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o que comer?
especialistas  
ensinam como  
conviver com  

a alergia  
alimentar   

na infância

além da 
hidroginástica

a musculação é uma 
excelente atividade 
física para pessoas  

na terceira idade

uma em cada dez pessoas já teve enxaqueca. saiba  
o que fazer, e o que não fazer, quando ela chegar
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Velho não é

Crônicas e experiências sobre saúde e qualidade de vida

DIAGNÓSTICO

>>

POR ROSELY SAYÃO*

*ROSELY SAYÃO É PSICÓLOGA, ESPECIALISTA EM 

COMPORTAMENTO E ESCREVE PARA A FOLHA DE S.PAULO
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O Brasil já foi um país 
jovem. Crianças nasciam aos montes e 

cada família tinha três, quatro, cinco fi lhos, 

quando não muito mais. De repente, fi camos 

econômicos na taxa de fecundidade: no ano de 

2006, alcançamos a quantidade de 1,8 fi lho por 

mulher! E não é que o País envelheceu muito 

rapidamente? Teremos cada vez mais idosos e 

menos crianças bem antes do previsto.

Os profi ssionais da saúde, acostumados 

que estavam a tratar de tantas crianças, 

passaram a ter de cuidar dos velhos. Mas, 

como as coisas demoram um pouco para se 

ajustar, hoje temos uma grande quantidade 

desses profi ssionais tratando os velhos como 

se eles fossem crianças. Eu que o diga!

Já cansei de ouvir orientações para colocar 

minha “perninha” de tal jeito, fechar os olhos 

e colocar o “dedinho” na ponta do nariz 

– não, não se trata do mindinho –, encolher 

a “barriguinha” e tudo o mais. Até já ouvi um 

“Muito bem, nota dez para sua descida da 

mesa de exercícios” de uma fi sioterapeuta.

No hospital, acompanhando minha mãe, 

que tem mais de 80 anos, fi quei perplexa 

ao ver todo tipo de profi ssional tratando-a 

como se ela fosse um bebê e ainda receber 

orientações para tratá-la da mesma maneira. 

Sei que ela não iria gostar.

Não: velho não é criança, não tem 

barriguinha, dedinho ou perninha. Depois 

de 50, 60, 70 anos de vida, é constrangedor 

ser tratado de modo infantilizado. Um amigo 

médico bem que tentou me convencer 

de que esse poderia ser um tratamento 

carinhoso. Para mim não é. Ainda acho que os 

profi ssionais da saúde precisam reconhecer 

que envelhecemos e que o desafi o agora é 

saber como tratar carinhosamente os velhos 

como velhos e não como crianças.

CRIANÇA
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CADA VEZ MAIS CRIAnÇAS 
TÊM APRESEnTADO 
SInTOMAS DE ALERGIA 
ALIMEnTAR E SOfRIDO 
RESTRIÇÕES AO QUE 
COLOCAM nA BOCA. SAIBA 
QUAIS OS PRInCIPAIS TIPOS 
E COMO COnVIVER COM 
ESSE PROBLEMA

MÃE, 
POSSO 
COMER
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A vida moderna é um convite ao estresse. Correria, noites maldor-
midas, alimentação pouco saudável e em horários que não respei-
tam muito o organismo... Quem nunca passou por tudo isso? Um 

dos preços que o corpo cobra por tanto descuido é um grande conhecido 
dos brasileiros – a enxaqueca –, tema da nossa matéria de capa. Uma das 
mais poderosas dores de cabeça, a enxaqueca ainda desafia a 
Ciência. Mas muitos são os tratamentos possíveis, desde que 
acompanhados por um especialista.

Também fomos buscar nesta edição outras respostas so-
bre os mistérios da mente humana. Na entrevista com a neu-
rocientista Suzana Herculano-Houzel, desvendamos como 
nosso comportamento tem relação não só com a forma pela 
qual fomos educados, mas também com as conexões que 
acontecem dentro do nosso cérebro.

Para amenizar o impacto do estresse no corpo e na mente, 
há empresas que já buscam alternativas para que seus fun-
cionários tenham uma vida mais saudável. Em São Paulo, a 
BM&F Bovespa implementou seu 1o Programa de Avaliação 
e Acompanhamento Nutricional, em parceria com o Fleury 
Medicina e Saúde. Com a ajuda de nutricionistas, eles estão 
modificando seus hábitos alimentares. No próprio Fleury, os 
colaboradores são convidados a cuidar da saúde e, para isso, 
contam com academia de ginástica, opção de cardápio saudá-
vel e orientação de profissionais do meio, entre outros.

Em busca de qualidade de vida – e de um bom tratamen-
to –, a nossa colunista desta edição, Rosely Sayão, fala sobre 
um desafio e tanto: com o aumento da expectativa de vida no 
Brasil, estamos preparados para lidar com pessoas da terceira idade? “Velho 
não é criança”, afirma Rosely. E, para quem já chegou na terceira idade, nada 
melhor do que manter o corpo saudável com atividade física. Você sabia que 
a musculação é um excelente exercício para pessoas nessa fase da vida? Ficou 
interessado? A matéria da página 34 traz mais detalhes. Você poderá encontrar 
mais detalhes também sobre algumas das reportagens desta edição no nosso 
site. Não deixe de conferir em www.fleury.com.br. Boa leitura!
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mInha hISTóRIa
Conheça a história de Manoel 
Morgado, um ex-médico que 
descobriu sua real vocação depois  
de percorrer mares e montanhas  
da Ásia e da América Latina

DIaGnóSTICo
A psicóloga Rosely Sayão fala sobre 
como as pessoas da terceira idade 
merecem ser tratadas

você sabia que os clientes do Fleury podem receber esta revista no endereço que desejarem? 
basta se inscrever gratuitamente no programa de relacionamento Fleury no site www.fleury.com.br, no canal Clientes
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 PARA COMEÇAR
Dicas e novidades de saúde e bem-estar para você

Sem perder  
o sabor
Congelar os alimentos é 

a forma mais popular de 

preservá-los. Mas não basta 

apenas colocá-los no freezer. 

Cada tipo de alimento tem 

uma maneira específica e 

um tempo de congelamento. 

“Em casa, é indispensável 

manter limpos e secos os ambientes em que são guardados, 

além de lavar e acondicionar corretamente os produtos 

colocados na geladeira ou no freezer. Deixar de observar 

algumas regras pode favorecer a ocorrência de intoxicações 

alimentares, que podem provocar vômitos, diarréias e 

cólicas”, explica Karin Sedo Sarkis, nutricionista do Fleury. 

há diferenças no congelamento dos tipos de pães. O francês deve ser 
embalado em sacos plásticos sem ar. Os de fôrma também devem ser 
embalados assim, mas em porções individuais. Pães recheados, bolos, 
tortas, sopas, massas e doces devem ser colocados em recipientes de 
plástico, etiquetados com a data de congelamento. Duram quatro meses.

Saiba como congelar alguns alimentos  
e quanto tempo eles duram no freezer. 

Fon t E Fl Eury MED Ic In A E S AÚDE

PEIxES

PãES 

embale em plásticos atóxicos e sem nenhum ar. Não lave nem 
tempere as carnes antes do congelamento. Duram oito meses. 
Depois de descongelada, ela só deve voltar ao freezer depois 
de passar pelo fogão. Seu tempo de conservação no freezer é 
normalmente menor do que os produtos in natura: três meses. 

embale em plásticos atóxicos e sem nenhum ar. Jamais devem ser 
recongelados. Duram seis meses.

AvES embale em plásticos atóxicos e sem nenhum ar. Duram seis meses.

cArnES

São muitos  
os males  
do cigarro
Fumar não faz mal só 
à saúde. Também traz 
prejuízos para a economia. 
Um estudo feito pela Free 
University de Amsterdã 
(Holanda) mostrou que  
os fumantes faltam mais  
ao trabalho do que os  
não-fumantes. Os 
pesquisadores monitoraram 
os hábitos de saúde 
de mais de 14 mil 
trabalhadores, com idade 
entre 16 e 65 anos, durante 
três anos. Descobriram 
que os fumantes faltam, 
em média, sete dias a 
mais por ano ao trabalho 
por conta de problemas 
de saúde. No longo prazo, 
e isso já foi comprovado 
cientificamente, fumar 
pode causar problemas 
de saúde como enfisema, 
derrame, infarto e diversos 
tipos de câncer. “Mas, 
antes de chegar a essas 
doenças crônicas graves, 
o fumante pode sofrer 
com outras conseqüências 
do cigarro, mais em 
curto prazo, já que fumar 
favorece o aparecimento de 
infecções, obstrui as vias 
aéreas e causa problemas 
respiratórios”, afirma João 
Marcos Salge, médico do 
se tor de Pneumologia 
do Fleury. “E podem ser 
essas doenças que estão 
relacionadas às faltas ao 
trabalho dos indivíduos 
fumantes”, diz  
o especialista.
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O ditado não poderia ser mais 
verdadeiro. Se exercitar faz bem não só ao 
corpo, mas também à memória. Pesquisa feita 
pela Universidade de Columbia, nos Estados 
Unidos, mostrou que a região do cérebro que 
tem maiores ganhos quando estamos nos 
movimentando é o hipocampo. E é justamente 
nessa região do cérebro que ficam arquivadas 
as nossas memórias. Os cientistas chegaram 
a essa conclusão depois de monitorar, por três 
meses, o hipocampo de 11 voluntários, antes e 
depois de eles correrem na esteira. Ao correr, 
essa área do cérebro era mais requisitada que 
outras. E há indícios até de que novos neurônios 

possam se formar durante esse processo.  
Além disso, os exercícios físicos provocam  
uma melhor oxigenação e circulação do  
sangue – e isso faz que não só nosso corpo 
funcione melhor, mas nosso cérebro também. 
“No entanto, para que se obtenha benefícios 
com a atividade física é preciso que eles sejam 
feitos com regularidade”, afirma Pablius Staduto 
Braga Silva, médico do esporte do programa 
de Promoção de Saúde do Fleury. Estudos 
mostram que pessoas com Alzheimer também se 
beneficiam da atividade física. “A repetição e a 
organização dos movimentos são benéficas para 
essas pessoas”, diz Silva.

Mente sã, 
corpo são

vEgEtAIS devem ser congelados ainda frescos e depois de lavados. Seque-os 
bem e embale-os. Cada vegetal tem um tempo próprio, mas duram, 
em média, três meses.
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 PARA COMEÇAR 

Trocas inteligentes Total: 440 kcal

Total : 470 kcal

BIScoIto DE chocolAtE 
coM rEchEIo DE BAunIlhA

10 unidades = 470 kcal

1 MAçã = 70 kcAl
1 IogurtE lIght = 60 kcAl

1 BArrInhA DE cErEAIS = 110 kcAl
2 FAtIAS DE Pão IntEgrAl = 140 kcAl

1 FAtIA FInA DE quEIjo MInAS = 60 kcAl
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Soninho bom 
Sono e volante são uma combinação perigosa. Depois das bebidas 
alcoólicas, ele já é o segundo maior causador de acidentes no trânsito. 
Para tentar reverter esse quadro, o Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran) baixou uma resolução que obriga motoristas profissionais 
(caminhoneiros, motoristas de ônibus, vans e trailers) a passar por 
avaliações médicas, a fim de identificar se sofrem de algum distúrbio do 
sono. Mas por que as pessoas dormem mal? Existem alguns motivos. 
O mais comum é a privação de sono, que pode ser causada por fatores 
como excesso de trabalho, uma festa ou uma noite maldormida por 
conta de filhos pequenos. Outra condição relativamente comum e 
que prejudica não só o sono, mas a saúde do indivíduo, é a apnéia 
obstrutiva do sono, cujos sintomas mais freqüentes são o ronco e a 
sonolência diurna excessivos. Quem tem o problema não consegue 
repousar o suficiente durante a noite, por conta das sucessivas pausas 
respiratórias. Há também pessoas que sofrem de narcolepsia, um 
distúrbio caracterizado por episódios incontroláveis de sono durante 
o dia. “Quando a pessoa começa a dormir em qualquer lugar, ou em 
situações incomuns, é hora de procurar um médico”, declara Rosana 
Souza Cardoso Alves, neurologista do Fleury, especializada em 
Polissonografia, um exame que avalia a qualidade do sono. Para as 
doenças do sono, existem tratamentos específicos. Mas, se você anda 
com sono “atrasado”, a recomendação da especialista é: reorganize sua 
vida. É preciso dormir, em média, oito horas por dia. “Dormir é muito 
importante. No longo prazo, a privação de sono pode causar alterações 
no comportamento, problemas de aprendizado e até mesmo alterar a 
percepção de dor”, enfatiza.
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Beber e comer, ao 
mesmo tempo, 
engorda?
Não. Mas também não é 

o mais saudável. De uma 

maneira geral, os líquidos 

podem atrapalhar a digestão 

dos alimentos. “Isso ocorre 

porque, no meio líquido, 

as enzimas digestivas 

são diluídas, dificultando 

a digestão”, explica Carla 

Yamashita, nutricionista do 

Fleury. Além disso, muitas 

pessoas bebem durante 

as refeições para ajudar a 

“engolir” a comida. Com isso, 

acabam não mastigando 

direito e os alimentos chegam 

praticamente inteiros ao 

estômago. Mas, se você não 

consegue deixar os líquidos 

durante as refeições, tente 

diminuir o tamanho do copo 

e opte pela água, que não 

contém calorias, ou por sucos 

de frutas não adoçados 

com açúcar. Ingerir líquidos 

calóricos, como bebidas 

alcoólicas, refrigerantes e 

sucos com açúcar, pode 

favorecer o aumento de peso.

