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Saúde e trabalho
aS empreSaS oferecem cada 
vez maiS benefícioS focadoS 

em qualidade de vida

mãe depoiS doS 35
cada vez maiS mulhereS 
optam pela gravidez 
neSSa faSe. Saiba como 
Se preparar para ter 
uma geStação tranquila

a adoleScência é uma daS faSeS maiS importanteS 
da vida. cheia de novidadeS e queStionamentoS, 

deve Ser bem vivida por paiS e filhoS

Uma vida nova
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editorial

Fazer planos para o futuro faz parte da vida de todos 
nós. Quando se é adolescente, as várias mudanças 
no corpo e na mente trazem questionamentos so-

bre o que está por vir. Para pais e filhos, essa é uma das 
fases mais importantes do desenvolvimento humano. E é 
sobre ela que vamos falar nas páginas 16 a 21, explicando 
o que acontece no organismo de meninos e meninas, as 
transformações, a transição e os primeiros passos para 
deixar de ser criança e tornar-se adulto.

Distante dessa fase, com uma vida mais consoli-
dada, mulheres por volta dos 35 anos já realizaram 
praticamente tudo que planejaram. Muitas estudaram, 
dedicaram-se à carreira e começam a pensar em outro 
futuro: o seu, com um filho. Começam a se planejar 
para a maternidade, e precisam saber como preparar o 
corpo e a mente para um dos momentos mais funda-
mentais da vida de uma mulher. 

Ainda de olho no futuro, as empresas estão preocu-
padas com a qualidade de vida de seus funcionários e 
colaboradores. Por isso, oferecem cada vez mais benefí-
cios, que vão muito além dos planos de saúde. Promo-
ver campanhas de vacinação contra a gripe, disponibili-
zar ginástica laboral, academia interna ou descontos em 
academias, promover encontros e palestras sobre saúde, 
organizar grupos de corrida ou, ainda, fazer campanhas 
antitabagismo são algumas iniciativas, em que ganham 
não só a empresa, mas também quem dela participa. 

Boa leitura! 

no futuro
Pensando
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Para ComEçar
As últimas novidades, tendências e 
estudos sobre saúde, qualidade de 
vida, nutrição e meio ambiente

EnTrEvisTa
Criadora da companhia Cisne 
Negro, um dos patrimônios da 
cultura no País, Hulda Bittencourt 
fala sobre a importância do 
movimento para o corpo e a alma

Em DirEção a  
um munDo novo
A adolescência é uma fase de 
transição extremamente importante 
da vida humana. Cheia de novidades 
e questionamentos, deve ser bem 
vivida por pais e filhos

GraviDEz DEPois Dos 3�
Ao priorizar estudo e trabalho, 
algumas mulheres engravidam  
um pouco mais tarde. Saiba como 
se planejar para esse momento  
tão importante

EnTEnDa a TiroiDE
Essa pequena glândula, responsável 
pela produção de hormônios, precisa 
funcionar corretamente para que você 
tenha uma vida saudável

LEvanDo uma viDa TranquiLa 
A epilepsia pode se manifestar na 
infância. Mas essa criança pode levar 
uma vida absolutamente normal

saúDE ComPLETa
Uma boa alimentação e exercícios 
físicos ajudam o intestino e evitam 
problemas na região anal

Bom Para voCê E  
Para a EmPrEsa
Ao aderir aos benefícios de saúde que 
a companhia oferece, você pode 
ganhar muito mais do que imagina 

ProPaGanDa X Crianças
Estimular o consumo entre os 
pequenos não é bom para eles, para a 
família nem para o futuro do planeta

EsPaço FLEury
Serviços e exames oferecidos 
para clientes e médicos

PErsEvErança  
é hErEDiTária
João Carlos Martins é um exemplo 
vivo de superação. Ele conta sua 
história nas páginas 48 e 49

42 50 DiaGnósTiCo
O jornalista Josimar Mello conta uma 
história bem-humorada sobre a 
influência das descobertas da Ciência 
na vida de um homem de 70 anos
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 PARA COMEÇAR
Dicas e novidades de saúde e bem-estar para você
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> É só chegar o inverno que já dá 

aquele desânimo para as atividades físicas. 

Principalmente para os adeptos de esportes 

ao ar livre, como a corrida e o ciclismo. Mas 

atenção: persistir é preciso. Do contrário, o 

corpo desacostuma, e os quilinhos extras 

rapidamente se apoderam do “sedentário de 

inverno”. “No inverno do Brasil, ter lesão por 

falta de um aquecimento adequado é o maior 

problema que a atividade física no clima frio 

pode causar”, alerta Flavio Albertotti, médico 

radiologista com especialização em imagem 

musculoesquelética do Fleury. Para Pablius 

Staduto Braga Silva, médico do Esporte 

do Fleury, quando se cria um programa de 

condicionamento físico, a atividade vira hábito 

e parte da rotina. Portanto, não há frio que 

interrompa esse ciclo. Alguns detalhes, no 

entanto, não podem ser ignorados durante 

a temporada de outono e inverno. “Não 

descuidar da hidratação, usar roupas que 

aqueçam, mas que sejam confortáveis, 

alongar-se em dobro e escolher os horários 

mais adequados”, explica.

Frio não é desculpa Criança  tem de brincar
E brincar significa movimentar-se, liberar energia – o 
que não acontece na hora de ver desenho na TV. “Toda 
criança, para ser saudável, deveria se movimentar ao 
menos 1 hora por dia”, explica o médico do Esporte do 
Fleury, Pablius Staduto Braga Silva. “Só que isso tem 
de ser algo natural, incorporado às atividades do dia 
a dia, e não mais uma das mil obrigações às quais as 
crianças de hoje são submetidas.” 
Silva dá uma série de dicas de atividades simples que 
os pais podem fazer para estimular os filhos: rolar no 
tapete, subir lances de escada, ajudar nas pequenas 
tarefas domésticas, andar até o supermercado, fazer 
a maior bagunça na sala e depois pedir ajuda para pôr 
tudo no lugar, ir mais ao parque no fim de semana, 
andar muito dentro de um shopping, conhecer lugares 
novos, dar uma volta no quarteirão, entre outras 
opções. “Um apartamento de 60 metros quadrados, 
em um prédio sem área de lazer, não é desculpa 
para não se mexer”, afirma. Afinal, para as crianças, 
tudo é motivo de brincadeira. Pequenos que praticam 
esportes como atividades extracurriculares já levam 
vantagem em relação aos que não fazem nada. 
Entretanto, essas atividades precisam ser mais lúdicas 
e menos obrigatórias. “A ideia é que isso não seja 
mesmo uma regra. A cada dia, uma nova brincadeira.” 

Sabonete íntimo é bom ou ruim? 
Eles viraram uma febre nos supermercados e farmácias. 

Os sabonetes íntimos para as mulheres estão em toda 

parte. Mas, afinal, ele é bom ou ruim para a saúde feminina? 

“Ele é desnecessário”, adianta Marília Moura Machado, 

dermatologista do Fleury. O sabonete líquido tem o mesmo 

pH da região vaginal, entre 4,5 e 5,5, ou seja, ácido. E, 

em tese, tem como objetivo manter a flora bacteriana. No 

entanto, de acordo com Marília, a melhor forma de manter 

o pH fisiológico da região é usar um sabonete de pH neutro 

ou até ácido, mas não necessariamente específico para a 

região. “Use o mesmo que é usado para a pele e não lave 

demais a região”, explica ela. 
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Trocas inteligentes
Total: 398 kcal

Total : 403 kcal
Fonte: tabela para avaliação De consumo alimentar em meDiDas caseiras. eD. atheneu, 2000.  
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De olho nos lábios
Queilite é uma inflamação nos lábios que quase sempre é 
acompanhada de sensação dolorosa. Mas atenção: existem 
diversos tipos de queilite, de forma que a inflamação deve 
ser avaliada por um médico, para saber qual o tratamento 
mais adequado e como eliminar sua causa. As quatro 
principais formas da doença são a queilite actínica, a 
angular, a de contato e a esfoliativa. A actínica é uma das 
mais graves, por ser considerada uma lesão pré-maligna, 
ou seja, em que há possibilidade de evolução para o câncer, 
se não houver tratamento adequado. Ela ocorre com maior 
frequência em homens brancos acima de 40 anos que 
se expuseram muito ao sol. A angular, conhecida como 
“boqueira”, é a mais comum. Ao contrário da actínica, 
trata-se de uma manifestação benigna, que aparece nos 
cantos da boca. Por sua vez, a queilite de contato provém 
da exposição labial a quaisquer substâncias químicas, e 
a esfoliativa é uma manifestação crônica de escamação 
superficial mais frequente em meninas e mulheres jovens.

Coma mais frutas
O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo. Além disso, é 

famoso por suas muitas variedades tropicais. Ainda assim, o consumo 

médio diário de frutas do brasileiro fica bem abaixo do recomendado pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) – 140 gramas, contra os 400 gramas 

indicados. Uma das explicações é que as frutas são caras e não “sustentam” 

tanto quanto os carboidratos, como o macarrão e o arroz, que dão a 

sensação de saciedade por mais tempo. Comer frutas e hortaliças (legumes 

e verduras) é fundamental para o bom funcionamento do organismo. Esses 

alimentos contêm vitaminas, minerais, fibras, pouca gordura e baixas 

calorias. “Sem contar que são alimentos funcionais, ou seja, contêm 

substâncias que ajudam a prevenir determinadas doenças, como o 

licopeno, presente no tomate e na melancia, e os flavonoides, na uva, no 

morango e na berinjela”, explica Carla Yamashita, nutricionista do Fleury. 

Luciana Yuki Tomita, pós-doutoranda da USP, elaborou uma tese que 

mostra a importância da dieta da prevenção do câncer de colo de útero, 

o segundo mais comum entre as mulheres brasileiras. Entre os alimentos 

aliados nessa prevenção estão as folhas verde-escuras (rúcula, agrião, 

escarola) e as frutas de cor amarela e laranja (laranja, mamão, acerola). 

O custo da  

poluição 
Medir o que gera mais poluição, 

qual o seu impacto na vida de 

cada um e qual o custo gerado 

pelos problemas decorrentes do 

ar poluído. Este é o objetivo do 

Instituto de Análise Integrada de 

Risco Ambiental, coordenado 

pelo professor Paulo Saldiva, 

da Faculdade de Medicina 

da USP. De acordo com ele, 

os dados que serão obtidos 

pelo Instituto ajudarão a guiar 

futuras políticas públicas. Para 

ele, o quesito saúde deve ser 

considerado até mesmo na hora 

de definir o preço de um agente 

poluidor. O combustível, por 

exemplo, deveria ter seu valor 

calculado não só pelo custo 

de produção, processamento 

e distribuição, mas também 

pelo seu peso no aquecimento 

global e na poluição atmosférica. 

O pneumonologista do Fleury, 

João Marcos Salge, lembra que, 

em cidades como São Paulo, o 

impacto da má qualidade do ar 

pesa mais sobre as crianças e os 

idosos. “Um levantamento feito 

em 2003 mostrou que o impacto 

da poluição na saúde dos 

paulistanos custa R$ 3 milhões 

por ano”, relembra.

