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Primeiros
passos

Quando começa
a andar, a criança
descortina o
mundo e enche
os pais de orgulho

distribuição gratuita

Mantendo
o equilíbrio
Muitas dores nas
costas podem ser
resolvidas com
simples mudanças
de vida. Saiba o que
fazer para ter uma
coluna saudável

Mais sabor

A chef Morena Leite
ensina como balancear
ingredientes e compor pratos
saborosos e saudáveis

editorial
Para se manter
bem e saudável
é uma edição totalmente dedicada
> Esta
ao tema equilíbrio.
E por que escrever páginas e

mais páginas sobre o tema? Justamente porque é em busca
do equilíbrio que todos estamos – seja na vida pessoal, seja na
profissional. O ponto de equilíbrio entre esses fatores é único
para cada pessoa. Há quem encontre o equilíbrio mesmo
em meio a uma rotina estressante, permitindo-se pequenas
pausas, praticando um exercício físico, comendo algo gostoso,
brincando com os filhos. Há quem decida dar um tempo em
tudo para buscar essa resposta. Seja qual for o seu perfil, é
importante estar centrado na vida e, quando se fala do corpo,
trata-se da coluna, o eixo que nos sustenta.
Na reportagem “Equilíbrio por toda a vida”, explicamos o que
aconteceu com o corpo quando o homem deixou de engatinhar
para se colocar de pé. Isso aconteceu há 2 milhões de anos
e, ao andar, o homem pôde olhar para o horizonte e ver um
novo mundo de possibilidades. E é sobre este momento que
falamos também na reportagem “Primeiros passos”, em que
especialistas explicam como se dá o caminhar e fornecem
explicações simples e úteis para os pais.
Para tentar evitar a dor nas costas, que atinge principalmente
quem trabalha, a matéria “Sinta-se bem no ambiente de
trabalho” ressalta a importância da atividade física para
o fortalecimento da coluna. E, para dar sabor ao tema,
entrevistamos a chef Morena Leite, do restaurante Capim
Santo, de São Paulo, que vai falar sobre a importância do
equilíbrio à mesa. Em nosso site, ela ensina, em um vídeo, a
fazer uma deliciosa receita de tartar de atum com pérola de
tapioca, um prato leve e gostoso. Boa leitura!
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Em busca
do equilíbrio

Entrevista

A chef Morena Leite fala sobre
o equilíbrio entre ingredientes
e como a harmonia à mesa
pode nos liberar até para
pequenas extravagâncias

20

Gravidez
em movimento

Durante a gestação, é
essencial aliviar a carga
extra sustentada pela
coluna. Saiba como
fazer isso com
exercícios físicos

Ao chegar à
maturidade, o
equilíbrio pode se
transformar. E isso
não é só uma
questão física
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Um passo
após o outro
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Para começar
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Os primeiros passos de um
filho são um marco para a família.
Estímulo é fundamental, mas há que
se respeitar o ritmo de cada um

28

42

Crescendo
de forma saudável

shutterstock

Equilíbrio por
toda a vida
Desde que
começamos a
caminhar, a coluna
é nosso eixo de
equilíbrio. Saiba
como mantê-la
saudável

Sustentabilidade

Para ter uma vida saudável, é
importante viver em um ambiente
sustentável. É nisso que o Fleury
acredita e é isso que pratica

É preciso estar atento à coluna
dos filhos durante a infância
e adolescência, para que eles
fiquem saudáveis
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Saúde da mulher

A alteração mais comum do
labirinto, a vertigem posicional
paroxística benigna, ocorre
mais frequentemente entre as
mulheres. A boa notícia é que o
tratamento é simples
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Saúde do homem

Ter hábitos saudáveis influencia
todos os aspectos da vida, inclusive
o sexual. Se algo não vai bem, é
preciso procurar um especialista
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No mundo moderno, a maioria
das pessoas passa mais
tempo no escritório do que
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para evitar dores nas costas

50

Diagnóstico
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para começar
Estique-se!
> Movimento é uma necessidade

Shutterstock

Saúde bucal: é importante
cuidar antes mesmo
do nascimento

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 vo c ê

A saúde dos dentes dos bebês começa muito antes de os
primeiros dentinhos nascerem. Os cuidados devem ser feitos
pela mãe ainda na gestação, pois, a partir da sexta semana de
gestação, já se inicia a formação dos dentes de leite e, a partir do
quarto mês, começa a formação dos dentes permanentes. Por

e, consequentemente, um estresse maior à

isso, a alimentação da gestante garantirá uma boa estrutura dental

fundamental porque está ligado à qualidade

musculatura. Os limites individuais devem ser

de vida e à sobrevivência. A evolução do homem,

respeitados de forma rigorosa. “Ao forçar ou dar

bebê está começando a se desenvolver”, explica a pediatra Lidia

com suas invenções e facilidades da vida moderna,

um estímulo além do que o corpo suporta, a

Aiko, do Fleury. “É importante que a alimentação da futura mamãe

trouxe uma preocupação importante: a diminuição

reação acaba sendo contrária ao esperado. Ao

contenha pouco teor de açúcar, caso contrário, é bem provável

de movimentos físicos no dia a dia, o que fez com

invés de melhorar a flexibilidade, os músculos

que as pessoas sofressem com um encurtamento

permanecem em contratura”, explica Braga.

ao bebê. “Nesse período inicial da gestação, também, o paladar do

que a criança tenha uma tendência maior a consumir doces, o
que pode comprometer também a saúde dos dentes”, afirma a
médica. Além disso, é essencial que a gestante visite o dentista

e tensões musculares acima do naturalmente

regularmente. “A mãe é quem determina os padrões e hábitos que

aceitável. E é aí que os exercícios físicos são

o bebê terá no futuro, por isso sua boa higiene bucal refletirá na
saúde do bebê ainda no útero”, explica Lidia.

fundamentais, pois eles melhoram a amplitude de
movimentos e diminuem o risco de lesões. Segundo
Rodrigo Evers, educador físico do Fleury Medicina
e Saúde, é importante fazer alongamento várias

Pele saudável
e
bronzeada
Muitas mulheres querem manter o bronzeado o ano

vezes ao dia. Além do benefício muscular, esses
movimentos resultam também em uma melhora
da postura corporal, na redução de possíveis
dores musculares e articulares e no aumento do
bem- estar mental. Utilizar os espaços do dia a dia
no trabalho, em casa e nos ambientes de lazer para

a qualidade dos movimentos, ensina Pablius
Staduto Braga, médico do esporte do Fleury. Os
dois especialistas concordam que o alongamento
deve ser feito com cuidado, ou seja, evitando a dor
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benéfico. Não compromete a rotina diária e melhora

Shutterstock

fazer alguns exercícios de alongamentos é bastante

todo. Para atender ao desejo delas, diversas marcas
de cosméticos já lançaram cremes autobronzeadores
no mercado. A questão é: eles fazem mal à saúde? A
resposta é não. De acordo com Luiz Guilherme Castro,
dermatologista do Fleury, os autobronzeadores são uma
forma saudável de pegar uma corzinha. “Esses produtos
estimulam a fabricação de melanina pelo corpo sem
que haja agressão solar e, portanto, não oferecem risco
à saúde da pele”, afirma. No entanto, Castro explica
que os autobronzeadores só fazem efeito em pessoas
que se bronzeiam sob a ação do sol, ou seja, ficam
morenas naturalmente. “Os mais branquinhos não têm
capacidade genética de produzir melanina a mais.” Para
eles, há no mercado sprays que proporcionam uma
aparência bronzeada, tingindo a pele por algum tempo.
SAÚDE EM DIA
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para começar
Etimologia médica

Palavra do especialista

Homens precisam cuidar melhor
da própria saúde
José Carlos Truzzi, urologista do Fleury Medicina e Saúde

português ganhou registro só em 1813. Segundo
Antônio Geraldo da Cunha, no Dicionário Etimológico

Nova Fronteira, o termo chegou ao português
provavelmente pelo francês diabète, do latim tardio

diabetes, que por sua vez veio do grego diabetes. Em
grego, a palavra tem mais de uma acepção e pode
significar “sifão” (objeto com ramos desiguais usado
para passar líquidos de um vaso para outro). Deriva de

diabaínein (transpor), diabaino (passar pelas pernas)
– o que seria associado à maior frequência e ao volume
de urina que caracterizam a doença.

Trocas
inteligentes

Depressão aumenta
gordura abdominal?
A depressão é um problema de saúde pública
em vários países, inclusive no Brasil, onde
tem ocorrido em 12% a 20% da população.
Um estudo da Universidade de Rush (EUA)
apresentou resultados que correlacionam
a depressão a um aumento de gordura
visceral. “Esse tipo de gordura pode reduzir a
sensibilidade do organismo à insulina e levar
ao aparecimento do diabetes”, explica Carla
Yamashita, nutricionista do Fleury. Porém,
de acordo com Thiago Pavin, psicólogo, “no
diagnóstico da depressão deve-se avaliar
qualquer alteração do peso, pois o paciente
deprimido pode tanto ganhar como perder
muitos quilos em poucos meses”.

