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Saúde é

Q

A INFÂNCIA
Logo que nasce, instantaneamente o bebê se
mexe. Descobre o corpo fazendo movimentos com os braços, as mãos, a cabeça. Ele toca
os outros, aprende a segurar objetos explorando os movimentos das mãos. Com o passar dos meses, vai preparando sua estrutura
para sentar, rolar, engatinhar. Logo aprende a
andar, dá seus primeiros pulos, sobe os primeiros degraus. Conforme cresce, descobre
os movimentos mais finos, mais delicados, a
disciplina e a coordenação que eles exigem
para serem realizados. Tudo isso num processo natural. “A criança percebe que precisa
se movimentar constantemente. É uma percepção natural”, explica Staduto.
Mesmo assim, quando eles chegam perto
da idade escolar, o incentivo dos pais e dos
professores é bastante bem-vindo – e traz
resultados para a saúde dos pequenos, prevenindo doenças como obesidade, diabetes e
colesterol elevado, tão presentes nos dias de
hoje, inclusive nessa faixa etária. “Habilida-

O MOVIMENTO DAS CRIANÇAS
ESTÁ EM TODA PARTE, E ISSO É
NOTADO NA AGITAÇÃO DE SEUS
JOGOS E BRINCADEIRAS,
EM GRUPOS OU SOZINHAS

CORBIS

uando tudo está bem, desejamos
que nada mude. Queremos uma
juventude que não acabe, um fim
de semana prolongado, a saúde e a disposição de uma criança brincalhona. No entanto, sem saber, não preservamos aquilo
que é mais intrínseco e essencial à vida: o
movimento. Tudo o que está vivo e saudável se move – seja se locomovendo no
espaço, transformando-se internamente,
gerando novas vidas. Nem mesmo as
águas de um rio são sempre as mesmas, e
até as nuvens no céu nunca paralisam.
Na Grécia Antiga, o filósofo Aristóteles
já havia percebido isso. Ele dizia que se
mover não é apenas se deslocar no espaço,
é também mudar, alterar uma condição da
natureza, crescer e gerar, adoecer e curar,
nascer e morrer. Não por acaso, são todas
as transformações pelas quais o ser humano passa ao longo de uma vida – todas
elas, mais uma vez, sinônimo de contínuo
movimento. No entanto, no mundo moderno, onde as possibilidades de grandes
deslocamentos pelo planeta aumentam,
encurtando distâncias, o homem parece
estar se esquecendo dos movimentos mais
simples da vida diária, daqueles que fazem seus músculos se manterem fortes,
que ajudam seu coração a bombear melhor
o sangue pelo corpo, que dão força para os
ossos permanecerem firmes e que estimulam as atividades da mente. “Não precisamos de muitas evidências científicas
para afirmar que o movimento é essencial
à vida e em todas as suas fases”, diz Pablius Staduto, médico do Esporte do Fleury. “Temos de redescobrir o quanto o movimento é necessário para que a vida fique
melhor.” É essa reflexão que o Fleury pretende estimular nas próximas páginas.

16

SAÚDE EM DIA

SAÚDE EM DIA

17

GRAVIDEZ
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AMAMENTAR É UM DOS MAIS IMPORTANTES MOVIMENTOS QUE
UMA MULHER FAZ EM SUA VIDA E EM RELAÇÃO AO SEU FILHO

peito

ABERTO
GE T T Y IMAGES

ocê já parou para pensar sobre esse assunto? É
com o intuito de provocar uma importante reflexão sobre sua saúde e qualidade de vida que o
Fleury Medicina e Saúde lança essa questão. Afinal, saúde
é movimento? Esse tema foi explorado não somente pela
Medicina, mas também pela Biologia, pela Filosofia e por
outros campos do conhecimento.
Nós, do Fleury, acreditamos que sim. E o movimento
está em todas as fases da vida: na infância, logo que o
bebê nasce e começa a crescer; na adolescência, quando
chega a puberdade; quando a mulher vira mãe e faz o movimento de amamentar o filho, tema de uma reportagem
que está nas páginas 26 a 29; e quando chegamos à terceira idade, fase em que os movimentos do corpo podem
até ficar mais limitados, mas quando é preciso exercitar
também a mente. Todas essas etapas e a relação de cada
uma delas com o movimento, seja ele físico ou mental, são
abordadas ao longo da revista que você tem em mãos.
Essas reflexões estão também na Unidade Itaim, que
acaba de ser inaugurada pelo Fleury. Nesse novo endereço, você encontra serviços integrados para uma adequada
gestão da sua saúde. Isso inclui prevenção, com serviços
de check-up e vacinação, assim como um amplo leque de
exames com conforto e comodidade. Além disso, possui
espaços dedicados à saúde da mulher, às crianças e àqueles que desejam realizar check-up, entre outros. Na Unidade Itaim ainda, você será convidado a pensar sobre sua
própria saúde – por meio de uma ambientação especial,
com frases inspiradoras nas paredes, leituras, esculturas
e exposições fotográficas, que estão por todo o prédio. É o
Fleury pensando em você e disseminando saúde.
Boa leitura!
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decisão de gerar um fi lho e amamentar aquele ser tão pequenino e
frágil é uma transformação e tanto na vida da mulher. Especialistas afi rmam, com unanimidade, que o leite materno é o alimento mais adequado e completo
para o bebê, pois contém todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento,
protege contra infecções e intensifica o vínculo entre mãe e fi lho. Esse turbilhão de
mudanças gera muitas dúvidas entre as gestantes de primeira viagem. Quando começar a amamentar, como cuidar da mama
sensível, qual a melhor posição para a pega
do bebê, se deve oferecer um ou os dois
peitos a cada mamada são algumas das
tantas perguntas ouvidas pelos médicos.
Isso sem falar de alguns mitos que ainda
assombram as novas mamães.
De acordo com David Pares, ginecologista e
obstetra do Fleury Medicina e Saúde, muita
gente acredita que enquanto estiver amamentando não corre o risco de engravidar. “Já a
partir de 60 dias após o parto algumas mulheres podem ovular e engravidar”, diz. Outro
mito comum é pensar que o leite materno é

fraco. “Muito raramente a mulher tem pouca
quantidade de leite, mas isso não tem a ver
com a qualidade do alimento”, afirma Francisco Frederico Neto, pediatra do ambulatório
de pediatria social do Hospital Sírio-Libanês.
A amamentação pode ser iniciada já na
sala de parto. Antes da primeira descida
do leite, o peito libera uma secreção chamada colostro, que é rico em anticorpos.
“O ideal é começar a amamentar com regularidade entre 48 e 72 horas após o parto”, diz Pares. “É normal a mama ficar
bastante cheia no começo, porque a criança ainda não mama muito. Também é comum o ressecamento dos mamilos, pois a
fricção da mamada pode provocar rachaduras”, explica o médico.
Segundo Pares, para diminuir a probabilidade de rachaduras, a mulher deve tomar alguns cuidados já durante o período gestacional. Uma indicação é usar lanolina para
hidratar os mamilos. “Em geral, para quem
está começando, o mais indicado é deixar o
bebê mamar entre 10 e 15 minutos em cada
peito. Mais tempo aumenta as chances de
machucar os mamilos”, completa Neto.
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Dicas e novidades de saúde e bem-estar para você

Hidratação na
maturidade

Invista em você mesmo
está não somente
> Anosaúde
bem-estar físico

, mas também

E isso exige de cada um de nós
comportamentos e hábitos saudáveis, como

no social e mental. A definição, da Organização

praticar esportes, ter uma alimentação

Mundial da Saúde (OMS), encontra respaldo

equilibrada, tentar controlar o estresse no

em nosso cotidiano. De nada adianta estar

ambiente de trabalho. “Não existe pílula

em forma, mas com a mente cansada. E vice-

mágica. As doenças de hoje são provocadas

versa. Ou estar com o físico em dia, mas não

por diversos fatores e o seu comportamento

ter amigos. É por isso que vem ganhando corpo

ao longo da vida, e só você é quem vai definir

um conceito chamado Gestão de Saúde. O

o quão saudável você será. As pessoas não

que é isso? É quando cada indivíduo assume

poderão mais delegar isso a um médico, por

os cuidados e a responsabilidade sobre a sua

exemplo. É preciso mudar de uma atitude

própria saúde. Com as mudanças da sociedade,

passiva para uma atitude pró-ativa, encarando a

mudou também a forma como cuidamos de

saúde como um investimento”, afirma Rabelo.

nós mesmos. “Tendemos a lembrar da saúde
quando aparece a doença. Antigamente, as
pessoas tinham mais doenças de origem
infecciosas, ligadas à falta de medicamentos e
condições sanitárias”, afirma o diretor-executivo
do Fleury Gestão de Saúde, Rogério Rabelo.
“Mas isso está mudando. Hoje, com a melhoria
das condições sanitárias, vacinas, entre outros,
‘migramos’ para as doenças crônicas, muitas
delas fruto do aumento dos anos de vida”, diz.

Hidratar-se, sempre. Na maturidade, ainda
mais. De acordo com a médica Bianca
de Almeida Pititto, endocrinologista do
Atendimento Fleury, entre as modificações
que ocorrem no organismo com o passar
dos anos está a perda de quase um quinto
do volume de líquidos do corpo. Isso reduz a
vontade de beber água, o que pode favorecer
a desidratação, em determinadas situações.
É possível garantir uma boa hidratação não
só bebendo água, mas também fazendo
boas opções à mesa. Ingerir mais frutas,
como melancia, e apostar em saladas,
sopas e cremes são uma boa pedida. Leite e
iogurte são duplamente bons, já que contêm
cálcio, que ajuda no combate à osteoporose.
Portanto, a não ser que a pessoa tenha
doenças que exijam restrições na ingestão de
líquidos, como problemas cardíacos e renais,
ela tem mais é que abusar deles para poder
esbanjar saúde na terceira idade.

