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Comer com
inteligência

A alimentação é
essencial para a
saúde. Saiba o que
e quando comer

Cores
e sorrisos

A cineasta Monica
Palazzo convida a
uma reflexão sobre
cor e humor, na
Unidade Itaim

Dos 8
aos 80

Atividade física pode ser
feita em qualquer idade. Com
ela, saiba como ter mais
qualidade e cor em sua vida

editorial
Caleidoscópio
meio ao cotidiano, a correria
> Em
toma conta.

Entre tantos compromissos, você

para e presta atenção às cores que te rodeiam? Foi com
essa pergunta em mente que o Fleury Medicina e Saúde
desenvolveu a exposição “Colorindo a vida: inspire cores,
expire sorrisos”, que está na Unidade Itaim (para ver
a exposição, entre em nosso site www.fleury.com.br).
Esta edição da revista Fleury Saúde em Dia também
convida você a parar e fazer essa reflexão.
Na reportagem “Sabor com saber”, contamos como
a combinação dos alimentos e suas cores pode
influenciar sua saúde. Crianças, adultos, pessoas
com mais de 60 anos e atletas podem montar um cardápio
único e se beneficiar dos prazeres que uma boa e colorida
mesa pode proporcionar. Em nossa matéria de capa,
mostramos os benefícios e os melhores exercícios para se
fazer dos 8 aos 80 anos – prova de que se mexer pode ser
gostoso e tornar o nosso dia mais colorido e especial.
Durante a gestação, a vida ganha um novo sentido. E, por
que não dizer, um novo colorido? É sobre a chegada do bebê
que falamos nas páginas 20 e 21. Na seção Minha História,
Romero Britto conta como as cores transformaram um garoto
pobre do Recife em um dos artistas plásticos mais famosos
do mundo. “Enquanto conseguir refletir a celebração das
pequenas e boas coisas da vida em meus quadros, continuarei
conquistando meu espaço neste mundo tão colorido”, declara
ele. E fechamos esta edição com um texto leve e sábio
do jornalista Heródoto Barbeiro. Budista, ele, que tem
um cotidiano para lá de corrido, faz uma importante
reflexão sobre o que realmente importa na vida. Imperdível.
Boa leitura!
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para começar

A icterícia e os bebês

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

Embora a icterícia seja muito frequente em
recém-nascidos, as novas mamães costumam
ficar muito preocupadas. Porém, não há motivo
para medo, uma vez que essa manifestação

Grávida: comendo por dois?

é benigna na maioria das vezes. A icterícia
fisiológica, como é chamada, é decorrente da
adaptação do organismo do bebê à vida fora do

> “Está comendo por você e pelo bebê?”

útero. Ela é facilmente diagnosticada por meio
de exame clínico, mas exames de sangue podem
ser necessários para quantificar o problema ou

uma alimentação saudável é fundamental durante a gestação,

diagnosticar outras causas de icterícia. Quando

mas comer por dois pode prejudicar a mãe e o bebê. “Esse
hábito pode levar a um aumento excessivo de peso”, explica
Andrea Del Bianco, nutricionista do Fleury Medicina e Saúde.

fotos: Shutterstock

é uma das perguntas que as grávidas mais ouvem. Manter

leve, pode desaparecer em poucos dias, mas
alguns bebês precisam de um tratamento mais
específico, como, por exemplo, a fototerapia,
conhecida também como banho de luz.

Embora o período de gestação seja marcado por uma série
de modificações no organismo, que implicam maior gasto
energético, grande parte das mulheres já consome calorias
suficientes para suprir essas necessidades. Andrea ressalta
que as gestantes devem evitar o consumo excessivo de cafeína,

Sushis e sashimis
são saudáveis?

alimentos gordurosos, adoçantes e produtos dietéticos.

A alimentação dos japoneses, rica em peixes, frutas, verduras

Também devem controlar a ingestão de açúcares e doces.

e legumes, é tida como uma das mais saudáveis do mundo.

“O ideal é que a futura mamãe faça seis pequenas refeições

E, embora as iguarias cruas não agradem a todos, a culinária
japonesa conquistou grande parte dos brasileiros. “O atum

ao dia, consumindo frutas, verduras, legumes, lácteos, cereais

e o salmão são ricos em ômega-3, gorduras essenciais

e carnes, tudo de maneira balanceada”, indica.

para o bom funcionamento do nosso organismo”, afirma a
nutricionista do Fleury, Carla Yamashita. Os cuidados devem
ficar com o shoyu, que, por conter uma concentração de
sódio elevada, pode trazer prejuízos para aqueles que sofrem
de pressão alta. “Um copinho de café cheio do molho de soja
ultrapassa a quantidade de sódio recomendada para um
dia”, revela. Além disso, todos os pratos fritos, como hot rolls,

guiozas e rolinhos primavera, devem ser evitados, pois contêm
grande quantidade de gordura saturada. “Para não errar,
getty images

opte sempre por preparações ricas em vegetais”, aconselha



Renata Damião, professora adjunta do curso de Nutrição na
Universidade Federal do Triângulo Mineiro.
SAÚDE EM DIA
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para começar

Até meados do século XVIII,
ninguém imaginava que
pudesse existir um distúrbio
da visão que alterasse a
percepção das cores. Porém,
o físico e químico inglês John
Dalton (1766-1844) percebeu
que sofria dessa disfunção e
foi o primeiro a se aprofundar
nos estudos sobre a doença.
O termo, no entanto,
surgiu somente um século
depois, quando o professor
suíço Pierre Prévost criou
o vocábulo “daltonismo”,
em homenagem a Dalton.
Ainda hoje o daltonismo
muitas vezes demora a ser
diagnosticado, tanto que
a maioria dos daltônicos
não sabe que apresenta
a doença. Se você ficou
com dúvidas e quer saber
se o colorido que enxerga
é mesmo o correto, faça o
teste abaixo.

O hiperparatiroidismo

Descobrir que o filho adolescente está fumando pode ser um choque

Ana Hoff, endocrinologista do Fleury Medicina e Saúde

Palavra do especialista

para muitos pais. E, embora não existam receitas prontas para serem
aplicadas nesse caso, os especialistas indicam que o melhor caminho para
resolver a situação ainda é o diálogo. “Medidas proibitivas desvinculadas
de conversas e reflexões costumam ser ineficazes”, explica Eroy
Aparecida da Silva, psicoterapeuta familiar e pesquisadora na área de
Álcool e Outras Drogas da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
Quando os pais são fumantes, é importante conversar sobre como se
tornaram dependentes do cigarro e expor claramente as dificuldades que
existem para largar o vício. No caso dos que não fumam, os especialistas
aconselham evitar julgamentos morais durante a conversa, mas que
deixe explícita a desaprovação quanto ao comportamento do filho. Além
disso, a situação deve ser analisada a fundo. “O uso do tabaco pode ser
consequência de outros fatores, como problemas na escola, necessidade
de pertencer a um grupo ou até mesmo rebeldia”, explica Thiago Pavin,

divulgação

psicólogo do Fleury Medicina e Saúde.

Trocas
inteligentes
Resposta: se você enxerga
todas as cores com
perfeição, verá o número
74. Quem não enxerga as
cores verde e vermelho
verá o número 21. Se isso
aconteceu com você, é
recomendado procurar um
oftalmologista.
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x
1 casquinha crocante
(sorvete de creme,
calda de chocolate,
casquinha)

Fonte: Carla Yamashita,
nutricionista do Fleury

Energia: 252 kcal

fleury: O que é
hiperparatiroidismo?
Ana Hoff: O hiperparatiroidismo é
uma doença caracterizada pelo mau
funcionamento das paratiroides.
Essas glândulas são responsáveis
pela produção do hormônio PTH
(paratormônio), que regula o nível de
cálcio. Se o cálcio estiver baixo no
sangue, os sensores das paratiroides
detectam essa falha e liberam o PTH,
que retira cálcio dos ossos. Quando
há disfunção, as glândulas liberam o
hormônio independentemente do
nível de cálcio, o que pode trazer
problemas para a saúde.
fleury: O que causa
essa disfunção?
AH: Existem dois tipos de
hiperparatiroidismo: o primário e o
secundário. No primário, a
disfunção ocorre quando uma das

+
1 picolé de
limão (52 kcal)

quatro glândulas aumenta,
normalmente por causa de um
tumor benigno, e começa a
produzir muito PTH. Já no
secundário, o problema não é
resultado de uma disfunção da
paratiroide. O hormônio é liberado
porque a pessoa não ingere cálcio
ou simplesmente não o absorve.
Uma das principais causas de
hiperparatiroidismo secundário é a
deficiência de vitamina D, já que
esta é importante para a absorção
de cálcio no intestino. A deficiência
de vitamina D pode ocorrer por
diversos motivos, entre eles a baixa
exposição ao sol.

náuseas e vômitos, problemas
renais, como pedras, e também
sintomas neuropsiquiátricos,
inclusive cansaço, depressão,
insônia e mal-estar. Vale observar
ainda que pode haver um aumento
da sensação de sede e da
frequência com que a pessoa urina.
Quanto mais alto o nível do cálcio
no sangue, mais intensos tendem a
ser os sintomas.

fleury: Quais são os sinais e
sintomas dessa doença?
AH: Além da perda óssea, podem
ocorrer hipertensão arterial,
sintomas gastrointestinais, como

+
1 picolé de uva
(60 kcal)

ricardo correa

Daltonismo

Meu filho adolescente
está fumando. E agora?

