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Ganhamos mais serviços
e espaço em Jundiaí. Agora
só falta ganhar a sua visita.
A unidade Fleury de Jundiaí ganhou um novo endereço.
Um espaço mais amplo, com muito mais salas e exames para cuidar
ainda melhor de você. Uma das novidades é o Espaço Saúde
da Mulher, um ambiente exclusivo para tratar o público feminino.
Tudo com a qualidade e o conforto que você merece.
Nova Unidade Jundiaí
Av. Antônio Segre, 241. Jardim Brasil. Jundiaí
www.fleury.com.br
FleuryMedicinaeSaude
Central de Atendimento
Grande São Paulo: (11) 3179-0822
Outras localidades: 0800-704-0822
Responsável Técnico Fleury: Dr. Edgar Gil Rizzatti – CRM-SP 94.199

Fleury.
Um centro

Fleury_online

de referência
em você.

O tempo pode ser aquele que passa desapercebido ou corre arrastado, devagar. Pode ser o tempo
para deixar nascer uma ideia. Pode ser o tempo da
saudade, o tempo que dói, que cura, o tempo para
aprender a perdoar. O tempo do amor: que nasce e
também acaba. O tempo que deixa marcas no rosto, no corpo e na alma – que se chama experiência.
Poetas, escritores, músicos e tantos artistas vivem
tentando desvendar o que é o tempo. Para Caetano
Veloso, é um dos deuses mais lindos, a quem se dedica uma oração. Para Cazuza, um futuro que repete o
passado e um museu de grandes novidades. Já Drummond fazia do tempo sua matéria: “o tempo presente, os homens presentes, a vida presente”.
Nesta edição, propomos olhar o tempo pelas diferentes lentes: pela psicanálise, pela arte, pela ciência
e, claro, pela perspectiva da medicina. O tempo que
cura, que previne, que inspira, que se reinventa – com
direito a uma renovadora pausa para um café.
Nosso desejo é que essa leitura embale as reflexões que vêm com o novo ano – e que cada um possa
encontrar sua própria maneira de lidar com o tempo.
Afinal, como disse Raduan Nassar, “o tempo é o maior
tesouro de que um homem pode dispor; embora inconsumível, o tempo é o nosso melhor alimento;
sem medida que o conheça, o tempo é contudo nosso bem de maior grandeza: não tem começo, não tem
fim; o tempo está em tudo.”
Boa leitura!
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INSPIRAÇÃO

PRONTIDÃO

O atendimento recebido por Walter Antonio
Dias Duarte o inspirou a escrever uma crônica em
homenagem ao enfermeiro Ezequiel Pereira Barbosa,
que realizou a coleta domiciliar. O nervosismo com o
curto atraso se desfez com a destreza do profissional.
“Para ser honesto, digo que não senti nem mesmo
cócegas. Trabalho perfeito, de feiticeiro, de mago”,
escreveu. Poeta eventual, o autor conta que a crônica
foi um desafio. “Ela tem uma vida efêmera - a palavra
vem de Cronos, o Tempo. É preciso ser equilibrista
entre a poesia e a realidade, para não virar nem
poema, nem reportagem”, diz. Você pode ler a crônica,
na íntegra, em nosso site fleury.com.br/saude-em-dia

“Ao fazer um exame de rotina, só para verificar
o estado das minhas queridas pedrinhas no rim,
o contraste me deu uma reação alérgica não
prevista. Mas a equipe do Fleury, absurdamente
preparada, rapidamente tomou as medidas
de combate à alergia. Fui transferido para o
hospital e depois ainda me ligaram para fazer
o acompanhamento. De zero a 10, dou nota 12.
Obrigado pela preocupação!”
Danilo Augusto Ferreira, via Facebook

NOVA UNIDADE
“Parabéns, Fleury! Acabei de fazer um exame na
unidade nova na República do Líbano. Local lindo e
atendimento impecável. Sou fã de vocês!”
Josy Karabolad, via Facebook
Correção
Diferentemente do que foi publicado na matéria
“As aparências enganam” da edição 33, a gêmea Luciane
Thomaz não possui níveis altos de glicose no sangue.

UNIDADE JARDIM SUL
“A equipe está de parabéns! Fui muito bem recebida
e tratada. Obrigada por oferecerem serviços de
qualidade e atendimento impecável!”
Andresa Grimas, via Facebook

UNIDADE PARAÍSO
“Referência de qualidade, estacionamento com
manobrista, atendimento, exames, histórico e
evolução, além de contar com o lanchinho no final.”
Leonardo Matuchita, via Foursquare

Tiragem
30 mil exemplares

sabrina leite

arquivo pessoal

Revisão
Laura Folgueira

Direção de arte
Lilian Bumbiers

Álvaro Luiz Zeni

Formada em Comunicação pela Unimonte,
em Santos, trabalha com produção em
publicidade e vídeo desde 2002. Há nove
anos, atua como produtora de vídeos e
publicações do Grupo TV1. Para a Revista
Fleury, Thaiz faz pesquisa e produção
fotográfica e audiovisual.

Texto
Bruna Fontes, Edson Valente e Maíra Termero
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facebook.com/FleuryMedicinaeSaude
youtube.com/FleuryMedicinaeSaude
twitter.com/fleury_online
periscope.tv/fleury_online

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

Nova unidade
em

JUNDIAÍ

Hematologia

Esclerose sistêmica

O Fleury trouxe para o Brasil
um novo exame que avalia
simultaneamente 30 genes
frequentemente alterados
nas neoplasias mieloides, um
grupo de doenças que inclui, por
exemplo, as leucemias mieloides
aguda e crônica. Chamado Painel
de Mutações de Neoplasias
Mieloides, o exame auxilia
o médico no diagnóstico, na
classificação e no monitoramento
dessas doenças. Realizado em
parceria com a Quest Diagnostics,
o novo teste tem as suas amostras
avaliadas nos Estados Unidos.

Já está disponível no Fleury
um novo teste que auxilia
o diagnóstico da esclerose
sistêmica, uma doença
autoimune. Realizado em
uma amostra de sangue, o
exame detecta a presença
do autoanticorpo anti-RNA
polimerase III, que ocorre em
6% a 28% dos pacientes com
essa doença. Além de confirmar
o diagnóstico, o novo exame
permite acompanhar a atividade
da doença, especialmente
em relação ao envolvimento
da pele e dos rins.

Tratamento
eficaz do câncer
Outro exame que o Fleury
acaba de disponibilizar é
o Oncotype DX, voltado a
pacientes com diagnóstico de
determinados tipos de câncer
de mama, próstata e cólon.
Realizado em parceria com
a empresa norte-americana
Genomic Health, o teste analisa
a expressão de um conjunto de
genes associados ao tumor.
O resultado fica pronto em até
20 dias e auxilia o médico na
escolha do tratamento mais
adequado para cada paciente.
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Nova unidade jundiaí
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mônica acatauassu

está na Zona Oeste

SERVIÇOS OFERECIDOS
Anatomia Patológica
Colpocitologia Oncótica
Colposcopia
Densitometria Óssea
Ecocardiografia
Eletrocardiograma
Exames Laboratoriais
Holter

Novos exames aumentam a precisão
do diagnóstico de várias doenças
flavio santana

A cidade de Jundiaí, no interior de São
Paulo, conta com uma nova unidade
Fleury, que oferece um portfólio maior
de serviços e dispõe de mais salas de
coleta. Com isso, a capacidade para a
realização de exames de laboratoriais
aumentou, trazendo mais rapidez e
conforto para os clientes.
Outro destaque é o Espaço Saúde
da Mulher, um ambiente exclusivo
para o público feminino, no qual os
exames são realizados no mesmo
lugar e em sequência, diminuindo
o tempo de espera entre um
procedimento e outro.
Também são oferecidos
na nova unidade exames de
Medicina Fetal, Ecocardiografia,
Colposcopia, Mamografia, Mapa,
Holter, Desintometria Óssea e
Ultrassonografia, entre outros.
A avenida é a mesma da unidade
antiga (só mudou o número):
Antônio Segre, 241.
Para mais informações, acesse
o nosso site: www.fleury.com.br.

•
•
•
•
•
•
•
•

CUIDADO AMPLIADO

Portfólio maior de
exames e espaço da
mulher são os destaques

Atendimento aos domingos e o Espaço Saúde da
Mulher são algumas das facilidades que os moradores
da região do Sumaré, na Zona Oeste de São Paulo,
encontram na Unidade Fleury do bairro. Localizada
no número 1.270 da Avenida Sumaré, a principal via
da região, a unidade também oferece acesso fácil e
prático aos clientes. Entre os exames disponíveis no
local estão Anatomia Patológica, Cardiotocografia,
Densitometria Óssea, Mamografia Digital, Medicina
Fetal e Ultrassonografia, entre outros. No Espaço
Saúde da Mulher, os exames são realizados no
mesmo lugar e em sequência, em um ambiente
exclusivo para o público feminino.
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O Fleury vai até

você

ESTAMOS NO

Periscope!

divulcação fleury

divulcação e istock

O Fleury chegou a mais uma plataforma digital. Depois
do Twitter, Facebook e YouTube, estamos agora no
Periscope! Para quem não sabe, o Periscope é um
aplicativo para smartphone que permite a exibição de
vídeos em tempo real. Lançado pelo Twitter, o app está
disponível para os sistemas operacionais de celular iOS
e Android. Siga então o @fleury_online para acessar
um conteúdo exclusivo (e com um olhar totalmente
novo) sobre saúde, bem-estar e os nossos serviços.