Pão DE quEIjo coM rEquEIjão: 
1 unIDADE grAnDE

cAfé coM lEItE (ADoçADo coM AçÚcAr): 
1 unIDADE

Pão DE fIbrA DE AvEIA: 2 fAtIAS MéDIAS
 IogurtE light: 1 PotE

 MAMão-PAPAIA: ½ unIDADE
quEIjo MInAS frESco: 2 fAtIAS MéDIAS
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 PARA COMEÇAR 

Palavra do esPecialista

Envelheça com beleza
luiz Guilherme castro, assessor médico em Dermatologia do Fleury
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etimologia médica

Vacina
Você sabia que a palavra vacina vem de vaca? E não é por acaso. A história das vacinas começou quando 
o inglês Edward Jenner observou que mulheres que ordenhavam vacas tinham contraído a varíola dos 
animais, mas não pegavam a forma humana, que era letal. Então, em 1796, o cientista decidiu extrair o 
líquido que saía das feridas das tetas de uma vaca, e passou o fluido em uma ferida no braço de seu filho. 
O menino teve febre baixa e pequenas lesões no corpo. Pouco tempo depois, Jenner extraiu novamente 
líquido de uma ferida, só que, dessa vez, do braço de uma moça contaminada. E novamente passou 
no braço de seu filho. Semanas depois, ao entrar em contato com o vírus da varíola, o menino não se 
infectou. Assim, descobriu-se o princípio da imunização e nasceu a primeira vacina. 

Pode dormir  
sem culpa
Tirar aquela soneca após o almoço não 

é mesmo um hábito entre os brasileiros. 

Daí aquele sentimento de culpa entre os 

que gostam do cochilo após a refeição 

do meio do dia. Entretanto, o sono, 

mesmo quando se trata desses pequenos 

períodos de descanso, é fundamental 

para a formação e a consolidação da 

memória. Não existe nenhum estudo que 

aponte o número necessário de horas 

de sono, mesmo porque a necessidade 

varia de organismo para organismo. “A 

soneca após o almoço se torna uma boa 

opção entre aqueles que não tiveram 

uma noite bem dormida. É uma forma de 

compensação”, afirma Rosana Cardoso 

Alves, assessora médica e responsável 

pelo serviço de Polissonografia do Fleury. 

“O bom sono é muito importante para a 

memória”, ressalta. Portanto, começou a 

bocejar? Durma. A produtividade será até 

maior depois da sesta.

O que é fundamental para 
envelhecer com beleza?
Prevenção. Deve-se ter cuidado 
com a exposição ao sol desde o 
nascimento. É preciso também 
ter consciência do tipo de pele e 
dos hábitos de vida. Na dúvida, 
é só seguir o que chamamos de 
“comportamento antissolar”: não se 
expor ao sol entre 10h e 16h, usar 
óculos e chapéu ao caminhar pela 
praia e usar protetor solar.

Mas e para quem já tem entre  
40 e 50 anos e os sinais do tempo 
são irreversíveis?
Em qualquer idade, é possível mudar 
os hábitos pensando nos próximos 

10, 20 ou 30 anos. A exposição ao sol 
é cumulativa e, dependendo da pele, 
alguns danos só podem ser revertidos 
com procedimentos cirúrgicos. 
Entretanto, no geral, cuidados diários, 
como uma boa hidratação e o uso de 
um sabonete adequado, somados ao 
comportamento antissolar já citado, 
são suficientes para a pele envelhecer 
de forma saudável.

E qual é o limite entre a busca por 
um envelhecimento saudável e a 
obsessão pela eterna juventude?
O tratamento adequado para cada 
idade depende de cada um. Nós, 
médicos, apenas aconselhamos. 
Muitas vezes um acontecimento 

repentino, como uma separação, 
faz uma mulher correr atrás do 
tempo perdido. Aí ela sai em 
busca de soluções imediatas, 
como as cirurgias. O ideal seria 
que ela tivesse se cuidado antes 
– e sempre –, e não motivada por 
algum acontecimento. Entretanto, se 
isso a fez despertar para o cuidado, 
tudo bem. Um tratamento estético 
pode ser excelente para quem estava 
precisando de uma injeção de ânimo 
e de autoestima. E uma vez mudada 
a aparência, ela pode desencadear 
outras transformações na qualidade 
de vida ao mudar também a 
alimentação, a atividade física. Mas a 
prevenção, essa sim, é para todos.

g
E

t
t

y 
IM

A
g

E
S



SAÚDE EM DIA12 13SAÚDE EM DIA

EntrE aspas

M
ovimentar-se é preciso”. O conselho parte de uma autoridade 
no assunto, Hulda Bittencourt, criadora e diretora de uma das 
mais importantes companhias de dança do País, a Cisne Negro 
– que já completou três décadas. A recomendação, porém, não 

se restringe a pessoas que querem praticar o balé clássico, nem àquelas que desejam 
fazer da dança uma profissão. “A dança pode ser praticada por gente de todas as ida-
des”, afirma. Os benefícios de colocar o corpo em movimento são muitos e vão desde 
uma postura elegante até a possibilidade de correção de problemas físicos. “Para a 
cabeça, então, nem se fala. É uma terapia fantástica”, complementa. 

Com o objetivo de estender os benefícios a mais gente, Hulda abraçou o Reci-
clando Sonhos, uma parceria da Cisne Negro com o Fleury Medicina e Saúde. O 
projeto coloca à disposição de adolescentes carentes da Zona Sul de São Paulo uma 
completa formação em artes cênicas – o que inclui aulas de dança, cenografia, ilu-
minação, figurinos e música. Tudo apoiado em conceitos de sustentabilidade e ci-
dadania, daí a matéria-prima das criações dos jovens serem itens recicláveis, como 
garrafas PET. O projeto tem um alvo claro: oferecer a seus participantes uma profis-
são. E já produz frutos: em 2008, os adolescentes acompanharam toda a montagem de 
O quebra-nozes, balé que a Cisne Negro apresenta tradicionalmente há 25 natais.

Na entrevista a seguir, Hulda fala sobre os frutos do Reciclando Sonhos e, princi-
palmente, dos benefícios de colocarmos – todos nós – o corpo em movimento.

Criadora da Companhia Cisne negro, um 
dos patrimônios da Cultura no país, Hulda 

Bittencourt diz que todo brasileiro deve dançar 
– basta, para isso, enContrar o próprio ritmo

“MOviMENTAR-SE

éPRECiSO”
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EntrE aspas

Fleury saúde em dia: Até alguns anos  
atrás, havia uma espécie de tabu: só podiam 
praticar a dança – e o balé, em especial  
– as pessoas que haviam começado antes  
dos 10 anos. Isso parece ter mudado,  
ao menos para as pessoas com objetivos  
não profissionais. Afinal, as diferentes 
modalidades de dança podem ser praticadas 
por pessoas de todas as idades?
Hulda Bittencourt: Sim. A dança pode 
ser praticada por gente de todas as idades. 
Se você quer ser um bailarino, uma baila-
rina, você precisa começar muito jovem, 
dentro de uma idade propícia para uma 
carreira profissional. Contudo, não há ne-
nhuma restrição em praticar as diferen-
tes formas de dança como complemento 
de educação ou para obter benefícios ao 
corpo ou ainda por necessidade – hoje, os 
médicos pedem que as crianças que têm 
problemas de alinhamento das pernas – 
com joelhos em x ou  em o – façam dan-
ça. Na área de correção, já trabalhamos 
com meninas que pensávamos que jamais 
poderiam dançar, inclusive com paralisia 
infantil. Além disso, esse trabalho ajudou 
psicologicamente aquelas crianças. Sem 
falar no quanto a dança faz bem para a 
alma e como funciona como complemento 
artístico e cultural. Portanto, pode-se di-
zer que a dança é maravilhosa.

Fleury: Quais os benefícios para  
os praticantes em geral?
Hulda: Um corpo elegante, boas ma-
neiras, uma boa postura, bem coloca-
da. Acho que quem dança sempre faz a 
diferença. Tem uma maneira mais bo-
nita de andar e movimentos mais har-
moniosos. Eu acredito que a dança real-
mente produz nas pessoas verdadeiras 
transformações – para melhor, é claro. 

Fleury: E para a cabeça?
Hulda: Para a cabeça, então, nem se fala. É 
uma terapia fantástica, porque você está tra-
balhando artisticamente com música e com o 
grupo, fazendo muito bem para a sua alma.

Fleury: Embora seja um ato individual, a 
dança está muito ligada à ação coletiva 
– afinal, dançamos com outras pessoas. Esse 
caráter coletivo também é importante? Ele 
fortalece vínculos entre as pessoas?
Hulda: Uma das grandes vantagens da dança 
é o sentido grupal, é você trabalhar em duos, 
em trios, e mostrar a sua arte para um pú-
blico. Então, o bailarino nunca está sozinho. 
Ou ele está trabalhando para uma comuni-
dade ou com seus companheiros. você tem 
de saber conviver com os outros, você inte-
rage com seu próprio corpo. É um complexo 
e completo viver.

Fleury: Colocar o corpo em movimento é, em 
sua visão, um desejo universal do ser humano?
Hulda: Acredito que se movimentar é preciso.

Fleury: Por que temos esse desejo?
Hulda: Porque a dança ajuda o corpo, a alma, 
ajuda na convivência grupal: você está sempre 
dividindo – os movimentos, o trabalho, a mú-
sica, o companheirismo, a parceria. Tudo isso 
é muito bom para o corpo e a mente.

Fleury: o que está por trás desse desejo,  
em sua opinião?
Hulda: Cada vez mais, você vê nos progra-
mas de Tv as instituições estimulando as 
pessoas a se mexer, a se confraternizar atra-
vés de uma atividade corporal. As pessoas 
que não têm a menor noção de que podem 
dançar e de repente saem dançando. Esse 
apelo é muito bom, porque demonstra que 
todo mundo está querendo se movimentar. 

Fleury: Por que enfrentamos tanta resistência 
para pôr em prática o desejo de colocar o corpo 
em movimento?
Hulda: Essa é uma resistência que tem de ser 
trabalhada. Então, ela vai se transformando, a 
ponto de você perceber que os benefícios são 
tão grandes que essa resistência pode privá-lo 
de uma grande possibilidade de ter mais saú-
de, com ossos mais fortalecidos, musculatura 
mais bem trabalhada, para sustentar melhor 
seu corpo na maturidade, por exemplo. Em 
geral, essa conscientização já está acontecen-
do, mas seria importante que fosse mais rápi-
da, porque, repito, mexer-se é preciso.

Fleury: Em sua visão, quais os principais frutos 
do projeto reciclando Sonhos?
Hulda: O trabalho é com crianças, com 
adolescentes que querem enxergar um 
futuro. Não ensinamos só dança, mas 
também tudo que é ligado às artes cêni-
cas. Temos técnicos especializados para 
orientá-los. Assim, eles  podem desenvol-
ver uma profissão. Eu sou contra supri-los 
somente com alimentos. Na montagem de 
O quebra-nozes, que é um balé grande, es-
ses alunos participaram felizes. A primeira 
vez que colocamos eles no Teatro Municipal, 
eles choraram de emoção.
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U m dia o corpo começa a se transfor-
mar, a voz ganha outras entonações, 
os olhos se focam em interesses até 

então inimagináveis, o comportamento muda e 
a principal busca passa a ser, nem sempre de 
maneira consciente, a formação de uma identi-
dade própria. Para os pais, a chegada da adoles-
cência pode ser um período tanto temido quan-
to esperado; afinal, nessa fase de mudanças e 
descobertas, conflitos são naturais e podem ser 
recorrentes. Isso é bastante compreensível, pois 
não é mesmo tão simples ver o corpo e a cabeça 
mudar drasticamente, se autodescobrir, ter de 
entrar para uma nova turma e abandonar o uni-
verso infantil para encarar, em um futuro não 
muito distante, o mundo adulto.