Fotos: shutterstock e gettyimages

Etimologia médica

+
1 maçã (73 kcal)
1 copo de 250 ml de água
de coco (48 kcal)

Energia: 233 kcal
SAÚDE EM DIA



entre aspas

cores

da vida
Em exposição na Unidade Itaim, as cineastas Monica
Palazzo e Renata Rugai convidam à reflexão sobre o
cotidiano, sob a óptica da cor e do humor

fotos: douglas garcia

q

uma equipe multidisciplinar. As obras são varia-

logo na entrada, com um desenho que

das. Há vídeos (Sala Experiência), uma coleção de

lembra uma cena tipicamente paulis-

espelhos que faz com que o visitante se veja a

tana: edifícios altos, sinais de trânsito

partir de ângulos inusitados (Corredor dos Espe-

e antenas de TV. Quase todas as fi-

lhos) e uma mesa curiosa (Móbile Mobília): sobre

guras são apresentadas apenas por traços pre-

seu vidro, pequenas esferas se movimentam, em

tos. Algumas, porém – como a piscina em que

resposta aos passos dos visitantes, captados por

uma mulher se prepara para mergulhar, um arco

sensores eletrônicos. “A ideia é que as pessoas

vermelho e uma bola que diverte um menino –,

percebam que uma vida saudável se constrói dia-

trazem cores fortes e parecem despertar alegria

riamente, com pequenas atitudes, que refletem

nas personagens. Pequenos momentos diários

no bem-estar físico, mental e social. Essa é uma

de epifania. A mostra é um convite, um incen-

maneira de mudarmos comportamentos preju-

tivo para que cada visitante se anime a “colorir”

diciais à nossa saúde”, afirma Monica. O caráter

sua cidade e a própria vida – seguindo o recado

lúdico da exposição é sintetizado em um corre-

embutido no subtítulo da mostra: Respire Co-

dor com os Segredinhos da Vovó, caixas afixadas

res, Inspire Sorrisos. “As situações cotidianas

na parede que, quando abertas pelo visitante, re-

proporcionam essa transformação, e a exposição

produzem dicas de saúde. Detalhe: a voz que nos

tenta incentivar as pessoas a promovê-la”, expli-

fala é de uma bem-humorada vovó. “E é difícil

ca Monica Palazzo – coautora da mostra junto

resistir aos conselhos dela”, brinca Monica. Na

com Renata Rugai, ambas cineastas.

entrevista a seguir, ela fala sobre a Colorir a Vida

Dezenove ambientes da unidade receberam
trabalhos concebidos pela dupla em parceria com
SAÚDE EM DIA
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uem chega à Unidade Itaim depara,

e sobre como a arte, a saúde e as cores podem
transformar nosso cotidiano.
SAÚDE EM DIA
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entre aspas
de mão única, assim como os cuidados com o

cotidianas. Há também um esquete, bem-hu-

bem-estar mental, físico e espiritual estão vin-

morado e em vídeo, que mostra a manhã de um

culados à nossa relação com os acontecimentos

casal momentos antes de o rapaz sair para fazer

diários – que nem sempre são prazerosos, mas

um exame de sangue. Ou os painéis lenticulares,

que podem ser encarados de outras maneiras,

que exibem frases inspiradoras. Para lê-las, o vi-

inclusive com bom humor.

sitante tem de se deslocar, pois em cada posição
uma parte do painel é mais bem visualizada.

fleury: Qual a relação entre cor e humor,

12

cor e estado de espírito? De que forma as cores

fleury: Como podemos repetir isso em nossas

podem tocar as pessoas?

vidas, em nosso trabalho, em nossas casas?

mp: As cores vibram, e elas nos atingem de forma

mp: Muitas vezes, a vida cotidiana nos tira a leve-

muito diferente do que faz a palavra escrita, por

za, o tempo ocioso, o intervalinho para levantar,

exemplo, ou a música, que também nos atinge,

esticar as pernas e os braços – e isso inclui aquele

mas de maneira diversa. No caso da exposição,

tempo para a fruição, para o prazer estético. Ou-

a ideia foi apresentar os trabalhos com traços

vir uma boa música, rever uma fotografia feita em

pretos e pincelar nossas propostas para diversão,

uma viagem bacana e anotar no papel palavras que

reflexão e inspiração com cores. Daí o subtítulo

vêm à mente pode quebrar essa rotina. Eu me co-

da exposição: Respire Cores, Inspire Sorrisos. A

movo revendo pinturas e filmes que são impor-

ideia é que você respire, leve para dentro as cores,

tantes para mim, e também mantenho o hábito

e as devolva não apenas para você, mas para as

de ler livros ou artigos. Nesse sentido, vale muito

demais pessoas. O preenchimento da vida com

a pena ter sempre o livro favorito ao alcance da

as cores depende muito de nós, depende do nosso

mão, a canção preferida no iPod ou ainda a repro-

estado de espírito.

dução de um quadro ou foto no computador. E ter

fleury saúde em dia: Colorir a Vida –

nhecer lugares e culturas diferentes. Nós somos

Respire Cores, Inspire Sorrisos. Como dar
forma a esse conceito?
Monica palazzo: Colorir a Vida é uma maneira de relacionar valores importantes para o
Fleury – como bem-estar, equilíbrio e saúde
– com experiências do ramo das artes visuais.
Explorando, em todas as obras e ambientes da
exposição, aspectos lúdicos e poéticos, pretendemos despertar novos pontos de vista sobre
situações cotidianas. A ideia é que as pessoas
percebam que uma vida saudável se constrói
diariamente, com pequenas atitudes, que refletem no bem-estar físico, mental e social. Essa
é uma maneira de mudarmos comportamentos
prejudiciais à saúde, rever valores e permitir a
nós mesmos experimentar coisas novas e co-

muito influenciados pelo ambiente em que esta-

fleury: Sua área de atuação é a arte. De que

mos. Por isso, visitar a Unidade Itaim para rea-

forma ela pode alterar nosso humor?

lizar um exame e deparar com uma experiência

mp: A arte não está vinculada ao humor, mas

fleury: E a beleza, ela tem uma função especial

sensorial, como a proposta pela Colorir a Vida,

podemos ter o bom humor como consequência

em nossas vidas?

é algo muito bacana e inusitado.

de um trabalho “bem-humorado”. O bom humor

mp: Se lembrarmos que a estética é responsável

pode nos trazer leveza, e a arte pode nos fazer ver

por nos provocar afetos, percepções e sensações,

o mundo de outra forma.

então concluiremos que a beleza deveria, sim, fa-

SAÚDE EM DIA

fleury: Muitas atrações da exposição

a consciência de que nada substitui a ida ao cine-

permitem o contato do visitante com as obras

ma ou uma visita ao museu.

zer parte da vida das pessoas. Mas como? Se esti-

apresentadas – ou mesmo dependem dessa

fleury: A arte parece distante das pessoas no dia

ver aliada aos conhecimentos com que entramos

interação. Por que isso?

a dia. É objetivo da exposição aproximá-las?

em contato desde a escolinha. Valores estéticos

mp: Dar ao visitante a possibilidade de alterar o

mp: Privilegiamos aspectos do dia a dia na expo-

são muitas vezes deixados de lado, quando deve-

movimento das obras é concretizar a ideia pro-

sição usando, para tanto, uma mistura de lingua-

riam ser responsáveis também pela construção

posta pela exposição: respirar cada cor, inspirar

gens poéticas e uma diversidade de materiais. Te-

da nossa visão de mundo, e nos ajudar a trilhar

sorrisos – em si e nos outros. Ou seja, nós tam-

mos alguns painéis coloridos que retratam cenas

nossos caminhos nele.

bém devolvemos ao mundo aquilo que o mundo inspira em nós. A interação não é uma via

Assista ao vídeo e conheça a exposição Colorir a Vida em www.fleury.com.br/Clientes/SaudeDia/RevistaOnline
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movimento

é bom dos
8 aos 80
Não há idade para começar a se
movimentar ou praticar exercícios.
Eles trazem benefícios para o corpo
e a mente em todas as idades

q

uem se exercita regularmente tem um corpo mais saudável, um sono mais tranquilo e maior disposição durante o
dia – tanto física quanto mental. Os músculos e os ossos
se fortalecem, o organismo fica mais protegido de problemas crônicos como diabetes, colesterol alto e hipertensão,

e até mesmo as emoções se equilibram, em virtude da liberação em
nosso organismo de substâncias que regulam o humor e a sensação de
getty images

bem-estar. Afinal, estar vivo é estar em movimento – desde o nasci-

14

SAÚDE EM DIA

mento até a velhice. E manter-se em movimento é um desafio prazeroso em uma sociedade que cada vez mais substitui pernas e braços
por automóveis e equipamentos eletrônicos. Da brincadeira infantil
SAÚDE EM DIA
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movimento
aos exercícios orientados nas academias, existem

cado, chame seu filho para jogar bola no quintal ou

atividades físicas para todos os corpos, gostos, bol-

na quadra do prédio, leve o cachorro para passear,

sos e personalidades – caminhar na rua até a pada-

alongue o corpo no fim do dia depois do trabalho.

ria em vez de pegar o carro já é um ótimo exercício e

Quanto estiver na praia, caminhe na areia em vez

não custa nada. O importante é procurar algo de que

de passar o dia deitado sob o guarda-sol. Aos sába-

se goste e fazê-lo sempre com prazer e vontade.

dos, vá até o parque mais próximo dar uma volta.

“Exercícios podem ser iniciados em qualquer

Ande um quarteirão a mais a cada semana.

fase da vida”, resume o médico do esporte do Fleu-

“O exercício tem de fazer parte do dia a dia de

ry, Páblius Staduto Braga Silva. A ressalva, segundo

modo positivo. Se eu me movimentar hoje, vou

ele, é nunca abusar do corpo, respeitar o próprio

chegar em casa bem. Vou chegar melhor do que se

ritmo e sempre procurar orientação profissional em

não tivesse me movimentado. E, se eu repetir isso,

caso de dúvidas. Exageros podem causar dores e até

a chance de não ter nenhum problema crônico em

lesões mais sérias. “Toda atividade física benfeita

20 anos aumenta bastante”, afirma Silva.

