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horas no
seu organismo
Ao se conhecer e entender seu próprio
relógio biológico, você consegue melhorar,
e muito, sua qualidade de vida

Crescer e amadurecer É preciso ficar atento às mudanças
que ocorrem na adolescência

editorial

A sua saúde e o

meio ambiente

Q
anúncio

uando pensamos em saúde, sempre nos preocupamos com o funcionamento do nosso organismo. Isso é fundamental para ter uma boa qualidade de vida. Mas olhar o que está ao nosso redor
também é importante. Você já se perguntou quanto o meio
ambiente influencia sua vida? Como a cidade em que você
vive mexe com a sua saúde? Para responder a essas e outras
perguntas, ouvimos o arquiteto e urbanista Renato Cymbalista. “O ambiente urbano influencia muito mais a vida
das pessoas do que a gente imagina. Uma cidade boa produz
efeitos sobre a própria saúde”, afirma ele.
Cymbalista sugere o uso de meios de transporte limpos,
como a bicicleta, tema que discutimos nas páginas 26 a 29.
Além de não poluir e ser uma ótima alternativa ao trânsito
engarrafado das grandes cidades, andar de bicicleta é um
dos exercícios mais completos que existem. Mas o meio
de transporte que usamos é apenas um dos comportamentos que podem ajudar a melhorar nossa saúde e a de nossa
cidade. Bons exemplos são tirar da tomada aparelhos que
ficam em stand-by, reciclar lixo, trocar o copo de plástico
por uma caneca e usar ao máximo a luz do sol para iluminar um ambiente. “O importante é a reflexão sobre cada
ato do dia-a-dia a fim de encontrar saídas inteligentes e
sustentáveis para os problemas”, afirma Daniel Marques
Périgo, gerente de Sustentabilidade do Fleury.
Reflexão sobre o cotidiano é o que sugerimos a você
com a nossa reportagem de capa, sobre Cronobiologia,
um ramo da ciência que estuda a relação entre o funcionamento do nosso organismo e os horários do dia. Ao se
conhecer melhor, você pode ter uma vida mais prazerosa.
Em um mundo no qual não se pode mais perder tempo,
é importante saber como o relógio biológico influencia
sua força, velocidade, energia, coordenação, capacidade de
atenção, concentração e criatividade.
Boa leitura!
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Dicas e novidades de saúde e bem-estar para você

Formatos, texturas, sabores

Uma alimentação saudável é composta também
por frutas, e existem muitas maneiras de consumilas. Mas é preciso estar atento: a quantidade de
vitaminas e nutrientes muda conforme o processo
pelo qual uma fruta passa. Basta cortar, descascar
ou bater no liquidificador para ocorrerem perdas. O
suco natural, por exemplo, deve ser consumido no
máximo 15 minutos após o preparo. “Caso isso não
seja possível, ele deve ser deixado em geladeira e
de preferência em uma jarra escura, já que algumas
vitaminas são fotossensíveis. Quanto mais tempo
demorar, mais perda de nutrientes ocorrerá”, afirma
a nutricionista Karin Sedo Sarkis, do Fleury. O suco
industrializado também perde vitaminas, que são,
porém, agregadas novamente durante o processo.
A polpa congelada é uma boa opção, pois preserva
bem mais os nutrientes do que o congelamento
puro e simples do suco. Frutas em saladas também
devem ser consumidas imediatamente, pois o
contato com o ar provoca oxidação. Preste atenção
ao comer frutas desidratadas e em calda. “Todo
processo que passa por aquecimento provoca
perda de vitaminas, além de concentração de
calorias, caso seja agregado açúcar durante
o preparo, como na produção de geléias e
compotas”, alerta Karin. Nas frutas liofilizadas, cujo
processo de secagem envolve baixas temperaturas
e pressão, ocorre pouca perda de nutrientes,
mas, em compensação, concentra muitas calorias.

Fique
de olho!

> O colírio fica esquecido

por

tempos no armário até que, um belo dia, uma

irritação nos olhos aparece. Para aplacar o incômodo,
a solução nos olhos, como costuma fazer. Esse hábito
simples pode causar sérios problemas. Em vez de aliviar
os sintomas, o mau uso do colírio pode desencadear
desde problemas como dilatação da pupila e perda

fotos: shut terstock

você simplesmente abre a portinha do armário e aplica

temporária da visão de perto até doenças como glaucoma
e catarata. “Existem mais de 50 tipos de colírios no

Fique atento

Dicas

mercado brasileiro. Apenas de lágrima artificial são mais de

100 gramas de abacaxi in natura = 58 calorias
100 gramas de abacaxi em calda = 122 calorias
100 gramas de abacaxi desidratado = 150 calorias
100 gramas de abacaxi liofilizado = 345 calorias

O consumo diário ideal de frutas é de três a cinco
porções. Pode ser uma maçã, uma pêra, uma ameixa,
uma fatia de melão ou mamão. Um suco de laranja,
por exemplo, corresponde a três porções.

20 opções”, diz Márgara Johanson, oftalmologista do Fleury.
Dentre os exemplos de automedicação equivocada, ela cita
o uso de colírio antiinflamatório ou aqueles que clareiam o olho
imediatamente. “Os colírios com corticóides podem provocar
aumento da pressão intra-ocular e até mesmo levar ao glaucoma”,
adverte. Tempo seco, ar condicionado e poluição aumentam a
sensibilidade e os casos de irritação e olho seco. A dica da especialista
para quem quiser “limpar” os olhos ou aliviar uma irritação é lavar

Etimologia médica

A maior palavra da língua portuguesa é um termo médico:

abundantemente os olhos com água e soro fisiológico e buscar orientação

Pneumoultramicroscopicossilicovulcanoconiótico

de um especialista o mais rápido possível.

= alguém que adoeceu por aspirar cinzas de um vulcão
Fonte: Guinness Book
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Mantendo a postura

Rodízio de atividades

Em qualquer fase da vida escolar, uma questão que preocupa
os pais é o uso das mochilas. Saber como usá-las e o quanto
as crianças podem carregar de peso é fundamental para manter
o corpo saudável. Estudo feito pela Faculdade de Medicina da
USP com 99 estudantes da uma escola particular de São Paulo
mostrou que a melhor forma de corrigir a postura das crianças
em idade escolar é orientar alunos, pais e professores. O uso
incorreto pode provocar dores musculares e problemas de
coluna. “O peso das mochilas nunca deve ser superior a 10% do
peso do corpo da criança”, afirma o radiologista especializado na
anatomia musculoesquelética Flávio Albertotti, do Fleury.

