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O PODER ESTÁ 
NAS TROCAS

Quando mulheres se articulam, uma amplia a força da outra. Foi nessa 
forma de empoderamento que apostamos para a produção da capa des-
ta edição. O que Janaina contou, a repórter Bruna ouviu e teceu em texto; 
o que Janaina tinha para mostrar, Kriz prendeu no tempo da fotografia, 
sobre a qual Carolina e Juliana realçaram em traços o que era essencial. E 
tudo foi para o talentoso olhar de Débora, que alinhavou as páginas que 
chegam para você. Não que Janaina Rueda precisasse, uma vez que ela já 
se mostra pura força e domínio de si. Mas mesmo a Dona Onça, na entre-
vista, demonstra saber do poder das trocas ao relatar seu precioso tra-
balho com as merendeiras  das escolas estaduais paulistas, por exemplo. 

É dessa forma que coletivos femininos se estruturam para melhorar 
a vida de outras mulheres. E é também dando as mãos a outras mu-
lheres – mães, irmãs, amigas – que as pacientes de câncer de mama 
enfrentaram a doença com valentia e hoje podem contar suas histórias 
e inspirar outras tantas. De nossa parte, contribuímos ainda com um 
guia prático para o diagnóstico precoce. No novo mundo do trabalho, 
que se mostra cada vez mais flexível e diverso, é nos vínculos que os 
profissionais constroem caminhos para evoluir. 

No infográfico, contamos como o desequilíbrio hormonal pode nos ti-
rar do controle sobre o próprio corpo e também sobre as emoções. E o 
que fazer quando a idade parece tirar da gente toda autonomia? Depois 
de se voltar para dentro e se conhecer bem, se colocar no mundo. “Não 
se isole”, ensina Maria Célia de Abreu, na seção Entre Aspas. E por fim, 
um lembrete que ela aprovaria: “Nós não paramos de brincar porque en-
velhecemos. Nós envelhecemos porque paramos de brincar”, dizia o dra-
maturgo, romancista, ensaísta e jornalista irlandês George Bernard Shaw. 

Boa leitura!

EDITORIAL

O Fleury investiu no que há de mais moderno em 
Tomografia Computadorizada, o TC Somatom Force.

Imagens com o mínimo de radiação possível;
Tecnologia “freezing motion”, que possibilita a aquisição de imagens 
em respiração livre;
Velocidade de rotação do gantry, que permite maior exatidão na aquisição 
de imagens em movimento, além de favorecer a realização de exames 
em crianças, idosos ou pacientes não colaborativos.

Conheça os diferenciais desse equipamento disponível em 
nossa unidade Fleury Paraíso:
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DRA. BRUNA MARIA 
THOMPSON JACINTO
Doutoranda no Instituto do Câncer do 
Estado de São Paulo (ICESP), pela Universidade 
de São Paulo (USP), é médica do Grupo de 
Diagnóstico em Imagem de Mama do Fleury 
e colabora com a equipe da Revista Fleury nas 
reportagens médicas.

Conheça alguns integrantes da equipe que colaborou com 
texto, fotografi a, arte, ilustração, infografi a e conhecimento 
técnico para esta edição da Revista Fleury.

DÉBORA RUBIN
Jornalista, é autora  dos livros A horta do 
vovô Manduca, O fl orista da web (biografi a de 
Clóvis Sousa, dono da Giuliana Flores), e do 
romance Eu só queria ser uma mulher normal. 
Ela, que assina a matéria sobre trabalho, desde 
2012 faz home offi  ce. Às vezes se transforma 
em nômade digital: coloca o  computador nas 
costas e vai trabalhar de outros lugares.

DÉBORA CASELLA
Formada em Artes Gráfi cas pelo SENAI e em 

Desenho Industrial pela Universidade Mackenzie, 
atua com design gráfi co há 23 anos, tendo como 

uma de suas grandes escolas a Editora Abril, 
onde trabalhou por oito anos em publicações 

como Nova, Claudia, Boa Forma e Quatro 
Rodas. É dela a direção de arte desta edição.

ETHIENE SÁ 
Publicitária, pós-graduada em Gestão 

de Marketing de Serviços pela FAAP, tem mais 
de seis anos dedicados à área de Saúde e é 

responsável pelo Relacionamento Médico do 
Grupo Fleury. Além disso, faz o apoio na pré-

-produção das revistas Fleury e a+SaúdeLazer. 

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

facebook.com/FleuryMedicinaeSaude

youtube.com/FleuryMedicinaeSaude 

twitter.com/fl eury_online

instagram.com/fl eury
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EXCELÊNCIA
“Venho parabenizar o Grupo Fleury 
pela excelência dos serviços prestados 
não só à minha pessoa, mas à minha família. 
A qualidade da medicina diagnóstica 
oferecida vem sendo de suma importância 
na prevenção da nossa saúde.”
Renata Machado Gomide, via Facebook

PROFISSIONALISMO
“Fui ao Fleury fazer meus exames de rotina 
e no mesmo dia fui impactada por um vídeo 
em que reconheci o Dr. Rogério Caldana, que 
me atendeu. Durante o procedimento, já havia 
reconhecido a competência e a empatia dele. 
O vídeo só veio endossar a ótima impressão 
que tive desse ser humano notável.”
San Magalhaes, via Facebook

EXPANSÃO
“O Fleury cresceu muito. Eu levava meu fi lho quando 
pequeno no prédio da Avenida Adolfo Pinheiro. Tenho 
total confi ança e sou grata pelo excelente atendimento.”
Paulete Sanches Galleti, via Facebook

ATENDIMENTO
“Sempre fui bem atendida. As meninas são sempre 
atenciosas. Eu adoro, só tenho que dar os parabéns.”
Flor Stoppa, via Facebook
 

A Unidade 
Paraíso oferece 
atendimento 
completo para 
o cliente



PARA COMEÇAR

UNIDADE 
PARAÍSO  NOVO 

TOMÓGRAFO 
de última geração 

Em um ponto estratégico da cidade, 
a Unidade Paraíso do Fleury fi ca 
próxima tanto do centro velho 
quanto da Avenida Paulista, centro 
fi nanceiro de São Paulo, e tem fácil 
acesso de metrô tanto para quem 
usa a Linha 1 - Azul, pela estação 
Paraíso, como para quem usa 
a Linha 2 - Verde, acesso pelas 
estações Paraíso ou Brigadeiro.
O portfólio de exames disponíveis 
na Unidade é um dos mais 
completos da rede, com 3,5 mil tipos 
diferentes de testes laboratoriais 
em 37 áreas diagnósticas e 590 
variedades de exames de imagem. 
Além disso, possui horários de 
atendimento noturno, toda a gama 
de exames para as mulheres e 
gestantes, centro de vacinação 
adulto e infantil e equipe médica 
altamente especializada, pronta para 
atender quaisquer necessidades dos 
pacientes e de seus acompanhantes. 

PARAÍSO
Rua Cincinato Braga, 282 - Bela Vista
Horário de atendimento*
De segunda a sexta-feira, 
das 6h às 21h
Aos sábados, das 6h às 17h30
Aos domingos, das 6h30 às 12h30
*Para mais informações sobre 
horários de atendimento, consulte a 
Central de Atendimento ao Cliente

A Unidade Paraíso é a primeira do 
Grupo Fleury a contar com o tomógrafo 
Siemens SOMATOM Force, um dos mais 
modernos mundo. O novo aparelho 
é capaz de obter imagens de excelente 
qualidade diagnóstica, de forma muito 
mais rápida e com menor dose de radiação 
do que os tomógrafos convencionais.

PRATICIDADE PERTO 
DO METRÔ
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MAIS RÁPIDO
Crianças, idosos 
e pessoas debilitadas ou 
com condições específi cas 
de saúde podem ter 
difi culdades de se manter 
imóveis ou prender 
a respiração por algum 
tempo para a realização 
do exame. A rapidez 
do novo tomógrafo faz 
com que o exame 
tenha mais chances de 
sucesso na primeira 
tentativa e não precise 
ser repetido. Também 
permite a realização 
de exames cardíacos 
com precisão, mesmo 
em frequência cardíaca 
alta, frequentemente 
dispensando o uso 
de betabloqueadores.

MENOS RADIAÇÃO
“Embora ainda não se 
saiba exatamente qual 
é o efeito biológico da 
radiação de exames 
médicos, presume-se 
que quanto menor a dose 
de radiação utilizada, 
melhor para os pacientes, 
especialmente aqueles 
que necessitam repetir 
exames regularmente. 
Nos tomógrafos 
convencionais, a redução 
da dose de radiação 
utilizada reduz a qualidade 
das imagens obtidas, 
porém no Force isso 
não acontece, pois ele 
tem recursos avançados 
de otimização da 
qualidade das imagens", 
explica Dr. Andrei 
Skromov Albuquerque, 
médico radiologista 
do Grupo Fleury.

MAIS DETALHES
Além disso, o Force  
apresenta dois tubos de 
raio X e dois conjuntos de 
detectores (os tomógrafos 
convencionais têm apenas 
um tubo e um conjunto 
de detectores), o que permite 
analisar as características 
dos tecidos e avaliar a sua 
função. "Por exemplo, 
num caso com suspeita 
de tromboembolismo  
pulmonar, além de identifi car 
a presença do trombo 
nas artérias pulmonares, 
é possível avaliar 
simultaneamente a 
distribuição do sangue pelos 
pulmões, o que aumenta 
a acurácia do método e traz 
informações importantes 
do impacto da embolia no 
funcionamento do sistema”, 
explica Dr. Andrei.

