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O olhar da cineasta sobre as transformações

esta revista é sua, leve e compartilhe!

A relação entre os
raios solares e a
ação da vitamina D
Os mecanismos da
memória que nos
fazem esquecer
As múltiplas
personalidades
no mundo virtual

do mundo e suas identidades

H e l e n a S o l b e r g

editorial

múltiplos

olhares

Cada pessoa tem uma forma diferente de olhar, sentir e reagir às inúmeras
experiências que o simples fato de estar vivo oferece. Em toda situação
cotidiana, do diálogo ao silêncio, da interação à observação, são infinitas
as maneiras de perceber o mundo. São filtros individuais, exclusivos, intimamente relacionados a cada identidade e trajetória, que nos mostram
algo que frequentemente esquecemos: somos únicos, mas somos muitos.
A Revista Fleury propõe um mergulho por novos olhares, em uma
experiência de percepção do outro. A escolha de Helena Solberg para
estampar a capa tem razão de ser: a documentarista retrata a construção
da identidade de personagens reais que vão desde Carmem Miranda até
jovens de comunidades carentes, sempre pela visão peculiar de uma
mulher contemporânea, habituada a ver o Brasil e os brasileiros tanto da
perspectiva de conterrânea, como da ótica de uma estrangeira.
Nesta edição, mostramos alguns filtros pelos quais vemos o mundo
nosso de cada dia. Mario Sergio Cortella, por exemplo, lembra-nos da
importância de manter a coerência entre verdades pessoais e regras
sociais. Do ponto de vista da saúde, os olhares são outros – mas também
essenciais. A ciência mostra como é fundamental o esquecimento para
a formação da memória. A medicina traz um novo modelo de análise da
saúde humana: personalizado, preventivo, preditivo e participativo.
São muitos os filtros apresentados nas próximas páginas. E eles
certamente se tornarão ainda mais interessantes se você se permitir
observar e sentir o mundo de outros modos – ou de muitos modos.
Boa leitura!
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Barbatuques

Vila Sésamo

Olha quem está na capa da Revista Fleury!! Barbatuques!! Quem quiser
conferir todas as fotos e entrevistas, pode acessar a revista na íntegra
nos laboratórios Fleury, ou pelo site fleury.com.br/revista
Barbatuques, via facebook.com/barbatuques

Vila Sésamo no Fleury, esse
andar todo preparado para as
crianças é excelente! Várias
atividades educativas sobre meio
ambiente e alimentação,
brinquedos de madeira, livros
e até computador para os maiores!
#ficaadica #fleury #saude
#saudeinfantil #momsandco
#fleuryalphaville
#socialmediamom
Momsandco, via Instagram

app agendamento fleury
Aplicativo de agendamento do @fleury_online instalado.
Muito bom! Parabéns, pessoal.
Roseley Cruz, via Twitter
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Fiz diversos exames hoje de manhã na unidade Ponte Estaiada e foi
o melhor atendimento que já tive em laboratórios. Parabéns!
Livia Enomoto

Colaboraram nesta edição
Álvaro Zeni (tratamento de imagens), Fabio Corazza,
Flávio Santana, Kriz Knack, Marcelo Correa,

Luís Castro

sua opinião

Vim fazer uma endoscopia no Fleury, excelente estrutura.
Na suíte tem um iPad super equipado, demais! #Fleury
#exame #Maetipoeu
Mãe tipo eu, via Instagram

experiência
Dia de ressonância. #FLEURY. Fui tratada como princesa. Excelente.
Larissa Dias, via Instagram

Tiragem
45 mil exemplares
Capas
Fotos: Marcelo Correa e arquivo pessoal

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

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

para começar

Fleury e a cidade

jardim américa

Contra a febre
Chikungunya

A Unidade Jardim América é uma das mais bem localizadas do Fleury, situada em um tradicional endereço de São
Paulo: a Avenida Brasil, que liga a Zona Sul à Zona Oeste. A unidade fica próxima às avenidas Rebouças e Nove
de Julho e está ao lado da rua Colômbia. Além disso, conta com uma extensa área verde e um amplo casarão
histórico preparado para atender aos clientes com comodidade e rapidez.

Espaço Saúde
da Mulher

Colonoscopia
Colposcopia
Densitometria Óssea
Diagnósticos por Imagem
Endoscopia
Exames de Cardiologia
Exames Laboratoriais
Ressonância Magnética
Triagem Neonatal Ampliada
Ultrassom
Vulvoscopia
Espaço Saúde da Mulher

Idealizado para cuidar da
saúde da mulher com carinho
e atenção, priorizando a
qualidade técnica aliada à
privacidade em um ambiente
mais acolhedor. Os exames
são realizados no mesmo lugar
e em sequência, diminuindo
o tempo de espera entre um
procedimento e outro.

Teste para pré-eclâmpsia

A pré-eclâmpsia afeta entre 8 e 10% das grávidas e é caracterizada pelo aumento da pressão arterial durante a
gestação, entre outros achados clínicos e laboratoriais. “É uma doença traiçoeira, pois em boa parte dos casos
não há sintomas”, afirma Javier Miguelez, assessor médico da Medicina Fetal do Fleury Medicina e Saúde.
Para detectar o problema antes do surgimento de sintomas clínicos mais graves, o Fleury oferece um teste
que identifica biomarcadores associados a pré-eclâmpsia. Disponível em todas as unidades, o teste permite
a dosagem de duas substâncias, o PLGF (fator de crescimento placentário) e o sFLt-1 – se o primeiro estiver
muito baixo e o segundo muito aumentado em relação à gestação normal, é sinal de que a gestante pode ter
complicações. “Ele é norteador da conduta do médico, com maior precisão. Ajuda tanto quem já tem pressão
alta quanto quem ainda não sabia que tinha. Tem caráter preventivo”, informa Mario Burlacchini, coordenador
do grupo de Medicina Fetal do Fleury. “O teste fecha o diagnóstico, estratifica a gravidade e ajuda o médico no
raciocínio clínico”, completa Javier. O exame é feito por meio de coleta comum de sangue e não exige preparo.
Na unidade Paraíso do Fleury, fica pronto em quatro horas em casos de emergência, ou no dia seguinte, em casos
não urgentes. Nas demais unidades, o resultado fica pronto em no máximo dois dias.

Principais exames:
Análises Clínicas
Anatomia Patológica
Colpocitologia Oncótica
Colposcopia
Densitometria Óssea
Mamografia Analógica e Digital
Medicina Fetal
Ressonância Magnética
Ultrassonografia

fotos: flávio santana

Serviços
oferecidos

Ela é parecida com a dengue e o seu transmissor é o mesmo: o mosquito Aedes aegypti.
Apesar do nome complicado, a febre Chikungunya tem sintomas que se assemelham aos da
dengue, como mal-estar, dores pelo corpo, febre, apatia, cansaço e dor nas articulações.
A grande diferença entre as doenças, porém, está nas sequelas. A dengue pode provocar
hemorragia, o que não acontece com a febre Chikungunya. No entanto, metade dos
indivíduos infectados também desenvolve artrite crônica, segundo a literatura médica.
Segundo o Ministério da Saúde, até o dia 15 de novembro de 2014 foram registrados 1.364
casos no Brasil, sendo 125 confirmados por exame laboratorial e 1.239 por critério clínicoepidemiológico. Atento a esses números, o Grupo Fleury lançou, em dezembro, um teste
molecular para detectar Chikungunya. O exame é feito em todas as unidades das marcas do
Grupo, entre elas o Fleury Medicina e Saúde, a partir de uma amostra de sangue, e não exige
preparo prévio. Muito sensível, o teste é capaz de identificar o vírus em pessoas com apenas
um dia de doença. O resultado fica disponível aos clientes em até quatro dias. Outro grande
diferencial é o preço do teste a fim de aumentar os esforços no combate à doença no país.
“Fizemos questão de deixar o mais acessível possível. Por isso, estará disponível aos nossos
clientes a preço de custo”, informa o diretor clínico do Grupo Fleury, Celso Granato.

Localização
Avenida Brasil, nº 1891 –
Jardim América

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

para começar

2015 com + saúde

Mais moderno e acessível

Se você pretende começar o ano com saúde, o Check-Up Fleury é um bom aliado
nessa tarefa. Ele engloba consultas médicas, exames laboratoriais e de imagem
em especialidades como clínica geral, cardiologia, dermatologia, nutrição,
urologia e ginecologia. Segundo Carlos Alberto Penatti, coordenador do Grupo
Médico do Check-Up do Fleury Medicina e Saúde, a proposta é proporcionar
avaliação global e multidisciplinar e, caso haja uma necessidade específica,
aprofundar a investigação com outros exames. Tudo isso com avaliações
personalizadas, de acordo com a faixa etária, histórico pessoal, hábitos de vida e
antecedentes. Além de encontrar uma agenda mais livre, quem optar por fazer o
Check-Up logo no início do ano, ou pelo menos até o final do primeiro semestre,
também contribui para um melhor controle da própria saúde. “A ideia é iniciar o
ano se prevenindo dos problemas, e não se preocupando com eles. O Check-Up
vai ao encontro da nova vertente médica, que preconiza uma vida mais saudável,
com mais longevidade e de maior qualidade”, diz Carlos. Para saber mais
sobre o Check-Up Fleury, acesse fleury.com.br/exames-e-servicos.

O site do Fleury recebeu atualizações e novas
funcionalidades que tornaram a página muito
mais moderna e fácil de navegar.