+
1 porção de camarões fritos (100 g)
2 colheres (sopa) de arroz branco
4 colheres (sopa) de farofa

Fonte: Andrea Del Bianco Oliveira,
nutricionista do Fleury
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1 lata de cerveja

Energia: 766 kcal

x

fleury: Por que os homens são
mais resistentes em realizar visitas
ao médico?
j.c.t.: Acredito que também seja um
fator cultural. Especialmente na
urologia, os homens têm expressado

+
1 prato (sobremesa)
de alface com tomate
e 1 colher (sobremesa)
de azeite

certo preconceito em relação ao
exame da próstata, por causa do
toque retal. Por ser alvo de
constantes piadas, o exame tem sido
considerado como uma “agressão à
masculinidade”. Além disso, ainda há
a visão machista, proveniente da
cultura dos “super- heróis”, de que
eles se imaginam imunes aos
problemas de saúde.

j.c.t.: De forma geral,
recomenda-se ir ao médico uma
vez ao ano. Do ponto de vista do
urologista, indica-se que, a partir
dos 40 anos, homens com
antecedentes familiares de doenças
prostáticas façam acompanhamento
anual com o especialista. Do
contrário, essa rotina pode ser
realizada a partir dos 45 anos.

fleury: Qual é a importância de
os homens visitarem o médico
regularmente?
j.c.t.: Com a atenção médica
rotineira, tenta-se prevenir ou
detectar precocemente os
problemas de saúde e, assim,
tratá-los com maior sucesso.

Douglas Garcia

Antiguidade por Arataeus de Capadócia, mas em

fleury: Existe alguma diferença
entre como os homens e as
mulheres cuidam da saúde?
josé carlos truzzi: Existe, e
isso é bem notório aqui no Brasil,
ainda que esse comportamento
também seja observado em outros
países. A mulher, por uma
convenção cultural, em geral, é
mais zelosa com a saúde, pois
desde pequena aprende que tem
de ir ao ginecologista e fazer
exames com certa regularidade. O
homem, por sua vez, não costuma
ter esse tipo de preocupação.

fleury: Qual é intervalo de tempo
ideal entre uma avaliação e outra?

Fotos: Ricardo Correa

O termo “diabetes” foi usado pela primeira vez na

+ +

1 file de salmão grelhado (100 g)
2 colheres (sopa) de arroz branco;
2 colheres (sopa) de cenoura cozida;
2 colheres (sopa) de brócolis
2 colheres (sopa) de batata cozida

1 copo
de suco de
laranja natural

2 fatias
de abacaxi

Energia: 560 kcal
SAÚDE EM DIA



entre aspas

sabor
na dose
certa
a

Para a chef Morena Leite, a harmonia à mesa nos
libera até para pequenas extravagâncias
os 28 anos, a chef Morena Leite ainda guarda com

carinho um ensinamento transmitido na infância pelos pais: a culinária é uma farmácia natural para o corpo. Com esse conceito em mente,

ela viajou parte do mundo para aprimorá-lo – passou, por

exemplo, pela Inglaterra e formou-se chef na renomada
escola gastronômica Le Cordon Bleu, na França. Apesar
de tantos giros, voltou-se para o mesmo lugar, ou melhor,
para a mesma ideia: a comida pode ser uma fonte de equilíbrio, desde que para isso haja estudo de ingredientes,
técnica de preparação e um coração comprometido com a
cozinha. E é esse equilíbrio que ela põe em prática à frente
do restaurante Capim Santo, em São Paulo, em que se harcionais contemporâneos. A harmonia à mesa, prega a chef,
é fundamental para o indivíduo e pode ser tão renovadora
que permite até lampejos de extravagância – as famosas
pitadinhas de sal e pimenta. Leia a seguir os principais
trechos da entrevista.

10
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fotos: Ricardo Correa

monizam receitas tradicionais brasileiras e pratos interna-
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entre aspas
fleury saúde em dia: Como o equilíbrio se relaciona

fleury: É possível comer pratos brasileiros

com a gastronomia?

de maneira equilibrada?

Eu cresci em um ambiente

m.l.: Sim. Podemos ter uma cozinha equilibrada

familiar em que meus pais acreditavam que

no momento em que montamos nosso cardápio.

a cozinha era uma farmácia natural. Eles ha-

Pode-se comer praticamente de tudo, sempre com

viam se mudado, no final dos anos 1970, de

equilíbrio e moderação nas porções – lembro que

São Paulo para Trancoso, na Bahia, em busca

no dia a dia, em geral, as pessoas comem muito

de equilíbrio de vida, e um dos maiores pilares

mais do que precisam. Vários especialistas falam

dessa vida mais saudável era a alimentação.

que algumas de nossas misturas típicas são bem

Eles tinham uma pequena plantação em nos-

nutritivas, como é o caso do arroz com feijão. Ou

so terreno, com batata-doce, aipim, abóbora,

seja, comemos coisas que são muito boas. Tudo

milho, entre outros. Então, comíamos muito

depende da quantidade que você come. O impor-

legumes, grãos e peixe fresco. Assim, a ali-

tante é ter uma alimentação bem variada.

morena leite:

mentação sempre foi, nas nossas vidas, uma
coisa muito importante. Hoje, costumo falar

fleury: Qual o papel dos ingredientes, temperos e

que a minha cozinha se divide em três partes

até da apresentação dos pratos no equilíbrio à mesa?

importantes: a alimentação saudável, a técnica

m.l.: Na culinária, nunca mexemos apenas com o

francesa e os ingredientes brasileiros.

paladar das pessoas. Quando vamos comer, todos os

fleury: Aos 15 anos, você foi estudar na

uma pesquisa e encontrei muitas músicas que falam

sentidos estão envolvidos. Eu sempre penso nas co-

Inglaterra. O que é possível aprender sobre outros

de comida – reuni mais de 200 canções. O objetivo

fleury: A culinária brasileira é equilibrada?

res. Por exemplo, se sirvo a entrada de uma cor, faço

povos pela comida deles?

do livro é oferecer às pessoas músicas que elas pos-

ml.: É difícil falar de uma cozinha brasileira

o prato principal de outra, e a sobremesa de uma ter-

m.l.: Eu fui morar em uma escola interna e vivi

sam ouvir enquanto preparam as refeições.

pura. Nós somos um país de miscigenação, de

ceira. Além disso, há o fato de nos sentarmos ao lado

com uma cambojana, uma russa e uma turca. A

mistura. Absorvemos muito de outras cultu-

de outras pessoas à mesa, o que nos remete à união.

turca era muçulmana, a cambojana era budista e

fleury: Falamos de equilíbrio o tempo todo. Mas,

ras. No primeiro momento, houve a influência

O momento da refeição é o momento de dividir, de

havia também uma judia, que não misturava car-

talvez, em alguns momentos, o paladar precise de

da culinária indígena, muito forte no Norte do

compartilhar nossas experiências com outros. Toda

ne com leite. Com aquela experiência, aprendi,

uma pimentinha. Como dosar isso?

país; da portuguesa, muito presente no Rio de

essa composição é importante. Comer é um ritual.

por exemplo, que a cozinha kasher tem as suas

m.l.: O equilíbrio é uma das coisas mais importantes.

restrições. Eu nunca esqueci aquilo. Por meio da

Não importa o quanto você trabalha ou o quanto co-

cozinha, conheci novos mundos e culturas.

zinha. Se está em equilíbrio, está em harmonia.

m.l.: No passado, quando o homem não havia sequer

fleury: Em seu livro Brasil: ritmos e receitas você

fleury: Mas como o chef de cozinha lida com essa

fleury: Quais são os exemplos dessa miscigenação

inventado a escrita, a maneira que as pessoas tinham

fala da ligação entre pratos e música.

dualidade entre equilíbrio e exagero?

em nosso cardápio hoje?

de contar suas histórias era por meio da comida. No

Por que ela é tão forte?

m.l.: O chef de cozinha tem de tomar o mesmo cui-

m.l.: Exemplo da mistura de cozinhas no nosso

candomblé, você come determinada comida para sau-

m.l.: Acho que a música induz você a alguns estados

dado que o estilista. Queremos ser mais ousados,

país é o tartar de atum com pérola de tapioca.

dar um orixá. Na religião judaica e no budismo, tam-

de espírito, ou amplifica uma condição que você já

mas as pessoas, no dia a dia, querem uma cal-

O tartar tem origem oriental, e com as pérolas

bém. Então, podemos mergulhar em cada uma dessas

apresentava. Se você está triste, pode mergulhar na

ça jeans e uma camiseta branca. Com a culinária

de tapioca demos uma “abrasileirada” no prato.

culturas experimentando suas comidas. Eu costumo

melancolia por meio da música; se está feliz, pode

ocorre o mesmo: no dia a dia, queremos uma co-

Outro exemplo é o petit gateau de goiaba com

falar que os restaurantes são como templos. Você es-

ficar eufórico. Desde pequena, eu sempre gostei de

midinha simples e gostosa. E aquela coisa extra-

sorvete de queijo, um romeu e julieta superbrasi-

cuta a música local, o garçom tem um ritual próprio, a

cozinhar cantando e ouvindo música. Um dia, fiz

vagante fica para ocasiões bem esporádicas.

leiro com um toque contemporâneo francês, com

louça usada conta uma história, assim como os ingre-

a consistência e o contraste do quente-frio.

dientes. Então, comer é uma grande viagem cultural.