SERVIÇOS DIFERENCIADOS NA UNIDADE PARAÍSO

• Análises clínicas
• Espaço Saúde da Mulher
• Vila da saúde (infantil)
• Exames de imagem, raios X 

e ressonância magnética
• Exames cardiológicos
• Medicina fetal e Gestar 

Fleury

• Atendimento noturno
• Centro de Medicina 

Integrada
• Atendimento aos 

domingos

Mais informações: 
www.fl eury.com.br/unidades
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Centro de 
Infusões
PARA FACILITAR A VIDA DE QUEM 
PRECISA RECEBER MEDICAMENTOS 
POR VIA ENDOVENOSA

O tratamento de doenças autoimunes e inflamatórias 
sistêmicas inclui o uso de medicamentos imunobiológicos 
e agentes farmacológicos que precisam ser administrados 
por meio de injeções subcutâneas ou endovenosas.  
São as chamadas terapias parenterais. Por sua 
complexidade, a aplicação precisa ser feita em serviços 
especializados, seja pela necessidade de sua correta 
administração ou pela possibilidade de eventos adversos. 
O Fleury inaugurou em setembro o Centro de Infusões, 
um serviço especializado, exatamente para atender a essa 
necessidade de seus clientes. “É um avanço na cadeia 
de cuidados, pois resolve o problema de quem não tem 
auxílio profissional em casa ou mesmo de quem não  
conta com nenhum outro tipo de ajuda” explicam Tito 
Melcop, coordenador de geração de valor do Fleury e 
Dr. Alexandre Wagner de Silva de Souza, reumatologista 
do Fleury. Os medicamentos são aplicados na dosagem 
exata e podem também ser manipulados na farmácia das 
unidades. Após a aplicação, o paciente fica em observação 
por um período determinado conforme a medicação, 
recebe um laudo e é liberado após avaliação.

MEDICAMENTOS 
DISPONÍVEIS
• Adalimumabe (Humira®)
• Certolizumabe (Cimzia®)
• Denosumabe (Prolia®)
• Etanercepte (Enbrel®)
• Golimumabe (Simponi®)
• Sekukinumabe (Cosentyx®)
• Tocilizumabe (Actemra®)
• Ácido zoledrônico  
 (Aclasta®)

EM BREVE
• Infliximabe (Remicade®)
• Sacarato de hidróxido  
 férrico (Noripurum)
• Metilprednisolona  
 (Solu-medrol®)
• Vedolizumabe (Entyvio®)
• Abatacept (Orencia®)
• Omalizumabe (Xolair®)
• Belimumabe (Benlysta®)
• Outros

UNIDADE MORUMBI
Avenida Giovanni  

Gronchi, 3.108  
Aplicação de segunda  

a sexta-feira, das 8h às 13h
 

UNIDADE ITAIM
Avenida Pres. Juscelino  

Kubitschek, 1.117
Aplicação às segundas,  

quartas e sextas,  
das 13h às 17h

PARA MAIS  
INFORMAÇÕES  

Consulte a central de 
atendimento, no  

(11) 5035-2121, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h.

SAIBA MAIS EM  
www.fleuryinfusoes.com.br

CHECK-IN DIGITAL 
Mais praticidade nos seus exames
Desde julho deste ano, os clientes podem  
fazer o Check-In Digital no aplicativo  
do Fleury antes mesmo de sair de casa, agilizando  
o atendimento na chegada à unidade

Pelo app,  
é possível  

encaminhar a foto 
do pedido médico, 
da carteirinha do 
convênio e também 
do documento  
de identidade. 
Também é possível 
selecionar unidades, 
dias e horários 
de preferência 
para avaliação da 
disponibilidade  
de agendamento. 

A partir do 
agendamento, 

o cliente recebe  
todo o preparo  
e orientações para  
o seu exame e,  
ao fazer o Check-In 
Digital (disponível 
com 48 horas  
de antecedência  
da data do exame),  
pode receber  
um lembrete no  
dia da realização, 
com avisos  
sobre o tempo 
de deslocamento 
necessário e um  
QR Code.

Ao chegar  
à unidade,  

basta apresentar  
o QR Code no  
totem na entrada  
do laboratório.  
Isso faz com  
que o atendimento  
prévio seja mais 
rápido, apenas 
confirmando  
algumas informações 
e agilizando  
o encaminhamento 
para o exame em si. 

Baixe o aplicativo Fleury Clientes  
e viva essa experiência digital.

Quem não fez  
o Check-In Digital 
em casa pode 
agilizar o processo 
digitalizando  
seus documentos 
no totem de  
leitura de imagens. 
Para as unidades 
em que o  
Check-In Digital 
já está em 
funcionamento,  
o cliente tem 
atendimento  
ágil. Os serviços 
estão disponíveis 
para todos os 
exames, inclusive 
os de análises 
clínicas, em que 
o cliente pode 
informar a data 
e hora na qual 
deseja comparecer 
para a coleta, 
nas unidades 
Alphaville, 
República 
do Líbano I, 
Rochaverá e Villa 
Lobos. Em  
breve, em todas  
unidades Fleury.

1 2 3

10



IS
TO

CK
PH

O
TO

Vacinas
mitos e verdades

VACINA NÃO 
CAUSA A DOENÇA
As vacinas ajudam a 
desenvolver a nossa 
proteção imitando uma 
infecção, mas essa 
“imitação” não causa 
doenças. Elas são feitas 
com microrganismos 
– vírus ou bactérias – 
mortos ou com sua força 
atenuada. Assim, nosso 
sistema imune aprende a 
criar um muro de defesa 
efi caz – já que conheceu o 
invasor quando ele estava 
sem forças. O mal-estar 
que ocorre com algumas 
pessoas depois da vacina 
é só um sinal de que 
nosso sistema imune está 

O Fleury Genômica ampliou sua gama 
de serviços oferecidos aos clientes. Agora, 
qualquer pessoa que queira fazer uma consulta 
de aconselhamento genético pode agendar 
um horário, independentemente de ter 
encaminhamento médico prévio ou do tipo 
de busca que deseje realizar.
Antes o serviço era restrito a algumas 
situações, como as que envolviam exames 
relacionados à gravidez, por exemplo. 
Hoje há mais possibilidades para o cliente 
que quer fazer uma consulta específi ca 
e avaliações pré-testes para direcionar sua 
conduta em relação a alguma doença. 
O serviço é útil principalmente para rastrear 
doenças ligadas a mutações genéticas, como 
os cânceres de mama e de ovário hereditários.
É possível agendar a consulta particular 
com um geneticista e, depois, dependendo da 
avaliação do médico, pode haver a necessidade 
de realizar exames para aprofundamento 
da investigação. Os resultados levam 
de 20 a 90 dias para fi carem prontos.

Fleury amplia
o serviço de  
    aconselhamento    
          genético

As fake news, ou notícias falsas, têm afetado também a área da saúde. Um dos casos mais sensíveis é o das 
vacinas: já dá para sentir os efeitos dos boatos nas campanhas de vacinação deste ano. Por isso, o Ministério da 
Saúde lançou um alerta para que as pessoas não acreditem e não compartilhem ou espalhem informações que 

não venham de fontes confi áveis e ofi ciais. Confi ra alguns fatos fundamentais sobre as vacinas:

funcionando. São 
efeitos adversos leves, 
como os de vários 
remédios que tomamos, 
porém os benefícios 
são bem maiores.

VACINAS SÃO SEGURAS 
A produção de 
vacinas costuma levar 
oito anos ou mais 
para cumprir as fases 
recomendadas pela 
Organização Mundial de 
Saúde. Durantes essas 
fases são realizados 
testes em laboratório, 
com animais e depois em 
humanos voluntários 
para descobrir – e corrigir – 
qualquer problema.

VACINAS NÃO 
CAUSAM AUTISMO  
Infelizmente, essa fake 
news foi difundida após 
um estudo científi co não 
idôneo, comprado 
e bancado por indústrias 
que tinham interesses 
comerciais, e publicado 
no fi m dos anos 1990. 
Os responsáveis foram 
punidos, proibidos de 
exercer a profi ssão e 
o estudo retirado de 
todas as publicações e 
bibliotecas científi cas.

PREVENÇÃO É MELHOR
Qualquer efeito adverso 
é muito menos arriscado 
do que a doença em si: 

catapora, por exemplo, 
tida como inofensiva, 
pode ter complicações 
sérias, principalmente 
em adultos, e algumas 
doenças evitáveis 
por vacina podem causar 
paralisia, defi ciências 
e até óbitos.

VACINAR É UMA 
ATITUDE DE ALTRUÍSMO
Quando você se 
vacina e vacina seus 
fi lhos, protege não só 
a sua família como 
toda a população, que 
terá menos riscos de 
contrair uma doença. 
Há até a possibilidade 
de erradicá-la do mapa.

PARA COMEÇAR

Aconselhamento Genético
UNIDADE ITAIM
Avenida Juscelino 
Kubitschek, 1.117

Horário de atendimento*
Às segundas-feiras, 
das 11h às 16h.

*Para agendamento, 
consulte o Núcleo 
de Atendimento 
Genômica, no telefone 
(11) 3003-5001 ou no 
e-mail genomica@
grupofl eury.com.br
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O mercado de bebidas a base de vegetais tem crescido, seja pela demanda de pessoas que se descobrem alérgicas à 
proteína do leite ou intolerantes à lactose, seja pelas que optam por uma dieta sem — ou com menos — produtos de origem 
animal. Embora o termo leite se refi ra apenas a líquidos que provêm de fêmeas de animais mamíferos, convencionou-se 
chamar também de leite as bebidas feitas à base de soja, arroz, côc o, aveia, amêndoas e outras castanhas. “São alimentos 
com valores e composições nutricionais diferentes, por isso é importante saber que não são substitutos equivalentes”, 
explica Ana Paula Gonçalves, nutricionista do Check-Up Fleury. Seu comportamento em receitas também é diferente em 
termos de consistência e textura, então vale testar as opções antes de preparar o prato para alguma ocasião importante. 

