo médico no site e em canais
no Twitter (twitter.com/fleury_medicos) e no Facebook
(facebook.com/FleuryMedicinaeSaude.Medicos).
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thinkstock

O Fleury lançou uma campanha para reforçar a

Atendimento exclusivo
na Vila da Saúde, também
na Unidade Alphaville

Unidade Higienópolis oferece
o Teste de Mesa Inclinada

obrigatoriedade de documentação para crianças e jovens

Apesar do nome difícil, a síncope ortostática

com menos de 18 anos que vão realizar exames ou receber

é uma velha conhecida da maioria da população

vacinas. Eles devem apresentar carteira de identidade,

– quem nunca desmaiou ou esteve próximo

certidão de nascimento ou outro documento oficial.

disso após um movimento brusco, como

A regra é uma exigência da Agência Nacional de Vigilância

levantar-se rapidamente ou erguer os braços

Sanitária (Anvisa) e evita que outras pessoas que não os

com força e pressa para pendurar uma roupa

pais ou responsáveis tomem decisões em nome do menor.

ou alcançar um objeto? Para detectar as causas

A campanha foi iniciada em outubro e tem o mote

desse problema, o Fleury Medicina e Saúde

“Eles são gêmeos, mas cada um tem a sua identidade”.

oferece o Teste de Mesa Inclinada (TILT test),

Atendimento personalizado
para as mamães

Acervo do Grupo Fleury

Menores também precisam de documentação

na Unidade Higienópolis, em São Paulo (SP).

Unidade Jardim América

Para realizar o exame, o cliente passa por uma

mais completa e moderna

entrevista com o especialista, na unidade.
Depois, deve permanecer em uma maca especial,

O casarão de 1891 que abriga a Unidade Jardim

que fica na posição vertical e muda várias vezes

América do Fleury foi revitalizado e ganhou novos

de posição no período de uma a duas horas.

serviços, com destaque para a ressonância

O Fleury Medicina e Saúde preparou uma novidade

Ao mesmo tempo, é realizado um eletrocardiograma

magnética. O Espaço Saúde da Mulher, por exemplo,

A Vila da Saúde é um espaço dedicado

para as gestantes de São Paulo e criou o Serviço

e a mensuração da pressão arterial para

oferece agora ambiente ainda mais acolhedor

exclusivamente ao atendimento de crianças

de Enfermeira Domiciliar. A iniciativa é uma ampliação do

verificar se esta sofre alguma alteração,

para a cliente, que pode realizar os exames em um

de 0 a 12 anos, localizado em três unidades do

projeto Gestar e disponibiliza uma profissional

ou se o paciente apresenta arritmia cardíaca.

mesmo lugar, com mais agilidade. O serviço de

Fleury: Alphaville, Ibirapuera e Paraíso. A estrutura

com experiência e treinamento em obstetrícia para ir até a

“Ambulatorialmente, são poucos os especialistas

ultrassonografia foi expandido e agora conta com

permite que sejam atendidos clientes com exames

casa da gestante e dar treinamentos básicos sobre

treinados para fazer esse tipo de exame,

seis salas. O equipamento de ressonância disponível

programados e também aqueles que saíram

temas relacionados à maternidade, como banho, posição

que não é comum fora dos hospitais”, afirma

é de última geração, mais largo que os convencionais,

do pediatra com uma queixa e necessitam de

correta para aleitamento e cuidados com a mama.

Paola Emanuela Smanio, cardiologista do Fleury.

o que reduz a sensação de claustrofobia e acomoda

esclarecimento rápido. Entre os diferenciais da

A ideia surgiu do curso Cuidados com a Saúde da Mamãe e

Segundo a médica, são muitas as causas

melhor as pessoas com sobrepeso. Essa inovação

Vila da Saúde, que tem ambientação inspirada

do Bebê, ministrado aos sábados na Unidade Paraíso,

possíveis da síncope ortostática. “Pode ser,

também é oferecida das unidades Campinas,

na série de televisão Vila Sésamo, estão a

com dicas úteis sobre o assunto. “Agora vamos oferecer

inclusive, uma placa de gordura na artéria

Higienópolis, Alphaville, Sumaré e Campo Belo.