No entanto, é importante que os pais saibam 
que esse processo de desenvolvimento físico e 
emocional, pautado pela descoberta do mundo, 
não precisa ser tumultuado nem cheio de atri-
tos. Pelo contrário: pode ser uma passagem bem 
natural, com a realização de mais uma impor-
tante etapa da vida, de preferência inesquecível 
e incomparável. O trabalho para isso, porém, 
deve começar bem antes, nas relações familia-
res, construídas desde o início da vida.

“A adolescência começa a ser construída 
quando a criança nasce”, afirma a psiquiatra 
Sandra Scivoletto, especialista em adoles-
centes da Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo (USP). “Nós, pais, vamos 
construindo essa adolescência quando os fi-
lhos são pequenos. E, se queremos adoles-
centes bem estruturados e responsáveis, te-
mos de trabalhar para isso durante a infância”, 
explica ela. Em outras palavras, todo o pro-
cesso de amadurecimento – e a forma como 
meninos e meninas vão lidar com ele – está 
diretamente associado às relações desenvol-
vidas na família desde o nascimento.

Crianças que foram extremamente mimadas 
e nunca ouviram um não dos pais terão mais 

dificuldades em lidar com as frustrações e rejei-
ções que fazem parte do crescimento e da vida. 
Aquelas que nunca puderam decidir nada sozi-
nhas e que nunca tiveram sua opinião levada 
em conta poderão tentar se fazer ouvir na mar-
ra, adotando comportamentos destrutivos e 
provocativos quando crescerem. Já as que têm 
pouca proximidade com os pais e que têm difi-
culdade de dialogar com eles, provavelmente se 
afastarão ainda mais e se sentirão perdidas 
quando forem adolescentes. Portanto, é impor-
tante criar um ambiente no qual haja diálogo, 
afeto, compreensão e espaço para as crianças 
falarem e serem ouvidas – e no qual elas pos-
sam ser orientadas e acompanhadas para irem, 
aos poucos, desenvolvendo o próprio raciocínio 
e tomando as próprias decisões. Tudo isso, é 
claro, mantendo regras e limites saudáveis.

as mudanças físicas
Sendo criadas dessa maneira, as crianças esta-
rão mais estruturadas e se sentirão amparadas 
ao perceberem os primeiros sinais da puberda-
de, quando, além do estirão de crescimento, há 
o surgimento dos primeiros caracteres sexuais. 
E basta um sinal da hipófise – uma glândula 
localizada no cérebro que envia às demais glân-
dulas do corpo a mensagem de que está na hora 
de começar esse processo de amadurecimento 
– para o corpo começar a produzir, com inten-
sidade, os hormônios sexuais.

No caso das meninas, por volta dos 9 
anos, os seios começam a crescer. Em se-
guida, de forma gradual, vão nascendo mais 
pelos no corpo, e o quadril vai se alargando. 
Em torno dos 11 anos ou 12 anos, vem a pri-
meira menstruação,  podendo ser irregular 
nos primeiros dois anos, até que, lá pelos 14 
anos ou 15 anos, ocorrem os primeiros ci-
clos ovulatórios. A menina está se trans-
formando em uma mulher.

A ADOlESCênCIA é UMA FASE DE TRAnSIçãO 
IMpORTAnTE DA vIDA. CHEIA DE nOvIDADES, 

DEvE SER bEM vIvIDA pOR pAIS E FIlHOS

mundo novo
em direção a um
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Para os meninos, os primeiros sinais apa-
recem quando os testículos começam a cres-
cer, por volta dos 9 anos. Dois ou três anos 
depois, inicia-se o crescimento do pênis, se-
guido do surgimento de pelos no corpo e das 
alterações na voz. A barba, tão ansiada por 
muitos garotos, aparece lá pelos 14 anos ou 
15 anos. Os ombros se alargam, o corpo con-
tinua crescendo, e é normal que, por um 
tempo, o menino se sinta desconfortável e 
pouco à vontade com o próprio corpo. “Ao 
contrário das meninas, que sofrem boa parte 
das mudanças no período da primeira mens-
truação, os meninos passam por uns cinco 
anos de mudanças corporais. Diferentemen-
te das garotas, que tendem a sofrer as trans-
formações da puberdade, todas, mais ou me-

nos, na mesma idade, nos homens essas 
mudanças têm maior variabilidade”, explica 
Simone Lotufo, pediatra do Fleury Medici-
na e Saúde. “É comum ter, em uma mesma 
classe, entre estudantes da mesma idade, 
meninos mais desenvolvidos fisicamente 
do que outros. E como o desenvolvimento 
do tecido muscular é a última etapa da pu-
berdade masculina, é comum os adolescen-
tes crescerem, ficarem altos, embora ma-
grinhos, durante alguns anos”, ressalta ela.

Portanto, não adianta querer comparar o 
desenvolvimento de um garoto com o de ou-
tro. Mesmo no caso das meninas, em que a 
puberdade ocorre de forma mais homogênea 
entre os 9 anos e os 12 anos, existem varia-
ções normais. Isso porque o ritmo dessa 

transformação está relacionado com ques-
tões genéticas e ambientais, como condição 
socieconômica, doenças na infância e aspec-
tos nutricionais. “Identificar problemas nes-
sa fase não é fácil. Apenas em uma consulta 
médica, com avaliação por meio de exame 
clínico, gráficos e com os critérios de Tanner 
– que pontuam o estágio do desenvolvimen-
to do jovem –, o especialista pode saber se 
está havendo algum problema, como puber-
dade precoce ou tardia”, revela Simone.

Atualmente, os hebiatras – pediatras es-
pecializados em adolescentes – são os médi-
cos mais indicados para fazer esse acompa-
nhamento periódico. Entretanto, o pediatra 
também tem a formação necessária para isso. 
Mas, para os pais, fica um alerta: em vez da-
quela consulta médica com o pediatra, na 
qual eles entravam juntos e acompanhavam 
tudo, a consulta do adolescente já começa a 
ser diferente, mais um sinal de que ele dei-
xou de ser criança para se transformar em 
um jovem adulto. A partir dos 13 anos, em 
média, ele poderá ser atendido sem a pre-
sença dos pais e das mães, para começar a 
construir uma relação de confiança com seu 
médico. Isso está longe de separar os pais ou 
mantê-los afastados do que acontece com 
seus filhos – todo bom profissional tam-
bém conversa com os pais e relata a eles as 
informações importantes que precisam ter. 
Se tiver mais privacidade, porém, o adoles-
cente pode tirar dúvidas e fazer questiona-
mentos que talvez não tivesse coragem de 
fazer na frente dos pais. É possível conversar, 
por exemplo, sobre o início da vida sexual, 
sobre doenças sexualmente transmissíveis e 
mesmo esclarecer dúvidas normais, como ta-
manho do pênis e dos seios – questões sobre 
as quais a informação correta, e de uma fonte 
confiável como um médico, é muito impor-
tante e pode fazer toda a diferença.

DIFEREnTEMEnTE DAS gAROTAS, 
qUE TEnDEM A SOFRER AS 
TRAnSFORMAçõES DA pUbERDADE, 
TODAS, MAIS OU MEnOS, nA 
MESMA IDADE, nOS HOMEnS ESSAS 
MUDAnçAS pODEM DEMORAR MAIS
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meninos
  começam a surgir pelos nas axilas, na virilha  
e no peito.

 a barba também começa a aparecer.
  Há aumento no volume dos testículos e, 
posteriormente, no tamanho do pênis.

 a voz começa a oscilar, até ficar mais grave.
 os ombros se alargam.
 o menino ganha peso e aumento na estatura.
 espermatozoides começam a ser produzidos.
 ocorre desenvolvimento da massa muscular.

meninas
  Há expansão óssea da cintura pélvica,  
e o quadril se alarga.

 começam a surgir pelos nas axilas e na virilha.
  Há depósito de gordura nas nádegas,  
nos quadris e nas coxas.

 as mamas começam a se desenvolver.
 o ciclo menstrual é iniciado.

entenda o que acontece no corpo de 
meninos e meninas na adolescência

tempo de mudanças
Nesse momento, a superproteção tampouco 

adianta; pelo contrário, pode ter um efeito ne-
gativo. “Todo pai precisa entender que o filho 
cresceu. Pode ser difícil, mas é necessário. Por 
mais que isso gere preocupação, ela também 
surgirá se seu filho passar pela adolescência e 
nada acontecer, se ele ficar em casa sozinho, 
sem vivenciar as experiências típidas da épo-
ca”, afirma Sandra. A busca do diálogo, da in-
formação e dos cuidados que devem ser to-
mados com relação à atividade sexual é muito 
importante e saudável. “Tanto com assuntos 
de sexo quanto de drogas e álcool, pais e mães 
devem responder para os filhos o que eles 
perguntam e saber sobre o que eles têm dúvi-
da. Quanto mais cedo explicar, melhor” afir-
ma. Débora Gejer, da USP. 

um bom cardápio
Também é importante não descuidar da ali-
mentação e orientar sempre para o consumo 
de uma dieta equilibrada, que inclua frutas, 
legumes, vegetais, grãos e proteínas de boa 
qualidade, encontradas em carnes, frangos e 
peixes, justamente para tentar conter a ten-
dência dos adolescentes de comerem muito 
fast-food, influenciados pela turma e por ho-
rários mais desregulados. “A adolescência 
também é um momento delicado para o sur-
gimento de distúrbios alimentares, desde 
obesidade, por comer comidas mais calóricas 
e mais fast-food, até outros distúrbios, como 
anorexia e bulimia, pela preocupação exces-
siva com o corpo. É importante que os pais 
fiquem atentos a isso e, se perceberem que o 
jovem está engordando demais ou parando de 
comer, procurem um especialista”, afirma a 
nutricionista do Fleury, Carla Yamashita.

Tentar promover refeições em família – 
tornando o ato de comer um momento agra-
dável e de diálogo – evitar deixar que os 
filhos se alimentem diante da televisão e 
oferecer uma gama variada de alimentos 
são algumas das recomendações para pais e 
mães. “É muito importante, também, esti-
mular a atividade física, seja a natação, a 
dança, a prática de esportes”, informa ela.

o comportamento em questão
Como dissemos no início deste texto, ser ado-
lescente não é tão fácil assim. Além de passar 
por todas as transfomações físicas, assimilan-

do um novo corpo, o adolescente tem de des-
cobrir quem ele é, do que gosta, quem são seus 
amigos e como ele se posiciona no mundo. “O 
adolescente quer quebrar a dependência com 
os pais, e é natural que exista um questiona-
mento das referências materna e paterna, o 
que pode gerar conflitos”, explica a pediatra 
Simone Lotufo. “Paralelo a isso, ele precisa se 
localizar no próprio grupo, se sentir aceito, se 
identificar”, complementa a psiquiatra Sandra 
Scivoletto, da USP.