Janeiro; e da africana, na Bahia. Depois, vie-

12

ram árabes, italianos e japoneses, especial-

fleury: Que poder é esse que a comida

mente em São Paulo.

tem de reunir as pessoas?

SAÚDE EM DIA

Assista ao vídeo completo da entrevista com Morena Leite em www.fleury.com.br

SAÚDE EM DIA

13

sua saúde

Equilíbrio
por toda a vida

Desde que começamos a caminhar,
a coluna é nosso eixo de equilíbrio.
Saiba como mantê-la saudável

e

m um momento crucial da evolução humana, há cerca
de 2 milhões de anos, o homem mudou o seu centro
de gravidade e conquistou um novo modo de viver. A
cabeça se firmou na parte superior da coluna, o tron-

co se equilibrou sobre os membros inferiores e o corpo passou a
ter como base o espaço delineado pela planta dos pés. Os olhos
se voltaram para a frente, e o homem caminhou ereto sobre as
duas pernas. Este foi um passo fundamental para nos tornar o
que somos hoje. Com esse novo equilíbrio, o homem pôde olhar
para o horizonte, ver um novo mundo de possibilidades. Com
as mãos livres, começou a manusear mais e mais objetos, a carregar alimentos. Entender a beleza desse movimento passa pela
explicação da adaptação pela qual passou a coluna vertebral humana. Ela ganhou um contorno sinuoso, com curvas em forma
de S. Ganhou uma flexibilidade que, com o desenvolvimento da
musculatura, permitiu que os homens tivessem força e equi-

shutterstock

passando pelo estirão de crescimento da adolescência até as mu-

14

danças estruturais decorrentes do envelhecimento, a coluna é a
sustentação do nosso corpo.
SAÚDE EM DIA
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líbrio para ficar em pé, andar e correr. Dos primeiros passos,
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sua saúde
No entanto, toda mobilidade do ser hu-

Uma mudança de postura

Por isso, enfatiza o médico, é tão im-

mano tem como contrapartida algumas

É aí que entra em ação o benefício das

portante o movimento, seja ele qual for.

vulnerabilidades, acentuadas pelo coti-

mudanças de postura e de comporta-

Levantar-se depois de ficar muito tem-

diano da maioria das pessoas no mundo

mento. Deixar o sedentarismo de lado e

po sentado, fazer pequenas caminhadas,

moderno. Praticar pouco exercício físico,

se exercitar é uma atitude que beneficia a

alongar todo o corpo. A probabilidade

carregar bolsas e mochilas pesadas e per-

postura em todos os aspectos da vida. Por

de ter dor é maior quanto mais tempo

manecer muito tempo na mesma posição,

isso, atividade física é fundamental. Exer-

os músculos ficarem imóveis e contraí-

por exemplo, faz muito mal à coluna. Por

citando-se rotineiramente, os músculos

dos. “Quando estamos sentados, temos

isso, as dores nessa parte do corpo estão

que dão sustentação à coluna tornam-se

a carga do corpo como uma seta voltada

entre as principais queixas nos consultó-

mais ativos, proporcionando uma postura

para a base da coluna. Se a pessoa fica

rios de ortopedia e nos centros de dores

mais adequada. Além disso, o conheci-

muito tempo sentada, essa carga fica

crônicas, sendo também um dos prin-

mento médico sobre a coluna disponível

cada vez maior, e os músculos reagem ao

cipais motivos de licenças do trabalho.

atualmente permite não só tratar os pro-

peso se contraindo, pois, se não for as-

Estimativas médicas afirmam que 80%

blemas, como também prevenir o surgi-

sim, haverá a tendência de cair da cadei-

da população tem ou terá problemas na

mento de dores. Boa parte da origem de-

ra”, afirma o médico. Por isso, é muito

coluna em algum momento da vida. Pes-

las está relacionada à falta de movimento,

importante ter cadeiras com bom apoio

quisa do Ibope, em nove capitais do país,

o que altera toda a dinâmica natural do

para as costas – para dividir esse peso

mostrou que a dor nas costas é descrita

aparelho osteomuscular, explica Pablius

–, e o recado é ainda mais importante

como a mais forte e a que mais incomoda.

Staduto Braga Silva, médico do esporte do

para quem trabalha o dia todo sentado,

É como se soasse um alarme de que algo

Fleury. “É porque não nos movimentamos

como os funcionários de escritórios (leia

não vai bem no organismo e que mudan-

que a coluna nos incomoda tão frequen-

mais sobre o assunto nas págs. 40 e 41).

ças devem ser adotadas para que o corpo

temente. E aí, todo mundo só lembra dela

Entretanto se engana quem pensa que

volte ao seu equilíbrio natural.

quando dói”, acrescenta.

é só na maneira como se senta que está a
origem das dores na coluna. Ficar em pé
muito tempo, na mesma posição, também estressa o aparelho osteomuscular – o ideal, em uma fila de banco, por
exemplo, é ter um pouco de movimento,
alternando as posições e o apoio do peso
do corpo. Outro alerta está nos sapatos,
principalmente para as mulheres: saltos
muito altos podem ser bonitos, mas,
com o tempo, encurtam a musculatura
posterior das pernas. Para compensar,
os exercícios de alongamento desses
músculos é a melhor dica.

getty images

rem adotadas por todos, desde a infân-
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cia até a maturidade, estão as atividades
físicas rotineiras, como caminhadas no
SAÚDE EM DIA
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Portanto, entre as boas medidas a se-
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sua saúde
parque, andar de bicicleta, nadar, correr.

dagem, segundo ele, muitos casos de dores na

– só para citar um exemplo –, e apenas o

Elas fortalecem os músculos e favorecem

coluna melhoram em até dois meses. Mesmo

médico saberá identificar o verdadeiro vilão

a postura. Um corpo bem exercitado é um

nas dores crônicas, ou seja, que persistem por

envolvido com o caso.

corpo mais forte e mais ereto e, consequen-

mais de três meses, o tratamento sem cirur-

Ou seja, algumas vezes, a dor na coluna é

temente, com menos dor.

gia também tem sucesso em quase todos os

apenas o sintoma de outro problema de saúde,

casos. “Noventa por cento dos problemas de

como um reflexo, que precisa ser diagnostica-

coluna são resolvidos sem cirurgia”, ratifica o

do e tratado corretamente. “Com a automedi-

As lombalgias podem ser causadas por pro-

especialista em Cirurgia da Coluna Vertebral

cação, a pessoa atrasa o tratamento específico

blemas específicos de coluna, como as her-

pela Faculdade de Medicina do ABC e membro

dessas doenças, o que pode deixá-la cada vez

niações e os desgates nos discos que ficam

da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Trau-

mais doente. “Em vez de melhorar, ela piora”,

entre as vértebras. Com o passar do tempo,

matologia (SBOT) e da Sociedade Brasileira de

enfatiza Narazaki. A principal recomendação

esses discos podem se desgastar e, com es-

Coluna (SBC), Rodrigo Junqueira Nicolau.

para pessoas com dores crônicas da coluna

Investigue a dor

forços ou traumas, seu núcleo pode se rom-

Com isso, atualmente, apenas cerca de

é procurar o médico especialista e iniciar o

per, pressionando os nervos – por isso as

10% dos casos de hérnia de disco e outros

mais cedo possível o tratamento indicado por

fortes dores. “As hérnias de disco podem ser

problemas de coluna requerem operação. E,

ele. Afinal, as transformações na coluna, que

traumáticas, como quando a pessoa abaixa

quando elas acontecem, podem ser cirurgias

advêm com o tempo, são um processo natu-

para pegar um peso e trava, e podem ser não

minimamente invasivas. “As novas técnicas

ral da condição humana, mas não há por que

traumáticas, como uma hérnia que apare-

cirúrgicas permitem uma recuperação mais

conviver com a dor e se conformar com as li-

ceu ao longo dos anos e foi comprimindo os

rápida com menor tempo de internação hos-

mitações impostas por ela.

nervos aos poucos”, explica Antônio Rocha,

pitalar”, afirma o ortopedista e traumatolo-

neurorradiologista do Fleury.

gista Douglas Kenji Narazaki. Em uma ci-

Ele afirma que, na maioria das vezes, as do-

rurgia endoscópica da coluna com auxílio de

res que persistem por mais de duas semanas

vídeo, geralmente, a pessoa está recuperada

precisam, além de avaliação médica, de uma

em três a quatro semanas.

investigação mais ampla, por exemplo, utilizando a tomografia ou a ressonância magné-

