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Saiba dos cuidados de saúde para que crianças e
adolescentes aproveitem ao máximo essa fase

Atitudes que
ajudam a
minimizar o
estresse no
cotidiano e
no trabalho

Atividade física
pode ser um
aliado no
tratamento

editorial
Saúde nota 10
> Uma das decisões mais importantes

de uma família é a escolha de uma escola. Onde um filho vai
estudar? Será que vai se desenvolver bem, aprender, brincar,
fazer amigos? Essa é mesmo uma escolha fundamental.
E para que a criança e o adolescente possam se realizar
plenamente em todas as etapas da vida escolar, é preciso
que estejam saudáveis e, por isso, dedicamos uma matéria
de capa ao assunto. Nela, você pode entender mais sobre o
desenvolvimento infantil e juvenil, sabendo quais cuidados
tomar em cada fase para ter mais tranquilidade.
Uma entrevista com o psiquiatra Içami Tiba também ajuda
a entender o papel de pais e professores na educação dos
filhos. Além das palavras de Tiba aqui na revista, você pode
encontrar um vídeo, feito especialmente para o Fleury
Medicina e Saúde, com outras dicas do educador em nosso
site (www.fleury.com.br). No mesmo endereço eletrônico,
pode estimar a provável altura de seu filho no futuro, a
partir de uma calculadora on-line. E também temos uma
reportagem especial sobre gripe, quais as diferenças entre ela
e o resfriado, e a importância da vacinação, já que nesta época
do ano costuma afetar muita gente.
Para fechar a edição, contamos uma história de vida feita
de solidariedade. Aos 70 anos, Thereza Cavalcanti Samaja
é um exemplo de doação ao próximo. Administradora do
Centro Social Cruz de Malta, ela ajuda a melhorar a vida
de pessoas de baixa renda. “Cresci ouvindo meus pais
dizerem que a sorte deve ser compartilhada.” Esse é um
dos ensinamentos de Thereza, que mantém mente e corpo
saudáveis fazendo o que mais gosta.
Boa leitura!

SAÚDE EM DIA
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Para o alto!

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

Uma pesquisa do Ministério da Saúde mostra
que as brasileiras estão cada vez mais altas.
Feito entre 1989 e 2003, o levantamento
diz que as mulheres ganharam, em média,

Excesso de higiene na infância
pode prejudicar a saúde?

cresceram 1,9 cm. No final dos anos 80, as
brasileiras tinham aproximadamente 1,55 m.
Mais próximo do ano 2000, já estavam em
1,58 m. Já os homens passaram de 1,68 m
para uma média de 1,70 m. A explicação

Deixar uma criança andar
descalça, mexer na terra, subir em árvores

para isso estaria, segundo o Ministério da
Saúde, na redução da desnutrição de crianças
com menos de cinco anos. “Levar uma

ou plantar bananeira pode ser um enorme desafio

vida com hábitos saudáveis, alimentação

para diversas mães. Além do receio de que seus

equilibrada e exercícios físicos melhora

filhos possam se machucar fisicamente, muitas

a qualidade de vida de qualquer pessoa”,

temem a sujeira. Mas até que ponto o excesso de

afirma Nelson Carvalhaes, médico

cuidados com a higiene na infância é saudável?

responsável pelo programa de Check-Up
do Fleury Medicina e Saúde.

De acordo com Ivani Mancini, pediatra do Fleury
Medicina e Saúde, esse esmero impede o contato

Quer saber qual a provável altura do seu filho?
Desenvolvemos uma calculadora especial para
isso. Acesse: www.fleury.com.br/Clientes/
SaudeDia/RevistaOnline

com microrganismos comuns, presentes no dia a
dia, que estimulariam a produção de anticorpos.
“A criança precisa de algum contato com o
ambiente para produzir anticorpos contra as
infecções mais frequentes no local onde vive”,
explica. Para evitar os excessos, o bom senso deve
vir sempre em primeiro lugar. Manter a vacinação
em dia, lavar as mãos com regularidade e cuidar
da higiene pessoal é essencial. “No final do dia, um
bom banho é suficiente para mantê-la saudável”,



mães precisam ser um pouco mais atenciosas,

capazes de produzir anticorpos.
SAÚDE EM DIA
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diz Ivani. Com relação aos recém-nascidos, as

uma vez que eles ainda não são totalmente

GETTY IMAGES

>

3,3 cm nesse período, enquanto os homens

Com o sono em dia

Você tem trabalho extra para fazer? Ou uma festa
para ir? Para tentar entregar o trabalho no prazo
ou curtir o evento, você sacrifica algumas horas
de sono. Mas, mesmo que tente compensar
no dia seguinte, dormindo um pouco mais ou
tirando um cochilo, saiba que isso não adianta.
Nada substitui uma boa noite de sono, e esse
‘desperdício’ não pode ser compensado. “Esse
tempo perdido fica registrado no cérebro e, caso
seja um hábito recorrente, pode contribuir para o
surgimento de alterações comportamentais como
irritação, fadiga, desatenção e até depressão”,
diz Rosana Cardoso Alves, assessora médica da
polissonografia do Fleury Medicina e Saúde. As
consequências cognitivas ou fisiológicas das noites
mal dormidas não desaparecem com facilidade,
mesmo que as horas de sono sejam normalizadas.
“Privação do sono é, de certa forma, um estresse,
e o corpo a entende como uma agressão”, explica
Flavio Alóe, neurologista assistente do Centro
Interdepartamental para os Estudos do Sono do
Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(USP). Para ter uma noite de sono tranquila e não
sofrer com os problemas causados pela privação de
sono, os médicos recomendam a adoção de uma
rotina para dormir. “É bom também evitar cafeína,
chocolate, refrigerantes à base de colas, nicotina,
anti-inflamatórios, álcool e exercícios de quatro a
cinco horas antes de deitar”, recomenda Alóe.
SAÚDE EM DIA
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Condicionamento físico em dia

Palavra do especialista

entanto, conforme a idade avança, parece que o desempenho

Diabetes e infância

físico tende a diminuir. E essa impressão é totalmente

Milena Gurgel Teles Bezerra, assessora médica em Endocrinologia do Fleury Medicina e Saúde

Em meados do século 19, o
patologista alemão Rudolf

justificável. Conforme estudo científico recente, a idade
realmente influencia na capacidade cardiorrespiratória dos

Virchow (1821-1902) foi o

indivíduos. “E isso pode ser observado até mesmo em pessoas

primeiro a utilizar o termo

que realizam exercícios físicos com regularidade”, explica

“micose”. Para criar o novo

Antônio Tebexreni, cardiologista do Fleury Medicina e Saúde.

vocábulo, o pesquisador

A pesquisa afirma também que a obesidade, o tabagismo
e o sedentarismo complicam ainda mais essa situação,

recorreu ao grego mikos,

principalmente se estiverem presentes no indivíduo idoso.

que quer dizer “fungo” e

Para amenizar a perda da capacidade cardiorrespiratória, os

“ose”, que significa “estado”.

médicos são unânimes em indicar atividades físicas regulares,

Esses microrganismos são os

além de uma alimentação saudável e uma vida longe do álcool
e do cigarro. “Natação, hidroginástica e aulas de dança são

causadores desse mal que,

excelentes para melhorar o condicionamento físico”, recomenda

embora possa afetar qualquer

Tebexreni. Melhor ainda se esses hábitos forem cultivados

parte do corpo, é mais comum

desde a juventude. “Acomodar-se e ser sedentário prejudica não

em lugares que não tomam sol

só a capacidade cardiorrespiratória no decorrer da vida, como
também contribui para a diminuição das capacidades físicas na

constantemente e ficam úmidos,

maturidade”, explica Renato Lotufo, pesquisador do Centro de

como dobras de pés e mãos.

Estudos da Fisiologia do Exercício (Cefe) da Unifesp.

Trocas
inteligentes
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fleury: Qual a diferença entre o
diabetes do tipo 1 e 2?
M.b.: O diabetes tipo 1 é uma
condição autoimune e fatores
externos, como infecções virais
ou estresse, podem funcionar

1 lata de
refrigerante

Energia: 417 kcal

como “gatilho” para o
desenvolvimento da doença.
Nesse caso, o organismo produz
anticorpos contra as células do
pâncreas que produzem insulina.
Sem esse hormônio, o organismo
não pode utilizar o açúcar como
fonte de energia e este se
acumula no sangue. Já no
diabetes tipo 2 ocorre uma
alteração na ação da insulina
relacionada, principalmente, à
obesidade e ao sedentarismo.
Nesta forma da doença, há uma
resistência à ação da insulina,
levando ao aumento do nível de
glicose (açúcar) no sangue.

hoje é uma doença crônica mais
frequente do que há 10 anos?
M.b.: Sim, com certeza. A
diminuição da atividade física e o
aumento da obesidade são os
principais responsáveis pelo
aumento da prevalência de
diabetes do tipo 2 nesse grupo.
Atualmente, as crianças e os
jovens têm uma alimentação rica
em gordura e calorias, e ainda
gastam menos energia.

fleury: Em virtude da maior
incidência de obesidade entre
adolescentes, o diabetes tipo 2

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

x

+
Salgadinho de milho sabor requeijão
(pacote com 57 g)

Fonte: Carla Yamashita, nutricionista
do Fleury Medicina e Saúde

fleury: Crianças também
podem ter diabetes. Como
identificar se estão com a doença?
Milena bezerra: Na criança o
tipo de diabetes mais comum é o
chamado tipo 1, causado por
ausência total ou quase total de
insulina. Geralmente, a criança
com diabetes passa a beber muita
água e a urinar muito. Além disso,
pode apresentar mal-estar, visão
embaçada e emagrecimento. Caso
os pais percebam esses sintomas,
devem procurar um médico.