teste:  você tem problemas para dormir? ou dorme em qualquer lugar?  
Descubra a partir de um teste em nosso site se você tem sonolência diurna excessiva. 
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Pais e mães sabem como é difícil montar a lancheira dos filhos. Qual 

alimento colocar? Será que aquela combinação é a melhor? Uma 

lancheira saudável, explica a nutricionista Renata Damião, do programa 

de Promoção de Saúde do Fleury, deve conter um alimento de cada 

grupo alimentar. Do grupo dos energéticos, entram as bisnaguinhas, 

pão de fôrma, de leite, integral, sírio, francês, com gergelim e caseiros. 

Dos construtores, você pode usar no pão os queijos, requeijão, peito de 

peru, e bebidas como leite, iogurte, leite fermentado e achocolatados. 

Já os reguladores são os com maior variedade. Use a imaginação e 

coloque na lancheira frutas secas ou naturais, como pêra, maçã, uva, 

goiaba, banana, mamão, melão, melancia e manga. “A educação 

nutricional das crianças é essencial para uma alimentação saudável e 

um crescimento adequado”, afirma Renata. Outra dica importante é: 

deixe a criança participar da montagem da lancheira. Essa é uma ótima 

oportunidade para vocês conversarem sobre alimentos saudáveis. E 

evite alimentos industrializados, que são ricos em açúcar e gordura. 
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Palavra do esPecialista

Ame sua mama
Giselle Mello, médica responsável pelo serviço  
de Mamografia do Fleury

O que é a mamografia?
A mamografia é um exame especial de raios X destinado a 
avaliar a estrutura interna das mamas e tem como principal 
objetivo detectar se existem anormalidades no tecido 
glandular, incluindo o câncer de mama.

É um exame para prevenir o câncer de mama?
Não existem métodos eficazes até o momento para 
evitar o câncer de mama. Mas a mamografia possibilita 
que a doença seja encontrada em sua forma localizada. 
Feito isso precocemente, a cura é possível em mais 
de 90% dos casos. Além da mamografia, as mulheres 
também devem fazer o auto-exame e consultar um 
ginecologista regularmente.

A mamografia é indicada para todas as mulheres? Deve 
ser feita de quanto em quanto tempo?
Recomenda-se que, depois dos 40 anos, a mulher faça 
mamografia todos os anos. Antes dessa idade, o exame 
pode ser indicado para mulheres que têm histórico 
familiar da doença.

Por que é importante fazer a mamografia e a ultra-
sonografia no mesmo dia e com os mesmos médicos? 
Isso favorece a eficácia do rastreamento, aumentando a 

possibilidade de um diagnóstico precoce, e reduz 
o número de resultados falso-positivos. Essa 
integração de equipes consegue analisar melhor os 
achados de ambos os exames e evita a necessidade 
de complementação com outros exames e até, em 
alguns casos, a necessidade de biópsias.

etimologia médica

Parasita 
O grego parásitos nomeava na Antiguidade aquele que “come ao lado de”, que “come com alguém”. Na  

Grécia antiga, os parasitas eram os funcionários de confiança que fiscalizavam o plantio de trigo, a preparação 

do pão e a oferenda de alimentos em honra aos deuses. O latim parasitus incorporaria, depois, os sentidos de 

“conviva”, “comensal”, “comediante”, “papa-jantares”, aquele que senta ao lado do rico para entretê-lo. Hoje, 

“parasita” é usado tanto para falar do organismo que suga seus nutrientes de outro sem colaborar para a 

sobrevivência desse outro, quanto, por extensão, das pessoas que se comportam dessa maneira na vida 

cotidiana (o que retoma o sentido original da palavra, o do aproveitador social de quem é mais poderoso). 

Nos caminhos do labirinto
Quando coisas não vão bem no 
organismo, principalmente sob o ponto 
de vista metabólico e vascular, os 
primeiros sinais de alerta são dados 
pelo labirinto. Ele é um dos órgãos mais 
sensíveis do corpo humano. Alterações 
vasculares, hipertensão arterial e 
aumento do colesterol, dos triglicérides 
e da glicemia podem alterar o labirinto 
e desencadear sintomas como tontura, 
zumbido e oscilações auditivas. Além 
disso, o labirinto, que está situado nas 
porções mais internas do ouvido, é 
responsável pela audição e também pelo 
equilíbrio corporal. Portanto, qualquer 
mudança nele pode impactar diretamente 
na qualidade de vida. Mais de 95% das 
queixas de tontura são originadas em 
distúrbios labirínticos. E existem mais 
de 300 doenças que podem afetar esse 
órgão. Então, ao sentir tontura, e se isso 
persistir, é preciso procurar  
um otorrinolaringologista. 

Um estudo publicado pela revista New England Journal 

of Medicine concluiu que a obesidade pode ser definida 

também pelas relações sociais que estabelecemos. Foi 

medido o peso de 12 mil indivíduos, durante 32 anos, 

e ficou comprovado que, quando um amigo próximo se 

torna obeso, a chance de a pessoa ter um ganho de 

peso triplica. O que a pesquisa aponta é que, ao ver um 

amigo ganhando peso, a obesidade acaba perdendo o 

aspecto negativo, e passa a ser mais aceita. “As pessoas 

acabam pensando que, se alguns amigos têm barriga 

e outros amigos também estão engordando, não tem 

problema estar acima do peso”, afirma José Gilberto H. 

Vieira, assessor médico em Endocrinologia do Fleury. 

Além disso, comer é um ato social. “As pessoas trocam 

receitas, falam de comida, vão a restaurantes. Tudo 

isso tem uma influência grande também”, afirma Julio 

Abucham, endocrinologista e professor da Universidade 

Federal de São Paulo (Unifesp).

Podcast: ouça em nosso site uma entrevista sobre o 
assunto com a médica giselle Mello
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EntrE aspas

D

A mente exerce grAnde influênciA sobre nosso 
comportAmento. por essA e outrAs rAzões, é 

preciso cuidAr bem delA, AlertA A neurocientistA 
Suzana Herculano-Houzel

esde que começou a fazer um importante trabalho de divulgação das descobertas 
da Neurociência, há quase dez anos, Suzana Herculano-Houzel tem surpreen-
dido ao tratar de temas aparentemente inusitados para uma cientista, como 
a importância de cultivar a felicidade, o sorriso e os prazeres ou a harmonia 

entre corpo e mente. Professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com pós-
graduação em instituições dos Estados Unidos, da França e da Alemanha, esta carioca de 
35 anos desenvolveu o talento de explicar ao público em geral qual o papel do cérebro em 
nosso cotidiano e por que devemos agir como verdadeiros amigos dele, tratando-o bem dia-
riamente. Esses e outros conhecimentos podem ser conferidos em livros como Fique de 
Bem com Seu Cérebro e O Cérebro Nosso de Cada Dia, além do site de mesmo nome  
(www.cerebronosso.bio.br). Na entrevista a seguir, ela fala da influência da mente sobre o 
comportamento, das formas de cultivá-la no dia-a-dia e de como lidar com o processo mental 
de crianças e adolescentes.

Cérebro,
O mElHOR  
AmigO DO

HOmEm
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EntrE aspas

o cérebro considerA As pessoAs 
mAis bonitAs quAndo elAs sorriem. é 
o trAtAmento de belezA mAis rápido, 
bArAto e democrático que conheço

Fleury saúde em dia: Aos olhos da 
neurociência, como a mente interfere  
em nosso comportamento?
suzana herculano-houzel: A noção geral do pa-
pel do sistema nervoso é que ele gera o compor-
tamento a partir do processamento de estímulos 
do corpo e do ambiente. mas nós fazemos mais 
do que isso: temos a capacidade de mudar o cur-
so do nosso comportamento com base em nos-
sas experiências passadas e previsões e objetivos 
para o futuro. isso é possível desde que o cérebro 
consiga criar uma imagem geral do corpo no pre-
sente e combiná-la com suas projeções mentais 
para o futuro: é compatível com seus planos, por 
exemplo, permitir-se uma resposta impulsiva e 
xingar alguém? A atividade mental, portanto, é 
um guia muito importante do comportamento.

Fleury: Em que medida estamos fadados  
a um comportamento e como podemos nos 
libertar dele?
suzana: Temos a capacidade de nos liber-
tar de comportamentos a partir do instan-
te em que tomamos conhecimento do que 
estamos prestes a fazer. Esse princípio foi 
muito bem demonstrado no filme minority 

Report: A Nova lei (de Steven Spielberg). A 
partir do momento em que o cérebro regis-
tra conscientemente seu plano de ação para 
as próximas frações de segundo, ele ganha 
a capacidade de intervir sobre esse plano e 
modificá-lo. Em outro plano, a genética nos 
dá um ponto de partida do que o cérebro será 
capaz de fazer, mas esse potencial só é de-
senvolvido com a prática. A experiência de 
vida, portanto, é uma influência enorme que 
age por cima do ponto de partida genético.

Fleury: Afinal, o que fazer para ficar de  
bem com a mente?
suzana: Eu sugiro começar por reconhecer 
que a saúde mental e a saúde física estão 
diretamente vinculadas uma à outra. Tudo 
o que antes se recomendava em prol da 
saúde cardiovascular – exercícios, alimen-
tação saudável, não fumar – hoje se sabe 
que também beneficia diretamente o cére-
bro. Além disso, respeitar as horas de sono, 
aprender a gerenciar o estresse e até apro-
veitar o lado bom da ansiedade, investir na 
própria educação, aprender a ouvir as emo-
ções, buscar a felicidade e os prazeres como 
forma de aumentar a motivação, reconhecer 
quando tristeza e felicidade se tornam doen-
tias, aceitar medicação quando necessário e 
cultivar os relacionamentos sociais, tratan-
do pessoas queridas com carinho, são ca-
minhos importantes para ficar de bem com 
o próprio cérebro.

Fleury: Por que o cérebro precisa do corpo?
suzana: As emoções são as impressões que o 
corpo nos dá sobre a atividade mental: se algo 
nos deixa felizes ou angustiados, tensos ou re-
laxados, é o corpo que diz – sob o comando do 
cérebro, claro. Além disso, o corpo é a interfa-
ce necessária entre o cérebro e o ambiente: sem 
ele, o cérebro não tem informação alguma.

Fleury: Por que é importante cultivar os prazeres?
suzana: O sistema cerebral que nos propor-
ciona a sensação de prazer com um trabalho 
bem-feito ou com surpresas interessantes é 
o mesmo que nos dá motivação para agirmos 
de modo geral – a começar pelo ato de nos 
levantarmos da cama de manhã. Por isso, 
além do efeito imediato do prazer, que traz 
bem-estar, cultivar os prazeres é uma forma 
de ajudar o cérebro a encontrar motivação 
para seguir em frente. 