Uma nova diretriz do American College of Sports Medicine (ACSM) atesta que,
quanto mais exercícios uma pessoa faz, melhor é sua saúde. Isso já era de
conhecimento público. Mas, agora, os especialistas americanos afirmam que a
atividade física precisa ser feita praticamente todos os dias, com a alternância
entre exercícios aeróbicos (correr, andar) e atividades de fortalecimento muscular.
Com esse rodízio de atividades, eles alegam que a qualidade de vida aumenta
muito e o organismo fica mais protegido contra doenças cardiovasculares,
diabetes tipo 2, osteoporose, obesidade, câncer de cólon e de mama, ansiedade
e depressão. “Mas as pessoas não devem começar a se exercitar dessa

Algumas dicas do especialista também
ajudam a acabar com o problema

do Programa de Promoção da Saúde do Fleury. Então, antes de começar, é

 L
 eve somente o necessário. Quando houver
excesso de peso, distribua o material numa
segunda bolsa, de mão;
Use sempre as duas alças da mochila, sendo uma em
cada ombro. A bolsa deve estar justa e no meio das
costas, encostada e sem folga;
 Os materiais mais pesados devem ser colocados
na parte da mochila que fica em contato com as
costas. Com o peso mais próximo do centro de
gravidade, é mais fácil manter o equilíbrio. Livros e
outros materiais não devem ficar soltos na bolsa,
provocando movimentos de desequilíbrio;
 O fundo da mochila deve estar na região lombar (parte
inferior das costas) da criança;
 Mochilas de rodinha são uma ótima opção. Neste caso,
o ideal é que a alça de metal fique na altura da cintura, de
forma que a criança não precise se abaixar para puxá-la.
Suas costas devem estar retas ao puxar a mochila.

importante procurar um especialista e fazer uma avaliação física.

Trocas inteligentes

salada de
rúcula: 5 ramos
tomate seco: 3 unidades
nozes: 3 unidades
azeite: 1 colher de chá
arroz: 2 colheres de servir
bife grelhado: 1 unidade média
brócolis: 3 ramos médios
suco de melancia: 1 copo tipo requeijão
salada de frutas: 1 tigela pequena

Total: 798 kcal

Escolha sua mochila corretamente

fotos: shut terstock

f o t o s : s h u t t e r s t o c k / f o l h a p r ess

pizza de calabresa: 2 fatias (120g)
refrigerante: 1 lata

Total: 604 kcal

 om alças e costas firmes: distribuem melhor
C
o peso e diminuem a sensação de cansaço;
Com poucos acessórios (fivelas, chaveiros):
diminuem o peso da mochila,
Com poucos bolsos: diminuem a tentação
de colocar coisas desnecessárias;
Com alças para ombros acolchoadas e reguláveis
em altura, com largura de pelo menos 4 centímetros
na altura dos ombros e sem encostar no pescoço.
Se for de rodinhas, com puxador ajustável
à altura da criança;
Com alça de mão acolchoada.

shut terstock

shut terstock

forma do dia pra noite”, alerta Páblius Staduto Braga Silva, médico do esporte

Fonte: Tabela para avaliação de consumo alimentar em medidas caseiras. Ed. Atheneu, 2000.
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Palavra do especialista

A genética de cada um
Cassandra Corvello, responsável pelo Programa de Aconselhamento Genético do Fleury

Para que serve essa consulta?
O geneticista deve coletar e interpretar
dados individuais, familiares e
reprodutivos. Também cabe ao
especialista determinar o modo de
herança e o risco de transmissão
da condição genética, além de
identificar, coordenar, interpretar e
explicar testes laboratoriais e outros
estudos diagnósticos.
A quem se destina?
Pessoas preocupadas com o risco
de desenvolver uma determinada
condição genética, devido a sua
história pessoal ou familiar, ou que
buscam informações sobre testes
genéticos laboratoriais disponíveis.
Em que situações o
aconselhamento genético
pré-natal é indicado?

f o t o : d o u g l as g a r c ia

O que é aconselhamento genético?
Aconselhamento genético
acontece quando uma pessoa,
preocupada com a ocorrência
ou o risco de ter uma doença
genética em sua família, procura
um especialista e, juntos, eles
começam a mapear o histórico.

Esse serviço é muito procurado
por casais que querem ter
filhos. É aconselhado para
mulheres acima de 35 anos com
planos de gestação, quando há
consangüinidade entre o casal,
quando surgem resultados
anormais no teste bioquímico de
risco fetal ou na ultra-sonografia
fetal. Também podem procurar
esse serviço pessoas com história
pessoal ou familiar de uma
doença hereditária e/ou genética
desconhecida ou suspeita,
anomalia de nascimento ou

anormalidade de cromossomos.
Recomenda-se que gestantes
portadoras de alguma doença que
possa alterar o desenvolvimento
fetal procurem o aconselhamento
genético. Outros casos que
precisam de aconselhamento
são: predisposição étnica para
determinadas doenças genéticas;
casais que tiveram e/ou têm um
filho com malformações, doença
metabólica, ou deficiência mental
sem causa definida; duas ou mais
perdas gestacionais anteriores;
e infertilidade no casal.

Hospital-Dia:
uma tendência mundial

Transplante
de córnea

Com os avanços da medicina, muitos foram os ganhos
para quem precisa fazer uma cirurgia de baixa ou média
complexidade. Antes restritas aos grandes centros médicos,
essas operações passaram a ser feitas em hospitais-dia,
onde a pessoa entra, faz a cirurgia e pouco tempo depois
já está liberada. Esse novo conceito de hospital tem entre
suas principais vantagens a redução do tempo de internação
e, com isso, a conseqüente diminuição do risco de infecções
hospitalares. Fora isso, o sistema também é menos custoso.
“Com o advento da videoendoscopia, procedimentos
cirúrgicos que até então precisavam de grandes incisões
agora podem ser realizados com cortes muito menores,
o que permite uma recuperação mais rápida em ambiente
domiciliar e com muito menos dor. Dessa forma, 90% das
cirurgias ‘minimamente invasivas’ são feitas em ambiente
de hospital-dia, sendo possível atender a quase todas as
especialidades médicas”, afirma Ronald Freire, gerente médico
do Fleury Hospital-Dia. “Uma cirurgia de catarata, por exemplo,
não dura mais que 15 minutos”, exemplifica. Os números
da última Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que o
Brasil, aos poucos, se rende à tendência de desospitalização.
Os estabelecimentos de saúde com leitos para internação
representavam 11% do total em 2002 e diminuíram para
9,3% em 2005. Na outra ponta, a de estabelecimentos de
saúde sem internação, o número de unidades em todo o País
aumentou 19,2% em 2005 em relação a 2002.