O estresse afeta nosso cabelo?
Sim. “Que o estresse ajuda a acelerar ou aumentar
a queda, não temos mais dúvidas. Mas ele é
superestimado como o grande causador do problema”,
afirma o cirurgião plástico Ricardo Lemos, que opera no
Fleury Hospital-Dia. Na maioria das vezes, no entanto, a
queda de cabelo está associada a uma predisposição
genética. Problemas capilares no geral, tais como calvície
e dermatite seborreica (caspa), aparecem em quem
já tem predisposição. Mas é claro que em momentos
de grande estresse, esses problemas tendem a piorar.

fotos: shut terstock

“Entretanto, se a pessoa não está estressada e o cabelo
continua caindo de forma anormal, é preciso investigar
a causa, pois, além do estresse, outras condições ou
doenças podem desencadear queda de cabelo, e é
importante diagnosticá-las”, recomenda a dermatologista
Aline Donati, do serviço de Check-Up do Fleury.
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Espinha não é coisa
só de adolescente

Cigarro = TPM
São muitos os males do cigarro, e
um estudo feito recentemente pela

shut terstock

Se você tem entre 30 e 40 anos e se deparou com espinhas e cravos,
saiba que isso não é só coisa de adolescente. Estima-se que 80% das
pessoas que tiveram acne quando jovens voltam a tê-la, principalmente
as mulheres. Em vez de pontos amarelados, os adultos têm lesões
maiores e mais difíceis de cicatrizar. Por isso, espremer ou tapear com
maquiagem continuam não sendo a solução. A saída é procurar um
dermatologista. Não se sabe as causas que levam à acne nessa faixa
etária. Distúrbios hormonais e herança genética têm sua parcela de
contribuição. Sabe-se também que uma dieta rica em gordura, o que
inclui o chocolate, também estimula o surgimento de espinhas e cravos.
Segundo a dermatologista Aline Roberta Campos Donati, do serviço de
Check-Up do Fleury, produtos inadequados, como cremes oleosos e
alguns tipos de maquiagens, podem entupir os poros e favorecer uma
predisposição pessoal para o problema.

Universidade de Massachusetts, nos
Estados Unidos, agregou mais um à lista.
Fumar pode potencializar a tensão prémenstrual, a tão famosa TPM. A pesquisa
constatou que as fumantes têm o dobro
de chance de desenvolver a TPM. E que,
quanto mais cigarros elas fumam por dia,
e quanto mais cedo as mulheres
adquirem o vício, maior a
probabilidade de sofrerem com
a TPM. “Antes, não se sabia
se as mulheres fumavam por

Total: 371 kcal

ou se o cigarro é que estimulava
o problema”, explica João
Etimologia médica

fotos: shut terstock

Salgadinho de batata frita: 1
pacote (100g)
refrigerante: 1 lata

Total: 690 kcal

Sanduíche de:
Pão integral: 2 fatias
Peito de peru: 2 fatias
Alface: 3 folhas
Tomate: 3 rodelas
Azeite: 1 colher de chá
Pera: 1 unidade média
Vitamina de morango: 1 copo
tipo requeijão

Estresse

É pouco afirmar que é de origem inglesa a palavra que
dá nome ao estado de excitação emocional e motora
provocado pela percepção de estímulos excessivos. O
termo teve uma trajetória sinuosa mesmo antes de se
consolidar no idioma inglês. Mas sempre carregou a
noção de algo que é resultado de uma pressão levada
a um dado limite. Na forma stress tomou, na língua
inglesa, o sentido de “tensão” já no século XIV, garante
o Dicionário Houaiss. Os ingleses teriam herdado o
termo do anglo-normando destress, equivalente ao
francês antigo destrece, que significava “estreiteza”
no século XII. A língua francesa, por sua vez, herdou
a palavra do latim vulgar districtus (importunado,
ocupado), a partir de um derivado de que não se
tem registro, mas que se suspeita ser district(ia).
Districtus seria ainda composto por strictus, particípio
passado de stringere (apertar, comprimir). Em 1942,
foi incorporado à Medicina para caracterizar qualquer
agente ou estímulo, nocivo ou benéfico, capaz de
desencadear no organismo mecanismos de adaptação.

Marcos Salge, pneumologista
do Fleury. De acordo com
Ubiratan de Paula Santos,
da Faculdade de Medicina
da USP, alguns estudos
sugerem que certos
produtos contidos na
fumaça do cigarro
estão associados a
maiores concentrações
de hormônios como a
testosterona, o estrógeno
e a progesterona. Isso
pode estar associado ao
aumento da frequência e
da intensidade dos sintomas
da TPM observados nas

shut terstock

Trocas inteligentes

shut terstock

causa da TPM, para tentar relaxar,

mulheres que fumam.

Fonte: Tabela para avaliação de consumo alimentar em medidas caseiras. Ed. Atheneu, 2000.
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Cuidados
antes dos
exercícios

Palavra do especialista

Envelhecer com saúde
Nelson Carvalhaes, médico responsável pelo Check-Up do Fleury

Que os exercícios físicos
são benéficos, isso é sabido
por todos. Mas se exercitar requer
importantes cuidados, pois, se feito de
forma incorreta, o que é para trazer saúde
pode acabar causando problemas. Só
comece a fazer exercício físico após
passar por um médico, de preferência
especialista em Medicina do Esporte.
De acordo com o médico do Esporte do
Fleury, Páblius Staduto Braga Silva, um
check-up é importante não só por causa
da saúde do coração, mas também por
causa dos ossos, dos músculos e das
articulações. É no exame que precede
a atividade física que você vai aprender
a conhecer os limites de seu organismo
d o u g l as g a r c ia

para executá-la melhor. Se não se
programar bem, você será estimulado pela
liberação de endorfina, que ocorre pelo

Existe uma idade adequada para
começar a se preparar para um
envelhecimento saudável?

10
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Outro dia, um paciente me disse:
“A gente passa metade da vida
estragando a saúde, e a outra
metade tentando consertá-la”.
Na prática, é o que acontece.
A partir dos 40 é que a gente
começa a se preocupar com
questões que já deveriam estar
presentes em nossas vidas bem
antes. Quanto mais cedo, melhor.
Como a manutenção de um
hobby pode contribuir para um
envelhecimento saudável?
Contribui de maneira determinante.

Ter um interesse, ter um papel
dentro da sociedade, contribui para
um envelhecimento com qualidade.
O que é envelhecer
com sucesso?
Envelhecer com sucesso é
ser dono do seu nariz até o
último dia da sua vida. Ter sim
suas doenças crônicas, como
hipertensão e diabetes, mas
todas elas bem gerenciadas.
Ou seja, ser autônomo, apesar
da passagem dos anos e das
doenças que aparecem.

próprio exercício, e acabará exagerando
nos movimentos. A partir dos 25 anos,
além da avaliação médica criteriosa e
sempre com sua orientação, pode ser
necessária a realização de alguns exames
atualmente disponíveis. Estes costumam
incluir o tradicional teste ergométrico, mas
podem também abranger o mais recente
teste cardiopulmonar, que associa as
informações do teste ergométrico a um

shut terstock

Como os hábitos de hoje
podem influenciar na nossa
saúde no futuro?
Contrariamente ao que se pensa,
os fatores genéticos influenciam
pouco no envelhecimento. Eu
diria que 20% dos fatores são de
natureza genética e 80% estão
ligados aos hábitos de vida. Somos,
portanto, responsáveis pelo tipo de
envelhecimento que queremos ter.

estudo da capacidade de oxigenação do
organismo durante o exercício.
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entre aspas

Viver,

a arte de se
transformar
“O movimento e a transformação da
vida intrigam a humanidade desde a
Antiguidade”, explica a filósofa Marcia
Tiburi. Nosso desafio é lidar com eles

N

o filme O Feitiço do Tempo, um apresentador de televisão,
vivido pelo ator Bill Murray, viaja para uma pequena cidade
do interior dos Estados Unidos onde se vê obrigado a acordar todas as manhãs no mesmo dia, até aprender a refletir
sobre os movimentos da vida. “Será que nos tornamos incapazes de sair
da repetição?”, questiona a filósofa Marcia Tiburi, professora, autora
de vários livros e integrante do time do programa Saia Justa , do GNT.
Para ela, o movimento – entendido não apenas como deslocamento espacial, mas como transformação – nos fascina e aflige, mas é próprio
de um mundo dinâmico. Na entrevista a seguir, ela fala sobre como
podemos ver a transformação nos dias “apressados” em que vivemos
com os óculos da Filosofia.

12
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sempre despertou a atenção da humanidade?
MARCIA TIBURI: Em termos de espaço, é só
lembrar as viagens em busca de alimentos
ou climas favoráveis nos tempos pré-históricos, aquelas em direção à conquista de novos mundos ou a vontade de ir à Lua. Quando pensamos na função de mudança social,
podemos nos lembrar das ações revolucionárias na política ou nas artes. A necessidade
de mudança no espaço sempre esteve ligada
ao tempo. Antes, éramos mais determinados
pelo espaço. Hoje, pensamos que já dominamos o espaço porque temos algum controle
do tempo: transportes rápidos, internet, mudança na expectativa de vida. As novas tecnologias e a internet, ao relativizarem nossa
relação com o tempo, mudam também a maneira como nos relacionamos com o espaço.
FLEURY: A partir dos filósofos da Grécia Antiga, o

que sabemos sobre as preocupações em relação
às transformações ao nosso redor?
MARCIA TIBURI: Temos notícias pela Literatura e pela Filosofia de que os homens sempre
se espantaram ou se comoveram, sofreram ou
se alegraram com as mudanças. O tempo que
chamamos de Modernidade, os últimos 500
anos, é que colocou em cena o novo. Apenas
a partir daí é que a novidade passa a ser um
valor. Tudo sempre dependeu do modo como
cada cultura valoriza as inovações. Muitas
vezes as novidades nos assustam, e então as
rechaçamos ou desenvolvemos com elas uma
relação ressentida ou rancorosa.
FLEURY: Você citaria obras de arte que nos

ajudam a entender (e suportar) as
transformações? Como?
MARCIA TIBURI: No filme O Feitiço do Tempo, um “homem do tempo” de uma TV vai

14
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a uma pequena cidade para noticiar o Dia
da Marmota. Após ficar um dia ali, ele passa a ter seu dia infinitamente repetido. É
uma comédia com profundo sentido crítico. O que seria o feitiço do tempo? Estamos
sob ele? Tornamo-nos incapazes de sair da
repetição? Sobre isso, o filme de Charles
Chaplin Tempos Modernos é também essencial. Um exemplo mais sutil, das artes
visuais, é a action painting, um tipo de pintura que mesmo sendo estática no quadro,
guarda o sinal do movimento do pintor,
seu processo, que ficou ali registrado.
FLEURY: Como nós, em pleno século XXI –

tempo de transformações aceleradas e
comunicação instantânea –, nos
relacionamos com as mudanças?
MARCIA TIBURI: O aspecto mais essencial
para pensar o que passamos hoje é o sequestro do tempo vivido e da experiência que se
liga a ele: a vida foi vivida, mas não como
algo que tenha sentido. A palavra “experiência” tem relação com a capacidade de compreender o que vivemos, de elaborar. Nestes
tempos apressados, nossa busca precisa ser
por reconstituir o que nos é roubado pelo
modo de vida e que nos dá a sensação de estarmos vazios. Para sair disso, só plantando
dia após dia a vontade de fazer sentido.
FLEURY: As novidades encantam, mas também

assustam. Por que temos uma relação
ambivalente com elas?
MARCIA TIBURI: Mudar é elementar e inevitável, mas implica acaso, desconhecimento, aquilo que mais nos angustia. Nossa
relação com o futuro é marcada pela inconsciência, pela inconsequência ou pelo
pavor. Somos ansiosos porque temos um
misto de esperança e de medo.

