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Fim do vício

Aprenda técnicas para
parar de fumar e ter uma
vida mais saudável

Coração,
uma central
de emoções

Os sentimentos mexem
com um dos órgãos mais
importantes do nosso corpo.
Saiba como cuidar dele

Vila da Saúde

Fleury abre nova unidade
para crianças

editorial
Cuidando da

saúde do coração

Coração,

sua saúde

o
THINKSTOCK

O ditado diz que prevenir é melhor
que remediar, mas como colocar isso em prática,

14

centroavante parte do meio-

emoções intensas podem ser de fato

campo, recebe a bola do

perigosas nessas situações”, explica

companheiro em boa posi-

Paola Smanio, cardiologista do Fleury.

ção, dribla três adversários

Mas o contrário também é verda-

e invade a área. O goleiro é seu últi-

deiro: as emoções podem fazer bem a

mo obstáculo até o gol, que pode ser

esse incrível órgão. Elas são das mais

o que vai decidir o vencedor da parti-

variadas origens e seus efeitos variam

da. O atacante chuta e..., não importa

de pessoa a pessoa. O futebol, uma bri-

a conclusão da jogada: a esta altura, o

ga no trânsito, o estresse do trabalho,

torcedor apaixonado já está de pé, aos

a alegria de reencontrar um amigo de

berros, roendo as unhas, exasperado!

infância, o nascimento de um filho,

No organismo dele, o lance provoca ex-

a descoberta de uma nova paixão ou

citação semelhante. A glândula suprar-

o aniversário de 80 anos da avó, tudo

renal libera uma descarga de adrenali-

isso, mexe com o coração. “Quando as

na, aumentando a frequência cardíaca e

emoções são prazerosas e de baixa in-

a pressão arterial. Justamente por isso,

tensidade, levam à sensação de bem-es-

aumenta o risco de acidentes vascu-

tar. Mas, se forem intensas ou mesmo

lares – cerebrais e cardíacos – entre

brandas mas angustiantes, podem ser

aqueles com alguma predisposição. “As

prejudiciais, devido ao estresse excesSAÚDE EM DIA
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em nosso cotidiano? Muitas vezes, não é fácil, mas é
preciso tentar. E é isso que esta edição de Fleury Saúde
em Dia quer mostrar: cuidar de si próprio é fundamental.

alimentação

Amigos
do peito

Em nossa reportagem de capa, mostramos como é
importante cuidar da saúde do coração e qual o impacto

Uma dieta equilibrada e
saudável ajuda a prevenir
doenças e faz muito bem ao
coração. Conheça alguns
alimentos que podem
propiciar uma vida melhor

das emoções em nossa saúde − tanto as positivas
quanto as negativas. Também convidamos você a ler
com atenção a reportagem sobre como é possível largar
o cigarro, falando sobre os benefícios para o corpo e a
mente ao deixar esse vício.

é

nos alimentos que buscamos

das de 13% a 15% e as poliinsaturadas de

diariamente a energia neces-

7% a 10% das calorias diárias”, explica

sária para o cotidiano. Sem

Renata Damião, nutricionista e profes-

eles, a vida não seria pos-

sora Adjunta do Curso de Graduação

sível. A escolha dos alimentos certos,

em Nutrição Universidade Federal do

e em quantidades corretas, pode fazer

Triângulo Mineiro. “A substituição das

toda a diferença em nossa saúde e quali-

gorduras saturadas e trans pelas insa-

dade de vida. Isso ajuda, e muito, o cora-

turadas (mono e poliinsaturadas) repre-

ção. De quebra, previne doenças como a

senta uma das melhores estratégias para

obesidade, o colesterol alto e a diabetes.

a redução da doença cardíaca corona-

“Uma boa alimentação ajuda a tratar e

riana”, completa ela. Ou seja, é bom re-

prevenir muitas doenças, fundamental

duzir da alimentação comidas com alto

para manter a qualidade de vida”, afirma

teor de gordura saturada, como carnes

Carla Yamashita, nutricionista do Fleury

com gordura aparente, bacon, maionese,

Medicina e Saúde.

22

embutidos, e as que contêm a chamada

De acordo com a Organização Mun-

gordura trans, como margarinas, gordu-

dial da Saúde (OMS), alguns alimentos

ras vegetais e óleos hidrogenados conti-

interferem na saúde do coração. Por

dos em biscoitos, batata frita, sorvete de

exemplo, foi comprovado que, quando

massa, salgadinho de pacote e a maioria

consumidos em excesso, sal, alimentos

de produtos de padaria. Uma boa ideia é

enlatados e embutidos podem levar a

substituir por fontes de gordura moins-

quadros de hipertensão arterial nos in-

saturada como azeite de oliva, óleo de

divíduos sensíveis ao sal. Por outro lado,

canola, oleaginosas (nozes, castanhas,

alguns alimentos ajudam melhorar o co-

amêndoas), abacate e poliinsaturada,

lesterol no sangue, como os peixes, óleo

como óleos vegetais (girassol, milho e

de peixe, frutas e hortaliças. Além dis-

soja) e peixes de águas frias e profun-

so, o consumo comedido especialmente

das (truta, bacalhau, salmão, sardinha,

de vinho também pode ser benéfico ao

arenque, cavala).

coração. “Mas, cabe lembrar que o con-

thInkStoCk

>

uma central
de emoções

Alegrias e tristezas mexem com esse órgão vital.
Mais uma razão para cuidar dele com carinho

A OMS evidencia, então, o benefício

sumo exagerado traz sérios prejuízos”,

das folhas verdes, leguminosas (feijão,

explica Carla Yamashita.

ervilhas), soja, uva, alimentos que con-

Por outro lado, uma alimentação sau-

tenham flavonóides, como o chocolate

dável não pode prescindir das gorduras.

amargo, castanhas, amêndoas e outras

“As gorduras totais devem contribuir

oleaginosas,consumidas sem sal. Carla

com 20% a 35% das calorias diárias,

ressalta que esse grupo compõe os ali-

mas com equilíbrio entre os diferen-

mentos funcionais, que, além de terem

tes tipos. As recomendações dietéticas

importantes propriedades nutricionais,

americanas indicam que, numa boa ali-

ainda fazem bem à saúde, pois, seus

mentação, as gorduras saturadas repre-

adeptos tendem a ter menos problemas

sentam de 7% a 8%, as monoinsatura-

no coração (veja lista abaixo).
SAÚDE EM DIA
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E mostramos a você, leitor, um novo espaço voltado
somente para crianças, batizado de Vila da Saúde, na
Unidade Ibirapuera, pensada para atender às crianças

sustentabilidade

s

com maior cuidado e rapidez. Toda a ambientação
do serviço é feita com personagens do Vila Sésamo.

aúde e sustentabilidade caminham de

“No Fleury, nossa missão é ajudar as pessoas a

mãos dadas. Na vida, os cuidados en-

se cuidar de todas as maneiras, o que inclui o

volvem a alimentação, a prática de

ambiente no qual elas estão inseridas.”

exercícios, a importância do sono e o

Essa postura traduz uma visão integrada da

acompanhamento médico, entre outras coisas.

preocupação com a saúde e com o ambiente. Isso

Para que o planeta seja sustentável, é preciso re-

porque o corpo também é um ecossistema que

ciclar o lixo, usar recursos naturais de maneira

merece cuidados. “Se eu não tenho saúde, como

responsável, não consumir excessivamente.

vou querer tomar conta dos outros?”, questiona

Em ambos os casos, é necessário investir em
prevenção e se preocupar com as atitudes, antes

“O ambiente diferenciado tem o objetivo de criar uma

estresse e consumo em excesso são alguns dos
itens que Penteado destaca para identificar um

balhar de maneira preventiva, tanto no que diz

estilo de vida nocivo ao indivíduo e à sociedade.

respeito à saúde de um indivíduo, quanto a do

“Para ser sustentável é importante ser simples e

planeta”, afirma Daniel Périgo, gerente de Sus-

buscar uma vida mais saudável. Eu, por exemplo,

De acordo com o economista Hugo Penteado,
autor do livro “Ecoeconomia, uma nova abordagem”
(Editora Lazuli), o ser humano precisa se dar conta

sou um ciclista urbano. Evito a poluição do ar e,
ao mesmo tempo, me beneficio com a prática de
exercícios e uma interação maior com a cidade.”
Portanto, ser sustentável é uma escolha indi-

de que é uma espécie a mais no planeta e de que os

vidual, que envolve a mudança em pequenos há-

seres vivos dependem uns dos outros. “A interde-

bitos. De acordo com o economista, cada pessoa

pendência é mal vista em nossa época”, diz.

encontra o seu caminho para a sustentabilidade

Segundo os especialistas, o pensamento sus-

ao buscar o bem-estar de maneira integrada.

tentável é sistêmico e permite enxergar os elos
invisíveis presentes na sociedade. Por isso, o
grande desafio para a maioria das pessoas, quando se fala em sustentabilidade, é relacionar as
causas com as consequências. E a instauração de

e qualidade de vida às crianças que visitarem o local”,

um modo de vida sustentável passa pela mudança nos modelos de percepção. O objetivo é tomar

VIDA SuStEntáVEl:

para você e para a Terra

explica Maria Beatriz Hadler, coordenadora dos médicos
do Atendimento do Fleury. Aliás, no final da revista, você

Alimentação industrializada, sedentarismo,

de ter que lidar com os problemas que poderão
surgir com o passar dos anos. “É preciso tra-

tentabilidade do Fleury Medicina e Saúde.

experiência e levar informações substanciais sobre saúde

Hugo Penteado.

O bem-estar individual e do planeta
estão intimamente ligados

consciência da vinculação do homem com a natureza, para que as pessoas se sintam parte da
teia viva e, portanto, responsáveis por ela.
Ao comprar um produto da indústria eletrôni-

A sua saúde e a do planeta
estão interligadas. Investir
em prevenção e em atitudes
sustentáveis traz bons
resultados para você, a
sociedade e o ecossistema

ca, por exemplo, é primordial cobrar para que a
empresa resolva o problema do lixo que ela está
gerando, já que se não for bem direcionado, poderá contaminar o solo, os lençóis freáticos e as
pessoas. “Governos, empresas e indivíduos devem tomar atitudes neste sentido”, diz Périgo.