ricardo correa

Para pessoas mais jovens, correr e perder o ar não é usual. No

+
2 bisnagas pequenas

+
3 pontas de faca de requeijão

+
1 maçã média

3 balas

FOTOS: SHUTTERSTOCK E GETTY IMAGES

Etimologia médica

Energia: 410 kcal
SAÚDE EM DIA
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Organismo
em harmonia

Pele dourada e saudável
Quando o verão chega ao fim, muitas pessoas pensam em
alternativas para manter o bronzeado. Com a proibição das
câmaras de bronzeamento artificial pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa), como fazer para manter a cor? De
acordo com Luiz Guilherme Martins Castro, dermatologista do
Fleury, uma possibilidade são os produtos autobronzeadores
disponíveis no mercado. “Tanto os cremes quanto os sprays
são seguros”, garante. No entanto, Castro explica que alguns
desses produtos estimulam a fabricação da melanina pelo
corpo, sem que haja necessidade de exposição ao sol, mas
fazem efeito somente em pessoas que têm facilidade de se
bronzear naturalmente. “Os mais branquinhos simplesmente
explica. Tanto para os mais claros quanto para os morenos, o
sol, tomado da maneira correta e com moderação, continua
sendo a melhor opção. “Se a pessoa ficar exposta pela manhã
ou tarde, usando protetor solar adequado para sua cor de

secreção de alguns hormônios relacionados ao bem-estar, e

Aproveitando o tempo
da aposentadoria

de vitamina D, importante para os ossos. “A gente fica mais

É comum que se sonhe com o momento da aposentadoria para

bem-humorado depois de um dia de sol. E nada melhor do

descansar, aproveitar mais a vida, curtir bons momentos, ou

que se sentir bem, bonito e saudável.”

seja, fazer o que se tem vontade. Essas são aspirações comuns,

pele, certamente conseguirá um bronzeado muito mais
natural”, explica Castro. Além disso, a luz solar estimula a
SHUTTERSTOCK

GETTY IMAGES

não têm capacidade genética para produzir melanina a mais”,

mas, para ser alcançadas, precisam de planejamento. E não
só financeiro. Para chegar à maturidade com boa qualidade de

O caro preço da poluição
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transformar esta fase num momento de vida criativo. “Muitos
idosos acabam se inibindo, ou deixando de fazer as coisas, por
não saberem lidar com algumas limitações físicas, próprias do
transcorrer do tempo”, afirma Nelson Carvalhaes, geriatra
do Fleury. A boa notícia é que grande parte dessas restrições
podem ser prevenidas, desde que a pessoa cuide do corpo e da
mente constantemente e procure um médico regularmente.
“A preparação adequada para se atingir bem a terceira idade
deve começar desde cedo”, afirma Carvalhaes. “Realizar um
resgate bibliográfico e escrever um livro com a própria história
SHUTTERSTOCK

O ar que respiramos pode comprometer a saúde de nossas artérias.
Esse é o resultado de uma pesquisa publicada recentemente na
revista Atherosclerosis por pesquisadores da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo (USP). O estudo, tese de doutorado
da biomédica Sandra Regina Castro Soares, afirma que a poluição
atmosférica de uma grande cidade pode alterar o colesterol no sangue,
e propiciar o aumento da deposição de placas de gordura nos vasos
sanguíneos, facilitando a ocorrência de problemas como infarto ou
derrame cerebral. “Os poluentes fazem, em pequena escala, o mesmo
que o cigarro. Mas, com um porém: defender-se da poluição atmosférica
é muito mais difícil do que dizer não a uma tragada”, explica Paulo
Saldiva, médico e pesquisador do Laboratório de Poluição Atmosférica
da USP. “Além disso, a prática de esportes em ruas e avenidas
movimentadas e poluídas deve ser evitada, uma vez que a quantidade de
poluentes inalados durante esse período também pode contribuir para
o desenvolvimento de doenças respiratórias”, aconselha João Marcos
Salge, pneumologista do Fleury Medicina e Saúde.

vida, é preciso manter o vigor físico e mental, essenciais para

é um exemplo de empreendimento que pode render belos
frutos”, afirma Patricia Ferreira Cabral, psicóloga e mestre em
gerontologia pela PUC-SP.

Conservar o nível do colesterol em
equilíbrio é fundamental para se
manter bem e saudável. Para isso,
é preciso diminuir o LDL-colesterol
(mau colesterol) na circulação, pois
esta lipoproteína ajuda na formação
das placas de gordura e pode
obstruir artérias do coração e do
cérebro. Aumentar o HDL-colesterol
(bom colesterol) é fundamental.
Esta lipoproteína é responsável
pelo caminho inverso, retirando o
excesso de colesterol da corrente
sanguínea. O desequilíbrio é facilmente
diagnosticado por meio de exames
de sangue e pode ser revertido com
simples ações, mas exige disciplina.
Nairo Sumita, assessor médico em
Bioquímica Clínica do Fleury Medicina e
Saúde, dá algumas dicas para ajudar a
manter a sua saúde em plena harmonia.
[ ] Adotar uma dieta balanceada, com

o objetivo de reduzir o colesterol,
também ajuda na perda de peso e
na melhora de outras condições, tais
como nível de glicose no sangue e o
hábito intestinal;
[ ] Praticar caminhadas de 30 minutos,
duas vezes por semana, ajuda a elevar
o HDL-colesterol;
[ ] Visitar o seu médico periodicamente
e realizar exames de avaliação do
perfil lipídico: colesterol total, HDL,
LDL e triglicérides;
[ ] Se o nível do “mau colesterol” estiver
elevado, é recomendado modificar
seus hábitos alimentares e iniciar um
programa de exercícios físicos, sempre
sob orientação médica;
[ ] Dependendo do grau de aumento do
colesterol, ou se houver a associação
com fatores genéticos, o médico poderá
recomendar o uso de medicamentos;
[ ] Sempre é bom relembrar que
medicamentos somente devem ser
utilizados após prescrição médica;
[ ] C onsulte um médico, controle o
nível de colesterol, adote hábitos
saudáveis e viva melhor.
SAÚDE EM DIA
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entre aspas

a
educação

regra
como

O psiquiatra Içami Tiba afirma que a escola e os pais
dividem o papel de formadores das crianças, mas
que estes erram ao terceirizar a educação dos filhos

o

psiquiatra Içami Tiba, de 68 anos, é um dos
profissionais mais respeitados e populares
do país em matéria de formação de crianças
e jovens. Seus 27 livros, que orientam pais

e filhos, já venderam mais de 4 milhões de exemplares

ca!. O curioso é que o sucesso de Tiba não se apoia em
vender facilidades ou apresentar conselhos agradáveis.
Ao contrário. Ele é severo, aponta erros cometidos pelos pais na formação de seus filhos e prega mudanças de
comportamento. Às crianças, ressalta o psiquiatra, os
pais devem impor limites e dizer “não”. É o fim do reinado dos pequenos. “Hoje, ser educado é estar na contramão”, ressalta. Na entrevista a seguir, Tiba fala sobre
o papel das escolas e dos pais na educação das crianças
e sentencia: em tempos de abundância de tecnologia e
informação, os pais precisam aprender a ensinar.

12
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– o mais famoso deles é Adolescentes: quem ama edu-
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entre aspas
10 mil palavras. E isso não vale só para palavras,

fleury: Em suas obras, parece clara a noção

mas para o comportamento em geral. Que compor-

de que os pais devem impor limites aos filhos

tamento os pais pretendem ensinar a seus filhos,

– para o bem deles próprios, da família e

se estes são deixados unicamente com a babá, que

também da sociedade. Como os pais devem

muitas vezes não tem educação nenhuma?

dosar sua autoridade, evitando cair em
extremos como relaxamento total, por um

fleury: O senhor costuma dizer que “não basta

lado, ou tirania, por outro?

ser pai: é preciso saber como educar”. Como isso

it: Há crianças que precisam de mais limites,

se dá no cotidiano?

outras, menos. Não se pode dar a mesma regra

it: Os pais precisam se educar para ser educa-

a todos. Há crianças que obedecem a partir da

dores, construtores de cidadãos éticos. Isto é,

primeira ordem dos pais; já outras, não: com

a educação hoje é um projeto. Um exemplo: se

estas, é preciso insistir muito. A primeira coi-

o pai vai procurar um emprego novo porque o

sa que os pais devem aprender é que a noção de

ramo em que atuava se tornou obsoleto, preci-

limite não é absoluta: para cada filho, há uma.

sará aprender coisas novas; caso contrário, ficará

Mas é preciso que sejam estabelecidos, porque

fora do mercado. Então, por que, quando adqui-

a falta de limites é um veneno. Sem limite, um

re um emprego novo chamado “paternidade”, ele

filho vai a lugares e faz coisas para as quais não

não se prepara para isso?

tem competência. À medida que se torna capaz
de fazer determinadas coisas, os pais devem

fleury: Vivemos em dias de alta tecnologia,

ampliar os limites. Esta é a medida certa.

abundância de informações e rápida mudança de

14

costumes. A diferença de gerações entre pais e

fleury: Em suas obras, o senhor diz também que

filhos atualmente é maior do que foi no passado?

as famílias precisam formar mais cidadãos éticos

it: É muito maior, por dois motivos. Primeiro por-

do que filhos. O que, afinal, o senhor define como

fleury: Em linhas gerais, qual é o papel da escola

se habilitar para empregos melhores. Assim, aca-

que os filhos não convivem com os pais. Segundo

“cidadania familiar”?

e qual é o dos pais na educação das crianças?

bam por ter muito pouco tempo para a formação

porque o mundo mudou. A tecnologia faz com que

it: É não poder fazer em casa o que não se pode

içami tiba: Ambos são muito importantes, e

das crianças – e é preciso preparo para educar.

hoje a criança esteja mais próxima de um computa-

fazer na rua. A criança tem que começar a praticar

um não substitui o outro. São complementares.