FOTOS : RICARDO CORrê A

FLEURY SAÚDE EM DIA: O tema do movimento

FLEURY: A vivência do transcorrer do

tempo e da morte são transformações
difíceis de assimilarmos. A Filosofia pode
nos oferecer ferramentas para lidar melhor
com essas situações?
MARCIA TIBURI: A Filosofia pode ser vista
como uma “atividade” do pensamento em
que se busca compreensão crítica dos fatos
que vivenciamos pelo ato de perguntar e
buscar entender. Então, antes de ajudar – no
sentido de uma autoajuda – talvez até atrapalhe. A palavra “ferramenta”, um instrumento usado para consertar, armar ou montar algo, também não cabe aqui. Filosofia é

uma atividade – um movimento – que interfere no entendimento da vida como se ela
se reduzisse ao “funcionamento” das coisas.
Mas nem sempre é ruim ser incomodado por
uma teoria que nos faz pensar. Para se envolver com Filosofia, é essencial um pouco
de coragem. Talvez você tenha que desistir
das ferramentas e ver como se arranja com
outras coisas, como olhar o céu, ficar quieto,
aprender a passear pela rua ou o que mais
ajude a pensar na vida.
vídeo: Assista a entrevista completa de Márcia Tiburi
em nosso site: www.fleury.com.br
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Saúde é

Q

uando tudo está bem, desejamos
que nada mude. Queremos uma
juventude que não acabe, um fim
de semana prolongado, a saúde e a disposição de uma criança brincalhona. No entanto, sem saber, não preservamos aquilo
que é mais intrínseco e essencial à vida: o
movimento. Tudo o que está vivo e saudável se move – seja se locomovendo no
espaço, transformando-se internamente,
gerando novas vidas. Nem mesmo as
águas de um rio são sempre as mesmas, e
até as nuvens no céu nunca paralisam.
Na Grécia Antiga, o filósofo Aristóteles
já havia percebido isso. Ele dizia que se
mover não é apenas se deslocar no espaço,
é também mudar, alterar uma condição da
natureza, crescer e gerar, adoecer e curar,
nascer e morrer. Não por acaso, são todas
as transformações pelas quais o ser humano passa ao longo de uma vida – todas
elas, mais uma vez, sinônimo de contínuo
movimento. No entanto, no mundo moderno, onde as possibilidades de grandes
deslocamentos pelo planeta aumentam,
encurtando distâncias, o homem parece
estar se esquecendo dos movimentos mais
simples da vida diária, daqueles que fazem seus músculos se manterem fortes,
que ajudam seu coração a bombear melhor
o sangue pelo corpo, que dão força para os
ossos permanecerem firmes e que estimulam as atividades da mente. “Não precisamos de muitas evidências científicas
para afirmar que o movimento é essencial
à vida e em todas as suas fases”, diz Pablius Staduto, médico do Esporte do Fleury. “Temos de redescobrir o quanto o movimento é necessário para que a vida fique
melhor.” É essa reflexão que o Fleury pretende estimular nas próximas páginas.
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Logo que nasce, instantaneamente o bebê se
mexe. Descobre o corpo fazendo movimentos com os braços, as mãos, a cabeça. Ele toca
os outros, aprende a segurar objetos explorando os movimentos das mãos. Com o passar dos meses, vai preparando sua estrutura
para sentar, rolar, engatinhar. Logo aprende a
andar, dá seus primeiros pulos, sobe os primeiros degraus. Conforme cresce, descobre
os movimentos mais finos, mais delicados, a
disciplina e a coordenação que eles exigem
para serem realizados. Tudo isso num processo natural. “A criança percebe que precisa
se movimentar constantemente. É uma percepção natural”, explica Staduto.
Mesmo assim, quando eles chegam perto
da idade escolar, o incentivo dos pais e dos
professores é bastante bem-vindo – e traz
resultados para a saúde dos pequenos, prevenindo doenças como obesidade, diabetes e
colesterol elevado, tão presentes nos dias de
hoje, inclusive nessa faixa etária. “Habilida-

o movimento das crianças
está em toda parte, e isso é
notado na agitação de seus
jogos e brincadeiras,
em grupos ou sozinhas

corbis

O Fleury convida você a refletir sobre essa questão, que
encontra diversas respostas na Biologia e Filosofia

A infância
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des físicas devem ser valorizadas durante o
divertimento, como correr, jogar, saltar”,
diz Marcos Henrique Ferreira Laraya, presidente da Sociedade Paulista de Medicina do
Esporte. Ele explica que após os cinco anos,
é importante que a criança já tenha tido
contato com diferentes esportes, levando
em conta, claro, a preferência dela.

Há movimento em
tudo que é próprio
da vida, pois o que é
vivo se transforma
continuamente. E a
saúde é um dos mais
belos exemplos do
movimento em busca
constante de equilíbrio
e transformação

Segundo os especialistas, estimular uma
rotina com bastante movimento na infância é mais fácil, já que os pais podem aproveitar a energia da criança, que está descobrindo o corpo e o mundo. As dificuldades
começam quando chega a adolescência,
fase dominada por alterações existenciais,
físicas, sociais e emocionais. O adolescente passa mais tempo sentado na escola,
porque seus horários de estudo são mais
extensos, começa a se interessar mais por
computador e videogame, que o deixam
esparramado no sofá ou na cadeira, andam
mais de carro com os pais, começam a sair
com os amigos. “Isso começa a desviar a
atenção e o foco das atividades com movi-
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mento. Aparecem outras demandas, e ele
entra numa fase de maior atividade intelectual”, explica Laraya.
Na adolescência ocorre uma explosão
de hormônios, que transformam o corpo,
despertam a sexualidade e ajudam uma
criança a virar um adulto – e o adolescente saudável deve mesmo passar por
todas essas mudanças, aprendendo a conciliar as angústias e as descobertas com o
corpo em desenvolvimento. Entretanto, o
recado é não deixar o movimento de lado
– mesmo com uma rotina diferente, ele
sempre tem seu espaço, seja na prática regular de um esporte, de aulas de dança, de
caminhadas, de preferir as escadas aos
elevadores de prédio. É uma educação que,
dada na hora certa, pode preparar o adolescente para se tornar um adulto mais
ativo, consciente da importância de estar
em movimento em seu dia a dia.

corbis

A adolescência
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Chega a hora de a mulher engravidar, e
mais uma grande transformação acontece
em sua vida. De mulher, geralmente ela
passa a ser também mãe. O corpo vira a
casa para gerar um bebê, que crescerá com
ela e dependerá, durante nove meses, de
tudo o que ela fizer. Juntamente com as
mudanças emocionais, o cuidado com a
alimentação e a preparação da casa, vem a
necessidade do preparo físico, sempre seguindo orientação médica. Uma grávida
ativa é mais saudável, controla o peso e se
prepara melhor até mesmo para o parto.
Em outras palavras, ela suporta melhor as
transformações pelas quais passa durante
uma gestação. Além disso, mantendo-se
em movimento, ela pode evitar hipertensão e diabetes gestacional, problemas passíveis de ocorrer nessa fase. Mais uma vez,
surge a necessidade de manter o movimento em todas as suas esferas: do bebê, que se
desenvolve; do corpo, que muda; da cabeça,
que deve acompanhar a nova fase. Ou seja,
de todo organismo, que precisa se adaptar
às mudanças de maneira saudável.
O homem adulto também deve manter o
movimento na sua rotina, de preferência
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O envelhecer
Mesmo com tudo isso, a tendência das
pessoas é deixar se de movimentar com o
passar do tempo. Isso não quer dizer necessariamente que ela viverá menos, mas
que, muito provavelmente, terá de conviver com problemas que poderia ter evitado. Quem não se movimenta enfrenta com
mais dificuldades a degeneração de articulações e cartilagens, que ocorre com o envelhecimento. Também terá mais dores e
músculos mais frágeis para continuar realizando atividades cotidianas.
Mas não é só movimento físico, e sim,
como já dizia Aristóteles, um processo
único: mente e corpo precisam se movimentar para estarem saudáveis. Mesmo
se, por ventura, ocorrerem exigências me-

nores de atividades intelectuais, pessoas
na terceira idade precisam de estímulos
para o cérebro: palavras cruzadas, aulas de
idiomas, jogos, entre outros desafios. Mesmo com uma condição física diferente daquela da juventude, precisam de ginástica
e movimento. “Temos uma mente complexa e um corpo com mais de 206 ossos, 260
articulações e 639 músculos, que se contraem todos os dias. Isso por si só já justifica a necessidade do movimento constante”, conclui Pablius Staduto.