38
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pode brincar com os personagens, em uma atividade
lúdica, voltada para crianças. Em nosso site, há também
um vídeo sobre a nova unidade e um link explicando como
ela funciona. Acesse www.fleury.com.br.
Boa leitura!
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para começar

Água, o bem
mais precioso

D i c a s e n o v i da d e s d e s aú d e e b e m - e s ta r pa r a v o c ê

Um dos elementos mais importantes à vida humana, a
água precisa ser utilizada sem desperdícios, e existem
muitas maneiras de reutilizá-la. Simples atitudes
fazem a diferença, como explica Daniel Périgo, gerente
de Sustentabilidade do Fleury. “Fechar a torneira ao
escovar os dentes, não acionar a válvula de descarga
sem necessidade, utilizar a capacidade máxima das
máquinas de lavar louça e roupa, utilizar balde e
pano para lavar o carro e não lavar a calçada com a
mangueira são medidas que podem ser adotadas.
Além disso, pode-se reutilizar a água da máquina de
lavar para limpar espaços abertos”, diz ele. Segundo
a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do

A importância da
alimentação saudável

6

corresponde a um litro de água disponível para o
abastecimento público.

Ginástica: uma aliada
contra a ansiedade
A prática de atividades físicas faz bem ao corpo, à mente e
ajuda até mesmo a controlar as emoções. Correr, nadar e
pedalar são alguns exemplos de atividades que podem ajudar

alcoólicas. “Quando você come, o cérebro ativa

vez mais corrido, muitas pessoas

a diminuir a ansiedade do dia a dia. “Os exercícios físicos fazem

um receptor que te dá a sensação de bem-estar.

com que você tire o foco dos problemas diários. Quando você

substituem o almoço e o jantar por lanches

No caso das comidas gordurosas, essa sensação

se movimenta, libera uma substância chamada endorfina,

rápidos, muito calóricos e com pouco valor

pode ser potencializada. Assim, o organismo

nutricional, a chamada junk food. O problema

precisa cada vez mais desses alimentos para

e Saúde. Segundo os especialistas, os efeitos benéficos da

é que esse tipo de comida pode viciar. Estudo

ficar satisfeito”, explica Luiz Henrique M. Castro,

atividade física sobre a ansiedade podem ser sentidos em

feito pelo Scripps Research Institute, dos

neurologista do Fleury. Por isso é tão importante

pouco tempo. “Se uma pessoa sedentária fizer uma sessão

Estados Unidos, mostra que hambúrgueres,

ter uma dieta saudável desde a infância. “É

batatas fritas, entre outros, podem causar

necessário ter uma boa educação alimentar

magra e até com a autoestima mais elevada”, afirma Páblius

tanta dependência quanto a nicotina ou bebidas

para que esse tipo de problema não apareça.”

Staduto Braga Silva, médico do esporte do Fleury.

SAÚDE EM DIA

que proporciona sensação de bem-estar. Isso ajuda a reduzir a
ansiedade”, explica Thiago Pavin, psicólogo do Fleury Medicina

de exercícios físicos, ela já sente um efeito de relaxamento logo
após a prática. Em oito semanas, já dorme melhor, está mais

thinkstock

> Com um ritmo cotidiano cada

thinkstock

shuttersotck

Estado de São Paulo), cada litro de água reutilizado
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para começar

Estudos indicam que a nicotina –

substância incolor e oleosa presente no

fase da vida. E na maturidade não é diferente. Aproveitar
criativamente as escadas e outros recursos do dia a dia são

cigarro,estimulante do sistema nervoso

algumas maneiras que pessoas com mais de 60 anos têm

central e que causa dependência –

para fortalecer a musculatura do corpo, melhorando assim

começou a ser usada pelos maias, na

a forma de andar e diminuindo o risco de quedas. Estudo

América Central, apenas em rituais. Mas

publicado na revista britânica Clinical Biomechaniocals
mostrou que mulheres com mais de 60 anos que praticavam

em 1560, o diplomata francês Jean Nicot,

musculação tinham um andar semelhante ao de mulheres

difusor do tabaco na Europa, levou as

mais jovens. Ou seja, elas conseguiam dar passos mais

primeiras mudas da planta à sua terra

largos, rápidos e firmes que aquelas que não se exercitavam.

natal para tentar curar a rainha de uma

“Se o músculo é pouco utilizado, ele perde a capacidade de
movimento e enfraquece”, explica Samir Daher, membro da

enxaqueca. A suspeita dos possíveis

diretoria da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte.

efeitos medicinais logo se espalhou pelo

Na maturidade, esse enfraquecimento pode resultar em

Velho Continente, até que o naturalista

quedas, que comprometem a saúde e a qualidade de vida.

sueco Carl Von Linné criou um nome

“Os exercícios incentivam o fortalecimento dos músculos
maturidade pode ser mais independente”, afirma Alexandre

tabacum, para homenagear Jean Nicot.

da Silva, fisioterapeuta do Check-Up Fleury.

Trocas inteligentes

fleury: O que causa essas
disfunções no coração?
S.T.: Ainda não se sabe o motivo
de ouvirmos o sopro inocente com

mais frequência em crianças.
Nelas, como o tórax é mais
estreito, ouvimos toda a abertura
e fechamento das válvulas e os
barulhos ficam mais evidentes.
fleury: Quais são os sintomas
relacionados a esses problemas?
S.T.: A característica do sopro
inocente é bem peculiar. O
pediatra ou o cardiologista
conseguem detectar se é inocente
ou não. Durante a consulta
médica, o sopro é evidenciado, e
com alguns exames conseguimos
caracterizar o transtorno que
origina o som anormal. O sopro
inocente não causa sintomas, nem
limitações para as crianças. As
queixas nos sopros patológicos

são variáveis e dependem da
idade da criança.
fleury: Normalmente, como é o
tratamento para esses problemas?
S.T.: Depende muito do tipo de
anormalidade. Aquelas
consideradas inocentes,
resolvem-se com o tempo. Já nos
casos patológicos, podem ser
indicados remédios e até mesmo
procedimentos cirúrgicos.

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

x

+
1 copo (150 ml)
de leite integral
com açúcar

Energia: 422 kcal
SAÚDE EM DIA

fleury: O que é sopro no
coração e quais tipos existem?
Solange Tatani: O sopro é
um som anormal que o médico
ouve quando faz a escuta cardíaca
com o estetoscópio. Em crianças,
o sopro é comum. Existem dois
tipos de sopro: um é o inocente,
que é o mais comum, e o outro é o
patológico. No inocente, o coração
é normal, e o sopro desaparece,
em geral, até o final da
adolescência. Porém, quando há
uma anormalidade cardíaca
envolvida, o sopro é patológico.

Fonte: Carla Yamashita, nutricionista
do Fleury Medicina e Saúde

+
8

Solange Bernardes Tatani, médica assessora da área de Cardiologia do Fleury

e também melhoram a circulação. Com isso, a pessoa na

científico para a planta, nicotiana

1 pão frances
com manteiga
(2 colheres de chá)

Cuidando do coração das crianças

Douglas Garcia

Exercícios físicos são sempre bem-vindos em qualquer

Palavra do especialista

1 copo de suco
de laranja
(caixinha)

+
2 fatias de
pão integral

+
1 fatia de queijo branco e
2 fatias de peito de peru

+
1 copo
(150 ml)
de leite
desnatado

1 pêra

FOTOS: SHUTTERSTOCK E thinkSTOCK

nicot i n a

Benefícios da musculação
na maturidade

Etimologia médica

Energia: 402 kcal
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entre aspas

saúde e
trabalho:

um não existe sem o outro
O executivo Antonio Maciel Neto conta como é sua
rotina de trabalho e como consegue conciliar os
compromissos e os cuidados com a saúde

é conhecido por ter presidido grandes empresas como Cecrisa, Grupo Itamarati e Ford. Há
mais de quatro anos, está à frente da Suzano

Papel e Celulose, uma das maiores do mundo quando o
assunto é produção de celulose e papel. A fama do execu-

fotos: ricardo correa

n

o mundo dos negócios, Antonio Maciel Neto

tivo se deve aos bons resultados que gerou nessas companhias. Na Ford, por exemplo, ele promoveu um turnaround
(jargão do mundo corporativo que significa guinada) gigantesco, tirando a empresa de um prejuízo de U$ 600
milhões por ano para um lucro superior a U$ 1 bilhão por
ano. Hoje, Maciel comanda uma empresa que conta com
mais de 4 mil funcionários, produz 2,9 milhões de toneladas de papel e celulose de mercado por ano e tem
escritórios em quatro continentes, da América do Sul
à Ásia. Em entrevista à Fleury Saúde em Dia, ele conta
como é a rotina de um grande executivo e como decidiu,
no ano passado, promover uma nova guinada mas, agora,
na sua própria saúde.

10
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entre aspas
fleury: Como é a rotina diária de um executivo?

os dias, cerca de 400 mil árvores. Também temos

tive um travamento na coluna, que me fez ficar

Antonio Maciel Neto: Minha rotina de traba-

uma produção diária de sete a oito mil tonela-

uma semana sem andar. Aí, a minha ficha caiu.

lho é dividida em duas frentes: a rotina no escri-

das de celulose e papel. Então, no dia em que

Voltei a fazer atividade física e venho me discipli-

tório e a fora do escritório. No escritório, passo o

não se produz ou quando ocorre algum problema,

nando para manter essa rotina. Tenho me exerci-

tempo todo conversando com as pessoas, falando

é um estresse danado, mas a questão é que eu gosto

tado inclusive durante as viagens e tento controlar

sobre os negócios, fazendo revisões das metas,

muito do que faço. E acho que a competição entre

a alimentação. Além disso, não bebo e não fumo.

dos projetos, aprovações de investimentos. Meu

as empresas é como um esporte coletivo. Estamos

dia começa por volta de 8 h e eu saio por vol-

aqui disputando um campeonato pela preferência

fleury: Então, se você pudesse voltar no tempo,

ta de 19h30, o que dá uma média de 12 horas

do consumidor. Então, encaro a minha rotina como

teria tido hábitos diferentes?

de trabalho por dia. Outra parte importante é a

uma partida de um campeonato na qual estou

AMN: Com certeza. Isso me lembra uma aula inau-

rotina fora do escritório. Essa inclui visitas aos

sempre procurando estratégias e desenvolvendo

gural que dei na UFRJ há pouco tempo. Falei nessa

clientes, fornecedores, investidores que com-

práticas para ganhar. E o estresse se concentra no

aula tudo o que eu gostaria de ter ouvido quando

pram as ações da Suzano, tanto dentro do Brasil

processo decisório. Para controlá-lo, procuro seguir

entrei na faculdade. Foram três recomendações.

quanto no exterior. Neste mês [a entrevista foi

métodos e ter disciplina na hora de decidir.