O serviço de Atendimento Móvel do Fleury leva
até você, no lugar que preferir, uma equipe de
profissionais preparados para realizar desde a
aplicação de vacinas até exames laboratoriais, de
imagem e de cardiologia. O serviço, fundamental
para pessoas com dificuldade ou impossibilidade
de locomoção, idosos e gestantes, também está
disponível para todos os perfis de clientes, inclusive
crianças. Para elas, o Fleury oferece ainda um
diferencial encantador: além de diversos brindes,
a equipe do Atendimento Móvel usa aventais
personalizados e até uma maleta médica estampada
com imagens dos personagens da Vila Sésamo.
Veja abaixo quais são os exames oferecidos,
as cidades atendidas e como você pode agendar
o seu Atendimento Móvel.

serviços oferecidos

• Aplicação de vacinas
• Eletrocardiograma
• Holter

• Exames Laboratoriais
• Mapa
• Polissonografia

Municípios atendidos

Você sabia que o Fleury tem um Centro Diagnóstico Avançado
de Nódulo de Tiroide, na Unidade República do Líbano III?
Lá, uma equipe médica multidisciplinar altamente especializada
em tiroide acompanha toda a investigação diagnóstica, com a
entrega de resultados integrados, no menor tempo possível
10
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•

Aldeia da Serra
Araçoiaba da Serra
Barueri
Campinas
Campo Limpo Paulista
Cotia
Diadema
Guarujá
Indaiatuba
Itatiba
Itu
Jacareí

Agendamento
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jandira
Jundiaí
Louveira
Osasco
Praia Grande
Salto
Salto de Pirapora
Santana de Parnaíba
Santo André
Santos
São Bernardo
do Campo

• São Caetano
do Sul
• São José dos
Campos
• São Paulo
• São Roque
• São Vicente
• Sorocaba
• Valinhos
• Vinhedo
• Votorantim

Ligue para a Central de
Atendimento Fleury:
Grande São Paulo:
3179-0822
Demais localidades:
0800-704-0822
Você também pode
agendar no nosso site:
www.fleury.com.br

para começar

coração
em um só lugar

Istock

No Fleury, você
conta com um
centro integrado e
especializado em
exames cardiológicos
e neurovasculares

Quem está cuidando do coração pode contar com
o Centro Integrado Cardiológico e Neurovascular
da Unidade Ponte Estaiada para fazer toda a
investigação diagnóstica. Além da comodidade de ter
todos os exames em um só lugar, o cliente e o médico
recebem um relatório integrado dos resultados, com
todo o cuidado da assessoria médica especializada.
“Com a integração, nossa equipe pode fazer uma
sugestão ao médico do cliente caso note que pode
ser necessário algum exame complementar”, explica
Dra. Ivana Antelmi, cardiologista e assessora médica
do Fleury. Os equipamentos de última geração
oferecem qualidade de resultado com baixo nível
de radiação. “O equipamento de tomografia, por
exemplo, permite obter imagens adequadas mesmo
nos casos de frequência cardíaca irregular. Devido
à sua maior velocidade de aquisição, é possível
produzir imagens das artérias coronárias em
pacientes com diferentes tipos de arritmia”, explica
Dr. Ibraim Masciarelli Francisco Pinto, coordenador
médico do Centro Integrado. A unidade oferece,
ainda, um serviço de avaliação de marcapasso
cardíaco, para verificação de bateria e regulagem.
Seguem alguns dos exames que são realizados na
unidade: Eletrocardiograma, Eletrocardiograma
de alta resolução, Holter, Mapa (Monitoração
Ambulatorial da Pressão Arterial), Teste Ergométrico,
Tilt Test, Cintilografia do Miocárcio, Tomografia de
Coronárias, Ressonância Magnética do Coração,
Ecocardiograma e Ecocardiogramas Especiais – sob
estresse físico e farmacológico, transesofágico bi e
tridimensional e análise de sincronismo cardíaco.

UNIDADE PONTE ESTAIADA E CENTRO
INTEGRADO CARDIOLÓGICO
E NEUROVASCULAR
Av. Jornalista Roberto Marinho, 85, Térreo
(região da Av. Eng. Luís Carlos Berrini)
Edifício Tower Bridge Corporate, Brooklin
Horário de atendimento
Segunda a sexta:
Exames laboratoriais: 6h30 às 18h
Exames agendados: 6h30 às 19h
Às terças e quintas, o atendimento
da Ressonância Magnética
é estendido até às 22h
Sábado:
Exames laboratoriais: 6h30 às 12h30
Exames agendados: 6h30 às 13h

divulcação fleury

cuide de seu

para começar

Conheça 5 aplicativos que

ajudam a gerenciar melhor o tempo

Compromisso com a

excelência

Se está difícil organizar as atividades do dia a dia e encontrar espaço na agenda para
cuidar da saúde (ou simplesmente descansar), a solução pode estar no seu celular.
Veja alguns apps criados para tornar a sua vida mais fácil – e saudável

Fleury é reconhecido e premiado por sua atuação nas áreas de inovação,
sustentabilidade, atendimento e qualidade

reprodução

Recentemente, ainda fomos reconhecidos
como umas das 25 melhores empresas
em atendimento no Brasil, de acordo com
estudo da revista Exame em parceria com
o Instituto Brasileiro de Relacionamento
com o Cliente (IBRC). O Fleury foi a primeira
empresa do setor de medicina diagnóstica,
aparecendo na 20ª posição, com 72,28
pontos. Por fim, a certificação do College
of American Pathologists (CAP), programa
que avalia laboratórios de patologia clínica
em todo o mundo, também está entre os
títulos recebidos. A primeira acreditação da
companhia foi em 2007 e, desde então, vem
sendo renovada a cada dois anos. Apenas 15
empresas de saúde no Brasil são certificadas.
Agradecemos a nossos colaboradores
e médicos por essas conquistas, que
reforçam nosso compromisso de excelência
na prestação de serviços médicos.

istock

O teste pioneiro para o diagnóstico da febre
chikungunya, lançado em 2014, foi um dos
motivos que levaram o Fleury, pela quarta
vez, ao ranking Best Innovator, que elege
as 20 empresas mais inovadoras do Brasil.
Realizada pela consultoria A.T. Kearney
com o apoio da revista Época Negócios, a
premiação avalia as empresas segundo suas
estratégias de criação de produtos, serviços
ou modelos de negócios.
Além disso, pelo quinto ano consecutivo,
o Fleury está na lista das empresas mais
sustentáveis do Brasil elaborada pelo
Guia Exame de Sustentabilidade. A
publicação elege os melhores projetos
de responsabilidade socioambiental
corporativos, analisando a forma de atuação
e os resultados dos programas. Neste ano,
68 empresas foram contempladas. O Fleury
integra a lista por conta de uma iniciativa
lançada em 2014, que colheu, entre os
fornecedores, 403 sugestões de inovações
para reduzir o uso de embalagens e o
transporte na cadeia de suprimentos. Destas,
141 foram colocadas em prática e já geraram
economia de 1,9 milhão de reais.

1. Any.DO

2. Pocket

3. Hydro

4. Free Time 5. Headspace

A facilidade para
montar e organizar
uma lista de afazeres
é o principal atrativo
do Any.DO, aplicativo
que tem milhões
de usuários e está
disponível para
Android e iOS. Ele até
converte mensagens
de voz em texto,
caso você não possa
digitar uma tarefa.
Cumpriu um dos
compromissos?
Basta riscar
com o dedo.
Alertas, opção de
compartilhamento
das notas e
sincronização com
outros dispositivos
completam o pacote.

Você recebe
uma enxurrada
de informações
diariamente, em sites
e redes sociais, e
raramente tem tempo
para ver tudo. Ou
melhor, raramente
consegue ver
qualquer coisa. Com o
Pocket, app disponível
para Android e iOS,
dá para guardar todos
esses textos e vídeos
em um só lugar e
conferi-los quando,
enfim, o tempo livre
aparecer. E você
nem precisa estar
conectado à Internet.
O Pocket é integrado
com mais de 1.500
aplicativos.

Não é difícil encontrar
pessoas que, por
conta da correria,
simplesmente se
esquecem de beber
água. E manter o
corpo hidratado,
como você já sabe,
é fundamental para
a saúde. Com o app
Hydro, não tem mais
desculpa: ele calcula
a quantidade diária de
água ideal para o seu
corpo, com base em
informações como
peso e estilo de vida.
Depois, passa a emitir
alertas nos horários
em que você deve
encher o copo para
atingir a sua meta de
hidratação.

Você acha que
organizar as horas
de folga é tão
importante quanto
colocar as tarefas de
casa e do trabalho
em ordem? Então,
conheça o Free Time.
O app está disponível
para iOS e já tem
mais de 200 mil
usuários. Ele analisa a
agenda do seu celular
e separa as horas
em que não existem
compromissos.
Assim, você descobre
rapidamente quando
está livre e pode
compartilhar esses
momentos com os
amigos para marcar
aquele happy hour.

Que tal separar 10
minutos por dia para
aprender a meditar?
O app se propõe a
ser o seu personal
trainer para a mente.
A versão gratuita
traz um programa
de dez dias com
técnicas de atenção
plena. Os assinantes
ganham acesso
a um conteúdo
mais aprofundado
multiplataforma e
podem construir
uma jornada
personalizada
para uma vida com
mais bem-estar.
O Headspace está
disponível para
Android e iOS.

Tempo
para se

aven
turar
O psicanalista Contardo Calligaris busca
mais que o tempo contemplativo, à espera
do passar das horas. Ele quer mesmo é se
deixar seduzir pelas demandas da vida
por Maíra Termero
fotos flavio santana

Psicanalista, doutor em psicologia clínica, colunista, autor de 11 livros, Contardo Calligaris
é um pensador do mundo contemporâneo. Ao
ritmo já acelerado de atendimento aos seus
pacientes, em São Paulo, ele acrescentou a atividade de roteirista (ao lado de Thiago Dottori)
e diretor geral da série Psi, produção original da
HBO Latin America que está em sua segunda
temporada. Para ele, desacelerar não é uma
necessidade. O que Contardo busca é o tempo e a disponibilidade para ser seduzido pela
aventura, como ele mesmo explica em uma
conversa sobre as questões do tempo.