é benéfica para a saúde”, enfatiza ele. Além disso,
há outros aspectos positivos associados à ativida-

Exercícios na infância

de física: na infância, jogos em grupo estimulam a

Na infância, a demanda do corpo por movimento é

socialização; na vida adulta o exercício ajuda a lidar

enorme – e quanto mais estimulado, mais ele fará. É

melhor com as cobranças e tensões; e na maturi-

a época das brincadeiras, dos jogos, em que o lúdico

dade o movimento permite uma qualidade de vida

se associa ao movimento do corpo, sem cobranças,

melhor, com muito mais autonomia.

regras ou exigências. Resistência, força, desenvolvi-

E, para quem sempre encontra uma desculpa

mento motor, equilíbrio e flexibilidade virão junto

para não fazer a matrícula na academia ou adia o

com a liberdade de movimento. “A infância está li-

início do exercício sempre para as próximas se-

gada à brincadeira e à curiosidade. Não pode existir

gundas-feiras, o médico deixa a dica: comece aos

uma exigência em termos de exercício. A infância

poucos e inclua os exercícios em sua rotina. Troque

é o terreno onde se prepara um adulto mais ativo”,

o elevador de casa ou do escritório pelas escadas,

afirma José Kawazoe Lazzoli, presidente da Socieda-

deixe o carro na garagem para ir até o supermer-

de Brasileira de Medicina do Esporte. Os primeiros
anos de vida são propícios para jogar bola em casa,
ir ao parque com a família, correr, andar de bicicleta.
“Isso é muito importante porque o ponto de referência das crianças são os pais – eles é que podem
limitar ou estimular o movimento. Se os pais são
ativos, as crianças tendem a se interessar mais”,
complementa Silva, do Fleury.
Outro ponto importante é a socialização. Quan-
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do uma criança brinca ou joga em grupo, ela divide
funções e espaços. Quando nada, perde o medo da
água e se diverte com outros amigos. Mas, quando
chega a idade de começar as matrículas nas escolinhas, de futebol, tênis ou outros esportes, por volta

getty images

Os primeiros anos são
propícios para jogar bola,
ir ao parque com os pais,
andar de bicicleta e brincar...
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movimento
aconselha Silva. É interessante também conversar
com o adolescente para ver suas aptidões e gostos
– é a idade para começar a entender as regras dos
esportes e, caso seja adequado, competir. “O importante é manter a motivação, seja estimulando
um pouco a competição, seja propondo momentos
agradáveis. Também não é o momento de sobre-

Para os adultos, a atividade
física deve ser um bom
complemento à rotina.
A atividade deve servir
para, pelo menos, relaxar

carregar nem atrapalhar a atividade social do adolescente”, completa Lazzoli.
Os especialistas explicam que a musculação na

shutterstock

própria rotina”, afirma Silva.

academia pode ser permitida a partir dos 15 anos,

Nessa faixa de idade as lesões por excessos são

mas deve ser feita em grupos da mesma idade, e

muito comuns. A pessoa trabalha dez horas por dia

com uma orientação especial para a faixa etária,

e treina outras três. O gasto é tamanho que o corpo

explorando a flexibilidade, a força e a capacidade

não consegue relaxar e voltar ao normal”, comple-

cardiorrespiratória – eles não podem fazer as mes-

menta Lazzoli. Por isso, é importante procurar um

mas séries que os adultos, por exemplo, porque

especialista antes de aumentar a carga de treino,

ainda não estão com toda a musculatura desenvol-

dobrar os quilômetros da corrida ou nadar mais

vida da mesma maneira.

mil metros. Atividade física é benéfica, mas nada

Exercício para adultos
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Pode-se, com isso, criar uma meta dentro da

em exagero é saudável.

Com as energias voltadas para a carreira, o traba-

Exercícios na maturidade

lho e a família, os adultos precisam usar a ativida-

Com o amadurecimento, torna-se muito impor-

de física como complemento na rotina. Nessa fase,

tante ganhar força muscular, para combater o de-

segundo especialistas, há muito de dois extremos:

clínio funcional natural que acontece com o pas-

ou as pessoas são sedentárias ou obcecadas pela boa

sar dos anos. “Os músculos ficam mais fracos e as

forma física. “É importante procurar uma atividade

respostas já não são tão boas. Entretanto, se você

esportiva para, no mínimo, relaxar”, alerta Silva. Ele

estimulá-los, isso vai ser suficiente para manter-

explica que a rotina de trabalho das pessoas exige

se bem e saudável”, afirma Silva. Musculação é

demais do corpo e da mente – ficar sentado por 10

fundamental nessa faixa etária, para manter os

dos 6 ou 7 anos, é relevante manter o bom sen-

Exercícios na adolescência

so e não sobrecarregá-la. “O importante é quanto

Com a mudança dos interesses, uma vida social

horas no escritório estimula demais alguns múscu-

músculos fortes e estimular os ossos, mas preci-

tempo o exercício vai demandar na vida da criança

mais intensa e as demandas crescentes da escola, a

los e inativa outros.

sa ser adequada à capacidade de cada indivíduo e

– se ela começa a ter a obrigação de ir, pode ficar

adolescência é um período no qual a atividade física

Quem não tem nenhum hábito de se exer-

acompanhada por profissionais capacitados. “Em

sobrecarregada. Tem coisas que na própria esco-

tende a diminuir. Por mais que a criança goste de

citar pode começar, por exemplo, com o pro-

idades mais avançadas, é preciso evitar as quedas,

la ela já faz” alerta Silva. O aviso tem um motivo

se movimentar, quando se torna adolescente, passa

grama de contagem de passos com pedômetro

manter os passos e o equilíbrio. Se a pessoa faz

bem claro. “Temos visto um aumento no núme-

a lidar com outros estímulos e compromissos. A

– ele é colocado no corpo pela manhã, como

exercício, mantém a autonomia e aumenta a au-

ro de lesões em crianças por excesso de esporte.

sugestão, então, é vincular a atividade física a pro-

um aparelho de mp3, e desligado apenas à noi-

toestima”, revela o médico. Além disso, os exer-

Lesões nos joelhos, nos ombros e nos tornozelos

gramas sociais, mantendo a atratividade. “No fim

te. O objetivo é saber quantos passos a pessoa

cícios ajudam a prevenir e controlar problemas

podem ocorrer em crianças que estão sobrecarre-

de semana, eles podem fazer uma caminhada em

deu no dia. “O ideal é dar 10 mil passos por dia.

como hipertensão, diabetes e colesterol elevado.

gadas”, explica Jader Silva, radiologista especialista

uma trilha; no outro, nadar; no outro, sair para pe-

em imagem musculoesquelética do Fleury.

dalar – tudo em grupo, com família ou amigos”,
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gravidez

Aproveite

a licença-maternidade
Essa fase é uma oportunidade
de reforçar os vínculos com o
bebê e trabalhar a autoestima

o

nascimento de um filho certamente

rante os nove meses de gestação. Por outro lado,

é um dos momentos mais emocio-

exemplos de mulheres que perdem 20 quilos em

nantes na vida de qualquer mulher.

menos de um mês estão longe do recomendável.

Os instantes mais significativos,

“Ao acelerar o processo de emagrecimento, a mu-

como o primeiro olhar, ficam na memória de

lher corre o risco de desenvolver doenças crôni-

toda mãe. No entanto, eles também represen-

cas, fraturas por estresse, tendinites e até lesões

tam o início de uma nova fase, na qual todos os

musculares”, explica Ricardo Nahas, ortopedista

esforços da mulher estarão focados para suprir

e médico do esporte do Fleury.

as necessidades do recém-nascido.

As atividades físicas não devem ser encaradas

A novidade das mamadas, das trocas de fraldas

como obrigação, e sim como parte de uma roti-

e dos banhos faz com que a mãe dedique todo o

na equilibrada e satisfatória. Mas elas só devem

seu dia ao pequeno que acaba de chegar. No en-

ter início após a liberação do obstetra, para evitar

tanto, ela não pode descuidar de sua saúde e de

prejuízos à saúde – e se a mulher se sentir con-

sua vida social. “Apesar de ser o momento de

fortável para fazê-las. A lactante deve escolher

reforçar o vínculo com o bebê, a mãe deve tam-

exercícios de baixa intensidade e muita repetição,

bém manter os cuidados com o corpo e o conta-

que ajudam a firmar a musculatura e a eliminar

to social com parentes e amigos”, explica Mario

os quilinhos extras. Além disso, os exercícios não

Henrique B. de Carvalho, médico especialista em

só ajudam a remodelar a silhueta como também

Medicina Fetal do Fleury Medicina e Saúde.

melhoram a autoestima da mulher. “Ela terá mais

Apoio da família

resistência para enfrentar as novas atribuições do
dia a dia, o humor e o sono melhoram, e ela come-

Para que a mulher consiga enfrentar essa etapa

ça a se achar muito mais bonita”, comenta Nahas.

com bom humor e muita disposição, ela precisa

Todas essas ações podem ajudar a mãe a ficar

continuar sentindo o apoio de todos que a ro-

mais confiante de que tudo estará bem no mo-

deiam. “De repente, toda a atenção que a gestan-

mento de retornar ao trabalho. “O ideal é que

te tinha recai sobre o bebê, e ela pode ficar mais

a mulher continue indo ao obstetra para que

carente”, explica Carvalho. Em alguns casos, a

ele possa orientá-la sobre como voltar à rotina

mulher pode apresentar quadros depressivos

pré-gestação de maneira tranquila e natural”,

graves. “O suporte e a atenção da família devem

completa Mario Henrique B. de Carvalho.

ser redobrados para que a mãe também se sinta
acolhida”, completa. Em outros casos, a mãe dá
atenção só ao bebê e acaba esquecendo até de si
mesma. “Embora seja uma fase cansativa, a mulher não pode esquecer que precisa voltar a viver
sua vida pré-gestação. O filho chega para complementar a vida, e não para afastá-la do mundo”, enfatiza o médico.
getty images

Outro fator que pode tirar o sono das mulheres
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é a dificuldade em perder o peso adquirido du-
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As mães não podem esquecer
que o bebê chega para
complementar a vida da
mulher, e não para afastá-la
do mundo e da vida social
SAÚDE EM DIA
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infância

q

uem tem filhos – e talvez quem

explicar às crianças o que está acontecendo: o

também não tem – já ouviu algu-

tempo na sala de espera, a possibilidade de to-

ma vez uma música chamada “Meus

mar uma injeção – isso tudo deixa as crianças

oito anos”, de Paula Toller. Nela, a

e a maioria dos pais muito receosos. Do lado

letrista fala das dúvidas do pequeno

dos serviços e dos profissionais de saúde, um

Gabriel, seu filho. “Por que a gente espirra? Por

ambiente mais lúdico, uma abordagem voltada

que as unhas crescem? Por que o sangue corre?”

para esse público, uma conversa calma e sin-

são algumas das perguntas que o menino deve

cera com a criança, sempre com a presença dos

ter feito – e que tanto fizeram a mãe refletir.

pais, e até mesmo a oferta de pequenos brin-

Aproveitar a curiosidade infantil para conver-

quedos educativos têm transformado o que era

sar sobre os cuidados com a saúde é importante

medo e ansiedade em promoção de saúde. “Tão

desde o começo da vida.

importante quanto isso é lidar com o estresse

Quando ainda são bebês, os pequenos vão

dos pais. Conseguindo quebrar essa primeira

ao pediatra com frequência: as consultas cos-

barreira, tudo fica mais fácil”, afirma o psicó-

tumam ser mensais e as vacinas também. Ao

logo do Programa de Gestão de Doenças Crôni-

entrar na escola e ter o primeiro contato com

cas do Fleury, Thiago Pavin.

várias outras crianças, as infecções respirató-

E, para lidar com crianças, sinceridade é

rias podem ficar mais frequentes. Nesse mo-

a palavra-chave. A sinceridade dos pais e dos

mento, a família recorre a seu pediatra ou aos

profissionais é muito importante nesse primei-

pronto-socorros. E então é preciso começar a

ro contato: é preciso explicar o que vai acon-

shutterstock
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As crianças adoram fazer
perguntas. Explicar a
importância dos cuidados
com a saúde também faz
parte do começo da vida
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infância

dói, a criança perde a confiança, se sente enga-

principais fatores que motivam a ansiedade e o

nada e terá uma ansiedade ainda maior na pró-

estresse é a situação desconhecida para a crian-

xima vez em que precisar fazer uma consulta ou

ça – não entender o que está acontecendo, não

algum procedimento médico”, explica o psicó-

saber o que pode acontecer. Por isso, é extre-

logo. “Os pais não devem mentir, mas explicar a

mamente importante identificar os medos da

situação de maneira simples, para que a criança

criança em relação aos procedimentos médicos

possa compreender. Preparar a criança para a

e, com base nisso, modificá-los por meio da in-

dor e deixar a mãe ou o pai por perto é o mais

formação e da explicação.

indicado”, complementa.