A primeira delas foi que “Deus ajuda a quem

feita em 26 de maio] já estive duas vezes nos

trabalha”. Não adianta querer aprender inglês

Estados Unidos e depois de amanhã vou para a

fleury: Mas há algo que você faça fora do

dormindo, ganhar dinheiro sem trabalhar ou

China e outros países da Ásia em uma viagem

escritório para aliviar a tensão?

emagrecer comendo. A segunda foi a de que não

de 15 dias. Então, basicamente, eu passo metade

AMN: Eu gosto muito de esporte. E preciso con-

se pode parar de estudar. Eu, até hoje, tiro uma

do mês no escritório e metade fora dele.

fessar: sou um jogador de basquete frustrado

semana por ano só para melhorar ou aprimorar

(risos). Quando tinha 16, 17 anos, queria jogar

algo que eu acredito ser necessário aprender. E, em

basquete profissionalmente e meu sonho era ir

terceiro, disse a eles que me arrependi de não ter

fleury: Como essa agenda afeta sua vida?
AMN: Eu viajo há 30 anos. Então, posso dizer que

ro que toda empresa tem a sua particularidade,

para uma Olimpíada. Mas acabei assistindo aos

cuidado melhor da minha saúde e o quanto isso é

já aprendi a fazer isso (risos). E organizo bem

mas existem coisas que são comuns, com as

jogos somente pela televisão (risos). Passei me-

importante ser feito já na idade deles.

esse assunto do fuso horário. Quando vou para

quais um presidente tem que se preocupar co-

tade da vida praticando esportes. Nadava, fazia

a China, por exemplo, opto por uma rota em que

tidianamente. A primeira delas é pensar na es-

judô, experimentei várias modalidades. Sonha-

fleury: Você vai ao médico, faz check-up?

chegue lá pela manhã, indo pela Europa. Pego

tratégia de longo prazo para os negócios, saber

va também em fazer Educação Física, mas acabei

AMN: Sim. Faço check-ups no Fleury há mais de 15

um vôo que chega em Xangai por volta de 8 h da

onde se quer chegar daqui a cinco ou dez anos.

optando pela Engenharia [Maciel é engenheiro

anos e procuro sempre saber como está a saúde,

manhã local. Vou direto trabalhar e volto para o

E faço reuniões diárias sobre isso. Depois, é im-

mecânico formado pela Universidade Federal do

ouvir as recomendações do médico.

hotel somente à noite. Além disso, procuro des-

portante cuidar da execução. Checo diariamente

Rio de Janeiro (UFRJ)]. Atualmente, faço exercí-

cansar e dormir bem durante as viagens, mas

a produção de todas as fábricas, vejo as vendas

cios quatro vezes por semana. Ando na esteira,

fleury: Qual o maior prazer que você tem hoje?

reconheço que é uma rotina difícil, com mudan-

do dia anterior, volumes, preços. E também é

faço um pouco de ginástica com pesos, mas fi-

AMN: Comecei a me dar férias um pouco mais

ças de alimentação, de cama, de clima.

importante cuidar das pessoas. Quem ganha o

quei muito tempo parado, sem fazer nada.

longas. Além disso, de quatro em quatro anos, eu

jogo é o time, ninguém ganha nada sozinho.
fleury: Como é lidar com desafios em empresas
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assisto aos últimos dez dias das Olimpíadas, onde
fleury: Essa rotina puxada trouxe a você algum

quer que aconteçam. Uma das maiores emoções da

cujos números se medem em milhões e bilhões de

fleury: Todos esses desafios devem gerar uma

problema de saúde?

minha vida foi assistir a cerimônia de premiação

reais ou dólares, com milhares de empregados?

grande carga de responsabilidade e de estresse.

AMN: Sim, teve um preço. Engordei muito nestes

do vôlei masculino em Atenas, quando o time bra-

AMN: Sou presidente de empresas há 17 anos.

Como gerenciar tudo isso?

anos de vida executiva. Quando jovem, eu era um

sileiro, dirigido pelo Bernardinho, recebeu a meda-

Comecei minha carreira trabalhando na Petro-

AMN: Sim, claro que gera. Tem muitas coisas acon-

sujeito magro, quase um atleta. Em 17 anos, ganhei

lha de ouro, após uma sensacional vitória de 3x1

bras. Também trabalhei na Cecrisa, no Governo

tecendo ao mesmo tempo dentro de uma empresa.

20 quilos, e tenho colesterol alto. Depois que

sobre a Itália. Na minha opinião, ele é o maior líder

federal, na Ford, e agora estou na Suzano. Cla-

Aqui na Suzano, por exemplo, plantamos, todos

comecei a me cuidar, já perdi seis. Além disso,

de nossa geração, de pessoas entre 45 a 55 anos.

SAÚDE EM DIA
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saúde do coração

Coração,
uma central
de emoções

Alegrias e tristezas mexem com esse órgão vital.
Mais uma razão para cuidar dele com carinho

thinkstock

o
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centroavante parte do meio-

emoções intensas podem ser de fato

campo, recebe a bola do

perigosas nessas situações”, explica

companheiro em boa posi-

Paola Smanio, cardiologista do Fleury.

ção, dribla três adversários

Mas o contrário também é verda-

e invade a área. O goleiro é seu últi-

deiro: as emoções podem fazer bem a

mo obstáculo até o gol, que pode ser

esse incrível órgão. Elas são das mais

o que vai decidir o vencedor da parti-

variadas origens e seus efeitos variam

da. O atacante chuta e..., não importa

de pessoa a pessoa. O futebol, uma bri-

a conclusão da jogada: a esta altura, o

ga no trânsito, o estresse do trabalho,

torcedor apaixonado já está de pé, aos

a alegria de reencontrar um amigo de

berros, roendo as unhas, exasperado!

infância, o nascimento de um filho,

No organismo dele, o lance provoca ex-

a descoberta de uma nova paixão ou

citação semelhante. A glândula suprar-

o aniversário de 80 anos da avó, tudo

renal libera uma descarga de adrenali-

isso, mexe com o coração. “Quando as

na, aumentando a frequência cardíaca e

emoções são prazerosas e de baixa in-

a pressão arterial. Justamente por isso,

tensidade, levam à sensação de bem-es-

aumenta o risco de acidentes vascu-

tar. Mas, se forem intensas ou mesmo

lares – cerebrais e cardíacos – entre

brandas mas angustiantes, podem ser

aqueles com alguma predisposição. “As

prejudiciais, devido ao estresse excesSAÚDE EM DIA
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saúde do coração
sivo e à elevação da pressão arterial”,

fica bem condicionado, o nível dos bati-

diz Milton Mizumoto, médico do Es-

mentos é menor e ele precisa trabalhar

porte e diretor da Corpore Brasil.

menos”, explica Páblius Staduto Braga,

Os efeitos das emoções sobre a saúde

médico do Esporte do Fleury. “O coração

do coração é assunto que requer toda a

da pessoa sedentária até consegue reagir

atenção. Afinal, doenças cardiovascu-

à mesma situação, mas terá de fazer um

lares são a primeira causa de morte no

esforço muito maior. E, depois de supe-

Brasil. Essa constatação pode assus-

rado o estresse, demora mais para retor-

tar à primeira vista, mas as conquis-

nar ao nível de batimentos aceitável.”

tas do conhecimento médico oferecem

A atividade física é sempre benéfica

hoje meios bastante seguros para boas

ao coração. Contudo, ela deve ser enca-

práticas. O melhor caminho para con-

rada como uma medicação que deve ser

tornar essa realidade é a prevenção.

indicada na dose específica para cada

Em primeiro lugar, deve-se conhecer

pessoa. Só após avaliação criteriosa fei-

os principais hábitos e contextos que

ta por um especialista – que analisa o

ameaçam a saúde do coração, são eles:

grau de condicionamento físico do indi-

a hipertensão arterial, o diabetes melli-

víduo –, é possível determinar o tipo, a

tus, o tabagismo, o sedentarismo, a

intensidade e a regularidade do exercí-

obesidade, o estresse fora de controle,

cio muscular a ser realizado. “Prescre-

o colesterol alto e a história de familia-

ver uma atividade física em excesso, por

res com transtornos cardiovasculares.

exemplo, é a mesma coisa que prescre-

“É preciso ter hábitos saudáveis desde

ver um medicamento errado ou em dose

a infância”, ensina Paola. “Manter uma

excessiva: pode piorar o quadro clínico

dieta balanceada, rica em frutas e ver-

da pessoa”, defende Milton Mizumoto.

duras, por exemplo, com menos colesterol, além da realização de atividade
física regular, ajudam muito.”
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As diferenças entre
homens e mulheres

A atividade física pode se tornar de

Quando se fala em coração, é preciso le-

fato um escudo protetor do coração.

var em conta as diferenças entre homens

Cada vez que o indivíduo enfrenta uma

e mulheres. Pessoas de ambos os sexos

situação de estresse, o coração dispara,

podem até ter os mesmos problemas,

como um sinal de alerta. Isso não acon-

mas reagem a eles de formas distintas.

tece à toa. O objetivo é bombear mais

Antes da menopausa, por exemplo, o

sangue para os músculos, conferindo

organismo feminino produz estrógeno,

ao indivíduo melhores condições para

hormônio que tem ação protetora con-

reagir às situações adversas. Daí, entra

tra a doença aterosclerótica, que resulta

em campo o benefício da atividade física

na obstrução das artérias do organismo,

regular. “Se você realiza exercícios roti-

especialmente do coração e do cérebro.

neiramente, o coração passa a trabalhar

Portanto, se não há outros fatores, como

menos para dar conta dessa tarefa. Ele

obesidade ou tendência familiar, ocorre

SAÚDE EM DIA

Não há motivos para fugir
das emoções cotidianas.
Elas também ajudam no
fortalecimento cardíaco

saúde do coração
uma proteção natural para o organismo

auxiliar essa vigilância. O teste ergo-

feminino. Com a chegada da menopau-

métrico é o mais popular e trata-se de

sa, porém, diminui muito a produção

um exame de esforço físico realizado em

desse hormônio e a mulher passa a ter

uma esteira, que pode revelar sintomas

risco equiparado ao do homem.

