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EDITORIAL

Aos poucos, você vai ver a nova marca
do Fleury nas nossas unidades, nos seus
exames e onde mais o Fleury estiver.

Ela representa a união das características
a partir das quais nos tornamos referência em
medicina e saúde: dedicação e conhecimento.

UM NOVO
OLHAR
E é por você que vamos continuar inovando
e buscando sempre o melhor. Tudo com um
atendimento sempre próximo e caloroso.

Nossa nova marca é muito mais que um
novo desenho. É o reflexo da nossa vocação
em surpreender e inovar sempre.

Fleury. Um centro
de referência em você.

Use seu leitor de QR Code e assista
a uma animação surpreendente sobre
a história do Fleury. Ou acesse
www.youtube.com/fleurymedicinaesaude

www.fleury.com.br

FleuryMedicinaeSaude
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Às vezes, é preciso se reinventar. Modificar a maneira de agir, de se
relacionar, entrar em contato com diferentes formas de pensamento. Tudo
é movimento, tudo está em constante metamorfose. Por isso, nas próximas
páginas, você vai encontrar conteúdos que apresentam as mudanças que
propomos para fazer a diferença diante das demandas do século 21. Nesta
edição renovada da Revista Fleury, convidamos você a nos acompanhar
no exercício de pensar o dia a dia de maneira diferente. As reportagens,
entrevistas e depoimentos refletem a importância de uma rotina que
privilegie a qualidade de vida, mas sem amarras e proibições. Queremos
mostrar a você que é possível ser saudável sem seguir uma agenda de
obrigações – basta seguir seu ritmo e ouvir os recados que seu corpo e sua
mente enviam a cada segundo.
A renovação da revista também é visual. Com cores mais vivas, espaços
mais bem explorados, imagens ricas em detalhes e muito movimento,
apresentamos uma publicação que traduz o Fleury que você encontrará
nas unidades. Uma empresa leve e acolhedora como sempre, mas que não
deixa de inovar – como é possível ler nas páginas que compõem as dobras
da capa desta revista.
Queremos estar perto de você, ouvir suas experiências e necessidades e,
mais que atender, surpreender. Que esta nova Revista Fleury seja capaz de
transmitir as nossas intenções e trazer a você bons momentos de reflexão
e descontração.
Boa leitura!
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Novidades sobre saúde, ciência e qualidade de vida, além de
serviços e exames oferecidos aos clientes nas unidades Fleury
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COMPORTAMENTO

Sair um pouco da linha e adotar hábitos
mais flexíveis também significa bem-estar
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quem somos

Conheça alguns integrantes da equipe que colaborou com texto, fotografia, arte, ilustração,
infografia e conhecimento técnico para esta edição renovada da Revista Fleury.

ernesto Bernardes Ernesto foi editor
executivo de revistas como Época e Época São
Paulo, Quatro Rodas e IstoÉ Dinheiro, e ocupou
diversas funções na revista Veja antes de se
dedicar ao branded content e à comunicação
corporativa no Grupo TV1, onde é diretor
executivo e responsável pela qualidade
editorial desta publicação. Tem no currículo um
Prêmio Esso de Jornalismo Econômico e dois
Prêmios Abril de Jornalismo.

rico Lins Artista por trás do design gráfico da Revista Fleury, Rico é
diretor de arte, ilustrador e educador. Nos últimos 30 anos, atuou entre
Paris, Londres, Nova Iorque, Rio de Janeiro e São Paulo em projetos
para diversas empresas. Possui, entre outros prêmios, medalhas de
ouro do Art Directors Club e da Society of Publication Designers. É
membro do Comitê de Notáveis da Escola Panamericana de Artes e
integra a Alliance Graphique Internationalle.
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kiko ferrite Responsável pelo ensaio com o artista
plástico Eduardo Srur, Kiko começou a fotografar
durante uma viagem pelo sudeste asiático. Já atuou
como fotógrafo e editor de fotografia em editoras e, há
13 anos, assina capas, retratos, still, editoriais de moda e
campanhas. É também associado da Visto Filmes, onde
colabora como diretor de filmes e documentários.

EXPEDIENTE

Queremos estabelecer um relacionamento com você. Saber o
que pensa, entender suas expectativas em relação ao conteúdo
desta revista e receber sugestões para que possamos ir além
do esperado. Escreva para revistafleury@grupofleury.com.br.
Estamos prontos para ouvir o que você tem a nos dizer.
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TIRAGEM
45 mil exemplares
CAPAS
Foto: Kiko Ferrite, Tratamento de imagem: Fujocka
Ilustração: Rico Lins
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Claustrofobia é coisa do passado
na capital paulista, as unidades Jardim américa,
sumaré e campo Belo do fleury passaram a oferecer exames de ressonância magnética. uma
novidade para facilitar ainda mais o acesso a esse
tipo de diagnóstico por imagem, que no fleury é
feito de um jeito inovador, muito mais acolhedor
e confortável, é um equipamento de última geração, mais largo que os convencionais, o que reduz
a sensação de claustrofobia e acomoda melhor
as pessoas com sobrepeso. e quem visitar a unidade Jardim américa poderá conferir a revitalização do espaço interno realizada no final do ano
passado. a unidade, além de ficar mais aconchegante e moderna, passou a oferecer novos serviços, como o de ultrassonografia (em seis salas),
além da ressonância magnética.

Que intolerância é essa?
UMA FATIA DE QUEIJO OU UM SIMPLES COPO DE LEITE

sHutterstock

CAUSAM DORES ABDOMINAIS E TRANSTORNOS A VOCê?

[

Fazer exercícios para ganhar massa magra e evitar
consumo de gordura (carnes em geral e produtos
industrializados) são atitudes positivas para os ossos

Domingo é dia de exame

sHutterstock

Pelo menos é assim na unidade Ibirapuera do Fleury, na capital paulista,
mais uma que abre aos domingos para
aumentar a conveniência de quem não
pode realizar exames durante a semana. Bem-vinda novidade! O funcionamento acontece das 7h às 13h e podem
ser realizados exames de análises clínicas para adultos. Já os atendimentos
infantis poderão ser realizados nas
unidades Itaim e Paraíso.
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Pode ser um sinal da chamada
intolerância à lactose, ou seja,
incapacidade parcial ou total de
digerir o açúcar presente no leite e
seus derivados. No entanto, antes de
eliminar os lácteos da alimentação,
saiba que há três tipos de intolerância
a essa substância. A primária, mais
comum a partir da adolescência,
causada por uma tendência natural à
diminuição na produção de lactase,
enzima que digere a lactose;
a secundária, que geralmente
acomete crianças no primeiro ano de
vida, mas costuma ser temporária; e
a congênita, que é rara e ocorre em
pessoas que não produzem lactase
desde o nascimento. Portanto, caso
identifique sintomas desagradáveis
– como náusea, dor ou distensão
abdominal, gases, irritação intestinal
ou diarreia – após ingerir derivados
do leite, procure um médico, para
diagnosticar o problema e indicar o
melhor tratamento.
Acesse www.fleury.com.br/revista
ou a versão iPad da revista para ler
uma entrevista sobre o tema com
Márcia Cavichio, assessora médica
em gastroenterologia
do Fleury Medicina e Saúde.

sHutterstock
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Aliados digitais
Já pensou em usar aplicativos de celular a favor da qualidade
de vida? Alguns vão além da diversão ao promover a saúde
e ajudar na prevenção de doenças. O app Healthy Heroes
é exemplo disso. Disponível para celulares com sistema
iOS, trata-se de um divertido jogo de exercícios no qual
você escolhe o formato do seu avatar e informa nome,
peso e idade. No começo, o avatar não passa de um frágil
personagem, mas fica mais poderoso e forte conforme você
faz atividades físicas na vida real. Outro bom aplicativo é
o SkinMonitor, um aliado na prevenção do câncer de pele.
Disponível para celulares com sistema Android, basta
colocar a câmera fotográfica do smartphone sobre a lesão,
tirar uma foto e o aplicativo, a partir de um banco de dados
com mais de 60 exemplos de possíveis alterações na pele,
informa se é o caso de procurar um dermatologista.

Novidade também na versão iPad
Não é só a versão impressa da Revista Fleury que
está de cara nova. Nossa versão iPad também traz
muitas novidades! Ela está ainda mais atraente,
interativa e com conteúdos exclusivos. Além disso,
será atualizada mensalmente, trazendo para
você informações até a chegada da nossa próxima
edição. Baixe agora a versão iPad usando um leitor
de QR Code no símbolo ao lado ou pela App Store!

[

Cuidado com o Dr. Google! Há informações
confiáveis na Internet. Mas outras, sem
embasamento científico, podem assustar um leigo

ENtENDA o rEsultADo Do sEu ExAME

A ingestão e a presença de gordura corporal podem
agravar a osteoporose em mulheres. Essa é a conclusão
do estudo realizado por Karin Sarkis, nutricionista do
Fleury Medicina e Saúde, em parceria com a Faculdade
de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP)
e a disciplina de Reumatologia da Universidade Federal
de São Paulo (Unifesp). “Os resultados confirmam que
o principal fator associado à elevada densidade mineral
óssea [DMO] em mulheres saudáveis é a massa magra,
ou seja, massa muscular. Por outro lado, a presença
de gordura corporal, pior perfil lipídico e a ingestão
de gorduras desempenham um papel negativo sobre a
massa óssea”, diz a nutricionista. O estudo foi iniciado
em 2007 com a análise de 21,5 mil exames de DMO
realizados na área metropolitana de São Paulo.
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De bem com os ossos

