
edição 24  |  www.fleury.com.br  distribuição gratuita 

de bem 
com a vida
Cuidar do corpo  
e da mente ajuda 
a driblar os 
efeitos do tempo

Prevenção
Check-Up 
a favor da 
qualidade  

de vida

Vacinação 
Adultos 

também 
precisam se 

imunizar

edição 24  |  www.fleury.com.br  distribuição gratuita 

de bem 
com a vida
Cuidar do corpo  
e da mente ajuda 
a driblar os 
efeitos do tempo

Prevenção
Check-Up 
a favor da 
qualidade  

de vida

Vacinação 
Adultos 

também 
precisam se 

imunizar

01_capa.indd   1 4/5/12   12:28 PM Agora também no iPad



SAÚDE EM DIA 3

editorial

Um dos cuidados mais importantes com a saúde 
é o check-up, principal instrumento da medicina 
preventiva para garantir maior qualidade de vida

MELHOR
Para viver 

SAÚDE EM DIA 23

ocê sabe a quantas anda 

seu colesterol? Tem ideia de 

como está seu pulmão? Sabe 

se seu coração está funcio-

nando a pleno vapor, pronto para prati-

car alguma atividade física? Se sua res-

posta para essas perguntas foi negativa, 

provavelmente você ainda não conhece 

a importância de um check-up periódi-

co para a manutenção de uma vida mais 

saudável. Mas saiba que sempre é tempo 

para cuidar melhor da sua saúde e usar 

as inovações da medicina a seu favor.

O conjunto de exames que compõem o 

check-up, como ultrassonografias e pro-

cedimentos laboratoriais, é hoje a prin-

cipal ferramenta para prevenir diversas 

doenças ou detectá-las na fase inicial, 

quando ainda não apresentam sintomas, 

aumentando as chances de tratamento e 

de cura. Segundo Nelson Carvalhaes, res-

ponsável pelo check-up do Fleury Medi-

cina e Saúde, essa análise detalhada inte-

gra os princípios propostos pela medicina 

preventiva, que se divide em três níveis. 

No primeiro, estão todos os cuidados re-

lacionados à promoção da saúde e melho-

ria dos hábitos de vida, como alimentação 

equilibrada, prática de exercícios físicos e 

cumprimento da tabela de vacinação.

A prevenção secundária faz o diagnós-

tico precoce de doenças, ou seja, o rastrea-

mento de problemas de saúde com o ob-

jetivo de descobri-los com antecedência. 

Para completar, a terceira etapa consiste 

na gestão de doenças. Isso é feito a partir 

da identificação de atitudes que ajudam a 

diminuir o impacto causado na qualidade 

de vida do indivíduo. “Quando a doen-

ça é bem administrada, não causa tantos 

transtornos à pessoa e ela pode viver com 

muito mais autonomia e em condições 

mais saudáveis”, afirma o médico.

O Fleury Medicina e Saúde atua em 

cada um desses níveis. No caso específico 

do check-up, há muitos anos a instituição 

substituiu aquela lista interminável de 

exames por uma avaliação mais criterio-

sa, baseada no perfil da pessoa. “Antes de 

fazermos uma indicação ao cliente, leva-

mos em conta uma cadeia de informações 

que nos permite solicitar os exames mais 

adequados para cada caso”, explica Carva-

lhaes. Assim, a análise clínica minuciosa 

começa com as respostas dos clientes a 

um questionário disponível na internet. 

A sequência de perguntas, que envol-

ve questões como idade, estilo de vida 

e histórico de saúde pessoal e familiar, 

não apenas personaliza o check-up, como 

também o torna muito mais eficiente. 
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Mais qualidade de vida
Consultar o médico e fazer os exames indicados 

cada vez que o organismo emite sintomas ou sinais de alerta 

são ações fundamentais. Mas, e se houver um pouco mais de 

atenção ao corpo e às emoções antes que o desequilíbrio se 

manifeste? A medicina preventiva mostra que é possível viver 

mais e com qualidade cuidando da saúde regularmente – afinal, 

a prevenção aumenta consideravelmente as chances de evitar 

muitas doenças, bem como aumenta as chances de tratar 

doenças em seu estágio inicial, identificar riscos causados por 

histórico pessoal, antecedentes familiares ou hábitos de vida e, 

claro, adotar medidas que minimizem os prejuízos para nossa 

saúde. Em nossa reportagem de capa, mostramos a importância 

da prevenção e da adoção de uma postura saudável, ativa e 

positiva no dia a dia, sempre com o objetivo de alcançar mais 

longevidade e qualidade de vida.  

Nesta edição, também convidamos você a ler a reportagem 

sobre o papel das vacinas para a prevenção de doenças na vida 

adulta, e outra que descreve os benefícios que as substâncias 

presentes no vinho podem trazer para a saúde do coração.

Além disso, aqui você encontrará as recomendações dos 

especialistas para quem quer começar a praticar algum 

esporte e também como se proteger dos efeitos da poluição 

nas grandes cidades. Conheça ainda o parecer de médicos 

e nutricionistas sobre os atualmente populares shakes 

emagrecedores e a importância do peixe para uma alimentação 

mais saudável. Na seção Entre Aspas, o coreógrafo Ivaldo 

Bertazzo mostra como o movimento pode ajudar na conquista 

do equilíbrio físico e mental.  

Para esta edição, reservamos mais uma novidade: agora, 

a Revista Fleury Saúde em Dia está disponível também em 

versão para iPad. Aproveite as vantagens da mobilidade e leia 

os conteúdos exclusivos da revista onde e quando quiser. 

Boa leitura!
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> tomar um bom café da manhã 
significa repor as energias que 
gastamos durante a noite.  

Afinal, o corpo continua trabalhando mesmo 

quando estamos dormindo. Quem pula a principal 

refeição do dia costuma ficar mais irritado, sem 

energia e desconcentrado, além de comer em 

maior quantidade ao longo do dia. Mas quais 

são os ingredientes do café da manhã ideal? 

Segundo Carla Yamashita, nutricionista do Fleury 

Medicina e Saúde, o desjejum saudável é aquele 

com porções balanceadas de carboidratos, fibras 

e proteínas. “As fibras são importantes para o 

Café da manhã na medida
funcionamento intestinal, controle de colesterol e 

para a glicemia. De preferência, consuma sempre 

grãos e cereais integrais”, recomenda.

Para garantir que todos esses componentes 

estejam presentes na mesa do café da manhã, 

vale fazer substituições. O tradicional pão francês 

com presunto e queijo, por exemplo, pode dar 

espaço ao pão integral com queijo branco. No 

lugar do leite integral, prefira o leite desnatado, 

que tem menos calorias, menor teor de gordura 

saturada e de colesterol, além de manter a 

mesma quantidade de cálcio. “Uma sugestão 

também é trocar o café com leite por uma 

vitamina de frutas feita com leite desnatado”, 

afirma Carla, que indica também o consumo 

de pelo menos uma fruta nessa refeição. 

Todas essas recomendações valem 

também para quem prefere tomar 

café da manhã fora de casa. Mas, se 

não houver tempo nem para passar 

na padaria, vale ter sempre à mão 

barras de cereais, frutas, iogurtes 

e biscoitos integrais. “O ideal é que 

a pessoa sempre consiga parar 

para fazer essa refeição com 

calma. Mas, se não há jeito, o 

importante é não ficar em 

jejum”, conclui Carla.

mais proteção sob o sol
Todo mundo sabe que o protetor solar é essencial para se obter 

um bronzeado saudável. Mas será que o produto é usado de 

maneira correta e em quantidade adequada? O primeiro passo 

para se proteger dos efeitos nocivos do sol é comprar o filtro 

certo. “É importante verificar se ele oferece proteção para os 

dois tipos de raios ultravioletas A e B”, diz Luiz Guilherme 

Martins Castro, dermatologista do Fleury Medicina e Saúde. 

Para uma boa proteção, o ideal é usar filtro solar com  Fator de 

Proteção Solar (FPS) a partir de 30, que bloqueia 96,5% da 

radiação ultravioleta, com reaplicações a cada duas horas ou 

quando houver exposição à água ou suor excessivo. 

Também é fundamental saber aplicá-lo. Um estudo feito pelo 

dermatologista Sergio Schalka, da Universidade de São Paulo 

(USP), apontou que, ao aplicar uma quantidade de filtro solar 

inferior à indicada pelo Food and Drug Administration (FDA),  

o fator de proteção oferecido no rótulo é reduzido. 

Segundo a pesquisa, se for aplicado apenas metade do volume 

recomendado de um protetor com FPS 20, a proteção será,  

na verdade, equivalente à de um FPS 8. O FDA recomenda a 

aplicação de 2 mg de protetor por centímetro quadrado de pele 

– o equivalente a uma colher de chá para o tronco, uma para as 

costas, meia colher de chá para cada braço, uma para cada perna 

e meia para o rosto. É importante evitar exposição prolongada ao 

sol, sobretudo no período entre 10h e 16h. Vale lembrar que o uso 

de protetor deve ser diário, independentemente do horário, da 

estação do ano ou da cor da pele – pessoas morenas e negras 

também são suscetíveis ao envelhecimento, e não estão livres  

de queimaduras e do câncer de pele. 

Precisa  
dormir mais?
Um estudo europeu parece ter 

encontrado um gene associado à maior 

necessidade de sono. Pesquisadores da 

Universidade de Edimburgo, na Escócia, e 

da Universidade Ludwig-Maximilians, na 

Alemanha, investigaram mais de 10 mil 

pessoas de diversos países europeus.  

A conclusão foi de que as pessoas que 

têm o gene ABCC9 – presente em um em 

cada cinco europeus – precisam de cerca 

de meia hora a mais de sono por noite.  

Os cientistas acreditam que a descoberta 

vai abrir caminhos para novas pesquisas 

sobre os comportamentos associados ao 

sono e sobre o exato funcionamento 

dessa influência genética. 
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para começar

O melhor tratamento é a prevenção
Carlos Penatti, neurologista clínico do Fleury Medicina e Saúde

Palavra do esPecialista
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Fonte: Manual oficial de Contagem de Carboidratos

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

vacina

x
6 unidades pequenas de charuto de repolho

6 unidades pequenas de charuto de uva
½ pão-folha

1 colher de sopa de homus

1 copo (240 ml) de suco de 
maracujá com adoçante

1 lata de refrigerante (350 ml)1 fatia de pizza de mussarela
1  fatia de pizza de calabresa

Driblando a obesidade
Precisa de mais motivos para incluir a prática de atividade física na 

rotina? Uma recente publicação científica mostrou que a prática de 

exercícios pode reduzir em cerca de 30% a ocorrência de obesidade 

influenciada pelo gene FTO (fat mass and obesity associated gene). 

Acredita-se que o alelo rs9939609 desse gene aumente em 20 a 30%  

o risco de sobrepeso ou obesidade. Foram analisadas 218 mil pessoas 

em 45 estudos; dessas, 25% eram fisicamente inativas.  

Demonstrou-se que aquelas com predisposição genética à obesidade  

conseguiram superar sua herança com a prática de exercícios.  

A revisão foi publicada pela revista PLoS Medicine e foi liderada pelo 

Instituto de Ciências Metabólicas em Cambridge, na Inglaterra.