Não se automedique

tica da região. “Se for um problema muscular,

No entanto, não é pelo fato de boa parte do

nesse período a dor pode passar com o uso de

tratamento ser clínico que quem tem dores

relaxantes musculares e analgésicos. Se per-

nas costas deve começar a tomar analgési-

sistir, ou se irradiar para a perna, acompanha-

cos e relaxantes musculares por conta pró-

da de fraqueza muscular localizada, pode ser

pria: a automedicação deve ser sempre evi-

uma hérnia ou até mesmo algo mais grave, e

tada. Isso porque a dor pode ser provocada

é preciso investigar”, explica. E, na maioria

por outros problemas, como cálculo renal

Veja outras formas de manter a saúde da coluna
em www.fleury.com.br

dos casos, o tratamento é feito com mudanças
posturais ou medicamentos via oral. A cirurgia é o último recurso. “Geralmente, os tratashutterstock

medicamentos, fisioterapia, hidroterapia, RPG,
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acupuntura e atividade física”, explica o anestesiologista Flávio Takaoka. Com essa aborSAÚDE EM DIA
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mentos são baseados em mudança de hábitos,
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gravidez

gravidez em

movimento

Em uma das fases
mais importantes da
vida da mulher, manter
uma atividade física
é importante e ajuda
a aliviar a sobrecarga
na coluna durante os
meses de gestação

e

ntre as transformações que
ocorrem na gravidez está a
mudança no centro gravitacional do corpo, que pode alterar

o equilíbrio da mulher. Especialmente
nas últimas semanas, quando a barriga
já cresceu bastante, não é raro ver gestantes que relatam certo cansaço e dores
nas costas. Para sustentar o peso extra
– normalmente, 9 a 12 quilos a mais durante toda a gestação –, a coluna trabalha em dobro, e as dores, particularmente
nas regiões lombar e cervical, costumam
aparecer. Por isso, entender as mudanças
no corpo ajuda a futura mãe a passar por
esses meses com mais tranquilidade.
Durante a gravidez, à medida que o feto
se desenvolve, a barriga aparece e o centro
de gravidade se desloca para a frente. Isso
altera o ponto de equilíbrio da mulher, que
será ajustado graças a outros mecanismos.
“As mudanças dos níveis da progesterona – hormônio produzido pela placenta
– deixam os ligamentos do corpo mais
elásticos, dando maior mobilidade às articulações”, explica Arnaldo José Hernandez, professor associado da Faculdade de
Medicina da USP, chefe do Grupo de Medicina do Esporte e Cirurgia do Joelho do
Instituto de Ortopedia e Traumatologia
do Hospital das Clínicas (FMUSP) e diretor da Sociedade Brasileira de Medicina
do Exercício e do Esporte (SBME).
Esse processo de adaptação é limitado
ao tempo da gravidez, e o corpo volta ao
normal depois do nascimento do bebê.
“Essa flexibilidade ocorre para que o

getty images

bebê consiga se desenvolver em um am-
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biente confortável, sem que haja barreiras fixas que impeçam seu crescimento,
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gravidez
e o organismo esteja bem adaptado para

Fleury Medicina e Saúde. Como já salien-

cuidados com o corpo merecem aten-

barriga na cama e com um travesseiro

a hora do parto”, explica Pablius Stadu-

tou Silva, a alteração no eixo de equilí-

ção especial, para evitar esses descon-

na altura certa, também ajuda a evitar

to Braga e Silva, médico do esporte do

brio da mulher é limitada à gestação. “Se

fortos. “A mulher não deve deixar de

as dores na coluna”, aconselha Silva. De

Fleury Medicina e Saúde.

essa situação se mantivesse após o parto,

realizar atividades físicas por causa da

acordo com o médico, o travesseiro não

Para melhorar a base de sustentação do

os problemas decorrentes da acomodação

gravidez, uma vez que ela precisará ter

deve ultrapassar a distância do vão en-

corpo, por causa do aumento do volume

da coluna para sustentar o excesso de

muita energia e disposição para cuidar

tre o ombro e o pescoço. “Ao sentar-se,

abdominal, ocorrem adaptações nos mem-

peso seriam extremamente prejudiciais à

de um recém-nascido”, ressalta o pre-

a gestante deve manter a coluna ereta e,

bros inferiores, tanto nos quadris quanto

saúde da mulher”, explica Silva.

parador físico.

de preferência, apoiar a região lombar

nos joelhos, tornozelos e pés, afirma Ro-

Entre os exercícios recomendados para

Coluna fortalecida

gestantes estão os aeróbios, como a hi-

Com tantas mudanças, é natural que as

De acordo com Nahas, porém, o risco de ter

droginástica, além de alongamentos e

dores lombares ocorram. “Calcula-se que

dor diante dessa transformação corporal

caminhadas. Mas é importante ressaltar

cerca de 50% das grávidas sintam dor na

depende diretamente do condicionamento

que as gestantes só devem fazer exercí-

coluna em algum momento da gravidez,

físico da gestante. “Se ela fizer exercícios

cios físicos com autorização médica e,

por causa da adaptação do corpo femi-

regularmente e estiver dentro do peso, a

se possível, com supervisão de um pro-

nino ao crescimento do bebê”, ressalta

probabilidade de ter dor é muito menor.”

fissional. De acordo com Hernandez, é

drigo Evers, educador físico do Fleury.

Ricardo Nahas, médico ortopedista do

Cerca de 50% das grávidas sentem
dor na coluna em algum momento
da gestação. Para evitar isso, é
importante fazer exercícios

Então, a atividade física é um dos re-

preciso ter um cuidado especial durante

cursos para manter a saúde da coluna,

os três primeiros meses de gestação. “A

fortalecendo a musculatura lombar e

gestante mais ativa deve continuar com

minimizando os incômodos na região.

seu padrão de atividades normal, apenas

“O ideal seria que toda mulher pudesse

diminuindo a intensidade do exercício”,

se preparar com exercícios específicos,

explica. Para as mais sedentárias, a única

pelo menos seis meses antes de engra-

restrição é em relação à corrida. “Os im-

vidar”, afirma Rodrigo Evers. Entretan-

pactos podem causar microtraumas na

to, mesmo se isso não for possível, os

pelve daquelas que não estão acostuma-

em uma almofada”, completa.

das a realizar esse tipo de exercício.”
Além disso, é importante manter
hábitos posturais saudáveis. “Dormir
em um colchão confortável, apoiando a

fotos: gettyimages

Os exercícios recomendados para gestantes
são os aeróbios, os alongamentos e as
caminhadas, mas todos devem ser feitos
com a supervisão de um especialista
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infância

Um passo
após o outro
Os primeiros passos de um filho são um marco fundamental
na história da família. Estímulo é fundamental,
mas há que se respeitar o ritmo de cada um

a

ssim como o primeiro sorriso e as primeiras palavras, os primeiros passos do bebê são esperados ansiosamente pelos pais.
Ver um filho tentando dar os primeiros passos, buscando o
ponto de equilíbrio, é um momento único, e é a prova de que

ele está crescendo, se desenvolvendo, buscando autonomia e se preparando para ganhar o mundo. Com os primeiros passos, um ciclo do desenvolvimento neurológico e psicomotor se completa e abre caminhos para
novas conquistas: o salto, a corrida, o triciclo, a bicicleta...
Geralmente, os bebês começam a andar entre o 11o e o 14o mês de vida.

Portanto, por mais que a ansiedade da família seja algo natural, é preciso
respeitar o tempo da criança, deixando ela cumprir as etapas de seu amadurecimento sem fazer comparações com outros bebês. “É como se o cérebro
fosse um quebra-cabeça. Quando nascemos, as peças estão todas lá, mas
soltas e dispersas. Aos poucos, com o passar dos meses, elas vão se juntando, e o bebê vai adquirindo habilidades”, explica Ivani Mancini, pediatra do
Fleury. “O tempo que leva para as pecinhas irem se encaixando diferencia
uma pessoa da outra. E o estímulo dado ajuda muito esse processo”, complementa. Por isso é tão importante que a criança seja acompanhada por um
pediatra – ele é o profissional que sabe avaliar o desenvolvimento do bebê
e apontar se está tudo bem, correndo no tempo certo.
É claro que esse período é permeado por ansiedade, pois são muitas
shutterstock

mudanças em curto período de tempo. Afinal, aproximadamente em um
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ano, o bebê, que tem basicamente movimentos reflexos e involuntários
quando nasce, começa a adquirir a capacidade de controlá-los, responSAÚDE EM DIA
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infância

O desenvolvimento do bebê

A partir do 9o mês: o bebê já
tem noção espacial de distância
e de profundidade, importante
para o início da marcha. Muitos
bebês passam a engatinhar a
partir desta idade.

Entre o 5o e o
6o mês de vida:

A partir do 4o mês:

ele ganha mais
equilíbrio e começa
a dar os primeiros
passos, sem ajuda.
Tombos são comuns,
mas, por causa da
pouca velocidade,
raramente provocam
machucados graves.
No início, as crianças
tendem a andar com
os pés afastados e os
braços levantados,
para obter maior
equilíbrio.

o bebê passa a
sustentar o tronco,
conseguindo
sentar-se apoiando
uma das mãos na
frente do corpo.

getty images

fotos: shutterstock

nessa fase, o bebê começa
a tentar movimentos de
rolar para os lados.