Todo mundo já abriu um exame antes de levá-lo para
avaliação médica e tomou um susto: estar com os índices abaixo ou acima do considerado “normal” só
pode ser algo alarmante. Mas, antes de tentar interpretar o que aparece na análise laboratorial, é importante saber o que significam os termos mais comuns
que aparecem no documento e que alguns procedimentos podem alterar os resultados. “Cerca de 95%
da população sem nenhuma doença têm taxas dentro
de um determinado intervalo, que é o chamado valor
de referência. Por volta de 5% podem apresentar valores para mais ou para menos, sem necessariamente
estar doente”, afirma Nairo Sumita, assessor médico na área de bioquímica clínica do Fleury Medicina
e Saúde. Exemplo disso é o exame de glicose, que
mede a quantidade de açúcar no sangue. O valor de
referência é de 75 a 99 mg/dl – mas quem está fora

desse intervalo não é necessariamente diabético ou
hipoglicêmico. “Tudo depende do preparo do paciente antes do exame. Se a recomendação de jejum não
for respeitada ou se houver mudanças significativas
no hábito alimentar, pode haver alteração das taxas”,
explica o médico. Na dosagem de colesterol e triglicérides, por exemplo, a prática de exercícios físicos extenuantes, a ingestão de bebida alcoólica ou mesmo
uma alteração na qualidade da alimentação podem
alterar o perfil lipídico. Além disso, há exames cujos
resultados são diferentes de acordo com idade e sexo
do paciente. Tudo isso deve ser avaliado por um médico, que saberá interpretar os demais dados do exame
e não apenas aquela informação isolada. Por isso, cuidado com o Dr. Google. “Há informações confiáveis
na internet, mas outras, sem embasamento científico,
podem assustar um leigo”, completa Nairo Sumita.

sHutterstock

Exame sem traumas
Um estudo de Luiz Abreu Jr., médico radiologista e pesquisador
do Fleury Medicina e Saúde, comprovou a possibilidade de um
diagnóstico eficaz de doenças das vias lacrimais com o uso de
ressonância magnética e soro fisiológico.
O método não usa radiação e dispensa agulhas para aplicação
de contraste, o que previne alergias e reduz riscos de efeitos
adversos em longo prazo, como a catarata.
O estudo submeteu 32 pessoas a essa nova forma de avaliação.
O resultado tornou-se tese de doutorado do radiologista, pela
Faculdade de Medicina da USP, e foi apresentado na Jornada do
Conhecimento, evento interno do Fleury voltado à divulgação de
projetos em desenvolvimento. A expectativa é que o método passe
a ser utilizado em breve na rotina de exames da organização.

Conhecimento compartilhado
Profissionais de dez organizações não governamentais que atuam na área da saúde contaram com a experiência gerencial do Grupo Fleury para desenvolver
novas habilidades. Os conhecimentos de voluntários
especialistas, incluindo gerentes e diretores do Grupo, foram compartilhados por meio das palestras do
Projeto Dom, cuja primeira edição aconteceu no final
de 2012 – a segunda começa em junho deste ano.
A iniciativa, no ano passado, tratou de três eixos temáticos: excelência no cuidar, redes e ferramentas digitais
na gestão da saúde e gestão estratégica-sustentável
da saúde. “Fizemos um mapeamento para identificar
necessidades de formação. Percebemos que as ONGs
têm conhecimento sobre a área que atuam e sobre as

pessoas que assistem, mas poucas informações sobre
gestão”, afirma Elisângela Araújo, coordenadora de
sustentabilidade do Grupo Fleury.
Depois do programa de formação, os participantes
começaram uma nova etapa: planejar e desenvolver um projeto prático em suas áreas de atuação, sob
orientação de especialistas do Grupo. No dia 4 de
abril, os resultados foram apresentados a uma banca
examinadora composta por representantes do Grupo
Fleury e outras empresas, associações e imprensa. As
três ONGs que apresentaram os melhores projetos
foram premiadas com a ambientação de um espaço
de acolhimento em suas instalações. Saiba mais sobre
esse projeto em www.domgrupofleury.com.br

Confira mais detalhes sobre a primeira edição do Projeto Dom em nosso site
(www.fleury.com.br/revista) e na versão iPad da Revista Fleury.
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Apoio ao movimento
Movimentar o corpo é uma excelente forma de manter a qualidade
de vida. Com o passar dos anos, no entanto, algumas limitações de
locomoção podem afetar o dia a dia de quem chega à maturidade.
Especializado nas áreas de ortopedia e reumatologia, o Centro de
Medicina Diagnóstica Integrada do Aparelho Locomotor do Fleury oferece, em um único espaço, todas as modalidades na área de
Diagnóstico por Imagem do sistema osteomuscular. É possível, por
exemplo, identificar de maneira precoce problemas relacionados a
alterações degenerativas relacionadas ao movimento, facilitando
a conduta médica e o retorno antecipado às atividades diárias ou
mesmo esportivas.
“No centro, temos condições de avaliar de forma ampla e precisa a
morfologia e as possíveis consequências biomecânicas relacionadas a fatos traumáticos agudos, bem como de alterações degenerativas [artroses] e também de artropatias reumatológicas, diagnosticando com exatidão as causas das possíveis limitações de movimento. Assim, proporcionamos agilidade diagnóstica, auxiliando o
paciente ao rápido retorno às suas atividades habituais”, conta Marcelo Astolfi C. Nico, médico radiologista coordenador do centro.
Com médicos radiologistas especialistas nas áreas de ortopedia,
reumatologia, medicina esportiva e de coluna vertebral, a equipe
do centro, localizado na Unidade Higienópolis, em São Paulo, tem
como foco principal o contato direto com os médicos solicitantes,
para informar e discutir todos os diagnósticos realizados.

Contagem de
cromossomos
um exame de sangue que detecta
problemas cromossômicos em
fetos a partir da nona semana de
gestação chegou ao Brasil no começo do ano, e já é oferecido nas
unidades do fleury medicina e
saúde. o teste identifica síndromes
como down, klinefelter, turner,
edwards, patau e triplo x, é colhido
no laboratório como um exame de
sangue comum e depois vai para
os eua, onde é feita a análise do
material genético. o procedimento
não é invasivo, ao contrário do que
acontece no exame tradicional, que
prevê a coleta de líquido amniótico
com uma agulha inserida na barriga
da mãe e pode ser feito apenas a
partir do quarto mês de gestação.

kiko ferrite

a cidade é

minha galeria
eduardo

srur

expõe sua arte
a céu aBerto
e moVimenta
o cenário
de cidades
BrasiLeiras com
instaLações
Bem-Humoradas
POR mila Vanícola

ed ferreira

Veja o ensaio fotográfico
exclusivo que fizemos
com o artista na versão
iPad da Revista Fleury.

intervenção não
autorizada no
congresso nacional,
em Brasília (dF),
que contou com
a participação de
dezenas de pessoas
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editora aBriL e prefeitura de são pauLo

quem vive e circula pela capital paulista já viu ao menos
uma das obras do artista plástico eduardo Srur. Basta citar, por exemplo, os caiaques espalhados pelo rio pinheiros, as garrafas pet gigantes às margens do rio tietê ou a
carruagem com quatro cavalos instalada na ponte estaiada
octávio frias de oliveira. a criatividade desse paulistano
para interferir no cenário urbano e fazer pensar gera obras
grandes, coloridas e chamativas, que incentivam um questionamento capaz de ultrapassar as barreiras da cidade cinza e cheia de desigualdades. sua arte está ali, a pleno alcance, exposta em locais de grande circulação e visibilidade, de
modo a despertar nas pessoas a vontade de olhar para a
paisagem de sempre de forma diferente.
uma arte democrática, inspirada pela própria cidade
e que traz sempre uma pitada de humor para falar de assuntos espinhosos – como a poluição que tornou inviável
a prática dos esportes náuticos que coloriam a superfície
do rio tietê até a década de 1970. “a intervenção urbana
cumpre um papel de educar, de formar o olhar do público. uma vez inserida no cotidiano, ela aproxima arte e vida,
atinge um número maior de pessoas e gera mais reflexão”,
acredita eduardo.
o artista recebeu a equipe da Revista Fleury no prédio onde
nasceu, que hoje abriga o ateliê onde suas obras começam a
ganhar forma. Lá, numa área aberta e com vista privilegiada
da marginal pinheiros, de bom humor e feliz com suas
mais recentes criações – as obras da exposição sonhos e
pesadelo –, ele falou sobre seu processo de criação e sua
relação com a cidade.

6

1 Caiaques e manequins
ocuparam as águas poluídas do
rio Pinheiros, em São Paulo
2 Bicicletas ocupam as janelas
da Estação Júlio Prestes,
no centro da capital paulista
3 Pachamama, obra instalada
na praia de Camburi (SP) e
composta por 400 carrinhos de
cerâmica pintados com tinta acrílica
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6 Âncora, intervenção não
autorizada no Monumento
às Bandeiras, em São Paulo

natHaLia aBBud

5 O Farol, obra da exposição
Sonhos e Pesadelo, foi
construído com 20 mil ratos de
borracha no Vale do Anhangabaú

donG Hyun sunG

4 Intervenção urbana na
forma de sacolas reutilizáveis
gigantes no Parque Villa-Lobos,
em São Paulo

FL: Quais são as possibilidades que a intervenção urbana
oferece para o artista?
ES: Essa manifestação artística permite transitar entre todas
essas linguagens consideradas plásticas. Posso lidar com
pintura, escultura, fotografia e performance, como a que
fiz na inauguração da exposição “Sonhos e Pesadelo” [Srur
aplicou 60 quilos de graxa sobre os ratos da obra O Farol,
com a participação espontânea do público]. A intervenção
urbana cumpre um papel de educar, de formar o olhar do
público. Uma vez inserida no cotidiano, ela aproxima arte e
vida, atinge um número maior de pessoas e gera mais reflexão. Você democratiza a mensagem, possibilita diferentes
interpretações e um maior número de respostas – tantas
que até o artista é pego de surpresa.
FL: E você tem contato com o público para obter esse retorno?
ES: O tempo inteiro. Sempre me perguntam se eu tenho
alguma referência histórica, artística. Mas tenho muito
mais referência do cotidiano, da vida e da forma como
as pessoas se movimentam na cidade. Aproprio-me de
elementos e objetos muito próximos desse dia a dia do
que de uma história propriamente dita. Essa vivência, essa
experimentação que a intervenção urbana propõe para o
artista e para o público, me aproxima das respostas. E elas
vêm de diferentes formas – você pode atingir uma pessoa altamente intelectual, que conhece o sistema da arte,
e gerar ali certa interpretação. E, ao mesmo tempo, você
pode tocar e sensibilizar pela primeira vez um público ainda não preparado, não formado para esse universo das artes plásticas, e gerar uma espécie de curto-circuito. Você
consegue provocar o olhar. E, com sorte, trazer uma nova
perspectiva de pensamento.
FL: O impacto que suas obras causam nas pessoas pode ser
perene, já que elas ficam expostas apenas por um período?
ES: Não. A natureza da intervenção urbana é a mesma da
cidade: é a dinâmica, o movimento e a mutabilidade. Ela
tem certo período de vida, para depois desaparecer e se
transformar em outra coisa. Uma grande recompensa para
mim acontece quando as pessoas enxergam o rio Pinheiros anos depois de Caiaques, por exemplo, e não conseguem mais dissociar, separar a imagem do rio e da intervenção que o ocupou durante 60 dias. E na cidade de São
Paulo tudo muda o tempo inteiro e em todos os lugares ao
mesmo tempo.
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1