Fleury: Por que devemos ouvir nossas emoções?
suzana: Porque elas são fortes e rápidos indicado-
res das primeiras impressões do cérebro a respei-
to de um assunto, baseadas em nossas experiên-
cias anteriores. isso não significa que elas devam 
sempre ser seguidas – mas ouvidas, sim.

Fleury: Por que devemos sorrir?
suzana: O sorriso é a expressão facial que 
acompanha a satisfação e, como ele é conta-
gioso, é um grande convite à interação social. 
Além disso, a expressão do sorriso já começa 
a deixar o cérebro propenso a sensações mais 

positivas. Sem dizer que o cérebro considera 
as pessoas mais bonitas quando elas sorriem. 
É o tratamento de beleza mais rápido, barato 
e democrático que eu conheço.

Fleury: como o estresse e a ansiedade podem 
nos ajudar?
suzana: A resposta aguda ao estresse, tanto o 
real quanto o antecipado – o que causa ansie-
dade –, é positiva e tem por função preparar 
corpo e cérebro para lidar com o assunto e re-
solvê-lo o quanto antes. Esse é o lado bom da 
resposta aguda, imediata, ao estresse, que po-
demos aprender a aproveitar.

Fleury: Uma das grandes preocupações atuais, 
especialmente nas grandes cidades, é relativa 
à memória – vítima da correria, do excesso 
de tarefas e de suas complicações. como 
estimular a memória?
suzana: Usando-a. Depois de combater o es-
tresse crônico, grande inimigo da memória, o 
melhor remédio para a memória é usá-la. Sim-
ples assim.

Fleury: o esquecimento tem uma função para nós?
suzana: Esquecer o que não tem importância 
é tão importante quanto conseguir se lembrar 
do que deve ser lembrado. li há pouco tempo 
a história de uma moça que tem uma memória 
autobiográfica excelente: ela é assombrada por 
memórias que preferia não ter. Até no trivial o 
esquecimento é importante: imagine chegar ao 
estacionamento no fim do dia e ser assolado pe-
las memórias de todas as vagas diferentes – e 
totalmente inúteis – onde você parou seu carro 
ao longo do ano? Seria horrível, e uma perda de 
tempo e energia fenomenal!

leia mais: outros trechos da entrevista de Suzana 
Herculano-Houzel podem ser acessados no site do fleury
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UMA boA pArtE DA 
popUlAção MUnDIAl 

tEM EnxAqUEcA, A 
MAIS coMUM DE toDAS 

AS InÚMErAS DorES 
DE cAbEçA. ApESAr 
DE não tEr cUrA, é 
poSSívEl convIvEr 

coM ElA E EvItAr AS 
crISES. ESpEcIAlIStAS 

ExplIcAM coMo

sua saúde

ara uma parte considerável da po-
pulação brasileira, ter a cabeça 
isenta de incômodos significa li-
vrar-se da enxaqueca, uma das 

mais poderosas dores de cabeça dentre as que 
a Ciência já conhece. Ainda não se sabe quan-
tos brasileiros têm o problema, mas estimati-
vas americanas dão conta de que em torno de 
13% da população mundial já teve enxaqueca 
alguma vez na vida. As que mais sofrem com o 
problema são as mulheres. Segundo Getúlio 
Daré Ribeiro, coordenador do Ambulatório de 
Cefaléia do Hospital das Clínicas de São Paulo, 
calcula-se que, aproximadamente, 20% da po-
pulação feminina tenha enxaqueca. Entre os 
homens, a porcentagem é menor – de 5% a 
10%. Um problema de saúde ainda sem cura, a 
enxaqueca pode ser amenizada e as crises, evi-
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sua saúde

tadas com pequenas medidas. Especialistas 
explicam quais são as causas dessa doença e 
dão preciosas dicas de como conviver com ela.

vIDA MoDErnA
O estresse da vida moderna, que muitas ve-
zes enche a cabeça de preocupações, junta-
mente com horas a fio sem comer, noites 
maldormidas e oscilações hormonais – as-
sociadas ou não a uma predisposição fami-
liar – são descritos como os principais ga-
tilhos que disparam as crises de enxaqueca. 
A esses fatores desencadeantes segue um 
desarranjo que parece se iniciar no nervo 
trigêmeo, que inerva diversos segmentos da 
face, e evolui com um transtorno neurovas-
cular cerebral. Nessa fase há grande parti-
cipação de atividade anormal dos vasos 
sangüíneos que irrigam as meninges – 
membranas que envolvem o cérebro. Esse 
conjunto de reações é o responsável pelas 
características da dor.

E como diferenciar a enxaqueca de outras 
dores de cabeça? Quem tem enxaqueca des-
creve a dor como pulsante, ou como se al-
guém martelasse uma das partes da cabeça, 
pois ela não costuma afetá-la por inteiro. Es-
sas pessoas também apresentam sensibili-
dade à luz e ao som. Além disso, as crises 
podem vir acompanhadas por náuseas. Um 
dos sinais que precedem a crise é que as pes-

No momeNto da crise  UMA boA DIcA é procUrAr UM locAl 
trAnqüIlo E coM poUcA lUz E EvItAr MovIMEntoS brUScoS. 
rEpoUSAr SEntADo, nEStE MoMEnto, coStUMA SEr MElhor  
qUE DEItAr. EvItE AlIMEntAr-SE E SIgA AS orIEntAçõES MéDIcAS, 
toMAnDo oS MEDIcAMEntoS pArA IntErroMpEr A crISE.

soas afirmam ver luzes em flash ou podem 
ter uma espécie de perda temporária da vi-
são, principalmente da região periférica, ou 
seja das “bordas” do campo visual. As crises 
são episódicas e a freqüência é muito variá-
vel. Há pessoas que relatam ter enxaqueca 
diariamente. Outras, uma crise por ano.

AInDA UM MIStérIo
Os mecanismos que envolvem as crises de en-
xaqueca ainda não são totalmente conhecidos 
pela Ciência. Nas últimas duas décadas, no en-
tanto, novos estudos têm dado pistas sobre o 
caminho da dor. Estímulos externos, como 
excesso de luz, cheiros fortes ou alimentação, 
ou internos, como falta de sono e mudanças 
hormonais, parecem ativar diversas reações 
que envolvem o nervo trigêmeo e suas cone-
xões com regiões cerebrais.

Outra descoberta é que a enxaqueca tam-
bém pode ser um problema geneticamente 
herdado. Segundo Getúlio Daré Ribeiro, ao 
fazer um levantamento do histórico de vida 
e familiar das pessoas com enxaqueca, ge-
ralmente se descobre que elas têm algum pa-
rente próximo que apresenta o mesmo pro-
blema. Portanto, algumas pessoas já 
nasceriam com maior predisposição de apre-
sentar esse tipo de dor de cabeça em algum 
momento da vida. “O fato de poder ser gene-
ticamente herdada ajuda, inclusive, a darmos 
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mais atenção às queixas das dores de cabeça 
oriundas das crianças, filhas de pessoas que 
tenham enxaqueca”, afirma o neurologista 
Ayrton Massaro. 

A IMportâncIA Do ESpEcIAlIStA
Segundo a Academia Brasileira de Neurologia, 
93% dos casos de enxaqueca recebem diag-
nósticos incertos. Por isso, ao ter dores de ca-
beça, é preciso procurar um médico especia-
lista em cefaléia. Não há outra forma de 
solucionar a questão a não ser buscar um neu-

evitando as crises
  Se você tem dores de cabeça, 
procure um especialista  
para definir se o que você  
tem é enxaqueca. 

  Evite tomar medicamentos  
por conta própria, principalmente 
se estiver necessitando  
deles diariamente.

  É muito importante lembrar-se 
do medicamento preventivo,  
pois é com ele que você  
pode evitar a dor

  Para o seu corpo se beneficiar 
com as ações de endorfina  
e serotonina, faça regularmente 
uma atividade física de que  
você goste 

  Uma boa noite de sono e,  
se conseguir, alguns minutos  
de cochilo durante o dia são 
também medidas favoráveis

  Evite ficar muitas horas  
sem comer 

  Evite recorrer ao cafezinho  
para “enganar” o estômago
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boa e gostosa deflagraria as dores. Nunca li que 
jiló ou mesmo água dê enxaqueca. Só vinho, 
chocolate, café”, diz ele. O especialista não 
menospreza a ação da cafeína nas crises. Mas 
afirma que se dá uma atenção exagerada e ex-
trema aos alimentos nessa história, o que aca-
ba fazendo com que a vida dessas pessoas seja 
mais limitada do que já é. “É preciso cuidado 
para que o indivíduo que sofre de enxaqueca 
não vire um eremita. Não se pode limitar ain-
da mais a vida dele, que já é complicada inclu-
sive porque muita gente não compreende o seu 
processo doloroso”, enfatiza o médico.

AtIvIDADE fíSIcA
Os exercícios físicos também podem ser 
um grande aliado no combate às crises de 
enxaqueca. Ao movimentarmos o corpo, 
são liberadas no organismo endorfina e se-
rotonina, substâncias que trazem bem-es-
tar e auxiliam no combate à dor. A seroto-
nina, em particular, é conhecida por sua 
ação vasoconstritora. Ou seja, ela reduz a 
inflamação e a dilatação dos vasos sangüí-
neos cerebrais, e isso, conseqüentemente, 
pode diminuir a dor. Mas, durante uma cri-
se, nem pense em se exercitar. Dê um re-
pouso ao seu corpo e somente retome as 
atividades quando estiver bem.

rologista e contar a ele como é a sua dor, a fre-
qüência, a intensidade e a duração dela. Com 
uma boa conversa, um exame físico cuidadoso 
e alguns exames laboratoriais é possível, in-
clusive, afastar outras causas de cefaléia.  

São muitos os tratamentos disponíveis 
para a enxaqueca. Mas eles se dividem basi-
camente em dois tipos: os que agem na crise 
e os preventivos. Nos dois tipos de trata-
mento costuma-se utilizar uma gama de 
medicamentos com diversos tipos de ação. 
Existe ainda a possibilidade da indicação da 
acupuntura, associada ou não aos medica-
mentos. E quem sofre com a enxaqueca não 
deve desanimar se os resultados de um tipo 
de tratamento não forem efetivos de imedia-
to. “Às vezes, o primeiro medicamento não 
controla a dor e é preciso mudar”, afirma 
Ayrton Massaro.

AUtoMEDIcAção
As farmácias possuem inúmeros remédios 
que prometem a cura para a enxaqueca. E, 
durante uma crise, você corre o risco de ce-
der aos apelos da propaganda, ou pede uma 
sugestão de remédio a um amigo, e se me-
dica por conta própria. Saiba que, se isso 
traz um alívio imediato, pode se transfor-
mar em um grande problema no futuro. O 
abuso de analgésicos acaba causando outro 
problema muito sério: a cefaléia crônica diá-

ria. “Essa cefaléia é muito mais difícil de ser 
tratada do que a enxaqueca porque o corpo 
cria dependência da substância do remédio. 
Se a pessoa não toma o remédio ou se o 
efeito do medicamento passa, a dor volta”, 
explica Fernando Kok, neurologista do 
Fleury Medicina e Saúde. 

chocolAtE Dá EnxAqUEcA?
Existem alimentos que podem desencadear a 
enxaqueca. Alguns contêm substâncias que 
seriam responsáveis por alterar os vasos do 
cérebro. Mas há controvérsias nessa questão. 
Por exemplo, Getúlio Daré Rabello questiona 
essa relação. “Se você olhar a lista, só comida 