Só consigo
realmente
viver bem
numa

me
ga
ló
po
le

Você nasceu em Milão, na Itália, e viveu em diversos lugares do mundo. Suíça, Estados Unidos, Brasil são só alguns deles. Cada lugar tem seu tempo, seu ritmo próprio?
Cada época da minha vida tem tempos diferentes. Os lugares nos quais eu vivia se confundem um pouco com o momento da minha vida. Mas, sem dúvida, de Nova York me ficou uma tremenda dificuldade com tempo desperdiçado. É
engraçado falar isso para uma revista que as pessoas leem
justamente quando têm de esperar. Sou tremendamente
intolerante com esperas. Se não vejo razões pelas quais a
espera é necessária, vou embora. E Nova York é um lugar
onde há menos tolerância para isso. As pessoas chegam
a ser grosseiras, coisa que eu adoro. Você termina de ser
atendido e a pessoa, antes de você sair da frente, já está chamando “neeext”, e os outros vêm quase empurrando você
para fora. Em supermercado, eu não aguento que a pessoa
do caixa ajude o outro a empacotar em vez de atender o
seguinte. Que o cara empacote sozinho. Fico irritadíssimo.
Mas quando estava para vir o outono quente de 1968,
fui passar o mês de agosto na Ilha de Panarea, ao norte da
Sicília. Naquela época, o lugar não tinha luz elétrica. O barco
da água chegava uma vez por semana. Aquilo era realmente outro tempo. Lembro também de um longo passeio a
cavalo que fiz duas vezes na região do Urucuia, do Grande
sertão veredas, de Guimarães Rosa. Você chega em uma
fazenda às 11h e te oferecem um café. Você diz sim e vê o
cara pegar uma mão de grãos de café, colocar em um pilão
mecânico e começar a bater para produzir o café em pó,
que vai ser passado e servido às 13h30. Você fica para o almoço e o cara sai para escolher uma galinha viva que ele vai
matar. Aí eu adoro. Eu estou lá para falar com as pessoas,
para escutar histórias de onças que não existem, ou então
para falar nada e escutar nada, só olhar e ver o tempo dessa
galinha ser preparada.
No fundo, é interessante porque esses dois exemplos
dizem o essencial: o tempo da gente é um tempo subjetivo. Mesmo em Nova York teve épocas em que eu passava
horas em um café qualquer, em cima de um café só. O seu
tempo subjetivo é o que acaba prevalecendo.

E por que São Paulo?
Excelente pergunta, porque São Paulo é um lugar feíssimo.
Não é o único. Tem outros lugares muito feios, mas eu tenho
um extremo carinho pela feiura de São Paulo. São Paulo corresponde a uma série de coisas que para mim são cruciais. Só
consigo realmente viver bem numa megalópole. Nasci em
uma cidade grande, que é Milão, mas que era uma cidade de
um milhão e meio de habitantes. Megalópole é Londres, Paris, Nova York, São Paulo, Buenos Aires. Pela variedade não
só de pessoas, mas de desejos, gostos, ritmos de vida, objetos, numa espécie de caleidoscópio. Gosto que uma cidade
tenha a cara da [rua] 25 de março, vibrante, com uma variedade de oportunidades de encontro. Eu sou um bicho de cidade
grande. Posso ter aspirações de “ah, que maravilha, estou no
campo”. Cinco dias. Tem um prazo muito curto.
A gente vê movimentos de “slow”, pedindo para desacelerar. Você, por outro lado, se adapta bem ao ritmo acelerado.
Não sou muito fã de um ritmo mais lento de vida. Mas tenho
momentos do dia nos quais eu não posso me privar de um
ritmo mais lento. Primeiro, é quando acordo. Não gosto de
pular da cama e ir para a vida ativa. Eu preciso de um tempo,
de dois cappuccinos. Preciso percorrer o jornal. Existe um
ritual de entrada no dia.
O que me custa mais é falta de disponibilidade de um
tempo que realmente não seja hipotecado. Vou me explicar.
Tudo bem que eu tenha de viver freneticamente, e eu atendo sem intervalo os meus pacientes. Mas sinto falta da possibilidade de me deixar seduzir, de ter disponibilidade para a
aventura. E aventura aqui não implica nenhum quixotismo. É
qualquer coisa que seduz o seu olhar.
O fim de semana, pra mim, seria um tempo em que gostaria de realmente estar aberto para todas as seduções da
rua. Mas que também pode ser a sedução de sentar aqui e
ter um livro que está na estante e que me chama. Na quarta página tem uma frase que me faz pensar em uma coisa
que li no jornal na quinta-feira e que está acontecendo hoje
de tarde. Saio, pego o carro e vou. Esse uso do tempo que
supõe que você ou não marcou nada ou, se marcou, não
está nem aí. Tanto pior para quem marcou com você. Isso é
realmente o tempo com o qual eu sonho. É uma espécie de
disponibilidade e curiosidade absoluta para a vida. O melhor exemplo de estar no presente.

Como vê a questão da longevidade?
É um lado da medicina preventiva que interessa à questão do
tempo e que ouço bastante em consultório. Qual é o tempo
que devemos dedicar ao projeto de longevidade, ao projeto
de uma saúde melhor? Eu conto essa história com frequência,
porque é uma história verdadeira. A pessoa diz: “não consigo
encontrar ninguém com quem possa ter uma relação simpática e companheira. Faço um enorme esforço para, apesar
dos anos que passam, estar em forma, para que minha vida
se prolongue”. Ótimo. Aí essa pessoa te conta: “na última noite estava em uma festa e encontrei alguém, foi superinteressante, ficamos conversando, e às 23h30 dei carona. Embaixo
da casa dela, ela convidou para subir. E eu disse que não posso porque amanhã às 5h tenho que correr no Ibirapuera”. É
um clássico. Afinal de contas você está correndo para o quê?
Em nome de quê? Qual é o equilíbrio disso e o espaço de
disponibilidade para a vida que perdemos por causa disso?

Como é definido o tempo da terapia?
Freud estabeleceu esse tempo de pouco menos de uma hora
porque era o tempo que lhe convinha. Há estantes inteiras de
coisas escritas sobre a duração da sessão. Mas eu acho que
no fundo a primeira questão é decidir se você escolhe o tempo médico ou o tempo radiológico. Se você acha que uma
psicoterapia é radiológica, ou seja, é um tempo de exposição ao terapeuta, como se ele fosse um material radioativo,
então você está fazendo uma radioterapia, e a prescrição é
50 minutos de exposição ao plutônio do terapeuta, e isso vai
curar, então tudo bem. Se você acredita no tempo médico,
não tem nada a ver com isso. Porque se você precisa de um
ato médico, como uma ablação da vesícula, e se eu consigo
fazer isso por laparoscopia em sete minutos, você não vai me
dizer: “por favor, me abra a barriga por 40 minutos porque
eu paguei por isso.” Então se for tempo médico, cada sessão
teria que corresponder a um ato: pelo menos uma interpretação que faça sentido e que ajude o tratamento a continuar.
Mas alguém poderia dizer que a psicoterapia é uma mistura
dos dois. É possível. Tem momentos em que realmente há
o que se chama em inglês de um “holding”, e aquilo tem um
tempo próprio, efetivamente. Talvez tenha uma mistura dos
dois. Mas são dois tempos bem distintos.

Como as diferentes culturas se relacionam com o tempo?
A relação com o tempo nas Américas e na Europa é muito diferente. A subjetividade é construída de uma maneira diferente. Os americanos todos, no Norte ou do Sul que sejam, são
filhos de uma migração – às vezes de uma migração forçada,
como a escravatura. Mas são sempre filhos de uma viagem e
de alguma dimensão de desespero, mas também de alguma
dimensão de esperança num futuro melhor. O europeu não
está nessa posição. Ele está lá porque sempre esteve. Porque
é o seu lugar, onde o avô nasceu, a bisavó nasceu. Então o
presente tem mais peso que o sonho de um futuro diferente.
Como é lidar, por conta de Psi, com o tempo da televisão?
Com esta conversa, me dei conta de que o meu herói, o
protagonista da série, embora seja um profissional que
atenda os pacientes, apesar de toda a rotina de trabalho, é
um cara que tem na vida aquele tipo de disponibilidade para
o mundo do qual eu falava antes. No episódio seis dessa segunda temporada, por exemplo. Ele chega ao hospital onde
vai levar uma paciente da ONG da qual é diretor clínico. Uma
menina que está mal numa maca ao lado lhe parece falar
alguma coisa, ele fica escutando. Consequência: ele vai passar o episódio inteiro tentando entender o que aconteceu
com essa menina, que foi um acaso. Mas ele não consegue
sair dessa, porque tem uma curiosidade pelo mundo, pela
vida, em cima da qual ele atua e entra numa aventura realmente. Eu o amo porque lhe atribuo a possibilidade de ter
essa disponibilidade o tempo inteiro, que eu só consigo em
momentos privilegiados.

E o tempo do tratamento?
Aí não tem critério. Eu acredito mesmo que a psicanálise
pode ser muito comprida. A psicoterapia mais ainda. Porque
a psicanálise tem o seu lado intensivo, que a encurta de alguma forma, porque é de no mínimo três vezes por semana. E isso acaba sendo um tal peso na vida de alguém – não
estou falando só financeiro, mas de deslocamentos, engajamentos – que a pessoa vai pensar quando isso pode parar.
Eu acho que o critério do sofrimento em campo psíquico é
a queixa do paciente. No sentido de que ele pode se queixar
de alguma coisa que nos parece completamente normal, e
não se queixar de outra que nos parece totalmente bizarra. O critério é que se ele não se queixa não é patológico,
não temos motivo para reconhecer aquilo como patológico. Freud, quando lhe perguntaram sobre isso, disse que o
tratamento se interrompe quando paciente e terapeuta não
se encontram mais. Muito bem. Aí terminou.
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Na Europa,
o presente tem
mais peso que
o sonho de
um futuro

di
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por edson valente
ilustração sauê ferlauto

O café é uma bebida cheia de particularidades, histórias e
tradições. Um cafezinho pode trazer uma memória de infância, de encontros familiares, de locais e tempos passados.
Em todo o mundo, cafeterias ficaram famosas por terem se
tornado as favoritas de escritores e artistas. Não é à toa. Há
séculos, os cafés são um lugar privilegiado onde a inspiração
encontra tempo e espaço para brotar e crescer. Onde encontros acontecem, e também onde estar sozinho é apreciado.
É justamente a solidão que a psicóloga e escritora Manuela Pérgola busca em seus intervalos para um café. “Minhas pausas são essencialmente organizadoras de pequenos ou grandes projetos e constituem-se em momentos
íntimos”, descreve ela. “Geralmente estou sozinha e passo o
café ao modo antigo: primeiro, fervo a água e lavo a garrafa
térmica; então, uso um coador de papel – se for o de pano,
quanto mais velho, melhor –, adiciono quatro ou cinco colheres de sopa de café e, lentamente, jogo a água quente
em movimentos circulares.”