e sinais relacionados com a hiperten-

Com a ideia de que as mulheres são

são arterial, algum grau de obstrução

menos suscetíveis aos males do co-

coronariana ou, até mesmo, irregula-

ração, o infarto foi, por algum tempo,

ridades no ritmo cardíaco. Contudo,

considerado “uma triste exclusividade

para as mulheres, especificamente, a

masculina”. “Até os anos 90, prevalecia

cintilografia miocárdica, um exame de

esse conceito”, explica a cardiologista

imagem, pode complementar esse es-

do Fleury Paola Smanio. Mas, desde en-

tudo, pois, às vezes, elas não atingem

tão, estudos têm evidenciado que mais

o nível de esforço necessário para que o

e mais mulheres morrem vitimadas por

teste ergométrico revele eventuais pro-

problemas cardíacos. Antigamente, ha-

blemas. Esse exame tem boa indicação,

via uma tendência delas demorarem a

também, nas situações em que o traça-

procurar um cardiologista e não consi-

do do eletrocardiograma – fundamen-

derarem que sinais como dores no peito

tal no teste ergométrico – não possibi-

e falta de ar pudessem estar ligados a

lita um resultado conclusivo.

problemas no coração. “Elas costuma-

Desde que tomados os necessários cui-

vam achar que os problemas eram ape-

dados, o coração não deve ser, portanto,

nas fruto de estresse”, conta a médica.

desculpa para fugir das emoções – espe-

Mas a abordagem frente às particu-

cialmente das boas. “Há um lado extre-

laridades do coração feminino vem mu-

mamente positivo em se colocar para fora

dando. “Quando os estudos mostraram

as emoções contidas no dia a dia”, explica

que o infarto, nas mulheres, tinha uma

Páblius Staduto Braga. Se isso puder ser

pior evolução, porque o diagnóstico era

feito na companhia de amigos e familia-

feito tardiamente, passou-se a tentar

res, melhor. “Nesse caso, há todo o ritual

antecipá-lo”, explica Paola. “Mas ainda

de nos reunirmos com as pessoas queri-

é preciso chamar a atenção das mulhe-

das. Isso é fundamental não só do ponto

res para isso.”

de vista do coração, mas, também, sob os

Por outro lado, os homens, no geral,

aspectos emocional e social. A exemplo

já possuem maior aderência à avalia-

dos exercícios, é um trabalho de fortale-

ção cardiológica rotineira e, na maioria

cimento cardíaco.”

das vezes, mais precoce. De qualquer
forma, homens e mulheres necessitam
de hábitos saudáveis de alimentação,
atividade física regular e, é claro, um
acompanhamento médico regular. Aí,
alguns recursos estão disponíveis para
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Descubra quais são os mitos e verdades
sobre a saúde do coração em www.
fleury.com.br/Clientes/SaudeDia/
RevistaOnline

A atividade física é uma
aliada da saúde do coração.
Mas antes de começar, é
preciso que um especialista
defina qual tipo de atividade,
intensidade e regularidade da
prática ideal para você

alimentação

Amigos
do peito

thinkstock

Uma dieta equilibrada e
saudável ajuda a prevenir
doenças e faz muito bem ao
coração. Conheça alguns
alimentos que podem
propiciar uma vida melhor
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é

nos alimentos que buscamos

a 10% das calorias diárias”, explica Re-

diariamente a energia neces-

nata Damião, nutricionista e professora

sária para o cotidiano. Sem

Adjunta do Curso de Graduação em Nu-

eles, a vida não seria pos-

trição Universidade Federal do Triângu-

sível. A escolha dos alimentos certos,

lo Mineiro. “A substituição das gordu-

e em quantidades corretas, pode fazer

ras saturadas e trans pelas insaturadas

toda a diferença em nossa saúde e quali-

(mono e poli-insaturadas) representa

dade de vida. Isso ajuda, e muito, o cora-

uma das melhores estratégias para a re-

ção. De quebra, previne doenças como a

dução da doença cardíaca coronariana”,

obesidade, o colesterol alto e a diabetes.

completa. Ou seja, é bom reduzir o con-

“Uma boa alimentação ajuda a tratar e

sumo de comidas com alto teor de gor-

prevenir muitas doenças, fundamental

dura saturada, como carnes com gordura

para manter a qualidade de vida”, afirma

aparente, bacon, maionese, embutidos, e

Carla Yamashita, nutricionista do Fleury

as que contêm a chamada gordura trans,

Medicina e Saúde.

como margarinas, gorduras vegetais e

De acordo com a Organização Mundial

óleos hidrogenados que estão presen-

da Saúde (OMS), alguns alimentos in-

tes em biscoitos, batata frita, sorvete de

terferem na saúde do coração. Estudos já

massa, salgadinho de pacote e a maioria

comprovaram que o consumo excessivo

de produtos de padaria. Uma boa ideia é

de sal, embutidos e alimentos enlatados

substituir esses alimentos por fontes de

podem levar a quadros de hipertensão

gordura moinssaturada como azeite de

arterial nos indivíduos sensíveis ao sal.

oliva, óleo de canola, oleaginosas (nozes,

Por outro lado, alguns alimentos ajudam

castanhas, amêndoas), abacate e poli-in-

a melhorar o colesterol no sangue, como

saturada, como óleos vegetais (girassol,

carne e óleo de peixe, frutas e hortaliças.

milho e soja) e peixes de águas frias e

Além disso, o consumo comedido de vi-

profundas (truta, bacalhau, salmão, sar-

nho também pode ser benéfico ao cora-

dinha, arenque, cavala).

ção. “Mas cabe lembrar que o consumo

A OMS evidencia, então, o benefício

exagerado de bebida alcóolica traz sérios

das folhas verdes, leguminosas (feijão e

prejuízos”, explica Carla Yamashita.

ervilhas), soja, uva, alimentos que con-

Além disso, uma alimentação saudá-

tenham flavonoides, como chocolate

vel não pode prescindir das gorduras.

amargo, castanhas, amêndoas e outras

“As gorduras totais devem contribuir

oleaginosas consumidas sem sal. Carla

com 20% a 35% das calorias diárias, mas

ressalta que esse grupo compõe os ali-

com equilíbrio entre os diferentes tipos.

mentos funcionais, que, além de terem

As recomendações dietéticas america-

importantes propriedades nutricionais,

nas indicam que, em uma boa alimenta-

ainda fazem bem à saúde, pois seus

ção, as gorduras saturadas representam

adeptos tendem a ter menos problemas

de 7% a 8%, as monoinsaturadas, de

no coração. As listas trazem, portanto,

13% a 15%, e as poli-insaturadas, de 7%

alimentos saudáveis que devem compor
SAÚDE EM DIA
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alimentação
do padrão dietético e não dos nutrientes
isolados. Por isso, o que deve ser otimizado é o conjunto de alimentos consumidos e o estilo de vida dos indivíduos,
já que a alimentação é uma necessidade
vital que se realiza em contextos amplos, influenciada pela saúde, aspectos
sociais, emocionais e culturais de cada
thinkstock

um. Além disso, é indevido simplesmente dividir os alimentos em “bons”
ou “ruins” porque os efeitos no organismo dependem, sempre, da quantidade e
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o cardápio de quem pretende ter uma boa

porque ela gosta, seja porque faz parte

qualidade de vida. Entretanto, é impor-

da sua cultura ou de seus hábitos diá-

tante saber que esses alimentos devem

rios. E mesmo as carnes vermelhas, por

substituir outros, e não apenas ser adi-

exemplo, devem ser consumidas, mas

cionados a eles. “De nada adianta uma

com moderação. O mesmo vale para os

pessoa comer muita carne e acrescentar

alimentos mais saudáveis. Em excesso,

o peixe à dieta. É preciso trocar um pelo

podem se tornar um risco. Um exemplo

outro”, explica a nutricionista. Outra

é a castanha: dependendo da quantida-

ressalva importante está na quantida-

de consumida, pode levar ao ganho de

de de alimentos a serem consumidos.

peso, que por sua vez pode desencadear

“A moderação é fundamental. Quando

os problemas de saúde que justamente

a gente fala em alimentação saudável,

queremos evitar”, diz Carla.

isso também inclui os alimentos que fa-

Carla ainda complementa: “É muito

zem parte da vida de uma pessoa, seja

mais razoável enfatizar a importância

SAÚDE EM DIA

[]F
 ibras solúveis presente em feijões,

aveia e frutas: auxiliam no controle do
colesterol e da glicemia.
[]T
 omate, goiaba e melancia contém
licopeno, que pode contribuir com a
prevenção do câncer de próstata e do
aumento do colesterol.
[]P
 eixes (salmão, sardinha e atum
frescos): auxiliam no controle
da pressão arterial, colesterol
e triglicérides.
[]A
 bacate, oleaginosas (castanhas,
nozes, amêndoas), linhaça e azeite
de oliva extravirgem: ajudam a
diminuir o colesterol prejudicial à
saúde das artérias.

Ao falarmos em
alimentação saudável,
a palavra moderação é
fundamental

thinkstock

Quando consumidos
em excesso, sal,
alimentos enlatados
e enbutidos podem
levar a quadros de
hipertensão arterial
nos indivíduos
sensíveis ao sal

frequência em que são consumidos.

Aliados
da saúde

SAÚDE EM DIA
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gestação

Cuidado

redobrado
O coração de gestantes e de seus bebês
também precisam de atenção especial

d

urante a gestação, todas as atenções

o bebê, e consequente baixo peso fetal. Se a hi-

estão voltadas para a futura mãe e seu

pertensão for branda, o repouso da gestante pode

bebê. Curiosamente, entre tantas preo-

ser suficiente para evitar complicações. Mas, em

cupações, uma não pode ser esquecida:

geral, o uso de medicação torna-se necessária,

o coração. Mães e bebês precisam de acompa-

sendo que não são todos os anti-hipertensivos

nhamento também na área cardiológica. No Bra-

que podem ser usados na gestação, pelo risco de

sil 4% das gestantes desenvolvem algum tipo

má-formação fetal.

shutterstock

de cardiopatia, nível oito vezes superior à média
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mundial. A razão do problema é simples: “Isso

A importância da prevenção

é fruto da ausência de acompanhamento pré-

As medidas preventivas a serem adotadas são re-

natal. Muitas mulheres ainda não o realizam no

lativamente simples com relação ao coração, du-

país”, explica Solange Tatani, cardiologista do

rante a gestação. Para a mãe é importante medir a

Fleury Medicina e Saúde.

pressão arterial no exame pré-natal. É fundamen-

Naturalmente, na gestação, ocorre um aumen-

tal, também, que a mulher se cuide no dia a dia,

to do volume do sangue no organismo da mulher,

mantendo uma alimentação saudável, evitando o

que pode chegar a 50% além do habitual. Esse

excesso de sal, equilibrando atividade física leve

volume extra contribui com a nutrição da pla-

com jornadas de repouso e controlando o peso.