O Conselho Brasileiro de
Oftalmologia está em Campanha
Nacional de Doação de Córneas,
já que a fila para esse tipo de
transplante ainda é longa. “Mais
de 25 mil pessoas aguardam
na fila por um transplante de
córnea”, diz Norma Allemann,
médica do Serviço de
Oftalmologia do Fleury. Segundo
ela, muitas pessoas deixam de
doar por medo de que a córnea
não seja usada em tempo
hábil. “Hoje existem meios de
preservação que permitem enviar
as córneas para outros Estados
do Brasil. Nenhum tecido deixa
de ser aproveitado. Alguns
servem até para a produção de
células de cicatrização”, destaca.
Hoje, o Brasil possui um
cadastro único de pacientes.
Mas, pela legislação, têm
prioridade recém-nascidos
com cicatriz na córnea ou
córnea opaca e adultos com
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de intervenção urgente. Quem
dos americanos ainda são fumantes. Mas há o que
comemorar: 60 anos atrás, quase metade da população
adulta dos EUA fumava. O tabagismo é considerado pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) a principal causa
de morte evitável em todo o mundo. A OMS estima que
um terço da população mundial adulta, isto é, 1,2 bilhão
de pessoas, fume. No Brasil, estima-se que haja entre
20 milhões e 25 milhões de fumantes.

quiser ser doador precisa
conscientizar a família da sua
f o t o : d o u g l as g a r c ia

21%

patologia grave que necessitem

decisão. O cartão do Banco de
Olhos e a indicação “doador” no
RG não são suficientes. Quem
autoriza o processo é a família.
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Nós
e as

cidades
As qualidades dos centros urbanos
trazem ganhos para a vida de seus
habitantes, defende o arquiteto
Renato Cymbalista. Mas seus defeitos
também agem sobre nossa saúde

É
fotos : renato cymbalista

curioso que hoje se fale tanto em preservação do meio ambiente, mas
tão pouco em cuidados com o meio urbano. Afinal, é nas cidades que
vive a maior parte da população brasileira. E, assim como o mico-leãodourado sofreu com o processo de devastação da Mata Atlântica, nós,
homens e mulheres, sofremos com os destinos das cidades: falta de planejamento,
poluição, trânsito, sedentarismo. Contra o descuido, vem o alerta: “O ambiente
urbano influencia muito mais a vida das pessoas do que a gente imagina”, diz Renato Cymbalista, arquiteto e membro do Instituto Pólis, organização não-governamental cuja principal função é estudar e propor políticas urbanas. “Uma cidade
boa produz efeitos sobre a própria saúde”, completa. Leia a seguir a entrevista que
Cymbalista concedeu à Fleury Saúde em Dia.

12
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Fleury Saúde em Dia: Como as cidades

influenciam a qualidade de vida
de seus habitantes?
Renato Cymbalista: O ambiente urbano
influencia muito mais a vida das pessoas do que a gente imagina. Dependendo
do modelo de cidade, as pessoas podem
ter muito mais do que uma qualidade de
vida boa ou ruim. Uma cidade boa produz efeitos sobre a própria saúde.
Fleury: Que efeitos são esses?
Cymbalista: O modelo de mobilidade que
a gente tem, baseado no transporte privado, tem influência direta em uma série de
fatores de saúde. As pessoas, caminhando
menos, sofrem mais de problemas de saúde: diabetes, hipertensão, males cardíacos
– basicamente porque elas não se exerci-

tam. Existem estudos que comparam modos de vida de cidades muito motorizadas,
como as americanas, com cidades onde as
pessoas caminham, como as européias. E
a diferença na qualidade e na expectativa
de vida é muito grande. Vamos pensar em
um exemplo: uma dona de casa americana e uma dona de casa francesa. A dona
de casa francesa acorda, sai de casa, desce
quatro lances de escada, vai para o trabalho
de metrô, trabalha e volta para casa a pé.
No próprio caminho do metrô, ela compra
aquilo que vai consumir no dia: fruta, queijo – tudo fresco. A dona de casa americana não faz nada disso: ela vai trabalhar de
carro – não se exercitou. Aí, uma vez por
mês, ela passa num hipermercado, compra
tudo e congela. Ela não se exercitou e está
comendo uma comida de pior qualidade.

Fleury: Pensando nas metrópoles brasileiras,

Fleury: Quais são os efeitos desse modelo

o que é mais urgente mudar: trânsito?
Habitação? Segurança? Transporte público?

de cidade sobre o meio ambiente?

Cymbalista: Para transformarmos a realidade das nossas cidades, é muito importante deixar de pensar setorialmente: não é uma solução para o trânsito,
uma solução para o transporte público,
uma para a habitação, uma para o saneamento. Eu vou dar um exemplo aqui na
cidade de São Paulo: enquanto temos
centenas de milhares de imóveis desocupados nas áreas centrais, continuamos
inchando os nossos bairros periféricos
a uma velocidade muito grande. Justamente onde não temos infra-estrutura,
temos problemas ambientais maiores:
mais gente morando mais longe significa uma sobrecarga no sistema de transporte. Se construirmos uma cidade em
que você pode morar, trabalhar, se divertir e estudar no mesmo lugar, vamos
conseguir interferir não só nas lógicas
habitacionais, mas também otimizar a
estrutura, usar melhor as nossas redes
de transporte – e também ajudar a preservar o meio ambiente.
Fleury: Ainda é possível reverter o caos

vivido diariamente nas cidades? Como?

Uma cidade sustentável é
também uma cidade em que
os seus habitantes têm
hábitos sustentáveis

14
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Cymbalista: É evidente que a gente pode
tratar essa situação. A gente pode construir uma cidade que é melhor para os nossos filhos do que é para nós. É importante
continuar investindo – e investir mais do
que temos feito historicamente – na rede
de transporte público de alta capacidade: o
trem, o metrô. É muito importante usar o
pouco espaço que a gente tem para priorizar transporte limpo, o que significa andar
a pé e de bicicleta – que também são transportes que ajudam a saúde das pessoas.

Cymbalista: Esse modelo de cidade,
que é o nosso – o da cidade do automóvel, da cidade que se espalha –, é muito
ruim para o meio ambiente. Além das
nossas cidades já estarem avançando
sobre as áreas de preservação de manancial, beiras de córregos, serras e
áreas de represas, existe um impacto direto entre o modelo de cidade e o
aquecimento global: quanto maiores os
deslocamentos, quanto maiores as distâncias que temos de percorrer, maior
a emissão de carbono na atmosfera – o
que, além de prejudicar o sistema respiratório das pessoas, contribui para as
mudanças climáticas.
Fleury: Que elementos compõem

uma “cidade sustentável”?
Cymbalista: Uma cidade sustentável é
uma cidade compacta, uma cidade que
não é espalhada, que não tem “buracos” ou áreas não urbanizadas. É uma
cidade em que as pessoas percorrem
distâncias menores para fazer as suas
atividades cotidianas: isso significa
poluição menor, deslocamentos mais
limpos, a pé ou de bicicleta. Uma cidade sustentável é uma cidade em que
uma porção grande da população usa
transporte coletivo. Uma cidade sustentável é também uma cidade em que
os seus habitantes têm hábitos sustentáveis – os hábitos que nós já conhecemos: reduzir a produção de resíduos
de lixo, separar o lixo, reciclar. Uma
cidade sustentável é uma cidade que
tem uma quantidade grande de área
verde pública, para as pessoas utilizaram nos seus momentos de lazer.
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Cada organismo
é único e funciona
com horários
próprios. Assim,
conhecer o próprio
corpo melhora, e
muito, a qualidade
de vida. E é isso
que estuda a
cronobiologia
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tarde. E não tem nada de errado com nenhum
deles – pelo contrário, se cada um observar
o próprio corpo, poderá organizar melhor
suas atividades, construindo uma rotina
mais agradável.
Maria e João são personagens fictícios,
mas que traduzem a realidade vivenciada
por milhares de pessoas. “Cada corpo tem
um ritmo. Respeitar esses ciclos sempre é
melhor e muito mais saudável para o organismo. Quando se respeita a própria fisiologia, a chance de ter problemas na saúde é
muito menor”, afirma o médico do esporte
Páblius Staduto Braga Silva, responsável
pelos Programas de Atividade Física do
Fleury Medicina e Saúde. “Aqueles momentos do dia em que a pessoa sente muito sono