A palavra deriva do latim 

vaccinus, que significa 

“derivado da vaca”.  

O nome está relacionado a 

uma descoberta do médico 

inglês Edward Jenner, 

inventor da vacina contra 

a varíola. Ele percebeu  

que muitas pessoas que 

ordenhavam vacas não 

contraíam a doença, pois já 

haviam adquirido a varíola 

bovina. Jenner, então, 

extraiu material de uma 

ordenhadora contaminada  

e o inoculou em um menino, 

que manifestou a doença  

de forma leve e passageira.

FleUrY: Em agosto de 2011,  
o técnico de futebol ricardo 
gomes sofreu um acidente 
vascular cerebral (aVC).  
Quais são os tipos de aVC?
carlos PeNatti: O acidente 
vascular cerebral (AVC) ou 
encefálico (AVE) é o infarto ou a 
morte do tecido nervoso em algum 
território do encéfalo, causado por 
uma obstrução no fluxo sanguíneo 
dentro de um vaso arterial ou  
pelo rompimento desse vaso e 
extravasamento de sangue.  
No primeiro caso, há falta de 
oxigenação no tecido nervoso 
(AVC isquêmico); no segundo, 
o sangue fora do vaso (AVC 
hemorrágico) causa, além de má 
oxigenação, uma compressão no 
tecido que pode abranger áreas 

vizinhas. Ricardo Gomes sofreu 
um AVC hemorrágico. A gravidade 
do AVC depende da região 
afetada, do tamanho do infarto e 
da condição de saúde do paciente.

FleUrY: Quais são os sintomas?
cP: Depende da região acometida, 
mas normalmente há sintomas 
como confusão e desorientação, 
formigamento, redução da 
sensibilidade e/ou força em um 
lado do corpo ou na face. Outros 
sinais incluem dificuldade na 
manutenção do equilíbrio corporal, 
fala descoordenada, linguagem 
prejudicada na comunicação ou na 
compreensão, vertigem e alteração 
visual. Os AVCs também podem 
afetar a atenção, o comportamento 
e o raciocínio crítico.

FleUrY: É possível prevenir?
cP: O tratamento do AVC começa 
na prevenção. Dentre as situações 
mais comuns associadas ao AVC 
estão a hipertensão, as alterações 
no metabolismo de colesterol  
e triglicérides (dislipidemias) e  
de açúcares (resistência à glicose  
e diabetes mellitus), além de 
sedentarismo, obesidade e 
estresse. Outras condições são: 
cardiopatias, predisposição  
a distúrbios da coagulação  
e vasculopatias.
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Em um mundo de correria e estresse, o coreógrafo 
Ivaldo bertazzo ensina a pessoas de todas as 

idades o prazer de retomar o domínio sobre o corpo

paulistano Ivaldo Bertazzo poderia ser um renomado 

coreógrafo, disputado pelos melhores bailarinos e com-

panhias. Mas ele quis mais. Há quase quatro décadas, 

divide suas energias entre os dançarinos profissionais e 

o cidadão comum, carente de informações sobre seu próprio corpo 

e sobre como lidar com questões como envelhecimento e estres-

se. De um profundo estudo sobre o funcionamento do aparelho 

locomotor e da biomecânica humana, ele criou o método que leva 

seu nome e que propõe a reeducação do movimento – e, conse-

quentemente, do corpo. “Ao nascer, temos um padrão corporal que 

vai sendo desorganizado por vários fatores, como estresse, traba-

lho repetitivo e acidentes de percurso, como contusões ou doen-

ças. É fundamental reeducar o corpo para retomar suas melho-

res funções”, diz. O método não tem contraindicações: homens e 

mulheres de todas as idades e sem qualquer formação em dança 

podem segui-lo, adotando exercícios cuidadosamente estudados 

que servem de alimento físico e mental. “Qualidade de vida signi-

fica prevenção, possuir as ferramentas necessárias para lidar com 

os acidentes de percurso que inevitavelmente surgem ao longo da 

vida.” Hoje, Bertazzo divide seu tempo entre aulas de reeducação 

do movimento – na Escola do Movimento, em São Paulo (SP) – e 

projetos sociais, que levaram o talento do coreógrafo e educador 

até a periferia, com cursos para pessoas carentes e a formação de 

uma companhia de bailarinos profissionais.

o
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FlEuRY: uma das propostas do seu trabalho 

é oferecer reeducação corporal a pessoas 

comuns. o que isso significa exatamente?

IValDO BERTazzO: O corpo humano, assim como 

o de outras espécies, tem uma forma de organi-

zação. Ou seja, além da história interior, psíquica 

e espiritual, ele tem uma engrenagem, uma es-

trutura, uma inteligência. Nós precisamos en-

tender como isso funciona na prática. Como o 

pescoço consegue sustentar a cabeça, que pesa 

em torno de 5 quilos, por 60, 70 ou 80 anos? 

Saber administrar essa sustentação é reeducar o 

movimento. Ao nascer, temos um padrão corpo-

ral, que vai sendo desorganizado por vários fato-

res, como estresse emocional, trabalho repetiti-

vo e acidentes de percurso, como contusões ou 

doenças. É fundamental reeducar o corpo para 

retomar suas melhores funções.

FlEuRY: Por que, no dia a dia, negligenciamos 

tanto os cuidados com o corpo?

I. B.: Desde pequenos, somos orientados a escovar 

os dentes para evitar problemas estéticos, tárta-

ro e, é claro, despesas excessivas com o dentista. 

Isso constrói uma cultura sobre a higiene bucal: 

eu me condiciono a cuidar dos dentes. Contudo, 

sobre os gestos, sobre a organização motora, não 

recebemos qualquer orientação. Eu faço algum 

exercício antes de dormir para ter uma boa noite 

de sono? No banho, faço alguma atividade para 

estimular minhas articulações? O corpo é um 

grande aliado, mas é preciso cuidar bem dele.

FlEuRY: Como podemos nos educar do ponto de 

vista corporal?

I. B.: A educação corporal é fruto de gestos muito 

organizados realizados no cotidiano. Por exem-

plo: ao me alimentar, eu manuseio da melhor 

forma o garfo e a faca? E como eu realizo outras 

tarefas diárias, como varrer o chão ou arrumar a 

cama? Isso denota organização motora. Meu corpo 

aprende com as funções cotidianas, mas é preci-

so estar atento aos gestos: se essa percepção não 

existe, o exercício é nulo. Caminhar ou correr 

sobre uma esteira por 40 minutos de forma ina-

propriada é inútil. É melhor não fazer nada.

FlEuRY: Que papel a dança tem nisso?

I. B.: A dança é uma forma muito específica de 

funcionamento do corpo. Cada cultura se espe-

cializa em uma. Na Europa Oriental, por exem-

plo, os pés têm um papel fundamental. São paí-

ses frios: se você não pular, congela. Nas regiões 

abaixo do Equador, privilegia-se o movimento de 

quadris, gestos a favor da gravidade, nos quais 

deve-se fazer apenas gingados – caso contrário, 

você transpira demais. A dança se adapta ao cli-

ma, à alimentação e à cultura. No nosso intuito 

de reeducar o movimento, colocamos partículas 

de movimentos dançantes em aulas. Há dias em 

que trabalhamos ombros e braços, então, privile-

giamos danças em que há movimentos dos mes-

mos. O objetivo é reeducar o movimento. Então, 

a dança serve como elemento lúdico do exercício.

FlEuRY: Como a reeducação do movimento se 

reflete em qualidade de vida?

I. B.: Ao longo da vida, passamos por etapas di-

fíceis de amadurecimento. A primeira delas é a 

passagem da motivação infantil para a intelec-

tual, quando a criança começa a escrever, por 

exemplo. O corpo sofre um pouco, pois não é fá-

cil iniciar esse trabalho de educação ao trabalho 

intelectual: como sentar na cadeira, como escu-

tar o professor, como escrever. Em seguida, vem a 

adolescência, outra passagem complicadíssima: a 

menina começa a menstruar, o menino apresen-

ta uma inabilidade patente para controlar gestos 

mais finos. A etapa seguinte evidencia a maturidade, 

por volta dos 28 ou 29 anos. Em geral, é quando a 

sexualidade e a afetividade estão bem estruturadas, 

assim como a vida profissional. Finalmente, vem 

a passagem mais sofrida, rumo à terceira idade, 

quando há declínios de produção hormonal e de 

funções como a elasticidade física. Qualidade de 

vida significa cumprir essas passagens com o me-

nor estresse e sofrimento possíveis, compreender 

o corpo à medida que se envelhece. 

FlEuRY: Como educar o movimento em cada 

fase da vida?

I. B.: Em cada etapa, deve-se estimular algo di-

ferente. A criança deve ser estimulada a perce-

ber diferentes níveis de altura com ferramentas, 

como as barras horizontais – assim, seu corpo se 

adapta ao espaço. O adolescente precisa trabalhar 

com exercícios ritmados porque isso aprimora 

a concentração dele. Na maturidade, é preciso 

trabalhar questões mais sensoriais e sensuais, 

como o contato com a pele, a voz e o canto, muito 

importantes para o trabalho corporal. Na tercei-

ra idade, novamente usa-se a percussão rítmica, 

pois é preciso associar o movimento ao raciocí-

nio. O que a pessoa idosa mais precisa é trabalhar 

o medo de se desequilibrar com exercícios que, 

obviamente, não a coloquem em risco. A cama 

elástica é especialmente indicada para esse grupo. 

“Qualidade de vida significa 
cumprir cada etapa da 
vida com o menor estresse 
e sofrimento possíveis, 
compreender o corpo à 
medida que se envelhece”
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leia a íntegra da entrevista com Ivaldo bertazzo 
em: http://www.fleury.com.br/Clientes/
SaudeDia/RevistaOnline

A dança de salão também, pois exercita a noção 

de espaço, ritmo e coordenação. Quanto mais 

idade, mais organização motora é necessária. 

O corpo se organiza ao se contrair e se exercitar. 

Relaxamento é para momentos de lazer.

FlEuRY: Você escolheu trabalhar com pessoas 

comuns. Por quê?

I. B.: Quando, na década de 1970, eu percebi que 

havia várias manifestações artísticas protagoni-

zadas por amadores, me perguntei: por que isso 

não acontece na dança? Porque ela está muito 

vinculada a técnicas que devem ser aprendidas 

muito cedo, no balé clássico ou na dança con-

temporânea. São técnicas às quais o corpo se 

subordina para se transformar em instrumento 

do coreógrafo. Isso não é trabalho para o cidadão 

comum. Então, naquele momento, o esporte me 

pareceu mais adequado do que a dança para cui-

dar do corpo do cidadão comum. Para que dançar 

na ponta dos pés, como fazem os bailarinos? Esse 

movimento não oferece nenhuma saúde motora 

para o cidadão comum. O pé precisa oferecer um 

bom apoio ao corpo, como uma ventosa no chão. 

Então, recriei o ensino do movimento e da dança, 

voltando-os para o cidadão que vem do escritório. 

Ele precisa aprender a utilizar o espaço de forma 

inteligente: pendurar-se, agachar-se, deitar no 

chão, deslocar-se em linha reta ou em diagonal. 