centa – e, portanto, do bebê – e provoca uma

Para os bebês, ainda na barriga da mãe, há

sobrecarga no sistema cardiovascular materno,

um exame chamado ecocardiograma fetal, que

que precisa bombear mais sangue. Essa alteração

pode ser feito a partir da vigésima semana de

é muitas vezes o motivo da gestante sentir um

gestação. Alguns problemas podem ser tratados

certo cansaço e também algumas palpitações.

antes mesmo do bebê nascer. “Em casos mais

Contudo, a principal preocupação de especia-

delicados, em que a má formação de fato pode

listas é a hipertensão arterial – mal que atinge

comprometer o bebê, é viável realizar o planeja-

10% das gestantes, especialmente a partir dos 35

mento do parto, levando a mãe para a materni-

anos. A hipertensão arterial materna pode afetar

dade, em um ambiente seguro para os cuidados

a placenta, com redução de fluxo de sangue para

necessários”, explica Solange.
SAÚDE EM DIA
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atividade física

Não basta
apenas
malhar

a

prática regular de atividade física pode
trazer mais qualidade de vida e bemestar. No entanto, o exercício físico
isolado não é garantia de uma vida

saudável. A afirmação baseia-se em uma pesquisa realizada pelo Fleury Medicina e Saúde. Após
avaliar 113 clientes do Check-up Fitness, o estudo
concluiu que, para que a atividade física seja realmente eficaz, é preciso aliar o exercício a outros
bons hábitos. “Além de uma alimentação equilibrada, fatores como gerenciamento de estresse e
qualidade do sono são essenciais para manter o
vigor físico”, explica Páblius Staduto Braga Silva,
médico do esporte do Fleury Medicina e Saúde.

Para ter uma vida
plenamente saudável
é preciso aliar atividade
física a outros bons
hábitos de vida

O estudo considerou a aptidão cardiorrespiratória durante o exercício físico, o percentual de
gordura do corpo e o Índice de Massa Corpórea
(IMC). “Ao analisarmos as avaliações, notamos

ronarianas nem sempre apresentam sintomas e
podem correr riscos ao praticar exercícios sem
orientação”, diz José Kawazoe Lazzoli, presidente
da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte.
Além de seguir os conselhos médicos, é preciso
adquirir uma postura mais saudável. “As pessoas
devem criar situações para se movimentar. De nada
adianta fazer exercícios na academia e ficar dez horas sentado em casa ou no trabalho”, alerta Silva.
“Preferir a escada e usar menos o carro são hábitos
simples, mas benéficos”, completa. E essas ações
podem ser incorporadas ao cotidiano de qualquer
pessoa. “A atividade física também ajuda pessoas
que têm problemas de coluna ou apresentam pressão alta, desde que com a devida orientação médica”,
revela Antonio Tebexreni, cardiologista do Fleury.

que existe grande probabilidade de uma pessoa
apresentar uma excelente capacidade cardiorrespiratória mas, em consequência de uma alimentação inadequada, ter IMC na faixa considerada

so quanto a falta de exercícios físicos são pre-

Para uma vida mais
leve e saudável

judiciais quando o assunto é qualidade de vida”,

[]A
 ntes de iniciar um programa de atividade

de sobrepeso”, conta Silva. O equilíbrio é fundamental para atingir a boa saúde. “Tanto o exces-

diz Ricardo Nahas, médico do esporte do Fleury.
O primeiro passo para iniciar a prática de atividade física é escolher algo que gosta de fazer.
Depois, é preciso procurar um médico. “O profissional de saúde vai avaliar o perfil da pessoa e
seu histórico clínico, saber como é sua alimentação, se já teve alguma lesão e o que pretende com
os exercícios. A partir daí são pedidos exames

shutterstock

não é suficiente, pois pessoas com doenças co-

básicos e, após a conclusão, o médico vai direcionar a pessoa para uma atividade que lhe dê prazer
e que lhe traga benefícios à saúde”, afirma Silva.
A recomendação do especialista permite me-

física, marque uma avaliação com seu médico
[]F
 aça refeições equilibradas e saudáveis,

comendo frutas, verduras, legumes, carnes e
carboidratos.
[]E
 scolha exercícios que sejam prazerosos, mas
que contemplem as necessidades de
fortalecimento muscular, treinamento
aeróbico e alongamento.
[]N
 unca ultrapasse os limites do seu corpo
durante uma atividade física.
[]E
 scolha um bom colchão e travesseiro. Isso fará
toda a diferença para o descanso do seu corpo.
[]C
 rie situações para se movimentar mais
durante o dia.
[]L
 embre-se que o equilíbrio entre todas essas
ações é fundamental.

lhor desempenho, além de ser essencial para que
a pessoa não se exponha a riscos. “Sentir-se bem

28

SAÚDE EM DIA

SAÚDE EM DIA

29

vida saudável

Largando

o cigarro
Com ajuda médica e psicológica, e uma
estratégia personalizada de combate ao
tabagismo, é possível parar de fumar

t

oda pessoa conhece um fumante. Por tabela, também conhece alguém que já tentou
largar o cigarro. Atualmente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que

em todo o planeta exista pelo menos um bilhão
de fumantes. São pessoas que correm mais risco
de ficar doentes, já que o cigarro afeta o organismo como um todo. Estão mais expostas a doenças
do coração, problemas respiratórios, cânceres, entre outros problemas. Tudo isso acontece porque
em um único cigarro estão presentes milhares de
substâncias tóxicas, cerca de 4.500, entre elas a
nicotina, que atua diretamente no cérebro e leva à
dependência química. Se faz tão mal, por que tantas pessoas fumam? E por que é tão difícil parar de
fumar? Essas são perguntas frequentes não só entre
os fumantes, como também entre os não-fumantes
que convivem com alguém que tem esse hábito.
Primeiro, é preciso entender que o tabagismo
pode ser considerado uma doença, e não um modismo que pode ser facilmente deixado de lado, e
que deixar de fumar exige não só força de vontade, como também o uso de medicamentos nos casos mais graves. Um estudo piloto realizado pelo
Fleury Medicina e Saúde com pessoas que estavam
tentando parar de fumar mostrou que 83% dos entrevistados viam no cigarro uma válvula de escape.
“Para esses fumantes, o cigarro é uma resposta rápida e pronta para tentar lidar com alguns eventos
estressantes do dia a dia”, diz Thiago Pavin, psicólogo do Serviço de Gestão de Saúde do Fleury.

Para deixar o
cigarro de lado
Ao decidir parar de fumar, a pessoa precisará
encarar situações cotidianas sob uma nova
perspectiva. Os especialistas ensinam algumas
táticas para isso:
( ) evite situações de estresse. Se não for
possível, pense em novas maneiras de lidar
com a pressão. Dê uma volta, converse com
alguém, respire;
( ) em situações que desencadeiam a vontade de
fumar, não tenha vergonha e peça ajuda aos
amigos ou a profissionais em quem confia.
( ) no início, evite ir a eventos sociais e ficar na
companhia de pessoas que fumam;
( ) sempre que sentir vontade de fumar, pare e
pense no que levou você a largar o cigarro.
( ) lembre-se de que o cigarro também prejudica
a sua aparência física, deixando os dentes
amarelados, a pele ressacada, além de deixar
um odor desagradável nos cabelos e roupas;
( ) independentemente do tempo que você fuma,
parar sempre traz benefícios para a saúde.
Logo nas primeiras semanas, é possível sentir
a melhora na sua respiração;
( ) ao parar de fumar, você pode deixar de ter
doenças que poderia desenvolver ao longo da
vida. E o tabaco está relacionado a mais de 50
tipos de doenças diferentes;
( ) você vai sentir uma enorme confiança em si
mesmo ao conseguir algo que muitas vezes
imaginou ser impossível. Certamente, isso
aumentará muito sua autoestima. Afinal, você
superou a si próprio.

“O curioso é que o cigarro é um estimulante
do funcionamento do sistema nervoso e, no en-

shutterstock

tanto, muitas pessoas dizem que ele acalma. Essa
interpretação de que o cigarro acalma mostra a

Acesse outras dicas sobre como parar de
fumar em www.fleury.com.br/Clientes/
SaudeDia/RevistaOnline

força do aspecto psicológico, em certas situações,
sobre o biológico”, afirma José Carlos Galduróz,
pesquisador do Departamento de Psicobiologia
pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
O gatilho que leva muitas pessoas ao cigarro está
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vida saudável
na sensação causada pelo estresse. Quando uma

outras formas mais saudáveis de enfrentar a ten-

cigarro. A conversa acaba, ela entra no carro e acen-

pessoa está sob muita pressão, o estresse bloqueia a

são. A pessoa continua estressada, só que, com o

de outro cigarro. Tomar consciência disso já ajuda a

sensação de prazer no cérebro, que pode ser busca-

tempo, vai aumentando o número de cigarros por

diminuir o consumo”, diz Galduróz.

da, instantaneamente, em uma tragada. “A nicotina

dia”, explica o psicólogo.

tresse, em vez de fumar um cigarro, a pessoa pode

área epecífica do sistema nervoso central – o sis-

E como parar?

tema mesolimbico-cortical –, que é mediado pela

A boa notícia é que o número de fumantes, pelo

ou fazer exercícios de respiração e relaxamento.

dopamina. E a dopamina é um neurotransmissor

menos no Brasil, vem caindo. Dados do Instituto

É essencial saber que o ponto de fissura, quando

relacionado ao prazer. Então, as drogas chamadas

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mos-

aparece a vontade intensa de fumar, tende a pas-

psicotrópicas dão sensação de prazer por ativarem

tram que, no fim dos anos 1980, 33% dos brasilei-

sar rapidamente. Se a pessoa não acender o cigarro

intensamente esse sistema. E a nicotina é uma dro-

ros fumavam. Em 2008, eram 15%. “O importante

no exato momento da vontade, provavelmente, dali

ga psicotrópica”, afirma Galduróz.

na hora de parar de fumar é olhar não somente para

alguns minutos, a vontade não será tão intensa.