shut terstock

corbis

ic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac...
TRIIIIIIMMMMMMMM! São
7h30 da manhã! O relógio desperta. De um lado da cidade,
Maria acorda cheia de energia. Abre as janelas, entra no chuveiro, liga a cafeteira e em
dez minutos está pronta para sua corrida
matinal. Enquanto isso, longe dali, João está
lutando contra o sono, arrastando-se para
fora da cama e pensando que poderia dormir
pelo menos mais umas cinco horas. Qual a
diferença entre eles? Maria é um “pássaro da
manhã”, e João, uma “coruja noturna”, exemplos clássicos de pessoas que possuem ritmos corporais diferentes: a primeira é aquela
que gosta de acordar e dormir cedo, já a segunda prefere acordar e se deitar bem mais
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são os períodos nos quais vale a pena ela
dar uma descansada. Não vai ser produtivo
fazer ginástica ou se concentrar em um trabalho muito difícil nessas horas. Esse perfil
está relacionado com uma herança genética,
mas também com fatores ambientais e com
o estilo de vida”, explica Silva. A mensagem, apesar de difícil de ser seguida numa
rotina atribulada – como a da maioria das
pessoas –, é um incentivo gostoso para
mudanças de vida, em prol de mais prazer e
menos obrigação.
Isso ocorre porque esse respeito ao próprio corpo é a chave, segundo os médicos,
para uma vida mais saudável e produtiva. É
como conhecer seu relógio interno, que nem
sempre está acertado com os ponteiros do
horário mundial. Na verdade, num mundo
onde tudo caminha para funcionar 24 horas,

dormir menos e produzir mais podem ficar
cada vez mais desencontrados. No caso de
Maria, suas obrigações coincidem com seu
ritmo biológico, acordando muito cedo para
fazer ginástica e engatar o expediente no
trabalho. Já João sofre por violar sua fisiologia – ele se sente melhor quando dorme pela
manhã e trabalha e se exercita à tarde e à
noite. “A sociedade moderna induz a uma
pressa que realmente só dá prejuízo. Não
posso perder isso, perder aquilo. Assim,
você fica sem tempo, e a angústia é gerada.
Por isso, tanta neurose hoje em dia. Então,
em vez de prazer, você tem frustração. A
oferta é tão grande que você não abre mão.
Tem de aproveitar tudo. Mas aproveitar não
seria deitar numa rede e dormir?”, questiona
o endocrinologista José Gilberto Vieira, assessor médico em Endocrinologia do Fleury.

SAÚDE EM DIA

19

sua saúde

fotos : shut terstock

Ainda faltam pesquisas para esclarecer a
origem genética de alguns fenômenos, mas
já se sabe que as piores crises de asma costumam ocorrer por volta das 4 horas da madrugada, ao passo que as crises relacionadas
a doenças cerebrais e cardiovasculares predominam no período da manhã. Já a absorção de cálcio pelo organismo acontece com
maior eficiência no início da noite. E a liberação do hormônio do crescimento ocorre
durante o sono, principalmente em um estágio específico: o sono de ondas lentas.
Mas por que é importante saber isso?
Para que um médico possa receitar a um

Para isso, o especialista sugere uma mudança de postura. Um esforço, um jogo de
cintura, uma pausa para repensar e programar melhor em que momento as atividades
do dia serão feitas. O ideal é ter em mente
que esse mecanismo pessoal influencia a
força, a velocidade, a energia, a coordenação,
a capacidade de atenção, a concentração e a
criatividade. Além disso, a pressão arterial e
a circulação sangüínea seguem um ciclo
próprio, e até mesmo a temperatura corporal tem seu padrão – todos eles com duração de 24 horas. Não se podem ignorar o
ciclo menstrual da mulher – um ciclo mensal, no qual há várias alterações hormonais,
que perduram por toda a vida fértil feminina – nem o próprio ciclo da vida, mais amplo e tão complexo quanto o outro e que vai
do nascimento à idade adulta, da fase de reprodução ao envelhecimento.
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Nosso relógio interno
A medicina já descobriu o potencial e a importância desses ciclos, e o estudo disso tem
um nome: é a Cronobiologia. “É uma área
que estuda a dimensão temporal na matéria
viva. Em outras palavras, a Cronobiologia
estuda as funções dos organismos vivos ao
longo do tempo – 24 horas, estações do ano,
etc. –, já que praticamente todas as funções
do corpo humano variam”, explica a médica
Claudia Moreno, especialista em Medicina
Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo (USP). Entretanto, ela ressalta que, enquanto as pessoas são,
de fato, diferentes – existem os matutinos,
os vespertinos e ainda aqueles que não têm
preferências muito definidas –, estudos
científicos têm demonstrado freqüência
maior de alguns fenômenos em determinados momentos do dia.

paciente cardíaco uma medicação a ser tomada antes de dormir, mantendo-o protegido nas horas de maior vulnerabilidade;
para uma mulher na menopausa, com risco
de osteoporose, poder aproveitar ao máximo as doses de cálcio que ingerir, ajudando
a fortalecer seus ossos; para que um especialista possa orientar os pais de uma criança que não consegue dormir direito.
“Uma criança que dorme mal vai ter
menor produção de hormônio de crescimento, o que poderá prejudicar seu desenvolvimento. Nesses casos, é possível tratar
e melhorar esse padrão”, explica Rosana
Alves, médica do sono do Fleury Medicina
e Saúde. Ela também dá uma boa notícia
aos adolescentes: assim como se observa
que, em média, pessoas idosas sentem menos necessidade de sono durante a noite,
os jovens precisam de mais. “É fisiológico.
Nessa fase da vida, eles precisam de mais
sono, por isso é tão difícil tirar um adolescente da cama”, destaca, afirmando que,
com o tempo, eles tendem a regularizar
essa necessidade.
A Cronobiologia é extremamente útil para
que os médicos conheçam melhor o funcionamento do organismo, inclusive a origem
de distúrbios, aperfeiçoando remédios e tratamentos. A sua grande mensagem para os
leigos é que cada corpo tem um ritmo, e vai
da consciência de cada um observar em que
horas se sente melhor, tentando respeitá-lo.
“Comece a se observar e separar hábitos importantes. Você organizará melhor sua vida,
tirará maior proveito do seu tempo e será
mais feliz com seu corpo”, resume Silva. No
final do dia, ao respeitarem seu ritmo, Maria
relaxa diante da TV e se prepara para uma
boa noite de sono. E João, bastante desperto,
dedica-se às atividades no computador. Cada
um no seu ritmo, cada um a seu tempo.
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Café-da-manhã