Então, os filhos são deixados com babás ou em

dor. Então, é preciso que os pais usem a linguagem

em casa as suas obrigações: não pode jogar lixo no

A escola lida com a parte lógica da criança, um

creches que não os instruem. Isso é um grande

que os filhos estão aprendendo. Não me refiro à gí-

chão em casa, como não pode jogar lixo na rua.

pouco com a relacional, social, mas não com a

desperdício, porque o período em que o ser hu-

ria, mas à tecnologia. Senão, os pais ficam obsole-

parte individual, da formação da personalidade

mano mais aprende na vida ocorre até os 3 anos:

tos, e ninguém respeita como autoridade quem é

fleury: A julgar pela educação que temos

e da civilidade. Essas questões têm, desde o iní-

se até esta idade não for desenvolvido todo o po-

obsoleto. Quando compram um brinquedo ou um

atualmente, seja nas escolas, seja nas famílias,

cio, de ser praticadas em casa, com uma educa-

tencial de que é capaz, vai ser difícil recuperar

equipamento para o filho, é preciso que se atua-

que tipo de país podemos esperar no futuro?

ção contemporânea.

isso mais tarde. Acho que os pais não estão apli-

lizem sobre aquela tecnologia. Pai não senta para

it: Tomara que haja uma reviravolta, porque hoje

cando o que chamo de “sustentabilidade”: estão

brincar de carrinho com o filho? Então, tem que

ser educado é estar na contramão. Mas há muita

fleury: Os pais estariam, então, delegando à

apenas vendo as necessidades imediatas, deixan-

sentar também para brincar de game.

gente acordando para o problema.

escola o papel de educador de maneira excessiva?

do de construir o cérebro e a personalidade do fi-

it: Sim, porque, em geral, os pais atravessam uma

lho no momento em que ele mais precisa. Quan-

fase difícil de início de carreira, quando têm de

do convive com os pais, uma criança de 3 ou 4 anos

investir na profissão e trabalhar mais, competir e

desenvolve um vocabulário de aproximadamente

SAÚDE EM DIA

Assista ao vídeo em que o psiquiatra Içami Tiba fala sobre o papel da escola na educação
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Ao entrar na escola, a criança passa por uma série de
etapas e aprendizados, que acabam por transformá-la,
bem como toda a sua família. Saiba como lidar, em
cada fase, com aspectos importantes para a criança,
que vão da educação à saúde
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om a chegada do bebê, uma nova vida

da criança: a escola. Este será o cenário para

começa. A rotina muda, a casa se

diversos processos da formação do indivíduo,

adapta, os membros da família se or-

como a socialização propiciada no ensino in-

ganizam para ajudar nas tarefas. Nos

fantil, a alfabetização promovida no início

primeiros meses, mãe e filho estabelecem uma

do ensino fundamental e a preparação para

relação especial, de cuidado, carinho e atenção.

a formação superior e profissionalizante

São semanas de aprendizado constante e con-

durante o ensino médio.

vivência intensa que, com a volta da mulher

Em cada uma dessas fases, aspectos físicos,

ao trabalho ao final da licença-maternidade,

emocionais e pedagógicos de grande importân-

estão sujeitos a grandes modificações. Nesse

cia para delinear o futuro de cada criança ou

momento, começa uma nova etapa da vida,

adolescente serão desenvolvidos. Para isso, o

que passa a incluir, além dos familiares e ami-

ideal é que família e escola atuem em parceria,

gos próximos, em muitos casos também, uma

respeitando seus respectivos espaços e limi-

instituição essencial para o desenvolvimento

tações, e dialogando bastante, para esclarecer

SAÚDE EM DIA
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dúvidas que forem surgindo ao longo do cami-

pos herdados da mãe começam a declinar, e

diagnosticar qualquer alteração ou doença que

nho. Quanto mais harmônica for essa relação,

o sistema imunológico da criança ainda está

eventualmente ocorra. O médico que conhece

mais segura, confiante e saudável a criança es-

em desenvolvimento, em um processo que se

o histórico da criança é o mais capacitado para

tará para desempenhar seu papel, tanto em casa

completa por volta dos 2 anos de idade. Por

orientar a família em todas essas situações.

quanto no ambiente escolar.

isso, ao começar a frequentar o berçário, é co-

Para que a criança permaneça saudável, a

mum que as crianças fiquem doentes. Segun-

escolha do berçário também é muito impor-

do a pediatra Ivani Mancini, do Fleury Medi-

tante. O local precisa ser limpo e ter profissio-

Qual é o momento certo para que uma criança

cina e Saúde, algumas viroses podem ocorrer

nais qualificados para dar todo o suporte de

entre na escola? Esta é uma questão que muitas

com maior frequência nesta faixa etária, pro-

que o bebê necessita. “Há berçários com mui-

Por volta dos 2 anos, quando a criança está

mães e pais se fazem. A resposta depende das

vocando febre, diarreias e resfriados. “O con-

tos recursos tecnológicos, como câmeras para

com o sistema imunológico mais desenvolvi-

necessidades de cada família. Para algumas, é

vívio com outras crianças, nessa fase, facilita

as mães observarem as crianças a distância.

do, além de já ter alcançado maior maturida-

possível que a família opte por deixar a crian-

o contágio”, explica a médica.

Podem ser interessantes, mas o essencial é

de neurológica, com a aquisição da fala e do

ça em casa até atingir a idade obrigatória para

Na maioria dos casos, os quadros são leves e

que tenham higiene, profissionais bem prepa-

controle esfincteriano, pode ser um bom mo-

ingresso no ensino fundamental, aos seis anos.

tendem a melhorar em alguns dias. No entan-

rados e um número pequeno de crianças para

mento para entrar no universo escolar. Nesta

Para outras, entretanto, o retorno da mãe às

to, o melhor procedimento quando a criança

cada cuidador”, complementa a médica.

fase, o convívio com outras crianças da mes-

atividades profissionais pode requerer o início

apresentar sintomas, que podem estar rela-

mais precoce da vida escolar de seus filhos.

cionados a alguma virose, é procurar o médico
e deixá-la em casa até que melhore. Por isso,

muitas mulheres optam por deixar os bebês,

contar com um pediatra de confiança nessa

que nesta fase em geral estão com 4 meses,

fase é fundamental. Nas consultas regulares,

em um berçário. Os médicos explicam que,

esse especialista irá acompanhar o desenvol-

por volta dessa idade e mais intensamente

vimento do bebê, verificar se o ganho de peso

após os 6 meses, o organismo infantil passa

e altura está ocorrendo em ritmo adequado,

por um período de diminuição de imunida-

orientar a alimentação apropriada para a idade

de. Isso ocorre porque os níveis de anticor-

e recomendar vacinações. Além disso, poderá

getty images

Quando a licença-maternidade termina,
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ma idade é muito importante, pois representa

Aos 4 anos, a criança migra para outra etapa

o início da socialização. Por isso, mesmo que

da vida escolar, e entra na educação infantil. Um

a família tenha condições de manter a criança

período também de bastante brincadeira e mui-

em casa com alguém da família ou com uma

to movimento. “É também o momento dos jogos

babá, pode ser interessante matriculá-la numa

em grupo, de brincadeiras com bola, de correr

escola, pois, além da convivência com outras

bastante, de maneira solta”, diz o médico do es-

crianças, o ambiente escolar trará oportu-

a construção de conceitos e valores, e para

porte do Fleury, Pablius Straduto Braga Silva.

nidade para estímulos variados e adequados

que sejam experimentadas novas sensações”,

Segundo ele, a iniciação esportiva não deve ser

para a sua faixa etária. “As brincadeiras nessa

diz o psicólogo Thiago Pavin, do Fleury. É por

feita com muitas regras nessa faixa etária, mas

etapa da vida têm um papel fundamental para

meio delas que a criança estimula a imagi-

sim com bastante liberdade e estímulo.

nação, trava contato com o outro e começa a

Nessa fase da vida escolar, a criança passa a

desenvolver sua consciência corporal, traba-

ter uma rotina em sala de aula. Ainda não tão

lhando a coordenação motora. “A brincadeira

rígida quanto terá no ensino fundamental, mas

apresenta uma forma de iniciação e de res-

já com pequenas tarefas a desenvolver. Segun-

posta a questões que se tornarão fundamen-

do a educadora Silvia Colelo, da Faculdade de

tais no futuro, como competição, vitórias e

Educação da Universidade de São Paulo (USP),

perdas, inibição e desinibição”, explica.

aulas formais, separação dos conteúdos em
disciplinas e cobrança pela leitura e escrita
não são recomendadas nessa idade, pois isso

A atenção com a alimentação na escola é
fundamental. “Os pais precisam conversar
com os filhos, orientá-los sobre o que podem
comer diariamente, ensinando o que pode ser
melhor para o organismo”, lembra a nutricionista
Carla Yamashita. Na lancheira, sanduíches com
pão integral, frutas, sucos e barras de cereais
são alternativas saudáveis aos salgadinhos e
chocolates. O mesmo vale para as cantinas.
“Algumas escolas já oferecem uma alimentação
diferenciada, mais equilibrada e com alimentos
mais saudáveis, o que facilita bastante a
educação alimentar dos alunos”, diz. Em alguns
colégios, os pais podem até escolher quais
alimentos os filhos podem comprar.
E o cuidado não se restringe somente aos
pequenos. “O adolescente tende a comer mais fora
de casa e a preferir fast-food. Por isso, escolas e pais
precisam continuar estimulando uma alimentação
saudável e equilibrada”, afirma Carla.