O que vai acontecer agora?

Ambiente lúdico

“O que ela acredita que será realizado? O que

Além disso, é interessante que o local – con-

ela acha que vai acontecer com ela? Existiria al-

sultório, sala de recepção ou quarto de hospital

guém para ajudá-la a sair dessa situação ruim?

– seja adaptado para o universo infantil. Paredes

Como o medo nas crianças acontece pelo desco-

coloridas, com desenhos e imagens, e brinque-

nhecido, o que resulta em uma exacerbação da

dos educativos à disposição das crianças tornam

fantasia negativa, elas interpretam como algo

o espaço mais acolhedor, e a criança se sentirá

ruim que poderá lhes acontecer. Por isso, quan-

mais à vontade, sem tanto desconforto. “O es-

to mais expusermos a criança a esse ambiente,

paço deve ser acolhedor, alegre e com estímulos

levando-a a conhecê-lo, e quanto mais oferecer-

que possam distrair a criança, como brinquedos,

mos informações detalhadas sobre os procedi-

jogos, livros”, salienta Nakao.

mentos, ela terá melhores condições de avaliar

Alguns hospitais utilizam bonecos para expli-

como poderá agir”, afirma a psicóloga Fernan-

car passo a passo os procedimentos e tratamen-

da Elpes Nakao, coordenadora e professora do

tos, deixando a criança manipular os objetos uti-

Centro de Terapia Cognitiva Veda e membro da

lizados. Todas as técnicas que serão realizadas na

Associação Brasileira de Psicoterapia Cognitiva

criança são demonstradas antes em uma boneca,

(ABPC). “Ao diminuir os elementos desconhe-

com materiais similares aos de verdade, como

cidos e corrigir as distorções de pensamento,

esparadrapo, agulha de plástico, sonda e cateter.

deixando-os mais funcionais, conseguimos

A própria criança pode manipular o brinquedo.

amenizar o medo da criança”, ressalta ela.

“Outras instituições criam bibliotecas com livros

Entretanto, esse diálogo, para ser efetivo,

ligados ao tema, com personagens principais que

precisa estar adequado ao universo da crian-

tinham medo de doença ou do médico e o que

ça, em uma linguagem clara e acessível. “Se a

fizeram para perder o medo, como, por exemplo,

criança vai tirar sangue, dizemos a ela que será

os livros Samba Lelê tá doente, Dona Dor me vi-

uma picada, como de uma formiga, e que ela vai

sitou, Tenho medo, mas dou um jeito...”, conta
a psicóloga. Ela diz ainda que há profissionais
que, além desses recursos, empregam técnicas
de relaxamento com a criança, usando músicas e
exercícios respiratórios.

aguentar, como um super-herói de que ela goste
aguentaria”, orienta Pavin. Ou seja, aquela famosa frase “não vai doer nada”, muito repetida
em tempos antigos, não é um bom recurso. “Se
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Fleury: espaços
voltados para
crianças
Diversas unidades do Fleury contam com
um setor infantil adequado para receber
as crianças. “Elas ganham um folheto com
lápis para desenhar enquanto aguardam sua
vez”, revela Maria Cláudia Fernandes Neves,
diretora de Atendimento do Fleury. “Na saída,
quando vão para o espaço do café, recebem
uma lancheirinha com alimentos saudáveis
para levarem para casa”, revela. A estratégia,
segundo ela, faz tanto sucesso, que muitas
crianças levam a lancheira para a escola,
a fim de mostrar aos amigos que foram
corajosas e fizeram um exame. Além do
treinamento específico para os profissionais
que vão atender crianças, o Fleury conta
com diferenciais como um tubo menor
para a retirada de sangue de crianças. Isso
torna a coleta mais rápida. “O propósito
de todas essas estratégias vai além de
permitir que a experiência no ambiente
médico seja mais leve e divertida, reduzindo
o medo, a ansiedade e o estresse.
Queremos ensinar às crianças a
importância da promoção da
saúde”, finaliza Neves.

? por

getty images

do universo infantil. Cabe lembrar que um dos

por

o pai diz para o filho que não vai doer nada, e

quê? por quê? por quê? por quê? por quê? por quê? por quê? por quê? por quê

tecer, sempre de maneira lúdica e com termos
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sua saúde

mudança para

melhor
A cirurgia bariátrica é a
esperança de muita gente que
precisa emagrecer. Mas ela só
é realizada em último caso,
e exige das pessoas uma
reeducação geral

n

os dias de hoje, o excesso de peso é um assunto que está à mesa. Há quem veja
o problema só pelo lado estético, por querer perder alguns quilos ou a barriguinha. Mas, para outras pessoas, a obesidade é um problema de saúde.
Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que, no mundo,

1 bilhão de pessoas estão com sobrepeso. E outros 300 milhões estão obesas. Para
muitas delas, a única solução é a cirurgia bariátrica, um procedimento médico que
revolucionou o tratamento da obesidade, mas que, assim como as dietas em geral,
não faz milagres. A cirurgia é o ponto de partida para uma nova vida, mas seu
sucesso depende da adoção de novos hábitos.
“A cirurgia bariátrica pode ser considerada um divisor de águas”, afirma Páblius
Staduto Braga Silva, médico do esporte do Fleury Medicina e Saúde. Os preparativos para a cirurgia devem ser iniciados cerca de seis meses antes. “O que as
pessoas devem ter em mente é que a transição começa no período pré-operatório,
com uma reeducação alimentar”, explica Karin Serdo Sarkis, nutricionista do
Fleury. Esse processo deve ser realizado por um grupo multidiscplinar que inclui, além do cirurgião, nutricionistas e psicólogos que deverão conscientizar a
pessoa da importância de uma alimentação equilibrada, composta de alimentos
com alto valor nutricional. É importante lembrar também que a cirurgia bariátrica depende da indicação de médicos especialistas e é recomendada para
pessoas com Índice de Massa Corporal (IMC) acima de 40, o que caracteriza a obesidade mórbida. Ela não é indicada para pacientes muito

shutterstock

jovens (com menos de 20 anos) ou muito idosos.
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sua saúde
Uma vez feita a cirurgia, a vida da pessoa passa a ser outra e

Diminuindo peso,
fortalecendo
os ossos

sua dieta, obrigatoriamente, se transforma. O processo inicial
passa pela cicatrização dos pontos e pela adaptação do organismo até chegar à rotina alimentar que deverá ser adotada
dali em diante. Já no pós-operatório, existem várias etapas.

Com a grande mudança de peso advinda
da cirurgia, a pessoa pode sofrer uma perda
de nutrientes e vitaminas, o que talvez
provoque problemas ósseos. Para evitar e
controlar alterações na estrutura do corpo,
é importante realizar exames diagnósticos
por meio da densitometria óssea, que mede
a densidade mineral óssea de acordo com
padrões estabelecidos por idade e sexo.
“O densitômetro tem um limite de peso.
Os modelos mais antigos suportam no
máximo 120 quilos. A máquina nova, que
temos disponível aqui no Fleury, suporta até
200 quilos”, revela Sérgio Maeda, médico do
serviço de Densitometria Óssea do Fleury.

“Atualmente, as etapas variam um pouco em duração e
quantidade de alimentos, porque cada tipo de cirurgia
e cada equipe trabalha com um protocolo diferente”,
explica o cirurgião Martinho Rolfsen, da Sociedade
Brasileira de Cirurgia Metabólica e Bariátrica.
A primeira fase dura de quatro dias a uma
semana. São cortados o açúcar e a gordura, e a
pessoa ingere apenas líquidos claros, como água,
água de coco, chá claro, suco de fruta natural
coado, caldo vegetal sem tempero coado,
e isotônicos, a cada duas horas

ovo, bolacha de água e sal com leite, frutas raspadas ou em creme. Em seguida, mais 15 a 30 dias de purê, creme, mingau e
carnes batidas e desfiadas. “Normalmente se come de três
em três horas, somando cerca de 500 calorias”, afirma
Karin. “Em seguida, a pessoa passa pela etapa da dieta
branda, que sobe para 700 calorias e tem como objetivo
evoluir a alimentação para a consistência normal”, explica. O volume de cada refeição varia de 50 ml a 200
ml, mas ainda sem a presença de especiarias, condimentos fortes, frituras, hortaliças cruas, grãos
e leguminosas, que precisam ser liquidificados e
embutidos para uma boa conservação e absorção.
Passados todos esses períodos, finalmente
chega a fase normal, com a alimentação que
deve ser a regular para a vida da pessoa: 1.000
calorias, incluindo todos os alimentos, refei-

– cerca de 50 ml de cada vez. Na segunda fase,
que dura aproximadamente duas semanas,

ções de três em três horas, ainda em pequenas

acontece a dieta líquida. “São cerca de 300 ca-

porções, com o aumento gradativo da quan-

lorias diárias, administradas em pequenos vo-

tidade. A hidratação também é muito impor-

lumes, ainda sem açúcar, e em seis a oito por-

tante, por isso é recomendável a ingestão de

ções diárias de 60 ml”, explica a nutricionista.