Foi assim que iniciei a construção desse método.

FlEuRY: Como descrever o método bertazzo?

I. B.: O método da reeducação do movimento está 

apoiado em todos os pensadores que se preocu-

param com o problema neurológico. Isso cresceu 

no período entreguerras (1918-1939), quando se 

desenvolveram métodos para tratar as vítimas 

mutiladas dos conflitos. Desenvolveu-se a ree-

ducação neuromotora funcional nos hospitais. 

Os pesquisadores se ocuparam com pacientes 

neurológicos com problemas graves. Nós pega-

mos essas técnicas e as utilizamos com o ser hu-

mano normal. Se faz bem para uma pessoa com 

problemas muito sérios, por que não faria para 

as demais? O método se ocupa em incentivar a 

longevidade cerebral, com um corpo que a acom-

panhe. As duas coisas devem caminhar juntas.

FlEuRY: Como trabalhar o cérebro a partir do corpo?

I. B.: O cérebro se alimenta de informações que 

chegam a ele a partir dos órgãos periféricos – 

além, é claro, da comida que ingerimos e de 

motivações emocionais e espirituais. Diferentes 

estímulos e formas de usar o corpo trabalham o 

cérebro de formas diferentes. O modo como falo, 

degluto ou respiro são informações enviadas ao 

cérebro. É claro que o sistema nervoso central é o 

condutor de tudo, como o grande diretor de uma 

empresa: ele comanda os departamentos, ocupa-

dos com diferentes funções. Mas ele também se 

alimenta das informações provenientes desses 

departamentos. Ele não vive sozinho. O movi-

mento alimenta o cérebro.

FlEuRY: Qual o retorno que seus alunos lhe dão 

após o trabalho de reeducação corporal?

I. B.: O retorno mais prazeroso ocorre quando 

as pessoas comprovam modificações sensoriais. 

É quando o aluno diz: “peguei em um objeto de 

forma diferente. Controlo melhor meu desequilí-

brio”. É a relação do corpo com o mundo. Há outras 

mudanças, como um melhor funcionamento do in-

testino, menor retenção de líquido nas pernas e 

maior amplitude respiratória.
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iver para sempre, permanecer eter-

namente jovem e driblar os efeitos do 

tempo que insistem em deixar mar-

cas no corpo são sonhos recorrentes 

do ser humano desde o início da civilização. Não 

por acaso, a lenda greco-romana da fonte da ju-

ventude, que seria capaz de rejuvenescer e dar 

imortalidade a quem bebesse de sua água, mo-

tivou grandes expedições marítimas, como a do 

navegador espanhol Ponce de Léon. Até hoje, en-

tretanto, não foi descoberto o segredo para deter 

o curso do calendário. Porém, viver mais e des-

frutar a maturidade com autonomia e disposição 

é uma realidade possível e bem mais próxima 

que encontrar a nascente das águas milagrosas.

Os brasileiros já estão vivendo mais. Segundo 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), em 1999 a expectativa média de vida no 

país era de 70 anos. Já em 2009, esse número 

chegou aos 73,1 anos. De acordo com a projeção 

da população do Brasil, esse indicador poderá ul-

trapassar os 80 anos em 2050. “Esse é um fe-

nômeno mundial que se deve, em grande parte, 

SAÚDE EM DIA 17
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De bem com a

Para alcançar a maturidade com autonomia e disposição é 
preciso cuidar do corpo e da mente muito antes dos 60 anos

passagem do temp

aos avanços da medicina e às melhores condições 

de vida, como saneamento básico e higiene pes-

soal”, explica José Antonio Curiati, médico do 

serviço de geriatria do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (FMUSP) e geriatra do núcleo avançado de 

geriatria do Hospital Sírio-Libanês.

Segundo Curiati, essa foi uma conquista mui-

to importante, mas a batalha agora é para viver 

o tempo extra com qualidade. Para entender essa 

preocupação, basta ver os dados do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que indicam 

que, atualmente, 15% dos idosos precisam de 

ajuda para desempenhar atividades do cotidiano, 

como se movimentar, tomar banho e comer.

tique-taque do relógio
O processo de envelhecimento é contínuo e come-

ça logo após o nascimento. Com o passar dos anos, 

o corpo sofre com a ação de diferentes desgastes. 

Gradativamente, a pele perde o viço e a elasticida-

de, a massa muscular diminui, os ossos enfraque-

cem, a gordura corporal aumenta e ferramentas 

sua saúde
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complementar a capacidade dos sentidos. 

Tentar impedir esses reflexos da idade é tão ir-

real quanto querer frear o tempo. Porém, é possível 

reduzir o impacto dessas perdas. Isso porque os 

fatores que determinam se a maturidade será tran-

quila e ativa ou limitada e permeada de obstáculos 

são, em sua maioria, decorrentes do estilo de vida. 

Embora a longevidade seja, em parte, influen-

ciada pela genética,  hábitos como não fumar, 

praticar exercícios físicos, consumir bebidas al-

coólicas com moderação e manter uma alimen-

tação balanceada também são determinantes. 

Envelhecer, portanto, exige atitude conscien-

te em relação à qualidade de vida desde a mais 

tenra idade. “Não é possível almejar longevidade 

com saúde e autonomia se não houver equilíbrio 

em todas as fases”, enfatiza Curiati.

a hora é agora
Para alcançar a longevidade com qualidade de vida, 

a receita é aliar vida saudável à medicina preventi-

va. A avaliação feita por meio do check-up permite 

rastrear com antecedência as principais doenças 

que surgem na maturidade, entre elas hiperten-

são, diabetes e colesterol elevado, que têm evolu-

ção silenciosa e podem começar muito antes dos 

60 anos. “Certamente algumas doenças irão apare-

cer com a idade. Mas, com a prevenção – isto é, ao 

manter bons hábitos, cuidar da saúde e adminis-

trar bem os problemas diagnosticados –, podemos 

interferir na intensidade dos efeitos que elas terão 

na rotina das pessoas”, afirma Nelson Carvalhaes, 

responsável pelo check-up do Fleury Medicina e 

Saúde. Na prática, as medidas preventivas pro-

porcionam maior autonomia na velhice, impe-

dindo que consequências funcionais atrapalhem 

a qualidade de vida. “Ao detectar e tratar precoce-

mente as doenças, garantimos um envelhecimen-

to mais saudável, com menos lesões cumulativas”, 

completa Maria do Carmo Sitta, professora colabo-

radora da disciplina de geriatria da FMUSP e su-

pervisora do grupo de interconsultas do serviço de 

geriatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. 

Além disso, durante o processo de envelheci-

mento, é vital cuidar das emoções. “Sentimentos 

negativos liberam uma série de hormônios que 

podem levar à hipertensão e doenças coronaria-

nas. Por isso, as pessoas devem trabalhar a qua-

lidade dos sentimentos e enxergar o lado po-

sitivo das coisas”, afirma José Antonio. Parece 

difícil? O médico dá uma dica: “você precisa se 

condicionar e treinar o olhar para encarar a vida 

assim”, aconselha.

tempo para cuidar da mente
Segundo pesquisa elaborada pela Universidade do 

Texas, uma postura positiva pode ajudar a reduzir 

os sinais da idade. Para chegar a essa conclusão, os 

cientistas acompanharam mais de 1.500 voluntá-

rios por sete anos e verificaram que a incidência de 

problemas físicos – como perda de peso, velocidade 

ao caminhar e força – era menor nas pessoas mais 

otimistas. Outros levantamentos mostram que os 

ansiosos e impacientes podem ser mais predis-

postos a doenças degenerativas, demências e dis-

túrbios do humor característicos da terceira 

idade – como mal de Parkinson, Alzheimer e de-

pressão –, enquanto indivíduos tranquilos e serenos 

tendem a envelhecer de maneira lúcida e consciente.

O que se percebe é que, para chegar à maturida-

de com o cérebro ativo, além de manter o espírito 

leve, é preciso estimular a mente. Leituras, relações 

sociais e afetivas, viagens e jogos, por exemplo, são 

aliados poderosos. “A gente colhe aquilo que plan-

ta. Por isso, é importante começar a realizar essas 

atividades o quanto antes”, diz a neuropsicóloga  

“Sentimentos negativos 
liberam  hormônios que 
podem levar à hipertensão 
e doenças coronarianas. 
Por isso, as pessoas devem 
trabalhar a qualidade dos 
sentimentos e enxergar o 
lado positivo das coisas” 
José Antonio  Curiati, geriatra

sua saúde
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Ao lado da família
Na terceira idade, as interações sociais são 
fundamentais para a saúde do corpo e da mente. 
Para garantir o bem-estar na maturidade, é 
importante contar com a família como aliada.  
“os parentes devem propiciar um ambiente ativo, 
com conversas e passeios, por exemplo. Isso 
colabora para aumentar a reserva cognitiva e 
melhorar o humor”, diz a neuropsicóloga Carla Adda. 
Valorizar a opinião do idoso na tomada de decisão 
também é essencial para que ele perceba que ainda 
possui um papel relevante no contexto familiar. 
outra questão é ajudar o idoso a realizar ações em 
que sente dificuldade. “Mas é preciso apenas auxiliar, 
e não fazer por ele. Isso gera confiança e mantém 
a liberdade ao idoso. Nessa fase, as palavras-chave 
são compartilhar, auxiliar e estimular.” 

Mente ativa
tarefas simples podem estimular o cérebro  
e potencializar a memória e a concentração:
[ ] Mude seus trajetos
[ ] Em casa, tente andar de costas
[ ] Escove os dentes com a mão contrária
[ ]  Depois de ler um livro, conte a história  

para alguém
[ ] Participe de clubes ou associações
[ ] Planeje viagens
[ ] Fale ao telefone enquanto escreve
[ ]  Divirta-se com diferentes jogos,  

como xadrez e sudoku
[ ] Monte quebra-cabeças 
[ ] Visite museus
[ ] Use o relógio de pulso no braço contrário 
[ ] Aprenda uma palavra nova todos os dias
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Carla Cristina Adda, responsável pela avaliação 

neuropsicológica do Fleury e doutoranda em ciên-

cias pelo departamento de neurologia da FMUSP.  

Esses elementos colaboram para aumentar 

a reserva cognitiva, que é a capacidade cerebral 

para armazenar as habilidades adquiridas ao lon-

go da vida, como raciocínio, memória, percepção 

e atenção. Isso ajuda a mente a resistir aos danos 

provocados por demências e desacelera o pro-

gresso dessas doenças. “Quanto maior a reserva, 

mais o indivíduo é capaz de criar caminhos alter-

nativos para diferentes situações”, define Carla. 

Para garantir uma boa poupança cognitiva, a re-

comendação é manter-se intelectualmente ativo 

desde a juventude. Coisas simples, como alterar 

trajetos ou ler uma revista de trás para frente, por 

exemplo, fazem com que o cérebro utilize áreas  

diferentes para desempenhar ações corriqueiras. 

“Assim, você faz novas conexões, pois tem que 

prestar mais atenção, fazer outros planejamentos 

e sair do piloto automático”, aponta.