Para os clientes, os resultados de exames ganharam
visualização mais convidativa e o pré-agendamento ficou
muito mais simples, com possibilidade de envio de imagem
do pedido médico. Além disso, a busca por unidades mais
próximas considera, agora, a localização do cliente.

reprodução
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Ajuda brasileira contra o Ebola
Jessé Reis Alves, infectologista e médico do Check-Up e do serviço de Consulta do
Viajante do Fleury Medicina e Saúde, foi para a Libéria, na África, como voluntário da
Organização Mundial da Saúde (OMS). Por quatro semanas, ele viveu de perto
o drama do Ebola, doença que já matou quase 7 mil pessoas.
Como foi o trabalho?
Fui designado pela OMS a compor o grupo de controle de infecção, que treina, aprimora
as práticas de controle e define equipamentos de proteção. Meu papel foi de auditor
dentro dos hospitais.

reprodução

Quais aprendizados trouxe?
Muitos, principalmente técnicos sobre o vírus. Vi pacientes em todas as fases da
doença, dos mais graves aos que se curaram. O marcante foi ver a força dos profissionais
de saúde que, apesar das condições adversas, passam humanidade aos doentes.

Você voltaria?
Pretendo voltar, pois ainda há muito a ser feito.

10

divulgação

Qual história mais marcou?
Vi um homem chorando, após ter alta e se curar do Ebola.
Ele acabara de vir do cemitério onde estavam seus quatro filhos
e sua esposa, vítimas da doença.

Os médicos ganharam novas áreas de conteúdo e
resultados de exames, permitindo uma consulta mais
fácil e dinâmica aos materiais de seus pacientes.

A versão mobile
também traz
novidades. Com uma
navegação simplificada
e customizada para
a plataforma, ela
permite que clientes
e médicos consultem
resultados de exames
com uma melhor
visualização. O cliente
também pode indicar
sua localização e
traçar uma rota no
Google Maps até
a unidade mais
próxima.
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O espaço Gestar e a Vila da Saúde também podem ser
encontrados na Unidade Rochaverá-Morumbi do Fleury. Além
do atendimento feito por uma equipe especializada, ambos
os locais oferecem ambientes mais acolhedores e dedicados
para gestantes e crianças de 0 a 12 anos, respectivamente.

qual a melhor forma de se bronzear no verão?
O verão está aí e muita gente pensa em aproveitar para pegar aquele bronzeado. Para isso, muitos recorrem ao
bronzeamento artificial em vez de se expor ao sol. O método, no entanto, é contraindicado pelos especialistas.
Segundo Alessandra Haddad, dermatologista da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), não há vantagem
para a saúde em se bronzear em uma máquina. “Muitas delas aumentam a incidência de raios UVA, que em
associação aos raios UVB, pode induzir à mutação do DNA celular, aumentando a incidência de câncer de pele.”

Pipoca, sim!

•

•

•
•
•
•
•

Em doses adequadas, pode auxiliar no
metabolismo da vitamina D, prevenir
osteoporose e melhorar algumas
doenças inflamatórias de pele.
O ideal é se expor antes das 10 horas e
após as 15 horas.
É recomendável aplicar protetor solar 20
a 30 minutos antes da exposição solar.
Em excesso, há o risco de câncer de pele
e envelhecimento precoce.
A pele pode descascar quando
excessivamente exposta.
Pessoas de pele clara devem redobrar os
cuidados, pois possuem menos melanina
(considerada uma defesa do organismo).

X

•
•
•

Médicos recomendam evitar a
prática pela elevada incidência de
raios UVA – até 20 vezes maior em
algumas máquinas –, que pode
elevar o risco de câncer de pele.
A pele pode descascar quando
excessivamente exposta.
O bronzeado dura menos que aquele
obtido por meio de exposição solar.
As sociedades médicas de Cirurgia
Plástica e de Dermatologia
contraindicam o método.

shutterstock

Artificial

ilustração: fabio corazza

Natural

Comer pipoca com pouco sal e nenhum óleo na ceia é a
moda mais recente do mundo fitness. Mas quais são os
benefícios desse alimento? Segundo Thiago Panaro
Zamith, nutricionista da Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp), “a pipoca pode ser usada, sim, para
compor o cardápio de lanches como uma fonte de
carboidrato mais saudável que outros alimentos, como
cream cracker e bolachas doces”.
O alimento promove a saciedade e, consumido de
forma moderada (cerca de uma xícara de chá por dia), é
um grande aliado nos lanches entre as refeições
principais. Além disso, segundo o nutricionista, tem um
alto teor de fibras e de polifenóis – a ingestão de uma
xícara de chá de pipoca garante 13% da recomendação
diária do antioxidante, mais que frutas e vegetais.
O nutricionista alerta, no entanto, que a maneira como
é preparada é fundamental para garantir esse efeito
benéfico. “A presença exagerada de óleo aumenta, e
muito, o conteúdo calórico da refeição, enquanto o
excesso de sal promoverá aumento de retenção
hídrica”, ensina Thiago.

O olhar da
cineasta

por maíra termero
fotos marcelo correa

Inspirada e embalada

Únic a mul her entre os diretores do Cinema Novo,
Helena S ol b erg cons truiu
uma trajetória consis tente,
do cinema mil it ante
e feminis t a dos anos 1970 aos longas de f icç ão e
do cument ários contemp orâne os

por filmes como Rio, 40 graus, de Nelson Pereira dos Santos, e por toda a produção do neorrealismo italiano, de Roberto Rossellini e Vittorio De Sica, a chamada segunda geração do Cinema Novo produziu obras fundamentais como
Cinco vezes favela, de Marcos Farias, Miguel Borges, Cacá
Diegues, Joaquim Pedro de Andrade e Leon Hirszman.
Entre tantos homens, uma única mulher, que começava
ali uma carreira consistente como cineasta e uma trajetória corajosa, traduzindo questões relevantes do país e do
continente, no calor do momento. Helena Solberg é uma
cineasta conectada ao mundo e ao seu tempo. Seu olhar,
sempre contemporâneo, segue recortando e montando a
realidade, filtrando o mundo que vê e comunicando-o para
nós por meio de seus filmes. Tornando esse olhar único,
está a expressão da trajetória de vida de Helena, que vê o
mundo como mulher e como estrangeira, ocupada com as
questões de construção de identidades.

Quando conheceu a turma do Cinema Novo, já tinha a
intenção de fazer disso uma carreira?
Não. A vida... ela acontece. O que eu queria muito, quando
estava na faculdade [Helena ingressou, em 1957, no curso
de Línguas Neolatinas da PUC do Rio de Janeiro], era escrever. Cheguei a começar a escrever uma novela, quando
tinha 16 ou 17 anos. Tinha umas 300 páginas. E levei para o
Rubem Braga dar uma olhada. Ele ficou com ela uma semana e me chamou, falando: “Helena, a ideia é ótima, mas você
tem de trabalhar muito isso. Você escreveu quantas vezes?”.
Eu disse “uma”. E ele: “Não, não é assim que se escreve. Você
vai ter de trabalhar isso”. Aí, fiquei tão desesperada que voltei pra casa e queimei tudo. Queimei, num gesto romântico. E me arrependo até hoje. Então, essa necessidade de
comunicação mudou de foco. Eles estavam começando o
movimento todo do Cinema Novo e eu pensei: “por que não
aproveitar esse caminho?”

Os filmes que eu fiz antes sobre isso eram talvez mais didáticos, e aqui eu tinha a possibilidade de fazer ficção, que eu
queria muito experimentar. Mas você não quer ficar o tempo todo sendo confessional, fazendo uma coisa que é sobre
você. Sempre me interessou muito entender a realidade do
outro. Isso é uma das coisas mágicas do cinema.

Como é o processo para definir os temas para seus filmes?
Nunca imagino que estou num processo. As coisas acontecem. Por exemplo, Carmem Miranda [tema do filme
Carmem Miranda: Bananas Is My Businness]. Ela vai para
o exterior e tem de se traduzir. Eu entendi isso muito bem
quando li a biografia dela. As pessoas repudiavam porque
era o samba, que era uma música de negros, e a elite achava que o negócio aqui tinha de ser música clássica, aquela coisa europeia. Entrevistei Tom Jobim para o filme e ele
disse: “é jealousy”. Ciúmes. E é mesmo. O Brasil tem um
pouco disso, de não acreditar quando o brasileiro vai para
fora e é bem-sucedido. Tem um mal-estar.

Documentário e ficção. Fazem sentido essas classificações para você, que transita de um estilo para o outro no
mesmo filme?
É no fazer que acontece. Em A entrevista, tive uma situação
muito curiosa. Nenhuma das moças que entrevistei queria
ser filmada. Então, acabei com cerca de 70 horas de entrevista e nenhuma imagem. O filme se tornou o ritual de uma
noiva sendo preparada para o casamento, e as entrevistas
vão desconstruindo aquela imagem romântica. Era para ser
um documentário, que acabou tomando essa outra forma e
deu supercerto. E elas não queriam ser filmadas porque falavam sobre sexo, amor, casamento, política... Naquela época,
as mulheres não diziam muito o que pensavam.

Mas você tem de se identificar, de alguma forma...
Certamente. Sempre tem de ter alguma coisa que fala a
você. Por exemplo, Helena Morley [autora de Vida de menina]. Tem uma geração que leu o livro dela na adolescência.
Eu, não. Fui ler muito mais tarde e fiquei encantada com a
personagem. Comecei a fazer pesquisa e fui achando que
tinha essa questão da mulher, que sempre me interessou.