Ao completar
1 ano: nesta fase,

Veja mais sobre as fases de desenvolvimento do bebê em www.fleury.com.br

dendo aos estímulos externos. Com mais ou

Pinto, do Hospital das Clínicas da Universidade

uma altura proporcional à da criança, não costu-

de riscos, pois podem virar e provocar a queda da

menos 1 mês, ele acompanha o movimento das

de São Paulo (USP).

mam oferecer riscos de lesões graves. Além disso,

criança”, explica Ana Lúcia. As crianças devem

pessoas com os olhos. Por volta dos 2 meses, es-

Entretanto, se o bebê ficar apenas deitado no

segundo Ivani, o bebê ainda não tem velocidade

engatinhar sozinhas, arriscar os passos e levar al-

boça sorrisos. Com 3 meses, é capaz de susten-

berço, sem nenhum estímulo, ele vai adqui-

em seus movimentos, o que contribui para que-

guns tombos até, finalmente, terem êxito.

tar a cabeça e, aos 5 meses, quando ganha maior

rir todas essas habilidades mais tardiamente.

das menos traumáticas. “Os pais não precisam se

Quando o bebê atinge cerca de 1 ano e meio,

autonomia nos braços e mãos, já pega objetos e

“O estímulo pode ser feito com brincadeiras,

assustar com essas quedas. Elas fazem parte do

caminha mais firmemente e já arrisca até uns

os leva à boca. A etapa seguinte é tentar sentar,

músicas, sons e brinquedos. Não se trata de

aprendizado. Depende muito de como a mãe e o

chutes na bola. São os neurônios amadurecendo e

processo que se completa em torno dos 8 meses.

recursos científicos ou tecnológicos, mas de

pai reagem à situação. Se a criança cai e a mãe se

criando novas sinapses (nome dado à comunica-

Lá pelo 9 mês, o bebê engatinha, pois já tem

atenção, conversas, de interações com objetos,

assusta, a criança também se assusta e fica com

ção entre eles), o que possibilita que novos sinais

certa firmeza nos braços e na região dos joelhos.

sons e cores diversas”, explica Ivani.

medo”, afirma a pediatra. O importante é encarar

sejam enviados para os músculos, também em de-

a situação com naturalidade e mostrar à criança

senvolvimento. “É como se a descarga elétrica que

que cair e levantar faz parte da vida.

se transmite entre os neurônios refinasse, pouco a

0
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“Tudo isso, em média, pode levar um a dois

É importante que os pais permitam que a

meses, para mais ou para menos. É considerado

criança se movimente por si mesma, busque o

normal a criança começar a andar com até 1 ano

próprio equilíbrio, engatinhe e experimente os

O que é desaconselhável nessa fase é o uso de

pouco, a habilidade da criança; como se mais peças

e meio de idade. Por isso, os pais devem respei-

primeiros passos, mesmo que ocorram quedas.

andadores. “Crianças com andador costumam pu-

estivessem sendo gradativamente acrescentadas

tar o ritmo do seu amadurecimento”, explica a

Afinal, elas são mesmo frequentes no início des-

lar a fase do engatinhar, que é natural e importan-

ao quebra-cabeça, formando uma imagem maior,

pediatra e médica do esporte Ana Lúcia de Sá

se aprendizado, e como geralmente ocorrem em

te. Os andadores também apresentam uma série

possibilitando novos desafios”, resume Ivani.
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adolescência

Crescendo
de forma
saudável

É preciso estar atento à coluna dos filhos
durante a infância e a adolescência,
para que eles cresçam saudáveis

d

e todas as fases da vida, certamente a adolescência é
uma das mais marcantes. É nela que acontecem inúmeras mudanças físicas e psicológicas, fazendo dessa

etapa um período decisivo na formação da autoestima e da
personalidade de cada um. Mudam-se a voz, as ideias, os
gostos pessoais e, principalmente, o corpo, que estica e ganha novas formas e contornos. Mas é justamente nessa fase
que muitas vezes outro tipo de curva, com apelos bem menos
estéticos, também pode aparecer. Assim é a escoliose, uma
curvatura anormal da coluna vertebral que, dependendo do
tipo e do grau, pode levar a consequências, como dores nas
costas e mesmo deformidades ósseas, que, no entanto, se for
diagnosticada e tratada na hora certa, tem tudo para se tornar
um problema a menos para se carregar.
Estudos indicam que cerca de 4% das crianças entre 10
anos e 14 anos apresentam algum grau de escoliose. Segundo
Ricardo Nahas, ortopedista e médico do esporte do Fleury

getty images

Medicina e Saúde, essa é uma deformidade que, no adoles-
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frequência nas meninas, sendo de cinco a oito vezes mais comum nelas, apesar de os motivos para essa incidência ainda
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adolescência
serem desconhecidos pelos médicos. “O que nós fazemos é
controlar a evolução da escoliose, avaliando o tipo de curva
e interferindo com o tratamento adequado, com a ajuda de
coletes especiais que impedem que a curva progrida, além de
exercícios específicos”, explica. “Por isso, é fundamental que
pais, filhos e professores estejam sempre atentos aos sinais do
corpo e às alterações ligadas à postura”, completa.
Normalmente a escoliose aparece sem dar sinais evi-

O especialista ensina um simples teste, que pode ser feito
em casa: peça para que a criança fique em pé e incline o corpo
para a frente. Se um dos lados estiver mais alto, está dado o
sinal de alerta e recomenda-se procurar um ortopedista para
avaliar e fazer um diagnóstico final, com auxílio de exames de
diagnóstico por imagem, como radiografias. É ele também que
deverá indicar o melhor tratamento de acordo com o tipo de
curvatura, tamanho, idade e crescimento do adolescente. Nos

dentes e, ao contrário do que muita gente imagina, não

casos mais leves e até com grau moderado, o realinhamento

está ligada a fatores externos, como o carregamento de

da coluna pode ser feito com o uso de coletes, exercícios de

peso, a prática de atividade física ou o modo de dormir

Reeducação Postural Global (RPG), sessões de fisioterapia ou

ou sentar. “Apesar dos numerosos estudos sobre escoliose

aulas de natação. Já nos casos mais graves, deverão ser anali-

na adolescência, sua causa permanece obscura em cerca

sadas as condições clínicas da pessoa, para a realização de ci-

de 80% dos casos. No entanto, há um papel importante da hereditariedade e dos fatores genéticos”, afirma o
ortopedista Eduardo Puertas, da Universidade Federal
de São Paulo (Unifesp). Além das condições genéticas,
há diversos outros fatores que podem levar à escoliose.
“Ela pode ser causada por alterações nos tecidos da coluna e no sistema nervoso central, pode estar relacionada a variações hormonais que ocorrem na adolescência, ao crescimento assimétrico do corpo, como uma
perna mais curta que a outra, e também a desbalanços
musculares, entre outros fatores”, explica.

Olhe com atenção

rurgias corretivas. O importante é que para cada paciente há
uma indicação específica de tratamento, que pode ser dada
apenas pelo médico especialista.
A escoliose é um desvio de postura que afeta não só a saúde, mas também o lado emocional dos adolescentes. Muitas vezes seu tratamento exige uma readaptação da própria
imagem e da rotina, com a utilização de equipamentos ortopédicos. Tratar o problema durante a fase de crescimento,
submetendo a coluna ao tratamento mais indicado, pode ser
fundamental para evitar consequências mais sérias e permanentes em longo prazo, como grandes deformidades ósseas.
Por isso, é importante ficar sempre de olho nas crianças, para
que o crescimento aconteça de forma tranquila e saudável.

É fundamental o diagnóstico precoce e o início do tratamento o quanto antes. “Não há uma fórmula para prevenir o surgimento da escoliose do adolescente. Devemos,
sim, realizar o diagnóstico o mais precocemente possível, por meio de exame físico de triagem nas escolas,
para posteriores orientações de tratamento que evitem
a piora da deformidade”, explica Puertas. A vantagem
para pais, familiares e professores é que o primeiro passo para identificar a deformidade está na simples observação: um adolescente que aparentemente apresenta um
ombro ou lado do bumbum mais alto que o outro, que
fique com a roupa caindo de um dos lados do corpo ou
com as barras de calças parecendo de tamanhos diferentes merece uma atenção especial.
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Entenda a coluna
[]A
 coluna vertebral é formada pela superposição de uma série

de ossos isolados denominados vértebras. Na parte de cima,
ela é ligada ao osso occipital (crânio), na parte de baixo, ao
osso do quadril.
[]A
 coluna vertebral é dividida em quatro regiões: cervical, torácica,

lombar e sacrococcígea. São sete vértebras cervicais, 12 torácicas,
cinco lombares, cinco sacrais e cerca de quatro coccígeas. Quando
olhada de lado, a coluna tem várias curvaturas, consideradas
normais – se ela fosse totalmente reta, nós não conseguiríamos
parar em pé. De uma visão anterior ou posterior, a coluna não tem
curvaturas – e, quando ocorre, é chamada de escoliose.
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A alteração mais comum do labirinto, a vertigem posicional
paroxística benigna, ocorre mais frequentemente entre as
mulheres. A boa notícia é que o tratamento é simples

q

uando somos tomados por fortes sen-

rações hormonais pelas quais passam as mulheres

timentos ou quando existe qualquer

todos os meses. “Normalmente as crises acontecem

alteração dos sistemas envolvidos na

na hora de se deitar, de se levantar, de virar na cama

manutenção de nosso equilíbrio cor-

ou quando a cabeça é inclinada para trás, ao olhar

poral, pode ocorrer a sensação de que o

para cima”, explica o otorrinolaringologista Arthur

mundo gira ao nosso redor, que os objetos ganham

Castilho, da Universidade Estadual de Campinas

movimento e que o chão, antes tão estável, começa a

(Unicamp). No entanto, ele esclarece que, por mais

tremer. É como se o equilíbrio fosse embora: a cabe-

desconfortável que esse tipo de vertigem seja, ela

ça fica confusa e uma sensação de fraqueza se apode-

tem uma característica benigna e é facilmente diag-

ra do corpo. Em alguns casos, a zonzeira desaparece

nosticada pelo especialista. O tratamento compre-

tão rápido quanto costuma surgir. O quadro tem um

ende manobras de reposicionamento, e os medica-

nome complexo e um tratamento, grande maioria

mentos são usados somente em casos específicos.