Preste ateNção em alguNs alimeNtos. talvez seja bom 
evitar graNdes quaNtidades de: qUEIjoS, IogUrtE, vInAgrE, 
nozES, AMEnDoIM, AbAcAtE, pIclES, lArAnjA, lIMão, AbAcAxI, 
vInho tInto, AzEItE ExtrAvIrgEM, cArnES EnlAtADAS, 
EMbUtIDoS, chocolAtE, ASpArtAME, cAfé, chá E Molho DE SojA

sintomas possíveis
  dor pulsante e intensa de um  
dos lados da cabeça

   Náusea ou vômito
  alterações visuais
  sensibilidade a luz,  
barulhos e cheiros

  sensação de cabeça cansada  
ou confusa

    Nariz entupido
  suor frio
  couro cabelo sensível ao tato

 v
id

a 
sa

úd
e  s

o 
n

o 
tr

an
qü

il
o 

bo
a 

al
im

en

ta
çã

o  paciência atividade física descanso  vida s

aúde  sono tranqüilo vida sa
úd

e     boa 
   

  alim
en

ta

ção  so
no

 p
ac

iê
nci

a 
 v

id
a 

d
es

ca
ns

o 
v i

da

 sa
úd

e

sa
úd

e 
   s

on

o 
tr

an
qü

il
o 

bo
a 

al
im

en
ta

çã
o  p

ac
iê

nci
a a

tiv
id

ad
e f

ís
ic

a  desc
an

so
 v

id
a s

aú
de

  s
on

o 
tr

an
qü

il o
 v

id

a s
aú

de  sono 

   
bo

a 
al

im
en

ta
çã

o  
p

ac
iê

n
ci

a 
at

iv
id

ad
e 

fí
si

ca
  d

es
ca

ns
o 

 vida s
aú

de  
sono tr

an
qü

il
o v

id
a 

sa
úd

e  so
no

 pa
ci

ên
ci

a 
 v

id
a 

tr
an

qü
ilo

 boa a
lim

entaçã

  preocupações  enxaqueca  
       má alimentação  insônia luz intensa

  s
om

 al
to

  náu
seas  automedicação  suor fr

io  alterações visuais  dor pulsante

sua saúde

g
Et

t
y 

IM
A

g
ES



Em uma das fasEs mais importantEs da vida  
dE uma mulhEr, alguns cuidados são fundamEntais  

para ficar ainda mais bonita – E fEliz

grávida e
bela

gravidez
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L inda, radiante e poderosa. É esperado que as 
mulheres se sintam dessa forma durante a ges-
tação. Afinal, estão esperando um filho, uma 
experiência extraordinária. A grande maioria 

sente-se bem nesse período, mesmo quando se vê diante 
dos efeitos inesperados no corpo. Um deles é a pele do 
rosto e do nariz ficar um pouco mais avermelhada por 
causa da maior vascularização. O outro é o surgimento 
de espinhas no rosto, algo que ocorre, em média, com 
25% das gestantes. E mais de 90% das grávidas apresen-
tam distúrbios de pigmentação, provocados pela torrente 
hormonal desse período. “Aréolas dos seios, axilas e vi-
rilha ficam mais escurecidas. Em algumas mulheres, ain-
da surge uma linha escura na barriga”, diz Gustavo Alon-
so Pereira, dermatologista do Fleury Medicina e Saúde. 

O distúrbio de pigmentação tem outro efeito colate-
ral: o surgimento do melasma no rosto. São manchas de 
cor acastanhada que brotam nas bochechas maternas, 
em geral, no segundo trimestre da gestação. Afetam en-
tre 50% a 70% das grávidas. Se você as tem, não se 
preocupe, porque elas somem. A pigmentação da mu-
lher volta a níveis normais no final dessa fase. Para a 
grávida não se sentir incomodada é indicado o uso de 
filtro solar. “O filtro deve ter fator 15 no mínimo. Preci-
sa ser aplicado 30 minutos antes da exposição e reapli-
cado a cada duas horas inclusive nos dias nublados”, diz 

a dermatologista Ana Paula Meski, membro da Socie-
dade Brasileira de Dermatologia (SBD). 

cabElos
Se os hormônios da gestação mancham a pele, atuam de 
outra forma nos fios de cabelo: eles ficam radiantes. “Na 
gestação os fios se mantêm apenas na fase de crescimen-
to”, explica Alonso Pereira. Não caem durante os nove 
meses. Só depois do nascimento do bebê. “Nos primeiros 
três meses após o parto, a perda chega a 30% dos fios. 
Mas não é preciso se preocupar, porque é normal”, diz 
ele. Grávidas devem evitar tinturas de cabelo porque não 
se sabe quanto as substâncias químicas presentes nos 
produtos são seguras para o bebê.

Estrias 
A pele da grávida também sofre um estiramento natural, e 
isso aumenta as chances de aparecerem estrias. As partes 
mais sensíveis são seios, barriga e quadris. Cuidados sim-
ples podem evitar o surgimento delas. “Hidratantes de-
vem ser aplicados após o banho, principalmente nas ma-
mas (exceto nos mamilos), na barriga até a região pubiana, 
nas costas, nos glúteos e nas coxas”, diz Ana Paula. Além 
disso, evitar ganho de peso é fundamental para a pele não 
esticar muito. Outra recomendação: não faça esfoliações 
nem tome banhos quentes. Esses ressecam a pele.

Um corpo em transformação
durantE a gEstação, várias partEs do corpo fEminino mudam por causa da ação  
dos hormônios E do crEscimEnto da barriga. EntEnda como isso acontEcE

Cabelo
Fica mais vistoso. isso ocorre  
porque os fios se mantêm apenas 
na fase de crescimento e não  
de queda. depois do parto, o ciclo  
de nascimento, crescimento  
e queda volta ao normal.
Lave os fios normalmente  
durante a gestação.

rosto, seios,  
virilha, axilas
Podem escurecer por ação  
dos hormônios. Use protetor  
solar com fator alto e contra  
raios Uva e UvB. isso faz  
que as manchas não escureçam.  
Se elas não sumirem, fique  
tranqüila. É normal, e elas  
desaparecem no final da  
gravidez ou no pós-parto. 

Barriga, coxas, bumbum, 
quadril e seios
São as regiões com maior 
tendência ao aparecimento de 
estrias. evite engordar mais do 
que o recomendado pelo seu 
médico. e passe hidratante no 
corpo todos os dias.

rosto
acnes podem aparecer. O ideal é 
lavar o rosto com um sabonete 
específico, indicado pelo obstetra 
ou dermatologista. em seguida, 
passe um hidratante que também 
seja protetor solar.

Por causa do maior número de 
vasinhos, a pele pode ficar mais 
vermelha. isso é normal. Use 
apenas protetor solar.
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Cada vez mais Crianças 
têm apresentado 
sintomas de alergia 
alimentar e sofrido 
restrições ao que 
ColoCam na boCa. saiba 
quais os prinCipais tipos 
e Como Conviver Com 
esse problema

mãe,  
posso 
comer 

isto

infânCia
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M esa de festa de aniversário infan-
til e gôndolas de guloseimas de 
supermercados são dois lugares que 
combinam com crianças: coloridos, fes-

tivos, alegres. Um verdadeiro convite para a exploração gastro-
nômica da meninada. Um delicioso brigadeiro ou um chocolate em 
barra são experiências inocentes e deliciosas para a maioria delas. Já 
para outro grupo de crianças, colocar essas comidinhas na boca é 
uma aventura perigosa. Esse grupo é o dos alérgicos a determinados 
alimentos. Segundo dados do Food Allergy and Anaphylaxis Net-
work (FAAN), nos Estados Unidos, a incidência do problema entre 
crianças dobrou na última década. Não há dados no Brasil, mas 
acredita-se que os índices sigam os americanos: lá, esse tipo de aler-
gia ocorre em 3% dos adultos e em cerca de 6% a 8% das crianças. 
E uma em cada 17 tem menos de 3 anos.

Ninguém sabe ao certo o motivo desse aumento. Uma suspeita 
recai sobre o contato cada vez mais precoce dos bebês com o leite de 
vaca, alimento com grande potencial alergênico. “Há cerca de uma 
década, era raro aparecer no consultório pediátrico bebês recém-
nascidos com sintomas de alergia alimentar. Nos últimos anos, as 
chances de o pediatra atender uma mãe com um filho com esse pro-
blema têm sido cada vez maiores”, diz Mauro Batista de Morais, 
gastropediatra e professor da Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp). A outra suspeita é a hereditariedade. Ela seria, inclusive, a 
principal causadora do problema. Segundo a Associação Brasileira 
de Alergia e Imunologia (Asbai), quando um dos pais tem algum Il
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tipo de alergia, não só a alimentos, há entre 20% e 40% de chance 
de os filhos desenvolverem a alergia alimentar. E se os dois, pai e 
mãe, forem alérgicos, o risco sobe para 75%.

A alergia alimentar é uma reação imunológica do corpo às proteí-
nas de determinados alimentos. A mais comum ocorre em relação à 
proteína do leite de vaca. Por causa da imaturidade do sistema di-
gestivo dos recém-nascidos, as proteínas do leite são absorvidas, da 
luz intestinal para o sangue, sem terem sido adequadamente dige-
ridas e, ao caírem na circulação, desencadeiam uma reação do orga-
nismo contra elas. As proteínas de alguns outros alimentos, como a 
soja, o ovo, o amendoim, o peixe, os frutos do mar e o trigo, tam-
bém podem provocar alergia alimentar. “No passado acreditava-se 
que os aditivos alimentares, como corantes e espessantes, pode-
riam provocar essas alergias. Hoje, eles são raramente associados ao 
problema”, enfatiza Morais.

O quadro clínico desencadeado pela alergia alimentar é bastante 
variado. As manifestações mais comuns envolvem o aparelho gas-
trintestinal (fezes com sangue, diarréia, dor abdominal e vômitos), 
a pele (urticária, coceira, eczema) e o sistema respiratório (tosse, 
rouquidão e chiado no peito).  

A boa notícia é que a alergia ao leite de vaca geralmente desapa-
rece quando o intestino infantil ganha maturidade, por volta dos 2 
ou 3 anos de idade, esclarece Márcia Wehba Esteves Cavichio, gas-
tropediatra do Fleury Medicina e Saúde. “Alguns tipos de alergia, 
entretanto, permanecem a vida toda. E, ao menor contato com a 
substância alergênica, os sintomas aparecem”, complementa.

Independentemente do tipo, a conduta em todos os casos é 
retirar completamente da dieta o alimento desencadeador dos 
sintomas. Deve-se recorrer à criatividade nas trocas alimenta-
res: o sorvete de chocolate será substituído pelo picolé natural de 
frutas, e o bolo será feito com cenoura ou laranja, sem leite, por 
exemplo. Nas trocas alimentares espertas, o médico ou a nutri-

cionista tornam-se grandes aliados da família sobre a dieta mais 
adequada, evitando a carência de nutrientes. E explicar à criança 
que se ingerir um cajuzinho poderá ficar doente é ensiná-la a se 
defender. Outra dica importante é ler sempre os rótulos dos ali-
mentos com atenção. “As composições dos produtos industriali-
zados são mudadas sem aviso”, lembra Márcia. Isso vale também 
para a mãe que amamenta, porque as proteínas do leite que ela 
ingere e que não são digeridas pelo corpo materno podem chegar 
ao bebê via leite materno e desencadear sintomas. Outras pesso-
as da família e que cuidam da criança também têm de ser cons-
cientizadas de que determinados produtos fazem mal. No caso 
do leite de vaca, tirar o alimento por um período significa dar ao 
organismo infantil tempo para amadurecer. “Antes de voltar a 
oferecer o alimento causador da alergia, os pais devem procurar 
o médico. Somente ele é capaz de fazer essa avaliação”, alerta 
Morais. Quando o leite não causa mais nenhum efeito, os briga-
deiros e os chocolates estão liberados. 

intolerância  
não é alergia
É muito comum confundir alergia 
alimentar com intolerância 
alimentar. a intolerância  
é também uma reação do  
corpo, só que não imunológica,  
e ocorre, em geral, ao açúcar do 
leite, a lactose, diz márcia Wehba 
Cavichio. a intolerância à lactose 
acontece por causa da ausência 
de uma enzima no intestino, a 
lactase, que quebra o açúcar  
do leite. “a lactose não é digerida 
e seu acúmulo na luz intestinal 
provoca diarréia”, explica a 
médica. assim como a alergia,  
a intolerância pode durar a vida 
toda, se for uma deficiência 
enzimática congênita ou ser 
transitória, causada por um 
agente externo, como um 
rotavírus, que lesa o intestino, 
impedindo a digestão da lactose. 
“uma vez que as lesões 
desapareçam, a intolerância  
também some”, conta márcia.