Segundo aristóteles,
movimento é também
mudança, e ela é
própria daquilo que
é vivo: nascimento e
morte, crescimento e
envelhecimento, e todas
as transformações de
seu corpo e mente ao
longo da vida

shut terstock

A vida adulta

incluindo uma atividade física regular.
“Imobilidade é doença. Não há dúvida de
que, dentro de limites, o movimento leva
todo mundo à saúde”, acrescenta o médico
Nelson Carvalhaes, responsável pelo CheckUp do Fleury. A mensagem continua a mesma para homens e mulheres: é preciso ter
músculos fortes para suportar o peso da
estrutura óssea, corpo alongado para relaxar melhor e resistência cardíaca e pulmonar para aumentar o fôlego.
Para quem não pode fazer uma atividade
física regularmente, comece se espreguiçando na cama, depois troque o elevador
pela escada, deixe o carro na garagem e
ande até a padaria, saia para passear com o
cachorro, limpe a casa, jogue bola, caminhe no parque, dê uma volta no quarteirão.
No começo parecerá difícil e cansativo,
mas com o tempo ficará prazeroso e agradável, até a hora em que o próprio corpo
pedirá por mais e mais atividade física.
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companhias saudáveis

Escritório:
também uma
sala de ginástica

Você acha que trabalhar é sinônimo de passar horas e
horas sentado à frente de um computador sem se mexer?
Saiba que é possível colocar o corpo em movimento
também nas empresas e em horário de expediente
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jovens. Inicialmente, o corpo consegue se
recuperar muito bem das condições adversas
promovidas pelo estresse e falta de movimento. Mas, em médio e longo prazos, particularmente a falta de alongamento e movimento podem resultar em prejuízos para o
corpo, como dores de coluna e limitações em
articulações como joelhos, quadril, ombros e
braços. Por exemplo: o corpo sentado à frente do computador busca uma adaptação com
uma posição que facilite a leitura na tela,
para maior eficiência e menor consumo de

corbis

H

oras e horas sentado à frente do computador, e o principal movimento é a
frenética digitação. Quando chega a
noite, como pensar em praticar um esporte?
Você não consegue imaginar como encaixar
outra atividade ao seu cotidiano?
A rotina de trabalho parece ser um impeditivo para pôr o corpo em movimento. Mas
um estilo de vida sedentário e, por vezes,
um cotidiano estressante não apresentam
consequências importantes ao corpo em
curto prazo, especialmente em pessoas mais

23

“Tem movimentos que qualquer
pessoa pode fazer sentada
		e que exigem pouco tempo”
energia do sistema visual. Mas essa adaptação pode ter uma consequência ruim para o
sistema muscular e ósseo, se o computador
estiver mal posicionado. Por isso, há necessidade de curvar a coluna de forma inadequada, projetar os ombros à frente e posicionar mal os membros inferiores. Como a
concentração é total à atividade de trabalho, você só vai notar a postura inadequada
se sentir dor ou desconforto em algum momento de seu dia.

Preste atenção às mensagens que seu corpo
lhe dá. A falta de movimentos por cerca de
duas horas gera certa rigidez, que pode se refletir em dor ou desconforto. É como se o corpo reclamasse da imobilidade prolongada. Ouvir a sua queixa é ter consciência corporal.
Isso sem contar que o sedentarismo em si é
um convite a outros problemas de saúde, como
colesterol alto, hipertensão arterial e diabetes.
Além de melhorar a posição de seus equipamentos de trabalho, saiba que é possível programar exercícios físicos e movimentos saudáveis no seu dia a dia que podem melhorar
sua saúde, sua qualidade de vida, até mesmo
seu desempenho no ambiente corporativo, e
prevenir possíveis doenças do sistema musculoesquelético, explica Páblius Staduto Braga
Silva, médico do Esporte do Fleury.

rogério maroja

companhias saudáveis

Mexa-se

“Movimentar o pescoço e os ombros, esticar as
pernas e alongar os braços e as mãos são
movimentos que qualquer pessoa pode fazer
enquanto está sentada e que não exigem mais do
que cinco minutos”, exemplifica Silva. Para um
melhor efeito, esses movimentos precisam ser
repetidos várias vezes ao dia. Quando for ao
banheiro, aproveite para alongar o corpo todo em pé.

Outra dica é propor que as conversas de trabalho
sejam realizadas durante uma caminhada no quarteirão
ou até pela própria empresa. “Se você se movimentar
10 minutos num ritmo acelerado, três vezes por dia –
sem contar a hora do almoço – já está de bom
tamanho. Lembrando que 30 minutos de caminhada
rápida cinco vezes por semana é a recomendação
padrão para ter uma vida saudável”, aconselha Silva.

Estimule-se

corbis

Toda e qualquer ideia que estimula o movimento é bem-vinda. Bolinhas debaixo da mesa para
massagear os pés, bolas de plástico para fazer
exercícios e elásticos para fortalecer os braços.
Para quem ainda não se exercita regularmente, criar o hábito de se movimentar ao
longo do dia pode ajudar na escolha da atividade física ideal. Naturalmente você vai descobrir o que combina melhor com você. Mas
se você já faz algum esporte ou ginástica, terá
um aproveitamento cada vez maior e se sentirá menos cansado. De acordo com Silva, ao
pôr o corpo em movimento com frequência, o
primeiro ganho é uma sensação de bem-estar
– o que já é uma motivação para seguir adiante. O sono também melhora. Aos poucos,
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você ganha condicionamento aeróbico e maior
força muscular.
As empresas podem obter excelentes resultados se colaborarem, oferecendo não apenas ginástica laboral, mas também ressaltando a importância da consciência corporal para
a saúde de todos. “Mas a motivação maior
tem que vir de cada indivíduo. Lembre-se
sempre de que você é um indivíduo único, e
que sua saúde é importante não só para você
mesmo como para todos com quem convive
– família, amigos, colegas de trabalho. Portanto, cuide-se o melhor que puder.”
saiba mais: Se exercitar no escritório é possível.
Veja como em nosso site: www.fleury.com.br
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Amamentar é um dos mais importantes movimentos que
uma mulher faz em sua vida e em relação ao seu filho

peito

ge t t y images

aberto
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decisão de gerar um filho e amamentar aquele ser tão pequenino e
frágil é uma transformação e tanto na vida da mulher. Especialistas afirmam, com unanimidade, que o leite materno é o alimento mais adequado e completo
para o bebê, pois contém todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento,
protege contra infecções e intensifica o vínculo entre mãe e filho. Esse turbilhão de
mudanças gera muitas dúvidas entre as gestantes de primeira viagem. Quando começar a amamentar, como cuidar da mama
sensível, qual a melhor posição para a pega
do bebê, se deve oferecer um ou os dois
peitos a cada mamada são algumas das
tantas perguntas ouvidas pelos médicos.
Isso sem falar de alguns mitos que ainda
assombram as novas mamães.
De acordo com David Pares, ginecologista e
obstetra do Fleury Medicina e Saúde, muita
gente acredita que enquanto estiver amamentando não corre o risco de engravidar. “Já a
partir de 60 dias após o parto algumas mulheres podem ovular e engravidar”, diz. Outro
mito comum é pensar que o leite materno é

fraco. “Muito raramente a mulher tem pouca
quantidade de leite, mas isso não tem a ver
com a qualidade do alimento”, afirma Francisco Frederico Neto, pediatra do ambulatório
de pediatria social do Hospital Sírio-Libanês.
A amamentação pode ser iniciada já na
sala de parto. Antes da primeira descida
do leite, o peito libera uma secreção chamada colostro, que é rico em anticorpos.
“O ideal é começar a amamentar com regularidade entre 48 e 72 horas após o parto”, diz Pares. “É normal a mama ficar
bastante cheia no começo, porque a criança ainda não mama muito. Também é comum o ressecamento dos mamilos, pois a
fricção da mamada pode provocar rachaduras”, explica o médico.
Segundo Pares, para diminuir a probabilidade de rachaduras, a mulher deve tomar alguns cuidados já durante o período gestacional. Uma indicação é usar lanolina para
hidratar os mamilos. “Em geral, para quem
está começando, o mais indicado é deixar o
bebê mamar entre 10 e 15 minutos em cada
peito. Mais tempo aumenta as chances de
machucar os mamilos”, completa Neto.
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Outra dificuldade citada por Pares é lidar com
o mamilo retrátil, com o bico voltado para
dentro. Neste caso, o médico assistente pode
ensinar algumas manobras que facilitam sua
extensão. Quando o mamilo está muito machucado, é possível tirar o leite com um tipo de
“bombinha” e dá-lo ao bebê em uma mamadeira. Em geladeira, o leite materno dura de 24
a 48 horas sem perder a qualidade nutritiva.
De acordo com Ivani Mancini, pediatra e médica do Atendimento do Fleury, até os seis meses de vida da criança o leite materno é mais
adequado porque possui anticorpos e proteínas
na quantidade certa. “Ele é completo, vem pronto e não custa nada. Além disso, protege de alergias, infecções, promove diminuição de diarréias e infecção intestinal”, destaca. “Num país
em desenvolvimento, a amamentação tem papel
fundamental na queda da mortalidade infantil e
na prevenção da desnutrição”, completa.

Cuide-se
Para amamentar, é fundamental Estar bem e saudável
Tenha uma alimentação regrada e
rica em proteínas.
É recomendado beber de dois a três
copos de água a cada mamada.
Evite chocolates. Eles podem
provocar cólicas no bebê.
Aproveite bastante o período que
estiver na maternidade para aprender
a lidar com a mama. O preparo dela é
muito importante para a mulher ter
consciência de seu próprio corpo.
Aprenda o que é uma pega correta,
que é a maneira ideal do bebê sugar o
peito. Peça ajuda aos especialistas
ainda na maternidade.
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Mantenha a calma. A amamentação
das primeiras semanas é a mais
difícil, porque o mamilo ainda está
muito sensível.
O intervalo entre as mamadas é
variável. Normalmente não deve
ultrapassar quatro horas, sempre
contando do começo da mamada.
Tome cuidado com as mamadas
muito longas. No início, o tempo ideal
é de 10 a 15 minutos em cada mama.
Depois o bebê aprende a sugar com
maior eficiência, e a mamada pode
ficar mais rápida.
É indicado começar com o peito que
terminou a mamada anterior. Se o

bebê mamar em um peito de cada vez,
vá alternando.
Ficar tranquila ajuda o leite a fluir
bem. Logo o bebê vai revelar o seu
estilo preferido de mamar. Daí, mãe e
filho vão descobrir juntos a forma ideal.
Diante de dúvidas, problemas ou
dificuldades, entre imediatamente em
contato com o pediatra ou obstetra
para buscar orientação. Não tenha
medo ou vergonha de pedir ajuda.
Segundo a Organização Mundial da
Saúde (OMS), a duração ideal do
aleitamento materno é de seis meses,
mas isso pode se prolongar enquanto
a mãe produzir leite.