simplesmente sair de onde está, andar um pouco,

Além disso, o estresse também pode levar a

o hábito em si, mas para tudo que está em volta, e

E quando ocorre uma recaída? Muitas pessoas

pensamentos compulsivos por um determinado

para a própria vida”, explica Pavin. E, a partir daí,

que tentam parar de fumar se sentem derrotadas

objeto, e o cigarro pode ser esse alvo. A grande

aprender a lidar com os sentimentos negativos de

neste momento, mas não há motivo para desani-

questão é que o estresse, no longo prazo, por si só

outras formas. “Um dos primeiros passos para dei-

mar. “A recaída pode ser uma grande oportunidade

traz muitos prejuízos para a saúde. “Esse compor-

xar de fumar é saber quantos cigarros são consu-

de aprendizado. A pessoa pode parar e pensar em

tamento automático de fumar sempre que se está

midos por automatismo. Estes são aqueles cigarros

quais estratégias vai desenvolver dali pra frente pra

estressado é realmente ruim. Uma, porque fumar

acessos mais por um comportamento aprendido do

enfrentar e superar aquela situação que a fez voltar

geralmente não resolve o problema gerador do es-

que necessariamente pelo prazer que geram. Por

a fumar”, diz Pavin.

tresse. E outra, porque o fumante deixa de aprender

exemplo, a pessoa está conversando e acende um

Além de criar estratégias, é importante que a
pessoa crie hábitos saudáveis. Com o fim do tabagismo, o paladar volta ao normal e a pessoa volta

O que leva as pessoas a fumar?

a sentir melhor os sabores doce, salgado e amargo. Então, é um bom momento para experimentar
novos alimentos e buscar comidas saudáveis. A

Pesquisa piloto feita pelo Fleury Medicina e Saúde com pessoas que estavam
tentando largar o hábito mostrou que elas fumavam porque*:
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atividade física, além de trazer qualidade de vida,

83%

78%

54%

48%

42%

tinham
necessidade
de relaxar
diante de
alguma
situação que
provocasse
ansiedade ou
tensão

sentiam o
estresse
aumentar
durante ou
após a jornada
de trabalho,
e recorriam
ao cigarro
para tentar
obter um alívio
“imediato”

eram
estimuladas
quando
estavam
em um bar
com amigos,
bebendo algo
para relaxar

o faziam antes
de sair de
casa ou após
o almoço, sob
a alegação de
que, nessas
horas, sabiam
que iam voltar
para o trabalho
e enfrentar
situações de
estresse

buscaram o
cigarro por conta
de desgastes em
relacionamentos
interpessoais,
em casa ou no
trabalho

* muitos dos entrevistados deram um ou mais motivos para recorrer ao cigarro

SAÚDE EM DIA

O Fleury oferece às empresas um programa
voltado aos colaboradores que desejam parar
de fumar. Os setores de saúde ocupacional
ou recursos humanos das empresas podem
contratar o serviço. Em uma primeira fase, o
programa contempla palestras e o envio de
newsletters sobre o assunto. Depois disso, os
colaboradores que se inscrevem passam por uma
avaliação com psicólogos e médicos, além de se
submeterem a exames para saber qual o impacto
que o cigarro já causou na vida da pessoa. Essas
avaliações levam aproximadamente um mês.
Com o resultado em mãos, é traçado um plano
personalizado para que aquela pessoa deixe
o cigarro. A partir daí, a pessoa um escolhe o
dia em que vai parar de fumar. Em todo este
processo, ela continua recebendo suporte
psicológico, apoio dos médicos e orientações
de nutricionistas para prevenir o ganho de peso.
Para saber mais sobre este programa, entre em
contato com a Central de Relacionamento ou
acesse www.fleury.com.br

também pode ser uma fonte de prazer. “A prática
de exercícios provoca a liberação de endorfina e serotonina, substâncias químicas que provocam sensações de bem-estar”, afirma Galduróz.

Parar de fumar é possível. Nas páginas
46 e 47, conheça o exemplo de Luciano
Morales, que fumou por 16 anos e hoje
leva uma vida saudável

thinkstock

provoca uma ativação no funcionamento de uma

Outro exemplo simples: em uma situação de es-

Fleury oferece
serviço para parar
de fumar
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sua saúde

Em dia com

a saúde
thinkstock

p

Quem tem diabetes mellitus deve manter,
sempre, o bom controle da glicemia. Saiba
quais os principais cuidados para se manter
saudável nesta condição
essoas que têm doenças crônicas, como

deve ser mantida dentro de uma faixa adequada,

o diabetes, por exemplo, precisam

avaliar e ajustar a medicação em uso. “Confor-

manter a saúde em dia e tomar alguns

me passam a se sentir melhor, muitas pessoas

cuidados importantes, e podem apren-

diminuem a dose dos medicamentos, sem con-

der que conviver com uma doença crô-

sultar os médicos. Essa é uma atitude perigosa,

nica não é um bicho de sete cabeças. Muito pelo

que pode levar a um aumento da glicemia ainda

contrário. Seguindo alguns conselhos médicos, é

maior que o nível anterior”, explica Rosana Sch-

possível levar uma vida normal e saudável. Confira

neider, coordenadora de Enfermagem do Progra-

a seguir as cinco perguntas que toda pessoa com

ma de Gestão de Doenças Crônicas do Fleury.

diabetes precisa se fazer para manter-se bem.

Tenho visitado meu
médico regularmente?

34
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Como está a minha glicemia?
Além da glicemia de jejum, o exame de hemoglobina glicada é muito importante na avaliação

É importante consultar o médico especialista

do controle do diabetes. A diferença entre os dois

em diabetes pelo menos duas vezes ao ano. Ele

exames é que a hemoglobina glicada correlaciona-

acompanhará, principalmente, a glicemia, que

se com o nível de glicemia dos últimos 60 a 90

SAÚDE EM DIA

35

sua saúde

tricionista, é importante distinguir quais alimentos poderão ser ingeridos, as substituições
mais importantes e os grupos alimentares que
deverão ser evitados, em cada caso.

Estou praticando
atividades físicas?

shu tter sto ck

Para quem tem
diabetes, uma
dieta equilibrada é
fundamental. A pessoa
s
pode optar por produto
dietéticos, mas a
alimentação pode ser
semelhante a de uma
pessoa saudável

A partir da orientação do médico e de um nu-

Além dos benefícios já conhecidos, como aumento da disposição, perda de peso e melhora na
circulação sanguínea (o que diminui os riscos de
complicações cardiovasculares), a prática de exercícios é primordial para a saúde dos diabéticos.
“Em muitos casos, as atividades físicas podem
diminuir os níveis glicêmicos da pessoa”, afirma

dias. Isso porque a hemoglobina (que está contida

a enfermeira. A médica Milena Teles explica que,

no glóbulo vermelho) incorpora glicose durante a

quanto maior for a aderência da pessoa à dieta e às

vida média dos glóbulos vermelhos no sangue. O

atividades físicas, menor poderá ser a dose da me-

ideal é que a glicemia de jejum seja mantida em até

dicação necessária para controle da glicemia. No

110 mg/dL e a hemoglobina glicada abaixo de 7%.

entanto, para começar a se exercitar, é fundamen-

assim como consultas com oftalmologista, já que

tal seguir corretamente as orientações médicas

as pessoas com diabetes são mais propensas a

para o controle adequado dos níveis glicêmicos,

desenvolver problemas renais e oculares, como a

e, assim, evitar problemas como a hipoglicemia.

nefropatia e a retinopatia diabética. Esta última

Tenho mantido uma
dieta equilibrada?
“Se todas as pessoas, independentemente de
equilibrada, como a recomendada para as pesso-

Tenho indícios de alguma
complicação da doença?

as que têm a doença, evitaríamos várias compli-

O diabetes é uma doença crônica e seu acompa-

este problema, basta realizar, uma vez por ano, o

cações de saúde ao longo dos anos”, afirma Mi-

nhamento deve ser feito durante a vida toda. A

exame de fundo de olho.

lena Gurgel Teles Bezerra, assessora médica em

avaliação e orientação médica visam o tratamen-

Pessoas com diabetes também precisam avaliar

Endocrinologia do Fleury. É recomendável que

to adequado para manter a glicemia bem contro-

o pé constantemente, mantê-lo hidratado, ob-

todos procurem reduzir a ingestão de gorduras,

lada e, também, a vigilância dos problemas de

servar rachaduras entre os dedos, ter cuidado ao

carboidratos e açúcares. “Não é verdade que o

saúde, aos quais os diabéticos são mais suscetí-

cortar as unhas e evitar calçados que machuquem

diabético terá uma alimentação sem graça para

veis. “O diabético pode infartar e não sentir dor

os pés. Esses cuidados ajudam a evitar o chamado

o resto da sua vida”, diz Rosana. A opção pelo

no peito, típica nessa situação. Isso porque a gli-

“pé diabético”, que constitui uma série de trans-

consumo de produtos dietéticos é interessante

cemia, em longo prazo, atrapalha algumas ener-

tornos graves nessa região do corpo e podem até

para variar a dieta, mas a alimentação do diabé-

vações”, explica Milena. Como os pacientes têm

levar à amputação. “Um ferimento infectado pode

tico pode ser parecida com a de qualquer pessoa

mais suscetibilidade a doenças cardiovasculares,

demorar um tempo três vezes maior para sarar em

que tenha hábitos saudáveis, garantem as espe-

como infarto, angina e derrame, é importante

alguém com o diabetes descompensado, se com-

cialistas. O segredo é ter mais consciência para

manter o check-up em dia. A avaliação médica

parado com uma pessoa que não tem a doença”,

escolher melhor o que se come.

deve incluir o acompanhamento da função renal,

diz a enfermeira.

serem diabéticas ou não, adotassem uma dieta
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é uma complicação do diabetes que ocorre quan-
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do os pequenos vasos sanguíneos da retina são
afetados, e pode levar à cegueira. Para rastrear

Fazer exercícios físicos
também ajuda a
controlar os níveis de
glicemia, o que pode
diminuir a quantidade
de remédios tomados,
mas, antes de começar
a se exercitar, procure
orientação médica.
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sustentabilidade

s

aúde e sustentabilidade caminham de

“No Fleury, nossa missão é ajudar as pessoas a se

mãos dadas. Na vida, os cuidados en-

cuidar de todas as maneiras, o que inclui o am-

volvem a alimentação, a prática de

biente no qual estão inseridas.”

exercícios, a importância do sono e o

Essa postura traduz uma visão integrada da

acompanhamento médico, entre outros fatores.

preocupação com a saúde e com o ambiente. Isso

Para que o planeta seja sustentável, é preciso re-

porque o corpo também é um ecossistema que

ciclar o lixo, usar recursos naturais de maneira

merece cuidados. “Se eu não tenho saúde, como

responsável, não consumir excessivamente.

vou querer tomar conta dos outros?”, questiona

Em ambos os casos, é necessário investir em

Hugo Penteado.

prevenção e se preocupar com as atitudes, antes

Alimentação industrializada, sedentarismo,

de lidar com os problemas que poderão surgir

estresse e consumo em excesso são alguns dos

com o passar dos anos. “É preciso trabalhar de

itens que Penteado destaca para identificar um

maneira preventiva, tanto no que diz respeito

estilo de vida nocivo ao indivíduo e à sociedade.