Leia os rótuLos com atenção! EntEnDEr 
o quE EStá EScrIto nAS EMbAlAgEnS  
DoS proDutoS é funDAMEntAl  
pArA quEM tEM AlErgIA AlIMEntAr

infânCia
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mulher

A tensão pré-menstruAl  
perturbA A vidA de milhAres  
de mulheres, e – pelo convívio –  
dos homens tAmbém. especiAlistAs  
explicAm o que Acontece no corpo  
feminino e dão dicAs pArA driblAr A síndrome

t
mp

entendendo a

“T ente Perturbar Menos”. Essa 

piadinha é apenas um dos tro-

cadilhos feitos com a sigla tPM 

(tensão pré-menstrual). O que a inspirou foi o 

reconhecimento de que não somente as mulhe-

res sofrem com esse transtorno, mas todas as 

pessoas que as cercam, sejam maridos, filhos ou 

colegas de trabalho. A tPM geralmente é carac-

terizada por alterações do humor, aumento da 

sensibilidade e, às vezes, da agressividade. Além 

disso, costumam ocorrer alguns sintomas fí-

sicos como dor de cabeça intensa, aumen-

to doloroso da mama, sensação de corpo 

inchado, insônia, entre outros. Por isso, 

é importante entender o que é essa 

síndrome, como ela funciona e ten-

tar driblar seus efeitos com algumas 

mudanças na rotina.

Muitos fatores estão envolvidos 

na origem da tPM. O aspecto fun-

damental é a sensibilidade da mu-

lher às flutuações da produção dos 

hormônios sexuais que ocorrem 

durante seu ciclo menstrual. 
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Por que dá vontade  
de comer chocolate?
grande parte das mulheres que sofrem de tpm 
relata uma grande vontade de consumir 
chocolates e doces, nos dias que antecedem a 
menstruação. o que justifica esse fato é que, 
nessa fase,  a mulher fica mais instável 
emocionalmente por causa da diminuição de 
serotonina, que é o neurotransmissor responsável 
pelo bem-estar e a tranqüilidade. por isso, ela 
recorre mais freqüentemente aos doces, que 
propiciam uma sensação de saciedade e calma. 
no entanto, a cafeína e o açúcar do chocolate 
podem aumentar a irritação e a retenção hídrica.
renata damião, coordenadora de nutrição do 
programa de promoção de saúde do fleury, 
preparou uma série de dicas que podem ajudar  
na batalha mensal contra a tpm:
  para controlar a vontade de comer doces, não 
fique muito tempo com o estômago vazio. tente 
fazer pequenas refeições a cada três horas;

  substitua os carboidratos simples (açúcar 
refinado e doces) pelos carboidratos complexos, 
contidos nos pães integrais e nas massas, que 
ajudam a manter o nível de glicose no sangue, 
aumentam a produção de energia e combatem  
a fadiga e o mal-estar; 

  troque doces com muito açúcar e gordura por 
alimentos saudáveis com sabor doce, como 
frutas secas, barras de cereais, bolachas 
integrais e cereais matinais.

Dentre eles, ressaltam-se o estrógeno e a progesterona, que 

podem afetar os neurotransmissores ligados ao bem-estar, 

como a serotonina, e também as substâncias naturais ligadas 

à sensação de prazer, como as endorfinas.

É especialmente na semana que precede a menstruação 

que ocorrem essas oscilações. “Diversos hormônios que es-

tavam muito elevados caem, outros se elevam e, com isso, 

você tem, no sistema nervoso central de muitas mulheres, 

respostas variáveis a essas flutuações hormonais, o que ca-

racteriza a tPM”, explica o endocrinologista José Gilberto 

Vieira, assessor médico de Endocrinologia do Fleury.

Segundo ele, a interferência dessas variações hor-

monais no organismo é diferente para cada mulher. 

Além disso, não acontece necessariamente todos os 

meses, nem para o resto da vida reprodutiva. “A 

síndrome não ocorre em todos os ciclos, nem em 

todas as mulheres e a gravidade é extremamente 

variável”, afirma. 

A ausência de ovulação ou uma irregulari-

dade no ciclo menstrual também podem agra-

var a tPM. “Em vez de a ovulação ocorrer até 

o décimo quarto dia do ciclo, a mulher pode 

ovular mais cedo ou mais tarde. Quanto maior 

for o ciclo, maiores serão os efeitos da tPM”, 

destaca o ginecologista David Pares, assessor 

médico de Medicina Fetal do Fleury.

De acordo com ele, a progesterona – hormô-

nio produzido logo após a ovulação – provoca 

uma  retenção de líquidos que, às vezes, resulta 

num inchaço generalizado. Além disso, a ação 

do hormônio também pode ativar regiões ce-

rebrais responsáveis por náuseas. “Quando 

chegam ao consultório, as principais queixas dessas pacien-

tes estão relacionadas à dor de cabeça intensa e à irritabilida-

de. Algumas mulheres ficam muito sensíveis, choronas e 

agressivas”, diz.

O ginecologista explica ainda que essas alterações fisioló-

gicas sofrem interferências externas que modulam a intensi-

dade dos sintomas. “tudo depende do meio ambiente. O hi-

potálamo, região central do cérebro, capta e sofre influência 

dos estímulos do exterior e isto se reflete no organismo da 

mulher. O estresse, por exemplo, é um desses estímulos e 

potencializa essa resposta prejudicial”, afirma.

Segundo Manoel Girão, ginecologista e professor da Uni-

versidade Federal de São Paulo (Unifesp), a intensidade dos 

sintomas pode variar ao longo dos meses, pois as mulheres 

nem sempre estão expostas aos mesmos estímulos ambien-

tais. “Curioso mencionar que uma parcela expressiva das pa-

cientes relata melhora significativa ou completa dos sintomas 

nos meses de férias, com retorno da manifestação da tPM ao 

voltarem para as suas atividades rotineiras”, conta Girão.

Sob controle
De acordo com o Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecolo-

gia, aproximadamente 70% das mulheres que menstruam rela-

tam alguns dos sintomas da tPM. Na maioria dos casos, eles 

são de intensidade moderada. Mas entre 5% a 10% têm sinto-

mas mais severos da síndrome da tensão pré-menstrual.

A melhor maneira de lidar com eles é compreendê-los e, se 

possível, diminuir as fontes de estresse do cotidiano. No 

topo da lista estão a atividade física regular, uma alimenta-

ção adequada e as atividades prazerosas. 

mulher

estudos mostrAm que Até 70% dAs mulheres 
que menstruAm sofrem com os sintomAs 
dA tensão pré-menstruAl. entre 5% e 10% 
ApresentAm sintomAs severos de tpm

cAdA orgAnismo é único, e As mulheres podem  
ter grAus diferentes de tpm. e pode ser  
que elA não AconteçA todos os meses  
e nem por todA A vidA reprodutivA
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saúde do homem
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A vasectomia é 
um procedimento 
rápido e seguro 
pArA homens que 
não desejAm mAis 
ter filhos 

o canal 
o duto, ou canal deferente, tem a função de transportar os 
espermatozóides. É um pouco maior que um vaso sangüíneo. 

a técnica
Durante a vasectomia o duto é isolado. A técnica consiste 
em retirar um pequeno segmento de cerca de 1 centímetro. 
Em seguida, os dois cotos são amarrados cirurgicamente, 
desalinhados e separados. 

sêmen
os espermatozóides e o fluído que os carrega representam menos 
que 5% do volume total de sêmen ejaculado. Por isso, nenhuma 
diferença será percebida pelo homem que fizer vasectomia.

EntEnda como funciona o  
procEdimEnto dE vasEctomia

simples e eficaz

S imples, rápida e eficiente, a vasectomia é um 

dos métodos contraceptivos cada vez mais 

utilizados no mundo todo. A cirurgia nada 

mais é que a interrupção de um pequeno duto (ca-

nal deferente) que serve única e exclusivamente para 

transportar os espermatozóides – produzidos nos tes-

tículos – até se juntarem aos demais componentes do 

sêmen, próximo à próstata e às vesículas seminais. “A 

vasectomia não compromete a potência sexual, nem 

tampouco aumenta os riscos de desenvolvimento de 

câncer de próstata, como chegou a ser veiculado há 

alguns anos”, afirma o urologista José Carlos Truzzi, 

médico responsável pelo setor de Urologia do Fleury.

A rapidez está entre as maiores vantagens da técnica. 

A cirurgia dura de 20 a 30 minutos e pode ser realizada 

em hospital-dia, sem necessidade de internação. Se-

gundo o urologista Adalberto Andriolo, cirurgião que 

opera no Fleury Hospital-Dia, outro ponto positivo é a 

eficácia: “É um método definitivo, com chance mínima 

de retorno à fertilidade espontânea sem a realização de 

outro procedimento cirúrgico”. A terceira vantagem, 

de acordo com Andriolo, é o pós-operatório. “A volta 

às atividades cotidianas é quase imediata, e com pouca 

necessidade de uso de medicações e baixíssimos riscos 

de complicações”, afirma.

É recomendada abstinência sexual por até cinco 

dias e contra-indicado o esforço físico por sete dias. 

“Normalmente, os homens optam por fazer a cirurgia 

às sextas-feiras, e, na segunda, voltam às atividades 

profissionais, consideradas as restrições de esforços 

físicos”, observa  Truzzi. Após a cirurgia, deve ser 

realizado um exame (espermograma) para confirmar a 

ausência de espermatozóides no esperma, que conti-

nuará sendo produzido e ejaculado normalmente. São 

necessárias, em média, 20 ejaculações para eliminar 

os espermatozóides que restaram da interrupção, em-

bora esse valor sofra variação de indivíduo para indi-

víduo. Nesse período, é indicado fazer uso de outro 

método contraceptivo. 

Dependendo do caso, a vasectomia é reversível. 

Apesar disso, os especialistas indicam que o homem só 

deve fazer a cirurgia se já estiver plenamente decidido 

a não ter mais filhos. A legislação brasileira define que 

ele precisa ter mais de 25 anos, dois filhos e o consen-

timento da esposa. 

Uma medida preventiva, no caso de uma futura 

mudança de planos, é utilizar os bancos de sêmen. 

“São uma segurança a mais para o vasectomizado, 

porque esses espermatozóides férteis serão conge-

lados por um período indeterminado”, explica Elvio 

Tognotti, diretor-presidente do Projeto Alfa, banco de 

sêmen localizado em São Paulo. Segundo Tognotti, o 

primeiro passo é uma indicação médica, comprovan-

do que fará a vasectomia e deseja congelar sêmen. Em 

seguida, serão realizados exames de sangue para saber 

se não é portador de doença infecciosa. Normalmen-

te, o paciente vai três vezes ao laboratório para cole-

tar amostras. Depois disso, é preciso pagar uma taxa 

inicial para congelar, e outra para manutenção, a cada 

seis meses. “Esse sêmen congelado pode ser usado 

para fazer inseminação artificial, que é um procedi-

mento muito mais simples e barato do que o bebê de 

proveta, por exemplo”, destaca Tognotti.
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Q uando você pensa em uma acade-

mia, com sala de musculação, qual é 

a primeira imagem que vem à sua 

mente? Pode ser que você pense em homens 

malhados, mulheres e jovens se exercitando 

para ter músculos mais fortes. E eles estão 

certos em buscar na atividade física esse be-

nefício. Mas você sabia que a musculação é 

também um dos exercícios mais indicados 

para pessoas na terceira idade? Isso porque, 

além de fortalecer os músculos e os ossos, 

ela também melhora o equilíbrio, a postura, 

a coordenação motora, a flexibilidade e, de 

quebra, também levanta a auto-estima.

Com o passar dos anos, ocorre em nos-

so corpo uma perda natural da massa mus-

cular e ganho de massa gordurosa. Além 

disso, há também uma perda da mine-

ralização do osso, que fica cada vez 

menos maleável e mais frágil. “A 

musculação, cuja denominação mais 

adequada é exercício contra a resis-

tência, consegue atenuar os efeitos 

da idade porque, comprovadamente, 

deixa os músculos mais fortes para o 

idoso realizar com independência to-
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à obraA musculAção 
é um excelente 
exercício pArA 
A terceirA 
idAde. Além de 
fortAlecer os 
músculos, fAz 
bem pArA os 
ossos e pArA A 
resistênciA físicA

das as tarefas do dia-a-dia”, afirma Nelson 

Carvalhaes Neto, geriatra responsável pelo 

Check-Up Executivo do Fleury.