sem pressa

corbis

há quem argumente
que não tem tempo.
mas, Mesmo em meio à
Correria, é possível
encaixar essa refeição
no seu dia-a-dia
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e você é uma dessas pessoas que aboliram o café-da-manhã por estar sempre
com pressa, tome nota desta informação: em oito horas de sono, o organismo consome 730 calorias, provocando queda
nos níveis de glicose, a principal fonte de energia
para o cérebro e para os músculos. Portanto, não
estranhe se o dia não rende e se o cansaço bate,
antes mesmo da hora do almoço. Quem afirma
isso é a nutricionista Renata Damião, coordenadora de Nutrição do Programa de Promoção de
Saúde do Fleury Medicina e Saúde. Além da falta
de energia para trabalhar e estudar, não fazer o
desjejum pode custar caro ao corpo.
“Um estudo sobre o comportamento alimentar de adultos, feito pela Escola de Medicina de Harvard, acompanhou quase 3 mil voluntários durante oito anos e concluiu: pular a
refeição matinal pode aumentar os riscos de
várias doenças”, cita Renata. “Segundo os pesquisadores, a probabilidade de se tornar obeso, diabético ou de ter um enfarte é duas vezes
maior entre os que preferem não realizar o
desjejum.” A nutricionista cita ainda um estudo feito com estudantes americanos que provou a queda no rendimento escolar entre os
que desprezavam essa refeição.
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A nutricionista Leiko Asakura, professora
de Nutrição do Departamento de Medicina
Preventiva da Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp), tem mais um bom argumento na manga: “Quanto mais tempo ficamos
sem nos alimentar, mais fome teremos ao
longo do dia e, na refeição seguinte, estaremos com tanta fome que não teremos controle da quantidade, nem da velocidade com que
vamos comer”. Já se convenceu?
Portanto, se há espaço na agenda para uma rotina estafante de trabalho e estudo, também deve
haver tempo para comer. Tudo é uma questão de
organização. Para Renata Damião, do Fleury, o
café-da-manhã deve ser encarado como um ritual, um hábito saudável do dia-a-dia. “Assim
como o almoço e o jantar, o café-da-manhã deve
ser realizado num ambiente tranqüilo e, quando
possível, com companhia”, aconselha. Para quem
não pode perder tempo, a nutricionista dá algumas dicas preciosas: prepare a mesa do desjejum
na noite anterior; deixe os alimentos pré-processados ou embalados prontos para o consumo, só
os perecíveis devem ficar na geladeira; ajude ou
peça ajuda para o preparo do café; levante alguns
minutos mais cedo, se for necessário, e assim haverá mais tempo para apreciar a refeição.

Resolvida a questão do tempo, é preciso saber o que comer. Leiko relembra que o tripé de
carboidratos, proteínas e fibras deve compor o
café-da-manhã habitual de todas as pessoas,
sedentárias ou esportistas. “É recomendável
ter um alimento fonte de carboidratos, como
pães e bolos, pois isso dá a energia; um alimento fonte de proteína, que pode ser o leite ou o
queijo, e um alimento fonte de vitaminas, minerais e fibras, como as frutas”, recomenda. “A
diferença para quem pratica esporte está nas
quantidades a serem consumidas.”
Também é possível variar o desjejum de
acordo com o clima. No verão, sucos ou vitaminas de frutas e pão com queijo frio. No inverno, leite quente ou mingau e pão com
queijo quente, recomenda Leiko. Para que as
frutas não sejam deixadas de lado no inverno, Renata aconselha deixá-las fora da geladeira, em temperatura ambiente.
Para quem de fato não tem nem tempo de
sentar à mesa, Renata e Leiko têm uma ótima
solução: kits para viagem que qualquer um pode
ter à mão, sempre seguindo a regra básica de
conter os três grupos de alimentos. Renata sugere três opções. A primeira, frutas picadas com
cereais e leite. A segunda, iogurte com frutas,

uma banana e quatro biscoitos salgados integrais. Por fim, um copo de leite com café, uma
fatia de bolo de laranja e uma maçã. Leiko recomenda o pão com queijo como base, mais opções variáveis como iogurte, suco de fruta – valem até os de caixinha – ou a própria fruta.
Por fim, abaixo a monotonia. Se existem
tantas opções de alimentos saudáveis, por
que não aproveitá-las? “A variedade dos alimentos é muito importante para não enjoar
facilmente do desjejum e não correr o risco
de abandonar esta refeição, tão importante
para a saúde”, finaliza Renata Damião.

Está com pressa?

Três opções rápidas e gostosas
para comer em qualquer lugar:
1)E m um pote, leve frutas picadas com cereais
e um pouco de leite
2)L eve um iogurte com frutas, uma banana
e um pacote com quatro biscoitos integrais
3)U m copo de leite com café, uma fatia de bolo
de laranja e uma maçã

atividade física

A vida sobre

duas rodas
Além de ser uma excelente atividade física, andar de bicicleta é uma
alternativa não poluente e rápida ao trânsito das grandes cidades

T

de transporte não poluente, sustentável e prático, possibilita a prática de um bom exercício
físico. Em alguns municípios brasileiros com
menos de 50 mil habitantes, ela é utilizada
como principal meio de transporte. Em muitos casos, pode ser até mais rápida do que um
automóvel. Enquanto, em um engarrafamento,

Para quem está começando, recomenda-se fazer uma consulta médica para avaliar a capacidade cardiorrespiratória e musculoesquelética.
Feito isso, é só escolher o modelo predileto e caprichar no equipamento de segurança. Marcello
Cunha, ortopedista que opera no Fleury Hospital-Dia, recomenda o kit completo para quem
quer fazer ciclismo como esporte: joelheira, capacete, cotoveleira, óculos contra raios solares
e até a calça especial com almofada de proteção para a região da virilha. Já para quem usa a
bicicleta para trabalhar, é bom usar ao menos
o essencial: capacete, luva e calçado que tenha
atrito com o pedal. “Capacete, sempre. Afinal,
grande parte dos acidentes fatais com bicicleta ocorre por causa de lesões na cabeça”, alerta
o ortopedista. Ele lembra que, além da cabeça,
joelhos e cotovelos são as partes do corpo que
mais sofrem com as quedas.

fotos shut terstock

rânsito, estresse, congestionamento?
Isso é rotineiro para pessoas que vivem em grandes cidades e utilizam o
carro como meio de transporte. Só na cidade
de São Paulo, são 6 milhões de veículos disputando espaço nas ruas. Uma boa saída para
fugir disso é a bicicleta. Além de ser um meio

um carro anda a 5 km/h ou 8 km/h, a bicicleta
pode chegar a uma média de 15 km/h.
Todas essas vantagens estão levando cada
vez mais pessoas das grandes metrópoles a
pedalar de casa para o trabalho, para a escola,
para a faculdade. Segundo especialistas, andar de bicicleta é um dos exercícios aeróbicos mais completos que existem – só perde
para a corrida e a natação. No entanto, pedalar
vai muito além de colocar as pernas em movimento. Quem quer fazer do ciclismo uma
atividade física regular tem que tomar alguns
cuidados. O mesmo vale para os que vão usar
a bike como meio de transporte. Em ambos os
casos, é preciso se preparar fisicamente e utilizar os equipamentos adequados. Além disso,
é necessário conhecer as regras de trânsito e
saber lidar com os carros, os ônibus, os caminhões, e nunca se esquecer dos pedestres.