Manuela conta que a cafeteira é item obrigatório em
seu consultório. “Quando não posso passar o meu próprio
café, ajusto a pausa à demanda e acabo comprando um carioca ou expresso, quase nunca com leite”, afirma. Em sua
percepção, a “cafeína de cada dia” favorece seus processos
cognitivos, mentais e psíquicos. “É quando elaboro pensamentos mais rebuscados e me organizo se estou confusa,
principalmente às segundas-feiras”, diz. “Também serve
para terminar poesias iniciadas no ônibus a caminho do trabalho ou na hora do almoço.”
Para despertar a criatividade em meio à correria diária,
uma opção é fazer das instalações de um café a mesa de
trabalho. É o que faz Cássio Aoqui, sócio da ponteAponte
Empreendedorismo Socioambiental. “Em geral, ter café na
minha agenda não significa um momento de lazer”, diz ele.
“Ao contrário, normalmente vou aos cafés para estudar ou
trabalhar. Por esses dias, ao terminar meu texto de qualificação do mestrado, me dei o privilégio de passar uma tarde
inteira numa cafeteria recém-inaugurada com vista para a
avenida Paulista, afundado em uma poltrona, lendo guias
de viagem e revistas. Isso porque, sempre que estou labutando nesses locais, invejo os que ali vão pra só tomar uma
xícara de expresso, ler um livro sem compromisso ou até
tirar um cochilo no melhor estilo ‘carpe diem’.”
Em sua vivência em cafés, Aoqui observou não estar sozinho nessa rotina. “Diria que hoje há mais pessoas que vão
para o café em busca de ideias e inspiração do que para jogar conversa fora”, diz. “Sobretudo em dias da semana, é um
desfile de estudantes com apostilas de vestibular, sócios de
empresas entrevistando novos talentos para suas startups,
designers fazendo ilustrações, estrangeiros em reunião via
Skype e por aí vai. Acho que todos fazem parte da metade
do mundo que precisa do burburinho bom do café para ser
mais produtivo – a outra metade é a que diz buscar silêncio
absoluto para se concentrar.”

divulgação fleury

Relaxar e socializar
Fazer pausas ao longo de um dia de trabalho equivale a
algo como “recarregar as baterias” do cérebro para retomar
as atividades produtivas com mais eficiência. É importante
que o organismo alterne momentos de alta concentração
com atividades em que consiga relaxar e fazer um break.
Esse relaxamento também pode significar o desvio do
foco de uma tarefa para pensar fora da caixa e ter ideias
criativas que alimentem o desenvolvimento da própria tarefa em questão. É aquele caso clássico: quando paramos
o que estamos fazendo para tomar um café, podemos encontrar um amigo de outra área e, ao conversar com ele,
ativar outros circuitos que poderão trazer novas soluções
para o trabalho. É o momento em que começamos a fazer
conexões que não conseguíamos antes.
Por ser estimulante, o café funciona como um catalisador desse processo - afinal, está diretamente relacionado
à capacidade de aumentar a atividade cerebral e diminui
a tendência de ficar sonolento. Não adianta, porém, levar
para esse descanso as preocupações que o atormentavam
antes dele. A parada é para respirar, andar, mudar a posição
do corpo, sentar ao sol. Se a pessoa não muda os padrões
e vive de forma estressante, essa pausa não vai contribuir
para o relaxamento.
Dessa maneira, novos ares devem fazer parte do ritual.
Então, em geral se recomenda que a pausa seja feita longe
da mesa de trabalho, de preferência em um lugar relaxante e ao lado de pessoas não relacionadas diretamente com
as obrigações do dia a dia, para promover uma espécie de
jornada emocional. Há empresas que criam espaços específicos com essa finalidade, com uma ambientação mais
informal e aconchegante. Quando não há esse local, a alternativa é buscá-lo fora – no café ao lado do escritório, por
exemplo. Essa circulada por outros ambientes leva a um
“efeito colateral” da parada: a socialização.

Negócios contemporâneos
Cafeterias inauguradas na cidade diversificam os formatos
e as propostas de negócio. No Bike Café, o cafezinho serve
para aproximar as pessoas de causas humanitárias. A venda
da bebida em triciclos surgiu em 2013 para angariar fundos
para os projetos sociais e culturais do Instituto Aromeiazero
– associação sem fins lucrativos que visa a promover mobilidade, arte urbana, esportes e inovação social por meio do
uso da bicicleta. “Começamos os projetos do Aromeiazero
dependendo de patrocínio, doações, editais, mas tínhamos
vontade de encontrar um meio próprio de captação de recursos”, diz Cadu Ronca, de 32 anos, um dos sócios do Bike
Café. “A relação entre bike e café é bastante natural. Quem
gosta de pedalar é, muitas vezes, um apaixonado pela bebida. Como minha família tem uma pequena propriedade de
plantação de café em Guaxupé, no sul de Minas, tivemos a
ideia de montar o negócio.”
Hoje, o Bike Café tem dois triciclos próprios e eventualmente aluga um terceiro. Eles podem ser vistos tanto em
eventos de rua como nos corporativos, em que aparecem
para o “coffee break”. Além disso, os sócios estudam a possibilidade de estabelecer pontos fixos de atuação na cidade
de São Paulo, nas avenidas Sumaré e Paulista.
Em São Paulo, a busca pela cafeína nossa de cada dia
pode assumir mil e uma formas. No Preto Café, que fica
em Pinheiros, a proposta é proporcionar uma experiência:
o cliente paga o quanto quiser por um cafezinho. No lugar
do cardápio com preços, a parede expõe um quadro com os
custos de manutenção do negócio. No CoffeLab, a barista
Isabela Raposeiras fez de sua cafeteria um laboratório de
torra, degustação e preparo de cafés. Lá, o cliente experimenta preparos únicos da bebida, com gostinho da fazenda, em um ambiente moderno da Vila Madalena.
Seja qual for o lugar, chamar alguém para tomar um café é
também um convite para refletir, trocar ideias e desfrutar da
paisagem urbana, mesmo que por alguns minutos. Aproveite!

Dr. Gastão Fleury
da Silveira, um dos
fundadores do Grupo
Fleury, usava a pausa
para o cafezinho como
um diferencial no
atendimento

Confira no site da Revista Fleury um
pouco mais da história e das experiências
proporcionadas pelos estabelecimentos
citados nesta reportagem. Acesse
fleury.com.br/saude-em-dia
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o desafio de

CRIAR

Pessoas que lidam com trabalho criativo
e tendências contam como se relacionam
com o tempo e falam sobre a busca de
ser contemporâneo ou atemporal
e de estar conectado ao novo
por Maíra Termero

Gringo Cardia

Isabella Prata

Deto Montenegro

fotos DIVULGAÇão

Flávio Colker

Isabella Prata
Empreendedora cultural e pesquisadora, fundadora e diretora da Escola São Paulo,
instituição dedicada à formação para os setores da economia criativa. Nos últimos anos,
Isabella tem se dedicado a estudar a indústria da moda.

Gringo Cardia
Designer, artista gráfico, cenógrafo, arquiteto, diretor artístico de vídeos, teatro,
ópera, moda e criador de shows. Entre centenas de trabalhos, ele assina a cenografia
e direção artística com Deborah Colker para Ovo, o show internacional do Cirque du
Soleil que se encontra em turnê mundial agendada por 15 anos.
“Lido constantemente com o tempo em todos os
meus trabalhos. Quando uma criação é muito ligada a
um agora, a um modismo, fica sempre muito datada.
Quando a gente trabalha com uma coisa mais artística
e se aprofunda na essência de um pensamento, essa
criação não tem tempo, porque há questões que vão
ser sempre as mesmas. Por exemplo: fiz um trabalho,
para o grupo Paralamas do Sucesso, todo em cima da
obra do Arthur Bispo do Rosário. Ele tem um estilo
incrível, de ressignificação do mundo. E, em qualquer
época que você olhar, tem a história dele ali, contada
de uma maneira visualmente filosófica, de uma maneira que fica muito difícil dizer que aquilo pode ficar
temporal, porque parte de uma essência.
Fazendo uma retrospectiva do meu trabalho, vejo
que o que segura uma obra no tempo é ter uma personalidade muito autêntica. Quando a personalidade
segue uma linha que todo mundo está seguindo, se
perde. Quem foge dos padrões e cria uma personalidade única deixa sua arte para sempre. Nesse sentido, é uma questão de inovar. O Bispo, há 60 anos,