A obra Caiaques, que
mudou o cenário da
Marginal Pinheiros

2

Intervenção nas
margens do rio Tietê,
com esculturas
gigantes na forma
de garrafas plásticas
de refrigerante

3

As famosas esculturas
gigantes de garrafas
PET também foram
expostas na represa
Guarapiranga,
em São Paulo

kiko ferrite

Nem só de arte vive o artista. E Eduardo Srur
vive de muito mais. “Tenho algumas válvulas de
escape”, diz ele, um praticante assíduo de muitos
esportes. Srur faz natação no Clube Pinheiros, na
região oeste de São Paulo, vai à praia para surfar
sempre que possível e também
é adepto de um jeito diferente de fazer ioga.
“Vou cedo para o parque Alfredo Volpi, um núcleo
de Mata Atlântica nativa na cidade de São Paulo,
e faço ioga dentro da sauna. Em uma viagem ao
Marrocos conheci o Hamman, que é uma sauna
com uma temperatura não tão alta, de no máximo
45 graus, e adorei fazer”, conta.
O artista também gosta de ciclismo de lazer – mas
não pratica com a frequência que gostaria. “Ando
muito pouco de bicicleta em São Paulo. Salvo as
atividades na ciclofaixa, onde a bike é usada como
objeto de mobilidade e lazer, aqui ainda não é um
espaço que recebe essa atividade calorosamente.
É muito morro, um lugar ingrato para isso.”

4
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edu simões

almeida rocha

FL: Como sua trajetória começou?
ES: Comecei com a pintura. Tenho formação acadêmica,
trabalho com pintura há mais de 16 anos, e hoje vejo o mundo e a paisagem da cidade como um pintor. As intervenções
urbanas invadiram minha produção por uma necessidade
muito clara de ampliar minha presença na sociedade, no
sistema. O ateliê e o circuito tradicional de arte começaram
a ficar pequenos para as minhas manifestações artísticas, e
passei a usar a cidade como plataforma de trabalho. A cidade é a minha galeria.
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Fleury: Por que você optou pelas intervenções urbanas
e não expõe suas obras em museus e galerias?
Eduardo Srur: São linguagens diferentes. Para participar
de qualquer atividade, você tem de entender as regras,
para fazer parte delas ou quebrá-las. A intervenção urbana é uma possibilidade de quebrar diversas regras, e por
isso optei por ela.
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Eduardo Nicolau/AE
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Acampamento dos
Anjos, intervenção
com barracas de
camping instaladas em
edifícios e construções
de São Paulo
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Imagem do vídeo
“Supermercado,
performance em
que o artista usa
produtos que encontra
nas gôndolas sobre
o próprio corpo

6

Cataventos, obra
instalada no centro
de São Paulo e
integrante da
exposição Sonhos
e Pesadelo

diVuLGação

quando me refiro à natureza, falo de
uma visão macro – a cidade também é
natureza, mas transformada pelo homem

das obras. quando me refiro à natureza, falo de uma visão
macro – a cidade também é natureza, mas transformada
pelo homem. e o papel do artista é, muitas vezes, tentar responder a essa paisagem alterada de alguma forma. as minhas intervenções propõem essa resposta a uma paisagem
que me foi imposta no campo de visão e do pensamento.

FL: Você fez as pessoas se movimentarem pela cidade
durante a exposição “Sonhos e Pesadelo a partir de um
bike tour pelas suas obras. Mobilizar as pessoas dessa
forma é também um objetivo claro da sua arte?
ES: eu utilizo a arte como um campo de experimentação.
toda vez que consigo fazer com que a arte destrua a fronteira institucional, a parede museológica, a partir de uma
interferência direta no cotidiano e no sistema, sinto que algum campo de energia está sendo movido. o bike tour, ou
#pedalasrur, como a gente chamou o passeio, mostra um
pouco essa tentativa, esse caminho alternativo, em que a
arte sai da zona de conforto e vai mostrar uma mudança de
fato social. Você mobiliza as pessoas, leva-as até a área expositiva, conta e compartilha essa história. é uma proposta
de vivência em que a arte e a vida estão fundidas ali, por
determinado período de tempo.

FL: É possível uma cidade ideal para se morar? Como ela
seria?
ES: não existe cidade ideal. o barato da arte é justamente
mostrar os erros, os vácuos da cidade. o artista entra exatamente onde a coisa não está funcionando, e é ali que ele
gera crítica, faz humor. minhas obras são carregadas desses dois elementos, sempre: trazem crítica e contestação,
mas também cor, humor e certa dose de ironia. e, quando
eu consigo equacionar esses dois elementos, percebo que
a obra tem uma absorção melhor do público.

FL: Como é o seu processo de criação?
ES: o livro que lancei no final do ano passado, Manual de
intervenção urbana, desde o começo teve um motor de propulsão que não era direcionado para o circuito artístico ou
para história da arte, mas muito mais ligado a esse convívio
que eu tenho com a cidade e a natureza. os elementos água,
fogo, ar e terra são muito presentes no processo de criação

FL: Você já abordou o consumo desenfreado, a falta de
desenvolvimento e de valorização das esculturas, a poluição dos rios, os problemas da mobilidade urbana... O que
falta fazer?
ES: tudo. eu penso o tempo inteiro em arte. arte e vida para
mim são as mesmas coisas.
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Bicicletas suspensas
no centro de São Paulo,
como parte da exposição
“Sonhos e Pesadelo”

uma vida
em

diVuLGação

“A vida é movimento e transformação.
Somos corresponsáveis pelas nossas escolhas e
decisões. Muitas pessoas não sabem disso e se
consideram à mercê da vida, do destino.
Quando percebemos que estamos tecendo
nossa vida, há uma grande e definitiva mudança“

“Cada passo, apenas um novo passo. Nunca senti que estivesse dando saltos ou
pulando degraus. As mudanças surgiam naturalmente, sem grande esforço”

20
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Conhecida hoje por praticar e divulgar o zen-budismo,
monja coen já teve longos cabelos, foi jornalista e até trabalhou em banco. Mudou de cidade algumas vezes, casou
e se separou, teve uma filha. Foram várias mudanças em
sua vida até embarcar em uma viagem radical. Tinha quase 30 anos quando começou a fazer meditação. A prática,
aparentemente contemplativa e estática, gerou tamanha
identificação que a moveu para o Japão, em 1983, onde ingressou no Mosteiro Feminino de Nagoya e foi nomeada
Monja Missionária da Tradição Soto Zenshu para a América do Sul. Com a mudança de vida, deixou também para
trás o nome Cláudia Dias Baptista de Souza e adotou o
nome Coen. De volta ao Brasil, em 1995, provocou diversas mudanças locais, como a abertura dos portais do templo Busshinji, no bairro da Liberdade, em São Paulo, para
pessoas de origem não japonesa, e a eleição de mulheres nas assembleias gerais da comunidade. Foi eleita, na
época, Presidente da Federação Budista do Brasil. Hoje,
Monja Coen é Primaz Fundadora da Comunidade Budista
Zen do Brasil. A seguir, ela conta como aconteceram os
movimentos fundamentais em sua vida e transmite a visão budista sobre toda essa transformação.

“

foram quase 20 anos de questionamentos e dúvidas que,
com a prática zen, se transformaram. por volta dos 13 anos,
comecei a questionar a tradição religiosa de minha família
e de meus professores. nos anseios naturais da juventude,
queria que os adultos fossem coerentes com os princípios
religiosos que pregavam. mas havia uma brecha, uma lacuna. era como se não fossem capazes de vivenciar o que

a trajetória da monja coen está
longe de ser estática

pregavam ou diziam seguir. minhas primeiras questões
nessa época eram: o que é deus? por que nascemos? o que
é a morte? qual o sentido da vida? as questões eram fortes
e incessantes. não participei mais de atividades religiosas e
me tornei ateia. anos mais tarde, fui conhecer o zen center
de Los angeles, cidade onde então eu trabalhava e residia.
foi como chegar em casa. a maneira da prática meditativa chamada Zazen – tinha tudo a ver com o que eu sentia. tudo
era familiar: o cheiro do incenso, os procedimentos, a postura. em pouco tempo, pedi minha ordenação monástica.
o abade, um mestre de origem japonesa, me fez esperar
três anos. finalmente, recebi os preceitos monásticos – o
sentido de minha vida. fui para o Japão e ingressei no mosteiro feminino de nagoya, onde fiquei por oito anos. fui nomeada monja e retornei ao Brasil.
a vida é movimento e transformação. somos corresponsáveis pelas nossas escolhas e decisões. muitas pessoas
não sabem disso e se consideram à mercê da vida, do destino. quando percebemos que estamos tecendo nossa vida,
há uma grande e definitiva mudança. nos tornamos coautores da nossa história. tudo que já nos aconteceu faz parte
da tapeçaria da vida. aceitação e compreensão de nosso
passado são importantes para apreciarmos o presente.
casei com 14 anos de idade, querendo autonomia de minha
família, tive uma filha, meu marido me abandonou, voltei a

Outro dia, encontrei uma foto minha com 30 anos de idade. Naquela época, eu pesava 47 quilos, fazia três horas
de balé clássico por dia, trabalhava no Banco do Brasil, tinha os cabelos longos, um cão dinamarquês e um marido
norte-americano. Olhei a foto e fiquei com saudades dessa
moça. Já não sou mais ela.
Como tudo que existe, estamos num processo incessante de transformação. Há nascimento, velhice, doença, morte. Há causas e condições. Há o estado de Nirvana, de paz,
de tranquilidade, que surge da compreensão clara do sentido da vida. A morte não é uma inimiga. A doença pode ser
uma aliada no processo de crescimento e amadurecimento.
Tudo depende da maneira com a qual lidamos com nossa existência. Podemos acessar o ícone Buda e reler nossa história e a da humanidade com olhos de sabedoria, ou
podemos fechar esse ícone, querer que não exista, e viver
dramas, sofrimentos e angústias. Que todos os seres iluminados e benfazejos nos abençoem e protejam na construção de uma cultura de paz.