Também é importante desenvolver novas habi-

lidades e investir em atividades que proporcionam 

sensação de bem-estar. “Cinema, teatro, religião, 

reuniões familiares, fotografia ou gastronomia. Seja 

o que for que a pessoa escolher, deve ser algo pra-

zeroso e que funcione como exercício para o cére-

bro”, observa a neuropsicóloga. Segundo ela, quanto 

maior o número de estímulos e melhores os hábitos 

de vida no decorrer dos anos, menores os efeitos 

das doenças degenerativas. Vale ressaltar também 

a necessidade de se preparar para a aposentadoria. 

“Você deve se programar para manter um padrão 

de atividade depois que parar de trabalhar, ou seja, 

planejar uma nova faculdade, ter aulas de dança ou 

aprender a tocar um instrumento, por exemplo.”

Para o geriatra José Antonio Curiati, o maior 

tesouro da maturidade é a sabedoria. “É difícil ser 

um jovem sábio, pois sabedoria é um privilégio 

que vem com o tempo. E a beleza está em usar o  

conhecimento, a experiência e a liberdade dessa 

fase para usufruir de tudo aquilo que foi conquista-

do na vida. Esse é o verdadeiro patrimônio que po-

demos ter, é o que faz valer a pena existir”, enfatiza.

“É importante investir 
em atividades que 
proporcionam sensação de 
bem-estar e servem como 
exercício para o cérebro, 
como cinema, teatro, 
religião, reuniões familiares, 
fotografia ou gastronomia” 
Carla Cristina Adda, neuropsicóloga

sua saúde



Um dos cuidados mais importantes com a saúde 
é o check-up, principal instrumento da medicina 
preventiva para garantir maior qualidade de vida

MELHOR
Para ViVEr 
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ocê sabe a quantas anda 

seu colesterol? Tem ideia de 

como está seu pulmão? Sabe 

se seu coração está funcio-

nando a pleno vapor, pronto para prati-

car alguma atividade física? Se sua res-

posta para essas perguntas foi negativa, 

provavelmente você ainda não conhece 

a importância de um check-up periódi-

co para a manutenção de uma vida mais 

saudável. Mas saiba que sempre é tempo 

para cuidar melhor da sua saúde e usar 

as inovações da medicina a seu favor.

O conjunto de exames que compõem o 

check-up, como ultrassonografias e pro-

cedimentos laboratoriais, é hoje a prin-

cipal ferramenta para prevenir diversas 

doenças ou detectá-las na fase inicial, 

quando ainda não apresentam sintomas, 

aumentando as chances de tratamento e 

de cura. Segundo Nelson Carvalhaes, res-

ponsável pelo check-up do Fleury Medi-

cina e Saúde, essa análise detalhada inte-

gra os princípios propostos pela medicina 

preventiva, que se divide em três níveis. 

No primeiro, estão todos os cuidados re-

lacionados à promoção da saúde e melho-

ria dos hábitos de vida, como alimentação 

equilibrada, prática de exercícios físicos e 

cumprimento da tabela de vacinação.

A prevenção secundária faz o diagnós-

tico precoce de doenças, ou seja, o rastrea-

mento de problemas de saúde com o ob-

jetivo de descobri-los com antecedência. 

Para completar, a terceira etapa consiste 

na gestão de doenças. Isso é feito a partir 

da identificação de atitudes que ajudam a 

diminuir o impacto causado na qualidade 

de vida do indivíduo. “Quando a doen-

ça é bem administrada, não causa tantos 

transtornos à pessoa e ela pode viver com 

muito mais autonomia e em condições 

mais saudáveis”, afirma o médico.

O Fleury Medicina e Saúde atua em 

cada um desses níveis. No caso específico 

do check-up, há muitos anos a instituição 

substituiu aquela lista interminável de 

exames por uma avaliação mais criterio-

sa, baseada no perfil da pessoa. “Antes de 

fazermos uma indicação ao cliente, leva-

mos em conta uma cadeia de informações 

que nos permite solicitar os exames mais 

adequados para cada caso”, explica Carva-

lhaes. Assim, a análise clínica minuciosa 

começa com as respostas dos clientes a 

um questionário disponível na internet. 

A sequência de perguntas, que envol-

ve questões como idade, estilo de vida 

e histórico de saúde pessoal e familiar, 

não apenas personaliza o check-up, como 

também o torna muito mais eficiente. 
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“Hoje em dia, prevenção é tudo em 

termos de saúde. Esse check-up dirigido, 

organizado especialmente para cada pes-

soa, é muito importante porque, ao fazer 

uma investigação de forma direcionada, 

você pode focar no que o paciente real-

mente necessita, sem cometer exageros 

ou expô-lo a exames desnecessários”, 

ressalta o cardiologista Bruno Caramelli, 

livre-docente em cardiologia da Univer-

sidade de São Paulo (USP).

 

Hora do check-up
“Os cuidados com a saúde por meio da 

prevenção acompanham as pessoas por 

toda a vida, começando logo depois que o 

bebê nasce, quando é feito o teste do pe-

zinho”, diz Nelson Carvalhaes, do Fleury. 

Na idade adulta, porém, a realização dos 

check-ups anuais é recomendada a partir 

dos 40 anos, quando, em geral, começam 

a aparecer problemas como colesterol 

elevado, hipertensão e diabetes. No en-

tanto, quem possui histórico familiar de 

doenças que possam ser prevenidas ou 

já apresenta alguma doença crônica deve 

antecipar o início desses procedimentos.

Para ajudar os clientes a cuidar me-

lhor da saúde otimizando seu tempo, o 

Fleury oferece quatro tipos de check-

-up focados em diferentes públicos: 

Executivo, destinado aos empresários; 

Fitness, voltado para pessoas que já são 

esportistas ou querem começar a prati-

car exercícios; Nippon, direcionado para 

japoneses e descendentes; e da Maturi-

dade, para quem tem mais de 60 anos. 

Para aumentar ainda mais a comodi-

dade, as avaliações médicas podem ser 

feitas em um único dia, com exceção 

da colonoscopia (que detecta câncer de 

intestino), que exige preparo e sedação. 

“O fato dos exames serem direcionados 

faz do check-up uma excelente opção 

para quem não tem tempo a perder, mas 

reconhece a importância dos cuidados 

com a prevenção”, afirma Carvalhaes.

diagnóstico precoce
Muitos problemas de saúde – como cân-

cer de próstata, de mama e de colo uteri-

no – evoluem lentamente, e os sintomas 

demoram a se manifestar. Por isso, o 

diagnóstico precoce é muito importante 

para os processos de tratamento e cura. 

Para se ter uma ideia, quando descober-

to com antecedência, as chances de cura 

de um tumor nas mamas é de 95%, en-

quanto no colo do útero as possibilida-

des são de 100%. Para o câncer de prós-

tata, esse número chega a 90%. 

No caso de indivíduos que apresentam 

fatores de risco para doenças cardiovas-

culares – como casos na família, diabe-

tes, obesidade e hipertensão –, o acompa-

nhamento por meio do check-up também 

é essencial, pois ajuda a reduzir os riscos 

de complicações cardíacas. “O principal 

objetivo da medicina preventiva é aju-

dar as pessoas a alcançarem longevidade 

mantendo também a qualidade de vida”, 

acrescenta o médico Nelson Carvalhaes.  

Vai viajar?
Quem está com viagem programada 

também pode contar com a Consulta do 

Viajante, oferecido pelo Fleury. O serviço 

atende quem viaja para o Brasil e para o 

exterior e prevê consultas para investi-

gar o roteiro da viagem – com detalha-

mento do clima e da geografia do local, 

assim como possibilidades de conta-

minação e de doenças causadas por 

insetos. Após a consulta, uma equi-

pe especializada oferece orientações e 

aconselha ações preventivas.
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Conheça os tipos de check-up que o Fleury oferece para cada público em  
www.fleury.com.br/Clientes/SaudeDia/RevistaOnline

Câncer no colo  
do útero

100% de cura

Câncer de 
próstata

90% de cura

Câncer de mama

95% de cura

Quanto mais cedo, melhor
Diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de doenças:

prevenção



SAÚDE EM DIA26 SAÚDE EM DIA 27

suplementação

os shakes fazem perder peso 
rapidamente, é fato. Mas, sem 
equilíbrio alimentar, será por um 
curto período de tempo. E o pior: 
os quilos podem voltar em dobro

refeição de
canudinho

e em algum momento da vida você já esteve acima do peso ide-

al, certamente se deparou com “fórmulas mágicas” que ajudam a 

perder aqueles quilinhos a mais com pouco ou nenhum esforço. 

Criados nos Estados Unidos nos anos 1980 com a promessa de 

serem substitutos nutritivos e de baixa caloria para as refeições comuns, 

os shakes engrossam a lista das soluções milagrosas para ficar de bem com 

a balança. Mas será que realmente cumprem as promessas da embalagem?

Antes de optar pelas chamadas “refeições de canudinho”, vale lembrar que 

uma dieta equilibrada e não restritiva é fundamental para alcançar o peso 

ideal a longo prazo e driblar o grande vilão dos regimes – o interminável 

“emagrece e engorda”, também chamado de “efeito sanfona”. Assim, o pri-

meiro passo para fazer as pazes com a balança é consultar um nutricionista. 

“Não é recomendável tomar esses shakes por conta própria, sem orientação”, 

alerta Antonio Herbert Lancha Jr., chefe do Laboratório de Nutrição e Meta-

bolismo Aplicados à Atividade Motora da Universidade de São Paulo (USP). 

Mesmo sob orientação, o uso dos shakes deve ser restrito e substituir, no 

máximo, uma refeição por dia. Nesse caso, as demais refeições devem ser  

completas, de modo a suprir as carências nutricio-

nais. Também é preciso considerar o gasto calórico 

diário – quem pratica atividade física, por exemplo, 

precisa ingerir mais calorias que uma pessoa seden-

tária. Por isso, o ideal mesmo é buscar o equilíbrio. 

“O uso de shakes não corrige os problemas causados 

por uma alimentação irregular e de má qualidade. 

Passado um tempo, se não houver reeducação ali-

mentar, a pessoa volta a engordar”, afirma Lancha Jr.

Na hora de perder peso, nenhum nutriente (car-

boidratos, lipídios, proteínas, gorduras, vitaminas, 

minerais) deve ser deixado de lado. O vaivém da 

balança causado pela falta de equilíbrio alimentar 

pode levar a variações de pressão arterial, glicemia, 

resistência à insulina e colesterol, entre outros pro-

blemas potencializados pelo efeito sanfona. “Solu-

ções imediatistas podem ser mais prejudiciais do 

que permanecer acima do peso”, diz Lancha Jr.

restrições alimentares
É difícil resistir à tentação de perder peso rapi-

damente, sem se esforçar para mudar os hábitos. 

Mas, além de não contribuírem para a reeduca-

ção alimentar, os shakes também não são alimen-

tos completos. “Nenhum deles é capaz de suprir  

completamente a necessidade alimentar”, afirma 

Lancha Jr. Segundo a nutricionista esportiva e clíni-

ca Cíntia de Castro Gimenes, as “refeições de canu-

dinho” possuem uma quantidade restrita de calorias 

e gorduras. “Elas também apresentam porcentagem 

excessiva das calorias em forma de proteínas, car-

boidratos simples e corantes, e não seguem as pro-

porções de nutrientes de uma dieta balanceada.”  