inovou. Por mais que tentem copiar, ele é original. Se
tem uma emoção, uma autenticidade, fica. Mas tem o
outro lado. É uma coisa da natureza humana querer
sempre uma novidade, querer fazer diferente, destruir
o passado e refazer o futuro. Ainda assim, a gente recria o tempo todo – nossas referências são coisas que
já vimos e que contamos de outra maneira. Ninguém
cria do zero. No meu trabalho, eu empresto meu olho
para olhar pelos outros. Tudo já existe, mas a maneira
de olhar e trazer isso para a cena, para o papel, é o
olhar que a gente dá. Eu vejo o artista contemporâneo
como um editor que mistura coisas e linguagens.
Acredito que a arte tem o poder de fazer as pessoas refletirem sobre as formas e as coisas. Hoje, não
nos damos tempo para contemplar. E o tempo de
olhar algo, de descobrir coisas que não estavam lá
quando se olhou rápido, é um tempo precioso. Está
tudo muito rápido hoje. As coisas escritas precisam
ter duas linhas senão perde-se a atenção, é uma loucura. A arte tem de contestar esse ritmo e trazer esse
outro tempo de olhar.”
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“Moda sempre foi uma expressão de comportamento, de acordo com questões econômicas, sociais, climáticas. Nas décadas recentes, ela passou por uma
deturpação. Vimos grandes grupos interessados na
aceleração da economia, no incentivo de consumo, se
apropriarem da moda, aumentando o impacto no meio
ambiente e social – desde a exploração de mão de obra
para ter um produto mais barato para competir até o
impacto no meio ambiente quando não se considera
a devida produção de algodão, por exemplo, ou mesmo de transporte. Esse modelo que aposta no desejo
de crescer aceleradamente não está mais dando certo.
Os próprios criativos ficaram reféns desse modelo, uma
vez que o ritmo da elaboração do processo criativo não
é industrializado. O criativo precisa estar no seu tempo
particular, ele tem de estudar, analisar, pesquisar.
A moda, que já foi algo que durava 4 mil anos,
depois mil anos, 500 anos, 50 anos, hoje tem de ser
desenvolvida todos os dias. Já tivemos duas estações
no ano, depois quatro por ano, e agora todos os dias
uma loja tem de trocar a roupa da arara. Isso é muito
violento. Estamos em um momento importantíssimo
para parar e pensar. A moda é um exemplo muito claro
de que incentivo ao consumo e aceleração da economia não são modelos de se fazer negócio. Nós já ultrapassamos os limites. É hora de parar esse modelo,
pensar sobre por qual substituir e como nós vamos
viver com os impactos que a gente já provocou. É hora
de olhar para a moda e redesenhá-la, ressignificá-la.
Basicamente, roupa é uma necessidade. Mas também não é preciso ficar usando roupa velha, rasgada,

nada disso. Toda a inteligência que existe nesse setor
deveria estar usando essa expertise para inventar, desenvolver produtos e desejos que vão chegar nas pessoas que querem comprar duas bolsas por mês e passar
uma mensagem mais rica e significativa. Muitas pessoas
já consomem esses valores. Você pode ficar fiel a uma
marca não por comprar todo dia porque tem roupa nova
na arara, mas por comprar regularmente ao se identificar
com o posicionamento político econômico e social dela.
Não é tempo da gente falar de uma tendência estética:
é hora de falar de uma tendência ética. Existem estudos
que comprovam que o bem-estar do indivíduo é maior
em sociedades onde existe menor desigualdade social
e econômica – não só para o mais pobre, mas também
para o mais rico. Então, não é hora de ficar inventando
mais moda, mais um tamanho de ombro, mais nada que
não seja algo que equilibre o mercado da moda. Pelas
análises que eu tenho feito em países socialmente mais
equilibrados, o que mais faz sentido é a roupa que mostra menor desigualdade. Você anda numa cidade da
Dinamarca ou da Suécia e não consegue perceber desigualdade nem olhando a roupa, nem o carro, nem o
comportamento das pessoas. Não faz sentido para uma
pessoa que tem mais dinheiro demonstrar ou ostentar
aquilo que tem, e muito menos desejar aquilo de que
não precisa. Eu acredito que a tendência seja esta: vestir-se de acordo com a sua preferência de cor, de modelo,
e que o impacto no seu redor seja mais importante do
que a aparência que você vai ter usando aquela roupa. É
uma delícia, e é bastante harmonioso você andar na rua
e ver pessoas em vez de estilos.”

Deto Montenegro
Ator e diretor da Oficina dos Menestréis, desenvolve e adapta peças para pessoas com
diversos tipos de deficiência, jovens carentes e idosos, dentro do Projeto Oficinas.

“O meu tempo de criação é organizado em oito meses, em dois módulos que acontecem uma vez por semana. São quatro meses de treinamento e preparação
de elenco, quando formo o grupo que vai montar a
obra, procurando dar uma identidade a ele, um perfil,
um discurso, uma maneira de ir ao palco. Depois, é o
tempo de criação da obra em si.
É um trabalho de criação desafiador, porque muitas
vezes não vamos só montar uma nova obra, mas remontar e adaptar ao grupo. A relação do cadeirante com o
tempo e espaço no palco, por exemplo, é muito diferente
da de quem é andante. Se eu preciso fazer uma cena em
que você vai sair em oito tempos do palco, o cadeirante
vai precisar sair em 16 tempos, porque ele tem que soltar
a cadeira, virar e sair. Também trabalho com pessoas com
deficiência visual no mesmo grupo. Eu parto do princípio
de que os cadeirantes são os olhos e as pessoas com deficiência visual são as pernas. Juntos, eles formam o grupo no palco. Mas as pessoas com deficiência visual precisam de um tempo maior para se adaptar à coreografia,
porque a memória muscular deles é um pouco diferente
da do cadeirante que, apesar de não ter os movimentos
da perna, mantém a memória muscular. Na turma da

maturidade, se eu passar a mesma coreografia, vou levar
o dobro de tempo que em uma turma regular. Mas se
eu adapto, consigo fazer as duas no mesmo tempo. Tem
uma frase muito bacana na área que diz que dirigir é priorizar. Dirigir é priorizar o seu tempo. Se você gasta tempo
com uma coisa que poderia ser mais rápida adaptando,
não está havendo prioridade no seu planejamento. Dirigir
é pura gestão de tempo. Se tem essa visão e sensibilidade, você para de dar murro em ponta de faca e faz o seu
tempo render. Então eu aprendo o tempo todo, porque
trabalho com muita diversidade.
Como trabalho muito com musicais, minha peça
não se desatualiza. A música é eterna, atemporal. É
como o rock and roll. No documentário do Martin
Scorsese sobre os Rolling Stones, Shine a Light, perguntam ao Mick Jagger, com vinte e poucos anos, se
ele acha que o rock and roll ultrapassa o tempo. Ele
responde: “fácil”. Corta, e aparece ele com 62 anos
na praia de Copacabana cantando para 1,5 milhão de
pessoas. Quando a obra é boa, ela não tem tempo,
não. Quando você cria para caber em uma forma, em
um modelo, aí fica datado. Mas quando você faz a sua
obra com outro sentido, ela ultrapassa o tempo.”
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“Hoje, não nos damos
tempo para contemplar.
E o tempo de olhar
algo, de descobrir
coisas que não estavam
lá quando se olhou
rápido, é um tempo
precioso. Está tudo
muito rápido hoje.
A arte tem de contestar
esse ritmo e trazer esse
outro tempo de olhar.”
Gringo Cardia

“Não é tempo da gente
falar de uma tendência
estética: é hora de falar de
uma tendência ética. Não
é hora de ficar inventando
mais moda, mais um
tamanho de ombro, mais
nada que não seja algo
que equilibre o mercado
da moda. É hora de olhar
para a moda e redesenhá-la, ressignificá-la.”
Isabella Prata

“A relação do cadeirante
com o tempo e espaço
no palco, por exemplo,
é muito diferente da de
quem é andante. Se eu
preciso fazer uma cena
em que você vai sair em
oito tempos do palco, o
cadeirante vai precisar
sair em 16 tempos,
porque ele tem que soltar
a cadeira, virar e sair.”
Deto Montenegro
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“A ficção cientifica não passa nem perto do que é a realidade na física hoje em dia”, garante Mário Novello.
“A ficção científica precisa espantar aquele que lê, com
propriedades fantasiosas. Ora, hoje as propriedades
fantasiosas são descritas pelos físicos, cosmólogos,
astrofísicos. São eles que estão descrevendo aquilo
que a gente considera fantasioso por não fazer parte
da nossa vivência cotidiana. Para se escrever um livro
de ficção científica, atualmente, a pessoa deve ser extremamente imaginativa, porque a concorrência com
os físicos é muito grande.”
Novello faz a comparação com a autoridade de
quem está envolvido nos estudos de questões cruciais
sobre o universo na atualidade. Preocupado com a
maneira como as descobertas científicas são divulgadas, batalha há décadas para que as novas pesquisas
sobre a origem do universo alcancem as pessoas, e se
esforça para se comunicar com o público em uma linguagem compreensível. Falar sobre o tempo com Novello é puxar uma conversa que vai para as beiradas do
que hoje se conhece sobre as leis que regem o universo e viajar para um mundo além de nossa imaginação.

Confira no site da Revista
Fleury um vídeo com os
principais momentos
desta entrevista. Acesse
fleury.com.br/saude-em-dia
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Novello faz uma analogia para explicar o que isso
significa. “Se você pegar uma folha de papel e botar
uma caneta em cima e mexer na folha, observará que
a caneta também se mexe, obviamente. Você não
mexe na caneta, mas ela, por estar mergulhada na
folha de papel, sofre a ação dela. A folha de papel
é o que Einstein chamou de espaço-tempo. E quem
mexe, a nossa mão, são os corpos que produzem
gravitação. Aí você me diz: ‘mas eu não vejo nada disso no meu cotidiano’. Não vê por uma razão muito
simples e que é também o motivo da física do século 20 ter mexido com os conceitos fundamentais do
que eu chamo de dialeto newtoniano.”
Revoluções
Esse dialeto traz os conceitos que são de fácil compreensão por todos nós, físicos ou não, uma vez que
estão ligados a campos gravitacionais baixos, velocidades pequenas, pressões e temperaturas baixas, o
nosso cotidiano humano, a física da nossa vizinhança. “No século 20, os físicos conseguiram penetrar lá
no fundo do microcosmos, por um lado, e lá no macrocosmos do universo, por outro. No microcosmos,
por exemplo, você pode achar absurdo eu dizer que,
para ir de um ponto A a um ponto B do espaço, eu não
preciso passar por todos os pontos intermediários.
Mas é exatamente o que diz a física quântica.”
Com relação ao tempo, o “chacoalhão” nos conceitos foi ainda mais drástico. “Em 1949, o matemático Kurt Gödel propôs que, ao caminhar para o
futuro, eu posso não estar me afastando do meu
passado. Essa frase soa totalmente paradoxal para
qualquer um de nós, porque nós entendemos o
tempo como uma linha reta. Deixamos o passado
para trás e caminhamos nessa linha reta indefinidamente. Isso vale na nossa circunstância. Mas
quando o campo gravitacional é muito forte, dizia
Gödel, é possível que a representação imaginativa
do tempo seja mais próxima de uma linha fechada,
um círculo, do que de uma linha reta.”