LEITE DE VACA X LEITES VEGETAIS

ESCOLHA CONSCIENTE

• É rico em proteínas (7 g em 200 mL)
• É rico em cálcio (220 mg em 200 ml)
• Tem de 2 a 2,5 g de gordura saturada 

por porção na versão integral
• Para intolerantes à lactose, os sem 

lactose são seguros
• O cálcio do leite de vaca tem 

maior biodisponibilidade, ou seja,
 é absorvido pelo corpo com 
mais facilidade

• São seguros para quem tem alergia à proteína do leite
• Têm boa quantidade de gorduras insaturadas (principalmente 

os à base de castanhas. O de côco tem gordura saturada)
• São seguros para quem tem intolerância à lactose
• Alguns industrializados são enriquecidos com 

cálcio, mas para os feitos em casa as quantidades do 
nutriente são baixas

• Algumas pessoas têm alergia à soja ou 
a castanhas. Nesse caso, as versões de arroz, côco 
ou aveia são mais indicadas
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Um a cada 36 homens 
vai ter câncer de 
próstata durante a vida. 
Segundo dados do 
Instituto Nacional do 
Câncer José Alencar 
Gomes da Silva (Inca), 
são esperados 68 mil 
novos casos em 2018. 
Por sua alta frequência, 
o câncer de próstata 
acaba por assustar mais 
que de fato trazer risco 
de vida aos homens. 
“Costuma-se dizer que 
os homens morrem com 
câncer de próstata, mas 
não por causa dele”, 

explica Dra. Mônica 
Stiepcich, patologista 
do Grupo Fleury. 
O diagnóstico precoce, 
porém, aumenta 
as taxas de cura. 
O rastreamento é 
recomendado dos 45 
aos 75 anos de idade e 
pode ser feito através 
de um exame de 
sangue, o PSA e/ou por 
toque retal anual. Os 
tumores mais agressivos 
podem ser identifi cados 
a partir de novos 
exames moleculares, 
como o Oncotype DX - 

Genomic Prostate 
Cancer (GPS), oferecido 
pelo Fleury. Assim, com 
um diagnóstico mais 
detalhado, é possível 
indicar um tratamento 
defi nitivo, como 
cirurgia ou radioterapia. 
Homens com 
ascendência africana 
ou histórico familiar de 
câncer de próstata 
e de mama têm mais 
chances de desenvolver 
a doença e devem 
fazer acompanhamento 
regular com o médico 
especialista.

Câncer de próstata
O QUE VOCÊ 
PRECISA SABER
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Foi lá que, na adolescência, Janaina Rueda co-
meçou a preparar beirutes para compor a ren-
da de vendedora de sapatos. E é de lá que há 
dez anos ela comanda, com o marido Jefferson 
Rueda, estabelecimentos gastronômicos de 
respeito no centro de São Paulo: o Bar da Dona 
Onça, que serve pratos da culinária brasileira, a 
Casa do Porco, especializada em receitas com 
o suíno, e os vizinhos Hot Pork e Sorveteria do 
Centro, focados em cachorro-quente e sorvete.

PANELAS
FERA NAS

POR BRUNA FONTES    FOTOS KRIZ KNACK
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                           Quem disse que 
          lugar de mulher fazer
                         sucesso não é na cozinha? 



Na cozinha, ela também treinou 2 mil merendeiras de esco-
las estaduais paulistas para servir refeições de verdade a 3,5 
milhões de estudantes. “É disso que eu gosto, de estar entre 
as pessoas”, diz, com o sotaque de paulistana da gema, nas-
cida no Brás e criada na Bela Vista. Mas que não se enganem 
com a simpatia de seu sorriso, franco como seus grandes 
olhos azuis. As manchas de onça tatuadas no braço revelam 
a origem do apelido e a verdadeira natureza de uma mulher 
indomável. “Sempre fui muito livre, ninguém me controla. 
Comigo não tem essa, eu já entro mandando mesmo.”

Olhando para a sua trajetória, você se considera uma 
mulher dona de si?
Nossa, sempre fui dona de mim, desde que me conheço 
por gente. Sou filha de mãe solteira, trabalhadora, então 
desde cedo eu me virava. Minha mãe era hostess no Hip-
popotamus e no Gallery, fui criada muito pela minha avó. 
Quando eu tinha 8, 9 anos, descia sozinha para a quadra da 
Vai-Vai. Era apaixonada pelo samba, pela rua, pelas pesso-
as. Minha mãe saía para trabalhar e eu pulava a janela pra 
ir no Fausto Silva, fui assistente de palco dele no Perdidos 
na noite, ia em show do Legião Urbana. Eu não deixo nin-
guém me controlar, nem o Jefferson, nem mãe, nem vó. 
Eu brigo pelas minhas vontades.

Mas o que era essa vontade toda?
Ah, eu queria ter liberdade de fazer o que eu tinha von-
tade, queria ter autonomia. Eu estudei até a oitava série, 
depois fui trabalhar porque eu queria ter dinheiro, queria 
sair, viver a minha vida. Com 13 anos eu trabalhava em 
uma loja de sapatos, depois vendia beirute e iogurte ao 
mesmo tempo. Eu tinha um fusquinha com uma caixa com 
bijuteria, calcinha, purificador de água, eu vendia tudo. Até 
chocolate e funeral para cachorro eu vendia. A minha fa-
culdade foi essa, a do trabalho mesmo. 

     “Ah, eu queria ter liberdade 
                de fazer o que eu tinha vontade, 
queria ter autonomia.”
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Quando foi que a gastronomia entrou na história?
Na época em que eu vendia bijuteria, comecei a trabalhar 
como corretora de imóveis. O primeiro terreno que eu ven-
di, em Avaré, foi a maior venda da companhia. Ganhei um 
valor que hoje deve ser uns R$ 27 mil, e aí eu quis fazer 
um jantar para comemorar com os meus amigos, porque 
eu sempre fui a cozinheira da turma. Eu queria fazer um 
jantar requintado, então comprei uma revista Gula e vi uns 
vinhos da Toscana, uma carne al brasato, um risoto com 
parmesão, e falei: é isso que eu vou fazer. A gente fez essa 
festa toda em um quarto, cozinha e banheiro, a casa da 
minha avó. Foi um sucesso, todo mundo adorou. Daí mi-
nha mãe perguntou por que eu não começava a vender 
vinho, porque eu sempre gostei de vinho. Peguei a revista, 
anotei todas as importadoras de vinho que tinha no final 
e comecei a mandar currículo. No final, fui chamada pela 
Expand. Depois de um tempo, um headhunter da Pernod 
Ricard me procurou, porque eu não dava chance para eles 
colocarem vinho em lugar nenhum. Fui comandar a equipe 
de promoção e fiquei lá por sete anos. Foi por causa des-
se emprego que eu conheci o Jefferson, que já trabalhava 
como chef. Ele começou a comer minha comida e elogiar, 
dizer que eu cozinhava bem, eu comecei a me meter nos 
planos dele de ter um restaurante, e assim começou tudo.

    “A gente fez essa festa toda 
                em um quarto, cozinha e banheiro, 
a casa da minha avó. Foi um sucesso, 
                todo mundo adorou.”
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Cozinhar é bem diferente de chefiar uma cozinha. Como 
é liderar uma equipe em um ambiente tão masculino?
Nunca achei difícil, porque eu já entrei mandando, isso é 
natural em mim. Eu sempre me posicionei. Uma vez um 
dos cozinheiros mais bacanas que eu tinha estava na linha 
de frente comigo, ficou bravo, esquentou o cabo da frigi-
deira na boca do fogão e virou pra eu pegar. Eu queimei a 
mão, fiquei uma fera. Discutimos e nunca mais aconteceu 
nada assim. Ele continuou trabalhando comigo por muitos 
anos. Eu tenho muito prazer em trabalhar com os homens, 
não tenho problema. Acho que é uma questão de posi-
cionamento. A mulher precisa se impor, mas isso depen-
de da criação. A rua me deixou ligeira. E eu venho de uma 
linhagem de mulheres rebeldes. Minha mãe casou seis 
vezes, punha todos os homens pra correr, sem dó. Minha 
avó também foi mãe solteira, era uma espanhola brava. A 
gente aprende a se defender.

Pensando no projeto com as merendeiras, você acha que 
a cozinha pode empoderar mulheres?
Olha, as cozinheiras do Brasil têm um senso de comunida-
de muito forte. Na cozinha popular, são elas que mandam. 
Entre mais de 2 mil merendeiras de escolas estaduais que 
passaram pelo treinamento, só havia seis homens. Eu quis 
levar para o universo delas as coisas legais que eu aprendi 
no mundo da gastronomia, e rolou muita troca. Antes elas 
só esquentavam enlatado na panela, hoje tem carne, tem 
alho, elas sabem selar. Eu fui uma Janaina antes e outra de-

pois desse projeto. Elas acham que eu empoderei elas, mas 
na verdade foram elas que me empoderaram, me fizeram 
superar limites. Eu tinha medo de cozinhar para muita gen-
te, de não dar certo. Nós tivemos o medo juntas, e juntas 
conseguimos reverter isso. Foi onde eu vi a força da mu-
lher. Hoje posso fazer evento para quantas pessoas quiser, 
porque eu cozinhei para 600 pessoas por dia.