das vezes, simples. Trata-se da vertigem posicional

Ao se deparar com um quadro de vertigem e,

paroxística benigna (VPPB) e caracteriza-se por crise

antes mesmo de começar o tratamento, o médico

vertiginosa súbita e intensa, desencadeada por um

deve iniciar a investigação, ou seja, deve avaliar to-

movimento da cabeça e que geralmente dura de se-

das as causas. E ela pode ocorrer por vários fatores,

gundos a minutos. Essa alteração, que faz “perder o

que vão desde transtornos hormonais, alterações

chão”, é a mais frequente causa de vertigem na po-

do metabolismo do açúcar – como o diabetes e

pulação, sendo responsável por até 30% dos casos.

a intolerância à glicose – ou alterações do meta-

Ela foi descrita pela primeira vez em 1921 por um

bolismo do colesterol e triglicérides, até traumas,

médico austríaco, responsável pela descoberta dos

imobilidade e doenças próprias da orelha. Existem

mecanismos estruturais e de funcionamento do sis-

várias manobras de reposicionamento indicadas

tema vestibular (labirinto). Foi ele quem entendeu

para tratar a VPPB, que são movimentos que o es-

melhor o funcionamento dos canais da orelha inter-

pecialista ensina a pessoa a fazer.

na, que ajudam a manter a postura e o equilíbrio, e o

Como em outras condições relacionadas às altera-

que acontece com eles quando são perturbados pela

ções do equilíbrio corporal, é importante compreen-

entrada de pequenos cálculos de carbonato de cálcio

der como a crise é desencadeada, seus fatores agra-

– causa da VPPB. “Ela pode aparecer em qualquer

vantes e procurar ter uma atitude positiva quando

idade, mas a chance aumenta a partir dos 50 anos”,

ela ocorre. É importante não entrar em pânico, espe-

diz Adriana Chaves, otorrinolaringologista do Fleury.

rar até que os sintomas diminuam e, posteriormente,

Não se sabe exatamente o motivo disso, mas a

procurar a orientação de um otorrinolaringologista

ocorrência é maior em mulheres. Há, em média, 1,6

– de preferência, um otoneurologista. Seguir estas

caso no sexo feminino para 1 no sexo masculino.

dicas pode fazer a diferença naqueles momentos em

Uma das hipóteses para isso, mas ainda não com-

que a vertigem, assim como o mais arrebatador dos

pletamente comprovada pela Ciência, está nas alte-

sentimentos, aparece intensa e repentinamente.
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Para as causas orgânicas, a medicina dispõe atual-

geração em geração podem prevenir e

mente de diversos tratamentos eficazes para devol-

combater problemas que afetam não só

ver a vida sexual aos casais. Após uma boa conversa

o organismo, mas também o cotidiano e

e exame físico, o médico solicita os níveis hormo-

a qualidade de vida de homens e mulheres. Um dos

nais do paciente – homens com baixa quantidade

mais importantes – e que vale para a vida toda – é:

de testosterona podem ter dificuldades de ereção.

quando necessário, sempre procure ajuda médica.

“Se for esse o caso, é feita a reposição hormonal, e o

Mesmo assim, ainda existe uma situação específica

problema é resolvido. Caso contrário, o início do tra-

que, apesar de tratamentos cada vez mais eficientes,

tamento é feito com medicamentos vasodilatadores,

normalmente se transforma em um grande tabu,

como sildenafil e outros do gênero, já disponíveis

seja por falta de conhecimento, inibição, seja por

no mercado”, afirma o urologista Adalberto Andrio-

preconceito. Trata-se da disfunção erétil (DE), pro-

lo Junior, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

blema que pode atingir homens de todas as idades.

Ter hábitos saudáveis influencia todos os aspectos
da vida, inclusive a atividade sexual. Se algo não vai bem,
é preciso procurar um especialista

Podcast: para saber mais sobre este assunto, acesse www.fleury.com.br e ouça o podcast sobre disfunção erétil

nsinamentos simples que passam de

A grande ressalva dos medicamentos vasodila-

Na definição médica, disfunção erétil é a incapaci-

tadores está no uso concomitante de alguns me-

dade de apresentar uma ereção que permita manter

dicamentos para problemas cardíacos. Portanto, é

uma relação sexual. O problema é constatado quan-

importante ressaltar que homens com problemas

do essa situação se mantém por algum tempo, pelo

do coração ou hipertensão arterial só devem utilizar

menos alguns meses. Ou seja, se aconteceu uma úni-

esse recurso se receitado pelo especialista. Quando

ca vez, pode ter sido desencadeado por fatores como

não há uma resposta imediata à primeira linha de

cansaço ou ansiedade. “Ejaculação precoce também

tratamento, os médicos podem recorrer às injeções

não é sinônimo de disfunção erétil, um engano co-

penianas. Sob a orientação do médico, o próprio pa-

mum a muitos homens”, explica o urologista José

ciente aplica a injeção, que deve ser utilizada antes

Carlos Truzzi, da Universidade Federal de São Paulo

da relação sexual. Ainda existem outras opções,

(Unifesp) e chefe do setor de Urologia do Fleury.

como a de um dispositivo que provoca a dilatação

É preciso entender que as causas da disfunção

vascular do pênis por meio do bombeamento de ar,

erétil podem ser orgânicas ou psicogênicas. “A ori-

além daquela que envolve um procedimento cirúrgi-

gem orgânica está ligada a problemas como diabetes,

co, o implante de prótese peniana.

hipertensão, alterações neurológicas, cirurgia para

Ainda que a disfunção erétil, hoje, tenha uma

tratamento do câncer de próstata ou outras cirurgias

série de tratamentos eficazes, existem alguns

na região pélvica. Já a psicogênica ocorre quando não

cuidados com a saúde em geral que podem ajudar

há nenhuma alteração física, podendo ser fruto de

a sua prevenção, como manter uma boa alimen-

traumas de relacionamento, como uma separação,

tação, praticar atividades físicas regulares e con-

por exemplo. Para essas causas, a melhor indicação

trolar os níveis de colesterol e triglicérides, além

de tratamento é o acompanhamento psicológico”,

da pressão arterial. Mas, independentemente de

afirma Truzzi. Mas os tratamentos podem ser feitos

qualquer coisa, antes de tudo é fundamental pro-

juntos, como exemplifica a seguir: “No caso de pa-

curar um médico para que ele verifique a saú-

cientes hipertensos que encontrem dificuldades na

de do homem, investigue a causa e comece um

ereção por efeito colateral da medicação e, por isso,

tratamento individualizado. Assim, é possível

enfrentam problemas psicológicos, são indicadas

garantir noites tranquilas e, de preferência, com

ambas as condutas”, orienta o médico.

relações saudáveis e seguras.
SAÚDE EM DIA

35

maturidade

em busca do

corbis

Ao chegar à maturidade,
o equilíbrio pode se
transformar. E isso não
é só uma questão física
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om o passar dos anos, homens e
mulheres ficam mais experientes e
sábios. Vividos, sabem dosar melhor
as emoções e apresentam um equilíbrio mental muitas vezes invejado por pessoas
mais jovens. Tudo isso é fruto da vivência e
da história de cada pessoa. Todavia o passar

Para evitar as quedas,
é preciso manter não só
o corpo, mas também a
mente ativa, desenvolvendo
a memória e a atenção

getty images

maturidade

dos anos traz consigo reflexos no corpo. “Ah,
se eu soubesse disso quando tinha 20 anos!” é

E esses cuidados vão além dos aspectos am-

uma frase que guarda justamente essa contra-

bientais e das limitações físicas. Com o tempo, é

dição entre o desejo de um corpo mais jovem

natural que ocorra uma redução da capacidade de

e o da experiência, que só o tempo traz. Então,

atenção, seja para realizar duas atividades simul-

aceitar a idade e tomar cuidados para ter uma

taneamente, como andar e observar a mudança

vida mais saudável pode diminuir um pouco a

do farol quando estão atravessando a rua, seja

distância entre esses dois polos.