É também por vivermos em um campo gravitacional
fraco que não podemos viajar para o passado. “Não na nossa vivência terrestre. Mas se em algum lugar do universo o
campo for muito intenso, de tal maneira que essa situação
que o Gödel descreveu possa acontecer, a experiência de
voltar ao passado poderia acontecer. Nós não temos evidência observacional sobre isso, mas a teoria da relatividade geral permite exatamente esse tipo de situação.” Isso
sem falar nos buracos de minhoca, que seriam espécies de
túneis que permitiriam nos deslocarmos no universo. “Então você viaja no espaço-tempo, e tem que imaginar que o
caminho não é mais só o espaço, é o espaço-tempo. Essa
imagem mental de um tempo linear faz parte da experiência humana, no mundo newtoniano que a gente chama de
realidade. Mas se você agora vai tentar descrever o universo, então esses conceitos não podem mais ser aplicados.
Toda a estrutura mental com a qual a gente se preparou
para descrever a realidade tem que ser mudada.“
Para lidar com conceitos e quantidades que vão além da
nossa compreensão cotidiana, os cientistas recorrem a outra abordagem e, claro, a uma outra linguagem. “Para nós,
é uma questão técnica. Poucas pessoas carregam isso com
emoção. Então, dentro de uma questão técnica, isso significa simplesmente lidar com equações da física, mais ou
menos complexas, com as quais os conceitos estão bem
definidos. Não há muita crise existencial, digamos assim.
É falando com o público que começam a aparecer questões, porque é difícil explicar em linguagem convencional.
Porque, veja, a linguagem convencional foi montada para
descrever a nossa realidade, do nosso mundo. Quando a
gente descreve o universo, usamos uma linguagem lógica
e leis da física que não são facilmente adaptadas à nossa
linguagem do cotidiano”, explica.

“Então é claro que aparecem situações totalmente diferentes, até em contradição com nossos modos de ver a realidade, que parecem fantasiosas. Na verdade, não tem nada
de fantasioso. Só parece assim porque nós achamos que a realidade que descrevemos no nosso cotidiano é a verdadeira
realidade.” Para Novello, é preciso uma nova revolução, mas
em nossa mentalidade. “É fazer, de novo, aquilo que Copérnico já fez. Achamos que a realidade vista pelo homem aqui no
nosso cotidiano é a realidade para todo o universo. Mostrar
que o pensamento humano não é o único do mundo é uma
revolução tão grande quanto a de Copérnico.”

anderson rosa
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“A estrutura do tempo passou por uma grande mudança no começo do século 20. Até então, o tempo
era entendido como uma quantidade absoluta, totalmente separado do espaço, que também era entendido como uma quantidade absoluta.” Foi quando um
matemático francês, Henri Poincaré, levantou a ideia
de que talvez o tempo estivesse conectado com o espaço, a partir de estudos de vários cientistas em que
as leis do eletromagnetismo entraram em choque
com as leis da mecânica clássica. Até o final do século
19, a velocidade da luz era tida como uma constante
universal. “Era 1905 e, apesar do espaço-tempo fundido, ainda assim essa quantidade era absoluta. Mas
em 1915 houve outra revolução, e essa sim feita praticamente por uma pessoa só, Albert Einstein, que, ao
estudar os efeitos da gravitação, criou uma hipótese
fantástica que resultou ser verdadeira”, diz.
Até então, a gravitação era entendida dentro da física newtoniana – aquela que aprendemos na escola
e que explica os corpos que caem e toda a interação
da Terra com o Sol e a Lua, por exemplo. Porém, esse
campo gravitacional que nos parece forte, uma vez
que nos impede, humanos, de voar, é tecnicamente
pequeno. “Para Einstein, quando a intensidade gravitacional é muito forte, toda a estrutura é totalmente
diferente. E é aí que entra a ideia crucial de que o campo gravitacional muda a estrutura do espaço-tempo.”
A proposta foi uma revolução que já comemora cem
anos. “O espaço-tempo era, até então, quantidades
que eram representações da realidade. Ele nunca tinha sido entendido antes como uma substância.”

Mário Novello é físico e
professor emérito do Centro
Brasileiro de Pesquisas
Físicas. Foi um dos primeiros
cientistas a questionar
a teoria do Big Bang,
elaborando a Teoria do
Universo Eterno, em 1970.
Escreveu Máquina do tempo:
um olhar científico (Editora
Jorge Zahar, 2005), em que
aborda as viagens no tempo.
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Convidamos os biólogos Fernando
Reinach e Denise Scheepmaker
para refletir sobre os diferentes
ciclos e ritmos da natureza
por Maíra Termero
Ilustração Sergio Scattolini Amatucci

No interior de São Paulo, em Santa Rita do Passa Quatro,
vive Patriarca, como é chamado o jequitibá-rosa tido como
a árvore mais velha do Brasil. Ele tem mais de 3 mil anos
de vida. Nas Montanhas Brancas da Califórnia, em 1957, o
pinheiro ancião de 4.600 anos foi batizado de Methuselah
por um pesquisador. Enquanto isso, todo um grupo de insetos recebe o nome de Ephemeroptera por seu curtíssimo
ciclo de vida adulto, de poucas horas a um ou dois dias. “É
uma estratégia que surge evolutivamente. Às vezes, uma
forma biológica só consegue perdurar se tiver um ciclo de
vida rápido, senão ela perde em competição para outras. É
isso que vai esculpindo, para cada um, um tempo de vida”,
explica Denise Selivon Scheepmaker, professora livre-docente em Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da
Universidade de São Paulo (USP).

Para a biologia, mais do
que o ciclo que vai do
nascimento à morte do
ser, o que importa é

o tempo
de uma
geração

Expectativa de vida média
dos animais segundo o
Museu Field de História
Natural, de Chicago (EUA)
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Para a biologia, mais do que o ciclo que vai do nascimento
à morte do ser, o que importa é o tempo de uma geração.
“Que é o tempo de nascer, ficar adulto e ter um filho”, resume o biólogo e colunista Fernando Reinach, que coordenou,
no Projeto Genoma, o sequenciamento da bactéria Xylella
fastidiosa. “Para simplificar, podemos pensar em uma geração humana como tendo 50 anos. Então, do nascimento de
Cristo até hoje, dá para dizer que são 40 gerações. A grosso
modo, quanto menor o ser, mais rápida a geração. Uma bactéria como a Escherichia coli, por exemplo, é um bom objeto
de estudo por sua rápida geração, de apenas 15 minutos. São
quatro gerações por hora. Dez horas para 40 gerações. O
que, para nós, é desde o tempo de Cristo, para uma bactéria
são dez horas”, calcula Reinach. “Mas se você compara com
uma árvore de 500 anos, a geração dela é só dez vezes mais
lenta que a nossa. Desse ponto de vista, o homem está mais
perto do limite superior conhecido dos seres vivos do que do
limite inferior”, conclui.
Mas a questão complica um pouco mais quando se fala
de bactérias. Quando se olha para o ciclo de vida desses
organismos unicelulares, o próprio conceito de vida se dissolve. “Essa mesma bactéria, que tem uma geração de 15
minutos. Como é a reprodução dela? Ela se expande, se
divide e temos duas bactérias. Aí essas duas crescem, se
dividem e temos outras duas para cada. Então, os conceitos que a gente usa de nascimento e morte não se aplicam.
Se uma é a bactéria mãe, e a outra a filha, a mãe morreu?
Não tem um cadáver da mãe”, provoca Reinach. “Existe uma
eternidade nisso. Não há uma morte intrínseca do processo
biológico”, diz Scheepmaker. É quando surge a multicelularidade que várias células começam a trabalhar para manter
uma unidade viva e funcional, quando começa a haver uma
especialização de tarefas. “Um grupo de células vai ser responsável pela reprodução. Todo o conglomerado celular

dura?
Quanto

que vive junto dele, que garante a sobrevivência desse conjunto de células sexuais, torna-se desnecessário depois da
reprodução”, diz a bióloga. “A única ligação física que você
vai ter entre sucessivas gerações, a partir daí, é dada pela
célula sexual.”
Nosso conceito de morte está ligado ao que os biólogos
chamam de soma, o corpo. “Mas podemos pensar que, de
todas essas células que a gente chama de seu corpo, tem
uma só que não vai morrer”, diz Reinach. “Se eu me identificasse com o gérmen e não com o soma, eu não diria que
sou um corpo, o Fernando. Eu diria que sou um gérmen e
tenho esse monte de outras coisas para garantir que eu fique
feliz e sobreviva”, reflete. Ele cita o biólogo J. B. S. Haldane
que, diante da afirmação de que o ovo seria o jeito que a galinha descobriu para fazer outra galinha, propôs: o jeito de