significa pular etapas do desenvolvimento, o
que pode acarretar pouco interesse pelos estudos e problemas de comportamento. No entanto, a introdução de novos conteúdos, em
geral na forma de histórias e desenhos, passa a
exigir maior concentração da criança, que em
muito depende da integridade dos sentidos da
visão e da audição. Por isso, pais e professores devem estar atentos se há dificuldade de
aprendizado e desinteresse, que muitas vezes podem ser fruto de um problema em um
destes sentidos. Assim, a partir dos 5 anos,
é recomendado que a criança seja submetida a pelo menos uma avaliação auditiva, bem
shutterstock

como a avaliações oftalmológicas anuais até
os 10 anos de idade. “Sabemos hoje que alguns
problemas de visão só podem ser totalmente
corrigidos até aproximadamente os sete anos
de idade, quando se dá a maturação completa
da visão”, ressalta a pediatra Ivani.
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tivas e diversificadas para os alunos, mostran-

muito importante”, afirma Silvia. Programas

to de crianças e adolescentes, enfrentando

do o quanto é importante se exercitar”, diz

de orientação vocacional, contato com profis-

juntos os desafios que aparecerem e possi-

Pablius Staduto Braga Silva, médico do esporte

sionais de várias áreas e visitas a universida-

bilitando o amadurecimento e o desenvol-

do Fleury. O importante, segundo o médico, é

des podem ajudar na escolha.

vimento pleno da capacidade intelectual e

que a atividade física seja prazerosa - e a es-

É por isso que, em todas as fases, pais e es-

cola tem papel importante nisso. O ideal são

cola devem estar atentos ao desenvolvimen-

criativa de cada criança, bem como facilitar
a sua inserção plena na sociedade.

esportes em grupo, como vôlei, basquete, futebol, que estimulam a socialização, o traba-

Quer saber mais sobre as fases escolares e o desenvolvimento de crianças e adolescentes? Acesse nossa
galeria de imagens em www.fleury.com.br/Clientes/SaudeDia/RevistaOnline

lho em equipe e o respeito ao próximo. Jogos
aquáticos e natação também são interessantes,
dependendo da aptidão da criança.
Na segunda etapa do ensino fundamental,
Com 6 anos, a criança começa o primeiro ano

a partir dos 11 anos, é interessante que sejam

do ensino fundamental – que recentemen-

abordados assuntos relacionados à educação

te passou a ter duração de nove anos, em vez

sexual. O corpo começa a se desenvolver,

de oito. A partir daí, começa de fato o ensino

aparecem os primeiros sinais da puberdade

formal, com aulas de português, matemática,

e as diferenças entre meninos e meninas se

ciências, entre outras disciplinas. Há maior

acentuam, pois é comum que tenham ritmos

cobrança dos conteúdos, e a criança passa a ter

diferentes de desenvolvimento - no corpo da

lição de casa e avaliações periódicas. É a hora

menina, em geral, as mudanças ocorrem mais

de consolidar a alfabetização, escrevendo pe-

cedo do que no corpo do menino. “É importante

quenos textos e lendo livros simples. É ainda

que a escola trabalhe o tema, dando orientação e

a idade adequada para começar o ensino de

informações corretas aos estudantes”, lembra

música. “A área cerebral responsável por es-

Ivani. O acompanhamento médico, nessa

ses aprendizados está desenvolvida e a crian-

fase, pode ser feito pelo hebiatra, um pedia-

ça aprende mais rápido, mais fácil e de forma

tra especializado em adolescentes. No caso

consistente”, explica a pediatra. Ou seja, é o

das meninas, é também indicado começar

momento de aproveitar a propensão fisiológica

as visitas ao ginecologista, a partir da pri-

para introduzir novos conteúdos e estímulos,

meira menstruação.
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Os três últimos anos da educação bási-

Na entrada no ensino fundamental, é pos-

ca coincidem com o auge da adolescência. É

sível realizar uma avaliação direcionada para

quando acontecem os primeiros amores, e é

a prática de atividade física. É nesta idade que

despertada a sexualidade. São, ainda, os anos

começam, com maior intensidade, as aulas de

que antecedem a escolha da profissão, acom-

educação física - e também são identificadas

panhada de uma boa dose de estresse que

as aptidões de cada um para o esporte. “Uma

precisa ser bem administrado. “É uma fase de

boa aula depende da criatividade e da propos-

muita cobrança e pressão. O estudante preci-

ta da escola. Mesmo dispondo apenas de uma

sa de muita estrutura e confiança para lidar

quadra, podem ser oferecidas atividades cria-

bem com esse momento. O apoio da família é

SAÚDE EM DIA
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pois a criança está mais apta a absorvê-los.
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atividade física

a

prática de uma atividade física regular,
adequada às necessidades e particularidades de cada pessoa, é essencial para a
manutenção de um estilo de vida sau-

dável. E, ao contrário do que se acreditava antigamente, o exercício físico é também fundamental
para pessoas com algumas doenças reumatológicas, como a artrite reumatoide e a osteoartrose. Se
essas atividades forem feitas com a orientação de
um médico especializado em esportes e um reu-

A prática de exercícios é importante mesmo
em casos de problemas crônicos de saúde

A pessoa deve seguir a
orientação do especialista
e realizar a atividade física
também como um importante
complemento ao tratamento

matologista, podem melhorar a vida da pessoa, diminuir as crises de dor e incrementar o ganho de
condicionamento físico com força muscular.

Regularidade faz a diferença

“Antes, os médicos tinham muito medo de que

Os especialistas ressaltam que o exercício físico

pessoas com essas doenças fizessem atividade

deve ser priorizado como uma forma de tratamen-

física. Mas, hoje, já temos muitos estudos mos-

to, e a prática e regularidade prescritas pelo profis-

trando que a prática é segura e benéfica”, explica

sional fazem toda a diferença. “O ideal é que a pes-

Manoel Tavares Neves Junior, reumatologista do

soa siga as orientações e realize a atividade física

Fleury Medicina e Saúde e da Faculdade de Medi-

como um tratamento, como se estivesse seguindo

cina da Universidade de São Paulo.

a bula de um remédio. Se o exercício for prescrito

Para uma atividade física segura nestes casos, o

três vezes por semana durante 40 minutos, é essa

essencial, afirma o reumatologista, é que o exer-

a quantidade que ela deverá fazer. Nem mais,

cício seja individualizado e prescrito pelo médico

nem menos”, aponta o reumatologista e médico

especialista, levando em conta a idade da pessoa, o

do esporte, Fábio Jennings, da Universidade Fe-

condicionamento físico, a condição muscular e ós-

deral de São Paulo (Unifesp).

sea e a gravidade da doença. Dessa maneira, não há

Os médicos afirmam que as dores de quem tem

fórmulas genéricas: para algumas pessoas, a mus-

essas doenças reumatológicas não pioram com os

culação pode ser o melhor. Para outras, o mais in-

exercícios. “Pesquisas mostram que estimular as

dicado pode ser fazer uma caminhada ou natação.

estruturas não inflamadas dá força ao local ‘doente’
e ajuda no tratamento”, acrescenta Páblius Staduto
Braga Silva, médico do esporte do Fleury.
Portanto, para se ter uma boa qualidade de vida,
é imprescindível a associação entre um bom acompanhamento médico, a medicação correta e uma

shutterstock

rotina de exercícios físicos personalizada.
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sua saúde
Nos próximos meses,

respire tranquilo
Com a chegada do outono e das temperaturas mais
baixas, gripes e resfriados tornam-se mais frequentes.
Entenda a diferença entre essas doenças e saiba como
preservar sua saúde nos próximos meses

h

oje, com as enormes mudanças climá-

que provocam. “Ambos podem causar sensação

ticas do planeta, está cada vez mais

de mal-estar, cansaço, indisposição, dores mus-

difícil atravessar algumas estações do

culares, cabeça pesada, febre, coriza e dor de gar-

ano, principalmente as mais frias, sem

ganta, mas na gripe os efeitos são mais intensos

se deixar abater com um resfriado ou uma gri-

e duradouros”, explica o médico. “Enquanto o

pe. Primeiro surge aquela sensação de cansaço,

resfriado geralmente não impede a realização das

uma indisposição para realizar tarefas, os mús-

tarefas no dia a dia, a gripe é capaz de deixar o

culos doem, a cabeça pesa, a temperatura sobe

doente de cama”, ele complementa. “O influenza,

e o nariz começa a escorrer. Às vezes, a gargan-

conjunto de vírus que provoca as gripes, é alta-

ta também inflama. Por isso, com a queda das

mente contagioso, pois está em constante muta-

temperaturas que ocorrerá nas próximos meses,

ção e se propaga com mais rapidez que os vírus

a melhor receita para enfrentar o risco de adqui-

do resfriado comum. Seus efeitos podem ir além

rir essas infecções é se informar, adotar medidas

dos sintomas básicos, levando a complicações

preventivas, como a vacinação, e seguir cuidados

como sinusite e pneumonia”, reforça Granato.

getty images

rigorosos de higiene.
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E não são apenas as baixas temperaturas que

Apesar de frequentemente serem considera-

ajudam na disseminação destas doenças, mas

dos sinônimos, gripe e resfriado não são a mesma

também o baixo teor de umidade do ar, que

doença. São duas infecções virais, mas, enquanto

facilita a transmissão. Um exemplo disso é o

diferentes tipos de vírus provocam os resfriados,

ar-condicionado. O aparelho pode secar o ar

as gripes são causadas sempre pelo grupo de vírus

a ponto de criar um ambiente que propaga o vírus,

denominado influenza, que tem grande capacidade

pois provoca o ressecamento da camada superficial

de se transformar por meio de um processo bio-

e úmida das vias aéreas – a mucosa –, desde o nariz

lógico denominado mutação. De acordo com Celso

até as regiões próximas ao pulmão.