As duas dão um recado que deve tranquilizar 
os pais: essa separação progressiva, em busca de 
independência, faz parte do crescimento, e pais 
e mães precisam entender e saber dosar o quan-
to é essencial para o adolescente estar em com-
panhia dos amigos, que falam a mesma lingua-
gem. “É importante que os pais tentem dar 
espaço para o adolescente. Deixem que ele esco-
lha as roupas, decore o quarto, ouça suas músi-
cas. O gosto do adolescente pode não ser mais o 
gosto dos pais. É preciso deixar que ele se com-
porte dessa forma, porque é nessa idade que 
tem de ser adolescente”, complementa Débora 
Gejer, hebiatra do Hospital das Clínicas da Uni-
versidade de São Paulo (USP). “Isso não quer 
dizer romper com todos os laços familiares. 
Tente se manter próximo, convide os amigos 
dele para ir em casa, acompanhar a rotina deles, 
iniciar o diálogo”, completa.

a sexualidade
Outra característica intríseca da adolescência 
– e para a qual os pais precisam estar prepara-
dos – é a descoberta da sexualidade, do desejo 
que o seu corpo desperta no outro e do desejo 
que ele sente pelo corpo do outro: uma vivên-
cia que a criança não tem. “Quando você é 
criança, está protegido. Já o adolescente preci-
sa começar a lidar com a possibilidade de rejei-
ção”, explica a hebiatra.

A bUSCA pElA InDEpEnDênCIA FAz 
pARTE DO CRESCIMEnTO, E pAIS E 
MãES pRECISAM EnTEnDER ISSO

teste: O que você sabe sobre seu filho? Faça o teste 
em nosso site www.fleury.com.br e descubra

adolescência
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Ao prIorIzAr EStuDo E trAbAlho, AlguMAS MulhErES 
EngrAvIDAM uM pouco MAIS tArDE. SAIbA quE cuIDADoS toMAr 
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Até que idade é possível esperar 
para ter filho? Essa é a pergunta 
que milhares de mulheres estão 

se fazendo neste momento: 28 anos, 35 
anos? A medicina já constatou ser possível ter 
a primeira gestação depois dos 40. E isso tem 
sido cada vez mais comum, já que um número 
maior de mulheres tem deixado para ter o 
primeiro filho mais tarde. 

Geralmente, são mulheres que se dedi-
caram com afinco à carreira e deixaram 
para mais tarde a questão da maternida-
de. A boa notícia é que essas mulheres 
contam com uma série de orientações e 
recursos diagnósticos que podem fazer 
com que a gestação seja a mais tranquila 
possível. “O adiamento da gestação em 
função da carreira profissional e da esta-
bilidade financeira e matrimonial tornou 
a gravidez após os 35 anos um aconteci-
mento cada vez mais frequente”, afirma 
Pedro Paulo Pereira, professor-assistente 
da Clínica de Obstetrícia do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (USP). 

A mulher que opta por engravidar de-
pois dos 35 tem de preparar o corpo e a 
mente para tal. Boas dicas são: estar no 
peso adequado, ter uma alimentação sau-
dável e manter uma atividade física. Um 
bom começo, antes de engravidar, é o ca-

EStAr no pESo ADEquADo, tEr 
uMA AlIMEntAção SAuDávEl 
E MAntEr uMA AtIvIDADE 
FíSIcA São oS prIMEIroS 
pASSoS pArA EStAr SAuDávEl 
E prEpArADA pArA uMA 
grAvIDEz nESSA IDADE 

Dicas para uma gravidez 
saudável após os 35
AntES
  Adote uma alimentação saudável.
   Pratique atividades físicas regulares.
 Esteja com a vacinação em dia.
  Esteja com o peso ideal (IMC em torno de 23).
   Faça um check-up completo antes de começar  
a tentar engravidar.

  Se este é o seu caso, após a interrupção do 
anticoncepcional, é normal alguma irregularidade 
na ovulação, o que pode interferir no cálculo da 
idade gestacional.

DurAntE
 Continue de olho na alimentação.
   Faça exercícios de menor impacto, como 
hidroginástica e caminhada.

  Mantenha a suplementação vitamínica que seu 
médico recomendar.

  Siga rigorosamente as orientações do seu médico 
obstetra. Não falte às consultas de retorno.

   Para quem sofre de pressão alta, diabetes e 
outros problemas similares, os cuidados devem 
ser redobrados.

sal fazer uma visita ao ginecologista e ao 
urologista. Em determinadas situações, 
ajuda muito procurar um serviço de acon-
selhamento genético. “Em geral, o aconse-
lhamento é mais indicado para casais que 
têm histórico de alterações genéticas na 
família, casais com algum grau de paren-
tesco ou ainda aqueles com histórico pré-
vio de perdas gestacionais, o que é mais 
comum entre as mulheres com mais de 35 
anos”, explica Sofia Sugayama, pediatra,  
especialista em Genética Clínica e asses-
sora médica do setor de Genética Molecu-
lar do Fleury Medicina e Saúde.

Antes de engravidar, também é reco-
mendado fazer um check-up. “É impor-
tante fazer esse exame preconcepcional 
até mesmo para saber qual a condição clí-
nica da mulher antes de engravidar”, ex-
plica o médico líder do Serviço de Medi-
cina Fetal do Fleury, Mário Henrique 
Burlacchini de Carvalho. “Especialmente 
porque, junto com a idade, costumam 
aparecer alguns problemas de saúde, como 
pressão alta ou diabetes”, complementa 
Sofia. A orientação médica também nor-
teará o uso de suplementação vitamínica, 
por exemplo, o ácido fólico, que ajuda a 
prevenir algumas malformações do feto 
relacionadas ao sistema nervoso. 

Nove meses
Uma vez grávida, os cuidados são outros. 
De acordo com Burlacchini o acompa-
nhamento da gestante passou a ser muito 
mais seguro com a disponibilidade de 
uma série de exames, que podem ajudar a 
reduzir a ansiedade dos futuros pais em 
relação às condições do feto. Um dos 
exames é a ultrassonografia morfológica, 
que acompanha a formação do feto e que 
disponibiliza imagens com qualidade 
equivalente a 3D e 4D – o que permite 
visualizar o feto com maior definição. “A 
ultrassonografia de primeiro trimestre e 
o rastreamento bioquímico fornecem uma 
estimativa do risco de o feto ter síndrome 
de Down”, revela. Outra recomendação 
para as gestantes em idade avançada é o 
ecocardiograma fetal, para averiguar pos-
síveis doenças cardíacas no bebê.

Além disso, os obstetras costumam solici-
tar consultas médicas com mais frequência do 
que o recomendado às mulheres mais novas.

Para os pais
Já para os homens, o urologista utiliza-se 
da análise realizada no espermograma, 
que fornece informações importantes so-
bre aspectos dos espermatozoides que in-
terferem na fertilidade. De resto, ter a 
saúde em dia também ajuda – tanto para 
enfrentar a gestação em si como também 
as  demandas de um bebê. 

Por fim, é importante que tanto a fu-
tura mamãe quanto o papai estejam pre-
parados psicologicamente para lidar com 
a nova vida. Saber como integrar uma 
terceira pessoa na rotina do casal – e ter 
a estrutura para recebê-la da melhor ma-
neira possível – é fundamental para apro-
veitar ao máximo a nova vida em família.
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ESSA pEquEnA glânDulA, rESponSávEl 
pElA proDução DE horMônIoS, prEcISA 

funcIonAr corrEtAMEntE pArA quE você 
tEnhA uMA vIDA SAuDávEl

V ocê sabia que uma pequena glându-
la em formato de gravata-borboleta 
localizada na frente da laringe é res-

ponsável pela produção de dois hormônios es-
senciais para o bom funcionamento do orga-
nismo? Chamada de tiroide, essa pequena 
glândula contribui em grande parte para o 
funcionamento do nosso metabolismo. De seu 
bom funcionamento depende o ritmo de pro-
dução de energia dentro das células e, conse-
quentemente, o ritmo de trabalho de todos os 
órgãos. Entretanto, atualmente, longe de ser 
um problema, qualquer alteração na tiroide é 
facilmente identificada e, com tratamento ade-
quado e acompanhamento médico, os sinto-
mas desaparecem, e a pessoa pode levar uma 
vida absolutamente normal.

CoMo ela funCiona
A tiroide é responsável pela produção de dois 
hormônios: T3 (ou tri-iodotironina) e T4 (te-
traiodotironina ou tiroxina). Eles são os res-
ponsáveis por controlar um conjunto comple-
xo de processos que ocorrem no interior de 
cada célula do corpo, transformando as calo-
rias ingeridas pelos alimentos e o oxigênio da 
respiração em energia necessária à manuten-
ção das funções vitais e à realização de ativi-
dades físicas. Na quantidade adequada, esses 
hormônios desempenham papel importante 
no cérebro, no intestino, no coração, no siste-
ma reprodutivo, enfim, em todos os órgãos do 
corpo, para que funcionem em harmonia. En-
tretanto, em algumas situações pode ocorrer 
diminuição da produção dos hormônios da ti-
roide (hipotiroidismo) ou excesso da produção 
dos hormônios (hipertiroidismo).

“É como se o corpo pisasse no freio ou, de 
repente, pisasse no acelerador”, resume Ana 
Hoff, endocrinologista do Fleury Medicina e 
Saúde. A boa notícia é que o hipo e o hiperti-

roidismo, geralmente, são facilmente diagnos-
ticados por meio de dosagens hormonais no 
sangue e exames de diagnóstico por imagem, 
podendo ser, assim, rapidamente tratados. 

A Medicina não conhece, ainda, todos os 
motivos que levam a essas alterações. Em 
um bom número dos casos, porém, os pro-
blemas na tiroide são provocados por doen-
ças autoimunes. Nelas, o organismo produz 
anticorpos que podem atrapalhar a produção 
dos hormônios ou estimular a produção des-
tes. E, justamente pela importância da sua 
função, o diagnóstico precoce de qualquer 
alteração é a melhor forma de prevenção dos 
distúrbios da tiroide. 

Sabe-se que a frequência dos problemas 
nessa glândula é maior em mulheres, embora 
os homens também possam apresentar altera-
ções no funcionamento da tiroide. Por isso,  é 
recomendado, especialmente para elas, a par-
tir dos 50 anos, a consulta com um médico 
para que sejam feitas as dosagens hormonais, 
que podem ser obtidas com a coleta de uma 
amostra de sangue. Além disso, quem tem 
histórico familiar de doenças da tiroide deve 
consultar um médico mais precocemente.     

 

entendendo o hipotiroidisMo 
No hipotiroidismo, há deficiência na produ-
ção dos hormônios T3 e T4, que pode causar 
cansaço, fraqueza, intolerância ao frio, intes-
tino preso, unhas e cabelos quebradiços e ga-
nho de peso. Todos aqueles processos fisioló-
gicos que aconteciam em uma velocidade 
normal desaceleram – o rim filtra os líquidos 
mais lentamente, a frequência cardíaca cai e a 
produção de energia por meio do metabolis-
mo fica bem mais lenta. 

Portanto, se você começar a sentir esses 
sintomas, procure um endocrinologista para 
verificar seus níveis hormonais e sua tiroide. 

Entenda at
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CoMo ela funCiona: 

 O hipotálamo ( localizado no cérebro, logo acima da 
hipófise) secreta o hormônio liberador de tireotropina, 
que faz com que a hipófise (glândula localizada no 
cérebro) produza o hormônio estimulante da tiroide. 
Essa substância, como o próprio nome sugere, estimula 
a tiroide a produzir hormônios, os tiroidianos,  
chamados T3 e T4.
 
 Para produzir esses hormônios, a tiroide precisa captar 

iodo do organismo – um elemento existente nos alimentos, 
no sal iodado e na água. Uma fez produzidos, eles são 
levados pela corrente sanguínea a todas as células do 

“O hipotiroidismo ocorre com uma frequência 
de cinco a oito vezes maior em mulheres, e sua 
incidência tende a aumentar com a idade”, ex-
plica a médica. O tratamento é bastante sim-
ples e consiste, basicamente, na reposição dos 
hormônios da tiroide. “Na maior parte dos ca-
sos, eles devem ser administrados por toda a 
vida, e os sintomas desaparecem.” 