duas galinhas fazerem outra galinha passa pelo ovo. “A galinha não é importante. O importante é o ovo.” Desse ponto
de vista, é possível perceber um contínuo da vida, que teria
surgido uma vez só na Terra. E somos, cada um de nós, uma
linha contínua de vida ao longo de inúmeras gerações.
Pensar que somos apenas um amontoado de células que
só servem para perpetuar a espécie é bastante desmotivador. Mais que isso, lembra Scheepmaker, é ignorar a cultura,
que é nossa marca, e nossa característica social. “Nós somos
uma legião de seres. Estamos cobertos de bactérias que nos
conferem proteção. Nosso trato digestivo está repleto de
uma flora que nos é necessária. A gente tem, em nós, um sistema imenso de cooperação, que faz a unidade funcionar”,
diz. “E, se você olhar ao longo do tempo da história da nossa
diversidade biológica, o que triunfa é a cooperação.”
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Se já é difícil imaginar o que são séculos de vida de uma
árvore, mais complicado ainda é entender o que são bilhões
de anos de vida na Terra. “A noção de tempo longo é
recente na história da ciência”, lembra Reinach.
“Acreditava-se que Deus teria criado o mundo 200, 300
anos antes, poucas gerações.” Quando os geólogos
começaram a encontrar fósseis e outros rastros do passado
da Terra e do Universo, o tempo – e também o espaço –
começou a se alargar. E nosso lugar, nessa história, a ocupar
uma parcela proporcionalmente cada vez menor.
São 3,5 bilhões de anos de história da vida na Terra.
Da primeira célula, mais simples, semelhante a uma
bactéria de hoje, surge outro tipo mais sofisticado, que
tem uma membrana envolvendo o material genético.
Passa-se mais 1,8 bilhões de anos até que essa célula,
além de ter uma interação interna por meio dos canais
membranosos, passe a interagir com outras células
semelhantes e surgirem os multicelulares. “Isso quer
dizer que dois terços da história da vida na Terra se dão
só com organismos unicelulares”, ressalta a bióloga.
Foi só há 560 milhões de anos que ocorreu a chamada
explosão do Cambriano, quando houve uma grande
diversificação dos seres vivos. A cultura humana teria
apenas de 40 a 70 mil anos.
Dentro desse período, a mudança da cultura baseada
no conhecimento é muito recente. “Faz só cerca de
200 anos que sabemos o suficiente de biologia para
entender que o homem e a mulher são coparticipantes
na geração de um filho”, lembra Reinach. “No século 14,
por exemplo, não se sabia que existia espermatozoide
e óvulo. A mulher era como um vaso de terra onde o
homem coloca a semente e germina.”
Para não perder perspectiva quando se olha para o
passado, e mesmo para o presente, Scheepmaker sugere
lembrar de uma anedota. Dois peixinhos jovens vêm e um
peixinho mais velho vai nadando em direção contrária.
O mais velho pergunta aos mais jovens: “Então, como
está a água?”. Os jovens continuam nadando. Até que
um olha para o outro e pergunta: “Água? O que é água?”.
“Eles estão imersos, assim como nós estamos imersos
na nossa cultura.”
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Exames como hemograma ou um
teste de colesterol e triglicérides,
por exemplo, são feitos na linha
de automação do laboratório, que
faz tudo ser muito mais rápido.
Resultados de coletas feitas em
São Paulo pela manhã podem
sair no mesmo dia em mais de
80% dos casos.

s

O

tempo
do seu

exame
Depois que o
cliente tem a amostra
coletada em uma unidade
Fleury, ele pode receber o
resultado rapidamente, em
poucas horas, no mesmo dia ou
em até mais de 40 dias. Veja
como cada amostra, quando
chega em nosso laboratório,
passa por um processo
diferente

Quando alguma etapa ou todo o
processo é manual, o exame leva mais
tempo para ficar pronto. Cada teste tem
um processo específico e cada etapa
tem um fluxo, o que faz os prazos para
ter o resultado variarem bastante.

Quando é preciso investigar se há
micro-organismos nas amostras,
quem determina o tempo do exame é
o micro-organismo. As amostras vão
para placas de cultura, onde bactérias
e fungos têm condições ideais para
crescer e se multiplicar para ser
identificados. Esse processo pode
levar de 24 horas a 45 dias.

As etapas do exame para
identificação de anticorpos (FAN)

• A equipe do laboratório
usa um sorteador que,
em 10 minutos, faz a
triagem e a primeira
leitura de 150 amostras.

Provas rápidas
Por sua urgência, alguns exames
são realizados nas próprias
unidades e o cliente recebe
o resultado em duas horas.
É o caso, por exemplo, quando
se colhe material da garganta
para investigar a presença das
bactérias estreptococos, que
podem causar infecções graves.

• Nos 30 minutos
seguintes, a equipe
organiza essas amostras
e prepara o próximo
equipamento com os
reagentes necessários.

Outros testes rápidos podem
levar de quatro a seis horas,
como alguns exames da área
de medicina fetal.

• Em 3 a 4 horas, essa
máquina faz as diluições
e prepara 20 lâminas
com múltiplas amostras.

Não se preocupe!
Mesmo as amostras
das provas rápidas
passam por uma
análise detalhada
no Fleury.

• Em alguns casos, uma primeira vista
no microscópio já detecta se há
bactéria ou fungo na amostra, e um
primeiro laudo parcial é liberado
para o médico no mesmo dia.
• Se ele não é visível ao microscópio,
isso não quer dizer que ele não está lá.
Pode ser que ele só esteja em pouca
quantidade. Por isso toda amostra
segue para cultura mesmo assim.
Uma vez identificado o micro-organismo,
a amostra segue para a antibiograma

Teste que
dura 24 horas
para saber quais
antibióticos são mais
efetivos no combate
da bactéria

• A equipe faz a leitura
das lâminas em
microscópio, em um
ritmo de 12 lâminas
a cada 1 hora.

No exterior
Exames que são feitos em
volume muito baixo ou
que usam reagentes sem
validação no Brasil são feitos
em laboratórios parceiros
no exterior. Nesses casos, a
logística de transporte e o
fluxo próprio desses locais é
que determinam o tempo para
o resultado ser liberado para o
cliente – de 15 a 30 dias.

Culturas de
micro-organismos

deu negativo?
O resultado
está liberado
para o cliente.

Deu positivo?
A amostra volta para
o equipamento e para
uma segunda leitura
no microscópio para
uma investigação
mais aprofundada
do resultado, num
processo de cerca
de duas horas para
20 a 30 lâminas.

infográfico Lilian Bumbiers, maíra termero, mônica acatauassu.
Fonte Maria Teresa Ghiringhello, consultora do laboratório central do Fleury.

O tempo
da coleta
Além dos preparos
específicos e tempos variados
de jejum, o tempo também é
um fator fundamental na hora
da coleta para determinados
exames. Confira alguns
exemplos na versão online
da Revista Fleury.
Acesse fleury.com.br/
saude-em-dia

istock

São realizados,
em média, 80 mil
exames por dia no
laboratório central
do Fleury

Identificar doenças graves
precocemente significa mais do que
ampliar as possibilidades de cura é também uma profunda
experiência de evolução pessoal
por BRUNA FONTES

e transformação

Todo mundo sabe de cor o que diz o ditado: é melhor
prevenir do que remediar. Quem consulta um médico
com regularidade e faz exames preventivos tem muito
a ganhar, tanto em tempo como em qualidade de vida.
“A detecção precoce e certeira de uma doença é sempre benéfica: favorece a longevidade, evita que outros
órgãos sejam afetados e reduz o tempo de tratamento.
Quem se cuida está olhando para o futuro”, afirma Dr.
Carlos Alberto Avellaneda Penatti, coordenador médico do Check-Up Fleury.
Os benefícios são claros, mas poucas pessoas mantêm, na vida adulta, o hábito de fazer uma avaliação médica geral, como na infância e na adolescência. “É preciso
mudar nossa forma de pensar reativamente e de ir ao médico só quando temos uma queixa”, completa Dr. Penatti.
O ideal é marcar ao menos uma consulta por ano para
conversar sobre a saúde e passar por exames básicos.
Essa mudança de hábito é decisiva para descobrir
problemas crônicos e até tumores antes mesmo de eles
começarem a dar sinais. Uma doença crônica, como diabetes ou hipertensão, identificada de antemão, pode ser
tratada de maneira mais eficaz, em vez de causar um
mal-estar permanente ou um episódio extremo, como
um infarto. Além disso, o paciente ganha tempo para mudar seu estilo de vida, comer melhor, fazer exercícios e se
estressar menos com o trabalho, aponta Dr. Penatti. “Não
existe mudança de uma hora para a outra, e sim gradual.”

Quando um tumor é detectado precocemente, a
perspectiva de cura é maior. “Só um exame preventivo detecta o câncer em estágio precoce, com dimensões e características favoráveis à chance de cura e que
possibilitam um tratamento menos agressivo”, aponta
Dra. Márcia Aracava, coordenadora médica do Grupo
de Mama do Fleury. O meio de diagnóstico que comprovadamente reduz a mortalidade é a mamografia,
que detecta calcificações - a forma mais inicial do câncer de mama. Os trabalhos mostram que o uso rotineiro da mamografia reduz a taxa de mortalidade em
torno de 30% dependendo da população estudada.
Para saber se a saúde vai bem, Penatti considera ideal começar um acompanhamento anual, com exames
básicos, a partir dos 25 anos. Depois dos 40, o nível de
exigência sobe, e ele recomenda partir para um check-up (saiba mais no quadro). A partir dessa idade, as mulheres também devem fazer mamografia todo ano. Se
houver fatores que aumentem o risco da doença, como
casos de câncer na família, o ginecologista pode começar a pedir esse exame mais cedo, porém, ele não é
indicado antes dos 25 anos. “Quando a mulher é muito
jovem, sua mama em geral é densa, o que dificulta a visualização das lesões na mamografia, que é um exame
que usa radiação e, portanto, deve ser bem indicado. A
ultrassonografia em mulheres com mamas densas poderá ajudar na detecção das lesões. Nessas mulheres, o
câncer, em geral, aparece como nódulo, que é detectável nesse exame”, diz Dra. Aracava. Para os homens, a
recomendação é começar a fazer os exames preventivos de câncer de próstata em geral (toque retal e coleta de sangue para dosar o antígeno PSA) ao completar
45 anos, ou no máximo a partir dos 50 anos conforme
orienta a Sociedade Brasileira de Urologia.