E na outra ponta, como foi lidar com a política?
O maior desafio foi o governo aceitar que elas eram capa-
zes. Eles achavam que as merendeiras não iam querer ter 
todo esse trabalho, que eu não ia ser aceita. Se esse pro-
jeto da merenda escolar deu certo foi porque eu tive 2 mil 
grandes mulheres fazendo com que esse projeto andasse. 
Uma coisa que eu acho horrorosa é que as pessoas pen-
sam que a política se tornou uma coisa que não é para nós. 
Eu acho que todo mundo deveria pegar uma coisa para 
si, até pela troca, para compartilhar. É uma forma cidadã 
de atuar na sociedade. Se você é médico, tem que saber 
da saúde do seu país, se é cozinheiro, da alimentação do 
país. Se do país não dá, da sua cidade, do seu bairro, do seu 
quarteirão. Alguém precisa comer no seu quarteirão? Se 
ninguém se preocupar, fica tudo muito restaurante para a 
elite, nada se faz, nada acontece.         “As cozinheiras do Brasil têm 

um senso de comunidade muito forte. 
           Na cozinha popular, são elas que mandam.”



SAÚDE E SEXUALIDADE
O objetivo do Coletivo Feminista de Saú-
de e Sexualidade, quando foi fundado, 
em 1981, era a luta das mulheres por seus 
direitos sexuais, reprodutivos e de saúde. 
Para isso, elas oferecem atendimentos 
médicos de diversas especialidades, psi-
cológicos e assessoria jurídica. É propondo 
a reflexão sobre o próprio corpo, sua saú-
de e seus direitos que o Coletivo atua poli-
ticamente.  www.mulheres.org.br

MATERNIDADE
A proposta do Grupo de Apoio à Ma-
ternidade Ativa (Gama) é conscientizar 
gestantes e profissionais de saúde sobre 
parto humanizado, amamentação e ma-
ternidade. Oferece cursos, encontros, es-
paço para debates e cursos para gestan-
tes e profissionais da saúde, além de aulas 
de ioga e muita informação sobre mater-
nidade. www.maternidadeativa.com.br

JORNALISMO
A revista digital AzMina aborda temas que 
não aparecem em outras publicações des-
tinadas a mulheres, sem medo da polêmi-
ca. De beleza a política e discussões sobre 
o aborto, o conteúdo é feito de forma cola-
borativa e sempre gratuito. azmina.com.br

CULTURA AFRO
O Ilú Obá de Mim – Educação Cultura e 
Arte Negra tem como missão preservar 
e divulgar a cultura negra. Seu braço mais 
conhecido é o Bloco Afro Ilú Oba De Min, 
composto exclusivamente por mulheres 
nos tambores, e que, desde 2005, marca 
sua presença nas ruas de São Paulo no 
Carnaval celebrando a cultura afro-brasi-
leira e a atuação das mulheres na socieda-
de. www.iluobademin.com.br

ADOLESCÊNCIA
A revista online Capitolina fala com 
garotas adolescentes, com a proposta 
de representar toda a sua diversidade 
em termos de classe social, orientação 
sexual, aparência física, identidade de 
gênero ou qualquer outra forma de inte-
resse. O conteúdo é escrito, ilustrado, fo-
tografado e tem curadoria de colabora-
doras tão diversas quanto é a proposta da 
revista. www.revistacapitolina.com.br

EMPREENDEDORISMO
A Rede Mulher Empreendedora (RME) 
foi a primeira plataforma de apoio ao em-
preendedorismo feminino do Brasil, fun-
dada em 2010. Oferece conteúdo, notícias, 
cursos e parcerias com foco na indepen-
dência financeira e no poder de decisão 
das mulheres nos negócios. O Instituto 
Rede Mulher Empreendedora, vertente 
social da RME, atende mulheres em situa-
ção de vulnerabilidade. http://rme.net.br

COMBATE À VIOLÊNCIA
A ONG Artemis busca, desde 2013, a pro-
moção da autonomia feminina e preven-
ção e erradicação de todas as formas de 
violência contra as mulheres. É uma boa 
fonte de dados e também de conteúdo 
para batalhas relativas aos direitos das 
mulheres, além de oferecer atividades cul-
turais. www.artemis.org.br

NEGRITUDE
O Instituto da Mulher Negra - Geledés 
foi criado em 1988, na marca da efemé-
ride dos cem anos da abolição da escra-
vidão no Brasil. A missão da organização 
é a luta contra o racismo e o sexismo                                  
e a busca pela valorização e promoção das 
mulheres negras. www.geledes.org.br

MULHERES: substantivofeminino

Quando uma 
mulher apoia 
a outra, todas 
ficam mais fortes. 
É por meio de 
coletivos que 
mulheres mudam 
as vidas umas das 
outras. Conheça 
oito deles.
POR CÍNTIA MARCUCCI

coletivo

Para conhecer o utros coletivos, visite o site 
do Mamu, um mapa nacional e colaborativo de 
coletivos de mulheres, em mamu.net.br.
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Menos contratos, 
mais flexibilidade 
de horário, menos 
pressão de chefe 
e mais autonomia. 
O mundo do trabalho 
está mudando 
(de novo), mas nem 
tudo são flores 
nesse novo caminho
POR DÉBORA RUBIN    
FOTOS FLÁVIO SANTANA

Não precisou de muito tempo no mercado de 
trabalho tradicional para Karina Ruiz Cardoso, 
30 anos, designer, perceber o que queria da vida: 
ser livre. No jargão contemporâneo, isso significa 
que ela desejava se tornar uma nômade digital. 
Depois de cinco anos exaustivos em uma agência 
de publicidade, economizou dinheiro e pediu as 
contas. “Nunca vi sentido em trabalhar onze me-
ses para só ter um de férias – quando eu ia con-
seguir conhecer todos os países que eu queria?”, 
conta, sobre seus questionamentos. Em junho 
de 2017, foi para Portugal, o ponto de partida de 
uma viagem por 21 países, incluindo a Tailândia – 
paraíso dos nômades digitais do mundo por seu 
baixo custo de vida, belas paisagens e internet boa. trabalho

FORMAS

NOVAS

de

Karina viajou o 
mundo como 
nômade digital e 
hoje trabalha em 
casa ou em cafés 
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Um ano depois, Karina percebeu que quase não tinha tido trabalho no período, 
gastara todo o dinheiro economizado e precisava voltar e recomeçar. De volta 
ao Brasil, encontrou uma terceira via e, hoje, trabalha como prestadora de ser-
viços, em home office (trabalhando de casa). Para ser, de fato, uma nômade 
digital, Karina percebeu que precisaria passar mais tempo em um só lugar, ter 
uma estrutura mínima de trabalho, rotina, lugares e rostos conhecidos. 

 A arquiteta Silvia Arruda, trinta anos mais velha e com mais bagagem nas 
costas, entendeu que para ser nômade digital não é necessário sair pelo mundo 
com uma mochila e um computador. Em 1999, ela saiu da bem-sucedida em-
presa de móveis que tinha aberto com a família. “Tinha virado uma burocrata, 
pagadora de contas”, diz. Especializou-se em cenografia e, desde então, presta 
serviços como autônoma. Chegou a ter escritório, mas os custos fixos não justi-
ficavam o espaço. A arquiteta radicalizou e virou nômade. Hoje trabalha de casa, 
no café da esquina, em qualquer Sesc (organização para a qual presta bastante 
serviço), e até do espaço que o Google oferece para trabalhadores como ela. 

Karina e Silvia fazem parte de uma tendência mundial, a dos trabalhadores 
sem emprego e local fixo de trabalho. Com a internet, para muitas profissões, 
passou a não fazer mais sentido estar preso a uma mesa, dentro de um escritório. 
De acordo com uma pesquisa feita pela plataforma Fiverr, uma empresa global 
que oferece serviços de freelancers do mundo todo, 80% das pessoas que traba-
lham de forma remota dizem que querem continuar assim para sempre. Mais da 
metade (58%) acredita que a maior vantagem em ser autônomo é a flexibilidade: 
poder trabalhar quando se sente mais produtivo. Liberdade, conveniência, pro-
dutividade, redução de custos são outros fatores citados.

MAIS AUTONOMIA NO EMPREGO FIXO
Até mesmo quem ainda pertence ao modelo 
convencional de trabalho vem experimentando 
novas formas de trabalhar. Carla Ione Zanoce-
lo Martins da Silva, de 47 anos, está na mesma 
empresa, desde 2001, onde entrou como ana-
lista de sistemas júnior. Três anos depois, ela 
engravidou e, ao mesmo tempo, o marido foi 
transferido para Brasília. Ela não teve dúvidas e 
pediu as contas. Para sua surpresa, a empresa 
ofereceu outra solução: trabalhar em esque-
ma de home office em Brasília. “Comecei a dar 
suporte de casa e a viajar para atender alguns 
clientes, como já fazia antes”, conta. 

Cinco anos depois, o marido foi transferido 
de novo, desta vez para o Rio de Janeiro, mas 
ela preferiu voltar para São Paulo, onde foi pro-
movida a gerente. Seu tipo de contrato mudou 
de CLT para Pessoa Jurídica (PJ) – mas com di-
reito a férias e 13º, que ela conseguiu negociar. 
“Hoje, home office para minha função é mui-
to complicado porque tenho muitas reuniões, 
mas quando preciso focar, posso trabalhar de 
casa”, diz Carla. E, depois da experiência dela 
em Brasília, outros funcionários da empre-
sa passaram a fazer home office também.