Segundo ela, a incapacidade de produzir
leite é raríssima. Ocorre apenas para uma ou
duas mulheres a cada 10 mil. “As dificuldades, na imensa maioria das vezes, dizem respeito à insegurança materna. O ato de sugar
do bebê é instintivo, mas, para a mãe, amamentá-lo pode não ser tão simples assim.
Com o tempo, a mãe aprende como direcionar
o peito para o bebê sugar”, explica.
Ela ainda acrescenta que a amamentação
também ajuda no desenvolvimento da musculatura da face do bebê, devido ao esforço de
sugar. “No futuro, isso vai auxiliar na fala e no
desenvolvimento da arcada dentária. Também
promove diminuição de incidência de cáries e
da obesidade infantil. O ideal é, se possível,
não oferecer nada para o bebê além do leite
materno, principalmente nos primeiros trinta
dias de vida”, recomenda Ivani.
A amamentação também oferece benefícios
para a mãe, que perde cerca de 600 calorias
diárias. “Além disso, a liberação de hormônios,
que ocorre durante a amamentação, torna a
mulher menos propensa a ter alguns tipos de
cânceres, como de mama e de ovários”, observa. “Leite materno é sinônimo de economia,
saúde, praticidade e fortalecimento do vínculo
entre mãe e filho. Perfeito”, acrescenta.

Projeto Gestação
Criado em 2001, e em parceria com o Centro
Assistencial Cruz de Malta, o Fleury desenvolve o
Projeto Gestação, que atende, em média, entre 250 a
300 gestantes por ano na comunidade do Jabaquara.
“O atendimento abrange desde os exames do pré-natal
até palestras sobre a importância do acompanhamento
médico, cuidados com o bebê e a relevância da
amamentação”, explica Adriana Cozzete, coordenadora
de Programas Sociais do Fleury Medicina e Saúde.
13 voluntários, todos funcionários do Fleury, dividem as
tarefas, que vão desde bate-papos e palestras até a
realização e coleta de sangue para exames do pré-natal.
Os encontros ocorrem toda quinta-feira, das 8h30 às
10h30. A Cruz de Malta oferece atendimento geral de
saúde e centro assistencial para crianças, com creche e
centro de juventude.

shut terstock
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Controle da ansiedade

Curso para gestantes
O Fleury Medicina e Saúde oferece um curso para
gestantes. O programa contempla não apenas dicas
práticas sobre a saúde da gestante e a amamentação,
como também explica passo a passo os detalhes, as
novidades e, claro, as responsabilidades que passam a
fazer parte da rotina da família depois que ela aumenta.
Isso vai desde a adaptação do bebê ao cotidiano até
assuntos tão diversos quanto necessários, a exemplo de
vacinação, prevenção de acidentes e problemas
corriqueiros, como administrar a primeira febre. Para
maiores informações sobre datas e horários consulte o
site acessando o link: http://www.fleury.com.br/Servicos/
CursosEEventos/Pages/Default.aspx.
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formações vêm antes do esperado, pode ser que elas
estejam em um processo de puberdade precoce. Já
para a mulher madura, em menopausa precoce.
“Normalmente, espera-se que a puberdade ocorra
entre os oito e 13 anos de idade”, explica Ana Hoff,
endocrinologista do Fleury Medicina e Saúde. “É
quando as mamas começam a aparecer, os pelos surgem pelo corpo, os quadris se alargam, o corpo ganha
formas arredondadas, pois o ovário está entrando em
pleno funcionamento”, diz. O organismo passa por
transformações fisiológicas resultantes de uma cascata de reações químicas, que começam no cérebro, em
uma região chamada hipotálamo. Ele estimula a produção de dois hormônios – o FSH e o LH – pela glândula hipófise, que por sua vez desencadeia a produção
de estrogênio e progesterona pelos ovários. Ou seja, é
como se um sinal fosse liberado no cérebro para que,
a partir desse momento, as glândulas responsáveis
pela produção dos hormônios sexuais começassem a
produzir com maior intensidade essas substâncias.
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E

xiste o momento de
o feto nascer, de o bebê
sentar, de a criança dar os
primeiros passos. Logo já está na
hora de brincar. Daí, a infância fica
para trás e começa a surgir, a cada dia,
um novo questionamento. É a chegada
da adolescência. Nesse ritmo natural da
vida, no qual as mudanças vão acontecendo gradual e lentamente, a menina torna-se
mulher, que está pronta para ser mãe, e segue em direção à maturidade. Com pequenas
variações que ocorrem de organismo para organismo, é possível dizer que há idades esperadas para que cada uma dessas fases aconteça. Contudo, quando há alterações mais
significativas nesses ciclos, é o momento de
prestar atenção aos sinais do corpo, e procurar ajuda médica para o tratamento adequado. Para as meninas, quando as trans-
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Diante de qualquer suspeita de anormalidade no desenvolvimento, são feitos exames de sangue para dosar os hormônios, e
raios X da mão e do punho para avaliar a
idade óssea. Pode ser indicada também
uma ultrassonografia do útero e dos ovários para identificar alguma anormalidade.
“Na maioria dos casos nos quais foi diagnosticada a puberdade precoce, o tratamento consiste na inibição da produção
dos hormônios sexuais, retardando esse
desenvolvimento”, diz ela. O objetivo do
tratamento é retardar o aparecimento desses sinais. Se houver indicação médica
para o tratamento e não for instituído, a
puberdade precoce acaba atrapalhando o
crescimento da menina, pois a área dos
ossos que possibilita o crescimento da estatura se fecha antes do tempo e, então, a
garota não atinge a altura que deveria.
Outro aspecto é a questão emocional, uma

re
c or r é
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lm

São elas que, uma vez liberadas, vão provocar
as mudanças físicas típicas da puberdade.
Até aí tudo bem. O problema começa, segundo Ana, quando essas transformações aparecem antes dos oito anos. E a chance de isso
ocorrer é de um caso para cada cinco mil ou 10
mil mulheres. É possível então que a menina
tenha algum problema nesse eixo hormonal.
Mas é possível também que essa precocidade
ocorra sem causas aparentes, ou seja, situação
conhecida como idiopática. Em casos mais
graves, a puberdade precoce pode exigir uma
abordagem terapêutica específica. Mas esses
casos são raros, segundo a médica.
Por isso, é importante levar a criança ao
pediatra todos os anos, pois ele é o profissional de saúde que faz o acompanhamento
do desenvolvimento infantil. “É o pediatra
que mede a velocidade de crescimento e
pode perceber o aparecimento de caracteres sexuais antes da hora”, diz Ana Hoff.
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vez que o aparecimento de caracteres sexuais
precocemente pode fazer a criança se sentir
diferente das outras, provocando uma sensação de deslocamento. “Ela poderá enfrentar
dificuldades de adaptação na escola e no relacionamento com os amigos. Uma preocupação que os pais dessa criança poderão ter diz
respeito ao impacto dessa precocidade fisiológica na sua vivência sexual”, afirma Maria
Tereza Vieira, endocrinologista da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Quando acontece mais tarde...

ge t t y images

Mas pode ocorrer o oposto também. A menina espera a primeira menstruação, observa
que todas as amigas já usam sutiã, mas ela,
com 14 anos ou mais, ainda tem um corpo
bastante infantil. Provavelmente, trata-se da
puberdade tardia, um tipo de atraso na constituição feminina que ainda não tem suas
causas esclarecidas. “A menina simplesmente tem seu ciclo de hormônios sexuais mais
tardio, não há nada de anormal com ela”, enfatiza Ana. O tratamento, nesse caso, passa a
ser o oposto da puberdade precoce: se julgar
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necessário, o médico orienta o uso de medicamentos que estimulam a produção de hormônios. “Ao final do período de crescimento, as pessoas que tiveram esse atraso na
puberdade geralmente acabam por alcançar
estatura semelhante à de seus familiares
adultos”, complementa Maria Tereza.
A outra grande mudança no ciclo hormonal feminino ocorre com a menopausa,
que também pode chegar antes da hora – o
natural é que ela ocorra por volta dos 50
anos, mas há mulheres que aos 40 anos, ou
até antes, já entram nesse processo. Nesse
caso, isso acontece, geralmente, por questões genéticas ou porque essas mulheres
fizeram algum tratamento médico que causou a alteração no ciclo hormonal. A mulher pode, precocemente, parar de menstruar, sentir muitos calores, sofrer de
secura vaginal, perder o cabelo e ganhar
pelos – todos sintomas típicos da menopausa provocados pela falta de estrogênio.
Ao sentir isso antes da idade normal, é
fundamental procurar um médico. Ele avaliará o caso, solicitará a dosagem dos hormônios e, com isso em mãos, saberá se a
mulher está ou não entrando na menopausa antes da hora. Caso esteja, a reposição
hormonal costuma ser o tratamento mais
recomendado. “Na medida em que não se
identifique alguma situação de contraindicação, o uso da reposição hormonal deve
ser adequadamente orientado, principalmente com a finalidade de aliviar os sintomas decorrentes da deficiência de produção do estrógeno, que tanto incomodam as
mulheres nessa fase da vida”, conclui Ana.
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terceira idade

Mente

Q

uando começamos a esquecer objetos, datas,
nomes e compromissos, logo dizemos: “É a
idade!”. De fato, com o passar dos anos, o cérebro humano passa por alterações, como a redução de
tamanho e a perda de neurônios – células do cérebro
que não são repostas. Isso tudo gera uma perda gradual
de memória. No entanto, se a pessoa não tem nenhuma
doença degenerativa ou outros males que afetam a
mente, é possível manter a cabeça funcionando bem
mesmo com o passar dos anos. “A memória, como toda
atividade mental, depende do número de neurônios e
das conexões entre eles, ou seja, das sinapses. A perda
numérica é pequena, e é possível conseguirmos uma
boa compensação se tivermos estímulos que aumentem as conexões”, diz Aurélio Pimenta Dutra, assessor
médico de Neurologia Vascular e Liquor do Fleury.
Para manter as sinapses acontecendo a todo vapor, é
preciso “exercitar” o cérebro. Você gosta de palavrascruzadas? É um bom começo. Mas é possível ir além.
“O cérebro tem muitos recursos, precisamos aprender
a explorá-los. Que tal fechar os olhos e tentar explorar
os outros sentidos?”, diz Gislaine Gil, neuropsicóloga
do Check-Up Funcional da Maturidade do Fleury.