  

entendendo o hipertiroidisMo
Quando ocorre o inverso e o corpo pisa no 
acelerador, todos os sistemas do organismo 
aceleram seu ritmo de funcionamento – o 
coração bate mais rápido, há uma produção 
maior de suor, as pessoas vão ao banheiro vá-
rias vezes ao dia e tendem a perder peso, pela 
aceleração do metabolismo basal. “Para corri-
gir essa superprodução de hormônios, o tra-
tamento inclui medicamentos que diminuam 
a produção e que bloqueiem sua ação”, afirma 
a endocrinologista Ana Hoff. 

e quando surgeM nódulos?
Além do hipo e do hipertiroidismo, outro dis-
túrbio que pode ocorrer na tiroide é o achado 

de  nódulos. Grandes ou pequenos, em pouca 
ou maior quantidade, na maioria dos casos eles 
são assintomáticos e benignos – e não in-
fluenciam o funcionamento da glândula. Por 
isso, os médicos ressaltam que é importante 
não se assustar com a presença deles e ouvir 
sempre a opinião de um especialista. 

A identificação dos nódulos é feita por 
meio de um exame clínico – quando o endo-
crinologista palpa a região da garganta da 
pessoa, ou pelo ultrassom. “É possível uma 
pessoa – ter um ou vários nódulos, e, mes-
mo assim, a tiroide continuar funcionando 
normalmente. Somente 5% a 10% dos nódu-
los representam um câncer na glândula”, 
ressalta a assessora médica em Endocrinolo-
gia do Fleury, Rosa Paula Mello Biscolla. 

Ela explica ainda que, para firmar o diag-
nóstico, é preciso um exame complementar 
após o ultrassom, que consiste em uma 
punção aspirativa, feita com uma agulha 
fina, como uma biópsia. No Fleury, o médi-
co responsável pela realização do ultrassom 
e o patologista fazem juntos esse procedi-
mento, garantindo maior precisão e confia-
bilidade. “Com esse exame, é obtido mate-
rial do nódulo, que é analisado no 
microscópio. Como referido anteriormente, 
na maioria dos casos, o nódulo de tiroide é 
benigno. Nos casos em que o resultado da 
punção é suspeito para malignidade ou ma-
ligno, geralmente é indicada cirurgia com 
retirada do nódulo ou de toda a glândula. 
Cada caso deve ser avaliado pelo médico 
especialista, e fatores como idade, tamanho 
do nódulo e número de nódulos serão leva-
dos em consideração para que o melhor tra-
tamento seja realizado”, completa Rosa. 

Nos casos em que é necessária a retirada de 
toda a glândula, a reposição do hormônio é 
feita por meio de medicação oral, e a pessoa 
pode ter uma vida completamente normal. 

tAnto o hIpotIroIDISMo quAnto o 
hIpErtIroIDISMo São fAcIlMEntE 
DIAgnoStIcADoS por MEIo DE 
DoSAgEnS horMonAIS no SAnguE 
E ExAMES DE DIAgnóStIco por 
IMAgEM. quAnDo trAtADoS, A 
pESSoA poDE lEvAr uMA vIDA 
coMplEtAMEntE norMAl 

corpo. Eles controlam a velocidade com que as funções 
químicas do organismo ocorrem (taxa metabólica). 
 
 à medida que os hormônios são usados, parte  

do iodo deles volta para a tiroide e é reciclado,  
para produzir mais hormônios. 

 Distúrbios: quando ela não está funcionando 
corretamente, pode produzir muito ou pouco hormônio, 
o que faz com que os sistemas do corpo desacelerem, 
no primeiro caso (hipotiroidismo) e se acelerem no 
segundo (hipertiroidismo). 
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a tiroide é uma glândula localizada ao longo da base do pescoço, na 
frente da traqueia. tem cerca de 5 cm e formato de gravata-borboleta

Mulher



31

infância

A epilepsiA pode se mAnifestAr nA infânciA, mAs A  
criAnçA pode levAr umA vidA AbsolutAmente normAl
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como todas as crianças 
O médico alerta, no entanto, que nem toda cri-
se convulsiva ou desmaio significa epilepsia, 
que afeta aproximadamente 1% da população. 
Algumas crises na infância podem ser provo-
cadas por febres muito altas causadas por in-
fecções, e simplesmente não se repetirão no 
futuro. No entanto, apenas um especialista 
poderá fazer essa diferenciação, por meio do 
exame clínico, da análise do histórico da crian-
ça e da realização de alguns exames. “O eletro-
encefalograma registra a atividade elétrica 
anormal, denominada foco epiléptico, e per-
mite que o médico classifique de maneira cor-
reta a epilepsia, para escolher a melhor forma 
de tratamento”, explica. “Em alguns casos, o 
profissional pode pedir exames adicionais para 
o diagnóstico, como tomografia computadori-
zada e ressonância magnética”, complementa. 

Uma vez sob acompanhamento regular de 
um profissional e usando corretamente a me-
dicação, a criança poderá levar uma vida nor-
mal – brincar com amigos, jogar bola e ir à 
escola. Recomenda-se que ela tenha um sono 
regular, que não fique por muitas horas em 
jejum – o que não é bom para nenhuma crian-
ça – e que a medicação não seja interrompida 
ou alterada por conta própria. “É importante 
que os pais não superprotejam os filhos, para 
que eles tenham uma vida igual à de qualquer 
outra criança”, reforça o médico.

infância 

C
rianças gostam de correr, 
pular, brincar, desenhar. 
Isso nunca muda, mesmo 
depois de algum transtorno, 
seja uma crise de asma, seja 

de epilepsia. Tirando esses momentos elas 
podem levar uma vida absolutamente nor-
mal, tanto em casa quanto na escola. 

A epilepsia, que geralmente começa a se 
manifestar na infância, é controlável na 
maioria dos casos. Para que a criança se de-
senvolva bem, é importante a associação de 
alguns fatores: o diagnóstico preciso e o uso 
da medicação adequada, ambos feitos por 
um neurologista, e a ajuda da família, que 
não deve superproteger a criança. 

Os motivos que provocam a epilepsia 
ainda não foram esclarecidos, mas se sabe 
que as causas podem se relacionar com 
alguma predisposição genética ou altera-
ção na estrutura cerebral. A epilepsia é 
caracterizada por atividade elétrica anor-
mal e espontânea em alguma parte do cé-
rebro. Essas descargas não prejudicam em 
nada a capacidade de aprendizagem da 
criança, suas habilidades cognitivas ou 
mesmo seu crescimento. Na verdade, cer-
ca de metade dos casos que se iniciam nos 
primeiros anos de vida desaparece com a 
adolescência, com o amadurecimento do 
sistema neurológico. 

cercA de metAde dos cAsos 
de epilepsiA que se iniciAm 
nos primeiros Anos de vidA 
desApArece com A AdolescênciA, 
com o AmAdurecimento do 
sistemA neurológico

Sintomas possíveis
  mantenha a calma e tranquilize quem está ao redor.
   desaperte a roupa da criança, principalmente em 
volta do pescoço.

  não segure a língua da criança nem coloque nada 
em sua boca.

  vire a criança de lado e coloque a cabeça dela em 
cima de uma almofada ou travesseiro.

  fique perto para que ela não se machuque.
    leve-a ao hospital quando ela despertar.

Sob controle
Para os outros casos, existe atualmente 
uma variedade grande de medicamentos, 
capazes de controlar a ocorrência de crises 
com pouca probabilidade de causarem efei-
tos colaterais ou sedativos. “Mais de 60% 
das crianças param de ter crises com o uso 
correto da medicação. Outros 30% a 40% 
também conseguem esse controle com do-
ses um pouco mais elevadas e com algu-
mas associações”, relata o neurologista 
Luiz Henrique Martins Castro, responsá-
vel pela área de Eletroencefalografia do 
Fleury Medicina e Saúde. 

Tenha calma
Ao presenciAr um episódio de 
crise, sAibA como proceder
durante uma crise, não é recomendado segurar  
a língua da criança nem colocar nada em sua 
boca. “vire-a de lado, proteja a cabeça para ela 
não bater em nada e espere crise passar. É raro 
uma crise durar mais de 2 minutos”, explica 
castro. Após a crise, a criança vai acordar 
confusa. então, tenha calma, diga que está  
tudo bem e leve-a ao pronto-socorro. se a crise 
persistir por mais tempo, é indicado recorrer  
ao atendimento de urgência antes de ela 
terminar. na unidade hospitalar, o médico fará  
um exame clínico e solicitará os exames 
necessários para observar as anormalidades 
associadas à epilepsia e descartar outras 
doenças que podem ter levado à crise. 
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UMA boA AlIMEntAção E ExErcícIoS fíSIcoS AjUDAM  

o IntEStIno E EvItAM problEMAS nA rEgIão AnAl

A dotar uma alimentação rica em frutas, 

verduras, cereais integrais e grãos, hidra-

tar-se constantemente com água e sucos 

naturais, praticar atividade física regularmente e 

tentar ao máximo controlar o estresse são atitudes 

que proporcionam mais disposição e qualidade de 

vida, prevenindo uma série de doenças crônicas e 

beneficiando todos os sistemas do organismo, como 

o digestivo, o circulatório, o respiratório e o osteo-

muscular. Levar um estilo de vida saudável e equi-

librado auxilia também a prevenção de dois proble-

mas frequentes em homens e mulheres, mas pouco 

falados fora dos consultórios médicos: hemorroidas 

e fissuras anais. A ocorrência dessas duas doenças, 

que atualmente são tratadas de maneira mais eficaz, 

pode ser prevenida, em muitos casos, com a manu-

tenção de uma rotina alimentar saudável e com um 

maior controle dos níveis de estresse.

Para entender o porquê dessa relação, é necessário 

primeiro saber que hemorroidas são veias ao redor e 

dentro do ânus que se dilatam e ficam tortuosas. As fis-

suras anais são úlceras no canal do ânus. Ambas podem 

ser provocadas por traumas gerados pela passagem das 

fezes ressecadas. “A causa mais frequente das hemor-

roidas é a constipação intestinal, condição que impõe à 

pessoa um grande esforço evacuatório associado ou não 

a fezes endurecidas. Após longo período nessa situação, 

ocorrem dilatações nas veias anais (hemorroidas) ou le-

sões ulceradas nessa região (fissuras)”, informa o médico 

Sanzio Santos Amaral, proctologista do Fleury.

Ele faz recomendações simples e que podem ser ado-

tadas por qualquer pessoa para evitar essa situação. “Para 

ter um trânsito intestinal saudável, devemos ingerir de 

20 g a 30 g de fibras e cerca de 2 litros de água todos os 

dias”, ressalta. Para isso, a alimentação deve ser rica em 

folhas, frutas, cereais integrais e grãos.

Atividade física regular também contribui para 

um trânsito intestinal saudável. Segundo Amaral, 

pesquisas científicas comprovaram que quem se 

exercita regularmente tem melhor funcionamento 

intestinal, em comparação aos que não fazem exer-

cícios. Isso acontece porque a atividade física ajuda 

o organismo a liberar algumas substâncias que tam-

bém atuam estimulando o intestino. 