26

SAÚDE EM DIA

SAÚDE EM DIA

27

atividade física

e ta fa z

ic l
bic

bem à saúde e

ao

SAÚDE EM DIA

Pedalar faz bem para o coração, emagrece,
reduz colesterol e combate o diabetes, além
de aliviar o estresse. De acordo com Antonio
Sérgio Tebexreni, cardiologista do Fleury, um
indivíduo de peso entre 70 e 80 quilos pedalando a 18 km/h durante uma hora pode gerar
uma perda de até 600 calorias. “Se uma pessoa pedalar meia hora por dia, cinco vezes por
semana, numa intensidade moderada, já terá
ganhos significativos para a saúde”, afirma. E,
lembra ele, isso vale inclusive para quem usa
a bicicleta para trabalhar.
A eficiência da bicicleta tradicional e da ergométrica é a mesma, segundo o médico. “Mas
parado, você perde o lado lúdico que a bicicleta tem.” Para quem só quer usar a magrela para

Apesar de ser um dos meios de transporte
mais populares do País, não existe muita
infra-estrutura para andar de bicicleta no
Brasil. São 2,5 mil km de ciclovias em todo
o território nacional. Mas esse cenário já foi
pior: até 2003, eram pouco mais de 600 km,
de acordo com o Ministério das Cidades.
Em São Paulo, são apenas 23,5 km para
as bicicletas, sendo que a maior parte das
ciclovias está dentro dos parques. Para
efeito de comparação, em Bogotá, uma
cidade que investiu forte na bicicleta como
um meio de transporte, já existem 300
km de ciclovias. Amsterdã, a “cidade das
bicicletas”, tem 400 km. O Rio de Janeiro,
por sua vez, tem a maior quilometragem
de ciclovia do Brasil – 140 km. As duas
capitais, assim como Curitiba e Brasília, têm
projetos de expansão de suas ciclovias. Em
Brasília, há um projeto para atingir 600 km
até 2010. Se isso acontecer, será a cidade
brasileira com a maior pista.
Enquanto as prefeituras prometem esticar
suas ciclovias, outra iniciativa começa
a aparecer como uma tendência que veio
para ficar: o empréstimo das bikes. São
Paulo lançou esse serviço em setembro,
quando inaugurou o aluguel de 40
bicicletas em quatro estações de metrô.
O uso é gratuito na primeira hora e custa
R$ 2 nas horas seguintes. O Rio de Janeiro
também vem investindo: até o fim do
ano, a cidade ganhará as primeiras oito
estações de bicicleta. A idéia é chegar
a 50 estações e 500 bikes.
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Os benefícios da bicicleta

As cidades e as bicicletas

mei
o

Cunha lembra que há também os perigos
decorrentes do mau uso da bicicleta. Selim
muito alto e guidão muito à frente podem gerar
o que os ortopedistas chamam de “lesões tardias”. “Grande parte das lesões para quem usa
muito a bicicleta ocorre na coluna, por causa
da postura inadequada [pescoço e lombar]. Depois vem o joelho”, diz o médico. Uma boa dica
para ajustar o selim é ficar em pé ao lado da
bike e ajustá-lo na altura da bacia (quadril). Já o
guidão deve estar a uma distância que permita
que os cotovelos fiquem próximos do corpo. Se
o braço estiver todo esticado, está errado. Por
fim, nem muito sentado, nem muito deitado
para frente: 45° é a inclinação ideal. “Um alongamento prévio é recomendado a todos os que
usam a bicicleta”, complementa Cunha.

fazer exercícios, os médicos recomendam os
parques. Além de não se misturar ao trânsito,
cada vez mais perigoso, o ciclista respira um ar
um pouco mais puro do que o das ruas. Outra
solução é acompanhar os grupos de ciclistas
que invadem as ruas, sobretudo à noite, como
os Night Bikers, na capital paulista.
Para quem usa a bicicleta como meio de
transporte, é preciso incrementá-la com o refletivo, o espelho retrovisor do lado esquerdo, uma buzina ou campainha e faróis. E, de
preferência, usar roupas chamativas para que
todos no trânsito o notem. Nunca pedalar na
contramão, ficar sempre à direita dos carros,
parar quando o sinal fecha e não circular nas
calçadas são algumas regras básicas. E o ciclista deve sinalizar com as mãos, sempre
que possível, para indicar o movimento que
pretende fazer. Assim, os motoristas conseguem se antecipar.
Infelizmente, as cidades não estão estruturadas para acolher os ciclistas de forma segura.
Daí o cuidado extra. São poucas as ciclovias, e
quase não há legislação para o uso da bicicleta.
Contudo, aos poucos, o cenário está mudando. Algumas empresas já oferecem vestiários e
estacionamentos para estimular esse meio de
transporte. O condomínio Rochaverá-Morumbi, onde foi inaugurada uma unidade do Fleury
em julho, oferece vagas seguras para as bicicletas e vestiário para os usuários que quiserem
tomar banho antes de trabalhar. Os clientes do
Fleury também podem usar o bicicletário desde que isso não comprometa o exame que se
vai fazer. Então, antes de usar a bicicleta para
chegar à unidade, informe-se em nossa Central
de Atendimento ou por e-mail. São iniciativas
como essa que estimulam as pessoas, aos poucos, a se aventurar a pedalar pela cidade.
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Durante a gravidez, dormir
bem é fundamental para a boa
saúde da mulher e do bebê

A
shut terstock

s futuras mães sabem: a chegada do
bebê mexe com o sono muito antes de
ele nascer. No início da gestação, a mulher é tomada por um sono que, às vezes, parece incontrolável. No final, acontece justamente o contrário: a insônia vem e várias noites são
passadas em claro. Isso é motivado por diversos fatores, entre eles as oscilações hormonais. “A progesterona age como sedativo. Já os picos de ocitocina, que
ocorrem principalmente no final da gravidez, aumentam a atividade uterina e podem causar insônia”, explica a neurologista e assessora médica em Polissonografia do Fleury, Rosana Souza Cardoso Alves.
Também é muito comum que as preocupações
com a nova fase da vida, as inseguranças em relação
ao futuro, o medo do parto e as angústias em relação