Já os filmes que fez nos Estados Unidos, nasciam como
documentários?
Aí, sim. Eram reportagens em filmes de uma hora. Estando lá, tomei consciência da visão errada que os americanos
tinham da América Latina e isso me motivou a tratar daqueles temas. Meu filme sobre a Nicarágua foi uma denúncia.
Saiu em todos os jornais. Eu achei que ia ser expulsa dos
Estados Unidos por causa dele. Mas aí, ele ganhou um Emmy
Award, que eu acho que foi uma maneira de os independentes de lá mostrarem que era necessário continuar fazendo esse tipo de filme, porque senão se instalava a censura.
O Brazilian Conection era um filme que tinha de ser feito
naquele momento. As coisas estavam acontecendo. Não sei
se faria hoje. As coisas estão correndo muito agora. A narrativa é totalmente diferente. A tecnologia também. Tem muita
gente jovem que pode pegar uma câmera e sair fazendo filme.
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“Com essa retrospec tiva e com o trabalho da
M a r i a n a Ta v a r e s , e u a s s i s t i n o v a m e n t e
meus próprios filmes e vi minha vida”

“Para mim, o mais impor tante é estar
inserida no presente,
n o q u e e s t á a co n t e ce n d o à m i n h a v o l t a .”

Isso retoma, de certa forma, o que vocês tinham com o
Cinema Novo?
Acho que tinha mais rigor. Porque você está lidando com
negativo, que tem um preço altíssimo. Você tem uma
lata de 40 pés e tem de saber o que você está filmando.
E, hoje, você pode filmar sem parar. E depois eu vejo os
montadores desesperados, porque chega material na mão
deles de 100 horas de filme para editar. Não tem uma disciplina de saber o que é o filme, um pensamento por trás.
Que Brasil foi esse que você viu de fora?
Olha, foi incrível. Foi um outro Brasil. Principalmente olhar
como eles viam a gente. Os equívocos todos. Tinha essa
questão da tradução, que é uma coisa essencial: no esforço
de você se traduzir, você se trai, acaba perdendo o eixo. E isso
foi uma coisa que eu insisti muito no Carmem. Porque acho
que isso ocorreu com ela também. Uma certa forçação de
barra. Ela ter de ser uma caricatura, uma palhaça. Uma coisa
humilhante. Mas ela que era muito esperta, muito inteligente. E tinha os equívocos todos, daí que eu entro numa fase de
filmes mais políticos sobre a América do Sul: a Nicarágua, o
Chile, e mesmo o Double Day, que viajei pela América Latina.
E isso transformou também seu olhar para o exterior?
Para mim, foi muito interessante conhecer a cultura americana e a cabeça deles. Quando cheguei lá, em 1970, não conhecia ninguém e quis saber logo se havia uma comunidade
de cineastas. Nisso, começaram os protestos contra a guerra do Vietnã e fomos filmar. Acho que fui presa no mesmo
dia. Eles nos levaram para um campo de futebol, uma coisa
imensa, cheio de gente presa. Uma confusão, todo mundo
fumando um baseado. Cheguei a entrar com uma câmera e
vi que tinha gente lá dentro interessantíssima para entrevistar. Então essa foi a minha primeira experiência americana.
Mas eu tinha saído daqui com a barra pesada. Era ditadura
e, aqui, quando te prendiam, você não ia fumar um baseado,
nem ficar tocando música enquanto estava preso.

O olhar do cineasta é sempre um olhar estrangeiro?
O cinema é sempre uma interferência. O cinema não é a vida.
Ele é um recorte. Você escolhe o que está filmando, para que
lado dirige a sua câmera. Quando se escolhe determinada
direção, já está fazendo um corte. Por isso que aquela velha história do cinema verdade, em que você está filmando
e as pessoas não sabem, isso não é verdade. Porque quando
você entra com uma câmera num lugar, você já mudou a situação. As pessoas já sabem que estão sendo filmadas.
O que lhe mantém em movimento, trabalhando?
Ué. Vou ficar sem trabalhar? Nem sei o que isso quer dizer.
Deus me livre. Que chatice. Enquanto a gente puder fazer alguma coisa, tiver alguma coisa para dizer, a gente tem de dizer, não é? Estou escrevendo um roteiro de ficção, sobre uma
personagem que é uma pessoa que viveu fora e volta. Mas
também estou com muita vontade de fazer um documentário sobre o aborto, que é uma questão que estou começando
a investigar, a escolher um caminho.
O que você acompanha do cinema atual?
Aqui no Brasil, o cinema pernambucano. Acho fantástico. O
Marcelo Gomes, o Claudio Assis. Tem umas coisas muito
fortes acontecendo. Tem o Kleber Mendonça Filho, de O
som ao redor. De mulheres, em São Paulo, a Lina Chamie,
a Tata Amaral e a Liliane Café vêm com filmes muito interessantes. Aqui no Rio, a Lucia Murat, e a filha dela também,
a Julia. E é importante assistir tudo que está acontecendo
fora também. Os filmes argentinos. Relatos selvagens é
uma coisa fantástica. E os seriados americanos. O cinema
hollywoodiano está ficando no cinema e os independentes
foram para a televisão, com muito mais liberdade nos seriados do que eles tinham no cinema de blockbusters.
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Os f ilmes
de Helena

1

Ela foi a homenageada do Festival Internacional de Documentários
É Tudo Verdade deste ano, que também lançou o livro
da jornalista Mariana Tavares sobre sua obra,
Helena Solberg – do Cinema Novo ao documentário contemporâneo.

5

A entrevista (1966), documentário
em curta-metragem que mostra imagens
do ritual de uma mulher se preparando para
o casamento, sobrepostas com o áudio de
entrevistas feitas por Helena com mulheres
sobre suas insatisfações, angústias e
dúvidas a respeito do casamento.

3

Meio-dia (1970), primeira ficção
da diretora, em curta-metragem, inspirado
em Zero de Conduta, do cineasta
francês Jean Vigo.

fotos: arquivo pessoal

4

The Emerging Women (1974), The Double
Day (1975) e Simplesmente Jenny (1977)
fazem parte da trilogia feminista, feita nos
Estados Unidos, a partir do trabalho com o
coletivo de mulheres que formavam o núcleo
do International Women’s Film Project.

A fase do Cinema Militante, também do
período em que Helena morou nos Estados
Unidos, inclui os filmes: From the Ashes...
Nicaragua Today (1982), The Brazilian
Conection (1982-3), Chile, By Reason or by
Force (1983), Portrait of a Terrorist (1985),
Home of the Brave (1986)
e The Forbidden Land (1990).
Carmen Miranda: Bananas Is My Businnes
(1994), feito ainda nos Estados Unidos,
reconstrói a trajetória de Carmem Miranda.
Vida de menina (2004), longa-metragem
de ficção feito já no Brasil, é uma adaptação
do livro de Helena Morley (Alice Dayrell
Caldeira Brant), Minha Vida de Menina.
Palavra (En)cantada (2009),
documentário em longa-metragem que traça
um panorama da música popular no Brasil.
A alma da gente (2013), acompanha a
trajetória de adolescentes que participam do
projeto Corpo de Dança da Maré, coordenado
pelo coreógrafo Ivaldo Bertazzo.

1 Helena e Nonato Estrela (cinematógrafo) gravando para a HBO;
2 Durante filmagens de Meio Dia; 3 Com Michael Anderson

(cinematógrafo) na Nicarágua, filmando From the Ashes… Nicaragua Today;

4 No set de Vida de Menina, em Diamantina (MG); 5 Com Christine Burril,
gravando The Double Day.

Tipos urbanos
Parque da Juventude, instalado no terreno
da antiga Penitenciária do Carandiru

O arquiteto e publicitário José Roberto D’Elboux
busca nos detalhes das fachadas, em placas antigas,
monumentos e até lápides, aquilo que a maioria
não vê: a riqueza da tipografia de São Paulo

2

3

4

“Letras são algo que nos habituamos a ver de maneira
gráfica, bidimensional, e quando estão inseridas
na arquitetura, ganham uma nova dimensão.”