E musculação, para muitas pessoas nessa 

etapa da vida, pode ser sinônimo de indepen-

dência. “Quando o idoso pratica musculação, 

ele consegue, sozinho, andar, subir e descer 

escadas, tem uma melhora na coordenação e 

no equilíbrio. Com músculos mais fortes e 

preparados, ele pode praticar inclusive exer-

cícios aeróbicos, como natação, caminhada 

e corrida, que também são muito indicados 

nessa fase”, explica o ortopedista Ricardo 

Nahas, diretor científico da Sociedade Brasi-

leira de Medicina do Esporte. 

Outro grande benefício da musculação é 

o fortalecimento dos ossos e, conseqüente-

mente, a prevenção da osteoporose. Segun-

do Ricardo Nahas, a carga repetida sobre os 

ossos fixa o cálcio no osso. Isso evita o des-

gaste e a perda de massa óssea que ocorrem 

naturalmente com o passar dos anos. Mas, 

assim como em outras atividades, é preciso 

moderação e acompanhamento de um espe-

cialista. Fazer musculação não significa le-

vantar pesos enormes. “Para pessoas nessa 
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idade, é importante que a musculação seja 

composta por exercícios de resistência e não 

de força, com baixa carga e muita repetição”, 

recomenda.

De acordo com Alexandre da Silva, fisio-

terapeuta do Fleury e especialista em geron-

tologia, a musculação é indicada não apenas 

para prevenir, mas também para tratar oste-

oporose. Na opinião do fisioterapeuta, a ati-

vidade pode melhorar a qualidade dos ossos 

das pessoas que já desenvolveram a doença. 

Segundo ele, é muito importante a realização 

dos exercícios adequados para as regiões mais 

afetadas pela osteoporose, como quadril, co-

luna lombar e punhos. “Há treinamentos es-

pecíficos para cada uma dessas regiões. E é 

uma atividade que, além dos benefícios já co-

nhecidos para músculos, ossos e articulações, 

pode auxiliar a melhora das funções cardíaca 

e respiratória”, destaca Silva.

A musculação também é aliada da boa 

postura. “Nossa tendência é sempre colocar 

o corpo em posições viciosas e erradas. A 

musculatura treinada vai diminuir a car-

ga sobre a coluna, proteger joelhos e evitar 

desgastes”, diz o reumatologista e médico 

do esporte Pablius Staduto Braga, coorde-

nador do Programa de Atividade Física do 

Fleury Medicina e Saúde. Segundo ele, a 

musculação é o primeiro item da prescri-

ção de exercícios para população de terceira 

idade. Além disso, o treinamento traz re-

sultados positivos também para a auto-es-

tima. “O idoso sedentário tem tendência 

à depressão. O exercício regrado mantém 

a movimentação e o bom humor”, afirma. 

“Para além dos ganhos médicos, existem 

benefícios como bem-estar, disposição, ga-

nho estético e melhora geral”, complementa 

o geriatra Nelson Carvalhaes.

Se praticada sozinha, a musculação já pro-

move ótimos resultados, melhor ainda quando 

ela é conciliada com outros exercícios. “O ideal 

mesmo é que ela faça parte de um treinamento 

combinado com exercícios aeróbicos – como 

natação, corrida, caminhada –, além do alonga-

mento, que é fundamental para evitar lesões”, 

explica o médico do esporte Ricardo Nahas.

Nutrição
Antes da prática de exercícios é interessante 
consumir alimentos ricos em carboidratos 
complexos, como cereais integrais, pães 
integrais, barras de cereais, frutas, torradas e 
massas leves em geral. “Não é indicado fazer 
exercício em jejum porque vai comprometer 
a massa magra”, ensina Karin Sedo Sarkis, 
nutricionista do Check-Up do fleury.
Segundo ela, no caso de pessoas na terceira 
idade, é indicado o consumo de uma dose 
extra de cálcio. “No mínimo, três porções de 
leite e derivados. Pode ser um iogurte, um 
copo de leite de 250 mililitros, uma fatia e 
meia de queijo branco, cinco colheres de sopa 
de ricota ou uma colher e meia de requeijão”, 
diz. Mas nunca durante as principais 
refeições, porque o cálcio compete com a 
absorção de ferro. “A indicação é que seja 
uma no café-da-manhã, uma após o treino, 
e outra na ceia”, recomenda.
o desjejum após o treino deve incluir 
carboidrato e proteína – fundamentais  
para manutenção da massa muscular. 
Dependendo do horário, pode ser o almoço 
no lugar do lanche. É recomendado o 
consumo de salada crua, arroz integral,  
carne magra, legumes cozidos, e no máximo 
200 mililitros de líquido. o ideal é suco  
e uma fruta de sobremesa.
Karin também recomenda consumir de 
250 mililitros a meio litro de água, duas 
horas antes da atividade física, e a mesma 
quantidade logo depois. Se o exercício durar 
mais que uma hora,  
a água precisa ter uma 
concentração de 
carboidrato de 6%. 
Então, opte por uma 
bebida isotônica.

Como qualquer outra atividade 
física, a musculação não 
dispensa uma boa avaliação 
prévia e o acompanhamento 
de um profissional 
adequado. o médico faz 
uma avaliação clínica, com 
especial atenção à saúde 
cardiovascular e às condições 
musculoesqueléticas, para que 
o indivíduo realize a atividade 
física com segurança e sem 
risco de lesões, verificando 
suas necessidades, mas 
respeitando suas limitações. 

Durante a realização dos 
exercícios, é importante  
o acompanhamento de  
um fisioterapeuta ou um 
educador físico, para orientar  
a postura, a carga e o número 
de repetições.
“o educador também faz um 
controle de batimentos cardíacos 
e pressão arterial a cada 
treinamento. o ideal é retornar 
a cada seis meses para manter 
o controle, avaliar os resultados 
e a necessidade, ou não, de 
mudança”, afirma Nahas.

A musculação pode ser 
praticada com o uso de 
aparelhos de treinamento 
específicos e, ao contrário  
do que se pensa, também  
com pesos livres (como 
halteres) e com o próprio  
peso do corpo. Mesmo se 
a pessoa optar por fazer 
exercícios em casa, é preciso 
ter o acompanhamento 
profissional. “A prescrição 
personalizada é fundamental”, 
afirma o médico do esporte 
Pablius Staduto Braga.

De acordo com os especialistas, 
alguns cuidados importantes 
devem ser observados durante 
a prática, como o ritmo da 
respiração, a quantidade de 
esforço feito em cada exercício, 
o cuidado para não lesionar 
articulações como ombros, 
punhos, joelhos, tornozelos e a 
coluna. “A musculação, quando 
planejada e supervisionada  
por profissionais da saúde,  
tem poucas restrições”,  
garante o fisioterapeuta 
Alexandre da Silva.

Avaliação prévia

PREVENÇÃO
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crescente competição entre empresas 

mundo afora tem obrigado as companhias 

a investir pesado em itens como tecno-

logia, treinamento e infra-estrutura para 

permanecerem vivas. Sim, esse ambiente competi-

tivo e as pressões por resultados podem causar so-

brecarga aos trabalhadores. Mas esse é apenas um 

lado da moeda. O outro revela que as companhias 

investem também naquele que é um de seus maiores 

patrimônios: a saúde dos funcionários.

  A preocupação com o bem-estar de colaborado-

res tem uma séria razão de ser. Estatísticas da Pre-

vidência Social apontam que as doenças osteomus-

culares, caracterizadas por sintomas dolorosos que 

acometem tendões, músculos, nervos, ligamentos e 

outras estruturas responsáveis pelos movimentos 

das costas, da região do pescoço, dos ombros e dos 

membros inferiores e superiores, são a principal cau-

sa de afastamento do trabalho no Brasil, embora as 

doenças mentais estejam aumentando com freqüên-

cia. Some-se a isso pesquisa do Fleury Medicina e 

Saúde que analisou a condição de 2.700 profissio-

nais de empresas instaladas em São Paulo, no Rio, 

em Pernambuco e no Distrito Federal: sedentarismo 

e sobrepeso são riscos à saúde e estão cada vez mais 

presentes na sociedade urbana. Desse total de entre-

vistados, apenas 4,8% praticam atividade física três 

ou mais vezes por semana e 51% enquadram-se en-

tre pré-obesidade e obesidade.

Grandes corporações ao redor do mundo já perce-

beram que o trabalhador saudável é mais produtivo. 

Mais do que isso, elas constataram que o caminho 

percorrido pelo funcionário até a doença pode ser 

“desviado”, segundo Paulo Leal, coordenador de Saú-

de Ocupacional do Programa de Promoção de Saúde 

do Fleury. Esse “desvio” positivo pode ser implemen-

tado de diversas maneiras. No exterior, é conhecida 

a cultura de companhias japonesas que aliam a mi-

lenar filosofia oriental ao trabalho. No Brasil, empre-

sas de ponta incentivam mudanças em suas rotinas, 

buscando aprimorar a qualidade de vida. É o caso do 

Fleury, que, além de fornecer consultoria a empresas 

na área de saúde, tem ações internas de promoção de 

qualidade de vida para seus funcionários.

Há um amplo espectro de ações possíveis no cam-

po da prevenção e promoção da saúde. Elas variam 

desde a contratação de uma nutricionista para orien-

tar quais as melhores escolhas entre os alimentos 

disponíveis no seu dia-a-dia, conforme suas ne-

cessidades, até o incentivo a atividades esportivas, 

passando pela aplicação de conceitos como susten-

tabilidade e responsabilidade social. Até mesmo po-

líticas claras de carreira cooperam no quesito quali-

dade de vida. “Atualmente, os gestores percebem que 

a produção depende não só da capacitação dos seus 

colaboradores, mas também das condições que são 

oferecidas para que o trabalho seja executado. Cons-

truir um ambiente saudável e seguro influencia dire-

tamente a percepção de quem trabalha tanto quanto 

a qualidade de vida e políticas institucionais claras 

para o funcionário reduzem angústias e incertezas, 

favorecendo o gerenciamento do estresse e a manu-

tenção da saúde”, explica Leal.

Um dos ambientes de trabalho mais efervescen-

tes tem funcionado como laboratório em matéria de 

prevenção e promoção da saúde: o mercado financei-

ro. Há oito meses, a Bolsa de Mercadorias & Futuros 

(BM&F Bovespa) implementou seu 1º Programa de 

Avaliação e Acompanhamento Nutricional. Colabo-

radores da Bolsa foram submetidos a uma bateria de 

exames e questionários, que apontaram os mais su-

jeitos a doenças cardiocirculatórias e metabólicas e 

também aqueles cuja dieta alimentar era inadequada. 

Chegou-se ao número de 151 pessoas com risco para 

o desenvolvimento de doenças crônicas, o que cor-

responde a 24% da população analisada.

O grupo foi, então, convidado a participar do Pro-

grama de Intervenção Nutricional, elaborado pelo 

Fleury Medicina e Saúde. Mensalmente o colabora-

dor, em conjunto com a nutricionista, analisa a com-

posição e as características das refeições, construin-

do variações na alimentação cada vez mais adequada 

àquele perfil, caminhando para a mudança dos seus 

hábitos alimentares. “Alguns já perderam peso e ado-

tam uma dieta mais saudável. Outros avançam para 

atingir essa meta”, avalia o médico Mário José Mello 

Martins, coordenador do Programa de Controle Mé-

dico de Saúde Ocupacional da BM&F Bovespa.

Lição de casa
Ações de promoção de saúde que o Fleury realiza para seus 

colaboradores:

- Academia de ginástica corporativa;

- Opção de cardápio ainda mais saudável no restaurante;

- Grupos de participação em corridas urbanas;

- 3.800 consultas médicas realizadas por ano;

- 2.000 doses de vacinas aplicadas em campanhas contra a gripe;

- 480 avaliações de aptidão física, para iniciar um programa de  

 atividade física, por mês;

- 1.600 questionários de saúde respondidos por ano.