Dar certo 
ou errado 
só depende 
da gente.”
Luiz Carlos Pires

Luiz trocou a 
carreira em um 
grande banco 
pela gestão 
horizontal de 
uma startup. 

Carla, depois 
de trabalhar  
a distância por 
oferta da empresa, 
voltou ao 
escritório e faz 
home offi  ce 
quando precisa 
se concentrar. 
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Luiz Carlos Pires, de 31 anos, também deixou para trás 
a vida CLT, mas não o emprego fixo. Após treze anos 
em um dos maiores bancos do país, onde se tornou 
chefe bem jovem, Luiz percebeu que seu tempo ali ti-
nha se esgotado. Para ter uma ideia ouvida, era preciso 
passar por tantas esferas hierárquicas e burocráticas 
que o então gerente de marketing não via mais sentido 
naquilo. Aceitou o convite de uma startup da mesma 
área em que ele já trabalhava, mas com um frescor que 
ele ainda não conhecia. A transição não foi tão simples: 
Luiz chegou a ter crises de ansiedade, medo de estar 
trocando o certo pelo duvi doso, e foi questionado por 
algumas pessoas, mas sabia que o novo trabalho tinha 
mais a ver com seu estilo de vida. “Aqui, dar certo ou 
errado só depende da gente”, afirma Luiz. A equipe au-
tônoma, com uma gestão mais horizontal, onde todos 
participam, o enche de energia para tocar o dia a dia. 

LIVRES, SOLTOS E SOBRECARREGADOS
A revolução digital, ainda em curso, está moldando as 
relações trabalhistas: de um lado, empresas enxugam 
quadros e gastos, de outro, os trabalhadores têm roti-
nas mais flexíveis. Na avaliação do professor Giovanni 
Alves, do departamento de Sociologia e Antropologia 
da Unesp, em Marília (SP), esse novo modelo incor-
pora, com mais desenvoltura, a ideia do empreende-
dorismo. “Ao exercerem uma atividade laboral com 
maior componente imaterial (conhecimento), e terem 
autonomia no processo de trabalho, novos trabalha-
dores cultivam a ideia de patrões de si mesmo”, diz. 

Por outro lado, esse trabalhador do novo milênio 
está completamente só – não apenas literalmente fa-
lando (queixa de 30% dos entrevistados da pesquisa Fi-
verr, que sentem falta de comunidade e sentem a soli-
dão) como em suas queixas, demandas e direitos. A ilu-
são de autonomia desaparece quando percebem que, 
muitas vezes, não há muita margem de negociação 
para o que fazem. “Executam seu trabalho de modo 
autônomo, é claro, mas delimitado por prescrições 
dadas do contratante, a empresa”, lembra o professor. 
Muitos autônomos se veem em jornadas às vezes mais 
estressantes que as convencionais. Silvia Arruda sabe o 
que é isso. “Faz dez anos que não consigo tirar férias 
por mais de duas semanas, tempo insuficiente para ca-
beça e corpo descansarem”, lamenta Silvia, que agora, 
para os 60 anos, planeja mais uma transição de carrei-
ra: quer fazer mestrado e dar aulas. 

O fato é que a flexibilização veio para ficar, e o tra-
balhador pode se beneficiar disso em muitos aspectos, 
mas desde que desenvolva uma consciência dos seus 
limites pessoais – do tempo de sua jornada ao valor do 
seu trabalho. E novas formas de organização em tor-
no das relações trabalhistas terão de surgir para que o 
desequilíbrio – e a solidão – não sejam tão grandes. 

Faz dez anos 
que não consigo 
tirar férias por 
mais de duas 
semanas, tempo 
insuficiente para 
cabeça e corpo 
descansarem.”
Silvia Arruda

Silvia encontrou 
a liberdade 
e o revés 
do trabalho 
autônomo 
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Nada mais verdadeiro. Quando forjado, há cer-
ca de 130 mil anos, o ser humano vivia às voltas 
com doenças e com predadores à espreita. Os 
mais sortudos chegavam aos 30 anos, apontam 
estudos paleontológicos. Com o desenvolvimen-
to da espécie e as importantes revoluções (cog-
nitiva, agrícola, industrial e científica) realizadas 
pelo homem, nos tornamos mais sábios, inova-
dores, fortes, resistentes e... envelhecemos. Em 
1900, a expectativa de vida média do brasileiro 
era de 33 anos. Hoje, é mais do que o dobro.

Já o interesse por estudos do envelheci-
mento, em qualquer campo das ciências, tem 
poucas décadas. “Quando saí da faculdade, por 
exemplo, não se falava no assunto”, relembra 
Maria Célia, graduada na primeira turma de 
Psicologia da Pontifícia Universidade de São 
Paulo (PUC-SP), em 1968. “É preciso quebrar o 
preconceito sobre o tema e os velhos”, avalia.

ENVELHECER É INEVITÁVEL. 
MAS AINDA PODEMOS ESCOLHER 

ENTRE DIFERENTES CAMINHOS 
PARA ESSE PERCURSO SEM 

VOLTA. SEGUNDO A PSICÓLOGA 
MARIA CÉLIA DE ABREU, QUEM 
SE EMPODERA DA VIDA TRAÇA 

UMA ROTA MUITO MAIS SUAVE E 
PRAZEROSA ATÉ O FIM

Uma busca rápida na internet sobre frases re-
lacionadas a envelhecimento leva a uma penca 
de citações. Há mensagens engraçadas, moti-
vacionais, alegres, empolgantes, tristes, alar-
mantes... categóricas. De Platão a Confúcio, 
de Bertrand Russell a David Bowie, quase todo 
mundo, ao chegar à tenra idade, quer palpitar 
sobre o tema. Seria medo (proximidade) da 
morte, solidão, saudosismo, tédio, ociosidade?

Com a psicóloga paulistana Maria Célia de 
Abreu não foi nenhuma das opções anteriores. 
“Tive uma menopausa precoce e, aos 47 anos, 
comecei a pensar na minha velhice”, conta Ma-
ria Célia. “Passei a pesquisar e descobri duas 
coisas: era uma área de estudo rica e ampla, 
mas cercada de ignorância e preconceitos”, 
completa, com um senhor paradoxo: “De certa 
forma, ser velho é uma coisa nova”. 

A discriminação a que se refere a especialis-
ta tem muita relação com o mundo moderno 
capitalista, que exige agilidade e, sobretudo, 
produtividade. Com a barreira da idade, que 
naturalmente traz limitações físicas, o idoso 
foi sendo marginalizado. Antes fonte de sabe-
doria, tornou-se em muitos casos dependente 
financeira, emocional e socialmente de filhos e 
parentes. Virou um estorvo. Será?

Aos 73 anos, ainda ativa em seu consultório, 
dando palestras e participando de grupos de es-
tudos, Maria Célia é prova viva de que a sentença 
acima não precisa ser verdadeira. O mesmo vale 
para seu marido, o dramaturgo Silvio de Abreu, 
que, prestes a completar 76 anos, comanda a área 
de dramaturgia da TV Globo. “Estudos preveem 
que a chamada terceira idade representará 30% 
da população em 2040. Somos numericamente 
significativos e, muito em função disso, o pre-
conceito gradualmente está diminuindo”, avalia.

O tetet meme pmpm opop po po apap sasa ssss asas o tetet meme pmpm opop vovov aoao
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O mesmo mundo capitalista é, agora, um alia-
do importante. “Vale quem produz, mas é muito 
importante também quem consome, e o velho 
consome bastante. Muitas empresas já percebe-
ram o imenso potencial desse mercado. O Estatuto 
da Terceira Idade é outro claro avanço”, acrescenta.

E na rotina, o que mais o velho pode fazer? “Par-
ticipe de grupos de estudos, vá aprender uma língua 
estrangeira, faça aulas de dança ou crie um hobby. 
Não existe cérebro parado. Ele anda para frente ou 
regride. Não se isole do mundo”, afirma. “Entenda 
que você está na melhor fase da vida, e com tempo 
de sobra para devolver para a sociedade tudo que 
ela lhe proporcionou. Candidate-se para ser síndi-
co do prédio, faça trabalhos voluntários. Na esfera 
profissional, abra uma consultoria”, recomenda. 

Maria Célia de Abreu: nascida 
em São Paulo, em 1944, integrou 

a primeira turma de Psicologia 
da antiga Faculdade São Bento, 

incorporada pela Pontifícia 
Universidade Católica de São 

Paulo (PUC-SP). Lá, deu aulas 
por mais de duas décadas e 

completou mestrado e doutorado. 
Psicoterapeuta, clinicou por quase 

30 anos. Fundou o Instituto para 
o Desenvolvimento Educacional, 

Artístico e Científico (Ideac), 
dedicado à psicologia do 

envelhecimento. Tem mais de dez 
livros sobre o tema; o último 

é Velhice, uma nova passagem.
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AUTOCONHECIMENTO PARA EMPODERAR 
Para ela, o velho (“Prefiro esse termo a qualquer 
outro”, ressalta) precisa se empoderar. “Isso tanto no 
campo individual quanto no coletivo”, explica Maria 
Célia. “O idoso precisa se entender melhor, saber 
seus limites e pontos fortes. Só quem se conhece 
pode ter poder sobre si mesmo”, ensina. “E precisa 
assumir seu lugar na sociedade, para ter voz, inter-
vir e controlar as situações que o cerca”, completa.
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    C O N H E Ç A  U M  N O V O  C O N C E I T O

D E  R E S I D E N C I A L  PA R A  I D O S O S

Campo Belo -  Higienópolis - Ipiranga 
Jardins - Tatuapé - Villa Lobos
Agende a sua visita.