à saúde de um indivíduo, quanto a do planeta”,

“Para ser sustentável é importante ser simples e

afirma Daniel Périgo, gerente de Sustentabilidade

buscar uma vida mais saudável. Eu, por exemplo,

do Fleury Medicina e Saúde.

sou um ciclista urbano. Evito a poluição do ar e,

De acordo com o economista Hugo Penteado,
autor do livro Ecoeconomia, uma nova abordagem

ao mesmo tempo, me beneficio com a prática de
exercícios e uma interação maior com a cidade.”

(Editora Lazuli), o ser humano precisa se dar conta

Portanto, ser sustentável é uma escolha indi-

de que é uma espécie a mais no planeta e que os

vidual, que envolve a mudança em pequenos há-

seres vivos dependem uns dos outros. “A interde-

bitos. De acordo com o economista, cada pessoa

pendência é mal vista em nossa época”, diz.

encontra o seu caminho para a sustentabilidade

Segundo os especialistas, o pensamento sus-

ao buscar o bem-estar de maneira integrada.

tentável é sistêmico e permite enxergar os elos
invisíveis presentes na sociedade. Por isso, o
grande desafio para a maioria das pessoas, quando se fala em sustentabilidade, é relacionar as
causas com as consequências. E a instauração de
um modo de vida sustentável passa pela mudança nos modelos de percepção. O objetivo é tomar

Vida sustentável:

para você e para a Terra
O bem-estar individual e do planeta
estão intimamente ligados

consciência da vinculação do homem com a natureza, para que as pessoas se sintam parte da
teia viva e, portanto, responsáveis por ela.
Ao comprar um produto da indústria eletrôni-

A sua saúde e a do planeta
estão interligadas. Investir
em prevenção e em atitudes
sustentáveis traz bons
resultados para você, a
sociedade e o ecossistema

ca, por exemplo, é primordial cobrar para que a
empresa resolva o problema do lixo que ela está
gerando. Se esse lixo não for bem direcionado,
poderá contaminar o solo, os lençóis freáticos e
as pessoas. “Governos, empresas e indivíduos
devem tomar atitudes neste sentido”, diz Périgo.
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espaço Fleury

Vila da

Saúde
Para cuidar ainda mais do bemestar dos pequenos, a nova
Unidade do Ibirapuera traz toda
a magia dos personagens da
Vila Sésamo e serviços inéditos
em medicina diagnóstica

c

uidar bem da saúde não é assunto só de

Vila Sésamo

gente grande. O bem-estar dos peque-

Sucesso no Brasil em meados nos anos 1970, a

ninos também é importante, e um am-

Vila Sésamo é mais que um programa de tevê:

biente acolhedor pode fazer toda dife-

trata-se de uma ONG americana criada em 1969

rença quando a criança visita o médico ou realiza

com objetivo de melhorar a qualidade de vida

exames. Pensando nisso, o Fleury Medicina e Saú-

de crianças por meio de projetos educacionais.

de resolveu trazer toda a magia dos personagens

Atualmente, está presente em mais de 120 paí-

da Vila Sésamo para a nova Unidade Pediátrica do

ses. A parceria com o Fleury é o maior projeto da

Ibirapuera. Inaugurado no final de abril, o espaço

Vila Sésamo em andamento no Brasil.

foi batizado de Vila da Saúde, e a decoração é dedicada inteiramente ao Garibaldo e sua turma. “O
ambiente diferenciado tem o objetivo de criar uma
experiência e levar informações substanciais sobre saúde e qualidade de vida às crianças”, explica
Maria Beatriz Hadler, coordenadora dos médicos
do Atendimento do Fleury.
São duas salas de espera, uma dedicada aos pequenos de zero a 7 anos e outra para 8 a 12 anos.

Vila da Saúde Fleury
Unidade Ibirapuera: Avenida República do
Líbano, 635 - Ibirapuera - São Paulo - SP
Horários de atendimento: de segunda a sexta
das 6h30 às 18 h. Sábados, das 6h30 às 12h30

Além disso, há um playground montado no jardim
da unidade, um café com lanches para crianças
e decoração temática nas salas de exames, como
a de raio-x, com o teto coberto por estrelas que
brilham no escuro. “Também há diversos jogos
e brincadeiras da Vila Sésamo disponíveis para
as crianças se distraírem enquanto esperam o
atendimento”, conta José Marcelo de Oliveira,
diretor de Operações de Atendimento.
Embora outras unidades do Fleury também possuam áreas dedicadas à pediatria, com ambientação especial e brinquedos, a nova Unidade do
Ibirapuera traz serviços inéditos na área de medicina diagnóstica. “Nos casos em que o pediatra da
fotos: RICARDO CORRÊ A

criança necessita dos exames com rapidez para definir a conduta clínica, o pediatra da Vila da Saúde
entra em contato com ele para fornecer os resultados”, explica Janete Kamikawa, pediatra do Fleury.

Quer saber mais sobre a Vila da Saude. Veja um vídeo sobre o local em www.fleury.com.br/Clientes/
SaudeDia/RevistaOnline
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espaço Fleury
a s ú lt i m a s nov i da de s e m saú de e e x a m e s

Excelência no
atendimento: um
diferencial do Fleury

A capacitação
constante dos
colaboradores
é a chave para
alcançar o
diferencial
competitivo no
mercado

>

Pela nona vez, o Fleury foi vencedor do Prêmio Consumidor Moderno
de Excelência em Serviços ao Cliente, realizado pelo Grupo Padrão em
parceria com o Instituto GFK, na categoria Medicina Diagnóstica. O objetivo
da premiação é reconhecer quais empresas possuem a melhor estratégia de
relacionamento com clientes em todos os pontos de contato, e valorizar as que
buscam a excelência como diferencial competitivo na prestação de serviços. No
Fleury, a chave para alcançar o melhor atendimento é a capacitação constante
dos colaboradores que lidam diretamente com o público. Os operadores do call

center, por exemplo, passam por um amplo processo seletivo, pela integração
Fotos: Alexandre Schneider

na empresa, e por treinamentos em salas de aula e na escuta. A Central de
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Atendimento ao Cliente (CAC) do Fleury funciona 24 horas, e conta com o
acompanhamento de médicos em todos os turnos. “Nosso objetivo é atender
completamente as necessidades dos clientes já no primeiro contato”, explica a
diretora de atendimento, Maria Cláudia Fernandes Neves.
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espaço Fleury
Saúde do
coração do bebê

Espirometria: agora, na unidade
Rochaverá-Morumbi
O nome pode soar difícil, mas a espirometria é um exame
bastante simples, que mede a capacidade de movimentação
do ar durante o ciclo respiratório normal e o forçado. A partir de
2010, ele também pode ser realizado na Unidade Rochaverá-

Um dos exames mais
importantes do pré-natal, o

Para os clientes que precisam fazer
o teste ergométrico pedalando, a
Unidade Itaim já disponibiliza bicicletas
ergométricas. A versão do exame na
bicicleta é tão eficiente quanto o teste
em esteira, e é indicado para pessoas
que tenham dificuldade para caminhar,
que pesem mais de 140 kg, ou que
habitualmente fazem uso de bicicleta
para treinamento. O eletrocardiograma
feito na bicicleta tem a mesma
duração do feito em esteira – de oito
a 12 minutos. “Uma das vantagens do
equipamento é o fato de possibilitar a
aferição da pressão arterial de maneira
mais fácil, já que o tórax e os membros
superiores ficam parados durante o
exame”, explica Antônio Tebexreni,
cardiologista do Fleury.

ecocardiograma fetal está
disponível para as futuras
mamães e clientes do Fleury.
Realizado por um cardiologista,
o exame pode detectar

Morumbi. O teste é indicado para a investigação de sintomas
pulmonares, avaliação pré-operatória, em casos de doenças

antes mesmo do nascimento.
“O período ideal para a
realização do exame é da 18ª

Novos serviços:
Fleury sempre
pensando em você

até a 32ª semana de gestação,

O Fleury está crescendo e expandindo serviços para oferecer mais

que façam uso de medicações

sendo indicado especialmente
para gestantes com mais
de 35 anos, que tenham
diabetes, histórico familiar de
malformações congênitas ou
como anticonvulsionantes

integrarão a equipe do Atendimento Móvel, que permite a realização

e antidepressivos”, explica

também durante o check-up, em especial de fumantes. “Durante

de exames de análises clínicas, eletrocardiograma, ultrassonografia,

a cardiologista Solange

a espirometria, o cliente faz manobras de sopro, incluindo a

entre outros, em casa ou no trabalho, de acordo com a preferência ou

Bernardes Tatani, do Fleury.

necessidade do cliente. “As novidades também incluirão atendimento

O exame é realizado nas

personalizado a três públicos: executivos, idosos e crianças”, diz José

Unidades Paraíso, Ibirapuera

Marcelo de Oliveira, diretor de Operações de Atendimento. Para garantir

e Jardim América e não tem

mais privacidade e sigilo, durante a visita a empresas, a equipe do Fleury

risco algum para a mãe ou para

poderá se apresentar caracterizada ou em trajes executivos, conforme

o bebê, pois o procedimento

a escolha do cliente. Já para os pequenos, a ideia é que os profissionais

não é invasivo e se assemelha a

do Fleury tragam algumas referências aos personagens da Vila da

um ultrassom.

Salge, pneumologista do Fleury.

Check-up Fleury: um serviço cada vez mais completo

Saúde Fleury em seus uniformes. A ampliação de exames em algumas

O Check-up Executivo oferece agora aos clientes

obtidos nos exames do check-up. “Na consulta são

unidades também está entre os novos serviços. A Unidade Campinas

mais dois diferenciais: uma consulta dermatológica e

estabelecidas metas, que serão avaliadas três meses

passa a oferecer também colonoscopia, densitometria óssea, medicina

uma com um nutricionista. A análise dermatológica é

depois, pela equipe de nutrição do Fleury”, afirma a

fetal, ecocardiografia e teste ergométrico. Foi inaugurada uma nova sala

realizada com foco em avaliação de lesões suspeitas.

nutricionista Carla Yamashita. “O foco do check-up é a

de ultrassom e os clientes contarão com a ressonância magnética já no

Já a consulta nutricional acontece no retorno do

prevenção. Nosso objetivo é estimular a mudança de

segundo semestre. Na Unidade Alphaville, agora também podem ser feitos

cliente. Nesse momento, ele recebe uma orientação

hábitos, o que pode trazer importantes melhorias para

os seguintes exames: densitometria óssea, mamografia e raio x, além de

alimentar personalizada, focado nos resultados

a saúde”, explica.

exames laboratoriais, anatomopatológicos e de cardiologia.