2 litros de água por dia. “As pessoas precisam

Nessa lista, entram leite desnatado e derivados,
líquidos sem gordura, suco natural de frutas peneirado, água sem gás e chá claro, assim como
temperos feitos à base de óleo vegetal, sal, cebola,
alho, tomate ou salsinha.
A terceira fase já é uma transição para a dieta pastosa: durante cerca de uma semana, a pessoa mantém
a dieta líquida, mas acrescenta alimentos como clara de
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A cirurgia não faz
milagres. É preciso que
a pessoa mude seus
hábitos alimentares
e faça atividade física
frequentemente

entender que a cirurgia é uma ferramenta muito importante; é uma ponte para outro estilo de
vida, que deve incluir exercícios e uma mudança
na alimentação”, afirma Rolfsen. Em outras palavras, não existe mágica nem mudanças repentinas.
“A mudança e os benefícios são muito grandes, mas
é preciso que a pessoa se conscientize e mude também”, resume o cirurgião.
SAÚDE EM DIA
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nutrição

S BOR
com saber

a

o percorrer as estantes dos supermer-

De maneira geral, devem-se consumir de cinco a

cados e as bancas das quitandas e fei-

nove porções de carboidratos por dia, em forma de

ras livres, é fácil perceber a variedade

cereais, tubérculos e pães – cada porção equivale,

e diversidade de alimentos disponíveis:

por exemplo, a duas fatias de pão de forma ou duas

enlatados, congelados, frescos, fortificados, orgâ-

colheres de arroz. Todos os dias devem ser consumi-

nicos, desidratados, desnatados, integrais, refina-

dos vegetais, no almoço e no jantar, sejam em forma

dos, processados ou in natura. Opções não faltam;

de saladas cruas ou cozidas, inclusive legumes e fo-

tipos de embalagens, menos ainda. Com rótulos

lhas. É recomendável ingerir também de três a cinco

maiores ou menores, cada um deles parece ter algo

porções de fruta. É preciso consumir leite ou deriva-

essencial a oferecer – e muitos realmente têm. No

dos todos os dias, de preferência desnatados e sem

entanto, é apenas com uma escolha inteligente que

açúcar. As carnes vermelhas devem ser consumidas

conseguimos usar todos esses alimentos a nosso

no máximo três vezes por semana. Na maioria dos

favor – para uma vida melhor, com mais saúde,

dias da semana, é preferível comer peixe ou frango

disposição, energia e bem-estar. Isso porque, da

sem pele. “É importante ressaltar que todos devem

infância à maturidade, nosso organismo precisa

escolher cereais integrais, porque são absorvidos

de um conjunto específico de nutrientes para fun-

mais lentamente, dão sensação de saciedade por

cionar bem tanto física quanto mentalmente.

mais tempo, fornecem mais fibras, têm mais ferro e

As características desse cardápio dependem
bastante da idade da pessoa, de sua altura e de
seu peso, da intensidade e da frequência com

A alimentação
é um dos
pilares da
vida saudável.
Saiba do que
seu organismo
precisa em
cada fase da
vida, para viver
mais e melhor

shutterstock
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o controle da glicemia”, afirma a nutricionista.

que pratica atividades físicas, de seu histórico de

Para as gestantes

saúde e de seu metabolismo – em caso de dú-

Durante a gravidez, a mulher precisa de uma atenção

vidas, um nutricionista sempre pode fornecer

maior com a alimentação, principalmente nas quan-

uma orientação mais personalizada. É importan-

tidades de proteína. É importante ingerir ferro, para

te lembrar que calorias em excesso resultam em

o sangue do bebê, e ácido fólico, para evitar malfor-

acúmulo de gordura e favorecem o surgimento de

mações fetais – em alguns casos, os médicos podem

algumas doenças crônicas. E, do outro lado dessa

indicar suplementação dessas substâncias, até antes

balança, a ingestão insuficiente de calorias gera

da gestação “A partir do primeiro trimestre, é ne-

desnutrição e declínio de crescimento e desen-

cessário avaliar o ganho de peso da gestante. Depen-

volvimento. Mesmo assim, há uma regra geral

dendo desse ganho, pode ser necessária a adequa-

válida para todas as faixas etárias. “A melhor ali-

ção da ingestão calórica”, explica Andrea. Durante a

mentação é aquela com maior variação em rela-

amamentação, o corpo da mulher sofre um aumento

ção aos grupos de alimentos, como carboidratos,

de gasto calórico e necessita também de um acrésci-

proteínas, vegetais, legumes e frutas, que têm fi-

mo de cálcio – aumentando uma porção de leite ou

bras, vitaminas e minerais. Cada grupo da pirâ-

de queijo por dia. É recomendado que a mulher faça

mide alimentar fornece um alimento específico,

de seis a sete refeições pequenas ao longo do dia.

e todos eles são necessários”, explica Andrea Del

30

mais vitaminas do complexo B, além de auxiliarem

Bianco, nutricionista do Fleury Medicina e Saú-

Para a infância

de. “Quanto mais colorido for o prato, mais sau-

Dos 6 meses até 1 ano de idade, o leite materno con-

dável ele será, pois terá nutrientes diferentes.”

tinua sendo importante, mas já é hora de incluir,
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gradativamente, outros alimentos, como frutas, le-

sódio e com poucos nutrientes) e estimular a inges-

vitaminas, como selênio, zinco, cobre, magnésio,

gumes e carnes. A partir dos 3 anos, a criança pas-

tão de cálcio e ferro, por meio do consumo de carne

ferro, betacaroteno e vitamina C para neutrali-

sa por uma diminuição natural do ritmo de cres-

vermelha, cereais matinais enriquecidos e vegetais

zar os efeitos dos radicais livres, que destroem as

cimento e pode perder um pouco o apetite. “Nessa

verde-escuros, como rúcula, espinafre e agrião. Ten-

estruturas celulares”, adverte Andrea. Eles estão

etapa, é importante não forçar a criança a comer,

te manter os horários das refeições, inclua todos os

presentes nas oleaginosas, nos cereais integrais

mas manter uma oferta equilibrada de alimentos”,

grupos de alimentos e evite ao máximo os hambúr-

e nas frutas e vegetais de cor laranja. Quanto à

explica Andrea. Além disso, é a partir dessa idade

gueres com batata frita e refrigerante. Nos intervalos

ingestão hídrica, para saber o grau de desidrata-

que se formam os hábitos alimentares. “A crian-

dos horários de estudo, o melhor lanche é uma barra

ção durante o exercício é indicado se pesar antes e

ça ainda não conhece sal e açúcar e vai aprender o

de cereal, uma fruta ou um biscoito integral.

depois. Se você perde 1 quilo nesse período, deve

que é doce e salgado dependendo da quantidade e

beber 1 litro de líquido, podendo ser água, suco

da frequência com que os pais oferecem”, lembra

Para os adultos

Renata Damião, professora de Nutrição da Univer-

Nessa fase, homens e mulheres precisam prestar

sidade Federal do Triângulo Mineiro.

ainda mais atenção à sua alimentação, suprindo seu

Para as mulheres na menopausa

Ofereça o máximo possível de alimentos variados

organismo com as calorias e todos os nutrientes de

Mulheres na menopausa devem consumir diaria-

para crianças e faça isso várias vezes, com pequenas

que ele necessita – nem mais nem menos. Nessa

mente soja, por causa da isoflavona, uma substância

porções, ao longo do dia. Estabelecer horário para

fase, a quantidade de calorias deve ser ajustada de

que atua como substituto do estrógeno, o hormônio

refeições é outra recomendação dos especialistas.

acordo com as atividades diárias. Segundo Renata,

feminino. Com isso, ele reduz os sintomas da me-

Também é importante não deixar de fora proteínas

o Guia Alimentar para a População Brasileira, re-

nopausa, como sudorese, calores e desconfortos. “O

com alto valor biológico, para garantir o desenvol-

ferência do Ministério da Saúde, faz as seguintes

grão de soja é a melhor opção, consumido em saladas

vimento da criança. Elas são encontradas em car-

recomendações: ingestão de três porções de frutas,

por exemplo. Leite de soja suplementado com cálcio

nes, ovos, leite e derivados – esse último grupo é

três porções de legumes e verduras diariamente e de

também é interessante”, explica Andrea. Para pre-

também fonte importante de cálcio, essencial para a

25 gramas por dia de fibra alimentar, que podem ser

venir a osteoporose, é importante manter o aporte

formação dos ossos e dos dentes.

obtidos com a ingestão de frutas, verduras, legumes

de cálcio – três porções de lácteos – e vitamina D,

e feijão. “Além disso, devemos destacar a ingestão

tomando sol e consumindo lácteos, ovos e peixe.

Para a adolescência

Pessoas com mais de 60 anos também devem passar por avaliação nutricional, porque podem apresentar alterações do paladar, o que, por sua vez,
pode levar à diminuição do apetite. Além disso,
há mudanças no metabolismo. “Com o passar dos
anos, o organismo vai diminuindo sua atividade,
havendo uma redução no metabolismo. Entretanto, essa redução não é tão drástica e não há necessidade de fazer um corte radical na alimentação”,
afirma Renata. Ou seja, a boa alimentação nessa
faixa etária é a alimentação equilibrada, com todos
os grupos alimentares. É importante também que
a pessoa beba bastante água e consuma fibras diariamente, para o bom funcionamento intestinal. É
necessário manter a ingestão de cálcio, ferro, proteína, para ajudar a manutenção da massa muscular, e antioxidantes, para retardar os efeitos do envelhecimento – por meio dos nutrientes presentes
no leite e seus derivados, além de carnes e frutas.

Veja como comer de forma adequada no site:
www.fleury.com.br/Clientes/SaudeDia/
RevistaOnline/

adequada de ferro, encontrado nas carnes vermelhas

Durante a puberdade, com a maturação sexual e o

e folhas escuras, principalmente entre as mulheres,

aumento mais acelerado do crescimento, é impor-

para prevenir a anemia”, ressalta a nutricionista.

tante evitar alimentos fast-food (cheios de gordura e

natural, água de coco ou isotônico.