ação

A redução gradual da memória na terceira idade
é natural. Mas é possível manter a memória a mil
com atividades físicas e intelectuais

corbis

Quebre a rotina
A rotina é uma inimiga da memória. O cérebro fica
mal acostumado e preguiçoso. Para evitar isso, procure fazer as coisas de formas diferentes a cada novo dia.
Gislaine dá as dicas. “Mude os instrumentos de trabalho no seu dia a dia: use uma panela nova, uma escova de dentes diferente, faça um curso novo, modifique o caminho para o trabalho”. As sugestões, aliás,
servem para todos. “A partir dos 30 anos, muita gente
já se queixa de problemas de memória. Por outro lado,
a maioria desses casos ocorre por causa de falta de
atenção, relacionada ao excesso de estresse.”
Manter o corpo ativo também é fundamental para a
saúde física e psíquica. Alexandre Leopold Busse, coordenador do Ambulatório de Prevenção de Saúde do
Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas da USP,
fez um doutorado sobre a importância dos exercícios
contra resistência, cuja forma mais conhecida é a mus-

culação, em idosos com perda de memória sem causa
aparente. “Já se sabia que exercícios aeróbicos, como as
caminhadas, ajudam a prevenir a perda de memória,
mas a musculação também se provou benéfica”, conta
o médico. E a musculação é uma atividade que pode
ser feita até pelos que têm dificuldade de caminhar ou
se locomover, desde que acompanhada por profissionais devidamente capacitados e com os cuidados necessários para se evitar lesões osteoarticulares.
Uma dieta saudável e o hábito de visitar o médico
para fazer os exames de rotina também ajudam a manter
uma boa atividade mental. De acordo com o doutor Aurélio Pimenta Dutra, a presença de doenças cardíacas,
diabetes, altos níveis de colesterol no sangue, tabagismo,
entre outros fatores, pode provocar alterações na circulação cerebral, podendo acelerar a perda neuronal. Durante toda a vida, perdemos em torno de 10% dos neurônios, e um acidente vascular cerebral pode aumentar
muito essa perda. Outro fator que acelera esse processo
é o abuso de bebidas alcoólicas. Agora, se alguém da família anda se esquecendo das coisas além do usual, procure um médico. Só assim será possível saber se o caso
deve-se à falta de atenção ou se, de fato, existe alguma
doença desencadeando o problema. Se for desatenção,
alguns exercícios serão de grande utilidade.

Ginástica cerebral

Quer manter a memória a mil?
Veja algumas dicas:
Mude seus trajetos
Experimente escovar os dentes com a outra mão
Leia a revista de trás para frente
E screva um diário, de preferência à noite, tentando se lembrar
de tudo o que fez ao longo do dia
Pela manhã, anote os sonhos com o máximo de detalhes
Organize suas fotos
Leia livros e depois compartilhe a história com outras pessoas
Anote os compromissos em lugares visíveis
Faça uma atividade física, de preferência em grupo
Cuide da sua alimentação e do seu corpo
E não se esqueça de ir ao médico regularmente
teste: Quer saber a quantas anda a sua memória? A psicóloga
Gislaine Gil preparou um teste para ser feito em nosso site.
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O check-up é uma poderosa ferramenta de promoção de saúde
e qualidade de vida. O Fleury oferece esse serviço há 10 anos
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Q

uando chega a hora de levar a saúde
mais a sério e marcar aquele checkup, qual é a primeira imagem que
vem à sua cabeça? Pensou em longas e intermináveis baterias de exames, iguais para
todo mundo? Mas não é isso mais o que
acontece. Atualmente, o check-up é individualizado e feito a partir do histórico de saúde e dos hábitos de vida da pessoa, equilibrando o exame clínico com os recursos mais
avançados da medicina diagnóstica. E esse
conceito, que traz resultados mais precisos,
começou a ser introduzido no Brasil há dez
anos, pelo Fleury Medicina e Saúde. Essa mudança fez do check-up um serviço voltado não
somente para o diagnóstico de problemas de
saúde, mas também para a prevenção e qualidade de vida – principalmente do homem,
que geralmente tem mais resistência a admitir seus sintomas e menos tempo para exames e consultas médicas. “Atualmente, os
exames são divididos por sexo, idade e histórico de saúde pessoal e familiar. Por meio de
um menu básico, e de acordo com os dados
apurados, é feita uma planilha de exames
personalizada”, diz o geriatria Nelson Carvalhaes, responsável pelo Check-Up do Fleury.

o check-up é individualizado,
e feito a partir do histórico
de saúde e dos hábitos de vida
da pessoa. esse conceito, que
traz resultados mais precisos,
começou a ser introduzido no
Brasil há dez anos, pelo Fleury
Medicina e Saúde
38
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Por isso, se submeter a check-ups anualmente é uma das melhores maneiras de entender o corpo, prevenir uma série de doenças e obter uma melhora na qualidade de
vida. É por meio da análise dos resultados
dos exames que os médicos são capazes de
identificar a origem de sintomas e também
antecipar a descoberta de eventuais problemas de saúde. De maneira geral, a recomendação é que se comece a realização de checkups anuais a partir dos 40 anos, época
propícia para aparecimento de algumas doenças como pressão alta, colesterol aumentado, hipertensão e diabetes. Pessoas com
histórico familiar de alguma doença que
possa ser prevenida ou pessoas que já tenham doenças crônicas devem antecipar
esse início. E o fato de se submeter a uma
série de exames e ter seus resultados avaliados por um médico pode ajudar numa mudança de estilo de vida: um obeso pode ser
estimulado a iniciar uma atividade física,
um tabagista pode abandonar o cigarro, um
executivo submetido a muito estresse diário
pode procurar uma atividade de lazer ou repensar a rotina.
No Check-Up Fleury os exames são prescritos de acordo com o perfil de risco de cada
cliente, aferido por meio das respostas dadas
a um questionário via internet. A análise
dos antecedentes pessoais e familiares, além
dos hábitos de vida, permite determinar
quais exames de rastreamento são indicados
para cada cliente. Os exames e as avaliações
médicas são feitos em um único dia. A exceção é a colonoscopia para o rastreamento do
câncer de intestino, que por exigir preparo e
sedação, é oferecida aos clientes elegíveis em
um outro dia. O segundo passo é o exame
clínico realizado pelo médico, que então fará
a lista dos procedimentos necessários. “Em
10 dias, temos os resultados de todos os

shut terstock

check-up

exames e montamos um relatório para o
cliente. Ele retorna e recebe sugestões para
cada uma das alterações que foram encontradas”, explica Luis Cavichio, cardiologista
do Fleury. “Em breve, vamos fazer isso por
videoconferência também”, complementa.

Atualização
Com capacidade para atender 50 pacientes
por dia em cada unidade, o Fleury já conta
com uma unidade específica somente para a
realização de check-ups. E o serviço está em
constante transformação, incorporando novas tecnologias à medida que métodos de

rastreamento são desenvolvidos, contribuindo na detecção precoce de doenças e na incorporação de práticas mais modernas. Exemplos
ainda de atendimento personalizado são o
Check-Up Fitness, que traça recomendações
para um completo e bem-sucedido programa
de exercícios, com orientações individuais e
específicas, e o Check-Up Nippon, que leva
em consideração as características genéticas,
físicas e culturais dos japoneses. Há também
a Consulta do Viajante, para quem pretende
viajar, seja em férias ou a trabalho, e a Avaliação Funcional da Maturidade, voltada para
pessoas com mais de 60 anos.
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Fleury

inova
o
n Itaim

Unidade Itaim tem foco em promoção de saúde, introduz uma
série de inovações e estimula as atitudes em favor do bem-estar

ricardo corrê a

A

A instalação Planitude,
na recepção da Unidade
Itaim, em São Paulo

ssim como a vida é permeada por importantes movimentos, as empresas
também passam por transformações.
Não é diferente com o Fleury. Se a empresa nasceu
como um laboratório de análises clínicas, hoje ela
é muito mais do que isso. Atualmente, o Fleury
pensa a saúde dos seus clientes em todos os aspectos, ajudando cada um a refletir sobre qualidade de
vida. E isso se traduz em toda a concepção da nova
Unidade Itaim, que também oferece serviço de
check-up, assim como a Unidade Rochaverá-Morumbi. E se Rochaverá-Morumbi foi um marco em
sustentabilidade para a empresa, com seu conceito
de green building, a nova Unidade Itaim também
inova em infraestrutura, serviços e atendimento.
A Unidade Itaim conta com 21 especialidades
médicas, serviços exclusivos para a Saúde da Mulher, Espaço Infantil e Check-Ups. No espaço Saúde da Mulher, por exemplo, a privacidade para as
clientes é total. “Ela troca de roupa apenas uma
vez, pois faz seus exames transitando entre os
consultórios através de comunicações internas en-

tre eles. E é uma área isolada do restante do fluxo da
unidade”, conta o diretor de Medicina Diagnóstica,
José Marcelo Amatuzzi de Oliveira.
Pensando na qualidade dos serviços, a Unidade adota o atendimento único, no qual os clientes que realizarão exames laboratoriais são recepcionados e atendidos
por um mesmo profissional já na sala de coleta. A aber-

O Fleury medicina e saúde
nasceu como empresa de
análises clínicas, Mas hoje
É muito mais do que isso.
Atualmente, oferece soluções
integradas para os clientes
em diversas áreas da saúde
e ajuda cada um a refletir
sobre sua qualidade de vida
SAÚDE EM DIA
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unidade, uma hostess sênior está à disposição na
recepção. A unidade conta também com o Espaço
Experiência Fleury. Nele, o cliente encontra livros
que dialogam com temas de saúde. O cliente pode
usar o intervalo entre um exame e outro para ler e
refletir. Também é possível assistir à TV Fleury,
cuja programação terá dicas de saúde e bem-estar.
A unidade também oferece aos clientes exames
de ponta, o que mostra a preocupação do Fleury
quanto às inovações. Assim é o exame de densitometria óssea para pacientes com até 200 kg. Outro
equipamento de última geração é a ressonância
magnética que gera um campo de três teslas (T). A
maior parte dos bons equipamentos de ressonância
magnética atualmente é de 1,5 T.