na atenção seletiva, como ouvir várias amigas

O risco de quedas aumenta com a chegada da

falando ao mesmo tempo em uma caminhada

idade, e elas podem passar a ser mais recorrentes.

e ainda ter que prestar atenção nos buracos no

Isso pode comprometer a autonomia de pessoas

asfalto ou nas ondulações do terreno do parque,

que, até então, tinham uma vida independente. A

explica Gislaine Gil, neuropsicóloga do Check-up

explicação para isso é complexa e envolve, tam-

do Fleury. Por isso mesmo é fundamental man-

bém, transformações naturais nos músculos e nos

ter o cérebro ativo, participando de atividades

ossos ao longo do tempo. No entanto, se houver al-

que estimulem todas as funções da atenção, a

guns cuidados, é possível conviver com esse pro-

rapidez nas ações motoras e o planejamento das

cesso natural do organismo. “O importante para

tarefas diárias, que podem ser desenvolvidas

prevenir as quedas e suas complicações é tentar

com profissionais especializados na área de rea-

controlar os riscos e analisar o comportamento da

bilitação cognitiva e fisioterápica.

pessoa. Qualquer deficiência na visão, no sistema

Alguns exemplos simples são ler ouvindo mú-

auditivo, na integridade dos músculos e dos ossos

sica, cozinhar conversando com outra pessoa ou

pode fazer com que o organismo não apresente um

falar ao telefone enquanto escreve. São exercícios

bom desempenho, tanto parado quanto na hora da

fáceis de ser colocados em prática e que podem

caminhada, comprometendo todo o equilíbrio”,

trazer um cotidiano mais saudável e equilibrado

explica Alexandre Silva, fisioterapeuta do Fleury.

para todos. “É fundamental buscar o envelhecimento saudável, e isso significa se manter ativo
física e intelectualmente, engajar-se socialmente
em atividades, manter uma boa rede de relacionamentos, ter otimismo, ser positivo e ter controle sobre a própria vida”, afirma a fisioterapeuta Monica Perracini, coordenadora do Curso de
Especialização em Fisioterapia Gerontológica da
Universidade Cidade de São Paulo.

38

SAÚDE EM DIA

SAÚDE EM DIA

39

empresas

Atenção à

postura
No mundo moderno, a
maioria das pessoas passa
mais tempo no escritório do
que em casa. Para evitar dor
nas costas, basta lembrar da
coluna no dia a dia

Movimentos repetitivos, trabalhos que envolvam carregar peso, inclinar e realizar o movimento de torção da coluna e se manter prolongadamente em posições estáticas favorecem
o aparecimento da lombalgia mecânica crônica,
que é um tipo comum de dor nas costas. “Se não

Alongue-se!

existe um bom apoio para a coluna, a sobrecarga

Embora o diagnóstico da causa exata da lom-

de peso concentrada nessa região se transforma

balgia não seja simples, esse é um problema que

em dor”, explica Rodrigo Evers, educador físi-

tem solução. Alguns cuidados diários, como usar

co do Fleury. Nesses casos, mesmo a lombalgia

calçado com salto baixo e que absorva bem o im-

não se caracterizando como uma doença, pode

pacto do peso corporal, fazer alongamentos e ter

provocar fortes dores, que podem impossibili-

postura adequada, principalmente para levantar

tar a pessoa de realizar atividades como dirigir,

cargas pesadas, podem evitar as dores nas costas.

sentar e até mesmo andar. “A lombalgia, além

“Existe também o recurso da ginástica laboral,

de ser um problema de saúde para o indivíduo, é

mas a empresa precisa inserir isso no dia a dia do

também para a empresa, porque ela tem um im-

funcionário, criando uma cultura de alongamen-

pacto econômico na cadeia produtiva, já que os

to, e não oferecendo isso apenas em um peque-

afastamentos, por causa desse tipo de dor nas

no momento do dia”, afirma Silva. Para Evers, os

costas, podem acontecer por tempo indetermi-

exercícios devem fazer parte da rotina. “Reali-

nado”, afirma Silva.

zar uma atividade física deveria ser tão essencial

qualidade de vida sempre é essen-

quanto as horas de sono durante a noite ou ter a

cial e, se for considerado o tempo que

mesma importância de uma refeição”, ressalta.

grande parte das pessoas passa, hoje,

São raros os casos de lombalgia que necessitam

na empresa onde trabalha, aumenta

de cuidados invasivos. “A cirurgia da coluna ver-

muito o impacto das condições proporcionadas

tebral, por exemplo, deve ser considerada um tra-

para seu conforto físico. Isso, obviamente, sem
esquecer a necessidade do empenho de cada um
em desfrutar, da melhor maneira possível, uma
boa postura corporal.
O ritmo acelerado do dia a dia e a ampliação
da jornada de produção acabaram por estabelecer
uma estreita relação entre trabalho e determina-

Para um cotidiano
saudável no trabalho
[ ] Realize atividades físicas com regularidade.
[ ] Utilize uma parte da sua hora de almoço para
[]

dos tipos de problemas de saúde. Entre eles, um
dos mais comuns é a lombalgia, que atinge cerca
de 80% da população mundial. “É uma dor na coluna bastante complexa e que pode ser provocada por inúmeros fatores, que vão desde questões

[]
[]
[]

fazer uma pequena caminhada.
Realize exercícios que não comprometam a
dinâmica do seu trabalho, como alongamento
de braços, pernas e pescoço.
Evite ficar muito tempo em uma mesma posição.
Use um bom calçado – de preferência, que
absorva o impacto do peso corporal.
Sente-se com a postura ereta, em uma cadeira
que se adapte às suas necessidades no trabalho.

tamento de exceção, salvo situações relacionadas
a acometimentos neurológicos, tumores e infecções”, explica Jamil Natour, professor livre-docente da disciplina de Reumatologia da Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp). Natour recomenda,
ainda, muito cuidado com os medicamentos que
ajudam a diminuir a dor. Eles só devem ser tomados com prescrição médica. “O uso de anti-inflamatórios e corticosteroides, sem acompanhamento médico, pode trazer problemas ainda maiores
para a saúde da pessoa”, completa.

posturais até emocionais, como as relacionadas
ao estresse”, explica Pablius Staduto Braga Silva,
médico do esporte do Fleury Medicina e Saúde.
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sustentabilidade

sustentabilidade
no Fleury

“t

Para ter uma vida saudável,
é importante viver em um
ambiente sustentável. É nisso
que o Fleury acredita
rabalhar em prol da saúde de cada pessoa sem descuidar do espaço
que a rodeia.” Esta é a filosofia do Fleury Medicina e Saúde, e isso se
aplica a todas as ações da empresa, tanto voltadas para clientes e funcionários quanto a outros públicos. “Procuramos manter o equilíbrio

entre os aspectos econômicos, ambientais e sociais em nossas ações”, afirma
Daniel Périgo, gerente de Sustentabilidade do Fleury.
No início dos anos 1990, enquanto as discussões sobre sustentabilidade empresarial ainda eram pouco abordadas no Brasil, o Fleury já implementava seus
primeiros projetos na área. “A necessidade de termos cuidados especiais com
o descarte de resíduos químicos e infectantes gerados nas rotinas de análises

clínicas foi o principal motivador para desenvolvermos um programa de gerenciamento
responsável por esses materiais”, conta Périgo.
Em paralelo também foi implementada a coleta
seletiva interna, para que todos os funcionários
pudessem separar os materiais passíveis de reciclagem, tais como papéis, plásticos e vidros.
O desenvolvimento desse programa resultou, em 2006, no licenciamento ambiental do
sistema interno de tratamento dos resíduos
potencialmente infectantes gerados na sede
técnico-administrativa da empresa. Emitida pela Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo (Cetesb), a licença consagra o Fleury
como um dos pioneiros na área. “Esse processo possibilita o descarte dos resíduos tratados
diretamente como lixo comum, sem risco de

Dimensão social
Em 2003, com a criação do Instituto
Fleury, as ações sociais desenvolvidas pela
empresa ganharam novas dimensões. Mais
recentemente, o projeto Reciclando Sonhos,
realizado em parceria com a Cia. de Dança
Cisne Negro e com o Centro Assistencial
Cruz de Malta, leva aulas de dança, música,
teatro, moda, cenografia, cidadania e saúde
a jovens menos favorecidos do bairro do
Jabaquara, zona sul de São Paulo. Além
disso, no programa GestAção, o Fleury
também atende gestantes do bairro,
doando exames e levando informações
sobre pré-natal e cuidados com os bebês.
“Ao trabalharmos com as necessidades da
comunidade local, procuramos demonstrar
a importância de desenvolver ações que
contribuam para a melhoria da sociedade
como um todo”, diz Périgo.

contaminação ao solo ou às águas”, afirma.