morar com minha mãe. Cuidei durante dois anos e meio da
minha menina, sem sair de casa, lavando fraldas e cueiros,
passando e sendo muito, muito feliz. Meu pai, preocupado,
intimou que eu fosse ou estudar ou trabalhar. Fiz supletivo,
entrei na Faculdade de Direito. Também comecei a trabalhar
no Jornal da Tarde. A vida profissional de jornalista era muito mais instigante que os estudos acadêmicos. Abandonei
a faculdade e me tornei jornalista profissional. Foi intenso
e transformador.
Vivi a época do final da guerra do Vietnã, dos monges se
imolando em praça pública. Como era possível ficar sentado em meditação enquanto seu corpo ardia em chamas?
Os Beatles meditavam. Outros músicos, poetas, escritores,
filósofos meditavam. O que seria a meditação? Responderia meus anseios e dúvidas?
Fui morar em Londres, onde me sentia livre. Andava nas
ruas sem que ninguém soubesse quem eu era, minha filiação, minha origem. Era muito agradável. Passei a me vestir de forma excêntrica. Concordava com a atitude de fazer
amor e não fazer a guerra. Deixei de pentear os cabelos
longos, usava as mesmas calças jeans até que rasgassem e
ficassem quase brancas de tanto uso. Não era consumista.
Era socialmente engajada em pensamentos de mudanças
que pudessem equilibrar a sociedade, onde houvesse menos desperdício de um lado e menos fome de outro.
Mas eu havia ido sem minha filha. Quando voltei ao Brasil não queria mais me separar dela e passei a dar aulas de
inglês para me manter. Meus primos eram Os Mutantes [os
músicos Arnaldo Baptista e Sérgio Dias]. Depois de anos,
reencontrei-os e os segui em suas turnês pelo Brasil. Certa
feita, fomos todos juntos assistir a um show de Alice Cooper
e lá encontrei um companheiro. Era norte-americano, responsável pela iluminação do espetáculo. Fui para a Flórida e
nos casamos. Ajudava-o nos palcos, nos grandes espetáculos de rock’n ’roll. Foi muito agradável. Tentamos voltar ao
Brasil para viver com minha filha, mas ele não conseguiu sucesso profissionalmente e voltamos para os Estados Unidos,
dessa vez para a Califórnia. Fui trabalhar no Banco do Brasil,
como funcionária local. Iniciei minha prática zen, me divorciei e fui morar na comunidade.
Cada passo, apenas um novo passo. Nunca senti que estivesse dando saltos ou pulando degraus. As mudanças surgiam naturalmente, sem grande esforço. Tornar-me monja
foi uma grande alegria e realização. Algumas pessoas se
preocupam, me perguntam: “mas como foi para você cortar
os cabelos?”. E eu digo que foi apenas cortar os cabelos.
Nada mais. Simples. Assim como é, é.

Monja Coen

“

Mudar por quê?
São vários os motivos que podem levar alguém a
mudar radicalmente de vida. Para Sandra Betti, psicóloga pela Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (PUC-SP), raramente somos os agentes da
transformação. “Isso exige capacidade de crítica e
análise, intuição, coragem, autoconfiança e capacidade de enfrentar nossos medos, conflitos e ansiedades. O grau de insatisfação costuma estar elevado demais para que a pessoa decida ‘jogar tudo para
o alto’ e correr atrás dos seus sonhos e ideais”, explica. Na maior parte dos casos, mudamos não por
escolha, o que não necessariamente gera um cenário pior. “Quando somos atropelados pelas mudanças, acabamos obrigados a aceitá-las, exercitando
competências como flexibilidade, resiliência, maturidade e equilíbrio emocional”, diz. Há, sim, aquelas

pessoas que parecem movidas a mudanças. Nesse
caso, a chave é o equilíbrio. “Uma vida estagnada
pode significar que paramos de aprender, de evoluir e de crescer. Por outro lado, uma instabilidade
excessiva pode sinalizar imaturidade emocional,
pouca autodisciplina ou até mesmo excessiva dependência do meio ambiente, o que faz com que a
pessoa se torne muito influenciável”, alerta. É preciso ter cuidado com os “sequestros emocionais” e
tomar decisões racionais e ponderadas para evitar
arrependimentos. “O ideal seria que, quando a vida
nos desse limões, nós fizéssemos limonadas. Que
reclamássemos menos e fizéssemos mais. Que
aproveitássemos os períodos de crise para aprender
e crescer”, aconselha. Sandra dá algumas dicas para
exercitar a flexibilidade:

/////////////// Aceite que as mudanças fazem parte da vida.
/////////////// Tente aprender uma coisa diferente por dia.
/////////////// Estimule sua curiosidade.
/////////////// Experimente comidas exóticas, não repita os seus pedidos nos restaurantes.
/////////////// Faça roteiros diferentes e reveja lugares conhecidos sob uma nova perspectiva.
/////////////// Viaje o máximo possível, conheça diferentes culturas.
/////////////// Tente ir sempre para um lugar novo.
/////////////// Peça opiniões a quem convive com você.
/////////////// Brinque de mímica, aprenda a dançar.
/////////////// Faça teatro amador.

divulgação

Filmes para inspirar mudanças *
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Ponto de vista; Feitiço do tempo; Melhor impossível,
O Náufrago; 7 anos no Tibet, Encontros & desencontros;
Os outros; Chocolate; Sexto sentido; Alguém tem que ceder;
Mrs. Doubtfire; Como se fosse a primeira vez; Dogville;
Diários de motocicleta; Adeus Lenin; Cidade de Deus;
O último samurai.
* Sugestões da psicóloga Sandra Betti

outras fOrMAs

pensar
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POR maíra termero
fOtOs alexandre Schneider

mentes que funcionam fora do padrão comprovam: desenvolver
novas habilidades é questão de treino
quando assistiu ao filme O Show de Truman, rômulo de andrade Faria ouviu a “marcha turca”, de mozart, e quis tocar.
“tinha uma partitura dela em casa, e peguei para ler. achei
muito chato e desisti em meia hora”, conta. porém, ele baixou a música, ouviu e logo conseguiu reproduzi-la. rômulo
não lembra bem quando começou a tocar música de ouvido,
mas sabe que, com cerca de 12 anos, já tinha uma banda com
amigos e executava a música que pedissem nas rodas de família. “Geralmente, se tiver ouvido a música uma única vez, já
consigo tocá-la”, garante o tradutor, especialista em teclado
e piano. a habilidade traz vantagens quando rômulo vai trabalhar para outros músicos ou em uma banda. “Vou sem ensaiar, só preciso ouvir os músicos antes”, diz. e também rende um benefício na profissão, uma vez que seu bom ouvido
ajuda nas atividades de audição do inglês. mas também tem
seus contratempos. “se estou em um bar com som ao vivo
e o músico dá uma nota fora, eu noto, incomoda. está todo
mundo curtindo e eu sou o que fala que ele está dando acordes na trave. é bem chato”, lamenta, em tom de brincadeira.
o dono do título de “melhor memória do Brasil em palavras” foi capaz de memorizar e responder 200 palavras
em 18 minutos de prova. para cláudio luvizzotti, guardar
termos, cartas e números é só diversão. mas essa capacidade de memorizar abriu oportunidades em sua vida. tudo
começou aos 18 anos, quando sofreu um acidente e teve
um traumatismo craniano. por recomendação médica, começou a treinar a memória para minimizar os efeitos colaterais dos remédios. Hoje, Luvizzotti é palestrante e faz
treinamentos por todo o país. “o benefício é amplo, e acontece o tempo todo: a cada matéria que leio e guardo, a cada
surpresa no rosto da pessoa que me diz: ‘Você se lembrou
de mim’”, conta.

cláudio
luvizzotti é
dono do título de
“melhor memória
do Brasil em
Palavras”

para cláudio, mudar o padrão de aprendizado é questão de treino. para rômulo, a habilidade de tirar músicas de ouvido certamente melhorou com os anos,
mas alguma coisa já estava ali antes. “o que pode ter
estimulado essa ‘facilidade musical’ é que minha mãe
passou a gravidez ouvindo Vivaldi”, especula. a ciência
parece confirmar parte dessas impressões. “Há pessoas com habilidades que, muitas vezes, desconhecem”,
diz aurélio dutra, assessor médico em neurologia do
fleury. “não há um exame que demonstre essas diferenças. mas há algo que faz com que a pessoa reaja de
maneira diferente e se desenvolva mais rápido naquela
tarefa”, explica.
apesar de existirem talentos natos, tudo ainda é
questão de treino. “sem isso, essas pessoas são comuns. ao mesmo tempo, uma pessoa comum pode
treinar qualquer habilidade e, ainda que não se torne
o número um, pode ser muito bom naquilo”, garante o
neurologista. os médicos recomendam, ainda, trabalhar de tempos em tempos com habilidades diferentes
do que se costuma usar no cotidiano, para fazer uma
espécie de “reserva cognitiva”. “está cientificamente
comprovado que estimular o cérebro dessa forma previne o declínio cognitivo que normalmente acontece
com o envelhecimento”, garante aurélio.
24

rômulo de
andrade Faria tem
a habilidade de
“tirar” músicas de
ouvido

A ciência ainda investiga o funcionamento de mentes fora do convencional.
Um estudo realizado por pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) sugere que
empreendedores usam os dois lados do cérebro de uma
maneira diferente quando tomam decisões. Eles ainda não sabem dizer, porém, o que veio antes: se pessoas com mentes diferentes tendem a se tornar empreendedoras ou se elas têm mentes
diferentes por conta dos tipos de decisão que estão mais acostumadas a tomar. O empreendedor Julio Vasconcellos, cofundador do Peixe
Urbano, conta que sempre gostou de empreender. “Desde garoto, ficava pensando em novas ideias”, diz. Aos 14 anos, criou uma empresa
de jardinagem. “Contratava amigos que tinham máquina de cortar
grama, fazia o marketing dos serviços e ficava com parte da renda”,
diz. Julio foi cofundador de diversas startups e credita ao período que passou no Vale do Silício boa parte do seu aprendizado. “Mas não existe uma receita de bolo. O que recomendo é seguir o mantra ‘não fale, faça’. A melhor
forma de saber se uma ideia de negócio é
boa mesmo é testando sua hipótese
no mercado”, ensina.