O emagrecimento rápido alcançado com o consumo 

de shakes também causa a perda de massa muscular, 

água, eletrólitos e minerais em vez de gordura, além 

de desregular o metabolismo, que fica mais lento. 

A receita para o tratamento do sobrepeso e da 

obesidade, lembra Cíntia, é considerar as diferen-

ças individuais e alterar a rotina, com a adoção de 

uma vida mais ativa e de uma dieta equilibrada. 

“Não apenas por um curto espaço de tempo, mas 

para toda a vida e para toda a família”, salienta. 

Ela cita, ainda, os preceitos do guia alimentar do 

Ministério da Saúde. “Para emagrecer com saúde, 

é preciso adotar um modo de vida saudável, com 

uma prática alimentar balanceada, consumo de 

alimentos de preferência in natura, integrais ou 

pouco processados, além da adoção de outras ati-

tudes como a diminuição do sedentarismo.”s
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Vale lembrar
Em vez de optar pelos shakes para ficar mais 
feliz com seu corpo, experimente comer de tudo, 
mas em menor quantidade. reduza frituras, 
doces, refrigerantes e alimentos gordurosos, 
beba bastante água, não fique mais do que 
três horas sem comer (que tal ter sempre à 
mão frutas, iogurtes ou barras de cereais?) 
e não deixe de se exercitar. Essas pequenas 
mudanças de hábito podem fazer uma grande 
diferença e ajudar você a ter mais saúde e 
autoestima de maneira equilibrada e duradoura.
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steira e musculação nunca 

foram o seu forte. Já perdeu 

as contas de quantas vezes 

se rendeu aos apelos do cor-

po e se matriculou em uma academia. 

Também não consegue encontrar tempo 

e disposição para praticar regularmente 

alguma atividade física ao ar livre. No 

entanto, incomodado com os quilinhos 

a mais e com os prejuízos causados pela 

vida sedentária, resolveu dar mais uma 

chance ao esporte e passou a praticar 

corrida no fim de semana, por conta pró-

pria. A iniciativa é melhor do que nada, 

certo? Errado, segundo os especialistas. 

“Não adianta correr aos sábados e do-

mingos e fazer nada durante a semana, 

como exercícios localizados, por exem-

plo. A atividade mais intensa de fim de 

semana só terá valor se houver uma boa 

movimentação física durante a sema-

na, como caminhar, se alongar e evitar 

tempo prolongado na mesma posição. Se 

não houver equilíbrio e orientação ade-

quada, o atleta de fim de semana pode 

sofrer uma lesão e ficar parado durante 

todo o período de recuperação. Isso pode 

gerar ainda mais desânimo”, diz Páblius 

Staduto, reumatologista e médico do es-

porte do Fleury Medicina e Saúde.

A opção por deixar o sedentarismo e 

partir para uma vida mais ativa começa 

na escolha do esporte. O ideal é que o 

iniciante opte por uma modalidade com 

a qual já tenha afinidade ou que já tenha 

praticado antes, na infância ou na ado-

lescência. Se atividades físicas tradicio-

mexa-se!
Praticar uma atividade física regularmente 
é sinônimo de qualidade de vida. Mas como 
deixar o sedentarismo de lado de maneira 
saudável e segura?
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nais como ginástica, corrida, muscula-

ção, natação e ciclismo não mantêm sua 

motivação em alta, vale usar a criativi-

dade: que tal dançar, investir em aulas 

de circo ou luta, se aventurar em trilhas 

ou esportes radicais? Feitas sob orien-

tação, essas atividades proporcionam 

bom condicionamento físico, queimam 

calorias, alongam, tonificam e definem 

os músculos, além de contribuírem para 

reduzir o estresse do dia a dia – basta 

respeitar os limites do corpo.

avaliação prévia
Feita a escolha, o próximo passo é pro-

curar um médico. “O especialista vai 

avaliar perfil, histórico clínico, hábitos 

alimentares e objetivos do paciente para 

então recomendar a atividade e o ritmo 

mais adequados”, afirma Staduto.

Na avaliação, além de solicitar exames 

laboratoriais básicos, o médico verifica 

potenciais riscos cardiorrespiratórios e 

músculo-esqueléticos, levando em con-

sideração fatores como lesões nos ossos, 

músculos ou ligamentos, por exemplo. 

Também são necessários testes de es-

forço e ergoespirométricos, além de 

uma análise postural que engloba a 

flexibilidade. Em alguns casos, é preci-

so condicionar a musculatura antes de 

começar a atividade. Quando a pessoa 

está há muito tempo sem praticar exer-

cícios físicos e opta por correr ou jogar 

futebol, por exemplo, é importan-

te fazer uma preparação prévia, que 

evita riscos de lesões. Esse tempo de 

esporte
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condicionamento depende de fatores individuais, 

que são analisados pelos profissionais.

Depois desse trabalho inicial, o especialista ela-

bora um programa de treinamento. “É importante 

adequar a modalidade escolhida à rotina diária, 

dedicando um período do dia exclusivamente 

ao esporte, seja antes, durante ou depois do 

trabalho”, diz Staduto. O plano é montado de 

forma a proporcionar uma rotina de bem-estar 

e motivação ao paciente, da maneira mais in-

dividualizada possível. Segundo o especialista, 

o acompanhamento médico também é funda-

mental após essa fase, assim como a orientação 

de um educador físico.

Frequência ou intensidade?
Praticar uma atividade física por horas a fio, ape-

nas uma vez por semana, compensa os dias an-

teriores de sedentarismo? A resposta, segundo  

Páblius Staduto, é não. A frequência importa mais 

do que a quantidade ou a intensidade do exercício. 

Para atividades consideradas leves, como a cami-

nhada, o ideal é dedicar 30 minutos por dia, cinco 

vezes por semana. “Para atividades mais intensas, 

como musculação, natação e corrida, o suficiente 

em termos de saúde são três vezes por semana.  

A movimentação é muito importante durante 

todo o período em que a pessoa estiver acordada”, 

afirma o médico. Se não for possível praticar exer-

cícios diariamente, vale ao menos se movimentar 

sempre que possível – no trabalho, por exemplo, 

deixar o elevador de lado e subir e descer esca-

das ajuda a preparar os músculos das pernas para 

eventuais atividades físicas no fim de semana. 

Na hora de se exercitar, saber ouvir as ne-

cessidades do corpo é uma grande responsabi-

lidade do atleta. “Algumas pessoas que passam 

a se exercitar regularmente sentem dores leves, 

porém recorrentes, e que passam após o descan-

so. Se continuarem se exercitando e não procu-

rarem um médico, a lesão pode se tornar mais 

séria e até inviabilizar a prática de atividade físi-

ca no futuro”, afirma Staduto.

treino saudável e seguro
Seja qual for a frequência, algumas medidas são 

essenciais para garantir que o treino seja saudá-

vel e seguro – alongar-se é uma delas. O alonga-

mento antes do exercício possibilita o uso mais 

eficiente dos músculos, sem desconforto, e per-

mite uma atividade física de melhor qualidade, 

pois a estrutura muscular fica mais preparada 

para a execução dos movimentos. Depois do trei-

no, alongar-se é fundamental para relaxar a mus-

culatura e deixar o corpo em melhores condições 

para treinar nos próximos dias. “Vale lembrar 

que não se deve passar do limite. O alongamento 

não pode causar dor”, recomenda Staduto.

Hidratar-se antes, durante e depois do exer-

cício ajuda a controlar a temperatura corporal e 

aumentar o desempenho físico, além de evitar 

câimbras e a elevação da frequência cardíaca. 

Recomenda-se começar o treino com o cor-

po bem hidratado, ingerindo até meio litro de 

água duas horas antes. A cada 20 minutos de 

exercício, é preciso tomar água aos poucos, o 

bastante para compensar uma possível desi-

dratação causada pelo suor. Em treinos de mais 

de uma hora ou muito intensos, é indicado o 

consumo de isotônicos para repor carboidratos 

e sais minerais. Após o exercício, vale beber 

água suficiente para acabar com a sede.

O acompanhamento nutricional também é 

um dos principais aliados do atleta, já que o 

desempenho depende de uma alimentação ade-

quada, que prepare o organismo para suportar 

o esforço. De modo geral, a última refeição an-

tes do treino – o almoço, por exemplo – deve 

ser realizada três horas antes. Caso essa refeição 

seja o café da manhã ou um lanche, o ideal é 

consumir alimentos ricos em carboidratos e de 

fácil digestão cerca 60 minutos antes.

Utilizar roupas confortáveis e calçados adequa-

dos ao tipo de pisada, de atividade e de solo tam-

bém faz toda a diferença – afinal, o uso de um 

modelo inadequado de tênis pode causar lesões. 

Ao praticar esportes regularmente, com a orien-

tação de profissionais, a pessoa que deixa o seden-

tarismo só tem a ganhar. Noites de sono reparador,  

ânimo, corpo mais saudável e em forma são bene-

fícios que estão ao alcance de todos – basta querer.

Um bom alongamento é 
fundamental para relaxar a 
musculatura e deixar o corpo 
em melhores condições para 
treinar nos próximos dias
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esporte
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acia, leve e saborosa, a carne bran-

ca do peixe é uma opção saudável 

e fácil de preparar para as princi-

pais refeições. Apesar disso, sua 

presença no prato do brasileiro é restrita: cada indi-

víduo ingere, em média, apenas sete quilos de peixe 

por ano, segundo o Ministério da Pesca. Esse valor 

está abaixo dos 12 quilos recomendados pela Orga-

nização Mundial da Saúde (OMS). “As pessoas ainda 

têm dificuldade para comprar e preparar o peixe, e o 

consomem apenas na Semana Santa ou quando vão 

ao litoral. O ideal é ingerir entre uma e duas vezes 

por semana”, avalia a nutricionista Luciana Bruno, 

da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Entre as propriedades nutricionais dos pesca-

dos estão a presença de vitamina A, que aumenta 

a resistência contra infecções, e de vitamina D, que 

auxilia na absorção de cálcio. Eles também são fon-

tes de minerais como sódio, potássio, ferro, fósforo, 

selênio e zinco. Porém, o maior benefício é trazido 

pela presença de ácido graxo ômega 3. A substância 

não é produzida pelo organismo humano e diminui 

o risco de doenças cardiovasculares, reduz a pressão 

arterial e os níveis de triglicerídeos e de colesterol 

total, além de ter função anti-inflamatória e atuar 

no desenvolvimento cerebral, contribuindo para 

melhorar o humor, a concentração e a memória.

de olho no peixe
Para usufruir dos benefícios do peixe, é preciso ter 

cuidado na hora da compra. “Observe a limpeza do 

ambiente que vende o pescado e a forma de conserva-

ção, que deve ser em baixa temperatura”, diz Luciana. 

“O bom acondicionamento evita a proliferação de  

bactérias”, complementa a infectologista Carolina 

Lázari, consultora para Educação em Medicina e  

Saúde do Fleury.