Granato, infectologista do Fleury, outra importante

Granato ressalta que muitos casos de gripe

diferença entre resfriado e gripe são os sintomas

poderiam ser evitados com a vacinação anual,
SAÚDE EM DIA
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principalmente em idosos, que são mais sensí-

Nos Estados Unidos, país que adquiriu cerca de 90

Em caso de febre, beba muito líquido para

veis às complicações da doença. “A vacina não

milhões de doses da vacina, houve cerca de 4 mil

evitar a desidratação causada pelo suor em ex-

garante proteção total, já que é feita com os vírus

mortes provocada pela doença em 2009.

cesso e prefira um bom banho com água morna.

mais circulantes no ano, não abrangendo todos

No Brasil, a vacinação promovida pelo gover-

Isso pode ajudar a reduzir a temperatura do cor-

os vírus da gripe, mas certamente ameniza a atu-

no federal será voltada estrategicamente para os

po. Todos devem evitar o uso de medicamen-

ação dele”, conclui a infectologista Nancy Bellei,

grupos com maior risco de ser acometidos pela

tos sem orientação médica, especialmente mu-

da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

doença: trabalhadores da rede de atenção à saúde,

lheres grávidas e crianças. “Se os sintomas não

Segundo ela, a imunização efetiva – com a pro-

indígenas, gestantes, pessoas com doenças crô-

começarem a diminuir em 72 horas, procure

dução dos anticorpos protetores – ocorre cerca

nicas e obesidade mórbida, crianças de 6 meses

imediatamente um médico. É ele quem fará o

de duas semanas após a vacinação.

a 2 anos e adultos de 20 a 29 anos de idade. No

melhor diagnóstico e indicará a melhor con-

Além dos resfriados e das gripes que ocorrem

entanto, paralelamente à campanha de imuni-

duta”, orienta Granato. Adotando esses cuida-

em determinadas épocas do ano, existe um tipo

zação oficial do governo, a vacina contra a gripe

dos, é possível enfrentar de forma adequada a

específico de gripe que, desde o ano passado, vem

suína também estará disponível em clínicas e

infecção por esse vírus que fica à espreita de

exigindo medidas mais rígidas de prevenção e

laboratórios especializados em imunizações.

organismos desprotegidos para se instalar e

Os indivíduos com maior risco de adquirir a

rus Influenza H1N1 –, também conhecida como

gripe devem ser vacinados o quanto antes. Há

suína. Seu diferencial está no fato de afetar mais

poucas contraindicações para o procedimen-

frequentemente adultos jovens do que crianças e

to, e a principal delas é ter tido alguma reação

idosos e de poder provocar complicações infec-

alérgica grave, no passado, após aplicação da

ciosas nos pulmões, que podem ser muito graves.

vacina e devido ao consumo de ovo. Gestantes

Para combater a disseminação do vírus, princi-

e imunossuprimidos podem e devem tomar. Os

palmente no outono e no inverno, o Ministério

efeitos colaterais continuam os mesmos: dor e

da Saúde desenvolveu um cronograma de ações

calor no local da aplicação, que são geralmente

especiais para também reduzir o número de ca-

de curta duração. Sensação de mal-estar, dores

sos graves e óbitos pela doença.

musculares e até febre baixa podem ocorrer.

Mesmo assim, é importante ressaltar que a si-
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tuação agora é diferente da que ocorreu em 2009.

Invista na prevenção

“É de se esperar que tenhamos momentos em que

Seja para prevenir as gripes sazonais, que acometem

a ocorrência dos casos de gripe suína aumente,

a população todos os anos, ou para evitar o contágio

mas agora temos mais experiência em lidar com

especificamente da gripe suína, que despertou mais

a infecção, além das medidas profiláticas”, afirma

cuidados no último inverno, é muito importante

Nancy. A médica explica que a vacinação, con-

adotar medidas básicas, além da vacinação. Em pri-

forme as orientações do Ministério da Saúde, é

meiro lugar, tente limitar seu contato com pessoas

a medida mais eficaz para diminuir a propagação

gripadas, e evite tocar em objetos manuseados por

do vírus H1N1 e, consequentemente, contra o au-

elas. Se estiver resfriado ou gripado, use lenços de

mento do número de casos da doença.

papel descartáveis para assoar o nariz e lave as mãos

A vacinação contra a gripe suína já foi testada du-

com frequência. Procure manter a umidade do ar

rante o inverno nos habitantes do hemisfério Nor-

nos ambientes em níveis adequados; beba bastante

te, e ajudou a controlar o número de casos da do-

líquido e mantenha uma alimentação saudável para

ença tanto na América do Norte quanto na Europa.

reforçar seu sistema imunológico.

SAÚDE EM DIA

derrubar os ânimos de qualquer um.

O Fleury foi a primeira instituição privada no
Brasil a desenvolver o teste para detecção
do vírus Influenza A H1N1 . O teste pôde
detectar a maior frequência da gripe A em
jovens e a diminuição do número de casos da
doença, do meio para o final do ano passado
– tendência confirmada pela Organização
Mundial da Saúde (OMS). Neste ano, a vacina
oferecida pelo Fleury contra a gripe combina
o H1N1 com outros vírus sazonais. Como nos
outros anos, estará disponível para todos,
a partir dos 6 meses de vida, sem outros
limites de faixa etária.

shutterstock

controle: é a chamada gripe A – causada pelo ví-

Fleury desenvolve
teste para H1N1

Para evitar resfriados
e gripes, é importante
ingerir líquido e se
alimentar bem
SAÚDE EM DIA
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homem

questão de

Química
Alteração hormonal
também é assunto
para homens. E afeta
a qualidade de vida

s alterações dos hormônios sexuais

da libido, que interfere diretamente na vida se-

na fase adulta eram um assunto qua-

xual. “Outros sintomas são fadiga física intensa e

se exclusivo do universo feminino.

possibilidade de osteoporose”, complementa.

No entanto, com a melhor atenção

A melhor forma de manter-se saudável, nestes

à saúde e o aumento da expectativa de vida, os

casos, é apostar na prevenção. Com ela, o diagnósti-

homens passaram a conhecer essas mudan-

co da disfunção pode ocorrer precocemente. Nesse

ças e, assim, enfrentar melhor alguns desses

caso, a avaliação e a conduta criteriosas do médico

problemas. Um deles é o que a ciência chama

especialista podem trazer benefícios significativos

de Distúrbio Androgênico do Envelhecimento

como a melhora da função erétil, do humor e da

Masculino (DAEM), também conhecido como

disposição física, além de proporcionar sensação

hipogonadismo senil. Trata-se de uma alteração

de bem-estar, aumentar a massa muscular e a for-

hormonal que afeta os níveis de testosterona e

ça óssea. “É importante o homem passar por uma

vem ganhando tratamentos eficazes, graças aos

avaliação completa antes de iniciar qualquer repo-

avanços da ciência.

sição do hormônio, pois alguns sintomas podem

No amadurecimento do menino, a testoste-

ser decorrentes de estados depressivos, alterações

rona passa a ser produzida em grandes quan-

neurológicas ou vasculares, e não necessariamente

tidades a partir da puberdade, e isso define as

da baixa dosagem de testosterona”, explica Archi-

características particulares do homem, como

medes Nardozza, presidente da seção paulista da

crescimento de pelos, a mudança na voz e o de-

Sociedade Brasileira de Urologia.

senvolvimento dos órgãos genitais. No entanto, após os 40 anos de idade, começa a ocorrer
uma diminuição gradual e natural da testosterona no organismo masculino de cerca de 1%
ao ano. Com essa queda, alguns homens podem
ser afetados por um conjunto de sintomas que,
somados, costumam provocar a perda da vitalidade em geral.
De acordo com o urologista José Carlos Ibanhez Truzzi, médico responsável pela área de
Urologia do Fleury Medicina e Saúde, ao contrário da mulher, não existe uma interrupção
da produção de hormônios nos homens. “É um
distúrbio bastante frequente, que afeta 15%
dos homens acima de 40 anos. Essa disfunção
ocorre com o passar do tempo, da fase adulta
para a maturidade”, explica. Segundo o médico,

Sintomas
do Distúrbio
Androgênico do
Envelhecimento
Masculino (DAEM)
[]D
 iminuição da libido
[]A
 lteração no humor, diminuição da atividade

intelectual e depressão
[]D
 iminuição da massa muscular
[]D
 iminuição dos pelos e alterações na pele
[]D
 iminuição da densidade mineral óssea,

resultando em osteopenia e osteoporose
[]G
 anho de peso

getty images

o maior impacto do distúrbio é a diminuição
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Entenda mais sobre a saúde masculina em: http://www.fleury.com.br/Clientes/SaudeDia/Quiz
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Atualmente, o trabalho ocupa grande parte do
dia das pessoas. Algumas atitudes podem ajudar
a driblar o estresse e o cansaço, trazendo mais
qualidade para sua vida

o

mundo do trabalho passou por uma re-

nismo a uma rápida adaptação. Na medida em

volução nas últimas décadas. E, com to-

que a situação se torna mais amena, o corpo

das essas mudanças, a saúde das pesso-

tende a voltar ao normal”, explica Thiago Pavin,

as também mudou. Ao contrário do que

psicólogo do Fleury Medicina e Saúde. O pro-

acontecia há 50 anos, quando a população brasilei-

blema começa quando a adversidade não cessa

ra era majoritariamente rural, hoje, despertadores,

rapidamente, e a condição extrema se prolonga

trânsito, buzinas, e-mail, notebooks e conexão de

por mais tempo do que o esperado. “Isso gera um

internet disponível em qualquer lugar estão presen-

desgaste acentuado do corpo e da mente e, além

tes na vida do homem urbano. Em meio às novas

de abrir espaço para diversas doenças, dificulta

exigências, a pressão por resultados e o acúmulo

a realização de tarefas rotineiras e os relaciona-

de funções no ambiente corporativo são fatores que

mentos interpessoais”, alerta Pavin.

contribuem ainda mais para os profissionais chege t t y images

garem à beira de um ataque de nervos.
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Entre os sintomas mais comuns do estresse
estão o mal-estar, dores musculares e de cabeça

“O estresse é uma reação natural diante de

constantes, insônia, falta de ar, dificuldade de con-

qualquer estímulo que desafie ou force o orga-

centração, diarreias ou prisão de ventre, tonturas e

SAÚDE EM DIA
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Para não viver sempre nesse estado de alerta constante, os especialistas
do Fleury Medicina e Saúde prepararam 10 dicas essenciais para manter o
equilíbrio entre a saúde física e mental, para priorizar a qualidade de vida
nos momentos mais complicados.
( ) Reserve um tempo exclusivo
para realizar atividades que
lhe deem prazer, como sair
com os amigos, dedicar-se
a algum tipo de hobby ou
assistir a um filme no cinema.

ge t t y images

( ) Cultive o bom humor. Do ponto
de vista comportamental,
a pessoa bem-humorada
consegue lidar com os
desencontros e problemas
do cotidiano de maneira
mais descontraída.