( 1 1 ) 2 5 0 0 - 0 8 0 0
www.coraresidencial.com.br

Médicos, enfermeiros, nutricionistas e profissionais de saúde especializados.

Seis refeições diárias. Um cardápio balanceado preparado por nutricionistas.

Duas atividades diárias para socialização.

Suítes individuais, duplas e triplas, com todo o conforto e segurança.

Infraestrutura construída especialmente para o bem-estar do idoso.

Conforto e cuidado para que cada residente se sinta em casa.

ISSO É CORA!
• Segurança • Cuidado • Conforto • Bem-estar 

P O R  Q U E
E S C O L H E R
A  C O R A ? 

A Cora é um residencial idealizado e construído 

especialmente para que os idosos possam viver ou 

passar uma temporada. Além de contar com espaços que 

garantem a melhor mobilidade e segurança, seu familiar 

aproveita atividades diárias voltadas para a socialização 

e o desenvolvimento físico, sempre acompanhado por 

profissionais com vasta experiência com idosos.



Quando os 
HORMÔNIOS 
saem do controle

EM E XCESSO QUANDO FALTA

PRODUÇ ÃO DE HORMÔNIO 

Fontes: Dr. José Viana Lima Junior, endocrinologista 
e médico assessor da área de Endocrinologia do Fleury 
e Dra. Rosa Paula Mello Biscolla, endocrinologista 
e médica assessora da área de Endocrinologia do Fleury.
Infográfico e ilustração: Bruna Fontes e Estúdio Nono.

1. CICLO 
NATURAL
A produção dos 
hormônios acontece 
nas glândulas a 
partir de proteínas, 
aminoácidos a até do 
colesterol. Lançados 
na corrente sanguínea, 
eles se encaminham 
para o órgão em que 
devem atuar.

2. O QUE PODE 
DESEQUILIBRAR
O excesso ou falta 
de hormônios 
podem ser causados por 
doenças autoimunes, 
genéticas ou quando 
as glândulas trabalham 
mais ou menos.

3. QUANDO 
TUDO SE 
ALTERA 

4. COMO 
DETECTAR 
Os sintomas das 
alterações endócrinas 
podem ser confundidos 
com alguns sintomas 
apresentados no dia 
a dia pelo indivíduo 
saudável. Na presença 
de algum deles, 
deve-se procurar um 
endocrinologista, que, 
após consulta médica, 
se necessário, solicitará 
exames específicos 
para avaliar alguma 
alteração hormonal. 

Eles têm mais infl uência na nossa qualidade 
de vida do que imaginamos, pois o 
sistema endócrino, que os produz, é um 
dos responsáveis pelo controle do nosso 
metabolismo. Por isso, quando sua produção 
se desregula, coisas estranhas acontecem

T3 E T4
TIROIDE

 E M E XC E S S O
O hipertireoidismo acelera 
o metabolismo, causa palpitação, 
muito calor, insônia, sudorese, 
disfunção menstrual, perda 
de peso, hiperdefecação, 
e pode até simular um quadro 
psiquiátrico de ansiedade.

 Q U A N D O FA LTA
O hipotireoidismo causa ganho 
de peso, desânimo, inchaço, 
constipação intestinal, intolerância 
ao frio, disfunção menstrual, 
unhas quebradiças e queda de 
cabelo, e as pessoas tendem 
a ficar mais deprimidas. 

INSULINA
PÂNCREAS

 E M E XC E S S O
A hipoglicemia causa 
palpitação, mal-estar, 
sudorese e taquicardia, 
sintomas que melhoram 
após alimentação.

 Q U A N D O FA LTA
A hiperglicemia ou o 
diabetes causados pela 
falta ou alteração da 
insulina podem estar 
associados à hipertensão, 
dislipidemia e às doenças 
cardiovasculares.

CORTISOL
ADRENAL

 E M E XC E S S O
A síndrome 
de Cushing causa 
um ganho excessivo 
de peso, diabetes, 
hipertensão, 
disfunção menstrual 
e leva a quadros 
de depressão, 
ansiedade ou até a 
um estado psicótico.

ANDROGÊNIO 
OVÁRIO OU TESTÍCULO

 E M E XC E S S O
O excesso de 
andrógenos pode levar 
a irregularidade na 
menstruação, aumento na 
quantidade de pelos, acne, 
queda de cabelo e, em 
alguns casos, dificuldade 
de engravidar.

ESTROGÊNIO 
OVÁRIO

 Q U A N D O FA LTA
Quando a mulher 
chega à menopausa, 
que é marcada por uma 
redução na produção 
de estrogênio, podem 
ocorrer fogachos, 
sudorese, alteração 
do sono, alteração do 
humor. A diminuição 
do estrógeno pode 
levar à perda de massa 
óssea e aumentar 
o risco de fraturas. 

PTH 
PARATIROIDE

 E M E XC E S S O
Eleva os níveis 
de cálcio no sangue, 
levando a desidratação 
(o que aumenta 
a sede), mudança 
de humor, formação 
de cálculos renais 
e perda de massa 
óssea (resultando 
em osteopenia 
e osteoporose).

INFOGRÁFICO



Emmanuele recebeu seu diagnóstico aos 29 anos de idade, quando tudo parecia 
encaminhado em sua vida: trabalho, um bom relacionamento, amigos e familiares 
sempre por perto. Para Andrea, ele chegou aos 48, em um momento em que suas 
filhas cresciam e sua vida pessoal e profissional fluía tranquilamente. Cecilia tinha 
36, havia acabado de se casar e estava cheia de planos e sonhos. Regiane, 24, notou 
um caroço no seio às vésperas do Natal e um mês depois soube do que se tratava.

Quatro mulheres com perfis e histórias bem diferentes, mas com uma força que 
as une: elas venceram o câncer de mama movidas por muito otimismo, apoio dos 
amigos, da família e dos colegas, mas, principalmente, por amor a si mesmas. Em-
manuele, Andrea, Cecilia e Regiane são os rostos da campanha Vem ser Rosa Fleury. 
A seguir, contaremos suas batalhas e vitórias, que hoje servem de inspiração e cui-
dado para tantas outras mulheres em todo o Brasil. 

Conheça a história de superação das protagonistas 
da campanha Vem Ser Rosa, do Fleury
POR ANA KARLA RODRIGUES FOTOS HANNA VADASZ

Histórias de cura,

histórias quecuram
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Foi o massagista de Andrea que, há três anos, no-
tou a presença de um pequeno caroço na axila di-
reita da dentista. “Achei que era um gânglio, uma 
coisa simples”, lembra. Seis meses depois, o gine-
cologista fez o diagnóstico numa consulta de rotina, 
de posse da mamografia. Foi tudo muito rápido: em 
menos de uma semana, Andrea foi encaminhada 
a um mastologista e a um oncologista, e teve que 
fazer uma cirurgia para retirar o quadrante do seio 
direito, porque havia sofrido metástase. “Em pouco 
 tempo minha vida mudou totalmente, mas eu não 
perdi a fé de que tudo ficaria bem”, recorda. 

Durante o tratamento, que durou um ano e meio e 
incluiu quimio e radioterapia, Andrea continuou tra-
balhando. “Além da minha família, meu trabalho foi 
fundamental”, conta ela, que é mãe de duas jovens 
de 23 e 16 anos, a quem tentou proteger de qualquer 
sofrimento. “Eu chorava sozinha no banheiro, mas 
não queria passar nenhum sentimento ruim para 
elas, nem que elas pensassem que eu estava sofren-
do de uma doença fatal”, conta. Nos primeiros dias 
da quimio, quando o cabelo começa a cair, Nina de-
cidiu raspar a cabeça junto com a mãe. “Ela foi muito 
companheira e carinhosa. Não saía de perto de mim, 
me ajudava com tudo.” 

Havia momentos tristes, outros tranquilos ou, 
ainda, desanimadores. Mas ela abraçou o pensa-
mento positivo. “Tentei treinar meu pensamento. A 
cabeça tem de entender o que está acontecendo e 
nos ajudar.” Quando, durante a quimioterapia, An-
drea teve de passar por uma segunda cirurgia, desta 
vez para a retirada do útero e do ovário, ela não se 
abalou, acreditando que a cura estava próxima. 

Hoje, Andrea segue sua vida normal. Voltou a fa-
zer as coisas de que mais gosta, como dar longas 
caminhadas no parque, o que no tratamento era im-
possível. “A radioterapia rouba todo o nosso ânimo. 
Eu tentava sair para andar, mas dava uma pequena 
volta e já me sentia muito fraca”, relembra. Voltou 
ao peso de antes da doença – engordou durante o 
tratamento, devido à cortisona – e sente-se ótima.

Era véspera de Natal e a bióloga e professora de balé Regiane estava 
se arrumando para a ceia com a família. A jovem (de então 24 anos) 
sentiu um carocinho no seio esquerdo e chamou a mãe e a irmã para 
verem. Todas  acharam que era algum gânglio inflamado ou outra 
reação normal do corpo. Um mês depois, um ultrassom de mamas 
levantou a suspeita do tumor, mas o ginecologista descartou o câncer, 
até que Regiane e a mãe decidiram procurar o especialista que cuidara 
da doença da avó materna cinco anos antes. Encaminhada por ele a 
uma oncologista, Regiane fez um preparo prévio para reduzir o tumor 
antes de retirá-lo cirurgicamente. 