De mAneirA crescente, As empresAs investem em um De seus 
mAiOres pAtrimôniOs: A quAliDADe De viDA DOs FunciOnáriOs

ma empresa saudável 
promove a saúde dos 
funcionários de diversas 
formas. valem programas 
de alimentação e exercícios 

até políticas claras de carreira e 
ações sociais e de sustentabilidade 

Jornada
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espaço fleury

S
egundo estimativas da Fundação Getúlio Var-

gas, um telefone celular dura em média dois 

anos nas mãos de um usuário. Ao final des-

se período, parece banal e inofensivo o ato de 

atirar o aparelhinho na lata do lixo. Não é. Atualmente, 

há cerca de 140 milhões de telefones desse tipo em ativi-

dade no País: se cada brasileiro despreocupadamente jo-

gar o seu fora, logo formaremos mais uma montanha de 

lixo – e de problemas. Afinal, os celulares têm em média 

750 componentes, feitos de diferentes materiais, cuja re-

ciclagem e assimilação pelo meio ambiente são comple-

xas. A bateria do aparelho, por exemplo, tornou-se uma 

das maiores dores de cabeça dos tempos modernos, pois 

inclui elementos químicos nocivos, que contaminam o 

solo, a água e, por tabela, o ser humano.

O descarte do celular é apenas o item mais visível do 

chamado “lixo eletrônico”. Mas estão nessa lista tam-

bém computadores, impressoras e monitores, TVs, to-

cadores de MP3, lâmpadas e até brinquedos. Em comum, 

todos precisam de energia para funcionar e são formados 

por diversos componentes – o que dificulta e encarece 

sua reciclagem. Em determinado momento, esses equi-

pamentos deixam de nos ser úteis. E, nessa hora, é pre-

ciso estudar que destino dar a eles.

“Considero que, no Brasil, essa questão é emergente. 

Ainda não existe uma ampla discussão pública a res-

peito”, avalia Angela Cassia Rodrigues, especialista no 

assunto e professora da FGV Online. De acordo com 

pesquisa desenvolvida por ela, só no Brasil, são geradas 

cerca de 490 mil toneladas de resíduos eletroeletrônicos 

por ano. “Levando em conta o crescente consumo desses 

itens e a rápida obsolescência dos equipamentos, consi-

dero que a importância desse tema, em uma escala de 0 

a 10, é 10”, resume a pesquisadora.

Apesar da ausência de uma política pública de re-

ciclagem, cada um de nós pode cooperar, estudando a 

melhor maneira de descartar um produto que já não 

nos interessa mais – o que inclui investigar se ele ainda 

pode ser útil à comunidade.

O quE fAzEr cOM cOMputADOrES, cElulArES E OutrOS 
ItEnS DE tEcnOlOgIA quE nãO nOS SErvEM MAIS

“E-lixo”

Boas práticas
O Fleury adota boas práticas e já colhe os resul-

tados. A política interna começa com uma análise 

dos possíveis destinos para os equipamentos que 

não serão mais usados pela empresa. É verificada a 

possibilidade de retorno ao fabricante, caso ele te-

nha programa de coleta, ou de doação para escolas 

e ONGs. “O que não nos serve mais pode ser útil 

para outras pessoas. Caso o reaproveitamento não 

seja possível, são contratadas empresas especiali-

zadas no descarte ambientalmente correto do ma-

terial. Desde o início de 2008, enviamos cerca de 

300 equipamentos eletroeletrônicos, peças e com-

ponentes para doação ou para empresas de destina-

ção e reciclagem”, explica Daniel Marques Périgo, 

gerente de Sustentabilidade do Fleury.

- Doar os equipamentos em funcionamento para escolas, 
ONGs e demais instituições.
- Verificar se o fabricante tem programas de coleta e 
reciclagem de seus produtos.
- Procurar instituições e empresas que possam dar aos 
resíduos eletroeletrônicos um destino adequado.
- Incentivar a criação de programas de coleta e reciclagem de 
eletroeletrônicos em nossas comunidades.

O que fazer com os aparelhos que não 
usamos mais

Consumo consciente
- Comprar somente aquilo que for realmente necessário.
- Verificar se o fabricante mantém programas de coleta e 
reciclagem de seus produtos – e cobrar dele essas ações.
- Escolher itens de menor periculosidade. Um exemplo: baterias 
de lítio-níquel apresentam menor toxicidade do que as de 
níquel-cádmio. O site do Greenpeace internacional oferece um 
ranking de empresas que produzem eletroeletrônicos com 
menor risco ao ambiente: www.greenpeace.org/international/
campaigns/toxics/electronics/how-the-companies-line-up.
- Utilizar celular, baterias e carregadores conforme instruções 
dos fabricantes, o que ajuda a aumentar a vida útil desses 
equipamentos e evitar descartes.
- Evitar a aquisição de produtos piratas, que geralmente 
desrespeitam normas de segurança.
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>

as últimas novidades em saúde e exames 

Diversos canais de 
informação para você
Com o intuito de disseminar 
informações sobre saúde e 
qualidade de vida, o Fleury criou 

diversos canais, voltados tanto para seus 

clientes quanto para médicos. Em nosso 

site, você encontra informações confiáveis, 

entrevistas com médicos, reportagens sobre 

as últimas tendências e pesquisas em saúde 

e podcasts. Através da nossa página na web, 

você também pode se inscrever em nosso 

Programa de Relacionamento e receber – por 

e-mail, SMS ou em sua casa – notícias sobre 

atividade física, nutrição, estresse, diabetes, 

hipertensão, tabagismo, colesterol alto, saúde 

da mulher, do homem, da criança, da gestante 

e na maturidade. Além disso, nas Unidades 

Higienópolis e Paraíso, o Fleury oferece 

palestras gratuitas com médicos e especialistas. 

Com duração de uma hora, abordam temas 

como “Saiba reconhecer os sinais de alerta 

para o câncer de pele”, “Hiperatividade ou 

mau comportamento?”, “O que é importante 

considerar na saúde masculina”, entre outros. 

Abertas com 20 dias de antecedência, as 

inscrições para assisti-las podem ser feitas 

através do site, na Central de Atendimento  

ou nas Unidades.
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ultra-som de pele
O Fleury oferece a seus clientes diversos tipos de ultra-som, 

inclusive de pele. O exame ajuda a determinar a extensão, 

a localização exata e a profundidade de lesões visíveis e de 

nódulos palpáveis. Para isso, é utilizado um transdutor de 

alta freqüência. O exame não exige preparação. Pode ser 

feito na Unidade Villa-Lobos, mediante agendamento pela 

Central de Atendimento do Fleury. 

Saúde ao  
Pé da Letra
Em parceria com a Livraria 
Cultura, o Fleury promoverá 
palestras sobre cultura, saúde 
e qualidade de vida. Esses 
encontros acontecerão tanto 
nas lojas da Livraria Cultura 
quanto nas unidades do Fleury, 
em São Paulo, e contarão 
sempre com a presença de 
um médico ou especialista em 
saúde e um escritor, filósofo ou 
intelectual. A idéia é mostrar 
ao público diferentes pontos 
de vista sobre um mesmo 
tema e explorar a interação 
e a intersecção entre saúde 
e cultura. As palestras, que 
tiveram início em agosto,  
são mensais, gratuitas e 
abertas ao público. Para  
ter conhecer o calendário  
das palestras, acesse  
www.fleury.com.br.

Para mais informações, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente. Em São Paulo e localidades  
com DDD 11, ligue 3179-0822. Para outras localidades, 0800-704-0822. Ou visite o site www.fleury.com.br
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 PARA COMeÇAr espaço fleury

Pioneiro também 
em pesquisas clínicas
Além de exames, o Fleury atua 
no segmento de pesquisas, 
realizando exames para avaliar 
as pessoas que participam de 
estudos clínicos, como testes 
para um novo medicamento, 
por exemplo. Foi a primeira 
empresa brasileira e uma 
das pioneiras na América 
Latina a prestar serviços 
em medicina diagnóstica 
para testes de indústrias 
farmacêuticas e universidades. 
Já atuou em mais de 250 
estudos envolvendo novos 
medicamentos e mantém 
contato com 240 centros de 
pesquisa clínica no Brasil e no 
exterior. Clientes ou não do 
Fleury se beneficiam dessas 
pesquisas, uma vez que há 
medicamentos no mercado 
que já foram testados e hoje 
são usados por milhares de 
pessoas. “É fundamental que 
os medicamentos passem por 
essas pesquisas, pois elas 
são o atestado de qualidade e 
segurança daquele produto”, 
explica Carlos Kiffer, médico de 
Pesquisa Clínica do Fleury. 

Mais uma unidade 
Fleury: Rochaverá-
Morumbi
O Fleury inaugurou recentemente mais uma 

unidade em São Paulo. Localizada no bairro 

do Morumbi, a Unidade Rochaverá-Morumbi 

segue conceitos de sustentabilidade, e toda 

sua construção foi pensada para que ela fosse 

uma unidade verde. Além da preocupação 

com o meio ambiente, essa unidade conta 

com diferenciais como o espaço Saúde da 

Mulher, onde as clientes podem realizar, 

de forma integrada, diversos exames. No 

local, também é possível fazer o Check-up 

Executivo. Todos os exames podem ser 

agendados pela Central de Atendimento. 

Confira quais são eles: colonoscopia, 

ecocardiograma, endoscopia, exames de 

oftalmologia, otorrinolaringologia, exames 

laboratoriais, holter, MAPA, provas funcionais, 

raios x, teste ergométrico, ultra-sonografia, 

densitometria óssea, mamografia, medicina 

fetal. A Unidade Rochaverá-Morumbi fica 

na avenida Chucri Zaidan, s/n, ao lado dos 

shoppings Morumbi e Market Place.  

Densitometria óssea: um exame 
importante também para homens
Cuidar da saúde dos ossos é importante para qualquer pessoa e em 

qualquer idade. Apesar de atingir um maior número de mulheres, a 

osteoporose – uma perda importante da massa óssea que aumenta o risco 

de fraturas – também afeta os homens. A avaliação da densidade mineral 

óssea, para evidenciar se há osteoporose ou risco de desenvolvê-la, é feita 

pela densitometria óssea. Pesquisa realizada pelo Fleury mostrou que, de 

janeiro a maio de 2007, em comparação ao ano anterior, a procura por esse 

exame subiu 10% entre os homens. “O crescimento da doença em homens 

pode estar relacionado a fatores como o sedentarismo, devido à correria do 

trabalho, à insuficiente quantidade diária ingerida de cálcio e ao consumo  

de cigarros e bebidas alcoólicas”, explica Cynthia Brandão, assessora 

médica da Densitometria Óssea do Fleury. 

Para evitar esse problema, é importante 

praticar atividades físicas regularmente, 

alimentar-se de forma adequada e se expor ao 

sol 15 minutos diariamente, antes das 9h ou 

após as 16h. 
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 espaço fleury

Reciclando sonhos
Responsabilidade social também é um 
compromisso do Fleury. Em parceria com 
o Centro Assistencial Cruz de Malta e a 
Companhia de Dança Cisne Negro, foi 
implementado o Projeto Reciclando Sonhos. 
Durante dez meses, cerca de 40 adolescentes 
com idade entre 14 e 16 anos freqüentarão 
oficinas de teatro, dança, cenografia, 
cidadania, artes, música e moda. No final do 
ano, esses jovens farão parte da montagem 
do espetáculo Quebra-Nozes  e, ao final 
do período, farão ainda uma apresentação 
cujos cenários, instrumentos e figurinos serão 
produzidos com material reciclado. Além 
das oficinas de artes, eles também assistirão 
a palestras sobre saúde, ministradas por 
profissionais do Fleury.

Desafio Fleury: aula de Medicina 
Diagnóstica em forma de game
Alunos de dez cursos de Medicina disputaram o 4o Desafio Fleury. 

Através de um jogo interativo, os estudantes, todos do sexto ano, 

compartilharam conhecimentos na área de Medicina Diagnóstica. 

As questões foram formuladas por profissionais do Fleury e eram 

compatíveis com o currículo acadêmico dos jovens. Este ano 

venceu a equipe da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 

Além do prêmio de R$ 10 mil para a comissão de formatura da 

escola, cada um dos três representantes da Unifesp ganhou um 

notebook HP. Nesta edição, participaram as seguintes faculdades: 

Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa São Paulo, 

Faculdade de Medicina de Jundiaí, Faculdade de Medicina de São 

José do Rio Preto, Faculdade de Medicina do ABC, Universidade 

de Santo Amaro, Universidade de São Paulo, Universidade do 

Oeste Paulista, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 

Filho (Unesp), Universidade Federal de São Paulo e Universidade 

Metropolitana de Santos.     