rapidez na entrega dos resultados, fácil acesso a

um serviço personalizado, indo até as pessoas e

carótida, que provoca uma diminuição do fluxo

Outra novidade desta unidade é o serviço de

histórico de vacinação e cardápio elaborado pelos

mostrando, na prática, como fazer esses procedimentos

sanguíneo no cérebro, mas também labirintopatia

manobristas. Desde setembro, está em operação

nutricionistas especialmente para os pequenos.

corretamente”, conta Mario Burlacchini de Carvalho,

e arritmia cardíaca.” Com o resultado em mãos,

o projeto Manobra Feminina, que tem apoio da

Tudo isso acompanhado por profissionais

coordenador da área de Medicina Fetal do Fleury.

os especialistas do Fleury orientam os clientes

Maxipark: seis mulheres foram treinadas

especializados em atendimento a crianças, além

O Serviço de Enfermeira Domiciliar pode ser contratado

sobre a melhor conduta a ser adotada. O exame

e contratadas para trabalhar no estacionamento.

de assessoria médica integral e equipamentos de

quantas vezes a mãe desejar. As visitas têm duração

também pode ser aplicado na avaliação de

Informações sobre o novo serviço de ressonância

raios X e de ultrassom exclusivos para a população

de 40 a 60 minutos e podem ser feitas de segunda a

outras síndromes associadas com intolerância à

magnética da unidade podem ser obtidas na Central

pediátrica. Na Unidade Alphaville, o serviço

sexta-feira, no período vespertino. Para agendar

ortostase, como quadros disautonômicos,

de Atendimento 24h do Fleury, pelos telefones

funciona de segunda a sexta-feira, das 6h30 às

o serviço, basta ligar para a Central de Atendimento

a síndrome postural ortostática taquicardizante

3179-0822 (Grande São Paulo), 4004-1991 (Rio de

18h, e aos sábados, das 6h30 às 12h30.

do Fleury, no telefone (11) 3179-0822.

(SPOT) e a hipotensão ortostática.

Janeiro) ou pelo 0800-704-0822 (outras localidades).
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divirta-se

diagnóstico

Caça-palavras!

CRÔN ICA S E E X PER I ÊNCI A S SOBR E SAÚ DE E QUA LI DA DE DE V I DA

Encontre coisas que você vê na hora de tomar banho!

A disciplina é necessária não apenas

ou seja, a tolerância à frustração. “Não pode” ou “faça”
repetidos à exaustão modelam o comportamento.
A vida de cada um de nós é cheia de exigências,
que só podem ser atendidas se tivermos sido
suficientemente frustrados. Tenho de poder parar
uma atividade para atender a uma emergência.
O que é mais urgente: desligar o gás que está fazendo o
leite derramar ou continuar a descascar uma batata?
As urgências e as emergências estão ligadas à noção
de tempo e à possibilidade de tolerar a frustração
de não poder terminar uma tarefa pelo clamor
de outro fato. Frustrar é parte da disciplina necessária
ao convívio humano. Eu não quero, mas tenho de...
Educar é disciplinar para tolerar frustrações –
parte não só de todo dia, mas de todo momento.
Quero justificar minha preferência por alguns
aspectos de uma educação tradicional. Bem sei que
não adianta dizer “eu já disse” ou “quantas vezes
vou ter que dizer?”. É preciso repetir muitas vezes.
Educar demanda disciplina do adulto e do jovem.
Aparentemente, a educação dita liberal seria
mais suave, mas a tradicional vem se beneficiando
das vantagens da disciplina, da ordem,
da capacidade de manter o foco.
Disciplina casa bem com autoridade, que
não é a mesma coisa que autoritarismo.

Você sabia que água muito quente não faz bem para a pele?

Labirinto
Ajude o Elmo a chegar na cesta de frutas!

Doces e refrigerantes são gostosos, mas cuidado
com o exagero.

NIK

para executar tarefas, mas também para que
sejamos capazes de completá-las, mesmo quando
outros afazeres nos atraem mais. Da mesma
forma, é essencial para que a vida em grupo seja
possível, para que um não atrapalhe o outro.
São dois os aspectos importantes da educação
para a disciplina. Às vezes, temos que ser capazes
de procrastinar, isto é, deixar para depois; às
vezes, de fazer agora, mesmo sem vontade.
Disciplinar não é dar ordens. É repetir a demanda,
a sugestão, muitas vezes até formar um “calinho”,

ANNA VERONICA MAUTNER
Psicanalista

DIVULGAÇÃO

Frustrar para acertar
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endereços

Ligue os pontos!
Complete a imagem, desenhe o cenário e depois pinte!
São Paulo – Capital

As frutas são nutritivas
e saborosas. De qual
você gosta mais?