ENTRE ASPAS

moto-contínuo
O filósofo Oswaldo Giacóia Jr. analisa a relação humana com o movimento e o ócio
e questiona se sabemos, de fato, quais são nossas reais necessidades
POR Fabiana Lopes

shutterstock

Uma antiga lenda oriental conta a história de um jardineiro chinês, empenhado na
difícil tarefa de cavar um poço. Com o árduo trabalho, ele buscava obter água para
regar um pequeno espaço de terra onde havia plantado vegetais. Ao avistar a cena,
um sujeito que passava por ali quis ajudar. Contou, então, sobre a existência de
uma ferramenta que tornaria a empreitada mais simples e produtiva. O moderno
dispositivo permitiria a retirada de vários baldes de água por dia, com os quais
seria possível irrigar não apenas uma área restrita, mas todo o jardim. A resposta
do jardineiro à proposta surpreendeu. Irritado, disse que usar instrumentos
mecânicos para vencer o trabalho era tudo o que não gostaria de fazer. E, por
fim, argumentou: quem faz uso de mecanismos para suas ocupações diárias tem
um modo mecânico de sentir e pensar, e se comporta como se ele próprio fosse
um mecanismo. “Sei perfeitamente como esse dispositivo funciona. Mas tenho
vergonha de fazer uso dele e de me comportar dessa maneira”, bradou.

Confira um vídeo
exclusivo com os
principais destaques
da entrevista na versão
iPad da Revista Fleury.
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A fábula acima foi contada à nossa reportagem pelo filósofo Oswaldo Giacóia Jr., livre-docente
da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), para ilustrar o que considera uma das mais
importantes questões filosóficas contemporâneas: o comportamento do homem em relação
ao tempo. “Temos uma ilusão de controle absoluto do tempo que é uma forma muito eficaz
de evitar o enfrentamento da nossa condição finita. Como se, ao dispor do tempo cronológico
apontado pelo relógio, do nosso calendário e de nossas obrigações, pudéssemos exercer alguma espécie de controle sobre a nossa finitude”, afirma Giacóia.
Para o filósofo, somos levados a uma espécie de fazer permanente – o que remete ao
moto-contínuo, a hipotética máquina de movimento perpétuo que desafia as leis da física.
“Precisamos ter a sensação de que estamos ocupados permanentemente, de que cada segundo da existência tem um sentido e uma finalidade, e é necessário que seja preenchido
com uma ocupação útil”, diz. Afinal, segundo ele, para a nossa sociedade, tempo é igual
a utilidade econômica – e, por isso, não temos uma relação propriamente positiva com o
ócio, esse desconhecido que traz consigo um pesado fardo de culpa. Fazer nada só pode ser
traduzido em termos de lazer, como algo que compensa o excesso de trabalho da semana.

tente se lembrar da última vez em que saiu de casa simplesmente
para caminhar, sem algum objetivo acessório, como exercitar-se ou desanuviar a mente. caminhar apenas para...nada. difícil
recordar, não? até mesmo o “ócio criativo”, conceito criado pelo
cientista italiano domenico de masi, tem como principal objetivo
manter a mente ativa para o trabalho. “o ócio pelo ócio é algo
absolutamente insuportável para a sociedade contemporânea.
ele tem de sempre ser pensado como um meio em direção a uma
finalidade. isso mostra que o século 21 está mesmo em seus últimos limites”, vaticina.
se não estamos mais no início da revolução industrial, em
que todos os nossos movimentos tinham de ser absolutamente
calculados, se não estamos sob o chamado “fordismo”, em que
toda atividade tinha de ser mecânica, o que vivemos, afinal?
“Vivemos o tempo do eterno faz de conta. passamos mais da
metade das nossas vidas falando, agindo e nos movimentando
apenas para justificar que não somos inúteis, mas sem modificar
absolutamente nada daquilo que é essencial.”

em contrapartida, as academias concentram uma série de distrações – sons, imagens e equipamentos de última geração –
que colocam as pessoas o tempo todo em uma relação com
algo fora de si. no fundo, você está o tempo todo ensimesmado,
mas, ao mesmo tempo, impedido de uma relação autêntica
consigo mesmo. para Giacóia, a mais importante distração de si.
o moVimento em eSPaço aBerto
e se não nos encerrarmos em quatro paredes e adotarmos as ruas
e parques da cidade como palco para nossos movimentos? o uso
de bicicletas no espaço urbano, tema tão atual quanto espinhoso,
nos traz a possibilidade de retomar o contato mais próximo com
o meio – e conosco? para Giacóia, não é bem assim. na opinião
do filósofo, muito do que se chama de cicloativismo também é
regido pelas demandas econômicas da sociedade. “as pessoas
compram equipamentos, bicicletas, e passam por um tempo a
frequentar o espaço público por uma espécie de imposição do
politicamente correto. estão, de novo, preocupados com as tecnologias mais desenvolvidas, mais caras e atuais, e muitas vezes
permanecem distantes do fundamental em si mesmos”, diz.
mas isso não invalida a importância do contato com o meio.
é necessário desenvolver nossa capacidade de perceber os apelos do consumo. “é preciso saber detectar e compreender até
que ponto somos sujeitos dos nossos atos. até que ponto nos
movimentamos de acordo com as nossas reais necessidades ou
estamos simplesmente obedecendo a comandos exteriores”,
conclui Giacóia.

“temos uma ilusão de controle absoluto do tempo que é uma forma muito eficaz
de evitar o enfrentamento da nossa condição finita. como se, ao dispor do tempo
cronológico apontado pelo relógio, do nosso calendário e de nossas obrigações,

essa busca pelo movimento constante interfere de maneira crucial na nossa relação com o mundo. muito do que fazemos beira o artificialismo. nos fechamos em academias, por exemplo,
mas a saúde muitas vezes desempenha um papel secundário.
“para grande parte das pessoas que frequentam esses lugares,
levar uma vida saudável significa ter corpos malhados, esteticamente belos, que atendam a padrões exigidos pela sociedade”,
afirma Giacóia.
ele mesmo é um frequentador assíduo de academias. e um
observador e crítico contumaz da dinâmica mais comum nesses
locais. ele chama a atenção para uma espécie de bloqueio sistemático da comunicação. “as pessoas se colocam uma ao lado
das outras em aparelhos, mas sem a menor possibilidade de
uma comunicação efetiva. estão ali unicamente com o objetivo
de ocupar o tempo e produzir um padrão físico consumível, mas
sem a menor preocupação de se abrir para o relacionamento
com o outro”, avalia.
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feLipe GomBossy

pudéssemos exercer alguma espécie de controle sobre a nossa finitude”

Oswaldo Giacóia Jr. tem diversos livros publicados. Entre
suas principais obras está Pequeno dicionário de filosofia
contemporânea* , que traz referências atualizadas e
compactas sobre filosofia. O filósofo também acaba de
lançar Heidegger urgente* * , em que apresenta o pensador
ao público leigo e discute a atualidade de suas ideias.
* Pequeno dicionário de filosofia contemporânea,
ed. publifolha, 2006, 183 págs.
* * Heidegger urgente, ed. três estrelas, 2013, 144 págs.

sair da

também é saúde
fOtOs alexandre Schneider

a médica cristina hachul moreno busca o equilíbrio. os dias da semana da
cirurgiã plástica são divididos entre a atividade profissional intensa, cardápio controlado, treinos de corrida e aulas de pilates. as jornadas de sono,
por isso, são curtas e feitas em horários regulares: cinco a seis horas diárias.
nos fins de semana, o hábito muda um pouco - e para melhor -, com noites
com até oito horas de sono, além de uma ingestão moderada de bebida
alcoólica com os amigos. a exceção ocorre quando ela participa de provas
de corrida, quando o descanso é reduzido a cinco horas e o álcool vai a
zero. noitadas de vigília, nem pensar. “para mim, é fundamental manter
esse equilíbrio de semana regrada e fim de semana um pouco mais leve.
sem ele, os treinos e a vida seriam muito chatos”, diz cristina. “a flexibilização da dieta, da bebida e do sono garante energia para a semana corrida,
como se fosse um recarregar de baterias.”
a psicóloga Gabriela felix teixeira, do setor de promoção de saúde do
fleury medicina e saúde, explica que, de fato, a quebra de rotina no fim de
semana pode ser benéfica como forma de interrupção do estresse do dia a
dia. mas, para ter realmente esse efeito, deve ser adotada com moderação.
isso pode incluir a degustação de cerveja ou vinho entre amigos. o problema, concordam os especialistas, aparece se houver exageros. isso ocorre
quando, em vez de degustar uma bebida alcoólica, a pessoa se embriaga.
ou, ainda, quando troca jornadas regulares de sono por noitadas ininterruptas no fim de semana. privar-se de doces de segunda a sexta para co30

É possível
flexibilizar rotinas
de alimentação,
sono e até álcool no
fim de semana sem
prejuízos à saúde.
Mas é preciso
evitar exageros

Cristina Hachul tem
cardápio e sono
controlados, faz
pilates e corrida
durante a semana, mas
descontrai com uma
certa flexibilização aos
sábados e domingos

Maristela Goulart não
abre mão do vinho
e de uma boa massa
nos fins de semana,
mas compensa com
uma rotina rígida de
alimentação e corrida
nos dias úteis

mer a caixa inteira de bombons não vale como rotina equilibrada. em resumo, até para “sair da linha” é preciso moderação. “só podemos falar em saúde, bem-estar e qualidade
de vida quando temos o equilíbrio como referência. a prática de hábitos saudáveis deve ser constante, seja no fim de
semana ou durante a semana”, diz Gabriela.

acrescenta a nutricionista, ocorre justamente no fim de semana – quando nossa mente produz uma espécie de “suspensão” das regras.
o engenheiro químico rafael caetano, de 28 anos, é
adepto do regime da semana compartilhada: mais controle
de segunda a sexta-feira e certa flexibilidade aos sábados
e domingos. ele tem uma tática para evitar desequilíbrios
para qualquer lado: nada de exageros. apreciador de vinho,
ele dilui a bebida entre todos os dias da semana. de segunda a sexta-feira, a ingestão se dá em pequenas doses - em
geral, uma a duas pequenas taças; no fim de semana, o
volume pode ser um pouco maior. “os fins de semana são,
ao mesmo tempo, um dos poucos momentos de desligamento mental do trabalho e de oportunidade de estar com
familiares e amigos. excesso de rigidez nessas horas me
privaria de momentos de prazer e satisfação genuínos”, diz
rafael. a prática de moderação, que inclui atividades físicas
durante a semana e refeições balanceadas, foi construída a
partir de recomendação médica, seguida à risca depois da
descoberta de um quadro de resistência à insulina.
a nutricionista alessandra lembra que o conceito de
alimentação saudável engloba fatores como quantidade,
qualidade, horários regulares, frequência de consumo e
o prazer que os alimentos fornecem. também entram na
conta características individuais e preferências alimentares.
“o ideal, por isso, é buscar uma orientação especializada,
visto que as recomendações podem mudar dependendo de
cada grupo ou doença associada àquele indivíduo”, completa. ainda assim, há regras universais para a boa mesa – válidas para qualquer dia da semana. é o caso do consumo diário de legumes, frutas e cereais integrais, preferência pelas