Investimento  
em tecnologia
O Fleury investe em 
tecnologia de ponta e novos 
equipamentos sempre 
pensando em oferecer o 
melhor para seus clientes. 
E é um dos primeiros a 
disponibilizar em ambiente 
ambulatorial, o exame de 
PET/CT. Trata-se de uma 
técnica de imagem que 
utiliza um equipamento de 
Tomografia por Emissão 
de Pósitrons – que permite 
detectar alterações 
metabólicas nas células – 
associado a uma Tomografia 
Computadorizada, que 
revela em detalhes a 
anatomia do corpo. Com 
isso, é possível detectar 
lesões mínimas com maior 
precisão, possibilitando 
diagnósticos mais precoces 
e auxiliando também 
no monitoramento e na 
avaliação da resposta ao 
tratamento, afirma Paulo 
Schiavom Duarte, médico 
do setor de Medicina 
Nuclear do Fleury. O PET/
CT é útil na avaliação e 
no acompanhamento de 
doenças nas áreas de 
neurologia, cardiologia e 
oncologia. “Essa é mais uma 
comodidade para nossos 
clientes, que não precisam 
ir a um hospital para fazer 
o exame”, destaca Gustavo 
Meirelles, médico da 
Imagem do Fleury. O exame 
poderá ser feito na Unidade 
Paraíso, em São Paulo. 
Outras informações podem 
ser obtidas na Central de 
Atendimento ao Cliente.
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Avaliação otoneurológica
Para quem apresenta problemas auditivos e de equilíbrio, 

que podem estar relacionados ao labirinto, fazer uma 

avaliação otoneurológica completa é fundamental 

para que o médico chegue ao diagnóstico correto. 

E o Fleury oferece essa avaliação a seus clientes. Os 

testes consistem em exames de audição (audiometria), 

avaliação das respostas auditivas dadas pelo eixo central 

do cérebro, e provas que buscam saber se há algum 

comprometimento do labirinto, tanto quando a pessoa 

está parada ou em movimento. “Esses testes devem 

ser feitos por pessoas que apresentam problemas de 

tontura ou de audição. São procedimentos simples, que 

podem ser feitos por pessoas em qualquer faixa etária, 

inclusive por crianças”, afirma Adriana Gonzaga Chaves, 

otorrinolaringologista do Fleury. Eles duram, em média, 

duas horas e podem ser agendados através da Central de 

Atendimento ou no site do Fleury. Os testes acontecem na 

Unidade Paraíso.
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minha história

“Creio que a saúde está intimamente relacionada com 
felicidade”, afirma Morgado. a foto é do taj Mahal, lugar 

que ele já visitou diversas vezes

“Desde muito pequeno 
queria ser médico. Também desde 

muito cedo viajar era uma grande paixão. 

Lembro com carinho da minha infância e das 

viagens de jipe com meu pai pelas estradas de 

terra do interior do Rio Grande do Sul, onde 

nasci. Os anos se passaram, fiz outras viagens 

pela América Latina, e elas me fizeram entrar 

viagem interior
Conheça a história de 
Manoel Morgado, uM 
MédiCo que desCobriu 
sua real voCação 
depois de perCorrer 
Mares e Montanhas da 
Ásia e da aMériCa latina

em contato com culturas e modos de vida 

diferentes. Passei a cultivar o sonho de dedicar 

todo o meu tempo livre a essas experiências. 

Paralelo a isso, toquei minha vida profissional. 

Me formei na Escola Paulista de Medicina em 

1980 e fiz residência em Pediatria. Mas, antes 

mesmo de começar a trabalhar como médico, 

decidi viajar por dois anos, pela Europa e pela 

Ásia. Na volta, passei cinco anos trabalhando 

em meu consultório e em diversos hospitais. 

Mas as longas horas de trabalho, plantões e a 

falta de contato com a natureza estavam me 

deixando infeliz. 

Decidi, então, voltar a viajar. Em 1989, fiz 

uma viagem para o Nepal, sem data para 

voltar. Alguns amigos me admiravam. Outros 

me achavam meio maluco. Eu tinha uma vida 

organizada, um consultório com cada vez 

mais pacientes e estava comprando meu 

apartamento. Estava sozinho, largando meu 

País, minha profissão, meus amigos. Mesmo 

assim, fui. E nunca me arrependi. Foi a 

experiência mais importante, rica e decisiva de 

minha vida. Por um ano e meio, viajei pela Ásia 

em um ritmo extremamente calmo, lendo muito, 

conhecendo pessoas interessantes e entrando 

em contato com novas experiências. Também 

percorri de bicicleta a Nova Zelândia, o Taiti, a 

Ilha de Páscoa, o Chile, a Argentina, o Uruguai 

e o Brasil. Tinha descoberto minha vocação, 

meu estilo de vida. Os hotéis e as barracas 

me dão tudo o que quero e a liberdade de que 

tanto necessito. A constante mudança ensina 

desapego, e o estilo de vida corresponde ao 

que minha alma anseia. Três anos depois abri 

uma empresa pioneira de turismo no Brasil, 

quando viagens para a Índia e o Nepal ainda 

eram coisas com pouca procura. 

E, durante estes anos trabalhando como 

guia de montanha em lugares remotos, meus 

conhecimentos médicos foram de valor 

inestimável para minha tranqüilidade e das 

pessoas que viajam comigo. Recentemente, 

ao guiar um grupo para uma escalada ao 

Kilimanjaro, o ponto culminante da África, 

diagnostiquei malária em um dos viajantes a 

5 mil metros de altitude e iniciei o tratamento 

imediatamente. Nas montanhas do Nepal, com 

muita freqüência, atendo pessoas com “mal 

de altitude”. E, em algumas ocasiões, minha 

intervenção evitou o rápido desenrolar de 

complicações como edema cerebral ou pulmonar 

de altitude. No plano pessoal, saber que posso 

cuidar de mim e de minha esposa me dá muito 

mais tranqüilidade para subir uma montanha 

de mais de 8 mil metros ou velejar pelo mundo, 

como planejamos fazer nos próximos anos. 

De um modo geral sou uma pessoa muito 

saudável e raramente fico doente. Creio que, 

em parte, isso vem do meu estilo de vida 

saudável. Procuro me manter em forma com 

cerca de 100 dias por ano de caminhadas 

pelas montanhas ou então correndo 10 a 12 

quilômetros por dia. Também como de maneira 

saudável, sempre que os hábitos alimentares 

do país permitem. Mas, mais do que tudo isso, 

creio que a saúde está intimamente relacionada 

com felicidade. E sou feliz.”

QuEr SAbEr MAIS SobrE MAnoEl  

MorgADo? VISItE A págInA  

www.MAnoElMorgADo.coM.br.  

lá, ElE contA EStA E outrAS hIStórIAS  

DE VIAgEnS pElo MunDo.
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Velho não é 

Crônicas e experiências sobre saúde e qualidade de vida

diagnóstico

>

por Rosely sayão*

*RoSEly SAyão é pSIcólogA, ESpEcIAlIStA EM coMpoRtAMEnto  

E EScREvE pARA A FolhA DE S.pAulo
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O Brasil já foi um país 
jovem. Crianças nasciam aos montes e 

cada família tinha três, quatro, cinco filhos, 

quando não muito mais. De repente, ficamos 

econômicos na taxa de fecundidade: no ano de 

2006, alcançamos a quantidade de 1,8 filho por 

mulher! E não é que o País envelheceu muito 

rapidamente? Teremos cada vez mais idosos e 

menos crianças bem antes do previsto.

Os profissionais da saúde, acostumados 

que estavam a tratar de tantas crianças, 

passaram a ter de cuidar dos velhos. Mas, 

como as coisas demoram um pouco para se 

ajustar, hoje temos uma grande quantidade 

desses profissionais tratando os velhos como 

se eles fossem crianças. Eu que o diga!

Já cansei de ouvir orientações para colocar 

minha “perninha” de tal jeito, fechar os olhos 

e colocar o “dedinho” na ponta do nariz 

– não, não se trata do mindinho –, encolher 

a “barriguinha” e tudo o mais. Até já ouvi um 

“Muito bem, nota dez para sua descida da 

mesa de exercícios” de uma fisioterapeuta.

No hospital, acompanhando minha mãe, 

que tem mais de 80 anos, fiquei perplexa 

ao ver todo tipo de profissional tratando-a 

como se ela fosse um bebê e ainda receber 

orientações para tratá-la da mesma maneira. 

Sei que ela não iria gostar.

Não: velho não é criança, não tem 

barriguinha, dedinho ou perninha. Depois 

de 50, 60, 70 anos de vida, é constrangedor 

ser tratado de modo infantilizado. Um amigo 

médico bem que tentou me convencer 

de que esse poderia ser um tratamento 

carinhoso. Para mim não é. Ainda acho que os 

profissionais da saúde precisam reconhecer 

que envelhecemos e que o desafio agora é 

saber como tratar carinhosamente os velhos 

como velhos e não como crianças.

cRiança



São Paulo – Capital 

Unidade Braz Leme 
av. Braz Leme, 1.802 – Santana 

* acesso pela ponte Casa Verde 

* Sentido bairro/centro: lado direito 

Unidade Brigadeiro  
LUíS antônio 
av. Brigadeiro Luís antônio, 4.312 –  
Jardim Paulista 

* em frente à praça dia do Senhor 

*  Sentido centro: terceira quadra após  
a escola Panamericana de artes 

*     Sentido bairro: duas quadras após a av. 
Brasil (sentido permitido apenas para ônibus) 

*  a quadra fica entre a rua antonio Bento  
e a rua Cons. torres Homem

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

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

Unidade HigienóPoLiS 
rua mato grosso, 306 – 1a sobreloja 
– Higienópolis 

* Localizada no Higienópolis medical Center 

*  atrás do Cemitério da Consolação, altura  
do no 1.800 da rua da Consolação 

Unidade iBiraPUera 
av. república do Líbano, 635 – moema 

*  Próxima ao monumento às Bandeiras  
e ao Parque do ibirapuera 

* Sentido bairro/centro: lado direito

Unidade itaim (em breve)
av. Juscelino Kubitschek, 1.117 a 1.135

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 – morumbi 

*  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 – Paraíso 

*  Paralela à av. Paulista, altura do  
número 200 (Hospital Santa Catarina) 

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

>

>

endereços

Unidade roCHaVerá-morUmBi 
av. Chucri zaidan, s/n, edifício rochaverá 
Corporate towers - Vila Cordeiro.

* ao lado dos shoppings morumbi e  
market Place. 

* Paralelo à av. das nações Unidas 
(marginal do Pinheiros)

Unidade SUmaré 
av. Sumaré, 1.270 – Perdizes 

* Sentido Barra Funda/Pinheiros 

*  no quarteirão entre as ruas Wanderley  
e ministro gastão mesquita

* Próxima ao Bradesco e à Blockbuster 

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

*  Shopping Jardim Sul: em frente ao Carrefour 

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

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

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

* Próxima ao início da av. eduardo Cotching 

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

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

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

*  entre as pontes Cidade Universitária e Jaguaré 

*  Quinta travessa à direita após a ponte  
Cidade Universitária 

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

* entre o residencial 2 e 3 

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

*  em frente à microcamp, próxima ao 
bosque dos Jequitibás 

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

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

* entrada lateral pela rua das aroeiras 

Unidade São Bernardo do CamPo
av. Professor Lucas nogueira garcez, 702 
– Centro

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

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

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

*  entrar à direita na rua Banda e fazer o 
contorno à esquerda até cruzar a avenida 
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 

*   anhangüera 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 
guarulhos, osasco, granja Viana, mauá, 
diadema, Santos, São Vicente, guarujá, 
Jacareí, São José dos Campos e 
Sorocaba 

Fleury Hospital-dia  
rua mato grosso, 306 – Higienópolis
São Paulo – SP 

Central de atendimento  
ao Cliente 24 horas 
São Paulo e localidades com  
ddd (11): 3179-0822 ou 30–FLeUrY  
rio de Janeiro: 4004–1991 
outras localidades: 0800–704–0822
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