Combate ao estresse

( ) Procure não ultrapassar seus
limites físicos sem realizar
pausas periódicas no trabalho.
A cada duas horas que
permanecer sentado, levantese e ande pelo ambiente. Faça
alongamentos regularmente
e, caso sua empresa ofereça
ginástica laboral, participe.

diminuição do desejo sexual. De acordo com

Enquete feita no site do Fleury (www.fleury.com.br)

a International Stress Management Associa-

mostrou qual a prioridade das pessoas para 2010

tion no Brasil (Isma-BR), associação internacional que estuda o estresse e suas formas de

30,6%
praticar uma
atividade física

22,8%
adotar uma dieta
equilibrada

46,6%
estressar-se
menos

prevenção, 70% dos brasileiros sofrem com o

( ) Evite contra-argumentos
esquentados cada vez que
alguém o contradiz. Mantenha
a cabeça fria e guarde suas
batalhas para assuntos
realmente importantes.

problema. A instituição aponta também que
cerca de 30% da população economicamente
ativa do Brasil encontra-se no nível mais devastador do estresse, o burnout.
Além de se irritar com facilidade, a pessoa com-

( ) Durma bem. A privação do
sono também está relacionada
a um aumento de irritabilidade.
Além disso, uma boa noite
de descanso pode contribuir
para evitar problemas
cardiovasculares, como
aumento da pressão arterial.
( ) Pratique alguma atividade física.
Exercícios físicos estimulam a
liberação de endorfina, um tipo
de neurotransmissor associado
ao bem-estar.
( ) Descanse entre períodos de
estresse em demasia. Isso faz
com que o corpo e a mente
recuperem a energia perdida
durante as adversidades.
( ) Tenha senso crítico e aprenda
a aceitar aquilo que você
não pode mudar. Isso pode
trazer tranquilidade e ajudálo a escapar de situações
conflitantes.
( ) Não seja tão exigente consigo
mesmo. Celebre suas
pequenas conquistas,
e valorize-se!

pletamente estafada alterna momentos de agressividade e depressão, vive exausta, acredita que
tudo vai dar errado, passa a não se envolver com
shut terstock

de que está prestes a desmoronar. De acordo com
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dados da Isma-BR, caso esse estado seja mantido
por muito tempo, a pessoa pode desenvolver um
SAÚDE EM DIA

shut terstock

os projetos da empresa e dá sempre a impressão
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quadro grave de depressão ou ter problemas

como a competitividade, o fracasso profissional, o

mais sérios de saúde.

padrão de beleza estética, as mudanças do merca-

Para evitar que esses efeitos prejudiquem o

do financeiro e o futuro”, observa Pavin.

bem-estar e a produtividade no trabalho, é im-

Os avanços da tecnologia e dos processos comu-

portante não permitir a evolução do estresse para

nicacionais também contribuem para o surgimen-

níveis maiores. “O primeiro passo é reconhecer

to do estresse no ambiente corporativo. Um exe-

os sinais que o organismo emite e conseguir di-

cutivo não precisa mais comparecer à empresa para

minuir o ritmo”, orienta Pavin.

resolver problemas pontuais. Basta ter um telefone

Mas nem sempre é possível identificar os pro-

celular com acesso à internet e, rapidamente, tudo

blemas que nos levam a reações tão extremas. Isso

é resolvido. No entanto, embora os novos aparatos

porque as ameaças diárias não são tão concretas e

auxiliem a vida dos mais ocupados, eles também

momentâneas, como a luta com um animal feroz

exigem que a pessoa esteja conectada ao seu traba-

ou contra uma tribo rival, problemas de nossos an-

lho 100% do tempo. “Por conta disso, as ameaças

cestrais. “O homem contemporâneo tem que lutar

estão, ao mesmo tempo, tão presentes e ausentes,

para manter sua sobrevivência social, ou seja, está

fazendo com que o estresse seja constante na vida

sempre combatendo agentes estressores abstratos,

da maioria das pessoas”, acredita Pavin.

Nutrição e humor
Alguns alimentos têm o poder de liberar
substâncias como a serotonina, que proporciona
várias funções, dentre elas melhorar o humor.
Dietas restritivas, com baixa ingestão de
carboidratos e deficiência de vitaminas como
o ácido fólico, vitamina B6, selênio, e de
aminoácidos como o triptofano podem favorecer
alterações de humor. Conheça as fontes
alimentares que mantêm o humor em alta:

Uma alimentação equilibrada que contenha estes
nutrientes auxiliará em seu bem-estar.

ge t t y images

Fonte: nutricionista Karin S. Sarkis, Fleury Medicina e Saúde
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shut terstock

( ) carboidratos: pães integrais, cereais integrais,
biscoitos integrais, massas integrais, arroz
integral e selvagem, frutas, legumes e chocolate
amargo (com moderação);
( ) ácido fólico: vegetais de folhas verde-escuras,
leguminosas, oleaginosas e grãos integrais;
( ) vitamina B6: carnes magras, grãos integrais
e levedo de cerveja;
( ) selênio: frutos do mar e castanha-do-pará;
( ) triptofano: carnes magras, peixes, leite e
iogurte desnatados, queijos brancos e magros,
nozes e leguminosas.

Dormir bem, alimentarse corretamente, fazer
exercícios e não lutar
contra os problemas são
atitudes que amenizam
o estresse cotidiano

Quer saber mais sobre estresse? Ouça um podcast sobre o assunto em: www.fleury.com.br/Clientes/
SaudeDia/podcasting
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sustentabilidade

semente para
o futuro
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CO2

+

Muito se tem falado a respeito da importância da
redução das emissões de carbono para o bem do
planeta. Entenda mais sobre essa discussão e o
que você pode fazer para contribuir com a causa

o

ano de 2009 foi marcado por

tabelece metas de redução de emissões, o

importantes discussões am-

que obrigará, no futuro, empresas públicas

bientais. Em dezembro, líde-

e privadas a adotarem práticas mais sus-

res de 192 países se reuniram

tentáveis. Nos Estados Unidos, na China

na Conferência do Clima, em Copenha-

e na Europa, novas restrições às emis-

gue, na Dinamarca, para discutir formas

sões também estão sendo definidas pelos

de combater o aquecimento global. O en-

governos. No entanto, enquanto o debate

contro, inédito pelo tamanho e pela gran-

político prossegue e as negociações diplo-

de cobertura que ganhou da imprensa,

máticas para um acordo global mais efetivo

trouxe à tona o debate sobre as mudanças

se desenrolam, cada pessoa pode fazer sua

climáticas e instigou muitos governos a

contribuição, adotando medidas para di-

adotarem medidas para reduzir suas emis-

minuir o consumo de energia, a produção

sões de gases causadores do efeito estufa,

de lixo e o uso dos recursos naturais.

como o CO² (dióxido de carbono) respon-

“A COP-15 foi uma das maiores confe-

sável por cerca de 60% do efeito estufa

rências ambientais realizadas e, por isso,

e proveniente da queima de combustí-

teve importante papel na mobilização

veis fósseis, das queimadas e do des-

de países e governos em torno do tema.

matamento, e o gás metano, originado

Mesmo não sendo elaborado um acordo

da decomposição de matéria orgânica.

com ampla participação de todos os paí-

No Brasil, a Lei 12.187/2009 – Política

ses e com metas de redução mais efetivas,

Nacional de Mudanças Climáticas – es-

ela teve sua contribuição”, analisa Daniel
SAÚDE EM DIA
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Marques Périgo, gerente de Sustentabili-

móvel individual pelo transporte públi-

menor consumo de energia - e muitos

inspeção veicular do carro, para verificar

dade do Grupo Fleury. Outra consequên-

co e, ainda melhor, pela bicicleta ou por

dos aparelhos fabricados hoje já possuem

se os níveis de poluentes emitidos estão

cia positiva do encontro, na avaliação do

caminhadas. “Para isso, é preciso que

selos de qualidade que mostram o gasto

dentro do padrão.

especialista, é a promoção de uma maior

governos adotem políticas públicas efe-

de energia e a eficiência do produto.

conscientização da população sobre os

tivas e que a população esteja disposta a

problemas ambientais. “Quando falamos

mudar seus hábitos”, diz Périgo.