Não menos importante é o controle do estresse. “Não 

existe uma relação direta entre estresse e hemorroidas, 

mas o estresse está relacionado à síndrome do intestino 

irritável. Essa condição tem como um dos seus sintomas 

a constipação intestinal e ocorre bastante em adultos 

habitantes das grandes cidades. Eles trabalham muito e 

têm pouco tempo para relaxar e cuidar da alimentação”, 

explica o proctologista. O estresse está associado ainda 

ao aumento da pressão arterial, e, para quem tem pre-

disposição à doença ou já sofre com ela, esse pode ser 

um fator desencadeante ou agravante. 

No entanto, há ainda outros dois fatores que po-

dem estar relacionados ao aparecimento das he-

morroidas: algumas malformações congênitas, que 

levam à dilatação das veias anais, e as predispo-

sições familiares, de caráter hereditário, devido à 

as quais as hemorroidas podem surgir com o pas-

sar dos anos. Mesmo nesses casos, os tratamentos 

prescritos pelos médicos fazem com que a pessoa 

tenha uma vida normal. Para casos mais graves, é 

indicada a cirurgia, que pode ser feita em hospi-

tal-dia, e o paciente pode voltar para casa algumas 

horas depois. “O procedimento cirúrgico costuma 

ser indicado quando houver sangramento expres-

sivo ou falha no tratamento clínico”, explica a gi-

necologista Maria Cristina Meniconi, do Fleury.

Já que esses problemas podem ser prevenidos e 

tratados, não existe motivo para vergonha ou so-

frimento. Quando começar a sentir dor na hora de 

evacuar ou aparecer algum sangramento, procure 

um médico. Somente ele poderá detectar o motivo 

desses sintomas, por meio de exame da região anal 

e da anuscopia, e então prescrever o tratamento 

mais eficiente para cada caso.
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Ao ADErIr AoS bEnEfícIoS  
DE SAÚDE quE A coMpAnhIA  
ofErEcE, você poDE gAnhAr 
MuIto MAIS Do quE IMAgInA.  
EntEnDA por quê

Bom para você e     para a empresa
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saiba mais: um passo a passo sobre o que a 
empresa pode oferecer para a saúde dos funcionários

F oi-se o tempo em que o plano de 
saúde era o único benefício que o 
funcionário tinha em prol de sua 
saúde dentro da empresa. Hoje, ele 

conta com uma série de programas e incen-
tivos para fazer com que a busca por uma 
vida mais saudável esteja presente também 
no ambiente corporativo. Isso porque as em-
presas perceberam os benefícios de terem 
funcionários com a saúde em dia. Além de 
maior produtividade, todos ganham, afinal, 
calcula-se que os gastos com saúde consu-
mam entre 14% e 16% da folha de pagamen-

“A empresa que quer reter talentos sabe que 
precisa oferecer bem mais que plano de 
saúde. Hoje, um profissional não leva em 
consideração apenas o salário que é ofereci-
do na hora de trocar de emprego”, afirma 
Débora Stiebler, gerente de Produto de Ges-
tão de Saúde do Fleury Medicina e Saúde.

No ambiente corporativo, muita gente ain-
da pode olhar essas iniciativas com certa des-
confiança. “Mas é importante lembrar que se 
trata de uma relação na qual as duas partes se 
beneficiam”, complementa Débora. Para Ro-
zana Cicconelli, gerente médica de Gestão de 
Saúde do Fleury, cabe ao funcionário lembrar 
que ele passa a maior parte do seu tempo 
dentro da empresa, de forma que é até natural 
que ele aproveite esse tempo – e espaço – 
para se preocupar com a saúde. “Se a empresa 
disponibiliza um nutricionista gratuitamen-
te, por que não aproveitar?”

parTICIpe
Qualquer proposta por parte da empresa 
que vise a uma vida mais saudável para seus 
colaboradores deve ser vista como uma ação 
positiva, e cabe ao funcionário usufruí-la da 
melhor forma possível. “Tente, experimen-
te, faça parte. Se é um programa voluntário, 
de reeducação alimentar, por exemplo, se 
inscreva. O máximo que pode acontecer é 
você não gostar e decidir sair. Mas ao me-
nos você tentou”, sugere Débora. “E ajude a 
empresa a formatar o programa mais ade-
quado. Se a empresa dá espaço, dê sua opi-
nião, diga que tipo de programa seria me-
lhor ali”, complementa Rozana.

O Fleury conta com uma série de progra-
mas voltados especificamente para as em-
presas. Há desde campanhas de vacinação e 
serviços de check-up, até programas de 
acompanhamento nutricional, de estresse e 

de saúde global, baseados na avaliação do 
perfil dos indivíduos que trabalham na em-
presa. A necessidade de atendimento dife-
renciado para determinados públicos fez 
com que o Fleury desenvolvesse opções 
como o Gestão de Doenças Crônicas, para 
acompanhamento e orientação dos funcio-
nários que já apresentam algum problema de 
saúde, como hipertensão e diabetes, até o 
Programa de Gerenciamento de Estresse, es-
pecífico para executivos e diretores.

mapeameNTO De saúDe
A Johnson & Johnson adotou o Check-up 
Fleury na década de 1990. Todos os anos, 
600 gerentes com mais de 35 anos passam 
pela bateria completa de exames, que servem 
para que a empresa faça um mapeamento da 
saúde dos gerentes. De acordo com os dados 
de 2008, é possível saber, por exemplo, que 
apenas 57% deles praticam alguma atividade 
física regularmente, e 12% são completa-
mente sedentários. “O ideal seria que 100% 
praticassem atividades com frequência”, co-
menta José Tarcísio Ascencio Barreto Reis, 
médico da Johnson & Johnson. 

Outros dados que foram levantados com 
base nos exames mostram que 55% estão 
dentro do peso, 39% estão com sobrepeso, 
8% fumam e 17% estão estressados. Com 
essas informações, a empresa consegue 
determinar que tipo de ação é prioritária 
para seus funcionários. “O funcionário não 
tem nada a perder. Além de uma vida mais 
saudável e um trabalho menos estressante, 
ele vai propagar seus novos hábitos para 
sua família e para todo seu círculo social”, 
conclui Rozana.

to das empresas brasileiras. Mas a questão 
vai muito além: colaboradores mais saudá-
veis melhoram o clima da empresa e tor-
nam-se pessoas melhores.

Oferecer check-up aos colaboradores, 
promover campanhas de vacinação contra a 
gripe, disponibilizar ginástica laboral, aca-
demia interna ou descontos em academias, 
promover encontros e palestras sobre saú-
de, organizar grupos de corrida ou, ainda, 
fazer campanhas antitabagismo são algu-
mas iniciativas que já podem ser encontra-
das em empresas de grande e médio portes. 
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sustentabilidade

EStIMulAr o conSuMo EntrE oS 
pEquEnoS não é boM pArA ElES, 
pArA A fAMílIA nEM pArA  
o futuro Do plAnEtA

A
criança vai ao supermercado com os 

pais. Chegando lá, começa a cantarolar 

uma musiquinha de um produto. A mú-

sica é fofa e de fácil aprendizagem, em-

bora o produto seja voltado para adultos. Os pais 

acham uma graça o filho ter aprendido aquilo e, em-

balados pela emoção do momento, compram o produ-

to. Parece uma cena normal e corriqueira do dia a dia 

de qualquer família, mas ela exemplifica um número 

para lá de assustador: as crianças já são responsáveis 

por 80% das decisões de compra da família, de acordo 

com Isabella Henriques, do Projeto Criança e Consu-

mo, do Instituto Alana.

O trabalho coordenado por Isabella visa chamar a 

sociedade como um todo para a reflexão sobre o con-

sumismo na infância. Uma das ações do projeto é 

notificar empresas que abusam de recursos infantis 

– músicas, mascotes, brindes e animações – para 

vender produtos que nem sequer são voltados para as 

crianças. “Na verdade, na nossa visão, nem deveria 

existir propaganda para o público infantil. Afinal, é 

muito fácil convencer as crianças de qualquer coisa”, 

pondera Isabella. O Instituto Alana também promo-

ve discussões nas escolas, na mídia e incentiva tra-

balhos acadêmicos que tratem do tema.

A criança como agente influenciador não acontece 

apenas por sua pureza e falta de maturidade para pro-

cessar as informações. São elas que passam a maior 

parte do tempo na frente da TV e do computador. Estão 

mais expostas à publicidade. Além disso, também so-

frem a pressão social dos amiguinhos. O apelo está por 

toda parte. “Por isso, a atuação dos pais é fundamental. 

Na hora da compra, é preciso que eles se deixem in-

fluenciar menos e influenciem mais”, acredita Daniel 

Marques Périgo, gerente de Sustentabilidade do Fleury. 

“Principalmente porque as crianças se espelham nos 

pais, nos exemplos deles.”

O consumismo exacerbado na infância gera dois 

grandes problemas: um social e outro ambiental. Afi-

nal, crianças consumistas se tornam adultos consu-

mistas, pessoas imediatistas e egoístas que querem 

apenas se satisfazer. Do ponto de vista ambiental, o 

consumo gera o aumento da produção de insumos, o 

que leva à escassez de recursos naturais e ao aumento 

do lixo. “Dos três Rs – reutilizar, reduzir e reciclar –, 

aquele de que mais se fala é o último. E precisamos fa-

lar mais do segundo”, lembra Isabella, do Alana.

Uma das campanhas do Instituto Alana tem como 

slogan “Pare. Pense!”, cuja ideia é mostrar que, antes 

de comprar, é preciso pensar. Para ajudar essa refle-

xão, foram elaborados diversos vídeos mostrando que 

a publicidade voltada para as crianças pode estimular 

bem mais que o consumismo. Pode levar a problemas 

como a obesidade, a erotização precoce, o alcoolismo 

infantil e o estresse familiar. “Como achar o equilí-

brio? Manter a economia girando sem acabar com o 

meio ambiente e com os valores éticos e morais? Nos-

sa luta não é contra o consumo, mas contra o consu-

mo sem reflexão. Por isso, o importante é estimular-

mos o debate”, finaliza Isabella.
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Ressonância 
magnética  
com enfoque 
especial  
Para auxiliar no diagnóstico  

e acompanhar o tratamento  

da hemocromatose – doença  

que leva ao acúmulo de ferro  

no sangue e nos órgãos, como 

no fígado e no coração –, o 

Fleury disponibiliza a ressonância 

magnética, realizada com um 

protocolo especial voltado para  

a hemocromatose. O excesso  

de ferro no organismo, se não 

tratado em tempo, pode levar  

a problemas como insuficiência 

cardíaca e cirrose hepática.  

Por isso, o diagnóstico precoce 

é fundamental. De acordo com 

o radiologista do Fleury, Roberto 

Blasbalg, existem dois tipos de 

hemocromatose: a primária e a 

secundária. A primária é congênita 

e faz com que o organismo 

absorva muito mais ferro dos 

alimentos do que o corpo precisa. 

A segunda ocorre, por exemplo, 

quando a pessoa, normalmente 

em tratamento de alguma outra 

doença, recebe um número 

grande de um tipo de transfusão 

de sangue, o concentrado  

de hemácias, e, com ele,  

grandes aportes de ferro.
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Respire fundo. O inverno chegou
tratamento mais efetivo. Dentre eles destacam-se  

a prova de função pulmonar e a broncoscopia,  

que também pode ser feita na criança. “A primeira 

serve, entre outras coisas, para avaliar em que 

estágio está a asma, ou seja, quanto da função  

do pulmão está preservada, apesar da sua 

ocorrência”, explica. “Já a broncoscopia faz uma 

avaliação completa da árvore brônquica, permitindo, 

por exemplo, a coleta de material para redirecionar 

um tratamento malsucedido de uma pneumonia.”