é Importante ter uma rotina de
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oite,
mamãe!
ao bem-estar do bebê provoquem insônia. Para completar, existem ainda as mudanças físicas, como o
crescimento do útero, que acarreta compressão da
bexiga, obrigando a grávida a levantar-se diversas
vezes à noite para ir ao banheiro.
“O sono da gestante é agitado, interrompido. Muitas se tornam ainda mais agitadas no final da gravidez, devido à dificuldade de encontrar uma posição
confortável com o crescimento do abdômen”, observa
o ginecologista Julio Elito Junior, professor adjunto do
Departamento de Obstetrícia da Escola Paulista de
Medicina (Unifesp). Segundo ele, outras mudanças
comuns são o ganho de peso e a congestão nasal, que
predispõe ao ronco, e as câimbras, que geralmente
ocorrem durante o sono. Outra queixa comum das
gestantes é a azia, devido ao refluxo gastroesofágico.
O resultado de tantas mudanças é que a mulher passa
o dia sonolenta e à noite tem picos de insônia. “Primeiro,
a grávida dorme mal por causa da ansiedade. No meio da
noite, acorda devido a alterações fisiológicas, como o
ronco e mudanças cardiorrespiratórias, que podem pro-

vocar falta de ar e mal-estar”, afirma o obstetra David
Pares, assessor médico em Medicina Fetal do Fleury.
De acordo com Pares, a sonolência durante o dia provoca uma perda no rendimento no trabalho, irritação e
redução do poder de concentração. Além disso, é comum
ocorrer uma variação muito rápida de quase euforia para
depressão. “As ondas cerebrais também são mais intensas nessa fase. Por isso, a grávida sonha mais e tem o
sono mais agitado”, explica.
A neurologista Rosana Alves alerta para a importância do sono. “É preciso levar uma rotina com horários
certos e, quando a sonolência ocorrer durante o dia, o
ideal é tirar um cochilo”, ensina. “É bom avisar aos colegas e, no caso de exercer alguma atividade de risco (operadora de máquinas, motorista, piloto), evitar os horários
nos quais a sonolência é maior”, recomenda.

Para dormir melhor
Para curtir essa fase tão especial com mais qualidade
de vida, é bom aliar a prática regular de alguma atividade física a uma alimentação saudável. O ideal é consumir comidas leves e de fácil digestão. Evite gorduras e frituras, e nada de álcool e café. Quanto à pratica
de exercícios, isso vai depender das orientações do
obstetra. “O indicado é praticar uma atividade aeróbica pela manhã e, no começo da noite, ioga e alongamento. A hidroginástica com supervisão para gestantes também é excelente”, afirma a neurologista.
E, antes de ir para a cama, a dica é relaxar. Na avaliação
de David Pares, a gestante precisa fazer uma atividade antes de dormir. “Pode desenvolver alguma habilidade manual (pintura, desenho, bordado, tricô) e outras formas de
relaxar, como banho quente e massagem”, aconselha.
O mais importante, de acordo com Rosana, é esclarecer à futura mamãe que todas essas alterações são fisiológicas e características de uma fase transitória. “A recomendação é um bom atendimento pré-natal e a consulta
a um especialista em sono, se necessário”, diz.

sono. Ao ter sono durante o dia, o ideal é tirar um cochilo
SAÚDE EM DIA

31

infância

Para ouvir
ge t t y images

pela vida toda
Um dos sentidos mais importantes, a audição precisa
de cuidados que começam ainda na gestação

Q

uando chegamos ao mundo, antes mesmo de conseguirmos ver, tudo o que
existe para nós se apresenta por meio
dos sons. São sinais que compreendemos e assimilamos ao longo da vida,
vindos das palavras de afeto, dos sons dos animais,
dos objetos, das cidades ou das músicas que emocionam e embalam o nosso cotidiano. Por isso, para garantir que essa experiência seja vivida em sua completude, é preciso adotar alguns cuidados, que
começam na gestação e perduram por toda a vida.
“Muitas mulheres, como as hipertensas, as diabéticas ou as que têm alguma doença crônica, precisam
de medicação inclusive durante a gestação. E esses
são fatores que podem afetar a formação do sistema
auditivo do feto. Daí, a necessidade do acompanhamento ginecológico e a importância do pré-natal”,
explica a médica Adriana Gonzaga Chaves, otorrinolaringologista do Fleury Medicina e Saúde.
Segundo Adriana, estima-se que, a cada ano, e só
no Brasil, 300 mil crianças apresentem alguma deficiência auditiva. Dessa forma, recomenda-se que,
logo ao nascer, todo bebê seja submetido ao chamado
“teste da orelhinha”, capaz de diagnosticar perda auditiva precoce. “Mesmo que a criança nasça com deficiência auditiva, com o diagnóstico antes dos 6
meses de idade e a intervenção terapêutica adequada,
ela consegue desenvolver suas habilidades praticamente como uma criança ouvinte”, afirma Adriana.
Mas apenas o teste não é garantia de uma audição
perfeita ao longo da vida. Nos primeiros meses, a capacidade de ouvir pode ser afetada por infecções,
medicamentos muito fortes e até mesmo doenças
genéticas não detectadas logo após o nascimento. É
preciso ficar de olhos abertos, pois, só para ter uma
idéia, cerca de 75% das crianças até os 3 anos de idade apresentam algum tipo de infecção.
Por isso, os pais devem observar se a criança, desde bebê, acompanha sons de chocalho, molho de
chaves, brinquedos, etc. A partir de 8 ou 9 meses, a
criança já deve balbuciar ou emitir sons, o que indicaria que ela está escutando. Nessa fase, os sinais de

alerta para os pais são específicos: se o bebê não
acompanha sinais e não emite som, é hora de recorrer a um pediatra e, depois, um otorrinolaringologista. Se, após os 2 anos de idade, a criança não obedece a um comando de voz, não atende a chamados,
fica muito desatenta ou não consegue nem acompanhar um desenho na televisão, deixando sempre o
volume mais alto do que o normal, também é preciso procurar auxílio médico. Outra dica importante:
criança muito irritada, que mexe ou coça a orelha o
dia inteiro, gritando pela casa, também pode estar
com problemas auditivos.