Nos supermercados, procure subs-

Separar o lixo reciclável – como papel,

tituir as sacolinhas de plástico, que

plástico, vidro – ajuda a reduzir a quan-

demoram centenas de anos para se

de aquecimento global, podemos pensar,

Sendo assim, a primeira providência

tidade de resíduos jogados em aterros

decompor na natureza, por caixas de

em linhas gerais, em algumas esferas de

que qualquer pessoa pode adotar é acom-

sanitários. Evitar desperdícios também

papelão e sacolas de pano. Para quem

atuação, dentre as quais a governamen-

panhar as políticas governamentais para

é importante, pois os resíduos orgânicos

usa as sacolinhas no lixo da cozinha,

tal, a empresarial e a individual”, explica

a área, cobrar as melhorias e fiscalizar

emitem gás metano em sua decomposi-

por exemplo, a dica é comprar reci-

Périgo. “Quando falamos em conscienti-

as ações do poder público. As empresas

ção – uma das substâncias que contrui

pientes e sacos de lixo maiores – com

zação significa mudança de atitude. É um

podem adotar mecanismos de controle

para o aquecimento global. Hoje, muitas

capacidade para acomodar uma quan-

processo mais longo e requer um trabalho

e redução de emissão de poluentes na at-

prefeituras, empresas e condomínios re-

tidade maior de resíduos. Assim, re-

permanente de sensibilização, fazer com

mosfera e obedecer à legislação aplicável.

sidenciais já realizam a coleta seletiva de

duz-se o uso do plástico. “Pequenas

que as pessoas percebam, sintam de fato

Já no plano individual, as mudanças co-

lixo, e diversos locais comerciais ofere-

atitudes no dia a dia, como consumir

o problema, para realizarem a transfor-

meçam dentro de casa. “Reduzir o con-

cem lixeiras para depósito de material

conscientemente e priorizar a com-

mação”, destaca Beatriz Siqueira, coorde-

sumo de energia é muito importante e

para reciclagem. “Respeitar o rodízio de

pra de produtos que agridam menos

nadora do Programa Mata Atlântica Vai à

mais fácil do que parece”, acentua o es-

veículos, praticar a carona solidária e

o ambiente, já são um passo importan-

Escola, da ONG SOS Mata Atlântica.

pecialista. Apagar as luzes e os aparelhos

trocar o carro pela bicicleta também são

te”, conclui Beatriz. Em outras palavras,

No Brasil, por exemplo, as ações ne-

eletrônicos quando ninguém está usan-

ações importantes que as pessoas podem

cada pessoa tem mais poder do que

cessárias incluem desde a redução do

do, por exemplo, é simples, fácil e eficaz.

tentar adotar, mesmo fazendo isto so-

imagina – e está na hora de exercê-lo

desmatamento na Amazônia até a subs-

Também é importante escolher apare-

mente em alguns dias da semana”, afirma

para ajudar a preservar o meio ambien-

tituição, sempre que possível, do auto-

lhos e eletrodomésticos que apresentem

Périgo. Também é importante realizar a

te e o planeta no qual todos vivem.

Reciclar o lixo, usar
transporte público ou
alternativas ao carro,
reduzir o consumo
de energia e escolher
produtos de empresas
comprometidas com a
sustentabilidade são ações
possíveis no cotidiano

40
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espaço Fleury

Bradesco
credencia
Fleury
no Rio e
em Brasília

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

Novos horários
aos domingos

O Bradesco Saúde credenciou
as unidades Brasília (DF)
e Leblon (RJ). Para mais
informações sobre os planos
atendidos nas duas unidades,
consulte nossa Central de
Relacionamento: (21) 4004-1991
e 0800-704-0822, ou entre em
nosso site: www.fleury.com.br

Unidade Villa-Lobos:
horário expandido e
conforto para os clientes

Melanoma
identificado

>

Oferecer mais comodidade
e possibilidades de atendimento diferenciado aos clientes
é um compromisso do Fleury Medicina e Saúde. Desde
março, as Unidades Anália Franco, Braz Leme e VillaLobos, localizadas em São Paulo (SP), passam a atender os
clientes também aos domingos, das 6h30 às 12h30. Além
do novo horário, também houve expansão nos horários de
atendimento na Unidade Braz Leme, que passa a ficar aberta
até as 16 h todos os sábados.
E, na Unidade Villa-Lobos, o fechamento passou a ser às 20h30,
de segunda a sexta-feira. “Ampliamos o horário de atendimento
para possibilitar ao nosso cliente menor deslocamento na
cidade de São Paulo. Com isso, a Unidade Braz Leme atende

Fotos: douglas garcia

a região norte, Villa-Lobos, a oeste, e Anália Franco, a leste.
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O Itaim já funcionava aos domingos e com horário ampliado
e atende a demanda da região sul, além do Paraíso, que tem
uma localização central”, explica o diretor de Operações de
Atendimento do Fleury, José Marcelo Amatuzzi de Oliveira.
SAÚDE EM DIA

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

Ouvido sem ruídos

O Fleury tem um serviço exclusivo para

O Fleury coloca à disposição de seus clientes um teste
diagnóstico que ajudará a compreender e avaliar um dos
problemas auditivos mais incômodos e frequentes na
atualidade: o zumbido, sintoma que atinge quase 15% da
população mundial. “A acufenometria é o exame indicado
para mensurar e monitorar o zumbido, distúrbio que pode
alterar o sono, provocar estresse emocional e afetar a
qualidade de vida de qualquer pessoa”, explica Adriana
Chaves, otorrinolaringologista do Fleury. Vários fatores podem
desencadear o zumbido, como alterações no ouvido, doenças
cardiovasculares, metabólicas, neurológicas, odontológicas
e até mesmo psiquiátricas. “O teste possibilita caracterizar
melhor o zumbido e, quando associado aos demais testes
auditivos, é capaz de auxiliar o médico na escolha do
tratamento mais adequado para cada caso”, complementa
Adriana. O exame pode ser agendado pela Central de
Atendimento e é realizado exclusivamente na Unidade Paraíso.

mulheres que vão iniciar ou já iniciaram
um processo de reprodução assistida.
Trata-se do Perfil Fertilidade, que
avalia o nível dos hormônios estradiol,
progesterona, FSH e LH. “Durante o
processo de preparo para a fertilização, o
resultado da dosagem hormonal precisa
ser entregue com urgência, para que o
médico possa avaliar se há necessidade
de adequação do medicamento
utilizado”, explica Rosa Paula Biscolla,
endocrinologista do Fleury. Para atender

Precisão
no diagnóstico
O Fleury Medicina e Saúde
disponibiliza mais um serviço
que ajuda na investigação de um
transtorno pancreático, o gastrinoma.
Trata-se do Teste de Estímulo com
Secretina, realizado na investigação
diagnóstica dessa doença. “Este
exame ajudará o médico no
acompanhamento de distúrbios
digestivos que o façam suspeitar
desse transtorno”, afirma Ana Hoff,
endocrinologista do Fleury. A precisão
diagnóstica sempre contribui com
a qualidade de vida de todos. O
exame pode ser realizado na Unidade
Paraíso, em São Paulo, ou nas
Unidades Brasília (DF) e Campinas
(SP), e o cliente pode agendá-lo
através da Central de Atendimento.

essas clientes de forma mais eficiente,
o Fleury reduziu o tempo de entrega dos

Mais comodidade na
realização dos exames

resultados para esses casos. Os resultados
são liberados no mesmo dia, às 18 h, para

shutterstock

as amostras colhidas até as 11 h; e às 22

Pensando no bem-estar de todos os

h, para aquelas colhidas entre 11 h e 14

seus clientes, o Fleury pensa em

h. Para as coletas feitas após as 14 h, os

serviços diferenciados, inclusive para

resultados saem no dia seguinte. O exame

aqueles que têm a agenda cheia com os

pode ser realizado em todas as Unidades.

compromissos do dia a dia. A novidade
é que, a partir de agora, todos os
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Investigação complementar

clientes podem realizar o exame de

O Fleury oferece mais dois exames para

também é utilizado para averiguar as artérias

período noturno. O exame é realizado

auxiliar no diagnóstico de doenças vasculares

cerebrais e, de maneira mais específica, avalia

na Unidade Paraíso, na madrugada

cerebrais. O doppler transcraniano com estudo

a presença de alguma comunicação da circulação

de terça para quarta-feira e de

de reatividade vascular cerebral é indicado

venosa com a arterial. “Neste caso, o exame

sexta-feira para sábado, e precisa ser

para avaliar as mudanças do fluxo sanguíneo

é indicado para investigar um AVC de causa mal

agendado com pelo menos 12 horas

cerebral. “É um teste essencial para estimar a

definida e também, de forma menos específica,

de antecedência por meio da Central de

predisposição a um acidente vascular cerebral

os quadros de enxaqueca”, ressalta Dutra.

Atendimento. Todas as comodidades

isquêmico (AVC) nos quadros de estenose ou

Os serviços são complementares aos testes

oferecidas no período diurno continuam

obstrução das artérias carótidas”, explica Aurélio

já oferecidos pelo Fleury. Nenhum dos dois testes

valendo à noite, e o cliente pode

Dutra, assessor médico de Neurologia Vascular.

exige preparo por parte do cliente e são realizados

O doppler transcraniano com teste de microbolhas

exclusivamente na Unidade Paraíso.
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ressonância magnética também no

contar com os serviços de manobrista,
segurança e café.
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espaço Fleury
Alta
sensibilidade
exames para auxiliar o diagnóstico de distúrbios

Saúde na
maturidade

de transmissão neuromuscular, que afetam a

O Fleury Medicina e Saúde desenvolveu

atividade normal dos músculos. Um exemplo é

um check-up específico para avaliar a

a eletroneuromiografia de fibra única, utilizada

condição física de pessoas a partir de 60

para identificar casos leves de miastenia grave,

anos de idade. O serviço conta com uma

doença autoimune que pode causar problemas

equipe multifuncional de médicos

neuromusculares sérios. “Nesse caso, a alta

geriatras, neuropsicólogos,

sensibilidade do exame é essencial, uma vez que esse

fisioterapeutas e nutricionistas.

distúrbio é extremamente difícil de ser detectado

Para saber mais sobre este e outros

nos estágios iniciais da doença”, explica Carlos Otto

produtos oferecidos pelo Fleury, basta

Heise, assessor médico do setor de Neurofisiologia

entrar em contato com a Central de

Clínica do Fleury. Além disso, o diagnóstico precoce

Atendimento ou acessar nosso site

auxilia o médico na programação do tratamento

www.fleury.com.br.