Um susto para desacelerar
Esses dois exames foram fundamentais para que o engenheiro Francisco de Fatima Pereira Braga, 61 anos,
descobrisse um tumor antes que ele se disseminasse
por outros órgãos. Ele já costumava ir ao urologista a
partir dos 40 anos, mas as visitas ficaram mais frequentes depois de uma inflamação da próstata em 2009. A
partir daí, Braga adotou o costume de checar a saúde
ao menos uma vez por ano e fazer exames de toque e
de sangue. Em uma dessas consultas, em dezembro de
2013, seu médico notou alterações no PSA e, com investigações mais detalhadas, chegou ao diagnóstico de
câncer de próstata. Em abril de 2014, Braga foi operado
para retirar a glândula, e a seguir iniciou um longo período de recuperação. Seu tratamento durou 19 meses,
durante os quais ele fez 33 sessões de radioterapia e 18
de hormonioterapia. “A cirurgia foi muito boa: operei
em uma sexta-feira e no domingo tive alta. Mas o tratamento exigiu muita paciência. Fui até ao psicólogo, mas
o fundamental mesmo foi a minha família. Eu, minha
esposa e minhas duas filhas conversamos abertamente
sobre o tratamento, encaramos tudo com naturalidade.
Elas me deram a força que eu achava que não tinha”,
conta o engenheiro. Durante essa fase, ele avalia que
foi importante manter suas atividades cotidianas, como
as caminhadas e as viagens, além dos “bate e voltas” de
Santos (SP), onde mora, a São Paulo, a trabalho. “É muito importante não parar para não desanimar.”
Em novembro de 2015, Braga finalmente ouviu do
urologista a notícia que tanto esperava: seu corpo estava livre do câncer. “Antes do diagnóstico, minha vida
era muito corrida, eu nem via o tempo passar. Quando comecei a me tratar, aprendi a ficar mais tranquilo,
menos apressado, comecei a prestar mais atenção
em tudo, ver as coisas com mais clareza, com mais
brilho. Quero esticar o tempo para ver meu o neto de
cinco anos crescer.”

FLAVIO SANTANA

divulgação fleury

Carlos Alberto Avellaneda Penatti é
coordenador médico do Check-Up Fleury
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Quando começar a fazer

check-up
Desafio superado
Já Leandro Falcone, 32 anos, passou por uma experiência intensa e acelerada ao descobrir um nódulo na tireoide após um exame de rotina no início de 2015. “Fui
pego de surpresa, porque estava só fazendo uma avaliação médica para perder peso. Perdi o chão, fiquei bem
abalado por uns três dias, mas depois comecei a pensar
positivo. Tive muito apoio da minha esposa e, como sou
cristão, me amparei também na fé”, afirma Falcone.
A primeira biópsia que ele fez revelou que, além
de um nódulo benigno, havia outro maligno, mas ainda em estágio inicial. Depois de um mês, Falcone fez
uma cirurgia, na qual o médico encontrou – e removeu – outros seis pequenos linfonodos na região da
garganta. “Para mim, foi tudo muito rápido, porque eu
estava confiante. Via cada dia como mais um passo em
direção à cura.” Ele também precisou retirar a tireoide e,
depois disso, passou mais um mês fazendo iodoterapia.
“Tive de lutar bastante no aspecto físico. Ficar sem hormônios me afetou muito. Continuei trabalhando, mas
como passo o dia na rua, o cansaço batia mais rápido, o
raciocínio ficava mais lento, a percepção mudou”, conta o analista de microcrédito, que mora em Diadema
(SP). O tratamento intensivo deu resultado, e hoje ele
está curado. A recomendação, agora, é fazer exames a
cada seis meses para checar se está tudo bem. “Depois
de passar por um desafio desse tamanho, considero o
hoje muito mais importante. Dou valor a cada minuto
da vida, porque somos muito vulneráveis.”

A partir dos 40 anos, é preciso fazer
uma bateria anual de exames para obter
uma avaliação mais abrangente da saúde.
“O check-up é fundamental a partir da
quarta década, mas pode ser antecipado
para quem tiver histórico familiar
de doenças crônicas como diabetes,
hipertensão ou glaucoma. Nesses casos,
o recomendável é começar aos 30”,
afirma Dr. Penatti.
Depois de uma conversa sobre
problemas anteriores de saúde e casos
de câncer e de doenças crônicas na
família, o médico define que exames
serão necessários – como os que
apontam hipertensão arterial, diabetes,
alterações nos níveis de colesterol
e de triglicérides e doenças renais e
cardiovasculares. “Alguns fatores, se
não forem bem cuidados, vão causar
problemas futuros em diferentes órgãos,
como uma lesão na retina por causa
de diabetes”, explica Dr. Penatti.

Márcia Aracava é
coordenadora médica do
Grupo de Mama do Fleury
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Como Braga e Falcone, quem descobre uma doença
grave é levado a repensar sua relação com o tempo, que
ora parece acelerar, ora passa muito devagar. “Na hora
do diagnóstico, o mundo desaba de repente. Mas não se
pode pensar que a vida acabou. É preciso ter calma para
fazer o tratamento, que parece durar uma eternidade,
para mudar a rotina e se acostumar com um acompanhamento de muitos anos”, reflete Dra. Aracava. “Acho
que se deve encarar essa experiência como uma oportunidade para repensar a vida e o que estamos fazendo
com nosso tempo: se trabalhamos demais e aproveitamos pouco a família e os amigos. Não adianta largar
tudo, porque ainda se pode viver por muitos anos.”

O roteiro do check-up geralmente inclui
exames de sangue para avaliar funções do
fígado, dos rins e da tireoide, ultrassom
abdominal e teste ergométrico. Além
desses, as mulheres devem fazer
mamografia, e os homens, exames de
toque retal e de sangue para identificar
o antígeno PSA. Exames neurológicos
mais detalhados são indicados apenas
a quem tem histórico grave na família.
“A investigação para aneurisma cerebral,
por exemplo, é muito invasiva. O exame
não invasivo não é tão minucioso para
achar todos os aneurismas”, explica
Dr. Penatti. Para finalizar, ele sugere
fazer também uma avaliação
nutricional e outra dermatológica.
“Com o envelhecimento da população,
devemos pensar em como ter uma pele
saudável por muitos anos”, diz.
Depois dos 50 anos, novos exames
são adicionados à lista, como a
audiometria. Dois problemas que podem
aparecer a partir dessa faixa etária
são o glaucoma e o câncer colorretal.
Por isso é importante fazer também
uma avaliação oftalmológica e uma
colonoscopia. Esta não precisa ser feita
todo ano. Se não forem encontradas
alterações que sejam prenúncios de
tumores, pode-se fazer a próxima
até dez anos depois.

endereços

surpreender é

O mundo dos micro-organismos é cheio de surpresas. A imagem abaixo mostra uma colônia
de Aspergillus, um fungo que vive na poeira doméstica de nosso cotidiano. Quando nossas
defesas estão em ordem, essa convivência é pacífica. Já quando o nosso sistema imunológico
está prejudicado, ele pode causar infecções. O Aspergillus é cultivado em uma placa de
Petri, onde a colônia cresce 0,5 mm por hora. O resultado desse exame de identificação fica
pronto em dois ou três dias. Parece demorado, mas é rápido para um exame desse tipo – uma
microbactéria, por exemplo, pode precisar de seis semanas de cultivo.

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

50

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

República do Líbano I
Av. República do Líbano, 635
Centro Diagnóstico Avançado da Mulher
(República do Líbano II)
Av. República do Líbano, 561
República do Líbano III
Av. República do Líbano, 990
Unidade Rochaverá-Morumbi
Av. Dr. Chucri Zaidan, 1.170,
Vila Cordeiro
A unidade fica dentro do Edíficio Rochaverá
Corporate Towers, ao lado dos shoppings
Morumbi e Market Place e 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 Anália Franco
Shopping Anália Franco loja 37E, piso Acácia
Av. Regente Feijó, 1.739 – Tatuapé
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 206 A
piso 1 – Vl. Andrade
Av. Giovanni Gronchi, 5.819
Em frente ao Carrefour.
Unidade Villa–Lobos
R. Castro Delgado, 188 – Alto de Pinheiros
Pista local da Av. das Nações Unidas,
sentido Santo Amaro/Ceagesp.
Entre as pontes Cidade Universitária e Jaguaré.
Quinta travessa à direita, após a ponte
Cidade Universitária.
Outros Municípios
Unidade Alphaville
Al. Araguaia, 2.400 Barueri – SP
(entrada pela Av. Sylvio Honório Álvares
Penteado nova R. Projetada)
Próximo ao Sam’s Club, Walmart.
A 900m do Shopping Tamboré.

Unidade Santo André
Av. D. Pedro II, 1.313 – Jd. Santo André
Próxima ao Parque Celso Daniel
(antigo Parque Duque de Caxias).
Entrada lateral pela R. das Aroeiras.
Unidade Campinas
Av. Aquidabã, 747 – Centro
Em frente à Microcamp, próxima
ao Bosque dos Jequitibás.
Unidade Granja Viana
R. José Felix Oliveira, 838 – Granja Viana, Cotia – SP
Entre a Cultura Inglesa e o Hospital São Camilo.
Acesso pelo km 24 da Rod. Raposo Tavares.
Unidade São Bernardo do Campo
Av. Professor Lucas Nogueira Garcez, 666 – Centro
Seguindo pela Rod. Anchieta no sentido São Paulo/
Santos, utilizar a saída 18B. 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.
NOVO LOCAL
Unidade Jundiaí
Av. Antônio Segre, 241 – 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, Cotia, 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
São Paulo e localidades com DDD (11):
3179-0822 ou 30-FLEURY
Outras localidades: 0800-704-0822

www.fleury.com.br/unidades