PreciSa de tanto?
nutricionistas e psicólogos concordam que a origem dos
exageros de fim de semana é a rigidez adotada durante a
semana. quem se impõe hábitos excessivamente severos de segunda a sexta-feira depara-se com um desejo de
compensação irrefreável aos sábados e domingos, o que
pode ser prejudicial. “do ponto de vista psicológico e comportamental, quando alguém segue regras inflexíveis, a
chance de aparecerem exageros e distorções é enorme.
assim, dietas restritivas muitas vezes criam comportamentos alimentares transtornados, que podem provocar
resultados contrários, com perda de controle e, consequentemente, ganho de peso”, afirma o psicólogo michel
indalécio de souza, do setor de promoção de saúde do fleury.
o melhor caminho, portanto, seria procurar o equilíbrio.
ou seja, encontrar – de preferência com a ajuda de especialistas – dietas, práticas e hábitos adequados à harmonia de
cada organismo. “alimentar-se de forma saudável não significa adotar uma dieta restritiva que provoque fome”, diz a
nutricionista alessandra Belickas carreiro, do departa mento de Gestão de saúde do fleury. “quando um indivíduo é
rigoroso demais a respeito do que pode ou não comer, o
desejo de obter aqueles alimentos aumenta. quando ele se
permitir ingeri-los, possivelmente haverá exagero.” e isso,
32

Quem se impõe hábitos
excessivamente severos
de segunda a sexta-feira
depara-se com um desejo
de compensação irrefreável
aos sábados e domingos

carnes brancas e pelo fracionamento de refeições, além da
hidratação permanente. o álcool também exige regulação.
a recomendação diária máxima é de duas porções ao dia,
para homens, e de uma, para mulheres, considerando-se
que o volume das porções varia de acordo com o teor
alcoólico: uma taça de 150 mililitros para o vinho tinto,
uma lata para as cervejas e 40 mililitros para os destilados.
Sono demaiS
ao lado da flexibilização da rotina alimentar, a mudança
de hábito do sono deve ser observada com atenção. alterações bruscas na rotina podem ter efeitos negativos.
“dependendo da frequência e intensidade da alteração do
ciclo de sono, geralmente necessita-se de pelo menos 48
horas para retornar ao padrão anterior”, diz o psicólogo
michel. a empresária maristela goulart divide sua semana em duas partes. de segunda a sexta-feira, ela mantém
uma rotina rígida, controlando dieta alimentar e alcoólica, jornadas de sono e exercícios físicos. tudo começa na
alvorada, às 5h30. quatro vezes por semana, ela alterna
corrida e musculação. segue, então, um café da manhã
meticulosamente planejado: mamão papaia com cereais, pão integral com azeite e queijo branco. no almoço,
salada multicolorida e grelhado e, no jantar, lanche natural. o período entre as refeições é preenchido com frutas
e iogurte, além de muita água. no entanto, aos sábados e
domingos, a rotina é alterada: as refeições perdem a rigidez quanto ao horário e cardápio. “nesses dias, eu me permito comer um pouco de massa com a família, degustar

Rafael Caetano
tem maior controle
alimentar e faz
atividades físicas de
segunda a sexta-feira,
mas busca afrouxar as
regras no fim
de semana
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um bom vinho ou um pouco de cerveja com os amigos.
À noite, não dispenso uma boa pizza, sem deixar de lado a
ingestão de água e o fracionamento das refeições”, diz a empresária. “para mim, isso funciona como ponto de equilíbrio
para uma vida mais saudável, que inclui convívio familiar e
social e promove meu bem-estar mental e emocional.”
é possível encontrar o ponto de equilíbrio na alimentação, no sono, no álcool e na atividade física. não há negociação possível, contudo, quando o assunto é tabaco. cigarro e similares não são tolerados em nenhuma medida,
e são descartados pelos especialistas como itens de compensação saudável. trabalhos científicos que acompanham
não fumantes e fumantes eventuais apontam que, para estes, o prejuízo à saúde é bastante significativo. a psicóloga
Gabriela lembra que a própria indústria tabagista alerta
para os malefícios das substâncias presentes nos cigarros,
em qualquer dose: o efeito é cumulativo e compromete o
organismo, não importa a concentração. “apesar do uso
ocasional aparentemente trazer menor prejuízo ao organismo, o tabagista sempre terá uma probabilidade maior
de adoecer. afinal, as substâncias tóxicas que são ingeridas
acabam provocando efeitos danosos ao organismo.”

Não há negociação possível quando o assunto é tabaco. Cigarros e
similares não são tolerados em nenhuma medida, e são descartados
pelos especialistas como itens de compensação saudável

infoGráfico

o trajeto do som
Confira como a orelha funciona por dentro e os aspectos que influenciam a capacidade
de ouvir as pessoas que convivem com você, suas músicas preferidas...
POR mila Vanícola | ilustRaçãO nelSon ProVaZi
orelha externa

orelha média

A orelha humana é
dividida em três partes: a
parte de fora é chamada
de orelha externa;
a parte localizada
entre a membrana do
tímpano e a cóclea é a
orelha média;

Fone de ouVido
para que o fone de ouvido cause
alguma lesão é preciso avaliar a intensidade do som. para se proteger,
vale tomar atitudes simples, como
deixar o volume na metade do
máximo e não abafar totalmente
o som ambiente com o fone.

martelo

O estribo pressiona a
janela oval e as vibrações
se transformam em ondas
de pressão hidráulica que
se propagam no líquido
que preenche a cóclea

no Show e na Balada
Você já saiu de uma balada ou de
um show com um zumbido no ouvido e depois gradativamente tudo
volta ao normal? essa é a manifestação de uma lesão temporária
que ocorre nas células sensoriais
– chamadas de ciliadas externas e
localizadas na cóclea – após exposição ao som alto por cerca de 2 a
3 horas. mas é bom saber que esse
zumbido é um sinal de alerta de
que o som estava, sim, alto demais.

ZumBido
o excesso de barulho de qualquer natureza pode desencadear o aparecimento de um sintoma muito frequente:
o zumbido. sua origem pode estar relacionada a inúmeros fatores: de natureza metabólica, vascular, hormonal,
traumática e problemas intrínsecos a
orelha interna. sedentarismo, tabagismo, etilismo, uso abusivo de alguns
medicamentos e consumo excessivo
de sal, açúcar e cafeína também podem estar relacionados ao zumbido.

Ao receber esse estímulo
da energia vibratória do
som que se converte em
energia elétrica, os cílios
mandam a informação do
som pelo nervo auditivo
até o cérebro

tímpano
bigorna
As ondas sonoras
navegam dentro do
canal auditivo externo
e chegam até o tímpano,
fazendo-o vibrar

ProceSSo natural do
enVelhecimento e audição
ao envelhecer, gradualmente vamos perdendo a capacidade auditiva. essa perda relacionada à idade é
chamada de presbiacusia e começa
normalmente a partir dos 50 anos.

Neste líquido, as ondas
caminham por dois
túneis sobrepostos que
pressionam a membrana
basilar e ativam as milhares
de pequenas células
ciliadas em seu interior

estribo

no limite
o tempo de exposição máxima diária tolerável para sons de 85 decibéis
(dB) é de 8 horas. se o nível de dB aumentar, o tempo de exposição deve
diminuir. ficar exposto a sons com intensidade superior a 100 dB por muito
tempo pode causar lesão definitiva da
audição. cuidado com sons elevados,
como explosões de fogos de artifício,
caixas de som e ruídos de avião.
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As vibrações causam
movimentação em
três pequenos ossos
do outro lado do
tímpano – martelo,
bigorna e estribo

Perigo
quem trabalha sem proteção auricular em uma fábrica com muito
barulho ou sofre com o estouro
de uma bomba ou rojão, que emitem sons fortes e agudos, pode
ter uma lesão definitiva.

cóclea

Todo esse
processo dura
milésimos de
segundos

orelha interna

na corda BamBa?
a manutenção do equilíbrio corporal depende da completa interação dos seguintes sistemas: visual, proprioceptivo (terminações nervosas sensoriais localizadas
na pele, músculos e articulações) e vestibular (conhecido como labirinto), sob a
coordenação do sistema nervoso central (snc). o labirinto envia informações
ao cérebro sobre a posição e os movimentos da cabeça em relação ao corpo.
quando as informações que chegam ao snc são conflitantes, ocorre a sensação
de tontura. fontes: adriana chaves e karen Lopes, otorrinolaringologistas do Grupo fleury
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Em nossa versão
iPad, conheça os
exames relacionados
à saúde auditiva que
o Fleury oferece.