Também é importante verificar as seguintes ca-

racterísticas: o peixe tem odor característico,  mas 

não deve ser muito forte ou desagradável; a carne 

m

o consumo de pescados ajuda a garantir  
uma dieta equilibrada e saudável.  
Conheça melhor seus benefícios e aprenda  
a escolher e preparar esse alimento

no prato
Peixe

deve estar firme, com escamas bem aderidas e sem 

manchas; os olhos têm de ser brilhantes e salientes;  

as guelras devem ser vermelhas e sem viscosidade. 

“Peixes inteiros não podem estar com o ventre in-

chado. Se estiverem abertos, a carne da barriga não 

pode ser fina ou amolecida”, detalha a infectolo-

gista. Na praia, ao comprar de pescadores, deve-se 

optar por peixes que acabaram de ser pescados ou 

que estejam em compartimentos com gelo.

Essas dicas evitam contaminações, especial-

mente as bacterianas. “Pode haver contaminação 

por enterobactérias, conhecidas como coliformes 

fecais, e por estafilococos, que produzem toxinas 

em alimentos malconservados”, diz Carolina. 

atenção na cozinha
Ao preparar o peixe, é preciso manter ambiente e  

utensílios limpos e lavar as mãos. Para o consumo, 

recomenda-se o alimento assado, cozido ou grelha-

do, pois as altas temperaturas ajudam a eliminar as 

bactérias. “A fritura também tem esse efeito, mas 

a imersão em gordura minimiza as características 

saudáveis do peixe”, esclarece Carolina.

Para ser ingerido cru, o peixe deve passar an-

tes por congelamento, que evita o aumento de 

bactérias e elimina o parasita Diphyllobothrium 

latum, que pode causar dor abdominal e diarreia. 

Segundo a nutricionista Luciana Bruno, o pei-

xe cozido ou enlatado oferece os mesmos nu-

trientes da versão crua.
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oBrasil é o 440 país com maior índice 

médio de poluição atmosférica, segun-

do levantamento da Organização Mun-

dial de Saúde (OMS). As duas maiores 

metrópoles brasileiras apresentam níveis alarman-

tes de poluentes no ar. O Rio de Janeiro ocupa a 

144a colocação entre as cidades mais poluídas, com 

Pulmão protegido
Como amenizar os efeitos da poluição sobre a saúde

Mas os efeitos da exposição do organismo a subs-

tâncias como monóxido de carbono, ozônio, dióxido 

de nitrogênio e dióxido de enxofre merecem aten-

ção. Respirar o ar poluído contribui para o agrava-

mento de doenças como asma, bronquite crônica e 

rinite alérgica, especialmente em idosos e crianças. 

Gestantes expostas à poluição têm mais chances de 

ter filhos com problemas respiratórios. A poluição 

também afeta o sistema reprodutivo – pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Pau-

lo (FMUSP) indica que, em lugares mais poluídos, 

nascem menos meninos. Como as partículas me-

nores do ar caem na corrente sanguínea, o sistema 

cardiovascular é atingido, aumentando a ocorrência 

de infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral.

“Os efeitos da exposição ao ar poluído são com-

paráveis aos do cigarro, em menor escala”, diz o 

médico Paulo Saldiva, do Laboratório de Poluição 

Atmosférica Experimental da FMUSP. O alcance 

desses danos aos habitantes de São Paulo foi alvo 

de estudo do laboratório publicado no New England 

Journal of Medicine. A pesquisa apontou que os po-

luentes são responsáveis por uma redução de três 

anos na expectativa de vida na capital paulista.

“Para mudar esse quadro, precisamos de ações 

públicas de grande alcance”, diz o pneumologista 

João Marcos Salge, coordenador do relatório inte-

grado em pneumologia do Fleury Medicina e Saúde. 

“É preciso mudar a cultura da cidade”, completa Sal-

diva. Ainda assim, ações individuais podem ajudar 

a reduzir os efeitos da poluição. Veja algumas dicas.

mude a rota e o horário
Mude o caminho para o trabalho e circule fora dos 

horários de pico. Nas cidades, a maior fonte de po-

luição é a emissão veicular. Na dúvida, fique longe 

das avenidas. “A menos de 100 metros das avenidas, 

o risco de adoecimento é maior”, diz Saldiva. Trafe-

gue com os vidros fechados e com o ar-condiciona-

do ligado, que deve estar com os filtros em ordem.

Escolha onde se exercitar
Nos dias mais secos, evite a prática de exercícios 

físicos entre 10h e 16h. “Ao nos exercitarmos, res-

piramos mais para dar conta do maior consumo 

de oxigênio e expomos mais os pulmões aos po-

luentes”, diz Salge. Evite se exercitar em avenidas 

movimentadas e prefira os parques – quanto mais 

para dentro do parque, melhor, para aproveitar o 

“filtro” das árvores. “Vale a pena se deslocar um 

pouco mais para conseguir um ar de melhor quali-

dade”, diz o pneumologista Luiz Fernando Ferraz da 

Silva, professor da FMUSP. Academias com con-

trole da qualidade do ar também valem. Proteger o 

nariz com panos ou máscaras, porém, pode piorar. 

“Precisamos das vias aéreas livres”, reforça Silva. 

beba muita água
Beba ainda mais água durante os dias mais secos.  

A hidratação ajuda a mucosa das vias aéreas supe-

riores a minimizar os efeitos da poluição. A prote-

ção se estende especialmente aos danos causados 

pelas micropartículas ao sistema cardiovascular. 

mantenha o ambiente úmido
Umedecer o ar ajuda. O jeito mais simples é man-

ter uma bacia com água no ambiente ou toalhas 

molhadas. Umidificadores pedem mais cuidados.  

É preciso limpar o reservatório de duas a três vezes 

por semana. “Não pode só acrescentar água, porque 

ali proliferam fungos”, alerta Silva. Cuidado tam-

bém para não umedecer demais o ambiente. “Basta 

usar apenas entre 10h e 16h”, diz Saldiva. 

Evite o cigarro
Quando um fumante está exposto à poluição do 

ar, os malefícios se somam, no mínimo. “Eles 

também se potencializam, porque o organismo já 

está fragilizado por um dos fatores”, diz Silva. Se 

não conseguir ficar longe do cigarro, tente fumar 

menos nos dias mais críticos.

trafegue com os vidros 
fechados

umedeça o ar

Prefira  

parques

Cuidado com 

os dias secos

 Pare de 
fumar

Fique longe 

das avenidas

mantenha as 

vias aéreas 

livres

mude seus horários

beba  

mais água

índice de 64 microgramas de material particulado a 

cada m3 de ar – três vezes superior ao recomenda-

do pela OMS. São Paulo apresenta 38 microgramas 

por m3 de ar. Não há dúvidas de que esses dados são 

preocupantes. Porém, para a maior parte da popu-

lação, a questão fica em segundo plano diante de 

tantos outros problemas dos centros urbanos.

respiração
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o erguer as taças de vinho e brindar, a tradição manda 

que todos os presentes digam “saúde!”. Além de ser uma 

promessa relacionada à qualidade da bebida, a exclama-

ção também indica o desejo de que o líquido traga bene-

fícios para o corpo de quem o consome. E, mais do que um simples 

costume, pesquisas científicas já comprovam que o vinho faz bem 

a quem o consome com moderação.

É expressivo o número de evidências em relação às propriedades 

benéficas do vinho tinto para a saúde humana, particularmente 

para o sistema cardiovascular. No Brasil, um estudo do cardio-

logista Protásio Lemos da Luz, professor titular de Cardiologia 

e pesquisador do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (InCor), 

aponta que o vinho traz grandes benefícios à saúde cardiovascular. 

Há mais de dez anos, o pesquisador se interessou pela chamada 

“teoria oxidativa”, ou seja, pelo processo de oxidação de lipopro-

teínas como o LDL (colesterol ruim), que podem causar ateros-

clerose quando acumuladas nas paredes das artérias. “Eu queria 

entender se esse processo ocorria in vivo, além dos animais de 

experimentação, e buscava drogas antioxidantes. Verifiquei na li-

teratura médica que os componentes do vinho tinto tinham um 

efeito antioxidante importante e, na realidade, mais intenso do 

que o da vitamina E, o mais natural e fácil de utilizar”, explica.

O “paradoxo francês” também foi alvo de pesquisa de Luz.  

O estudo, feito há mais de duas décadas, revelou que o consumo 

de vinho tinto era um dos motivos dos baixos índices de doenças 

das artérias coronárias nos franceses, mesmo com uma dieta rica 

em manteiga, creme de leite, queijo e carne. Para comprovar a te-

oria, o pesquisador fez testes em três grupos de coelhos. Para um 

dos grupos, foi utilizada uma dieta rica em gordura, que induz a 
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Estudo brasileiro comprova que a ingestão moderada  
de vinho tinto faz bem à saúde

um brinde

à s

aúde
vida saudável
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aterosclerose. Em outro, foi usada a mes-

ma dieta com o vinho tinto misturado na 

água. Para o terceiro grupo, foi dado o vi-

nho sem álcool para saber se o efeito se 

devia ao álcool ou a outros fatores. 

“Observamos que os animais que in-

geriram vinho tiveram uma grande re-

dução na formação de placa ateroscleró-

tica na aorta em comparação aos animais 

que só receberam a dieta. Já os que rece-

beram vinho sem álcool também tive-

ram redução na formação de placas, mas 

o efeito maior foi com o vinho normal.”

Vinho ou suco de uva?
O passo seguinte foi realizar a pesquisa 

com pessoas. Foi formado um grupo de 

jovens que tinha o colesterol alto como 

único problema de saúde, sem hiperten-

são, diabetes ou tabagismo. Durante 15 

dias eles receberam, alternadamente, 

250 ml de vinho tinto e suco de uva. 

“Tanto o vinho quanto o suco de uva 

aumentaram a capacidade de dilatação 

da artéria braquial do braço. Um resul-

tado importante, pois o sangue precisa 

de vasos dilatados para circular.”

Com a comprovação dos benefícios 

do vinho no sistema cardiovascular, Luz 

e sua equipe decidiram dar um passo 

além e estudar os efeitos da bebida no 

processo de envelhecimento. Para isso, 

fizeram um estudo com ratos. “Os ra-

tos que tomaram o vinho não tiveram 

uma sobrevida diferente daqueles que 

não o ingeriram. No entanto, a capaci-

dade aeróbica aumentou, ou seja, eles 

eram capazes de fazer mais exercícios 

e de percorrer uma distância maior.” 

Além disso, foram observados outros 

fatores, como a redução da proteína P53. 

“Ela impede a proliferação celular.  

Quando bloqueada, facilita a capacida-

de de replicação das células. Isso é visto 

como um elemento antienvelhecimen-

to”, explica o pesquisador. 

Outro aspecto avaliado foi o tama-

nho do telômero – estrutura que fica 

nas extremidades dos cromossomos – e 

da telomerase – a enzima que o regula. 