Para a maturidade

Para quem faz atividade física
Antes do exercício, é interessante comer carboidratos ou uma fruta, porque a glicose da fruta é
absorvida rapidamente e dará energia para a atividade física. Devem-se evitar refeições pesadas
mitos durante a atividade física. Após a prática,
uma refeição leve e completa é indicada, incluindo, por exemplo, pão com peito de peru e queijo,
ou salada com arroz e frango grelhado, ou cereal,

fotos: shutterstock

– o estômago cheio pode provocar náuseas e vô-

iogurte e uma fruta. “Nas refeições cotidianas, é
interessante consumir minerais antioxidantes e
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família

ó
Prepare-se para curtir o

verão
Com a chegada do calor e das férias, é tempo de relaxar
e aproveitar a praia ou a piscina. Mas alguns cuidados
são importantes para evitar problemas de saúde

culos de sol, chapéu na cabeça, biquínis e sungas novas, baldinhos para
as crianças brincarem na areia. E está

Outra queimadura muito comum nessa época é

aberta aquela tão esperada temporada

aquela provocada pelo limão e outras frutas, como

de férias na praia ou na piscina. É época de relaxar,

figo e manga. “O nome técnico é fitofotodermatose.

ler embaixo da sombra de uma árvore, caminhar

Algumas plantas têm uma substância na casca que,

com os pés na água, brincar com os filhos, namorar

sob a luz do sol, sofre uma reação química, tornan-

e deixar, ao menos por alguns dias, todas as preo-

do-se altamente tóxica e provocando queimaduras

cupações do cotidiano de lado. No entanto, as altas

na pele”, explica Luiz Guilherme Martins Castro,

temperaturas e a presença de animais na praia, por

dermatologista do Fleury Medicina e Saúde. O re-

exemplo, favorecem a ocorrência de certos proble-

sultado podem ser manchas e bolhas na pele que,

mas de saúde. Portanto, para não perder nem um

em casos mais graves, deixam marcas que não de-

dia de sol no pronto-socorro ou em repouso dentro

saparecem. A melhor maneira de se prevenir é la-

de casa, é recomendável prestar um pouco de aten-

var sempre as mãos após manipular frutas sob o

ção e tomar alguns cuidados simples.

sol, usando algum tipo de sabão ou detergente, já

O problema mais frequente nas praias e piscinas

que a substância é um pouco gordurosa e não sai

é a queimadura provocada pelo sol. Dependendo

apenas com água. Nas queimaduras provocadas

do grau, pode causar poucos danos ou ser tão in-

por águas-vivas, a principal recomendação é lim-

tensa a ponto de a pessoa precisar ser internada.

par o local afetado com a própria água do mar – a

“As queimaduras se manifestam como uma rea-

água fresca não é indicada porque destrói as células

ção aguda à exposição solar e principalmente à

da água-viva, fazendo com que seja liberado ainda

radiação UVB (ultravioleta B). Podem ir desde um

mais veneno na pele da pessoa.

simples eritema, aquela vermelhidão na pele, até

Além disso, há micoses provocadas por fungos

provocar bolhas”, explica o dermatologista Cás-

que proliferam em ambientes úmidos e quentes.

sio Villaça, professor da Universidade Federal de

Um dos mais comuns, chamado popularmente de

São Paulo (Unifesp). Quando isso ocorre, o me-

pano branco (o nome correto é pitiríase versicolor),

lhor é fazer compressas frias com amido de milho

provoca manchas brancas geralmente nos ombros,

ou passar pomadas com baixas concentrações de

no pescoço e no rosto. Segundo Castro, o mais in-

corticoide, sempre após avaliação médica. Assim,

dicado é trocar a roupa de banho com frequência,

vale mais prevenir a ocorrência dessas queimadu-

evitar ficar muito tempo com biquínis, maiôs e

ras, garantindo uma pele bronzeada e não agredida

sungas úmidos e usar roupas arejadas.

no verão. Para isso, é necessário se proteger do sol

Por fim, para garantir uma temporada tran-

nos horários mais críticos, aplicar protetor solar a

quila no verão, é interessante que os banhistas

cada duas ou três horas e colocar chapéus ou bo-

cheguem da praia e lavem bem o corpo com água

nés, principalmente nas crianças.

e sabonete. “Como as crianças ficam bastante na
areia, elas precisam de uma higiene ainda me-

shutterstock

lhor”, recomenda o dermatologista do Fleury.
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Ouça o podcast “Proteja sua pele para o verão”
no site do Fleury: www.fleury.com.br
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maturidade

v

A vida em sua

plenitude

iver bem, em qualquer etapa da vida,

mas somente com pessoas acima de 60 anos. É uma

significa ter saúde, disposição e energia

oportunidade para manter uma rede social própria

para conviver com amigos e familiares,

e, ao mesmo tempo, despertar o interesse por novas

sentindo-se útil dentro de uma comu-

áreas do conhecimento. Sem contar as viagens em

nidade e realizando atividades que forneçam prazer

grupo, também oferecidas por empresas especiali-

e realização. Crianças precisam dos pais presentes

zadas – em muitas, há programas de intercâmbio

e de estímulos para seu desenvolvimento físico e

similares aos oferecidos para adolescentes.

cognitivo; adolescentes precisam do grupo de ami-

Ao chegar à maturidade, é preciso manter-se
ativo física e mentalmente. Ter amigos, navegar
na internet, fazer ginástica, trabalhar, tudo isso
é permitido e bem-vindo

gos e de apoio para fazerem a transição entre o uni-

Atividade física

verso infantil e o mundo adulto; e adultos precisam

Para ter disposição para tudo isso, no entanto, a prá-

de uma rede social que permeie suas conquistas

tica de atividades físicas é essencial. “A atividade

profissionais e pessoais. Com o passar dos anos,

física é uma das coisas mais importantes. Mesmo

essas necessidades se transformam, mas não aca-

sendo responsável por prevenir doenças e promover

bam; envelhecer bem significa envelhecer integra-

a saúde em qualquer idade, é na maturidade que seus

do, ativo e com autonomia. E, para vivenciar esse

resultados são particularmente transformadores,

amadurecimento de maneira mais colorida e plena,

causando um grande impacto no bem-estar”, expli-

cuidados preventivos com o corpo e a mente são

ca a fisioterapeuta Mônica Perracini, coordenadora

essenciais. “As atividades indicadas para um bom

do Programa de Mestrado em Fisioterapia da Uni-

envelhecimento são aquelas que têm por objetivo

versidade Cidade de São Paulo (Unicid).

a manutenção da autonomia do indivíduo, valori-

Podem ser caminhadas, atividades na água, como

zando a integração com a família e a sociedade. E

natação e hidroginástica, musculação na academia

isso é essencial até o último dia de nossas vidas”,

e dança de salão. Os ganhos vão desde a redução

aponta o geriatra Nelson Carvalhaes Neto, do Fleu-

da gordura corporal e melhora do condicionamento

ry Medicina e Saúde.

cardiovascular até o fortalecimento da musculatura

getty images

Comunicação pela web
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e dos ossos e o resgate da postura e do equilíbrio.
Em meio a essa rotina integrada e ativa, é essen-

Nesse contexto, a internet pode ter um papel essen-

cial não se esquecer do acompanhamento médico

cial. Ao facilitar a comunicação, diminuir as dis-

e da prevenção das disfunções que podem ocorrer

tâncias e colocar a pessoa em contato com filhos e

com o envelhecimento, como problemas nutricio-

netos, além de amigos, novos e antigos, ela diminui

nais e dificuldades com equilíbrio. “A grande inca-

a sensação de isolamento, que pode levar a um qua-

pacidade física sempre foi precedida de uma peque-

dro depressivo, bastante comum nessa faixa etária.

na incapacidade negligenciada pela pessoa e pela

Até mesmo o estímulo intelectual, que a leitura de

família. Se esse déficit funcional for detectado com

notícias e a pesquisa por informações que o com-

antecedência, é mais fácil reverter esse quadro”,

putador permite, traz benefícios para a qualidade de

explica o geriatra. Portanto, é muito importante

vida, estimulando as funções cognitivas, que sofrem

procurar o médico ao menor sinal de que alguma

uma perda natural com o amadurecimento.

coisa não está bem, em vez de achar que isso pode

Outro recurso atraente são as universidades

ser um sinal inevitável do envelhecimento – a me-

abertas para a terceira idade. Geralmente, oferecem

dicina hoje tem recursos para permitir uma quali-

cursos livres, com duração variada, e formam tur-

dade de vida muito melhor do que no passado.
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Empresas investem em ações de promoção de saúde para
oferecer melhor qualidade de vida aos seus funcionários

n

os últimos anos, a valorização do capi-

As ações de promoção de saúde ajudam a evi-

gajamento. Calcula-se que o presenteísmo chega

tegrado que ajuda as companhias a obter resultados

tal humano tornou-se imprescindível e

tar um fenômeno chamado presenteísmo, ou seja,

a custar 7,5 vezes a mais do que a ausência do

efetivos em prevenção de doenças e qualidade de

as empresas começaram a investir em

quando o trabalhador comparece à empresa, mas

funcionário por problemas pessoais ou de saúde.

vida. “As avaliações são customizadas e os progra-

ações de promoção de saúde para ofere-

não consegue produzir. “Além de ser uma das maio-

No entanto, para prevenir esse tipo de situação,

mas são desenvolvidos de acordo com as necessi-

cer melhor qualidade de vida aos seus funcionários.

res causas de prejuízos nas companhias, é difícil de

não basta criar ações sem antes consultar a equi-

dades de cada empresa”, explica Toscano. Além do

“É algo que está sendo tratado como complemento

ser identificado e é subestimado ou desconhecido

pe e descobrir quais são suas reais necessidades.

mapeamento da situação atual de saúde dos funcio-

em vez de benefício no ambiente corporativo”, diz

pelos empregadores”, explica Marcelo Dratcu, es-

“Para ter o resultado esperado, as atividades pre-

nários, o programa procura conscientizá-los sobre

Alexandre Desio Toscano, gerente de Saúde Ocu-

pecialista em Medicina Comportamental.

cisam complementar e não atrapalhar as atribui-

sua saúde, oferece programas modulares conforme

O problema costuma ocorrer com profissionais

ções diárias do trabalho”, ressalta Páblius Stadu-

a necessidade identificada (educação nutricional,

Como estimulam hábitos saudáveis, as iniciati-

estressados e com problemas crônicos de saúde

to Braga Silva, médico do esporte do Fleury. Essa

atividade física e controle de estresse) e integra to-

vas promovem um aumento da produtividade do

que poderiam ser evitados ou controlados. “As

pesquisa deve ser feita pelos setores de Recursos

das as ações de prevenção para garantir resultados

trabalhador e, por consequência, da empresa. “Ao

consequências físicas e emocionais dessa situa-

Humanos e de Saúde Ocupacional da empresa.