SAÚDE EM DIA

shutterstock

A duração do exame varia de 15 a 25 minutos”, diz João Marcos

shutterstock

comodidade a seus clientes. Somente neste ano, 20 novos profissionais

que mereçam acompanhamento – como asma ou enfizema – e

respiração normal, a inspiração máxima e a expiração rápida.
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anomalias no coração do bebê
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Teste ergométrico:
agora, também em
bicicletas

SAÚDE EM DIA

45

minha história
tr aj etór i a s de pessoa s qu e m u da r a m de v i da

Uma vida nova
Ao buscar ajuda para parar de fumar,
Luciano Morales conseguiu largar o vício e
hoje tem muito mais qualidade de vida

“Fumei por 16 anos. E eu precisava parar.

disposição para encarar a rotina também. Decidi me

Tinha a consciência de que aquilo vinha me fazendo

matricular em uma academia e passei a correr vários

muito mal, mas sabia que precisaria de uma extrema

dias por semana. Minha vida mudou por completo.”

força de vontade para cortar, definitivamente, o
vício. E também de um estímulo. Coincidentemente,
o Fleury lançou um programa para ajudar seus
colaboradores a pararem de fumar e resolvi aderir.
No começo do tratamento, me perguntaram o quanto
de força de vontade eu teria para parar. Dizia que não
era 100%, talvez fosse 80%, mas aí apareceu um fator
mais que determinante, algo que fez minha vontade
pular para os 150%. Descobri que minha mulher estava
grávida. Era o suficiente para me doar por inteiro.
Eu costumava fumar dez cigarros por dia. Um pouco
antes de parar, comecei a tomar remédios, o que fiz
por 19 dias. E conforme os dias foram passando, já
não sentia mais vontade e nem conseguia fumar um
cigarro inteiro. Então, escolhi uma data para parar
fotos: Luciano Morales

de fumar definitivamente: foi o dia 5 de maio de
2009. Depois disso, passei por diversas etapas do
tratamento, com conversas com psicólogos, exames
e a ajuda dos médicos.
E o tratamento foi um sucesso. Depois disso, minha
vida só mudou para melhor. Sentia as diferenças a
cada semana. O simples fato de subir uma escada já
deixava meu dia melhor. Meu fôlego melhorou e minha
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Luciano Morales trabalha na equipe de Marketing
do Fleury Medicina e Saúde como designer gráfico.
Tem 33 anos, é casado e pai de Luigi.
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divirta-se

diagnóstico

Caça-palavras!

crôn ica s e e x per i ênci a s sobr e saú de e qua li da de de v i da

Encontre coisas que você vê quando vai passear no parque!
JARDIM • ÁRVORE • BORBOLETA • FLOR
VIDEOGAME • BOLA • CARRINHO • BICICLETA

Das cicatrizes que tenho no
corpo, a grande maioria veio do futebol.
Futebol, por assim dizer. A primeira foi na

DANIEL PIZA
é colunista de
O Estado de S.Paulo.

JucA VArEllA/AE

Paixão por futebol
rua mesmo, em frente ao colégio, quando eu
engatilhava a perna direita para chutar uma lata

jornal. Tinha 28 anos e era o melhor “banheirista”

de sorvete e – TUM! – um carro passou e me

da empresa; ficava lá na frente, mas fazia meu

pegou. Fratura de tíbia e fíbula. Dois meses de

trabalho de estufar as redes com boa média. A

gesso e muleta, dois de fisioterapia diária, mais

bola quicou ao meu lado e achei que faria um

alguns de bengala, até o pé se plantar inteiro no

golaço se girasse o corpo e batesse de primeira.

chão de novo. Eu tinha apenas 16 anos e fiquei

Quem girou foi o joelho esquerdo, da perna de

um ano sem jogar bola, o que foi de longe a

apoio, e com ele meu ligamento cruzado se

pior parte. Em compensação, como o acidente

soltou como um elástico velho. É claro que na

aconteceu em maio e me impediu de ir às aulas,

hora pus a culpa no piso sintético, duro como

assisti a todos os jogos da Copa de 1986 –

cimento, assim como no primeiro acidente culpei

todos, sem exceção. Se o futebol tira, também

o motorista que passou em velocidade em uma

devolve, ainda que por tabela...

rua de escola, mas isso não mudou nada. Foram

A segunda foi menos tosca, digamos. Eu
estava jogando futebol society com os colegas de

As árvores são muito importantes para o
meio ambiente. Cuide bem delas.

Ajude o Grover a chegar no gol!

oito meses para voltar a bater bola.
Isso sem falar em incontáveis edemas,
cãibras, estiramentos, dores nos mais diversos
pontos. Aprendi duas lições sobre ser um
futebolista amador, um peladeiro desde as
fraldas até os 40 anos: o tempo não apenas
passa, mas pesa; e há que se ter imenso respeito
por jogadores que voltaram de contusões graves,
como Ronaldo, um fenômeno da fisioterapia, por
mais que tenha ficado tão pesado. Mesmo assim,
ou por isso mesmo, continuo a jogar bola com o
mesmo prazer do menino que queria ser Zico ou
Van Basten nos anos 1970 e 1980. Não há cicatriz

nIk

do corpo que anule essa festa do espírito – ou
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Qual é o esporte que você mais gosta?

que um bom gol de banheira não lave.
SAÚDE EM DIA

49

endereços

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

Cuidado para não
desperdiçar a água
na hora do banho.

São Paulo – Capital

Unidade Braz Leme
Av. Braz Leme, 1.802 – Santana
* Acesso pela ponte Casa Verde
* Sentido bairro/centro: lado direito
Unidade CamPo BeLo
Av. Vereador José Diniz, 3.457
Unidade CháCara KLaBin
Av. Pref. Fábio Prado, 538 – Chácara Klabin
Unidade higienóPoLiS
Rua Mato Grosso, 306 – 1a sobreloja
Higienópolis
* Localizada no Higienópolis Medical
Center, atrás do Cemitério da Consolação,
altura do no 1.800 da rua da Consolação

Hora de colorir!
Além de muito gostosas, as frutas têm
nutrientes importantes para sua saúde

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)

VIlA SéSAMo E SEuS pErSonAgEnS, logotIpoS, MArcAS E ElEMEntoS DE DESIgn São DE proprIEDADE E lIcEncIADoS pElA SESAME WorkShop.

Unidade roChaverá-morUmBi
Av. Chucri Zaidan, s/no, Edifício Rochaverá
Corporate Towers – Vila Cordeiro

* Ao lado dos shoppings Morumbi
e Market Place
* Paralela à av. das Nações Unidas
Unidade SUmaré
Av. Sumaré, 1.270 – Perdizes
* Sentido Barra Funda/Pinheiros
* No quarteirão entre as ruas Wanderley
e Ministro Gastão Mesquita
* Próxima ao Bradesco
Unidade ShoPPing Jardim SUL
Shopping Jardim Sul – loja 317 – piso 2
– Vila Andrade
Av. Giovanni Gronchi, 5.819
* Em frente ao Carrefour
Unidade ShoPPing anáLia FranCo
Shopping Anália Franco – loja 37E –
piso Acácia
Av. Regente Feijó, 1.739
* Até as 10 horas, entrada somente
pela av. Regente Feijó
* Ao lado do Ceret (Centro Esportivo
e Recreativo do Trabalhador)
* Próxima ao início da av. Eduardo Cotching
* A av. Regente Feijó começa na av. Salim
Farah Maluf (na altura do Cemitério
da Quarta Parada)
Unidade viLLa–LoBoS
Rua Castro Delgado, 188 – Alto de Pinheiros
* Pista local da av. das Nações Unidas,
sentido Santo Amaro/Ceagesp
* Entre as pontes Cidade Universitária e Jaguaré
* Quinta travessa à direita, após a ponte
Cidade Universitária

outros municípios

UNIDADE ALPHAVILLE
Av. Copacabana, 574 – 18 Forte Empresarial
* Entre o Residencial 2 e 3
* Ao lado do Colégio Internacional
Unidade CamPinaS
Av. Aquidabã, 747 – Centro
* Em frente à Microcamp, próxima
ao bosque dos Jequitibás
Unidade Santo andré
Av. D. Pedro II, 1.313 – Jardim Santo André
* Próxima ao parque Celso Daniel
(antigo parque Duque de Caxias)
* Entrada lateral pela rua das Aroeiras

©2010 SESAME WorkShop. toDoS oS DIrEItoS rESErVADoS.
MAtErIAl DESEnVolVIDo pElA
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Unidade São Bernardo do CamPo
Av. Professor Lucas Nogueira
Garcez, 666 – Centro
* Seguindo pela rodovia Anchieta no sentido
São Paulo/Santos, utilizar a saída 18B
* Ao final do viaduto, manter-se à direita, no
sentido centro de São Bernardo do Campo
* Seguir pela av. Professor Lucas Nogueira
Garcez (sentido bairro/centro) até
visualizar a Unidade do outro lado da
avenida, ao lado do Pavilhão Vera Cruz
* Entrar à direita na rua Banda e fazer
o contorno à esquerda até cruzar a av.
Professor Lucas Nogueira Garcez
* A unidade fica em frente à Igreja
Santíssima Virgem e a uma
concessionária da Toyota
Unidade JUndiaí
Av. Antônio Segre, 447 – Jardim Brasil
* Próxima ao Shopping Paineiras
* Na rua do Sesi
* Anhanguera sentido interior/capital:
acesso pela av. Jundiaí

outros estados

Unidade LeBLon – rJ
Rua Dias Ferreira, 214 – Leblon
* Ao lado do cabeleireiro Werner
Unidade BraSíLia – dF
SEPS EQ 715/915, conjunto A, bloco D,
sala 501, Centro Clínico Pacini, Edifício
Pacini, Asa Sul

atendimento móvel

Atende as cidades acima e também as
seguintes localidades: Guarulhos,
Osasco, Granja Viana, Mauá, Diadema,
Santos, São Vicente, Guarujá, Jacareí,
São José dos Campos, Sorocaba, Rio
de Janeiro e Brasília

Central de atendimento
ao Cliente 24 horas
São Paulo e localidades com
DDD (11): 3179-0822 ou 30-FLEURY
Rio de Janeiro: (21) 4004-1991
Outras localidades: 0800-704-0822