pequenos

hósPedes

Para cada célula do corpo humano existem dez micro-organismos morando em
nossas estruturas. A maior parte faz o nobre trabalho de sintetizar vitaminas,
digerir alimentos e formar uma barreira contra invasores causadores de doenças
por giSele riBeiro
iLustração nelSon ProVaZi

eles estão em todos os lugares. são
microscópicos, incontáveis e se multiplicam em profusão. Vírus e bactérias foram descobertos pela ciência
apenas no século 15, mas é fato que
dividem espaço com o homem desde
seu primeiro respiro. e, mais do que coexistir conosco, os agentes infecciosos ajudam a contar a história
das migrações humanas e os fatos ocorridos durante essa
grande odisseia. “por meio do dna e rna desses germes,
podemos saber quando e como as epidemias atuais (como a
dengue, aids, gripe aviária e ebola) iniciaram-se de maneira
lenta e silenciosa anos e décadas atrás, e de que forma elas
condicionaram a existência humana, dizimando populações,
estimulando conflitos, infectando combatentes”, explica o
infectologista brasileiro stefan cunha ujvari no livro “a história da humanidade contada pelos vírus”.
mas a influência dos vírus e bactérias em nossa trajetória
não acontece apenas de forma negativa. o corpo humano
abriga mais de 100 trilhões de micro-organismos, cerca de
dez vezes mais que nosso número de células próprias, e a
maioria deles está no trato digestório. assustador? que nada.
a maior parte das bactérias são hóspedes que estão aqui
38

para nos ajudar em tarefas importantes, como decompor lipídios, proteínas e carboidratos da dieta para transformá-los
em nutrientes de fácil absorção, proteger-nos dos verdadeiros invasores “do mal”, e até mesmo produzir compostos
como vitaminas e anti-inflamatórios que o nosso genoma
não é capaz de sintetizar.
para conhecer melhor essa verdadeira fauna que nos
habita, o projeto microbioma Humano reuniu cientistas do
mundo todo em torno de duas questões: quem são esses
micro-organismos e o que fazem? a iniciativa foi lançada
em 2008 e concluída no ano passado. após coletar cinco
mil amostras de cinco regiões do corpo de pessoas saudáveis, os pesquisadores mapearam mais de dez mil espécies
de micróbios em cada indivíduo. um dos achados mais surpreendentes foi que micróbios diferentes podem exercer
funções semelhantes, pois trazem os mesmos genes. além
disso, foram identificadas assinaturas genéticas de bactérias causadoras de doenças. o Staphylococcus aureus, resistente a antibióticos, foi encontrado nos narizes de cerca
de 30% dos voluntários – que permaneciam em perfeitas
condições de saúde. com isso, o próximo passo é entender
o que mantém esses micro-organismos inativos e onde estão seus reservatórios.

Com um código de DNA limitado, sem as ferramentas necessárias
para se automultiplicar, os vírus nos invadem como parasitas

um exemplo é o vírus da gripe,
que muda a cada estação conforme vai sofrendo rearranjos genéticos,
tornando quase impossível a nossa completa
imunização. é o caso também das superbactérias, que sobrevivem no ambiente hospitalar e aos
tratamentos disponíveis.
“estamos modificando tanto o meio ambiente que tornamos o mundo inóspito para esses seres”, diz celso Granato,
assessor médico para infectologia do fleury medicina e saúde. “com isso, o hospedeiro vira um porto seguro, e esses
micro-organismos vão se readaptando para sobreviver e se
reproduzir.” Granato cita os vírus das gripes aviária e suína,
que migraram dos animais e se adaptaram ao organismo
humano, graças à criação de porcos e galinhas no mesmo
ambiente do homem. essa readaptação acaba criando novas variedades para as quais o homem não tem imunidade, o
que provoca surtos de grandes proporções, porém – e ainda
bem – de ação limitada.
Já com as bactérias é diferente. as infecções causadas por
elas, na maioria das vezes, só podem ser combatidas com
o uso de antimicrobianos, mas estão se tornando cada vez
mais resistentes aos medicamentos existentes no mercado.
“essa resistência é multifatorial e é influenciada pelo uso excessivo de antimicrobianos tanto no tratamento de infecções
em humanos quanto em produção de animais para abate.
cerca de 60% da produção de um tipo de antimicrobiano – as
fluoroquinolonas – são utilizadas em animais”, explica Jorge
sampaio, médico responsável pela microbiologia do fleury e
professor de microbiologia clínica da faculdade de ciências
farmacêuticas da usp. “isso pode explicar como pode ocorrer infecção por uma bactéria resistente em uma pessoa que

onde mora a diFerença
Vírus são tão diferentes das
bactérias quanto a lula é de um
elefante. eles diferem em tamanho
– o maior vírus tem as dimensões da
menor bactéria – e em estrutura – as
bactérias são complexas comparadas aos vírus.
uma bactéria típica tem uma parede celular rígida e uma
fina membrana que reveste o citoplasma, que é o fluido do
interior da célula. ela contém toda a informação genética necessária para fazer cópias de si mesma, seja por conta própria ou ao entrar em contato umas com as outras. os vírus
podem ou não ter uma camada externa (envelope), e todos
eles têm uma cobertura de proteína e um núcleo com material genético. e é só isso. assim, não conseguem se reproduzir sozinhos. é aí que mora a principal diferença entre eles.
com um código de dna limitado, sem as ferramentas
necessárias para se automultiplicar, os vírus nos invadem
como parasitas. sequestram material genético, pegam carona em nossas células próprias ou de bactérias e injetam
seus genes para conseguirem se reproduzir. com o tempo, são tantos micro-organismos ocupando o espaço que a
célula explode e morre, liberando os vírus para infectar as
estruturas vizinhas.
uma relação delicada
ao longo dessa delicada relação de coexistência, os vírus
e bactérias lutam arduamente para vencer as barreiras impostas pelo homem. por isso, esses dois grandes grupos de
micro-organismos podem sofrer mutações ou receber material genético que, muitas vezes, os tornam resistentes aos
medicamentos feitos para aumentar a nossa longevidade.
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Superbactérias e exames clínicos

nunca tomou aquele tipo de antibiótico. Outro aspecto é que
as bactérias trocam material genético por um processo denominado conjugação, permitindo a disseminação de um ou
mais mecanismos de resistência a antibióticos.”
Nas infecções bacterianas graves, é preciso “dar um tiro de
canhão”, como dizem os especialistas: utilizar, no tratamento
empírico, um ou mais antibióticos de amplo espectro capazes de atuar contra a maioria absoluta das bactérias que causam o tipo de doença apresentada pelo paciente. Somente
depois que a bactéria é identificada por meio de isolamento
em cultura e o antibiograma é realizado é que o médico pode
rever o tratamento e passar a utilizar antibióticos de menor
espectro, preservando, assim, os de maior espectro. Se, por
um lado, os antibióticos eliminam as bactérias causadoras de
infecção, por outro, se forem de amplo espectro, podem eliminar as bactérias da microbiota (não patogênicas).
Foi por isso que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária) proibiu a venda de antibióticos sem receita médica
no Brasil. Trata-se de uma batalha para preservar os hóspedes do nosso corpo – e impedir que os invasores “do mal” tomem conta da casa, da comunidade, das cidades e do mundo.

Confira o game
divertido sobre a
ação dos vírus e
bactérias na versão
iPad da Revista Fleury.
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O Fleury foi um dos pioneiros no Brasil
nos testes para a identificação de um
importante tipo de superbactéria,
aquelas produtoras de KPC (Klebsiella
pneumoniae carbapenemase) e de NDM
(New Delhi Metalobetalactamase) , que
não são contidas pela maioria absoluta
dos medicamentos disponíveis no
mercado. As KPC e NDM são enzimas
capazes de degradar os antibióticos
utilizados para tratar as infecções mais
graves (carbapenêmicos). Na Índia, por
exemplo, as bactérias que produzem
NDM podem ser encontradas em fezes e
águas contaminadas com esgoto. A sua
transmissão ocorre primordialmente em
ambiente hospitalar, por meio do contato
com secreções da pessoa infectada,
objetos contaminados ou mãos de
profissionais de saúde ou visitantes que
não tenham realizado uma higienização
adequada após contato com o paciente.
Não basta a higienização após o contato.
É importante também sempre higienizar
as mãos antes de tocar o paciente. Para
identificar mais rapidamente as bactérias
que produzem essas enzimas, a equipe
de pesquisadores do Fleury desenvolveu
um exame molecular que avalia o código
genético e confirma a resistência.
O Fleury também foi pioneiro na
padronização dos testes para a detecção
do vírus Influenza A/H1N1, causador da
gripe suína. Durante a pandemia de 2009,
foram realizados testes nos hospitais
privados parceiros para identificar
rapidamente o vírus em crianças e idosos,
os grupos de maior risco. Hoje, o Fleury
oferece um teste molecular realizado em
equipamento totalmente automatizado,
que permite o diagnóstico de influenza A e
influenza B em menos de duas horas.

no ritmo do

metabolismo

POR giSele riBeiro

sHutterstock

consumir alimentos integrais pode ser mais
fácil do que parece. confira as dicas práticas
de quem trouxe esse hábito para o dia a dia

toda vez que pensamos em levar uma vida saudável, uma
lista de deveres e palavras de ordem vem à cabeça: coma
de três em três horas! consuma alimentos integrais! modere a ingestão de doces! é evidente que essas recomendações de fato fazem bem à saúde. mas que tal garantir mais qualidade de vida sem tornar o dia a dia chato e
cheio de obrigações?
a primeira recomendação de quem faz questão de ter
alimentos integrais (veja box na página 47) à mesa é não
abrir mão dos refinados do dia para a noite. a advogada
paulistana Paula maragno começou devagar, aproveitando apenas o que havia disponível nos restaurantes por quilo
próximos ao seu local de trabalho. “estou fazendo a transição aos poucos, sem traumas. mudanças radicais não se
sustentam”, acredita. para se adaptar ao que é oferecido nos
restaurantes, ela procura substituir o arroz branco pelo integral e acrescentar grãos à salada sempre que esses itens
estão disponíveis no buffet. em casa, come bastante aveia,
quinoa e trigo – integrais, é claro. “Gostaria de substituir
tudo, mas nem sempre é possível. faço o que consigo fazer,
sem estresse”, diz paula.
acoStumando o Paladar
se alguns precisam driblar a pouca disponibilidade dos integrais nos restaurantes tradicionais, outros batalham para
acostumar o paladar. segundo tatiana cardoso, chef de
cozinha do restaurante moinho de pedra, em são paulo,
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esses alimentos são tão ou mais saborosos que os processados – basta saber prepará-los. “um arroz integral de
boa qualidade e bem preparado fica uma delícia”, garante.
para este prato, tatiana substitui a água do cozimento por
um caldo de legumes que leva salsinha, folha de brócolis,
abóbora, tomate e alho-poró. depois de pronto, é só servir
com azeite e algumas folhas de salsinha, cebolinha picada
ou manjericão. nada muito complicado, mas algo que deve
ser feito gradualmente. “o ideal para quem quer introduzir integrais na alimentação diária é fazer isso aos poucos”,
afirma. “a pessoa deve começar a colocar arroz integral nas
refeições duas vezes por semana, depois aumentar para
três, até o paladar se acostumar.”
foi o que aconteceu com a designer myriam esther Boin.
seis anos atrás, ela aderiu a uma dieta macrobiótica em
que alimentos integrais eram os principais ingredientes.
terminada essa fase, manteve o hábito de consumir arroz
integral. Há dois anos e meio, resolveu mudar totalmente.
primeiro, reduziu o consumo de carne vermelha a quase
zero, depois passou a priorizar os grãos nas refeições. Hoje,
suas refeições são compostas de saladas, grãos, frutas e
alimentos integrais. “para mim, arroz integral é bom até
sem nada”, diz myriam, que afirma terem sido muitos os
ganhos com a mudança de hábito: ela tem mais disposição,
o intestino passou a funcionar melhor, a pele está mais viçosa e o sistema imunológico ficou mais resistente. “nunca
mais tive uma gripe”, conta.