“Durante o envelhecimento, o tamanho 

dos telômeros diminui. Entre os ratos 

que ingeriram vinho, percebemos que 

esta estrutura se preservou”, diz Luz.

origem dos benefícios
Tudo sugere que os polifenóis, substân-

cias antioxidantes, são os responsáveis 

por tantos benefícios. Eles facilitam a 

dilatação das artérias, evitam o proces-

so de proliferação das placas de gordura 

e têm efeito antiplaquetário. “As plaque-

tas são células que impedem a hemorra-

gia, mas, por outro lado, podem levar à 

obstrução dos vasos. É o que acontece, 

por exemplo, no infarto do miocárdio, 

quando há obstrução da artéria coro-

nária causada por um trombo que é, em 

grande parte, plaquetário”, diz o pes-

quisador. “Uma droga antiplaquetária, 

como a aspirina, diminui a probabilida-

de do sangue coagular. O vinho também 

ajuda nesse processo”, diz.

dose certa
Para ser benéfico, o limite para o con-

sumo de vinho tinto é de duas taças por 

dia – aproximadamente 30 gramas de 

álcool. “Estudos mostram que, quan-

do o consumo é maior que esse limite, 

há aumento nas taxas de mortalidade”, 

afirma o pesquisador. Segundo ele, ao 

analisar os índices de mortalidade de 

grandes grupos de pessoas, é possível 

comprovar que os indivíduos abstêmios 

têm uma mortalidade cardiovascular e 

global maior do que aqueles que tomam 

uma quantidade moderada de bebida al-

coólica,  em especial o vinho. “Por outro 

lado, ao beber mais do que o limite indi-

cado, a mortalidade aumenta e há maior 

probabilidade de se desenvolver doenças 

como o câncer, sobretudo do sistema di-

gestivo”, alerta Luz.

Vale lembrar que também há pessoas 

que não devem ingerir bebidas alcoóli-

cas sem liberação médica. É o caso de 

quem tem arritmia ou insuficiência car-

díaca, doenças do fígado, diabetes e tri-

glicérides altos. 

Mas se você está bem de saúde e quer 

aproveitar os benefícios do vinho tinto, 

aproveite: uma taça no almoço e outra 

no jantar podem trazer mais alegria e 

saúde à mesa.

Para ser benéfico, o limite para o consumo de  
vinho tinto é de duas taças por dia, o que equivale  
a aproximadamente 30 gramas de álcool
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vacinação

obrigatório no período da infância,  
o calendário de vacina deve nos  
acompanhar em todas as fases

Vacina  
para gente  

GrANDE

e você tem mais de 18 anos, responda 

rápido: sua carteira de vacinação está 

em dia? Se você não sabe a resposta 

ou pensa que isso não é necessário 

na vida adulta, saiba que todo mundo precisa de 

vacinas – e essa proteção deve nos acompanhar 

em todas as fases da vida.

Segundo o infectologista Jessé Reis Alves, 

coordenador do serviço de vacinação do Fleury 

Medicina e Saúde, sempre é tempo de colocar a 

carteira de vacinação em dia – afinal, adultos de 

qualquer idade também estão suscetíveis a doen-

ças infecciosas graves, que podem ser prevenidas 

por imunização. Qualquer pessoa que tenha um 

ferimento corriqueiro, por exemplo, está exposta 
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lheres grávidas devem receber uma dose de antite-

tânica caso tenham tomado essa vacina há mais de 

cinco anos. A vacina antigripe também pode ser 

importante nesse período, evitando possíveis gra-

ves complicações para a mãe e para o bebê.

Para homens e mulheres com idade acima de 

60 anos, são indicadas as vacinas antigripe e 

antipneumocócica, que reduz o risco de doen-

ças como pneumonia e meningite. Pessoas que 

receberam transplantes ou portadores de doen-

ças crônicas, como aids, diabetes e anemias, têm 

o sistema imunológico mais frágil e merecem 

atenção especial. Esse grupo deve receber vaci-

nas contra tétano e difteria, hepatite B, gripe e 

pneumococo, sempre sob orientação médica.

Quem precisa de vacina?
Independentemente da idade, toda pessoa precisa 

ser vacinada. No entanto, homens e mulheres, além 

de indivíduos saudáveis e portadores de doenças 

crônicas, têm necessidades diferentes. O adulto 

saudável, por exemplo, deve receber imunização 

contra difteria e tétano a cada dez anos. Já a vacina 

contra a hepatite B é recomendada para quem não 

a tomou na infância, para profissionais de saúde e 

para quem convive com portadores da doença.

Mulheres em idade fértil que não tiveram rubéo-

la devem se imunizar – se adquirida durante a gra-

videz, a doença pode causar malformações fetais. 

A vacina está disponível em uma versão tripla, que 

também protege contra caxumba e sarampo. Mu-

ao tétano, caso tenha recebido a vacina aintitetâ-

nica há mais de dez anos.

As vacinas são vírus ou bactérias inativos – 

ou simplesmente atenuados – que estimulam o 

sistema imune do organismo (veja o infográfico 

na página 42). “Algumas delas fazem isso de ma-

neira definitiva e excluem a necessidade de doses 

adicionais. Mas, em outros casos, como tétano e 

febre amarela, a imunidade se perde com o tem-

po”, afirma Alves. Portanto, se o indivíduo des-

conhece a data da última vacinação, deve receber 

uma nova dose. “Geralmente, não há problema 

em antecipar a dose de reforço, desde que a últi-

ma vacina não tenha sido aplicada há menos de 

um ano”, explica o infectologista.
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vacinação

Pronto para atacar
 

Veja o que acontece no nosso  
sistema imunológico após receber 
uma dose de vacina

Efeitos colaterais
Apesar de seguras, as vacinas podem causar al-

guns efeitos colaterais leves e de curta duração. Os 

sintomas mais comuns são febre e dor muscular, 

e podem acontecer dias após a imunização. “São 

reações muito brandas, se compararmos aos da-

nos que uma doença pode produzir”, diz Alves. Os 

efeitos adversos graves são extremamente raros.  

No Fleury, o cliente passa por uma entrevista com 

um médico, a fim de garantir a segurança da imuni-

zação e reduzir o risco de efeitos colaterais. Na oca-

sião, são coletadas informações sobre o histórico de 

vacinas, doenças agudas ou crônicas e alergias, entre 

outros dados. Uma equipe de enfermagem treinada 

e habilitada é responsável por administrar as doses.

Vai viajar?
Quem vai viajar para destinos nacionais em que 
há risco de exposição à febre amarela, como 
algumas cidades do Norte e do Centro-Oeste, 
deve se imunizar antes. Alguns países também 
exigem o comprovante de vacinação do turista 
proveniente de áreas endêmicas. “A viagem é 
sempre um momento em que você pode estar 
exposto a alguns tipos de doenças que não são 
comuns no dia a dia ou no local em que você 
mora. Muitas delas podem ser prevenidas, e as 
vacinas são uma forma segura de prevenção”, 
afirma Marcelo Litvoc, especialista em Medicina 
do Viajante do Hospital das Clínicas (SP). 

A imunização adequada depende do destino 
da viagem e da atualização das vacinas que o 
turista deixou de receber. Desde 2007, o Fleury 
oferece a Consulta do Viajante. O serviço avalia o 
roteiro de viagem, as condições prévias de saúde 
e orienta o viajante sobre cuidados necessários. 
“Algumas situações vão exigir um grande 
número de medidas preventivas, seja de vacina 
ou de prevenção de doenças. Por isso, o ideal 
é procurar o serviço um mês antes da viagem”, 
avisa o especialista Jessé Alves Reis, do Fleury. 

Após contato com o agente infeccioso 
presente na vacina, as células de 
defesa memorizam o seu perfil –  
a chamada memória imunológica. 
Dessa forma, invasões posteriores 
por esse agente, em geral, não 
chegam a causar a doença, pois 
ele é reconhecido e prontamente 
inativado pelo sistema imunológico.

Apesar de inócuos, as bactérias ou 
vírus contidos na vacina são capazes 
de estimular o sistema imunológico, 
que começa a atuar logo depois de 
sua aplicação, a partir da ação dos 
linfócitos. Essas células de defesa 
reconhecem partes específicas 
dos micro-organismos estranhos 
e passam a produzir anticorpos. 

A vacina, produzida a partir de agentes infecciosos vivos 
enfraquecidos ou mortos, é administrada por meio de 
injeção ou por via oral. Assim, apesar de conter vírus ou 
bactérias, ou partes deles, a vacina não provoca doença 
em indivíduos que não têm a imunidade comprometida.

Os anticorpos 
são proteínas de 
defesa que se 
ligam aos micro-
organismos 
invasores e 
neutralizam sua 
ação, ou abrem 
caminho para 
o ataque dos 
linfócitos.
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eAmbiente  
mais saudável

Com foco em atitudes sustentáveis,  
unidades do Fleury investem em aparelhos  
de ar-condicionado que mantêm o conforto  

sem prejudicar o meio ambiente

m 2002, quando recebeu a certificação 

ambiental ISO 14001, o Fleury Medi-

cina e Saúde deu início a um impor-

tante projeto de sustentabilidade: um 

novo modelo para a infraestrutura de aparelhos 

de ar-condicionado. Essa preocupação nasceu 

quando se começou, em todo o mundo, a discutir 

os efeitos da destruição da camada de ozônio – 

responsável por filtrar os raios ultravioleta emi-

tidos pelo sol –, que ocorre em função de gases 

nocivos presentes nesse tipo de equipamento, es-

pecialmente o Clorofluorcarbono (CFC). 

Daquele ano em diante, esses compostos quími-

cos foram gradativamente substituídos por outros 

de menor impacto ambiental, popularmente conhe-

cidos como “gases ecológicos”. “Nos últimos anos, 

o Fleury acelerou o ritmo da troca de gases nos apa-

relhos antigos e todos os equipamentos novos já 

foram comprados com o gás ecológico. Essa opção 

de gás, além de não prejudicar a camada de ozônio, 

apresenta maior eficiência energética e traz duplo 

benefício: para a empresa e para o planeta”, explica 

Daniel Marques Périgo, gerente de Sustentabilidade 

e Gerenciamento de Risco do Grupo Fleury.

Além disso, em 2011, a empresa investiu em 

novas tecnologias que visam à redução do uso de 

energia, por meio da instalação de sistemas de 

climatização que apresentam consumo entre 20 

e 30% menor que os usuais. 

limpeza e manutenção
Atualmente, o Grupo Fleury tem mais de 140 

unidades de atendimento nos estados de São 

Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, e todas 

possuem inúmeros aparelhos de ar-condicio-

nado. Para garantir o conforto e a saúde de 

clientes e funcionários sem deixar de lado a 

preservação do meio ambiente, é fundamental 

levar em consideração a conservação dos equi-

pamentos. Por isso, a instituição também re-

modelou o processo de manutenção. “Existem 

normas que precisamos seguir, como realizar  

limpezas periódicas e fazer análises microbio-

lógicas para verificar a qualidade do ar interior, 

prevenindo contaminações por fungos e bacté-

rias”, explica Daniel.

Com esses cuidados, a empresa também evi-

ta a Síndrome do Edifício Doente, termo usado 

para descrever situações em que os ocupan-

tes e frequentadores dos prédios desenvolvem 

doenças como asma, rinite e conjuntivite por 

conta da manutenção incorreta do ar-condicio-

nado. “É por essa razão que nos preocupamos 

em garantir uma troca de ar entre os ambien-

tes externo e interno e a limpeza adequada dos 

aparelhos”, afirma. Assim, ao investir em pro-

jetos sustentáveis, o Fleury ajuda a melhorar 

a qualidade de vida das pessoas e a proteger o 

futuro do meio ambiente.
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Ressonância magnética 
em Campinas

a s  ú l t i m a s  n o v i D a D e s  e m  s a ú D e  e  e x a m e s

espaço Fleury

A Unidade Campinas do Fleury Medicina e Saúde 

ampliou seu leque de serviços para melhor 

atender a região, e agora oferece exames de 

ressonância magnética.  Para isso, adquiriu o 

equipamento Optima 450 de 1,5T, da GE.  