Tomografia do intestino    
Para auxiliar a investigação dos transtornos que acometem o 
intestino delgado, a tomografia computadorizada tem apresentado 
destaque como mais um método de avaliação. “Esse exame é 
solicitado para vários fins, mas o principal deles é diagnosticar 
ou avaliar a gravidade do quadro de pessoas com doenças 
inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn (que é uma 
inflamação crônica que acomete algumas regiões do sistema 
digestivo)”, afirma Dario Tiferes, radiologista do Grupo de Abdome 
do Fleury. O exame difere de uma tomografia computadorizada de 
abdome convencional principalmente pela técnica empregada na 
administração do contraste oral, imprescindível para uma avaliação 
pormenorizada das alças delgadas.

No outono e inverno, é preciso 
redobrar a atenção consigo 
mesmo. As gripes e resfriados são mais 

comuns nesta época do ano, ocasionando 

piora dos sintomas de doenças pulmonares, 

principalmente nos portadores de doenças crônicas, 

em quem as complicações podem ser graves. 

Segundo o pneumologista João Marcos Salge, do 

Fleury, existem exames que auxiliam o diagnóstico  

dessas doenças e possibilitam, assim, um 
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fique de olho  
Cuidar da saúde dos olhos é fundamental para ter uma boa 
qualidade de vida. Uma pequena irritação nos olhos, uma inflamação 
na pálpebra, fotofobia (intolerância à luz) e coceira no olho podem 
ser problemas corriqueiros para os quais, em geral, não se dá 
importância. Muitas vezes, pode ser a conhecida conjuntivite. 
Entretanto, às vezes é algo diferente, que pode ter uma evolução 
mais grave, como, por exemplo, uma úlcera de córnea ou ainda 
uma blefarite, que é a inflamação da pálpebra. De acordo com a 
oftalmologista do Fleury, Norma Allemann, a coleta de material da 
região que está afetada ajuda a identificar a causa do transtorno e, 
por isso, contribui para o tratamento e alívio de quem está sofrendo 
com ele. Para isso, o Fleury realiza a coleta do material necessário 
para a identificação do microrganismo, que pode ser uma bactéria, 
um fungo, um vírus ou até mesmo um parasita, feita por técnicos 
especificamente treinados no procedimento ou, para as coletas  
mais complexas, pelos médicos oftalmologistas.
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Ajuda para 
abandonar  
o cigarro 
Está na embalagem dos cigarros: 
fumar causa uma infinidade 
de doenças, que vão desde o 
enfisema pulmonar, até o câncer 
de pulmão; do infarto do miocárdio 
até o acidente vascular cerebral 
e a impotência sexual. Parar de 
fumar não é bom só para quem 
larga o cigarro, mas também 
para aqueles que convivem 
com o fumante. O Fleury tem 
um programa antitabagismo 
voltado exclusivamente para as 
empresas. A ideia é dar suporte 
individualizado para quem quer 
parar de fumar. De acordo com 
o pneumologista do Fleury, João 
Marcos Salge, o fumante que 
deseja participar do programa 
passa por uma consulta com 
um médico, um psicólogo e 
um nutricionista. “A empresa 
também deve fazer a sua parte, 
liberando o funcionário para as 
consultas e sendo compreensiva 
com a irritabilidade que ele 
inevitavelmente vai ter com a 
mudança no hábito”, aconselha. 
“O mais importante é que o 
programa é voltado para quem 
de fato deseja parar de fumar. A 
iniciativa deve partir do fumante.”

 PARA COMeÇAR espaço fleuRy

Para repassar a seus clientes informações importantes sobre 
saúde e qualidade de vida, o Fleury programou palestras 
gratuitas durante todo o ano. Alguns dos temas dos 
encontros, conduzidos por médicos especialistas  
e profissionais de saúde do próprio quadro do Fleury ou do 
corpo clínico do Hospital-Dia, são: “Como cuidar da saúde 
dos olhos”, “Envelhecimento bem-sucedido” e “Como iniciar 
uma atividade física”. As palestras duram cerca de 1 hora,  
e há espaço para perguntas e um pequeno debate.  
As inscrições começam 20 dias antes da data do evento  
e podem ser feitas no site do Fleury, por meio da Central  
de Atendimento 24 horas ou pessoalmente, nas unidades.  
É possível encontrar as sinopses das apresentações no site. 
Neste ano, elas serão realizadas nas Unidades Higienópolis  
e Paraíso, e o estacionamento é gratuito.

Informação confiável 
e de qualidade 

Por uma boa audição 
Ouvir bem não significa que a pessoa 

esteja entendendo claramente a mensagem. 

Muitas vezes, a audição está perfeita, mas a 

pessoa não compreende o que foi dito. Para 

esses casos, existe um exame específico, 

chamado Processamento Auditivo Central 

(PAC). “Esse exame destina-se à avaliação 

do que se compreende de tudo o que se 

está ouvindo”, explica Adriana Gonzaga 

Chaves, otorrinolaringologista do Fleury. A 

fonoaudióloga do Fleury, Maura Sanchez, 

explica que o PAC ajuda a descobrir em 

que etapa da audição está a dificuldade do 

paciente. O PAC é indicado para pessoas, 

em especial crianças e idosos, com déficit ou 

atraso da linguagem escrita e/ou falada, mau 

rendimento escolar, déficit de compreensão, 

transtorno de atenção e hiperatividade.

Para crianças
Apesar de relativamente rara, a papilomatose laríngea é uma doença 

benigna que causa rouquidão persistente nas crianças. “Os sintomas 

são alteração no choro, rouquidão permanente, tosse, falta de ar  

e chiado”, explica Rodrigo Tangerina, otorrinolaringologista do Fleury. 

Causada pelo papilomavírus humano (HPV), ainda não se sabe ao 

certo como as crianças a contraem. “Acredita-se que seja na hora do 

parto”, explica Tangerina. Para auxiliar a detecção dessas doenças, o 

exame chamado nasofibrolaringospia desempenha papel importante, 

pois avalia as estruturas existentes nas cavidades nasais, na faringe e 

na laringe por meio de um endoscópio flexível, de pequeno diâmetro, 

que é colocado em cada narina. Com o diagnóstico firmado, é 

possível estabelecer a melhor estratégia para o tratamento.



SAÚDE EM DIA46 47SAÚDE EM DIA

 espaço fleuRy

Cardápio sob medida 
O Acompanhamento Nutricional do Fleury 
tem como diferencial uma dieta sob medida. 
A ideia é mostrar que ninguém precisa 
abrir mão do que gosta – como massas 
e chocolates – para melhorar os hábitos 
alimentares ou para emagrecer. Com um 
pacote de seis consultas e exames,  
o paciente é acompanhado de perto,  
e são levados em consideração não só suas 
preferências alimentares como também seu 
estilo de vida. Esportistas, diabéticos, idosos 
ou adolescentes, cada um é atendido de 
acordo com seu perfil. Além das consultas, 
os clientes recebem semanalmente e-mails 
com dicas sobre alimentação e podem 
enviar até dez fototorpedos com seus 
pratos, para que as nutricionistas avaliem se 
as escolhas estão corretas. 

Pálpebras mais jovens 
Fazer o exame para avaliar a qualidade 
do sono sem ter de sair de casa 
parece ser o ideal. “É muito difícil 
pegar no sono quando se está fora 
de casa – sobretudo para quem tem 
insônia”, afirma Rosana Cardoso Alves, 
assessora médica e responsável pelo 
serviço de Polissonografia do Fleury. 
Pensando nisso, o Fleury desenvolveu 
a polissonografia domiciliar. Um técnico 
ou enfermeiro vai até a casa do cliente, 
coloca os sensores na pessoa e faz  
o acompanhamento remoto, durante  
a madrugada, de uma das unidades  
do Fleury. No dia seguinte, o técnico  
volta à casa do paciente para retirar  
os sensores. A polissonografia  
é o método mais objetivo para  
a avaliação do sono.

Sabe aquele ar de 
cansaço que as bolsas 
de gordura nas pálpebras 
causam? A blefaroplastia 
é a cirurgia que elimina 
a flacidez, o excesso 
de pele na região dos 
olhos, além desses 
acúmulos indesejáveis 
de gordura. De acordo 
com Henri Friedhofer, 
médico responsável 
pelo Grupo de Cirurgia 
Orbitopalpebral da 
Divisão de Cirurgia 
Plástica do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade 
de São Paulo (USP),  

o procedimento também 
corrige distorções 
anatômicas que podem 
ocasionar desconforto 
aos olhos ou até 
comprometer a visão. 
Apesar de considerar 
a blefaroplastia uma 
cirurgia de baixo risco,  
o cirurgião ressalta  
que a história clínica  
do paciente deve 
ser bem analisada 
pelo médico. Isso 
é fundamental 
para o sucesso do 
procedimento, que 
pode ser realizado  
no Fleury Hospital-Dia.

Avaliação do sono em domicílio 

Saúde e maturidade lado a lado 
Alterações de memória, marcha instável e risco de quedas, 

dificuldades para gerenciar suas contas, tomar banho ou se 

vestir. Esses são exemplos de declínios funcionais bastante 

comuns em indivíduos com mais de 60 anos e que, se detectados 

precocemente, podem ser revertidos. Este é o objetivo do 

Check-Up Funcional da Maturidade: com base em uma avaliação 

multiprofissional (com geriatra, neuropsicólogo, fisioterapeuta e 

nutricionista), detectar dificuldades em se realizar plenamente 

atividades da vida diária, definir os fatores implicados nessas 

dificuldades e propor ao paciente, sua família e seu médico 

estratégias para a sua reversão. As avaliações são precedidas de 

uma visita domiciliar, na qual um profissional do Fleury analisa os 

riscos ambientais para quedas. Além disso, exames complementares 

são realizados no intuito de completar a avaliação. O Check-Up 

Funcional da Maturidade pode ser agendado pela internet ou pela 

Central de Atendimento 24 horas.

Cuidado com as mãos  
Quando a mão começa a formigar em demasia,  

é preciso procurar um médico, para que ele faça 

uma avaliação adequada, já que esse sintoma pode 

ter diversas causas. “Tem gente que acha que é falta 

de circulação, problemas relacionados aos esforços 

repetitivos (LER) ou até mesmo um princípio de infarto. 

Na maior parte das vezes, porém, o problema pode ser 

uma neuropatia chamada síndrome do túnel do carpo, 

uma compressão de um nervo que passa pelo punho”, 

explica Carlos Otto Heise, neurofisiologista do Fleury.  

O exame mais adequado para identificar a síndrome  

é a eletroneuromiografia. Com base no teste, é possível 

saber qual o grau de intensidade do quadro e, assim, 

determinar o tratamento mais adequado. 
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Elaine está se preparando 
para voltar às quadras

João carlos martins, MÚSIco, InIcIou uMA 

novA cArrEIrA AoS 63 AnoS coMo MAEStro

“Londres, 25 de junho de 1998. Sozinho 

no camarim do Barbican Centre, aguardo o 

momento de subir ao palco para tocar ao lado da 

Royal Philharmonic Orchestra. O burburinho da 

plateia lotada chega até mim como o bramido de 

um mar distante. Nesse dia, completo 58 anos 

e mais de meio século já se passou desde que 

dedilhei pela primeira vez o teclado de um piano. 