”
”

Quer conSumir a Quantidade diária
recomendada de FiBraS, maS não SaBe como?

Gostaria de substituir
tudo, mas nem
sempre é possível.
Faço o que consigo
fazer, sem estresse

Confira quanto desse nutriente está presente a cada
100g de alguns alimentos* e faça acombinação que
achar mais prática e saborosa:
alimentoS integraiS
É considerado integral o alimento que não
passou por processos de refinamento e
que, portanto, não sofreu alteração em sua
estrutura. Seus grãos são completos, ricos
em vitaminas, minerais, fibras e gordura
de qualidade – ao contrário dos refinados,
que perdem no processo partes onde se
concentram a maioria desses nutrientes.

Sueli Godoy
transformou a rotina
de alimentação
aos poucos até
conseguir incorporar
definitivamente os
integrais ao dia a dia

Henrique Godoy

a rotina à mesa da relações públicas Sueli godoy é exemplo disso. ela começou, como quase todo mundo, substituindo o arroz refinado. mas, aos poucos, resolveu variar o
preparo das refeições. passou a misturar alimentos, experimentar feijões de vários tipos e a frequentar feiras de produtos orgânicos em busca de novidades. encontrou várias, e
as incorporou à alimentação diária de maneira bem prática.
“tempero bem o arroz e coloco sementinhas e legumes.
minhas sopas sempre têm aveia, e minhas saladas, sementes
de todo os tipos”, conta. comer alimentos integrais não significa, como se pode ver, excluir o sabor da dieta. significa, na
verdade, descobrir novos gostos e um universo de possibilidades a cada dia. Bom apetite!
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1g
mexerica 3,1 g
mamão-papaia

0,7 g
lentilha (cozida) 0,6 g
abobrinha italiana (cozida) 1,6 g
cenoura (crua) 3,2 g
tomate (cru, com semente) 1,2 g
amendoim 3,4 g
castanha do brasil (crua) 7,9 g
noz (crua) 7,2 g
linhaça (semente) 33,5 g
pupunha (cozida) 4,3 g
nhoque de batata (cozido) 1,8 g
pão de forma (trigo, integral) 6,9 g
pipoca (com óleo de soja) 14,3 g
cereal matinal (milho) 4,1 g
aveia (em flocos, crua) 9,1 g
arroz integral (cozido) 2,7 g
feijão carioca (cozido)

metaBoliSmo

Verdade meSmo?
mas será que os integrais fazem realmente tão bem assim?
de acordo com carla yamashita, nutricionista do fleury
medicina e saúde, o primeiro efeito visível do consumo de
integrais acontece no aparelho digestivo. “as fibras proporcionam sensação de saciedade por mais tempo”, explica.
segundo ela, nutrientes, vitaminas e minerais são absorvidos mais lentamente pelo intestino, levando a uma menor
absorção de açúcares e gorduras e reduzindo os níveis de
glicose e de colesterol ruim no sangue. o grande ganho, no
entanto, é para quem sofre de prisão de ventre. “as fibras aumentam o volume do bolo fecal e estimulam os movimentos peristálticos”, diz carla. em regiões onde o consumo de
fibras na alimentação é alto, observa-se menor incidência de
doenças como as cardiovasculares, câncer de cólon, hemorroidas e diabetes.
carla, no entanto, faz uma advertência: junto com o consumo de integrais é preciso ingerir ao menos dois litros de
líquidos por dia. isso porque o consumo excessivo de fibras
pode provocar prisão de ventre. o ideal, segundo a organização mundial de saúde (oms), é consumir 25 gramas de
fibras por dia. e a boa notícia é que, na prática, nem só de
arroz se faz uma alimentação integral (veja box). com uma
fatia de pão integral, três frutas, uma cenoura crua, duas
porções de feijão e uma de arroz, por exemplo, você já terá
ingerido essa quantidade.

2,6 g
banana 2 g
maçã

Para simplificar: a taxa metabólica (ou
taxa de metabolismo basal) é a quantidade
de calorias que nosso organismo gasta
para manter suas funções, sem contar as
atividades diárias, como caminhar, comer e
trabalhar. Como os alimentos integrais são
digeridos mais lentamente, pois têm cadeias
de moléculas mais difíceis de quebrar, nosso
corpo gasta mais energia nesse processo,
o que auxilia no emagrecimento
e na manutenção do peso corporal.

Acesse duas receitas
exclusivas da chef
de cozinha Tatiana
Cardoso na versão
iPad da Revista Fleury.

* fonte: tabela brasileira de composição de alimentos da
universidade estadual de campinas (unicamp).

Fotografias e ilustrações exclusivas para fazer pensar. Nesta
edição, uma visão curiosa e criativa sobre o tema Movimento

SURPREENDER É

endereços
PITAL
Unidade Braz Leme
Av. Braz Leme, 1.802 – Santana
Acesso pela ponte Casa Verde
Sentido bairro/centro:
lado direito.

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 Campo Belo
Av. Vereador José Diniz,
3.457, 2o andar – Campo
Belo Medical Center
Continuação da Av. Ibirapuera,
esquina com a R. Pascal.

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 Chácara Klabin
Av. Pref. Fábio Prado, 538 – Chácara Klabin
Próxima à estação de metrô Imigrantes
(Linha 2 – Verde).

Unidade Shopping Jardim Sul
Shopping Jardim Sul – loja 317
piso 2 – Vl. Andrade
Av. Giovanni Gronchi, 5.819
Em frente ao Carrefour.

Unidade Higienópolis
R. Mato Grosso, 306
1a sobreloja – Higienópolis
Localizada no Higienópolis Medical Center,
atrás do Cemitério da Consolação,
altura do 1.800 da R. 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 R. Atílio Inocenti. A Unidade fica perto
da Av. Faria Lima.
Unidade Jardim América
Av. Brasil, 1.891 – Jd. América
Sentido Pinheiros/Ibirapuera: lado direito
Próxima à R. Gabriel Monteiro da Silva.
Unidade Oscar Americano
R. 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
R. 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).

GUTO LACAZ
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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
R. 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.

Unidade Campinas
Av. Aquidabã, 747 – Centro
Em frente à Microcamp, próxima
ao Bosque dos Jequitibás.
Unidade Granja Viana
R. José Felix Oliveira, 838 –
Granja Viana, Cotia – SP
Entre a Cultura Inglesa e o Hospital São Camilo
Acesso pelo km 24 da Rod. Raposo Tavares.
Unidade São Bernardo do Campo
Av. Professor Lucas Nogueira
Garcez, 666 – Centro
Seguindo pela Rod. 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 R. 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 – Jd. Brasil
Próxima ao Shopping Paineiras
Na rua do Sesi. Anhanguera no sentido
interior/capital: acesso pela Av. Jundiaí.
OUTROS ESTADOS
Unidade Leblon – RJ
R. 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.

OUTROS MUNICÍPIOS
Unidade Alphaville
Al. Araguaia, 2.400
Barueri – SP (entrada pela
Av. Sylvio Honório Álvares Penteado
nova R. Projetada)
Próximo ao Sam’s Club, Walmart
A 900m do Shopping Tamboré.

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

Unidade Santo André
Av. D. Pedro II, 1.313 –
Jd. Santo André
Próxima ao Parque Celso Daniel
(antigo Parque Duque de Caxias).
Entrada lateral pela R. das Aroeiras.

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

De 1926 a 2013: essas
são algumas imagens
que marcaram a
história do Fleury

endereços
DESDE SEMPRE,
SURPREENDENTE
Oito décadas depois de começar uma história de excelência no
segmento de medicina diagnóstica, o Fleury Medicina e Saúde
dá mais um passo importante em sua trajetória. O ano de 2013
marca o início de um processo de renovação de nossa marca.
Desde nossa criação, em 1926, valorizamos dois pilares: dedicação e conhecimento. Doutor Gastão Fleury e Doutor Walter
Leser, nossos fundadores, nos ensinaram muitas coisas. Entre
elas, duas se destacam: sempre olhar para o outro e fazer bem
feito. É assim que construímos nossa história há 87 anos. E é assim que chegamos em 2013 para apresentar nossa nova marca,
nossa nova cara, renovada, mas com os sempre excelentes médicos e colaboradores dedicados a uma única coisa: você.
Somos técnicos, mas também humanos; somos apaixonados
por medicina, mas também pelas pessoas; buscamos incessantemente estar sempre à frente do nosso tempo, mas também
sempre próximos de nossos clientes; somos inquietos, mas também convictos de que a força do conhecimento inovador pode
trazer saúde e bem-estar a todos.
Nosso desafio é conhecer você cada vez melhor para continuar a entregar diagnósticos precisos e personalizados. Estabelecer
um relacionamento que nos permita identificar suas necessidades
e superar expectativas. Que nos permita ir além do esperado, criar
novas soluções que unam domínio médico e dedicação genuína.
Em nossas unidades, o que você vai encontrar é o Fleury de
sempre, ainda melhor. Aquele cafezinho fresquinho, que também é a marca do Fleury, estará lá, pronto para lhe aquecer. E virá
acompanhado de novidades para tornar o tempo em que você
está conosco o melhor possível.
Tudo que fazemos é por um único motivo, como dissemos no
começo deste texto. Esse motivo é você.
Fleury, um centro de referência em você.
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Médicos graduados
nas melhores
universidades,
exames que ninguém
mais faz e sempre
um sorriso pra
receber você. É assim
que nos tornamos
especialistas na ciência da

Fleury.
Um centro
de referência
em você.
Use seu leitor de QR Code e assista
a uma animação surpreendente sobre
a história do Fleury. Ou acesse
www.youtube.com/fleurymedicinaesaude

www.fleury.com.br

FleuryMedicinaeSaude

fleury_online
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