efetivos e mensuráveis. “O mais importante é que

apresentar essa nova cultura, a empresa dissemina

ção podem acabar contaminando toda a equipe

Para ajudar as empresas que não possuem um

os gestores se conscientizem de que o bem-estar

a ideia de que uma vida mais feliz e produtiva está

de maneira negativa”, explica Dratcu. E a empre-

setor especializado ou simplesmente não sabem

das pessoas é condição fundamental para garantir

atrelada a hábitos mais saudáveis”, revela Toscano.

sa sente no bolso o resultado dessa falta de en-

por onde começar, o Fleury oferece um serviço in-

a saúde da empresa”, completa Toscano.

pacional do Fleury Medicina e Saúde.
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sustentabilidade

m

ensalmente, José de Sá
se prepara para sair da
rotina diária e fazer algo
diferente. Funcionário

da área de Tecnologia da Informação do

Solidariedade
Assim como José de Sá, milhares de brasileiros
trabalham como voluntários em projetos sociais
e ajudam a construir um país melhor

Fleury Medicina e Saúde, Sá dedica uma
parte do seu tempo ao projeto Gestação,
uma parceria entre o Fleury e o Centro
Assistencial Cruz de Malta, que oferece
apoio pré-natal a grávidas da região do Ja-

riado de São Paulo. O voluntário também

baquara, bairro da zona sul de São Paulo.

deve avaliar se consegue conciliar esse

“Sempre fui muito feliz em minha vida

tipo de trabalho com suas outras ativi-

e acho que assim eu consigo contribuir

dades. “Tem que ser algo prático, perto

para que outras pessoas também experi-

de casa e focada em coisas em que você

mentem a felicidade”, revela.

tenha experiência. Não pode ser algo que

Este não é o primeiro projeto de que

dificulta a vida”, comenta Sá.

Sá participa. “Por algum tempo, tam-

Embora as festas de fim de ano esti-

bém dei aulas de tecnologia da informa-

mulem um maior volume de doação de

ção para crianças da região”, conta, or-

alimentos, brinquedos e ações sociais di-

gulhoso. A dedicação a essas iniciativas

versas, o voluntariado deve ser valoriza-

começou há cerca de oito anos, quando o

do em qualquer época do ano. “É sempre

Fleury decidiu realizar um programa de

uma grande oportunidade para que as

voluntariado empresarial. Na época, a

pessoas reconheçam o seu papel de agen-

empresa mapeou projetos e aplicou pes-

te transformador”, ressalta Silvia. Dados

quisas para descobrir quem estava dis-

do Instituto Brasileiro de Geografia e

posto a ajudar com atividades nas áreas

Estatística (IBGE) mostram que 338 mil

de Educação e Saúde. “Como sei que te-

fundações privadas e associações sem

nho conhecimento, quis contribuir nos

fins lucrativos estavam registradas no

dois campos de atuação”, conta Sá.

Brasil em 2005. A pesquisa apontava que,

“É a satisfação em ajudar o próximo
que faz com que o trabalho voluntário

douglas garcia

Para fazer um trabalho voluntário,
é preciso escolher algo que tenha
a ver com as suas experiências
pessoais e que você possa
conciliar com seu trabalho

das 519.152 pessoas que atuavam nessas
entidades, 53,4% eram voluntários.

valha a pena”, acredita. E ele tem razão.

A especialista explica que esse tipo de

Para serem efetivas, as tarefas escolhi-

ação contribui não só para o desenvolvi-

das devem ser prazerosas; caso contrá-

mento pessoal, mas de toda a sociedade.

rio, elas podem acabar se tornando uma

“O voluntariado ajuda a formar líderes ca-

pesada obrigação. “É preciso muito com-

pazes de construir famílias mais felizes,

prometimento, respeito e empatia para

empresas mais saudáveis, comunidades

ajudar o próximo”, afirma Silvia Maria

mais solidárias, além de contribuir para o

Louzã Naccache, coordenadora de orga-

enfrentamento da exclusão social e para a

nizações sociais do Centro de Volunta-

consolidação da cidadania participativa.”
SAÚDE EM DIA
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Adeus, cigarro

a s ú lt i m a s nov i da de s e m saú de e e x a m e s

O Fleury Medicina e Saúde desenvolveu um projeto
especial para estimular funcionários de empresas que

Campo Belo ganha
unidade do Fleury

desejam abandonar de vez o cigarro. “O principal objetivo
é sensibilizar o fumante, motivando-o a modificar seus
hábitos e a adquirir uma vida mais saudável”, explica Thiago
Pavin, psicólogo do Fleury. O Programa Antitabagismo conta
com uma equipe especializada de médicos, psicólogos e
nutricionistas que utilizam uma abordagem personalizada
e empática para estimular a mudança e prevenir recaídas.
“Exceto nos casos de alta dependência de nicotina, o uso
de cigarro é uma resposta pronta a tensões que a pessoa
enfrenta no dia a dia. Por isso, é importante olhar não só

Em casa

Pensando no bem-estar de todos os
clientes, o Fleury oferece serviços
diferenciados inclusive para quem não
pode ir até uma das unidades.
É o caso da eletroneuromiografia
móvel, exame que auxilia
a investigação de doenças
neuromusculares em pacientes
impossibilitados de locomoção,
especialmente os que estão
internados em Unidades de
Tratamento Intensivo (UTIs). “Muitos
hospitais não dispõem do equipamento
para esse exame. Então, o Fleury criou
o serviço justamente para atender
essas pessoas”, explica Carlos Otto
Heise, neurofisiologista do Fleury.

para o tabagismo em si, mas para o que está em volta dele”,
avalia Pavin. O programa foi desenvolvido para ser aplicado
em diferentes ambientes e pode ser solicitado por empresas.
Para saber mais, entre em contato com nossa Central de

>
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O Fleury Medicina e Saúde

Entre os serviços disponíveis estão os

inaugurou mais uma unidade em São Paulo.

exames laboratoriais, ecocardiograma, holter,

Localizada no bairro do Campo Belo, zona sul,

MAPA, colposcopia, mamografia, exames de

está instalada em um prédio comercial e conta

medicina fetal, raios X, teste ergométrico e

com o diferencial da sinalização bilíngue. A

ultrassonografia. Há estacionamento no local,

decoração ficará por conta das exposições

que é gratuito para os clientes. A unidade fica

itinerantes promovidas pelo Fleury. A primeira

no Campo Belo Medical Center, na Avenida

a passar por lá será “Saúde é movimento?”.

Vereador José Diniz, 3.457, 2o andar.
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douglas garcia

Atendimento ou acesse nosso site: www.fleury.com.br

Precisão no
diagnóstico

A fibrose cística é uma doença
hereditária, que costuma se
manifestar já na infância e pode
causar problemas respiratórios
e gastrointestinais, além de
infertilidade masculina. E, para
ajudar a detectá-la, o Fleury
Medicina e Saúde oferece um
exame chamado pesquisa de
mutações no gene da fibrose
cística (CFTR). “O teste é realizado
para investigar se os sintomas
apresentados pelo cliente estão
mesmo ligados a essa alteração
genética”, explica Cassandra
Corvello, assessora em Genética
Molecular do Fleury. Para tanto, o
Fleury investiga aproximadamente
70 mutações diferentes, 45 a
mais do que institui a norma de
controle internacional do exame.
“A fibrose cística não tem cura,
mas o diagnóstico correto permite
o início precoce do tratamento
e, consequentemente, melhora
a qualidade de vida do paciente”,
conta. O exame pode ser realizado
em qualquer unidade do Fleury.
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Natal sustentável
Qualidade de vida e saúde. Este será o tema principal

época para que as famílias reflitam sobre seus papéis

da decoração que o Fleury Medicina e Saúde preparou

na preservação do meio ambiente. “Existem coisas

Tranquilidade
para as gestantes

para o Natal de 2009. As fachadas das Unidades

que são simples e que qualquer pessoa pode fazer

O Fleury Medicina e Saúde passa a oferecer mais um

Jardim América, Ibirapuera, Paraíso e Itaim, em São

para ter uma festa de Natal sustentável também”,

serviço que trará segurança e tranquilidade às futuras

Paulo, e Leblon, no Rio de Janeiro, receberam grandes

completa. A seguir, algumas dicas:

mamães. O rastreamento combinado de alterações

Papais Noéis de fibra de vibro. Mas não espere ver o

[ ] reutilize enfeites e adornos mais antigos;

cromossômicas, que é composto de exames de sangue

bom velhinho em sua velha forma. O Papai Noel do

[ ] faça convites impressos e embale presentes em

e ultrassonografia fetal, agora pode ser realizado em um

Fleury é bem mais magro e está representado em
cenas práticas de atividade física. A roupa pesada e

único dia. O novo aparelho permite utilizar um modelo

papel reciclável, reutilizado ou com certificação FSC;

preconizado pelo King’s College Hospital, em Londres,

[ ] utilize materiais descartáveis como PET, latas de

vermelha foi substituída por vestimentas esportivas,

alumínio, jornais, revistas, e materiais naturais,

com o nome original de One-Stop Clinic for Assessment

para lembrar a todos que precisamos cuidar de nossa

como sementes, para confeccionar a decoração

of Risk, ou Oscar. “Essa é uma avaliação muito

saúde, especialmente nesse momento de festas. Além

e a própria árvore;

importante para todas as gestantes, especialmente

escolha dos materiais e da iluminação. “Escolhemos
trabalhar com lâmpadas de led, que consomem 80%
a menos de energia do que as luzinhas tradicionais”,
explica Daniel Périgo, gerente de Sustentabilidade
do Fleury. Ele acredita que o Natal pode ser uma boa

naquelas com mais de 35 anos, quando o risco de

[ ] evite o consumismo, o excesso de sacolas plásticas

alterações cromossômicas aumenta”, ressalta Mario

e de embalagens;

Henrique Burlacchini, assessor médico em Medicina

[ ] opte por brinquedos artesanais. Plantas também

Fetal do Fleury. Realizado entre a 11a e 14a semanas de

podem ser bons presentes;

gravidez, o exame consegue detectar 90% dos casos

[ ] mobilize família e vizinhos e faça campanhas em prol

dos mais necessitados.

de síndrome de Down e reduz significativamente a

getty images

disso, a sustentabilidade foi um fator decisivo para a

necessidade de investigação com procedimentos
invasivos, quando o risco não é alto.

douglas garcia

Tecnologia e saúde
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Fachada da Unidade Jardim
América, em São Paulo
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O Fleury passou a oferecer um dos exames
mais modernos na área de oncologia colorretal:
mutação do gene KRAS (lê-se karrás). Este é um
exame realizado tanto na peça cirúrgica, como
em fragmentos de biópsia que foram colhidos
para fazer o diagnóstico do tumor colorretal
primário ou metastático. “Por meio desse teste,
é possível detectar se há uma mutação no gene
KRAS e, com base nessa avaliação, o médico
pode escolher o tratamento mais indicado. Isso
porque, na ausência dessa mutação, o indivíduo
pode responder bem ao tratamento com duas
novas substâncias que inibem a proliferação das
células cancerígenas”, explica Renata Coudry,
assessora médica do Setor de Biologia Molecular
do Fleury. Esse tratamento, segundo Renata,
aumenta a sobrevida dos pacientes com câncer
colorretal metastático.