Unidade Itaim: nove pavimentos
dedicados à promoção de saúde

Saúde da Mulher

O Fleury oferece o melhor para suas clientes. Nas
unidades, elas contam com o Espaço Saúde da
Mulher, voltado exclusivamente para elas. Nesse
ambiente, as clientes podem fazer todos os
exames, em sequência e com total privacidade.
Os exames ofereidos às clientes são: mamografia,
biópsia de mama, mamotomia, colposcopia,
anuscopia, histeroscopia, densitometria óssea e
diversos tipos de ultrassonografias.*
* Consulte a nossa Central de
Atendimento sobre a disponibilidade
dos exames e em que unidades eles
podem ser feitos

Inovações
Check-UP: confirmação de presença por SMS,
atendimento direto, identificação por foto garante
atendimento personalizado, desjejum especial, carro
aguarda na porta ao término do exame, consulta de
retorno pode ser feita por teleconferência
Serviços: Saúde da Mulher (privacidade
e praticidade), Espaço Infantil, ressonância
magnética mais potente, densitometria óssea
com capacidade para até 200 kg
Ambientação: instalação permanente Planitude,
exposição temporária Saúde é Movimento?, Espaço
Experiência Fleury
Atendimento: recepcionistas com PDA;
hostess da maturidade
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tura de fichas também pode ser feita antecipadamente, inclusive para check-up. Assim, o cliente chega à
unidade e não precisa esperar (ela já confirmou sua a
presença no dia anterior, respondendo um SMS encaminhado pelo Fleury) . Além disso, um host com um
PDA, que é uma espécie de computador de bolso, encaminha a pessoa para o local da realização do exame.
O cliente do check-up conta ainda com um desjejum
especial, e a retirada do carro é programada. Tudo para
que o executivo tenha o atendimento mais personalizado, ágil e cômodo possível. E a consulta de retorno
pode ser feita a distância, por teleconferência.
A fim de mostrar o local e convidar à reflexão
sobre saúde e sobre as obras de arte expostas na

O prédio conta com amplos espaços, luminosidade
natural e obras de arte – uma delas, permanente.
Intitulada Planitude e idealizada pelos artistas Ary
Perez e Denise Milan, essa instalação mostra uma
superfície plana, torcida uma vez e cujas extremidades são unidas, formando uma figura circular.
“Nossa obra se relaciona com o processo de saúde,
no qual a doença e a cura coexistem durante toda a
vida”, explica Denise. Nos andares, também estão
expostos poemas, fotografias, painéis, móbiles,
pinturas e frases de escritores como Guimarães
Rosa, Vinicius de Moraes e Clarice Lispector. A
ideia é que, periodicamente, a exposição mude e
convide a novas reflexões. Escolhido para intitular a
primeira edição, o tema “Saúde é Movimento?”
parte do princípio filosófico de Aristóteles sobre
movimento, que envolve tanto o deslocamento de
um corpo quanto as transformações de tudo o que é
vivo – nascimento e morte, crescimento e envelhecimento. “Qualidade de vida significa que eu conheço a minha saúde e cuido dela”, declara Oliveira.
É nisso que acredita o Fleury ao ajudar cada um de
seus clientes não só a cuidar da saúde, mas a refletir
sobre ela – e sobre os movimentos da vida.

ricardo corrê a

Arquivo / Fleury

Ambientação
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As últimas novidades em saúde e exames

Fleury
oferece PET/
CT com laudo
integrado

Para a saúde do bebê
Fleury tem uma área
> Odedicada
exclusivamente

O Fleury colocou à disposição

à medicina fetal. São 18 médicos

de todos os seus clientes o

realizando 2,6 mil procedimentos mensais

laudo integrado no exame de

nas unidades Paraíso, Higienópolis, Villa-

PET/CT. Isso significa que

Lobos, Itaim, Sumaré, Alphaville, Braz Leme,

dois médicos, especialistas

Rochaverá-Morumbi, Anália Franco e Jardim

nas áreas de Radiologia e

Sul, em São Paulo, além da unidade Leblon,

Medicina Nuclear, analisam

no Rio de Janeiro. “Desses 18 médicos,

detidamente os resultados do

oito são doutores, e 10, mestres. Por maior

exame e avaliam em conjunto

que seja a demanda, o Fleury faz questão

as informações anatômicas

de reservar uma hora para as avaliações

geradas pela tomografia

morfológicas, e meia hora, no mínimo,

computadorizada (CT) e as

para as demais, de maneira que o médico

imagens funcionais que são

possa visualizar detalhadamente toda a
anatomia fetal”, explica o dr. Mario Henrique
Burlacchini de Carvalho, assessor médico
em Medicina Fetal do Fleury Medicina e
Saúde. Todas as unidades são equipadas
com aparelhos de última geração, com
sistema 3D e 3D em tempo real (4D).
“Isso nos confere um grande diferencial
de qualidade e confiabilidade”, destaca. O
Fleury também é pioneiro, na cidade de
São Paulo, na realização de rastreamento
bioquímico da síndrome de down. “Esse
exame aumenta a sensibilidade para
Fotos: shut terstock

detectar a síndrome de 85% para 94% em
relação ao ultrassom isoladamente”, afirma
Carvalho. O Fleury também tem Creditação
Internacional pela Fetal Medicine Foundation.
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obtidas pela tomografia por

Saúde dos olhos

No Fleury Hospital-Dia é possível cuidar da saúde dos olhos.
Uma das condições que se beneficiam dessa estrutura de
procedimentos de média e baixa complexidades para o seu
tratamento é a degeneração macular, uma doença ocular que
tem como característica a perda progressiva da nitidez e da
visão de detalhes. Entre as opções atuais de tratamento estão
a fotocoagulação com laser, a terapia fotodinâmica e a injeção
intraocular de medicamentos específicos. “Hoje, o tratamento da
degeneração é feito basicamente com injeções de medicamentos
que inibem o crescimento de vasos atrás da retina”, afirma Danilo
Soriano, médico especialista em retina que realiza procedimentos
no Fleury Hospital-Dia. Principal causa de cegueira entre pessoas
com mais de 50 anos, a degeneração macular pode ser de
dois tipos: a seca (atrófica) e a úmida (exudativa). “O primeiro
sinal é identificado com exame cuidadoso de retina. Por isso
é recomendado procurar um especialista com regularidade
para fazer a medida de acuidade ocular e o mapeamento de
retina com dilatação pupilar”, recomenda a médica Sung Song,
oftalmologista do Fleury.

emissão de pósitrons (PET),
o que aumenta a precisão
do diagnóstico. “O grande
benefício dessa integração
pode ser percebido na
qualidade das informações
obtidas. Isso facilita o
raciocínio e a conduta do
médico”, explica Gustavo
Meirelles, radiologista do
Fleury Medicina e Saúde.
O PET/CT é um exame de
alta tecnologia que tem se
mostrado bastante útil para
as áreas de Oncologia,
Cardiologia e Neurologia.
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espaço fleury

A importância das vacinas

Metabolismo
de repouso

Com a evolução da medicina, novas vacinas, cada vez mais seguras

fotos: shut terstock

e eficazes, estão disponíveis. “Com elas, reduzimos as doenças
infecciosas e suas graves consequências e, por isso, promovemos

Para nossa sobrevivência,

qualidade de vida”, afirma Jessé Reis Alves, infectologista e assessor

precisamos consumir energia. O

médico do serviço de Vacinação do Fleury. Desde fevereiro, o Fleury está

gasto energético necessário para

disponibilizando a vacina anual contra a gripe. “Em geral, não há contra-

mantermos as atividades vitais do

indicação, mas é recomendada principalmente para pessoas com mais

organismo enquanto estamos em

de 60 anos e crianças entre seis meses e cinco anos de idade, grávidas

repouso pode ser medido pela

a partir do segundo trimestre da gestação, diabéticos e portadores

análise respiratória. O Fleury realiza,

de doenças pulmonares crônicas”, explica Alves. Segundo o médico,

na nova Unidade Itaim, um exame

também é importante vacinar quem convive diretamente com essas

que mede a taxa do metabolismo de

pessoas mais suscetíveis, para formar uma barreira de proteção. “Em

repouso, ou seja, identifica quantas

geral, a vacina começa a fazer efeito duas semanas após a aplicação e

calorias são gastas enquanto a

garante proteção durante cerca de um ano”, diz. O serviço de vacinação

pessoa descansa. Uma dieta,

contra a gripe é oferecido para pessoas físicas na Unidade Paraíso e

por exemplo, poderá ser melhor

também para empresas que queiram vacinar seus funcionários.

planejada se considerar também
o gasto energético em repouso.
“A avaliação identifica o quanto a
pessoa queima de energia no dia-

Excelência no
atendimento ao cliente
O Fleury acaba de receber o selo de certificação “SAC
Amigo do Cliente”, do Instituto Brasileiro de Relações
com o Cliente (IBRC). Trata-se de um
reconhecimento pela excelência no Serviço
de Atendimento ao Cliente (SAC), que
obteve mais de 85% de aprovação
em aproximadamente dez análises
realizadas pelo instituto. O
IBCR foi fundado
em 1996 com
o propósito de
ajudar empresas
e profissionais
a construir e
manter um
relacionamento
de excelência
com os clientes.
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a-dia, quando está em repouso”,

Conhecimento em revista

O Fleury acredita que informação é
essencial para promover uma vida mais
saudável. Por isso, nos próximos meses,
serão encartadas nas revistas Claudia e
Exame, ambas da Editora Abril, edições
especiais da revista Fleury Saúde em Dia.
Para cada um dos públicos-alvo dessas
publicações, serão selecionadas matérias
que falem sobre saúde da mulher, da
família, do homem e nas empresas. Serão
quatro encartes especiais ao longo de 2009.

afirma Antonio Sergio Tebexreni,
cardiologista do Check-Up Fitness
Fleury. Além de eficiente, o exame
é simples e rápido, dura cerca de

Informação confiável e de qualidade

Para repassar a seus clientes informações importantes sobre
saúde e qualidade de vida, o Fleury programou palestras
gratuitas durante todo o ano. Alguns dos temas dos encontros,
que são conduzidos por médicos, especialistas e profissionais
de saúde do Fleury, são: “Como cuidar da saúde dos olhos”,
“Envelhecimento bem-sucedido” e “Como iniciar uma atividade
física”. As palestras duram cerca de uma hora, e há espaço
para perguntas e um pequeno debate. As inscrições começam
20 dias antes da data do evento e podem ser feitas no site do
Fleury, por meio da Central de Atendimento ou pessoalmente,
nas unidades. É possível encontrar as sinopses das
apresentações no site. Este ano, elas acontecem nas Unidades
Higienópolis e Paraíso, e o estacionamento é gratuito.