1 Edifício Marrocos (antigo Cine Marrocos), na região central
2 Detalhe de tipografia na Praça da República
3 Tipografia em estilo art déco na rua Conselheiro Crispiniano
4 Detalhe do edifício Cinderela, em Higienópolis

1

São Paulo revisitada
D’Elboux acredita que muita gente faz essa busca quando
viaja, em especial para outros países e culturas diferentes.
Fazer isso em São Paulo, entretanto, configura um desafio:
é tentar ver o que se esconde atrás do que é familiar. Um
breve causo: “É inegável a beleza da Estação da Luz, já a visitei várias vezes e passo em frente com alguma frequência.
Mas foi só na última vez que passei por lá que consegui reparar que, sobre algumas janelas da estação, a ornamentação é um lindo monograma com as iniciais SPR (São Paulo
Railway). São letras lindas, todas floreadas naquele estilo
vitoriano típico dos ingleses. Se você não olha com calma,
acaba não reparando que são letras.”
24

fotos: arquivo pessoal

Para fazer a curadoria dos belos tipos urbanos, D’Elboux
oscila entre uma busca programada e as surpresas que a
cidade traz — sim, porque muitos deles surgem na espontaneidade, nas caminhadas que ele faz como um cidadão
qualquer. Outras são caças pré-determinadas. “Descobri
que esse é um assunto que me fascina desde pequeno,
quando admirava as grandes letras do Estádio do Pacaembu. Então, muitas vezes, fui atrás de alguns letreiros que estavam na lembrança. Alguns existiam de fato, outros acho
que eram só imaginários” conta, descrevendo um pouco do
seu processo. Os cliques feitos pelo publicitário de 53 anos
não estão delimitados a uma época específica da cidade,
mas tendem a fazer parte da arquitetura mais antiga. “Já fiz
algumas incursões em cemitérios. São um mundo à parte.
Tenho interesse por coisas mais perenes, então, não registro pichações ou inscrições de caráter mais comercial”.
Seu olhar para aquilo que estava à vista, mas não era
visto, tem feito outras pessoas pararem para observar, por
exemplo, o nome de um edifício ou a placa de um monumento. Tanto que ele recebe colaboração em suas páginas
na internet, em especial no Facebook, cujo mural está sempre aberto para postagem. No Instagram, bastante gente
usa a #tipospaulistanos. Para 2015, o projeto é fazer um
livro, entre outras ideias. “Letras são algo que nos habituamos a ver de maneira gráfica, bidimensional, e quando estão inseridas na arquitetura, ganham uma nova dimensão.”

Rodrigo Pirim

A pé ou de bike, com o celular ou uma câmera profissional.
São esses os filtros utilizados pelo arquiteto e publicitário
José Roberto D’Elboux quando anda pelas ruas de São Paulo atrás de tipos paulistanos. Não, não se trata de personagens urbanos, mas de tipografia — letreiros e números em
prédios, painéis, lápides, placas e monumentos. Seu olhar
se voltou para essa peculiaridade quando, em 2008, estava
trabalhando em um pôster e resolveu usar como grafismo
números de casas e prédios encontrados pela cidade. Na
pesquisa de campo, flanando pelo centro da capital paulista,
notou a maneira como os nomes e outras informações de
alguns prédios antigos apareciam de forma integrada às suas
linhas arquitetônicas.
O que começou como um pôster deu lugar a uma pesquisa de pós-graduação na mesma Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (USP),
onde ele fez a graduação. A dissertação foi concluída em
2013, mas daí seu olhar já tinha novos filtros — e a cidade
nunca mais foi vista da mesma forma. Para dar continuidade ao tema, criou o projeto Tipos Paulistanos, com um site
(fora do ar para ser reformulado), uma página no Facebook
(facebook.com/tipospaulistanos) e um perfil no Instagram
(instagram.com/tipospaulistanos).

Outro caso emblemático aconteceu no prédio onde funcionava o antigo Banco São Paulo, hoje usado pela Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. Construído em 1938,
o prédio art déco tem linhas geométricas, detalhes em ferro
aparente, lustres feitos de alabastro e chão de mosaico esmaltado. Mas, por ter como vizinhos os famosos Martinelli
e Altino Arantes (Banespa), acaba passando despercebido.
“Ele tem um conjunto fantástico de letras em diversas técnicas na fachada, mas foi só depois de visitá-lo muitas vezes que descobri a mais incrível: estava descendo a 15 de
Novembro em direção à Praça Antonio Prado quando vi,
no topo do prédio, em uma empena lateral, as iniciais BSP
maravilhosamente ornamentadas em relevo”, conta. Em
uma visita ao interior do prédio, ele confirmou seu palpite
— além de ornamento, era um curioso luminoso formado
por diversos bulbos incandescentes, que ficavam atrás de
calotas de vidro que formam o interior dessas letras.
Para ver o que a maioria não vê, como faz D’Elboux, que
tal livrar-se dos filtros habituais — do carro, da pressa, do
desinteresse? É estratégia garantida para ganhar novas (e
belas) imagens da cidade.

No mundo virtual, podemos assumir

Quem é
NA INTERNET?

por maíra termero

fotos: shutterstock

A comunicação moderna
está mudando a maneira
como lidamos com nossas
definições de identidade

personalidades variadas – às vezes, parecidas com o que somos
na vida real; às vezes, personagens de pura ficção. É fácil lembrar
daquela figura tímida no dia a dia, mas que fica extrovertida nas
redes sociais. Ou pensar naquela pessoa contida que se revela
agressiva em comentários de portais e discussões em fóruns da
internet. Para os especialistas no assunto, estamos todos aprendendo a navegar nesses mares de um mundo que integra o chamado ciberespaço no cotidiano.
“A internet não traz nada de novo no comportamento humano”, afirma a psicóloga Rosa Maria Farah, coordenadora do Núcleo de Pesquisas da Psicologia em Informática da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). “Os comportamentos
que a gente observa no mundo virtual, apesar de surpreendentes,
muitas vezes têm a sua versão presencial. A principal diferença é
que na virtualidade essas atitudes ficam mais exaltadas, potencializadas”, avalia a especialista.
A pesquisadora Lídia Oliveira, membro do Centro de Estudos
das Tecnologias e Ciências da Comunicação (Cetac.Media) e professora na Universidade de Aveiro, em Portugal, concorda. “Nós
todos sempre fizemos, enquanto humanos, esse jogo das máscaras, das performances, conforme os contextos. Quando estou na
praia com amigos, por exemplo, faço coisas que não faria fora dali.
A encenação do eu ajustado ao contexto é uma marca dos sujeitos humanos. E é bom que as pessoas consigam fazer essa gestão
do eu em contexto”, afirma a especialista. Mais uma vez, não há
novidade alguma nas questões comportamentais. “A rede tem um
efeito amplificador: amplia fenômenos que já aconteciam.”

O perfil que alimentamos nas redes se distancia cada vez mais de um “eu real”, especialmente
quando as fronteiras entre real e virtual se rompem. “É muito complicado falar em identidade
virtual e fictícia”, avalia Cíntia Dal Bello, doutora
em Comunicação e Semiótica da PUC-SP. Em sua
dissertação de mestrado, Cíntia investigou a identidade nas plataformas virtuais. “No fundo, temos
várias identidades, ou fragmentos de identidade,
que brigam por um espaço de visibilidade. Eles ficam aguardando o momento de aparecer, numa
situação presencial ou na internet”, diz.
Mas o que faz da rede virtual esse território de
exageros e de comportamentos exacerbados? “A
internet cria um contexto sem contexto”, diz Lídia.
“Com a possibilidade de não ser reconhecida, uma
pessoa pode expressar dimensões de si que seriam
socialmente reprováveis”, explica. O anonimato das
redes – ou, cada vez mais, a sensação de anonimato
– serve de escudo e também de arma. “A sensação
de não ser identificado é um dos fatores que geram
essa exaltação”, opina Rosa. Para ela, há também
uma dificuldade na avaliação do alcance que as
ações na internet têm. “Muitas vezes, as pessoas se
comportam no virtual como se estivessem na sala
da própria casa. Agem como se estivessem na intimidade, quando na verdade estão se expondo para
o mundo”, afirma.

“As pessoas
se sentem mais
importantes, mais
sujeitos da própria
vida e da própria
história. Mas, no
fundo, estão se
oferecendo como
objetos para o
olhar do outro”
Cíntia Dal Bello, doutora em Comunicação
e Semiótica da PUC-SP

Cultura da exposição, mas com filtros
Essa avaliação fica mais difícil quando a exposição
é justamente o que é incentivado e esperado na
internet, principalmente nas redes sociais, com o
crescimento da cultura do selfie e da busca por seguidores e “fãs”. Nesse jogo de conquistar audiência,
é até aceito que nossa imagem se desconecte da
realidade. Os estudiosos desse tema falam que vivemos em uma era de simulacros. “Com os filtros
todos, não apenas manipulamos a imagem nos arrumando e maquiando para a foto, mas podemos
nos transformar numa atriz de Hollywood dos
anos 1950. Ficamos mais bonitas nas fotos, porque
estamos hiper-reais, com o ar midiático”, explica
Cíntia. “As pessoas se sentem mais importantes,
mais sujeitos da própria vida e da própria história.
Mas, no fundo, estão se oferecendo como objetos
para o olhar do outro.”
Por outro lado, as redes podem servir como
um bom espaço para exercitar aspectos de nossa
personalidade. É o que aponta a psicóloga Rosa
Maria Farah. Uma pessoa que tem dificuldade de
se comunicar frente a frente com alguém pode
descobrir, nas redes, uma habilidade escrita que ela
desconhecia. “Cultivar uma identidade virtual não
necessariamente representa uma cisão ou um desequilíbrio. Eu posso estar, com isso, ampliando a
construção do meu eu”, afirma.

Essa visão tem mudado até mesmo o modo como psicólogos
trabalham com a questão da identidade. “Tradicionalmente, na psicologia, sempre se falou que a condição de equilíbrio, saudável, é
a daquele indivíduo que se expressa de uma forma unívoca, sem
contradições. Atualmente, começa-se a se questionar isso. Ou seja,
quem disse que eu não posso conter em mim aspectos que aparentemente são contraditórios, e, não necessariamente isso é patológico, um desequilíbrio?”, questiona Rosa.
Tempo de transição
Estamos, certamente, numa transição. As relações entre as pessoas, mediadas pela internet, se transformam. “O perigo é quando o
sujeito transforma o outro numa mercadoria. Quando procuram
relações muito efêmeras, no fundo agarradas aos ‘eus de ocasião’:
para determinada ocasião, a pessoa faz uma apresentação de si que
visa apenas se relacionar com o outro como se fosse uma coisa, um
objeto de manipulação”, alerta Lídia.
As novas gerações são de vínculos frágeis. Porém, uma mudança
interessante, aponta Lídia, é como elas se apresentam nas redes. “Sinto
que não se escondem tanto atrás do anonimato. Eles têm uma presença pública. Mas, como usam o Facebook como rede social, eles são
eles: não estão atrás de um nickname, de um pseudônimo”, lembra.
“Comportamentos perversos sempre existiram, assim como
aqueles que se escondem atrás de identidades falsas. Mas as pessoas que tentam se conhecer de formas genuínas também são reais
desde sempre. A luz e a sombra sempre existiram e sempre vão
continuar a existir. Mas, agora, com um poder maior. Porque estamos em uma escala global”, conclui Lídia.