O Fleury dispõe de um amplo conjunto de

getty images

mais adequado para melhorar a qualidade de vida da
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pessoa. O exame pode ser agendado pela Central de

Exclusividade
de diagnóstico

Tecnologia a
serviço da saúde

O Fleury Medicina e Saúde é a primeira
instituição em análises clínicas a oferecer,
no Brasil, o exame que avalia a mutação
do gene BRAF (lê-se “birrafe”), em esfregaços
citológicos de punção aspirativa por agulha
fina de nódulo de tireoide. O método é
especialmente indicado para estimar a
agressividade de um tipo de câncer de tiroide,
o papilífero. “O resultado é essencial para que
o médico possa planejar um tratamento mais
adequado, antes mesmo da cirurgia do paciente,
o que pode reduzir o risco de recidiva do tumor‘’,
exclarece Renata Coudry, assessora médica do
setor de Biologia Molecular do Fleury. A pesquisa
de mutação do gene BRAF também pode ser
realizada em alguns tumores de intestino, para
identificar o risco de o indivíduo ser portador
de uma síndrome hereditária. O exame não
precisa ser agendado e pode ser realizado
em qualquer Unidade do Fleury.

O Fleury Medicina e Saúde faz questão de acompanhar
as evoluções da medicina diagnóstica. E, por isso, tem
exames cada vez mais precisos, como a tratografia,
tipo de ressonância magnética utilizada para avaliar
regiões específicas do sistema nervoso. “O exame é
indicado, principalmente, para delimitar estruturas
anatômicas, visando o planejamento neurocirúrgico
e, ainda, para avaliar o comprometimento de regiões
específicas do encéfalo, em doenças degenerativas ou
que determinam destruição progressiva de uma parte
do neurônio, a célula do cérebro, como a esclerose
múltipla”, enfatiza Antonio Rocha, assessor médico
do setor de Neurorradiologia, do Fleury. Além
disso, a técnica de ressonância magnética utilizada
permite a avaliação de informações mais detalhadas
da microestrutura do cérebro, sem a necessidade
do uso de contraste venoso ou de qualquer
preparo prévio do cliente. O exame é realizado nas
Unidades Itaim e Paraíso e deve ser agendado com
antecedência, pela Central de Atendimento.

SAÚDE EM DIA

getty images

Atendimento e é realizado apenas na Unidade Paraíso.

Central de Relacionamento 24 horas do Fleury Medicina e Saúde: (11) 3179-0822 (Grande São Paulo),
(21) 4004-1991 (Rio de Janeiro) e 0800-704-0822 (outras localidades).
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minha história
tr aj etór i a s de pessoa s qu e m u da r a m de v i da

DNA
solidário
Thereza Cavalcanti
Samaja traz no
sangue a vontade de
ajudar aqueles que
mais precisam

“Cresci ouvindo meus pais
dizerem que a sorte deve ser
compartilhada, uma vez que nem todas as

Além de um ambulatório médico-odontológico,
conseguimos manter uma creche, um centro de
juventude, cursos profissionalizantes e atividades

pessoas têm a oportunidade de contar com o amor de

esportivas para a comunidade, inclusive projetos

uma família, ter saúde ou educação. E, embora ajudar

especiais voltados para a terceira idade.

o próximo sempre tenha sido algo muito natural para

Ao olhar para minha história, vejo que recebi muito

mim, nunca imaginei que a filantropia fosse se tornar

mais do que doei. E hoje, completando 70 anos,

minha principal atividade por mais de 40 anos.

esbanjo saúde e vitalidade e não tenho intenção de

Quando moça, queria cursar faculdade de Letras e

me aposentar tão cedo. Além disso, sinto um orgulho

seguir o caminho literário, uma grande paixão. No

imenso ao perceber que servi de exemplo para meus

entanto, há mais de 50 anos, o costume era outro.

filhos e netos, que também resolveram compartilhar

O casamento e a família vinham antes de qualquer

sua sorte e perpetuar essa belíssima tradição familiar

coisa, e ainda bem que comigo não foi diferente.

de ajudar ao próximo. Ver o respeito e a admiração

Além de um marido e filhas maravilhosos, segui por

que as pessoas têm pelo meu trabalho é o melhor

um caminho que só me trouxe felicidade.

reconhecimento que poderia receber.”

Antes de ingressar na Associação dos Cavaleiros
da Soberana Ordem de Malta de São Paulo e Brasil
Meridional, onde estou até hoje, trabalhei como
voluntária na Liga das Senhoras Católicas (hoje Liga
da Solidariedade), na Associação Santo Agostinho
e no Hospital das Clínicas. Quando meu marido
entrou para a diretoria da Ordem de Malta, decidi
colaborar para que as atividades desenvolvidas pela
associação fossem mais dinâmicas e estruturadas.
Conforme o Centro Assistencial foi crescendo, tanto
no que diz respeito aos serviços prestados quanto ao
número de colaboradores e espaço físico, eu tive que
me empenhar ainda mais para arrecadar recursos
financeiros suficientes para manter e continuar
a ampliar as atividades da instituição. Este foi o
fotos: douglas garcia

meu maior desafio (uma vez que sou uma pessoa
extremamente tímida) e também a minha maior lição.
Ao enfrentar essa minha limitação e conversar com
pessoas que não conhecia, superei meus medos e tive a
oportunidade de conhecer personalidades incríveis que
acabaram me ajudando a construir parte de um sonho.
Atualmente, o Centro conta com mais de 400
voluntários que trabalham para oferecer diversos
serviços gratuitos à população de baixa renda da
região do Jabaquara, zona sul da capital paulista.
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Thereza Cavalcanti Samaja, 70 anos, é a
administradora do Centro Assistencial Cruz de Malta. O
Fleury mantém dois projetos em parceria com a entidade: o
GestAção, que atende gestantes da região do Jabaquara, e o
Reciclando Sonhos, que atende jovens de 14 a 16 anos, este
último em parceria também com a Cisne Negro Cia. de Dança.
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Unidade Braz Leme
Av. Braz Leme, 1.802 – Santana
* Acesso pela ponte Casa Verde
* Sentido bairro/centro: lado direito

?yC@FQ@JB@E;
dj`Zf\j\[\jkXZfl
XfZfdgfik\dXjgXiX
gif^iXdXjZfdf:Xjk\cf
I}$k`d$Yld\:fZfi`Z

HlXe[f\l\iXZi`XeX#d\lgX`

[\eXkXfhl\\iXdl[f%Kfe`e_f%<c\d\

d\c\mXmXgXiXeX[Xi%<l\jkl[XmX[\dXe_#

\ej`eflXglcXi[fkiXdgfc`d%8XlcX]f`j`dgc\j%

dXj[XmXk\dgf[\`iXkfZclY\#eX[Xi\`i

:fdj\lYiXf[`i\`kf#d\g\^flZfdfld

gXiXX\jZfcX%Efk`e_Xkiej`kf%%%D\c\dYif

kifeZf[\dX[\`iX%:XY\XgXiXX]i\ek\#g\ieXj

[\ZfekXifjcX[i`c_fj[Xg`jZ`eX[\dXe_%EX

gXiXki}j%<c\]f`jlY`e[fg\cfj[\^iXlj[f

d`e_X`e]eZ`X#\lX[fiXmXg`jZ`eX%9i`eZXmX[\

kiXdgfc`dd\ZXii\^Xe[fXjj`d%:_\^Xe[fc}

gfcZ`X\cX[ifjXckXe[f[fkiXdgfc`d[\Z`eZf

\dZ`dX#d\ZfcfZfleXm\ik`ZXc#Zfdfjgj

d\kifj%8[fiXmXd\i^lc_XiXkfiXcf[f]le[f

gXiXYX`of#j\^lifld\lj[f`jfdYifj\jfckfl

gXiX\eZfekiXiXe`j\Zfii\ek\j[\flifhl\Xj

Zfdfj\\l]fjj\ldgi\^f%

g\jjfXjg\i[`XdeX}^lX%

<lX[fi\`%GXjj\`fi\jkf[f[`X\[Xj\dXeX

C\dYifhl\Xek\j[\Xgi\e[\iXeX[Xi

glcXe[f[fkiXdgfc`d%FKfe`e_f~jm\q\jd\

Xgi\e[`Xd\i^lc_Xi%<ekiXmXeXg`jZ`eX

m`X\[XmXfb%DXj\lZfdg\k`XdXc%D\c\dYif

j\^liXe[feXYfi[X#eX[XmXgfiYX`of[fjgj

[\jX`im}i`Xjm\q\jZXii\^X[fg\cfKfe`e_f

[Xjg\jjfXj\jlY`Xg\ikf[XflkiXYfi[X%EX

ZfdZ`dYiXj]fikjj`dXjefjgj#j\dgi\\d

?\YiX`ZX#fe[\\leX[XmX#_Xm`Xldgif]\jjfi

ck`dfflg\eck`df%9Xk`Xg\ieXj\efjXX[f
cl^Xi%<iXdl`kfXÕ`k`mf%
Af^l\`dXc]lk\Yfc#af^l\`dXcZXgf\`iX%
;\dfi\`XefjgiX\ek\e[\ihl\_Xm`XldX
c`^Xf\eki\kl[f`jjf1\eZlikXd\ekfjefj
djZlcfjgfjk\i`fi\j%D\c\dYifhl\#Xfj)(

E@B

Xefj#eldXXlcX[\Xcfe^Xd\ekf#k`m\Z`dYiXefj
c}Y`fj#XZcXjj\kf[Xi`l%
<eki\`efdi`kf[\k\ekXi\eZfekiXildX
mfekX[\[\ekif[\d`dgiXhl\i\iXmXeXife[\
d\[fX%D\c_fi\`%8`f^XXal[fldl`kf%DXjXk
_fa\XZfek\Z\1g\iZffÔf[Xd\X[X#d\[`jkiX`f#
gXifkl[f%Ájm\q\jd\[}jXl[X[\j[fKfe`e_f%

,'

J8è;<<D;@8

<;L8I;F98I@CC8I@

JXl[X[\j
[fKfe`e_f

São Paulo – Capital

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

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

Outros Municípios

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

www.fleury.com.br

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

Outros Estados

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

Atendimento Móvel

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

Central de Atendimento
ao Cliente 24 horas

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