Mas não é isso que torna a data tão especial. Três 

horas antes, eu havia conversado por telefone 

com meus médicos em Miami. E confirmei a 

operação que iria seccionar o nervo de minha 

mão direita, acabando para sempre com minha 

carreira de pianista. A multidão que se aglomera 

na plateia não sabe de nada, nem os músicos, 

nem a imprensa. Apenas eu e meus médicos 

sabemos que aquele é meu concerto de adeus. 

Fiz questão de não criar nenhum drama público. 

Nas próximas horas, a dor que eu levaria para o 

palco seria minha – e de mais ninguém.

Apagam-se as luzes e o chefe de palco me 

chama para entrar. Enfrento a plateia como um 

velho leão que oculta suas cicatrizes. Contudo, no 

segundo movimento do concerto, se uma câmera 

se aproximasse de meu rosto, captaria as lágrimas 

escorrendo, discretas, inexoráveis. 

É um momento de indescritível solidão. Entre 

as mil e tantas pessoas presentes ao teatro, sou o 

único a saber que tudo vai acabar naquela noite. A 

sensação é fugaz, etérea, mas, por uma fração de 

segundos, sinto uma presença a meu lado. Trata-se 

de um menino, um menino que só eu vejo. José é 

seu nome. José não leu os jornais do dia. Não viu 

os elogios que a crítica inglesa teceu ao pianista que 

está se apresentando naquela noite. Não sabe que 

ele consolidou uma carreira musical interpretando 

Bach com toda sua alma e paixão. Quando andava 

pelas ruas da cidade portuguesa de Braga, em fins 

do século XIX, correndo de um emprego para outro, 

o menino José ainda não sabia de nada disso. Mas 

é graças a ele que estou aqui. Nos anos seguintes, 

o menino tornou-se homem, e esse homem 

tornou-se meu pai. E seu amor à música é o ponto 

de partida de minha história.”

Este trecho faz parte do primeiro capítulo do 

meu livro A saga das mãos, que na sequência 

conta como a música continuou em minha vida 

por meio da regência, com mais de 600 concertos 

realizados a partir de 2004.

José da Silva Martins, meu pai, nascido em 

1898, português de Braga, teve uma parte de sua 

mão direita decepada por uma máquina gráfica. 

Não pôde realizar o sonho de tornar-se pianista, 

mas dois de seus quatro filhos transformaram 

seu sonho em realidade, embora mais um 

também tenha estudado piano. Infelizmente 

para a música e felizmente para o Brasil, esse 

“desertor” do piano tornou-se um dos maiores 

tributaristas da história de nosso país – Ives 

Gandra Martins.

Por falar em superação, o velho José, antes 

de seus 40 anos, teve três quartos de seu 

estômago retirados, e com poucas chances de 

sobrevivência. No entanto, faleceu aos 102 anos, 

em decorrência de um acidente.

O meu caso foi largamente noticiado pela 

imprensa internacional. O que vocês não sabem 

é que o meu irmão José Eduardo, um pianista 

maravilhoso, com inúmeras apresentações em 

Portugal, há quatro anos foi desenganado com 

um câncer violento. Deram a ele não mais que 

três meses de vida. José Eduardo completou 

70 anos em junho de 2008, mas no dia 31 de 

dezembro correu a Maratona de São Silvestre 

em São Paulo, completando todo o percurso 

de 21 quilômetros. Na reta de chegada, este 

maestro, que é o caçula dos quatro irmãos, 

estava lá para cumprimentar o mano.

Superação, ou teimosia, será mal de família?

João carlos martins 
É um exemplo vivo de 
superação. nem um 
problema na mão o 
afastou dos palcos. 
ele trocou o piano 
pela regência

Perseverança 

hereditária



São Paulo – Capital 
Unidade Braz Leme 
av. Braz Leme, 1.802 – Santana 

* acesso pela ponte Casa Verde 

* Sentido bairro/centro: lado direito 

Unidade CamPo BeLo (em breve)
av. Vereador José diniz, 3.457

Unidade CháCara KLaBin 
av. Pref. Fábio Prado, 538 – Chácara Klabin 

Unidade higienóPoLiS 
rua mato grosso, 306 – 1a sobreloja  
higienópolis 

*     Localizada no higienópolis medical Center,
 atrás do Cemitério da Consolação, altura  
do no 1.800 da rua da Consolação 

Unidade iBiraPUera 
av. república do Líbano, 635 – ibirapuera 

*  Próxima ao monumento às Bandeiras  
e ao Parque do ibirapuera 

* Sentido bairro/centro: lado direito

Unidade itaim
av. Juscelino Kubitschek, 1.117 – itaim Bibi

*  Próxima à esquina da av. Juscelino 
Kubitschek com a rua atílio inocenti. a 
Unidade fica perto da av. Faria Lima.

Unidade Jardim amériCa 
av. Brasil, 1.891 – Jardim américa 

* Sentido Pinheiros/ibirapuera: lado direito 

* Próxima à rua gabriel monteiro da Silva
 
Unidade oSCar ameriCano 
rua eng. oscar americano, 163 –  
Cidade Jardim 

*    Saída do túnel Presidente Jânio Quadros, 
sentido av. Juscelino Kubitschek/morumbi 

* em frente ao parque alfredo Volpi 

Unidade ParaíSo 
rua Cincinato Braga, 232 e 282 – Bela Vista 

*  Paralela à av. Paulista, altura do  
no 200 (hospital Santa Catarina) 

*   Próxima à estação de metrô Brigadeiro  
(Linha 2 – Verde) 

Unidade roChaVerá-morUmBi 
av. Chucri zaidan, s/no, edifício rochaverá 
Corporate towers – Vila Cordeiro

*  ao lado dos shoppings morumbi  
e market Place 

*  Paralela à av. das nações Unidas

>

>

endereços

Unidade SUmaré 
av. Sumaré, 1.270 – Perdizes 

* Sentido Barra Funda/Pinheiros 

*  no quarteirão entre as ruas Wanderley  
e ministro gastão mesquita

* Próxima ao Bradesco 

Unidade ShoPPing Jardim SUL 
Shopping Jardim Sul – loja 317 – piso 2 – 
Vila andrade
av. giovanni gronchi, 5.819 

*  em frente ao Carrefour 

Unidade ShoPPing anáLia FranCo 
Shopping anália Franco – loja 37e –  
piso acácia 
av. regente Feijó, 1.739 

*  até as 10 horas, entrada somente pela  
av. regente Feijó 

*  ao lado do Ceret (Centro esportivo 
e recreativo do trabalhador) 

* Próxima ao início da av. eduardo Cotching 

*  a av. regente Feijó começa na av. Salim  
Farah maluf (na altura do Cemitério  
da Quarta Parada) 

Unidade ViLLa–LoBoS 
rua Castro delgado, 188 – alto de Pinheiros 

*  Pista local da av. das nações Unidas, 
sentido Santo amaro/Ceagesp

*  entre as pontes Cidade Universitária e Jaguaré 

*  Quinta travessa à direita, após a ponte  
Cidade Universitária 

outros municípios
Unidade aLPhaViLLe 
av. Copacabana, 574 – 18 Forte empresarial 

* entre o residencial 2 e 3 

* ao lado do Colégio internacional
 
Unidade CamPinaS 
av. aquidabã, 747 – Centro 

*  em frente à microcamp, próxima ao 
bosque dos Jequitibás 

Unidade Santo andré 
av. d. Pedro ii, 1.313 – Jardim Santo andré 

*  Próxima ao parque Celso daniel  
(antigo parque duque de Caxias) 

* entrada lateral pela rua das aroeiras 

Unidade São Bernardo do CamPo
av. Professor Lucas nogueira  
garcez, 666 – Centro

*  Seguindo pela rodovia anchieta no sentido 
São Paulo/Santos, utilizar a saída 18B

*  ao final do viaduto, manter-se à direita 
sentido centro de São Bernardo do Campo

*  Seguir pela av. Professor Lucas nogueira 
garcez (sentido bairro/centro) até visualizar a 
Unidade do outro lado da avenida, ao lado 
do Pavilhão Vera Cruz

*  entrar à direita na rua Banda e fazer  
o contorno à esquerda até cruzar a av. 
Professor Lucas nogueira garcez

*  a unidade fica em frente à igreja Santíssima 
Virgem e a uma concessionária da toyota    

Unidade JUndiaí 
av. antônio Segre, 447 – Jardim Brasil 

* Próxima ao Shopping Paineiras 

* na rua do Sesi 

*   anhanguera sentido interior/capital:  
acesso pela av. Jundiaí 

outros estados 
Unidade LeBLon – rJ 
rua dias Ferreira, 214 – Leblon 

* ao lado do cabeleireiro Werner  

Unidade BraSíLia – dF 
SePS eQ 715/915, conjunto a, bloco d, 
sala 501, Centro Clínico Pacini, edifício 
Pacini, asa Sul 

atendimento móvel  
atende as cidades acima e também as 
seguintes localidades: guarulhos, osasco, 
granja Viana, mauá, diadema, Santos, São 
Vicente, guarujá, Jacareí, São José dos 
Campos, Sorocaba, rio de Janeiro e Brasília 

Fleury hospital-dia  
rua mato grosso, 306 – higienópolis
São Paulo – SP 

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

>
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Crônicas e experiências sobre saúde e qualidade de vida

diagnóstico por Josimar melo*
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> Ele deu um sorriso maroto e já 

sábio nos seus 70 anos, quando leu a notícia no 

jornal: “Ovo faz bem para a saúde, ao contrário 

do que indicavam estudos anteriores”. O sorriso 

não era apenas de superioridade – dado que 

ele, na contramão da humanidade, consumia 

ovo às toneladas; era também um sorriso pela 

superação alcançada após décadas vitimado 

pelo medo do que, afinal, é inevitável: a morte.

Tudo mudou quando percebeu que, por temer 

a morte, estava desperdiçando a vida. Começou 

quando teve filhos e achou que não devia morrer. 

Passou a levar a sério alertas alimentares. Parou 

de comer ovo, entupiu-se de fibras, eliminou 

carne vermelha e começou a se esverdear de 

tantas verduras. Baniu frituras e fez da cozinha 

uma sauna: tudo no vapor. Eliminou a felicidade e 

passou a vegetar – sem colesterol, mas sem viço.

Até descobrir que um de seus novos parentes, 

a alface... mata. Pois, para sobreviver, a aguerrida 

folha secreta veneno contra os vermes – bípedes 

inclusive. (Seria preciso comer toneladas de 

alface para morrer, mas vai saber?)

Então tomou a decisão. Não cortaria a 

alface, mas também voltaria ao ovo, ao bacon

e à manteiga. Se ficasse diabético, claro, 

cortaria o açúcar; se hipertenso, tiraria o sal; se 

alcoólatra, pararia com o vinho; mas até lá, 

comeria e beberia de tudo. Sem exagero, mas 

um pouco de tudo.

De tudo

E a vida ficou divertida de novo, até ler os 

jornais, onde descobre que muita fibra dá 

câncer ou que leite é ruim para adultos. Ele lê, 

pita seu charuto (dois por semana) depois da 

feijoada (uma por semana), bica o vinho do 

Porto (um por dia) e, enquanto as autoridades 

mudam de opinião sobre o que vai matá-lo ou 

não, prepara-se para deitar com a mulher. Pelo 

menos aqui não há controvérsia.

*josimar melo é jornAlIStA ESpEcIAlIzADo

EM gAStronoMIA

um pouco