ENTRE ASPAS

A vida em sociedade exige jogo de cintura, uma boa dose de
gentileza e um profundo conhecimento daquilo que somos –
para o filósofo Mario Sergio Cortella é tudo questão de
manter a coerência entre nossos valores e objetivos
por Verônica Mambrini
caligrafia marina chaccur

onsultor, professor, filósofo, educador, palestrante, escritor, ex-monge.
Mario Sergio Cortella tem muitas
facetas. Ele é graduado em Filosofia,
mestre e doutor em Educação pela
PUC-SP, além de professor-titular da pós-graduação
em Educação na mesma universidade. Autor de diversos livros, comentarista na Rádio CBN, ele ainda
apresenta a série Diálogos impertinentes na rede
Sesc-Senac de televisão. Com tantos papéis a desempenhar, Cortella consegue olhar para dentro e
buscar os valores que adotou. E nos ensina: a vida em
sociedade exige traquejo. Nem sempre é possível ser
totalmente espontâneo e, muitas vezes, precisamos
nos submeter a determinadas regras sociais para sobreviver a certos ambientes ou, simplesmente, para
manter bons relacionamentos.
De acordo com o filósofo e educador, é tudo
questão de manter coerência entre valores e objetivos. Se um emprego demanda adotar posturas
com as quais intimamente não concordamos, cabe
a nós olhar para dentro e avaliar se é aceitável ou
não mantê-las. “Toda mentira gera sofrimento,
todo fingimento gera desgaste de energia. Em toda
pessoa que emula outra personalidade, esse sofrimento fica muito nítido e agudo. Fica claro que
há uma distorção de equilíbrio. Se pessoas psiquiatricamente saudáveis ficam desequilibradas, é um
aviso”, alerta o pensador. É esse indicador interno
que nos mostra o limite da máscara social: identificar se estamos fazendo o que desejamos ou se estamos agindo apenas para agradar os outros ajuda
a escolher a trilha mais adequada.

Perdas e ganhos
Nem sempre será possível aceitar os valores do outro, principalmente quando eles entram em choque
com os nossos, e quando nos é cobrado um engajamento, um “vestir a camisa”. Cada geração tem
seus próprios conflitos. Um jovem da geração Y, em
pleno desenvolvimento da carreira, tende a estar
muito mais focado em encontrar realização em um
trabalho que transforme o mundo e esteja alinhado
com seus valores pessoais do que no salário no fim
do mês. “Não existe escolha sem abdicação. Não
tem decisão sem perda. Escolha não significa ter
tudo, é decidir o que se vai deixar de lado”, lembra

o professor-filósofo. Logo, é possível ter uma vida
e uma carreira alinhadas com verdades interiores,
mas as recompensas financeiras ou os frutos dessas escolhas serão diferentes. “Como só tenho uma
vida pessoal, tudo que está na minha vida, seja trabalho, lazer, religião ou política, é objeto de escolha. Não há como não fazer escolhas. Sartre já dizia:
‘o ser humano é um ser condenado a ser livre.’”
Até certo ponto, os filtros sociais nos ajudam, mas
quando chegamos ao limite, não há nada de errado
em aceitar determinadas perdas, é questão de se
manter íntegro com os próprios valores. “Se existe
um grande conflito, não há como conciliar. Quem
aceita, vira cúmplice. Se me deparo com situações
que não concordo, costumo me retirar. Isso pode gerar perdas, mas não existe escolha sem perda. Não
existe escolha que gere tranquilidade, sempre gera
perturbação no ambiente”, explica o filósofo.
Não há receita de bolo: apenas olhando para dentro e refletindo diariamente sobre o que fazemos e
por que fazemos será possível encontrar quem somos de verdade. “Ninguém nasce pronto, completo.
Muita gente prefere viver de maneira turbulenta para
não ter de meditar, de modo a justificar as escolhas,
quase como se alguém obrigasse você a viver assim.
Mas, no fundo, são sempre escolhas pessoais. As
estruturas orientam nossas escolhas, mas não as determinam. Não é porque o casamento está em crise
no Ocidente que o meu tem de estar”, compara.
É possível viver uma vida mais autêntica, com
menos filtros, e mais espontaneidade. Há ambientes que podem ser hostis a essa escolha, mas cabe
a cada um calcular perdas e ganhos. Demonstrar
sentimentos e até se permitir chorar pode não ser
bem-visto no ambiente corporativo, por exemplo,
mas quem não compactua com o comportamento
padrão do mundo do trabalho pode escolher outros caminhos. O importante é que a escolha reflita
uma decisão pensada. “Refletir por que se faz as
coisas é sinal de inteligência. A vida automática é
pequena”, finaliza o filósofo.

“Não existe escolha
sem abdicação. Não tem

Escolha não significa
ter tudo, é decidir o que se vai
deixar de lado”

Gigi Kassis

Isso significa que, sim, é possível lidar com situações em que estamos nos desagradando. “Em certos momentos, é obrigatório. Gentileza pressupõe
escolher, às vezes, o que não nos agrada por inteiro”,
diz Cortella. Mas se desagradar o tempo todo, entretanto, faz mal à saúde. No outro extremo está o super-honesto, aquele que faz mal à saúde dos outros.
“Não dá para ser franco o tempo inteiro. Não pode
ser um exercício cotidiano, isso rompe a convivência
gentil”, diz. Franqueza só é boa quando é solicitada.
O fato é que seja lá qual a postura que adotamos, ela
sempre dirá muito sobre o que somos. E é preciso
estar em paz com essa escolha. “A persona que você
cria para lidar com uma situação também é você. Ser
cínico ou hipócrita é uma escolha.”
Diante disso, é preciso escolher nossas batalhas.
Vale a pena estragar o clima em uma reunião familiar rebatendo duramente um comentário racista? E
azedar a boa convivência no escritório entrando em
debates de política que podem levar a discussões e
brigas? “Diferenciar aceitação e compreensão é algo
decisivo na vida”, explica Cortella. “Compreender o
machismo ou o racismo não quer dizer que eu os
aceite. Pode ser que eu aceite a convivência com um
reacionário em nome da democracia, ou aceite a
convivência com alguém que seja contrário à religião
que eu pratico em nome da liberdade religiosa.”

Filósofo e escritor, Cortella tem mestrado e
doutorado em Educação, é professor-titular da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(PUC-SP) e professor-convidado da Fundação
Dom Cabral. Palestrante, colunista, escreveu,
entre outros livros, Não se desespere! Provocações
Filosóficas (Vozes), Vida e Carreira: um equilíbrio
possível?, com Pedro Mandelli (Papirus) e Viver
em Paz para Morrer em Paz: Paixão, Sentido e
Felicidade (Versar/Saraiva).

infográfico

A força que

vem do sol

Sol, luz, ação!

Durante a exposição solar, os raios
UVB penetram na epiderme, a camada
mais superficial da pele, e produzem
uma reação fotoquímica cujo resultado
é a produção de vitamina D. Ela cai na
circulação sanguínea e passa por uma
ativação no fígado e, posteriormente,
no rim. É somente após passar por essas
etapas que ela executa suas ações:
aumentar a absorção de cálcio e fósforo
no intestino e estimular a mineralização
dos ossos e a função muscular.

por Priscila Dadona ilustração unitri

Ela é responsável pela saúde dos
ossos e músculos – sem ela, não
conseguiríamos nem ficar em pé,
nossos ossos e dentes seriam frágeis
e não teríamos força muscular
adequada. Ela também é importante
para a imunidade e pode ser um fator
de proteção para alguns tipos de
câncer. A responsável por essas ações
é a vitamina D, cuja função é aumentar
a absorção de cálcio e fósforo no
corpo. Diferente de outras vitaminas,
a D é a única que pode ser produzida
pelo organismo. Embora esteja
presente em alguns alimentos,
sua origem principal vem de
um hábito simples: tomar sol.
“A vitamina D funciona como um
hormônio pelo fato de ser produzida
num local do corpo e agir à distância
em outros órgãos”, compara
Patricia Dreyer, endocrinologista
do Fleury Medicina e Saúde.

Sem filtro

Para produzir vitamina D, o ideal é tomar sol sem
filtro solar com o máximo de partes do corpo
expostas por pelo menos 20 minutos ao dia.
O sol do início da manhã e do final da tarde
produzem menos vitamina D que o horário de pico,
entre 12 e 14 horas. Porém, esse é justamente o
horário proibido pelos dermatologistas pelo maior
risco de câncer de pele. Se o uso de protetor solar,
por um lado, é fundamental para a saúde da pele,
por outro, é uma barreira que impede a ação dos
raios UVB. Segundo Patricia, o bom-senso deve
prevalecer: o excesso de sol é ruim, mas
em quantidade moderada pode ser saudável.