A cirurgia correu bem e ela seguiu sua rotina. Nessa época, ela, que 
é bióloga de formação, dava aulas de balé e estudava para se formar 
bailarina clássica. Uma de suas alunas perguntou o porquê dela usar 
um lenço. Regiane explicou que estava doente, e que essa doença 
fazia os cabelos caírem. A menina pediu então para que ela tirasse a 
peça, acariciou sua cabeça e disse: “Eu gosto de você assim, tia. Fica pa-
recendo um kiwi!”, conta Regiane, rindo. A partir desse dia, decidiu não 
dar mais aulas com a cabeça coberta, o que foi libertador. A cachorri-
nha Amora, adotada duas semanas antes do tratamento, também foi 
fonte não só de afeto, mas de segurança. “Uma vez eu me senti muito 
fraca e desmaiei no banheiro. Meu namorado assistia à TV na sala. Foi 
Amora quem, latindo e mordendo-o, avisou-o do que tinha aconteci-
do e ele foi me socorrer. Ela foi meu anjo da guarda”, conta. 

Hoje aguarda a formatura do balé, segue dando aulas de dança e, 
por ora, deixou a biologia de lado. Aprende a lidar com os efeitos co-
laterais da quimio em seu corpo, como um quadro de osteoporose 
que a obrigou a reduzir o ritmo dos ensaios e tornou-a mais suscetível 
a ter lesões. Também se emociona ao dizer que não poderá ser mãe, 
devido à agressividade do tumor e do tratamento, o que lhe causou 
endometriose e problemas hormonais. A médica que a acompanha 
diz que as chances de um tratamento de fertilidade são baixas, mas 
ela não perde a esperança de ter um bebê. E nem a gratidão por estar 
viva, com saúde e batalhando por seus projetos. Regiane aconselha 
a quem recebeu o diagnóstico não se desesperar e jamais desistir.

Regiane Quintas, 
                                27 anos

Andrea Nassen,
                                51 anos
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Há 37 anos, a advogada Cecilia foi ao ginecologista da família (ela 
tinha cinco irmãs) para os exames de rotina. Com 36, havia acabado 
de se casar pela segunda vez (ficou viúva do primeiro marido antes 
dos 30) e se preparava para uma viagem com o novo companheiro. 
No exame das mamas, o médico notou um caroço, mas achou que 
logo desapareceria. Ela seguiu a vida.

Um ano depois, o caroço já tinha um tamanho bem maior e inco-
modava, apesar de não doer. Foi ao mesmo médico e ele lhe pediu 
que tirasse uma chapa do pulmão. “Isso foi em 1980, ainda não havia 
esse avanço tecnológico nos exames de diagnóstico tão grande como 
há hoje”, conta. O exame mostrou o tumor, que estava em estado 
avançado. Em menos de uma semana, Cecilia teve retirada sua mama 
direita, e as técnicas para tal procedimento ainda eram rudimentares 
e traumatizantes. Mesmo assim, um mês depois da mastectomia ela 
voltou ao trabalho. “O trabalho, meus colegas e a minha família foram 
fundamentais na minha recuperação.”

 Estar ativa e cercada de afeto foi decisivo para diminuir a tristeza de 
Cecilia nos primeiros meses depois da mastectomia. “Logo na semana 
seguinte, eu olhava para aquele espaço vazio, cheio de pontos negros, 
e me desesperava. Cabelo e mama são duas coisas que mexem mui-
to com a nossa autoestima, e são justamente as que o câncer ataca.” 
Depois da cirurgia, a advogada fez seis meses de quimioterapia, o que 
para ela foi a parte mais dura do tratamento. Para lidar com a falta 
do seio, foram anos de adaptações, autoaceitação e muito aprendiza-
do. “A nossa fortaleza está na gente mesmo. Dinheiro, corpo, cabelo, 
tudo isso muda, tudo vai embora, mas o que está dentro da gente não.” 
Desde essa época, se dedica a estudar filosofia e a se aprofundar nos 
conceitos do autoconhecimento como formas de lidar com o mundo.

Quanto ao corpo, passou mais de trinta anos usando peças de sili-
cone e se diz satisfeita com o efeito estético delas. Ela conta que, das 
próteses que já usou, uma teve um significado especial. Na época em 
que fazia quimioterapia, Cecilia teve contato com um grupo de apoio 
alemão, que confeccionava “próteses artesanais” em tecido e pre-
enchidas com alpiste, oferecidas como presente às pacientes. “Achei 
aquilo tão sublime que passei a ajudá-los, visitando outras pessoas 
com câncer, dando-lhes esperança, ajudando a acalmar quem estava 
passando por aquilo”, relembra com carinho. Cecilia hoje segue ad-
vogando, além de ser modelo e voluntária em hospitais oncológicos 
da cidade de São Paulo. Otimista e animada, diz que jamais pensou 
em morrer, sempre acreditou na cura, na medicina e em si mesma. 

Foi o ex-namorado quem notou primeiro: havia um 
caroço no seio esquerdo de Emmanuele, à época com 
29 anos. Ela achou estranho, mas não deu muita im-
portância. Tinha uma saúde de ferro, era jovem e es-
tava numa das melhores fases de sua vida. Três meses 
depois, o incômodo e a dor já se faziam sentir. Seu 
ginecologista foi quem primeiro desconfiou da pos-
sibilidade do câncer de mama, uma vez que uma de 
suas tias maternas já havia tido a doença, e uma mas-
tologista confirmou. “Na minha primeira consulta, eu 
já esperava por esse resultado, mas ninguém nunca 
está pronto para recebê-lo”, confessa. 

Quando a quimio começou, ela resolveu levar a 
vida o mais próximo do normal quanto era possível. 
“Você está no auge e de repente percebe que tudo vai 
mudar, que terá de cuidar de si mesma por um bom 
tempo. Foi duro”, recorda. Decidiu continuar traba-
lhando com uma carga de horas reduzida, com apoio 
de colegas e do então chefe. Manteve-se otimista e 
tranquila, colocando o cuidado próprio em primeiro 
lugar. Esse carinho também veio da família e de ami-
gos mais próximos. “Eles vinham em casa para con-
versar sobre coisas que não fossem o câncer, traziam 
comida, ficavam por horas. Eu precisava sair um pou-
co da doença, do tratamento, olhar também pra fora.” 

Tendo como lema a música “Eu apenas queria que 
você soubesse”, do cantor Gonzaguinha, uma verda-
deira ode à vida e à alegria, Emmanuele em nenhum 
momento teve medo de morrer, mas se via bonita com 
seus cachos de volta, feliz, saudável e forte. Sabia que 
o câncer era uma fase a se enfrentar com bravura. Co-
memorou cada fim de etapa de tratamento com sua 
tia, que também era sobrevivente do câncer de mama.

Há dois anos curada, Emmanuele sente-se feliz. 
Sua história tornou-se um motor para a sua vida, e 
ela diz sentir uma alegria muito grande em com-
partilhar sua experiência e inspirar outras pessoas. 
“Na época do tratamento, minha terapeuta disse 
que eu tinha de entender que minha vida estava em 
movimento, e que eu deveria imaginar uma torre 
alta, onde estaria o fim desse processo.” Quem a vê 
hoje não tem dúvidas de que ela chegou lá. 

Emmanuele Silva Costa, 
                                      32 anos
Emmanuele Silva Costa, 
                                      32 anos

Cecilia Cettani, 
                           73 anos
Cecilia Cettani, 
                           73 anos



# V E M S E R R O S A

“Me transformei em 
outro ser humano, mais 
forte e mais corajoso. 
Se você acaba de receber 
um diagnóstico de câncer 
de mama, tenha calma, 
pensamento positivo 
e muita força. A gente 
supera.” Andrea Nassen

“É um presente 
poder ajudar 
outras pessoas 
a se conscientizar 
contando a 
minha história. 
Tudo passa, 
tem de acreditar 
nisso.” Regiane Quintas

“Mantenha 
a sua força 
interior. Vá para 
a luta, sem 
medo, porque 
tudo vai ficar 
bem.” Cecilia Cetane

“Todo paciente 
oncológico tem 
de celebrar 
as pequenas
vitórias, que são 
tão importantes.” 
Emmanuele Silva Costa

Conheça o movimento 
em vemserrosa.com.br
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Quando devo começar a fazer a mamografia?
A partir dos 40 anos de idade
Há muitas divergências sobre quando se deve começar a realização de ma-
mografias. O indicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e ado-
tado por muitos países é fazê-lo aos 50 anos, o mesmo defendido pelo 
Instituto Nacional do Câncer (Inca) e o Ministério da Saúde. Já a Federação 
Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) diz que 
entre os 40 e 49 anos é o período ideal. 

O Fleury segue as recomendações do Colégio Brasileiro de Radiologia 
e Diagnóstico por Imagem (CBR), da Sociedade Brasileira de Mastologia 
(SBM) e da Febrasgo, que indicam a realização da mamografia uma vez ao 
ano para as mulheres entre 40 e 74 anos, preferencialmente com técnica 
digital. Também é recomendada a tomossíntese, a mamografia 3D, em as-
sociação com a versão digital, quando disponível.

Entre os pacientes de 50 a 69 anos, todas as sociedades médicas e pro-
gramas de rastreamento de câncer de mama ao redor do mundo indicam 
a realização desse exame, e estudos apontam uma redução de 20 a 35% 
de mortalidade quando ele é feito. Já entre as mulheres na faixa entre 40 
e 49 anos há uma discussão maior: neste grupo, a incidência do câncer 
de mama é menor, e a frequência de mamas densas e de tumores com 
crescimento rápido, maior. Entretanto, diversos estudos mostram redução 
da mortalidade em torno de 20 a 30% quando realizada a mamografia.