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, 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)

Hora de colorir!

UNIDADE HIGIENÓPOLIS
R. Mato Grosso, 306
1a sobreloja Higienópolis
* Localizada no Higienópolis
Medical Center, atrás do
Cemitério da Consolação,
altura do 1.800 da
R. da Consolação
UNIDADE IBIRAPUERA
Av. República do Líbano, 635
Ibirapuera
* Próxima ao Monumento
às Bandeiras e ao Parque do
Ibirapuera
* Sentido bairro/centro:
lado direito
UNIDADE ITAIM
Av. Juscelino Kubitschek, 1.117
Itaim Bibi
* Próxima à esquina da
Av. Juscelino Kubitschek
com a R. Atílio Inocenti.
A Unidade fica perto da
Av. Faria Lima
UNIDADE JARDIM AMÉRICA
Av. Brasil, 1.891 – Jd. América
* Sentido Pinheiros/Ibirapuera:
lado direito
* Próxima à R. Gabriel
Monteiro da Silva

UNIDADE OSCAR AMERICANO
R. Eng. Oscar Americano, 163
Cidade Jardim
* Saída do túnel Presidente Jânio
Quadros, sentido Av. Juscelino
Kubitschek/Morumbi
* Em frente ao Parque Alfredo Volpi
UNIDADE PARAÍSO
R. Cincinato Braga,
232 e 282 – Bela Vista
* Paralela à Av. Paulista,
altura do 200
(Hospital Santa Catarina)
* Próxima à estação de metrô
Brigadeiro (Linha 2 – Verde)
UNIDADE ROCHAVERÁMORUMBI
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 – Vl. 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
R. Castro Delgado, 188
Alto de Pinheiros
* Pista local da Av. das Nações
Unidas, sentido Santo Amaro/
Ceagesp
* Entre as pontes Cidade
Universitária e Jaguaré
* Quinta travessa à direita, após a
ponte Cidade Universitária

Outros Municípios

UNIDADE ALPHAVILLE
Al. Araguaia, 2.400
Barueri – SP (entrada pela
Av. Sylvio Honório Álvares
Penteado – nova R. Projetada)
* Próximo ao Sam’s Club, Walmart
* A 900m do Shopping Tamboré
UNIDADE SANTO ANDRÉ
Av. D. Pedro II, 1.313
Jd. Santo André
* Próxima ao Parque Celso
Daniel (antigo Parque
Duque de Caxias)
* Entrada lateral pela
R. das Aroeiras
UNIDADE CAMPINAS
Av. Aquidabã, 747 – Centro
* Em frente à Microcamp,
próxima ao Bosque dos
Jequitibás
UNIDADE GRANJA VIANA
R. José Felix Oliveira, 838
Granja Viana, Cotia – SP
* Entre a Cultura Inglesa e o
Hospital São Camilo
* Acesso pelo km 24 da Rod.
Raposo Tavares
UNIDADE SÃO BERNARDO
DO CAMPO
Av. Professor Lucas Nogueira
Garcez, 666 – Centro
* Seguindo pela Rod. Anchieta
no sentido São Paulo/Santos,
utilizar a saída 18B

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
FONTE: INSTITUTO AKATU

www.fleury.com.br

* Ao final do viaduto, manter-se à
direita, no sentido centro de São
Bernardo do Campo
* Seguir pela Av. Professor Lucas
Nogueira Garcez (sentido bairro/
centro) até visualizar a Unidade
do outro lado da avenida, ao lado
do Pavilhão Vera Cruz
* Entrar à direita na R. Banda e
fazer o contorno à esquerda até
cruzar a Av. Professor Lucas
Nogueira Garcez
* A unidade fica em frente à Igreja
Santíssima Virgem e a uma
concessionária da Toyota
UNIDADE JUNDIAÍ
Av. Antônio Segre, 447 – Jd. Brasil
* Próxima ao Shopping Paineiras
* Na rua do Sesi
* Anhanguera no sentido interior/
capital: acesso pela Av. Jundiaí

Outros Estados

UNIDADE LEBLON – RJ
R. 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
* Ao lado do Hospital São Lucas

Atendimento Móvel

Atende as cidades acima e
também as seguintes localidades:
Guarulhos, Osasco, Granja Viana,
Mauá, Diadema, Santos, São
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