UVB

Além do sol

Alguns alimentos são ricos em vitamina
D, como os peixes gordurosos, os
cogumelos secos e o óleo de fígado de
bacalhau. Mas seria preciso consumir
uma quantidade grande para suprir a
necessidade do organismo. Já o sol é
responsável por até 90% da vitamina
que o corpo recebe. “O salmão, por
exemplo, é rico em vitamina D, mas não
as espécies criadas em cativeiro, que
possuem uma quantidade bem menor
da vitamina”, diz Patrícia.

Vida Moderna

A chance de deficiência de vitamina D
aumenta com o estilo de vida
moderno, especialmente nos grandes
centros, onde as pessoas ficam
o dia todo em locais fechados, sem
contato com o sol. Mesmo quem
mora em regiões ensolaradas, como
cidades litorâneas, pode ter deficiência
da vitamina pelo simples fato de
trabalhar o dia inteiro em ambientes
fechados e não ter praticamente
contato com o sol.

Cuidado: frágil

Em adultos, a carência da vitamina D
não provoca sintomas, mas leva
à perda óssea, que pode ser
silenciosa e se manifestar apenas em
pessoas com mais idade, na forma
de fratura, por aumentar o risco de
osteoporose. Pode, ainda, reduzir a
força muscular e aumentar o risco de
quedas, especialmente em idosos.
Em crianças, a deficiência severa da
vitamina pode levar à alteração do
crescimento e da mineralização
óssea (raquitismo). Vale lembrar
que a única forma de saber se existe
deficiência de vitamina D é dosar
sua quantidade no organismo
por meio de exame de sangue.

RIM

FÍGADO

máx. 1h

mínimo
20 min.

O sol é responsável por até

Percentual de pessoas com
carência da vitamina D

20% a 40%

da

vitamina D que o corpo recebe

60%
dos idosos internados
em asilos ou acamados.

Em pílulas

Faz tempo que não vê o sol? Não se desespere. De acordo com Patricia, a
suplementação substitui a necessidade de sol obrigatória em pessoas com deficiência
de vitamina D. Outra solução é enriquecer alimentos com a vitamina. “Países como
a Holanda, por exemplo, adicionam vitamina D a alimentos como o leite para evitar
a deficiência numa população que tem poucos meses de sol ao longo do ano.”
Confira um vídeo exclusivo sobre o assunto com a endocrinologista
Patricia Dreyer no site fleury.com.br/saude-em-dia

Na casa de Maristella
Martins, as crianças
podem tudo: ver TV, assistir a filmes
de terror, usar o tablet.

ou não pode
Proteger, educar, ensinar: filtros e limites têm seus papéis na
educação e são fundamentais para formar adultos autônomos
por verônica mambrini
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São os filhos Carllos, de 11 anos, e Victor, de 8, que colocam
os próprios limites. “Quiseram ver O exterminador do futuro
e acharam violento. Não quiseram assistir à segunda parte.
Eles mesmos aceleram os trechos que não acham adequados à faixa etária”, conta a diretora de escola.
Mas permitir que os filhos façam as próprias escolhas
pede muita atenção e supervisão dos pais. “Educação boa
começa cedo, com foco no amadurecimento com opção, escolha. Optar é escolher um só e dizer não para um monte de
coisas”, diz a neuropedagoga Maria Irene Maluf, especialista
em Psicopedagogia e Educação Especial.
Maristella já foi mais superprotetora, mas tenta mudar.
“A vontade é de colocar numa redoma, mas eles têm de
aprender a encarar o mundo”, afirma. Mesmo experiências
como a morte da avó e o sumiço da gatinha de estimação
da família foram vividas intensamente, mas de forma adequada à idade. “Não há assunto que você não possa abordar.
Mas precisa falar na medida em que a criança entenda”, explica Luciana Barros de Almeida, presidente da Associação
Brasileira de Psicopedagogia.

“As
proibições
têm de ter
uma razão
e uma

!

justificativa.
Tudo tem
de ter um
valor
imbuído”

Maria Irene Maluf, neuropedagoga

.

Aprender a filtrar
Para dar liberdade aos filhos, é fundamental preparo prévio
e monitoramento. “Proibir não é recomendado. É preciso
conscientizar a criança sobre o que não é saudável”, diz
Luciana. Os filtros devem ajudar os pequenos a progressivamente darem conta da própria vida e construírem sua
autonomia. Senão, trata-se de superproteção.
Maria Ângela Barbato Carneiro, professora da Faculdade de Educação da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (PUC-SP), afirma que os pais devem assumir claramente o papel de supervisores, inclusive deixando o filho
errar de vez em quando. “A chance de acerto é maior no
pai que observa e eventualmente interfere do que aquele
pai que ignora. Observar é uma coisa, largar é outra. Deve-se respeitar a capacidade da criança de resolver a situação.
Senão, esse filho nunca vai crescer”.
Muita tela, pouco foco
Alice, 7 anos, e Thomás, dois anos mais novo, adoram ver
TV e brincar com o tablet. Para a experiência ser produtiva,
o pai, o sociólogo Fabrízio Rigout, colocou regras. “Televisão, só se for por, no mínimo, uma hora e meia. Acho que
é o tempo mínimo para desenvolver concentração. Quero
que eles tenham capacidade de ver um filme inteiro. O iPad
é a sensação entre as crianças: ganha de qualquer coisa”,
diz o sociólogo, que prefere variar os estímulos e incentiva
a brincar no quintal, andar de bicicleta e compartilhar tempo com os amiguinhos. No acesso à internet, ele faz questão de acompanhá-los para dar sugestões de assuntos aos
quais talvez não chegassem sozinhos.
Segundos os especialistas, até os 5 anos, a criança é totalmente incapaz de fazer filtros sozinha. Dali até os 12 anos,
é ideal que os pais tenham acesso às senhas de e-mail e redes sociais que a criança usa e que ela seja supervisionada.
“O problema é que os pais não conseguem ter tempo para
ficar com as crianças e delegam a educação a canais infantis,
entregam o filtro para terceiros”, alerta Maria Irene Maluf.
A orientação é mesmo selecionar e limitar o tempo que
os filhos têm para ver TV, jogar vídeo game ou ficar na internet. A idade mínima para ter telefone celular é entre 10 e
12 anos, dependendo das necessidades da família.

Controle parental a um

clique

Aplicativos e ferramentas
ajudam a limitar o conteúdo
acessado no celular e no
computador.
Kaspersky parental control:
Disponível para iOS e Android, filtra a
navegação na web e é gratuito.

Espelho coberto
Tudo é feito para preservar Sophia, que tem quase 5 anos,
na casa da nutricionista Mônica Gusmão. A primeira vez que
a criança se sentou para assistir à televisão foi aos 2 anos e
meio, e ela ainda não tem acesso ao computador. “Ela se interessa, mas não gosto que ela fique hipnotizada, vendo a tela.
Quero preservá-la enquanto dá”, diz Mônica, que faz questão
de dar explicações simples para a filha sobre as restrições.
Maria Irene Maluf reforça que a criança tem de entender
que o filtro é para o bem. “Ela vê que os pais não voltam
atrás e que estão tranquilos com a restrição. As proibições
têm de ter uma razão e uma justificativa. Tudo tem de ter
um valor imbuído”.
Restringir algumas coisas, na visão de Mônica, abre espaço
para viver melhor outras. “Quero que ela tenha uma infância
com pé na terra e menos brinquedos eletrônicos”, explica. Sophia teve uma fase em que só queria ver TV. “É como se a imaginação dela fosse desligando. Agora, sinto que melhorou.”
A determinação do que pode ou não pode é feita pela
própria observação da filha. “Uma época, ela começou
a pirar com o espelho do banheiro, fazer poses. Eu não
conseguia nem escovar os dentes dela. Ela é muito pequena para tanta imagem de si mesma. Cobri o espelho
com desenhos que mudamos a cada estação do ano”,
conta. Segundo a psicóloga Luciana, o termômetro para
avaliar se o filtro está pesado também é a própria criança.
“Quando ela começa a se queixar muito das proibições,
os pais podem flexibilizar um pouco”, conclui.