Melanoma identificado

Para auxiliar o diagnóstico e o acompanhamento
de algumas doenças nas áreas de cardiologia,
neurologia e oncologia, o Fleury Medicina e
Saúde disponibiliza o PET/CT, ou tomografia
por emissão de pósitrons acoplada à tomografia
computadorizada. “Uma das principais indicações
é na avaliação de melanomas, um tipo de câncer
de pele”, explica Gustavo Meirelles, médico
especialista em Medicina Nuclear do Fleury. O
exame auxilia o estabelecimento do prognóstico
da doença, uma vez que é capaz de identificar
precocemente a presença de metástases, mesmo
em locais distantes do tumor original. “E quanto
mais precoces o diagnóstico e o tratamento,
maiores as chances de cura”, ressalta Monica
Stiepcich, patologista do Fleury. O exame pode ser
agendado pela central de atendimento e é realizado
somente na Unidade Paraíso.
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Ouvidos
afiados

Previna-se contra a
gripe H1N1 nas férias

Cuidar da saúde auditiva é fundamental

famílias programam as viagens de férias com destino

para manter a qualidade de vida. E, para

a outros países. No entanto, os cuidados com a saúde
devem ser redobrados para quem vai visitar os Estados
Unidos e os demais lugares que estiverem em outono e

audição, o Fleury dispõe de um amplo

inverno, nesta época do ano. A previsão é a de que haja

conjunto de exames. “A audiometria

um crescimento considerável no número de pessoas

de altas frequências é um método

infectadas pelo vírus H1N1 nessas regiões. “Quando

diagnóstico que avalia a capacidade

as temperaturas estão baixas, as pessoas costumam
ficar mais em ambientes fechados e aglomerados,

auditiva nas frequências mais altas

o que facilita a propagação do vírus”, explica Celso

(sons agudos) e, quando associada

Granato, infectologista do Fleury Medicina e Saúde. As

à audiometria convencional, permite

recomendações mais importantes para a prevenção

mapear todo o órgão da audição

continuam sendo lavar as mãos com água e sabão,
evitar tocar os olhos, a boca e o nariz após contato com

(cóclea)”, explica Adriana Chaves,

superfícies diversas ou com as mãos de outras pessoas,

otorrinolaringologista do Fleury.

não compartilhar objetos de uso pessoal e cobrir a boca

Esse método é ideal para detectar

e o nariz com lenço descartável ao tossir ou espirrar.

shutterstock

auxiliar o diagnóstico de disfunções na

Com a chegada das festas de fim de ano, inúmeras

precocemente problemas de audição
relacionados a processos degenerativos,
como a exposição a ruídos intensos
e o envelhecimento, e ao uso de
medicamentos potencialmente tóxicos
para o sistema auditivo, como alguns
antibióticos e quimioterápicos. “Além
disso, esse exame contribui para a
investigação de pessoas com zumbido
e permite o acompanhamento da
audição naquelas que já apresentam
perdas auditivas ou outros sintomas”,
getty images

explica a médica. O exame é realizado
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exclusivamente na Unidade Paraíso.

SAÚDE EM DIA

Tecnologia e precisão

Sempre buscando oferecer os exames
mais modernos, o Fleury Medicina e Saúde
disponibiliza agora o videoeletroencefalograma,
ou video-EEG, uma evolução do
eletroencefalograma convencional. Indicado
para esclarecer suspeitas de epilepsia, o novo
exame registra, simultaneamente, a atividade
elétrica cerebral e as imagens do paciente, o
qual é filmado enquanto é realizado o exame.
“Com isso, é possível correlacionar o traçado
eletroencefalográfico com o que a pessoa estava
fazendo durante uma crise epiléptica” explica
Luiz Henrique Martins Castro, neurologista do
Fleury. “Em alguns casos, essa análise conjunta
pode auxiliar o médico na escolha do tratamento
mais adequado e na adoção de estratégias que
melhorem significativamente a qualidade de
vida da pessoa”, completa. O exame precisa
ser agendado com antecedência e é realizado
somente na Unidade Paraíso.

Desafio de
conhecimento
Os alunos do sexto ano de Medicina da Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp) foram os vencedores
do V Desafio Fleury de Medicina Diagnóstica.
“Estimulamos a busca pelo conhecimento e a interação
entre os cursos de Medicina de forma saudável e
educativa”, revela Maria Lucia Ferraz, diretora executiva
de Pessoas do Fleury. A vice-campeã foi a Faculdade
de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp) e
o terceiro lugar ficou com a Uninove. Participaram
ainda a Universidade de São Paulo (USP), a Pontifícia
Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas),
a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São
Paulo e a Faculdade de Medicina do ABC.
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“Nasci no Recife,
Pernambuco, e sou o
sétimo de oito irmãos. Desde

Fotos: folhapress

minha história

pequeno, tenho paixão pelas cores. Mas,
como vivíamos de forma muito simples,
tudo que tínhamos era racionado,
inclusive os papéis para desenhar. Então,
eu colocava a minha criatividade em
papelões, calçadas e paredes. Pintava
para trazer luz e cor para minha vida, pois,
como um menino pobre, conheci muito
precocemente o lado sombrio da vida.
Aos 14 anos, consegui uma bolsa de estudos
num dos melhores colégios do Recife.
Nessa época, enxergava a arte como um

hobby, e meu objetivo era ser diplomata
para poder viajar e conhecer o mundo.
Buscando esse sonho, prestei vestibular
para Direito na Universidade Católica do
Recife e, para ganhar um dinheiro, vendia
quadros de naturezas-mortas e cajus
maduros em feiras livres da cidade.
Entretanto, depois de dois anos na faculdade,
decidi seguir meu instinto e minha visão
colorida de mundo. Desisti da diplomacia,
passei a visitar museus com mais

Cores da vida
O artista plástico Romero Britto é
famoso por seus quadros, cheios
de vida, alegria e cores

frequência e a ler livros especializados

cinco continentes, e já expus inclusive no

para obter referências diferentes. Decidi

Louvre, um dos mais famosos do mundo.

passar uma temporada nos Estados

As cores e os temas de minhas telas falam

Unidos. Para sobreviver, pintava quadros

muito por mim. Acredito na felicidade, no

na rua, podava jardins e lavava carros. A

poder da família e na esperança de um

notoriedade veio quando um executivo,

mundo melhor. E são esses os valores que

de uma grande marca de bebidas, viu

eu procuro refletir em meus trabalhos.

meus trabalhos numa galeria de Miami

Enquanto eu conseguir refletir a celebração

e me pediu para criar um desenho para

das pequenas e boas coisas da vida em meus

uma campanha da marca. Do dia para

quadros, continuarei conquistando meu

a noite, minha arte estava estampada

espaço neste mundo tão colorido.”

em todo lugar, e as pessoas começaram
a encomendar quadros. Hoje, minhas
obras estão espalhadas por museus dos

48
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Romero Britto tem 46 anos e vive nos Estados
Unidos. É um dos artistas plásticos brasileiros
mais famosos do mundo.

SAÚDE EM DIA

49

[`X^ejk`Zf

endereços

:IåE @:8 J<< O G<I @ ÜE:@ 8 JJF9I <J8è ;<<HL8 C@ ;8 ;<;<M @ ;8

CXfdfiXmXefXckf[\ld
dfiif%=\c`q#i\jg\`kX[fg\cXZfdle`[X[\#]Xq`X

Unidade Braz Leme
Av. Braz Leme, 1.802 – Santana
* Acesso pela ponte Casa Verde
* Sentido bairro/centro: lado direito
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São Paulo – Capital

Unidade Campo Belo
Av. Vereador José Diniz, 3.457
Unidade Chácara Klabin
Av. Pref. Fábio Prado, 538 – Chácara Klabin
Unidade Higienópolis
Rua Mato Grosso, 306 – 1a sobreloja
Higienópolis
* Localizada no Higienópolis Medical
Center, atrás do Cemitério da Consolação,
altura do no 1.800 da rua da Consolação
Unidade Ibirapuera
Av. República do Líbano, 635 – Ibirapuera
* Próxima ao Monumento às Bandeiras
e ao Parque do Ibirapuera
* Sentido bairro/centro: lado direito
Unidade Itaim
Av. Juscelino Kubitschek, 1.117 – Itaim Bibi
* Próxima à esquina da av. Juscelino
Kubitschek com a rua Atílio Inocenti.
A Unidade fica perto da av. Faria Lima
Unidade Jardim América
Av. Brasil, 1.891 – Jardim América
* Sentido Pinheiros/Ibirapuera: lado direito
* Próxima à rua Gabriel Monteiro da Silva
Unidade Oscar Americano
Rua Eng. Oscar Americano, 163 –
Cidade Jardim
* Saída do túnel Presidente Jânio
Quadros, sentido av. Juscelino
Kubitschek/Morumbi
* Em frente ao parque Alfredo Volpi
Unidade Paraíso
Rua Cincinato Braga, 232 e 282 – Bela Vista
* Paralela à av. Paulista, altura do
no 200 (Hospital Santa Catarina)
* Próxima à estação de metrô Brigadeiro
(Linha 2 – Verde)
unidade Rochaverá-Morumbi
Av. Chucri Zaidan, s/no, Edifício Rochaverá
Corporate Towers – Vila Cordeiro

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

Outros Municípios

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

www.fleury.com.br

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

Outros Estados

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

Atendimento Móvel

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

Central de Atendimento
ao Cliente 24 horas

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