Muitos ginecologistas brasileiros começam a pedir exames preventivos de câncer 
de mama de pacientes com mais de 35 anos, no caso do ultrassom, e a mamografia, 
aos 40. Mas esse é o protocolo médico correto? O ultrassom não é suficiente? É para 
fazer o autoexame? Conversamos com a Dra. Bruna Thompson, médica do Grupo de 
Diagnóstico em Imagem de Mama do Fleury, sobre as principais contradições e dúvidas 
das clientes em relação aos exames preventivos do câncer de mama. Confira a seguir.prevenção

Dossiê
POR ANA KARLA RODRIGUES
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E quem tem histórico familiar?
Comece a fazer os exames antes
Os tumores nessas mulheres tendem a se desen-
volver mais precocemente. 

Mulheres com mutação dos genes BRCA1 ou 
BRCA2 (os chamados marcadores de câncer), ou 
com parentes de primeiro grau com essa carac-
terística devem realizar a mamografia anual a 
partir dos 30 e a ressonância magnética a partir 
dos 25 anos de idade. Já para as pacientes com 
mais de 20% de risco de desenvolver o câncer de 
mama – chega-se a essa porcentagem por meio 
de modelos matemáticos baseados no histórico 
familiar –, a recomendação é iniciar o rastrea-
mento mamográfico dez anos antes da idade do 
diagnóstico do parente mais jovem (nunca an-
tes dos 30), da mesma forma que a ressonância 
magnética (depois dos 25 anos). 

Esse protocolo é semelhante para quem tem 
histórico de irradiação no tórax entre os 10 e os 30 
anos, e também para mulheres com síndromes ge-
néticas que aumentam o risco de câncer de mama 
(ou que tenham parentes de primeiro grau que so-
frem delas). Já quem teve algumas atipias ou câncer 
de mama anterior deve realizar a mamografia e a 
ressonância magnética anualmente, a partir do diag-
nóstico e de acordo com a indicação do especialista. 

O ultrassom não é suficiente?  
Não existem dados que sustentem a eficácia da 
ultrassonografia para todas as mulheres em idade 
de risco, mas ela deve ser considerada como com-
plemento à mamografia em pessoas com mamas 
densas. Já nas pacientes de alto risco, deve ser 
usada como substituta da ressonância magnética, 
caso não seja possível realizá-la. Ela também pode 
ser útil para pacientes abaixo dos 40 anos que 
apresentem queixa palpável, lembrando que essa 
indicação deve partir do médico que a examinou e 
levando-se em conta uma análise individualizada.

E o autoexame, ainda é indicado? 
Ele não atinge um dos principais objetivos de um 
método de detecção precoce: a redução do índi-
ce de mortalidade. Mas tem a vantagem de ser 
de fácil realização e baixo custo, além de ajudar a 
mulher a conhecer melhor o seu corpo e buscar 
atendimento especializado em caso de suspeitas. 

Há uma idade em que as mulhe-
res idosas devem parar de fazer a 
mamografia?
São poucos os dados disponíveis sobre mulheres 
com 70 anos ou mais, sobretudo acima dos 75. O 
câncer de mama é uma das principais causas de 
morte nessa faixa etária e, atualmente, cerca de 
26% das mortes ocorrem em casos em que o diag-
nóstico foi feito após os 74 anos. Por isso, muitas 
organizações médicas recomendam que a decisão 
seja discutida entre a paciente e seu médico. Entida-
des como o CBR, a SBM e a Febrasgo recomendam 
a realização da mamografia quando a expectativa 
de sobrevida seja superior a sete anos.  

FAÇA EXAMES 
COMPLEMENTARES
Nesses casos, são incorporadas a 
ressonância magnética ou a ultrassonografia, 
por conta das limitações da mamografia, 
que são maiores nessa faixa etária. 

VALE 
LEMBRAR
No Brasil, todas 
as mulheres acima 
dos 40 anos 
têm garantido 
por lei o acesso 
à mamografia, por 
meio do Sistema 
Unificado de 
Saúde (SUS). 

Dra. Bruna Thompson, 
médica do Grupo de 
Diagnóstico em Imagem 
de Mama do Fleury
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SURPREENDER É

A força do ser humano, em conexão com a natureza, foi o que inspirou  
Sacha Senger na poderosa colagem abaixo. Sacha é arquiteta urbanista e cofundadora  
da Sociedade Brasileira de Colagem e publica seus trabalhos no Instagram @_s_sacha.
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endereços

www.fleury.com.br/unidades

Unidade Oscar Americano 
Rua Eng. Oscar Americano, 163 –  
Cidade Jardim

Unidade Paraíso 
Rua Cincinato Braga, 282 –  Bela Vista 

Unidade Ponte Estaiada
Avenida Jornalista Roberto Marinho, 85,  
Térreo do Edifício Tower Bridge  
Corporate – Brooklin  

Unidade República do Líbano I 
Avenida República do Líbano, 635 – 
Ibirapuera

Unidade República do Líbano II
Atendimento geral e Centro  
Diagnóstico Avançado da Mulher
Avenida República do Líbano, 561 – 
Ibirapuera

Unidade República do Líbano III 
Avenida República do Líbano, 990 – 
Ibirapuera

Unidade Rochaverá 
Avenida Dr. Chucri Zaidan, 1.170 –  
Edíficio Rochaverá Corporate Towers –  
Vila Cordeiro 

Unidade Shopping Anália Franco 
Shopping Anália Franco, piso Acácia, loja 37E
Avenida Regente Feijó, 1.739  – Tatuapé
 (até as 10 horas, entrada somente  
pela Avenida Regente Feijó)

Unidade Shopping  Jardim Sul 
Shopping Jardim Sul – piso 1 – loja 206 A 
Avenida Giovanni Gronchi, 5.819 – Vl. Andrade
(acesso ao estacionamento pela  
Rua Itacaiúna, 61)

Unidade Sumaré 
Avenida Sumaré, 1.270 – Perdizes

Unidade Vila Leopoldina
Rua Carlos Weber, 624 – Vila Leopoldina 

Unidade Villa–Lobos 
Rua Castro Delgado, 188 – Alto de Pinheiros 

OUTROS MUNICÍPIOS
Unidade Alphaville 
Alameda Araguaia, 2.400 – Barueri – SP  
(entrada pela Avenida Sylvio Honório Álvares  
Penteado, nova Rua Projetada) 

Unidade Campinas 
Avenida Aquidaban, 747 – Centro 
 
Unidade Granja Viana
Rua José Felix Oliveira, 838 –  
Granja Viana, Cotia – SP 

Unidade Jundiaí 
Avenida Antônio Segre, 241 – Jd. Brasil

Unidade Santo André 
Avenida D. Pedro II, 1.313 – Jardim
 (entrada lateral pela Rua das Aroeiras)

Unidade Santo André II
Avenida Dom Pedro II, 1.241 – Jardim

Unidade São Bernardo do Campo
Avenida Lucas Nogueira Garcez, 666 – Centro

Unidade São Caetano do Sul
Avenida Goiás, 420 – Centro

OUTROS ESTADOS 
Unidade Brasília
SEPS 715/915, conjunto A,  
bloco E do Centro Clínico Pacini,  
Asa Sul, Brasília – DF

ATENDIMENTO MÓVEL  
Serviço disponível nas cidades  
nas quais o Fleury tem unidade  
e também em localidades como Osasco,  
Itu, Sorocaba, São José dos Campos,  
Santos, São Vicente, Praia Grande,  
Valinhos, Vinhedo, entre outras.  
Para mais informações, consulte  
www.fleury.com.br/exames-e-servicos  
ou entre em contato com a nossa  
Central de Atendimento ao Cliente.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 
São Paulo e localidades com  
DDD (11): 3179-0822  
Outras localidades: 0800-704-0822

SÃO PAULO – CAPITAL 
Unidade Alameda Jaú
Alameda Jaú, 1.725 – Jardim Paulista

Unidade Anália Franco II
Rua Antonio de Barros, 2.203 – Vila Carrão

Unidade Brasil I
Avenida Brasil, 216 – Jardim Paulista

Unidade Brasil II ( Jardim Paulista)
Avenida Brasil, 1.891 – Jd. Paulista

Unidade Braz Leme
Avenida Braz Leme, 2.011 – Santana

Unidade Campo Belo 
Avenida Vereador José Diniz, 3.457,  
2o andar do Campo Belo  
Medical Center – Campo Belo

Unidade Cerro Corá
Rua Cerro Corá, 1.865 – Vila Romana

Unidade Chácara Klabin 
Avenida Pref. Fábio Prado, 538 –  
Chácara Klabin

Unidade Heitor Penteado
Rua Heitor Penteado, 833 –  
Sumarezinho

Unidade Higienópolis 
Rua Mato Grosso, 306,  
1a sobreloja do Higienópolis 
Medical Center – Higienópolis

Unidade Ipiranga 
Avenida Nazaré, 1.266 – Ipiranga

Unidade Itaim
Avenida Juscelino Kubitschek, 1.117 –  
Itaim Bibi

Unidade Moema  
Alameda dos Nhambiquaras, 353 – 
 Moema
 
Unidade Morumbi
Avenida Giovanni Gronchi, 3.108 –  
Morumbi
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Medicina Personalizada,
Fleury Genômica
Acompanhando os recentes avanços em 
genética, o Fleury oferece Medicina Personalizada
por meio do Fleury Genômica, plataforma 100%
online, que disponibiliza testes genéticos nas 
especialidades de Hematologia, Neurologia, 
Oncologia, entre outras.

Acesse: www. fleurygenomica.com.br
e saiba mais sobre esse serviço.
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