Family Guardian: Para smartphones,
controla conteúdo na navegação,
bloqueia contatos, tem alarme de
pânico e permite seguir a localização
dos filhos. Para Android, gratuito.
Smylesafe Parental Control:
Para iOS e Android, filtra o conteúdo
e dispara alarmes por e-mail quando
o usuário tenta acessar páginas
bloqueadas. Não tem versão gratuita.
Net Nanny: Navegador que controla
os conteúdos acessados e gerencia os
aplicativos permitidos em dispositivos
móveis. Versão de teste gratuita.
KidMode: Bloqueia itens como
acesso a e-mail ou ligações
telefônicas. Disponível para Android
e iOS. Gratuito.
Vídeos na internet: O YouTube
e o Netflix possuem ferramentas
de filtro próprias. Nas configurações,
é possível selecionar controles
parentais mais detalhados.
Sites de busca: O Google e o
Yahoo! também têm mecanismos
de filtro e controle parental.

esquecer é
fundamental

Ter memória
seletiva é normal.
Afinal, nosso HD
interno, o cérebro,
não foi feito para
armazenar todas
as informações
e estímulos.
por Débora Rubin
fotos kris knack

Daniela Pereira de Sousa

Luis Zanin

ELOGIO DO ESQUECIMENTO
Bertolt Brecht
Soa como magia. Pontas soltas se juntam em sinapses
que reúnem informações do passado e referências do
presente. Mas é ciência pura, embora difícil de explicar.
Os estudos relacionados ao cérebro e à memória são
muito recentes. O que já se sabe é que a forma como
a memória se desenrola é complexa — envolve muitas
áreas, mecanismos e ações como atenção, capacidade de evocar informações armazenadas, qualidade do
sono e questões emocionais. “O cérebro trabalha com o
que é relevante emocionalmente para cada indivíduo e
sempre dentro de um contexto”, resume o neurologista
Márcio Balthazar, da Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp). “Ele é evolucionista, só guarda o que interessa para sua própria sobrevivência”, completa.
Os mecanismos da memória
Para ajudar na seleção da memória, há uma série de
mecanismos. Um deles é o estado de atenção. Outro, a
motivação. “Não prestamos atenção a tudo igualmente
e nem nos interessamos por tudo”, lembra o neuropsicólogo Orlando Bueno, da Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp). “Codificamos melhor coisas que nos
dizem respeito e sobre as quais temos já algum repertório, além de coisas que nos parecem curiosas no momento ou que reputamos como importantes”.
O poema Elogio do Esquecimento, do dramaturgo
alemão Bertolt Brecht, é uma ode às benesses da memória seletiva. A frase final, “A fraqueza da memória dá
força ao homem”, praticamente sintetiza o que Márcio
Balthazar chama de cérebro evolucionista. E olha que
Brecht é de um tempo em que não havia internet ou
WhatsApp — o fluxo de informações era assombrosa42

mente menor que o de hoje. Ainda assim, naquele início
de século 20, Brecht já questionava como é possível seguir adiante se ficarmos presos a situações presentes.
Pode soar contraditório, mas ele já avisava: deixe para
trás o que se viveu para que se viva mais.
Parece um mecanismo perfeito, que elimina lembranças amargas, informações fúteis e mantém apenas o
que interessa. Por que, então, algumas pessoas têm tanta dificuldade de esquecer traumas? “Talvez, ainda pensando no cérebro evolutivo, essas memórias não sejam
tão irrelevantes assim. Traumas geram medo, que serve
como aviso para que uma situação não se repita”, opina
Márcio. Já Orlando lembra que traumas como situações
de guerra, em campos de concentração ou tortura podem
produzir memórias traumáticas vívidas e permanentes.
O oposto também ocorre – a amnésia psicogênica de fases da vida ou dificuldades de construir memórias novas.
Mentes sem lembranças
Ninguém sabe precisar o que aconteceu com Daniela
Pereira de Sousa, de 28 anos, após uma cirurgia para
tirar um tumor no timo, entre o pulmão e o coração, há
dois anos. Ela teve um apagão. “Do dia da cirurgia até
uns seis meses depois, não me lembro de nada”, conta
a analista de controladoria. “O que sei é o que me contam.” Quando a psicóloga perguntou se Daniela queria
recordar desse período, ela logo respondeu: não. “Então não precisa”, disse a terapeuta. Após o apagão, a
analista nunca mais teve problemas de memória.
Se Daniela não quer se lembrar – como no filme
Brilho eterno de uma mente sem lembranças, em que
os protagonistas testam um método de apagar me-

mórias indesejadas do cérebro –, Luis Zanin, de 31
anos, tenta impedir o esquecimento. A ansiedade e
a pressa do dia a dia estão fazendo com que ele se
esqueça de coisas fundamentais. “Perco datas, e esquecer algum documento ou objeto está ficando mais
comum. Mas o que mais incomoda é esquecer ideias,
perder o fio da meada no meio da conversa”, diz Luis,
pequeno empresário e professor. Ele atribui o problema ao estresse e ao excesso de atividades e informação. “É clichê, eu sei, mas somos bombardeados por
todo lado. Fico perdido no que tenho de guardar. Tudo,
de certo modo, é essencial.”
Como nem tudo é tão essencial assim, nosso cérebro sabe reagir aos excessos. Intuitivamente, o próprio
empresário começou a mudar hábitos e a buscar métodos para lidar com essa avalanche de dados. “Faço
desde coisas simples, como anotar tarefas, até gravar
no celular algumas ideias assim que elas nascem.
Para evitar esquecer objetos, a tática é deixar tudo junto
ou duplicar algumas coisas como carregadores de
notebook e celular”, conta. Agora, antes de marcar
um compromisso, ele olha a agenda. Durante reuniões, anota pontos principais. E, para manter o foco
nos compromissos da semana, repassa a agenda do
dia seguinte na noite anterior e no banho da manhã,
novamente, só por garantia. Ainda que aflito com as
armadilhas de um cérebro tão jovem, Luis reconhece
que esquecer, às vezes, pode ser vantajoso. “Quando
esqueço como fazer algo, faço diferente e sai melhor
que o esperado!”.
Portanto, se você esqueceu aquela ideia genial, não
se preocupe tanto assim: ela poderá voltar lapidada.

Bom é o esquecimento, senão
como se afastaria o filho da mãe
que o amamentou?
Que lhe deu a força dos membros
e o impede de experimentá-la.
Ou como deixaria o aluno o professor
que lhe deu o saber?
Quando o saber está dado o aluno
tem de se pôr a caminho.
Para a velha casa, mudam-se os
novos moradores.
Se os que a construíram ainda lá
vivessem, a casa seria pequena demais.
O forno esquenta. Já não se sabe
quem foi o oleiro. O plantador
não reconhece o pão.
Como se levantaria pela manhã o
homem sem o deslembrar da noite
que desfaz o rastro?
Como se ergueria pela sétima vez
aquele derrubado seis vezes para lavrar
o chão pedregoso, voar o céu perigoso?
A fraqueza da memória dá força
ao homem.

Filtros
do bem
Os rins são órgãos essenciais para a vida.
Apesar da sua importância, apenas nos preocupamos
quando sua saúde já pode estar comprometida,
já que suas deficiências são silenciosas.
por Priscila Dadona
ilustração heitor missias

Quando você acorda, a primeira coisa que sente ao abrir os
olhos é que precisa ir ao banheiro. Mesmo sem perceber,
dois pequenos órgãos localizados logo abaixo das costelas, que mais parecem grãos de feijão gigantes, estiveram
trabalhando durante a noite toda: os rins. Silenciosamente, enquanto você dormia, eles filtraram todo o líquido que
ingeriu no dia. Esse trabalho é feito 24 horas, sete dias por
semana. Sem paradas, sem folga. Incansáveis, eles são capazes de filtrar de 1,5 mil a 2 mil litros diariamente.
Explicando de uma forma simplista, os rins têm duas
funções básicas: reter substâncias essenciais para o funcionamento do organismo e eliminar as indesejadas, as chamadas toxinas. “São como filtros, só que ao contrário. Eles
retêm a substância boa e eliminam as ruins”, resume José
Carlos Cezar Ibanhez Truzzi, urologista do Fleury Medicina
e Saúde. Mas a função dos rins não se resume a separar elementos bons dos maus, eles têm outros papéis essenciais
para nossa vida. Um deles é induzir a eritropoetina, hormônio que estimula a médula óssea a produzir glóbulos vermelhos. Outra tarefa nobre é controlar a pressão arterial.
Todo líquido ingerido é imediatamente transportado
para o sangue que, por sua vez, passa pelos rins para ser
filtrado. O sangue é “tratado” por pequenos filtros, os nefrônios, cuja tarefa é separar a água, os sais e as matérias
residuais. O líquido filtrado é composto de água e sais como
sódio, cálcio, fosfato e magnésio. Essas matérias do bem
são enviadas de volta à corrente sanguínea para abastecer
os outros órgãos. O restante, o líquido do mal, com as toxinas, é transportado para a bexiga em forma de urina e é
eliminado. “Nesse líquido, só tem o que o organismo não
precisa”, afirma Nairo Sumita, médico patologista clínico e
assessor da Bioquímica Clínica do Fleury Medicina e Saúde.

Em silêncio
Apesar da sua importância vital, as doenças crônicas dos
rins são silenciosas e, muitas vezes, quando se percebe que
algo está errado, o problema já está em um estágio avançado. De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia
(SBN), um em cada dez brasileiros tem problemas nos rins.
Esse porcentual pode aumentar de 30 a 50% em pessoas
acima de 65 anos.” Quando há uma diminuição da filtragem,
os sintomas aparecem em uma fase muito tardia. Uma das
maiores preocupações médicas é tentar a detecção precoce
de doenças que ainda não se instalaram”, afirma Nairo.
O cál culo renal ou pedra nos rins é uma formação de
sais que solidificam. Embora isso ocorra por uma série de
fatores, uma boa ingestão de líquidos pode ajudar a evitar
o problema. “O cálculo renal só é percebido se ele se deslocar. Nesse caso, o paciente sente uma forte dor, o que o
acaba levando ao médico”, diz Truzzi, citando outros problemas que afetam o rim, como o diabetes.