Unidade verde
e consciência social
O Fleury também conta com uma unidade
sustentável, a Rochaverá-Morumbi, construída seguindo os requisitos da certificação Leadership in Energy and Environmental
Design (Leed), estabelecidos pelo U.S. Green

Crianças e
adolescentes
têm aulas de
música no
Jabaquara, em
São Paulo

Building Council, entidade americana sem
fins lucrativos que tem como objetivo estabelecer normas para a construção de edificações sustentáveis. Desde a concepção até a
obra, tudo foi projetado pensando no menor
impacto possível ao meio ambiente. Na unidade, só foram utilizadas madeiras certificashutterstock

das, e grandes vidraças permitem a entrada
fotos: ricardo correa

de luz natural, o que traz economia de energia e torna o ambiente muito mais acolhedor.
“A partir dessa experiência, a ideia é utilizar
as melhores soluções na construção de outras unidades”, conta Périgo.
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espaço Fleury
a s ú lt i m a s nov i da de s e m saú de e e x a m e s

Colorindo a sua vida

Na Unidade
Itaim, a
exposição
“Colorindo
a vida” é um
convite à
reflexão sobre
a vida e como
anda a sua
saúde

diz o ditado que só há corpo são se a mente
> Já
é sã.
E é por acreditar nisso que o Fleury decidiu oferecer a seus clientes

não só serviços voltados para a saúde do corpo. A Unidade Itaim abrigará,
pelos próximos meses, a exposição temática “Colorindo a vida: respire as
cores, inspire sorrisos”. Nos pavimentos do prédio destinados ao atendimento,
estarão dispostas instalações interativas – como quadros luminosos, caixas
fotos: Edu Feijó

sonoras e uma mesa dotada com sensores de presença – que lançam um

44

olhar bem-humorado e lúdico sobre o cotidiano. “A ideia é que, no final da
visita, as pessoas consigam repensar os cuidados com sua saúde física e
mental”, afirma Adriana Seixas Braga, diretora de Marketing do Fleury.
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espaço Fleury
Portal Minha Saúde

Fleury no Twitter

Para o Fleury, o bem-estar e a saúde de seus clientes estão
sempre em primeiro lugar. Pensando nisso, foi lançado o portal
“Minha Saúde” (https://gestaodesaude.fleury.com.br),
direcionado aos participantes do programa de Gestão de
Doenças Crônicas. O serviço é oferecido para operadoras de
planos de saúde e empresas que disponibilizam o benefício
para seus funcionários. Além do apoio de equipes de
enfermagem – que estimulam a adoção de hábitos saudáveis
e a adesão aos tratamentos terapêuticos recomendados
pelos médicos desses pacientes–, a ferramenta ajuda cada
participante a gerenciar a própria saúde, uma vez que seu
cadastro contará com informações que vão desde a última
consulta médica até os exames realizados.

Ressonância
magnética: agora,
também de noite

O Fleury Medicina e Saúde oferece, pela
primeira vez, o serviço de ressonância
magnética à noite para seus clientes. “Em
São Paulo, os clientes pediam para fazer
exames no período noturno, já que este é o
único horário livre e disponível para muita
gente”, conta Patrícia Fischetti Giovanini,
coordenadora de Gestão de Produtos de
Medicina Diagnóstica do Fleury. O exame
pode ser feito na unidade Paraíso, sempre
na madrugada de terça para quarta-feira e
de sexta-feira para sábado. E o cliente que
faz exames à noite continua contando com
toda a comodidade que o Fleury oferece
no período diurno: serviço de manobristas,
segurança e café. O agendamento do exame
deve ser realizado até as 12 horas do dia
anterior à ressonância – por exemplo, para
realizar o procedimento na madrugada de
sábado (a partir da meia- noite de sexta),
você deve agendá-lo até o meio-dia da
sexta. Para mais informações, acesse
nosso site ou entre em contato com a
Central de Atendimento.

O Fleury está no Twitter, rede social da internet que funciona como uma espécie
de microblog. No endereço http://twitter.com/fleury_online, você pode

Alto padrão
de qualidade

acompanhar as últimas novidades da empresa, bem como informações sobre
serviços, consultas e exames e dicas sobre saúde e bem-estar. Além disso, os
clientes podem enviar mensagens pessoais, com textos de até 140 caracteres,
sobre saúde e até dúvidas sobre assuntos relacionados. É possível visualizar as
atualizações de qualquer pessoa inscrita no serviço.

O Fleury recebeu o Selo
Paulista da Diversidade do
Governo do Estado de São
Paulo. A premiação é uma
iniciativa para reconhecer
organizações públicas, privadas
e da sociedade civil que se
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comprometem com programas,
projetos e ações de valorização
da diversidade no mercado de
trabalho. “Como uma empresa
de saúde e que zela pela vida,
a diversidade está no DNA do
Fleury”, destaca a diretora

executiva de Pessoas do Fleury,
Maria Lúcia Ferraz. “Por isso,
nos tornamos uma empresa
verdadeiramente humanizada,
tanto para os colaboradores
como para os nossos clientes e a
comunidade”, completa.

getty images

Fleury acredita na diversidade

O Fleury Medicina e Saúde conquistou
a recertificação do College of American
Pathologists (CAP), o mais importante selo de
reconhecimento de qualidade internacional
em análises clínicas e patologia do mundo.
“Esse é um reconhecimento expressivo ao
alto padrão de serviços que o Fleury pratica
há mais de 80 anos, com o desenvolvimento
de processos de qualidade baseado em
profissionais extremamente qualificados e
em tecnologia de última geração”, afirma
a diretora executiva do Fleury, Vivien
Navarro Rosso. Vivien acredita, ainda, que o
reconhecimento deva contribuir para uma
exposição ainda maior dos serviços do Fleury
a clientes internacionais, como hospitais,
laboratórios e a indústria farmacêutica.
SAÚDE EM DIA
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espaço Fleury

Levar informação de qualidade a seus clientes é um dos

Para uma
gestação
tranquila

compromissos do Fleury. Para isso, o Fleury oferece

muito e vem garantindo às mães

Conhecimento
para o bem-estar
shutterstock

A medicina diagnóstica evoluiu

quinzenalmente palestras gratuitas, ministradas pelos seus
médicos e especialistas. Cada palestra tem duração de 1 hora,
e os temas são variados, abordando sempre questões de saúde

e aos bebês um futuro cada vez
mais tranquilo. O Fleury oferece
às suas clientes um exame novo,

Exame para
detecção de
gripe suína

chamado fibronectina fetal em

O Fleury Medicina e Saúde foi a primeira

a mulheres com sintomas de

empresa de medicina diagnóstica

contração, gestação múltipla ou

estacionamento é gratuito. Mais informações sobre as palestras

privada a ser credenciada pela

gemelar, ou que já tenham tido parto

e temas podem ser encontradas no site do Fleury.

Secretaria de Saúde do Estado de

prematuro anterior”, explica Mario

São Paulo para realizar o exame de

Henrique B. Carvalho, ginecologista

diagnóstico do vírus Influenza A/H1N1,

e obstetra do Fleury. O exame poderá

causador da gripe suína. No entanto, o

ser realizado em gestantes entre 22

Ministério da Saúde estabeleceu que

e 36 semanas nas unidades Paraíso

Para isso, basta se inscrever para os eventos com 20 dias de
antecedência. As inscrições podem ser feitas no site do Fleury,
pela Central de Atendimento ou pessoalmente nas unidades
Higienópolis ou Paraíso, onde são realizadas as palestras. O

somente gestantes e crianças de até
2 anos de idade devem se submeter ao

secreção vaginal, que consegue
predizer a probabilidade de um parto
prematuro. “A análise diagnóstica
é destinada, especialmente,

shutterstock

e qualidade de vida. Clientes e não clientes podem participar.

e Villa Lobos, com exceção dos
domingos e feriados.

exame. “Essa doença é especialmente
grave nesses dois grupos. Por isso,
rapidamente”, explica Celso Granato,

Pesquisa e inovação no Fleury

infectologista do Fleury. Para as demais

A inovação faz parte da rotina do Fleury Medicina e Saúde. E, acreditando nessa premissa, a empresa captou na

para eles, o diagnóstico precisa ser feito

pessoas, não há necessidade de
confirmação da doença para que se faça
um tratamento, já que este é um vírus de

R$ 7,1 milhões para financiar pesquisas e desenvolvimento

gripe semelhante ao da gripe comum e

de produtos e novas metodologias na área da saúde. O montante é proveniente do programa Finep Inova

tem basicamente o mesmo tratamento.

Brasil, destinado a incrementar atividades de inovação em empresas privadas do país. “A obtenção dos

Na rede privada, o Fleury faz o exame em

corbis

pacientes dos hospitais Sírio-Libanês,

48

SAÚDE EM DIA

Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), órgão vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia,

recursos reafirma o comprometimento da organização no desenvolvimento contínuo de projetos de pesquisa

Santa Catarina, Sabará, Samaritano e

e desenvolvimento, um dos diferenciais do Fleury”, afirma a gerente de Pesquisa e Desenvolvimento, Jeane

Oswaldo Cruz. O teste não é oferecido

Tsutsui. Com esse novo investimento, o Fleury prevê lançamento de

nas unidades de atendimento.

e serviços em 2010.

100 novos produtos
SAÚDE EM DIA
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Unidade Braz Leme
Av. Braz Leme, 1.802 – Santana
* Acesso pela ponte Casa Verde
* Sentido bairro-centro: lado direito

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

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
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