10 minutos. A pessoa fica deitada
e relaxada, com uma máscara,
enquanto um aparelho coleta os
gases expirados. De acordo com
Tebexreni, é preciso apenas tomar
alguns cuidados antes da realização
do procedimento. “O ideal é que o
indivíduo acorde em jejum, faça o
mínimo de esforço possível e não
consuma nicotina, cafeína nem
álcool”, recomenda.

SAÚDE EM DIA

47

minha história
> “Quando criança

e adolescente,

pratiquei muito esporte e tinha uma paixão
especial pelo basquete. Era uma atividade que
me fazia bem física e emocionalmente. Mas,
aos 14 anos, precisei começar a trabalhar
e me dividia entre o trabalho, durante o dia,
e a escola, à noite. A falta de tempo me fez
largar o esporte, e acabei me tornando uma
pessoa sedentária. Algum tempo depois, tentei
retomar os jogos, mas uma lesão me afastou
das quadras. E foi assim até 2007. Nesse ano,
comecei a sentir fortes dores de cabeça. Em
uma ocasião, fui hospitalizada, tamanho era
o meu mal-estar. Fui examinada por muitos
médicos, submetida a diversos exames, e,
por fim, um psiquiatra não teve dúvidas: o
diagnóstico era estresse. Na época, estava
mesmo muito cansada. Acumulava o trabalho
com as tarefas domésticas e ainda enfrentava
alguns problemas familiares.
Mas a dor foi a mola propulsora da mudança.
Parei, respirei fundo e decidi que tinha que
mudar de vida, e isso significava dedicar mais
quero chegar bem aos 80 anos – e eu quero
muito –, preciso cuidar do meu corpo e da
minha mente desde já. Tenho a ajuda de um

o jogo

psiquiatra para cuidar dos assuntos da mente,

caminhamos juntos nos fins de semana. Hoje

física, mais em paz comigo mesma e, claro,

A história de Elaine Saiz prova que cada
um é, em grande parte, responsável
pela própria saúde e que as escolhas
certas levam a uma vida muito melhor

tenho muito mais pique para brincar com a

continuar livre das dores de cabeça.”
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f o t o s : d o u g l as g a r c ia

Virando

tempo a mim e à minha saúde. Entendi que, se

e para os do corpo, procurei uma nutricionista,

Elaine está se preparando
para voltar às quadras

que me auxilia com a alimentação. No horário
de almoço, faço ginástica na academia da
empresa onde trabalho. Faço 40 minutos diários

dar para mim mesma essa oportunidade de

de exercícios, hábito que levei também para a

jogar algumas horas por semana, por diversão

rotina da minha família. No condomínio onde

e para melhorar meu condicionamento físico.

moro, eu, minha filha Mariana e meu marido

Daqui a um ano, quero estar em melhor forma

Mariana, que tem sete anos. Com essa rotina,
não sinto mais dores de cabeça.
Além disso, tenho um sonho: voltar às
quadras. Não quero ser uma atleta, mas quero

Elaine Saiz tem 44 anos, é economista
e trabalha na área de Marketing e
Inteligência de Mercado do Fleury
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DIAGNÓSTICO

endereços

POR CARLOS HEITOR CONY*

Crônicas e experiências sobre saúde e qualidade de vida

CINEMA E

> São Paulo – Capital
Unidade Braz Leme

> Considerado hoje

como a sétima

LEVI RIBEIRO / DIVULGAÇÃO

SAÚDE
cordas vocais. O filme contava a história de

arte, o cinema teve origem mais modesta

uma cantora que estava perdendo a voz e

quando foram projetadas, na parede de um

que se recuperou após a cirurgia. Mesmo

prédio em Paris, algumas cenas da chegada

sem ser cantor, lucrei bastante quando voltei

de um trem de Vincennes. Pouco depois,

a falar normalmente, embora nem sempre

outras cenas documentais foram exibidas, a

tenha sido entendido.

entrada de operários numa fábrica e um sujeito
fazendo ginástica no jardim de sua casa.
Na melhor das hipóteses, a brincadeira
tinha tudo para se transformar numa atração

Este problema que me acompanha desde a
infância e é responsável por vexames que dei
ao longo da vida não é culpa do cinema nem
da medicina. É minha mesmo.

transformou-se em vocábulos capazes de

*CARLOS HEITOR CONY É JORNALISTA E ESCRITOR

poesia e crítica.
Por isso mesmo, além de se tornar
uma expressão de arte, o cinema é
também um poderoso veículo da
informação em todos os campos,
sobretudo no da saúde. Basta lembrar a
campanha de esclarecimentos sobre a

combater o câncer, etc.
Devo ao cinema momentos de arte
que tomei como referência de minha
vida profissional de escritor. Devo
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Av. Pref. Fábio Prado, 538 – Chácara Klabin

Shopping Jardim Sul – loja 317 – piso 2
Av. Giovanni Gronchi, 5819
* Shopping Jardim Sul: em frente ao Carrefour

Unidade Higienópolis

Unidade Shopping Anália Franco

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

Shopping Anália Franco – loja 37E –
piso Acácia – Av. Regente Feijó, 1739
* 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 Ibirapuera
Av. República do Líbano, 635 – Moema
* Próxima ao Monumento às Bandeiras
e ao Parque do Ibirapuera
* Sentido bairro/centro: lado direito

Unidade Itaim
Av. Juscelino Kubitschek, 1117
Av. Brasil, 1891 – Jardim América
* Sentido Pinheiros/Ibirapuera: lado direito
* Próxima à rua Gabriel Monteiro da Silva

NIK

Unidade Villa-Lobos
Rua Castro Delgado, 188 – Alto de Pinheiros
* Pista local da av. das Nações Unidas,
sentido Santo Amaro/Ceagesp
* Entre as pontes Cidade Universitária e Jaguaré
* Quinta travessa à direita após a ponte
Cidade Universitária

> Outros Municípios
Unidade Alphaville

Av. Copacabana, 574 – 18 Forte Empresarial
* Entre o Residencial 2 e 3
* Ao lado do Colégio Internacional

Unidade Paraíso

Unidade Campinas

Rua Cincinato Braga, 232 e 282 – Paraíso
* Paralela à av. Paulista, altura do
número 200 (Hospital Santa Catarina)
* Próxima à estação de metrô Brigadeiro
(Linha 2 – Verde)

Av. Aquidabã, 747 – Centro
* Em frente à Microcamp, próxima ao
bosque dos Jequitibás

Av. Chucri Zaidan, s/n, Edifício Rochaverá
Corporate Towers – Vila Cordeiro
* Ao lado dos shoppings Morumbi e
Market Place
* Paralelo à av. das Nações Unidas
(Marginal do Pinheiros)

camisinha, dos exames precoces para

levou a um especialista que operou minhas

Unidade Chácara Klabin

unidade Rochaverá-Morumbi

qualidade de vida, a necessidade da

Av. Professor Lucas Nogueira Garcez, 702
– Centro
* Seguindo pela rodovia Anchieta no sentido
São Paulo/Santos, utilizar a saída 18B
* Ao final do viaduto, manter-se à direita
sentido centro de São Bernardo do Campo
* Seguir pela av. Professor Lucas Nogueira
Garcez (sentido bairro/centro) até visualizar
a Unidade do outro lado da av. Pavilhão
Vera Cruz
* Entrar à direita na rua Banda e fazer o
contorno à esquerda até cruzar a avenida
Professor Lucas Nogueira Garcez
* A unidade fica em frente à Igreja Santíssima
Virgem e a uma concessionária da Toyota

Unidade Shopping Jardim Sul

Rua Eng. Oscar Americano, 163 – Morumbi
* Saída do túnel Presidente Jânio Quadros,
sentido av. Juscelino Kubitschek/Morumbi
* Em frente ao parque Alfredo Volpi

se uma arte que mistura romance,

Unidade São Bernardo do Campo

Av. Sumaré, 1270 – Perdizes
* Sentido Barra Funda/Pinheiros
* No quarteirão entre as ruas Wanderley
e Ministro Gastão Mesquita
* Próxima ao Bradesco e à Blockbuster

Av. Vereador José Diniz, 3457

Unidade Oscar Americano

contar uma história, fazer um protesto, tornar-

também ao cinema o alerta que me

Unidade Campo Belo (em breve)

Unidade Jardim América

dos parques de diversão, circos e mafuás.
Somente aos poucos a nova linguagem

Av. Braz Leme, 1802 – Santana
* Acesso pela ponte Casa Verde
* Sentido bairro/centro: lado direito

Unidade sumaré

Unidade SANTO ANDRé
Av. D. Pedro II, 1313 – Jardim Santo André
* Próxima ao parque Celso Daniel
(antigo parque Duque de Caxias)
* Entrada lateral pela rua das Aroeiras

Unidade Jundiaí
Av. Antônio Segre, 447 – Jardim Brasil
* Próxima ao Shopping Paineiras
* Na rua do Sesi
* Anhanguera sentido interior/capital:
acesso pela av. Jundiaí

> Outros Estados

Unidade Leblon – RJ
Rua Dias Ferreira, 214 – Leblon
* Ao lado do cabeleireiro Werner

Unidade Brasília – DF
SEPS EQ 715/915, conjunto A, bloco D,
sala 501, Centro Clínico Pacini, Edifício
Pacini, Asa Sul

> Atendimento Móvel

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

> Fleury Hospital-Dia

Rua Mato Grosso, 306 – Higienópolis
São Paulo – SP

> Central de Atendimento
ao Cliente 24 horas

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