De bem com

os rins

Para saber se os rins estão funcionando bem, dois exames de sangue
são fundamentais: o de creatinina e o de ureia. “A creatinina, por exemplo,
não é produzida pelos rins, mas oriunda da atividade muscular. Ela precisa
ser eliminada do organismo e quando o rim perde essa capacidade, há a
elevação da creatinina no sangue, o que pode indicar alguma insuficiência
renal”, afirma Nairo. Além dos exames, recomenda-se observar a
quantidade de vezes que vamos ao banheiro urinar: o ideal é de 3 a 4 vezes
ao dia. “Quando a urina está mais escura significa que a quantidade de água
ingerida está abaixo do ideal”, afirma o médico. O abuso do sal é
maléfico porque aumenta o volume de líquido no sangue e, quanto mais
líquido na corrente sanguínea, maior a pressão arterial. Tabagismo,
obesidade e diabetes também são fatores de risco para as doenças renais.
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O que você faria

se soubesse

Medicina em

ter chances

de desenvolver

uma doença

bem antes de surgir

qualquer sintoma?

atos

Testes genéticos, participação do
paciente e tratamentos preventivos
estão tornando a ciência mais
personalizada e eficiente do que nunca
por Verônica Mambrini
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E se você pudesse saber a eficácia e o impacto de cada tratamento de
acordo com a sua genética e, assim, escolher o melhor para você antes
de ter de testá-los? Não, não se trata de uma trama de ficção científica. E
nem de uma sofisticada medicina para pouquíssimos eleitos. A medicina
do futuro já chegou e está se tornando cada vez mais acessível.
Impulsionado pelo rápido avanço na genômica, esse modelo, segundo Daniella Kerbauy, diretora médica do Grupo Fleury, é conhecido como os 4 P’s da medicina: personalizada, preventiva,
preditiva e participativa. Ou seja, é a forma de nomear a medicina que usa recursos tecnológicos como mapeamento genético, foco
na prevenção e a participação ativa do paciente, resultando em um
atendimento totalmente personalizado.
A médica sênior do Fleury Medicina e Saúde, Giselle Mello, explica
que essa abordagem personalizada se apoia principalmente em mapas genéticos, que indicam como cada organismo responde ao ambiente e a tratamentos. A atual geração de sequenciadores de DNA
garante testes mais baratos e com resultados rápidos — e muitos deles
já estão disponíveis no Brasil. Resultados que levavam semanas saem
em pouco mais de um dia, por exemplo.
O mapeamento do genoma abre caminho também para o desenvolvimento da farmacogenética, com tratamentos específicos e feitos
sob medida para cada pessoa — e não mais para cada problema — com
compreensão mais plena dos processos biomoleculares das doenças.
Em conjunto com testes moleculares que detectam como cada organismo responde a determinado medicamento, é possível oferecer
tratamentos altamente personalizados. “Dois pacientes com o mesmo
tipo de leucemia podem responder de forma diferente ao mesmo medicamento. E, hoje, já podemos testar para saber qual a melhor escolha para cada um”, explica Daniella.

Daniella Kerbauy

“ Vo cê o l h a p a r a o co n te x to
do paciente e pode mudar o futuro
d e l e ”, d i z D a n i e l l a
Essa abordagem é preditiva ao indicar a probabilidade de determinadas doenças se manifestarem. Já é possível prever as chances
de desenvolvimento de centenas de doenças, entre elas câncer, Alzheimer, hipertensão e diabetes. No Fleury, há exames moleculares
como os de fibrose cística, síndrome de X-Frágil (doença genética
causadora de deficiência mental), BRCA 1 e 2 (para câncer de mama
e ovário hereditários), ataxia espino-cerebelar e doença de Huntington (doenças neurodegenerativas), além do teste CGH Array,
que detecta perdas e ganhos no genoma completo.

Trabalho em conjunto
Com informações e probabilidades mais precisas em mãos, médico e
paciente podem tomar decisões conjuntas. O paciente é participativo e
tem voz ativa no próprio tratamento. “Hoje, ele é mais informado, tem
acesso a muitos dados, e é responsável pelo sucesso do tratamento
em muitos casos”, diz Daniella. Ela cita o exemplo do diabetes, em que
o paciente se monitora e é responsável por escolhas de estilo de vida,
o que tem impacto direto na sua saúde. “O paciente tem de ter voz. O
conceito de medicina participativa vem ganhando corpo desde o ano
2000 e é um caminho sem volta”, acredita Giselle.
A prevenção ganha ainda mais importância nesse contexto e passa
a ter resultados muito concretos, já que o médico, com a ajuda do próprio paciente, tem mais subsídios para pensar em como vai proceder.
“Você olha para o contexto do paciente e pode mudar o futuro dele”,
diz Daniella. Seja uma simples mudança de dieta para evitar uma hipertensão, seja jamais fumar — no caso de um paciente com alta probabilidade de desenvolver um câncer de pulmão — ou até mesmo uma
mastectomia preventiva, como fez a atriz Angelina Jolie ao descobrir
que tinha mais de 80% de chances de desenvolver câncer de mama.
“Além de todos esses benefícios, a nova medicina desonera o sistema e os próprios custos com saúde da pessoa. Muda a trajetória do
paciente. Quanto vale evitar uma cegueira por diabetes?”, questiona
Daniella. “Com essa abordagem, a cadeia de valores é mais
eficiente. Ajuda a ver a saúde
de forma menos fragmentada”.
No Fleury, os resultados dos
exames são analisados de forma integrada por equipes especializadas. “É fundamental
uma equipe médica que saiba
interpretar as informações. Se
não, você entrega ao paciente
algo sem valor”, diz a diretora.
“A equipe ajuda a consolidar
as centenas de informações
médicas num contexto clínico,
para oferecer os melhores cuiGiselle Mello
dados a cada pessoa”, finaliza.

“O conceito de medicina participativa vem ganhando
c o r p o d e s d e o a n o 2 0 0 0 e é u m c a m i n h o s e m v o l t a ”,
acredita Giselle

Os trabalhos do artista plástico David Magila têm início a partir de fotografias
ou desenhos de observação próprios, em lugares como portos, marinas,

endereços

surpreender é

estaleiros e armazéns, que são transformados em pinturas e elevam a
discussão para a pureza e a autenticidade entre a imagem e a matéria.

São Paulo – Capital
NOVA
Unidade Braz Leme
Av. Braz Leme, 2.011 – Santana
Acesso pela ponte da Casa Verde
Sentido centro/bairro, lado esquerdo
Unidade Campo Belo
Av. Vereador José Diniz,
3.457, 2o andar – Campo
Belo Medical Center
Continuação da Av. Ibirapuera,
esquina com a R. Pascal.
Unidade Chácara Klabin
Av. Pref. Fábio Prado, 538 – Chácara Klabin
Próxima à estação de metrô Imigrantes
(Linha 2 – Verde).
Unidade Higienópolis
R. Mato Grosso, 306
1a sobreloja – Higienópolis
Localizada no Higienópolis Medical Center,
atrás do Cemitério da Consolação,
altura do 1.800 da R. da Consolação.
Unidade 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 no 200
(Hospital Santa Catarina)
Próxima à estação de metrô
Brigadeiro (Linha 2 – Verde).

NOVA
Unidade Ponte Estaiada
Av. Jornalista Roberto Marinho,
85, Térreo – Brooklin
Edifício Tower Bridge Corporate
Próxima à Ponte Estaiada, ao lado do Hilton,
acesso único pela Av. Roberto Marinho
(não há acesso pela Av. das Nações Unidas)
No mesmo prédio, no 1º andar, funciona o
Centro Integrado Cardiológico e Neurovascular

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 Rochaverá-Morumbi
Av. Chucri Zaidan, s/no,
Edifício Rochaverá Corporate Towers –
Vila Cordeiro. Ao lado dos shoppings
Morumbi e Market Place
Paralela à Av. das Nações Unidas.

Unidade 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 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 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 Shopping Jardim Sul
Shopping Jardim Sul – loja 317
piso 2 – Vl. Andrade
Av. Giovanni Gronchi, 5.819
Em frente ao Carrefour.
Unidade Vila Nova Conceição
Avenida República do Líbano, 990 – Ibirapuera
No quarteirão entre as ruas Prof. Filadelfo Azevedo
e Lourenço Castanho, a 200m da Eye Clinic.
Sentido centro/bairro: lado direito.
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.
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Unidade Campinas
Av. Aquidabã, 747 – Centro
Em frente à Microcamp, próxima
ao Bosque dos Jequitibás.

Unidade São Bernardo do Campo
Av. Professor Lucas Nogueira
Garcez, 666 – Centro
Seguindo pela Rod. Anchieta no sentido
São Paulo/Santos, utilizar a saída 18B.
Ao final do viaduto, manter-se à direita, no
sentido centro de São Bernardo do Campo.
Seguir pela Av. Professor Lucas Nogueira
Garcez (sentido bairro/centro) até visualizar a
Unidade do outro lado da avenida, ao lado do
Pavilhão Vera Cruz. Entrar à direita na R. Banda
e fazer o contorno à esquerda até cruzar a
Av. Professor Lucas Nogueira Garcez.
A unidade fica em frente à Igreja Santíssima
Virgem e a uma concessionária da Toyota.
Unidade 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 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
Serviço disponível nas cidades nas quais o
Fleury tem unidade e também em localidades
como Osasco, Granja Viana, Diadema, Santos,
São Caetano, Jacareí, São José dos Campos e
Sorocaba, entre outras. Para mais informações,
consulte www.fleury.com.br/exames-e-servicos
ou entre em contato com a nossa Central de
Atendimento ao Cliente.
Central de Atendimento
ao Cliente 24 horas
São Paulo e localidades com DDD (11):
3179-0822 ou 30-FLEURY
Outras localidades: 0800-704-0822