Com a novidade, a população ganha um exame 

com tecnologia de última geração, que permite 

realizar avaliações com alto detalhamento 

anatômico e resultados precisos.

A unidade também oferece exames de análises 

clínicas, provas funcionais, teste ergométrico, 

ecocardiograma, densitometria óssea, 

colposcopia, mamografia, raios X, ultrassonografia, 

endoscopia, colonoscopia e teste de paternidade. 

Com o serviço de ressonância magnética, o local 

passa a oferecer soluções completas aos clientes, 

que podem realizar mais exames em um mesmo 

lugar, com conforto e qualidade. 

O atendimento na Unidade Campinas do Fleury 

Medicina e Saúde acontece de segunda a sexta, 

das 6h30 às 18h, e aos sábados, até meio-dia.

O Fleury Medicina e Saúde inova mais uma vez ao 

criar uma central de serviços exclusiva e gratuita 

para iPhone. O aplicativo permite que clientes  

e médicos consultem resultados e orientações 

para a realização de exames, além de endereços, 

exames oferecidos em cada unidade de 

atendimento e planos de saúde atendidos.  

A ferramenta também oferece acesso a notícias, 

podcasts e entrevistas, e possibilita acompanhar 

as novidades do Fleury por meio das redes sociais.

>
unidade sustentável em alphaville

Um espaço amplo, construído de acordo com 

os conceitos de sustentabilidade e que oferece 

serviços completos de medicina diagnóstica.  

Assim é a nova unidade Alphaville do Fleury 

Medicina e Saúde, localizada em um terreno  

de 7 mil m2 na Alameda Araguaia.

o local foi projetado para ser sustentável 

da fundação ao acabamento, e conta com 

bicicletário, área verde e um sistema de economia 

de energia e água. “As soluções do Grupo Fleury 

são sempre baseadas no respeito aos clientes e 

ao meio ambiente”, diz Andrea de Souza, gerente 

de negócios do Grupo Fleury. Esses diferenciais 

respondem também às premissas do lEED 

(leadership in Energy and Environmental Design), 

comprovando a adoção de medidas sustentáveis 

no planejamento e na construção.
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Fleury no iPhone

A unidade tem oferta completa de serviços, 

como exames laboratoriais, vacinação, 

diagnósticos por imagem (como ressonância 

magnética e tomografia computadorizada), 

exames de cardiologia, densitometria óssea, 

mamografia, raios-X, provas funcionais, 

endoscopia, exame anatomopatológico  

e triagem neonatal ampliada. 

Para proporcionar atendimento diferenciado a 

crianças e gestantes, o novo local conta com a 

Vila da Saúde e o Gestar Fleury. A Vila da Saúde  

tem o ambiente dedicado às crianças, com 

profissionais especializados no atendimento 

pediátrico, além de assessoria médica e 

resultados em prazos reduzidos. Já no Gestar 

Fleury, é possível realizar todos os exames 

recomendados para grávidas e receber os 

resultados com agilidade. A unidade funciona de 

segunda a sexta-feira, das 6h30 às 18h30.  

Aos sábados, fica aberta até 12h30.

O Fleury está também no Foursquare, rede 

social que já possui mais de 15 milhões de 

usuários no Brasil e permite que você indique 

aos seus amigos o local onde 

está por meio de um aplicativo 

gratuito para celular. Trata-se 

de  mais um canal para você 

saber das nossas novidades. 

Basta adicionar o nosso 

perfil e fazer check-in 

nos locais oficiais 

do Fleury para 

receber as dicas e 

notícias de cada 

unidade. Acesse: 

foursquare.com/

fleury_online

Fleury agora também 
no Foursquare
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Elogio à preguiça
A tradição nos descreve o preguiçoso 

como uma fi gura detestável. Mas, ao acusá-lo de 

indolente, improdutivo, incompetente, nostálgico, 

melancólico, indiferente e lento, não se dá conta 

de que, na realidade, está fazendo um elogio. 

É certo que o preguiçoso recusa o trabalho inútil 

e repetitivo e não quer contribuir para o mundo 

do “progresso”, que cria objetos admiráveis 

e indispensáveis, mas que nos deixa, como 

herança, neuroses, depressões, alienações, 

desastres, enfi m, uma economia de guerra. 

Na era do desenvolvimento científi co e digital, 

máquinas “economizam” o trabalho mecânico, mas 

criam dois novos problemas: primeiro, uma espécie 

de intoxicação voluntária, isto é, “mais a máquina 

nos parece útil, mais ela nos torna incompletos”, 

nas palavras do poeta e ensaísta Paul Valéry.

O homem se entrega voluntariamente a um 

tempo que não é o da existência “de seus prazeres, 

desejos e de domínio do próprio corpo, mas a um 

tempo que é o da continuidade da produção e do 

lucro”, segundo Foucault. Objetos da especulação, os 

homens estão sempre ocupados. A reivindicação de 

tempo livre tornou-se quase que palavra de ordem 

subversiva: “preciso tanto de nada fazer que não me 

resta tempo para trabalhar”, conclama o pensador 

Pierre Reverdy. Daí decorre o segundo problema, 

bem mais complexo: nunca se trabalhou tanto e 

nunca se pensou tão pouco, as potências auxiliares 

mecânicas e digitais tendem a reduzir nossas forças 

de atenção e de capacidade de trabalho mental, 

o que produz novos fenômenos, como impaciência, 

velocidade e volatilidade nunca vistas. Como 

escreveu Paul Valéry, “adeus, trabalhos infi nitamente 

lentos, catedrais de trezentos anos cujas construções 

intermináveis acomodavam curiosas variações e 

enriquecimentos sucessivos... Adeus, perfeições 

da linguagem, meditações literárias e buscas que 

tornavam as obras comparáveis, ao mesmo tempo, 

a objetos preciosos e instrumentos de precisão!”.

O preguiçoso é isso: dedica-se ao lento e 

permanente trabalho de criação de obras de arte e 

de pensamento. É por isso que ele presta um grande 

serviço e ajuda a responder a velha questão moral: 

“o que devo fazer?”. Dependendo da resposta, 

teremos diferentes defi nições do que seja o homem, 

a política, as crenças, o saber, nossa relação com 

o mundo e, principalmente, com o trabalho.

ADAUTO NOVAES, 
jornalista e professor
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Ligue os pontos!

Jogo dos Setes Erros!

Complete a imagem, desenhe o cenário e depois pinte!

Descubra as sete diferenças entre os desenhos

Tenha bons hábitos 
de higiene, mas sem 
descuidar da natureza!

Se os moradores de uma cidade do tamanho de 

Recife, com cerca de 1,4 milhão de habitantes, 

escovassem os dentes de torneira fechada, 

a água poupada em oito dias daria para 

abastecer durante um dia inteiro a cidade de 

Florianópolis, com cerca de 404 mil habitantes. 

Aproveite e, quando for tomar banho, feche o 

chuveiro enquanto se ensaboa. Assim, você 

economiza água e ainda paga menos na conta.

Coma bem, na hora 
certa e sem desperdício!

Faça uma lista de compras antes de ir ao mercado e 

compre apenas a quantidade de alimentos que for 

consumir. Em média, um terço do que compramos em 

alimentos vai direto para o lixo, porque compramos a mais 

e estraga. E lembre-se de levar sua sacola retornável: 

o saco plástico leva até 400 anos para se decompor!  

divirta-se
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MAtErIAl DESENVolVIDo PElA

FoNtE: INStItUto AkAtU

Hora de colorir!
Pinte os objetos que podem ser reciclados!

Ajude o Beto a chegar no parque!
Frequente as áreas verdes da sua cidade e ajude a preservá-las. Em 37 anos, uma árvore 

da mata atlântica absorve 185 quilos de Co2 e ajuda a reduzir o aquecimento global.  

as árvores também equilibram o clima da região e filtram a poluição do ar. 

Que tal organizar um piquenique para ficar mais perto da natureza?

de cada dez caminhões de lixo 

recolhido no brasil, apenas um 

vai para a reciclagem. Escolha 

produtos com menos embalagens, 

recicle o que puder e ajude a 

diminuir a montanha de lixo.

divirta-se

endereços
São Paulo – Capital 
UNIDADE brAz lEME 
Av. Braz Leme, 1.802 – Santana 

* Acesso pela ponte Casa Verde 

* Sentido bairro/centro: lado direito 

UNIDADE CAMPo bElo 
Av. Vereador José Diniz, 3.457, 2o andar 
Campo Belo Medical Center

*  Continuação da Avenida Ibirapuera, 
esquina com a Rua Pascal

UNIDADE CháCArA klAbIN 
Av. Pref. Fábio Prado, 538 – Chácara Klabin

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

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 
Alameda Araguaia, no 2.400 – Barueri – SP
(entrada pela Avenida Sylvio Honório Álvares 
Penteado – nova rua projetada) 

* Próximo ao Sam’s Club, Walmart 

* 900m do Shopping Tamboré
 
UNIDADE SANto ANDré 
Av. D. Pedro II, 1.313 – Jardim Santo André 

*  Próxima ao parque Celso Daniel  
(antigo parque Duque de Caxias) 

* Entrada lateral pela rua das Aroeiras

UNIDADE CAMPINAS 
Av. Aquidabã, 747 – Centro 

*  Em frente à Microcamp, próxima  
ao bosque dos Jequitibás 

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 no 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 

* Ao lado do Hospital São Lucas

Atendimento Móvel  
Atende as cidades acima e também as 
seguintes localidades: Guarulhos, Osasco, 
Granja Viana, Mauá, Diadema, Santos, 
S.Vicente, Guarujá, Jacareí, S. J. dos 
Campos, Sorocaba, R. 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

www.fleury.com.br



Saiba mais sobre os Check-Ups Fleury: www.fleury.com.br ou entre contato com a nossa Central de Atendimento 24h
pelos telefones (11) 5014-7704 ou (11) 3179-0822. Caso prefira, envie um e-mail para cac.checkup@grupofleury.com.br.

Check-Up Fleury:
mais uma solução 
em saúde para você 
aproveitar a vida
por inteiro

O Check-Up Fleury avalia sua saúde de 
maneira personalizada, de acordo com sua 
faixa etária, histórico pessoal, hábitos de 
vida e antecedentes familiares. 

São quatro tipos de check-up, estruturados
de acordo com o perfil de cada pessoa:

   Check-Up Executivo
   Check-Up Fitness

E o Fleury 

ainda ajuda você a se 

exercitar! Realizando qualquer 

check-up você tem direito a um 

ano de treinamento com o Grupo de 

Corrida da Assessoria Esportiva 

Saúde & Performance, uma das 

mais conceituadas assessorias 

do mercado.

   Check-Up da Maturidade
   Check-Up Nippon