       Na escola
Na fase escolar, se a criança se mostra desatenta durante as aulas e não consegue se concentrar, muitas vezes
pode ser um sinal de que não está escutando bem as
explicações do professor. Ou então, mesmo quando
ouve, pode ter dificuldades em processar a informação,
o que mostra a importância de o especialista medir não
só a quantidade da audição, como também sua qualidade – isto é, o que a criança faz com aquilo que escuta.
Ainda nessa idade, outro alerta importante, e que
poucos pais sabem: “É preciso tomar conta do nariz,
porque muitas vezes ele é a fonte dos problemas”, explica Adriana. “O catarro do nariz ou vai para a garganta ou
para o ouvido, e na infância o canal que liga os dois é
mais estreito e horizontalizado, o que explica a maior
incidência de infecções de ouvido nos primeiros anos de
vida.” Caso não sejam tratadas, infecções simples, mas
recorrentes, podem com os anos perfurar o tímpano –
levando à necessidade de uma cirurgia corretiva.
O outro segredo está na alimentação: muita cafeína e chocolate são capazes de prejudicar o labirinto,
sistema dentro do ouvido, provocando tonturas e
afetando o nervo auditivo. “E, claro, tomar cuidado
com as hastes flexíveis com ponta revestida de algodão. Elas devem ser usadas apenas para limpar as
áreas externas da orelha, nunca o canal interno, o
que pode levar sujeira para dentro do ouvido e causar infecções”, lembra a médica.
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adolescência

tempo de

E

ntão chegou aquela fase na vida dos
filhos que todo pai, por mais que
tema, sabe que vai ter de enfrentar.
Quem já passou por isso sabe o tamanho do desafio, e os que ainda não tiveram a
chance, certamente imaginam o que vem pela
frente. De repente, mudam a voz, o corpo, o
comportamento e, acima de tudo, começam a
cristalizar uma identidade própria. Essa é a
adolescência, aquele famoso período em que as
crianças amadurecem rumo à vida adulta. É
uma fase bonita de transformação, em que
conflitos são naturais e recorrentes. Afinal,
quem disse que é fácil ver o corpo e a cabeça
mudarem drasticamente? Sair do universo infantil para encarar o mundo adulto? Por isso,
insatisfações são normais e fazem parte desse
período, porém quando ganham proporções
exageradas e interferem no cotidiano dos adolescentes, é hora de ligar o alerta vermelho e
procurar um especialista.
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Estudo epidemiológico feito pela pediatra
Ana Elisa Ribeiro Fernandes, do Hospital das
Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), mostrou que 62,6% dos alunos de
6 a 18 anos matriculados nas escolas de Belo
Horizonte estavam insatisfeitos com o próprio
corpo, embora mais de 80% do total estivessem
dentro do peso normal. Foram observados 1.183
alunos: 34% preferiam ser mais magros e 29%
gostariam de ganhar peso. Entre os insatisfeitos, 32% eram homens e 30,6%, mulheres.
A busca pela aceitação e por uma identidade
própria pode se tornar obsessiva e desencadear
transtornos que nem sempre são detectados
pelos pais e que colocam em risco a saúde e o
desenvolvimento dos filhos. “O que o adolescente quer é ser aceito e para isso ele precisa ter
todos os requisitos do que é considerado ideal.
Aí entra a questão do corpo, da magreza, do padrão de beleza atual”, afirma a pediatra Simone
Lotufo, do Fleury Medicina e Saúde.

fotos : shut terstock

É na adolescência que as pessoas começam a buscar
sua própria identidade. Nessa fase, as mudanças
do corpo podem trazer curiosidade e também
insatisfação. E é preciso que os pais fiquem atentos

adolescência

Ela explica que o adolescente de hoje tem um
desafio duplo: superar os conflitos naturais dessa fase de desenvolvimento e ainda lidar com as
pressões da sociedade contemporânea, que valoriza de maneira extremada a aparência, o corpo perfeito, o encaixe em um modelo divulgado
pela propaganda e pelos meios de comunicação.
Em resumo, hoje a exigência é maior. “Antigamente, até as misses tinham um corpo mais natural. Hoje, as meninas estão muito mais voltadas para a questão física. E os meninos também
estão se preocupando mais com isso”, observa.
Ser magro tornou-se sinônimo universal
de beleza, felicidade, aceitação e aprovação,
modelo que estimula a oferta de uma infinidade de dietas milagrosas e soluções mágicas
a curto prazo, como cirurgias e tratamentos
estéticos. “A grande diferença é que hoje os
adolescentes têm muito mais facilidade de
acesso a informações dos grupos, via televisão, computador, shows, revistas e outros
meios”, explica o dermatologista Luiz Guilherme Martins Castro, do Fleury. “Eles são
expostos com uma freqüência maior a uma
idéia de grupo e ficam literalmente massificados. Do ponto de vista visual, a identificação
com o grupo é gigantesca – seja na roupa, na
fala e no corpo considerado ideal”, completa.

Para superar essa fase e ajudar seus filhos a
ter uma adolescência tranqüila, saudável e livre de traumas, os pais devem prestar muita
atenção às mudanças que ocorrem nessa idade. Nas meninas, as transformações começam
a partir dos 8 ou 9 anos, com alterações que
vão desde o alargamento de ombros e quadris
até o desenvolvimento de ovário, útero e mamas, além do surgimento de pêlos púbicos,
axilares, faciais e nos membros. Nos garotos,
há a fase do estirão de crescimento, seguida
da mudança na voz, do nascimento da barba e
do desenvolvimento dos órgãos genitais. Em
ambos, há ainda a explosão da sexualidade.
Cabe aos pais atentar para a alimentação e os
pequenos sinais de alerta, como desânimo
prolongado, falta de vontade de sair de casa
ou mesmo exagero na academia.
“Os primeiros sinais de distúrbios de imagem aparecem muito cedo – há estudos que
apontam para os 13 anos. Em muitos casos, essa
insatisfação acaba sendo resolvida dentro de
casa, com elogios e incentivos dos pais. Em outros, quando não há esse apoio, o problema se
desenvolve até desencadear, anos depois, uma
doença psiquiátrica que precisa de tratamento”,
explica Luciana Conrado, dermatologista da
Sociedade Brasileira de Dermatologia, especia-

Sinais de alerta

Saiba quando uma preocupação é normal para a idade e quando ela é excessiva. É preciso
observar, pois alguns comportamentos dão indícios de problemas como bulimia ou anorexia

Normal

É natural que, na adolescência, meninas
se incomodem com o peso
N essa fase, há uma preocupação com a aparência,
com as roupas, o cabelo. Isso é normal
O lhar-se e observar-se na frente do espelho faz
parte do reconhecimento do próprio corpo
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O que é excessivo

Mas é demais quando elas, preocupadas com a balança,
passam a tarde inteira na academia
Parar de comer ou evitar refeições com a família e até
com outras companhias também é um sinal de alerta
Ficar em jejum por muitas horas também não faz bem.
Se esse comportamento se prolonga, é bom ficar atento
Deixar de sair de casa por conta da aparência e repetir
esse comportamento muitas vezes não é um bom sinal
Passar horas se observando na frente do espelho, e apontando
defeitos inexistentes na aparência, pode ser um sinal de alerta

lizada em distúrbios de imagem nessa
faixa etária pela Universidade de São
Paulo (USP). Ela explica que muitos pacientes que chegam ao consultório do dermatologista em busca de cirurgias e de mil tratamentos diferentes, sem nunca ficarem satisfeitos, na
verdade apresentam algum distúrbio.
Um exemplo fácil: é normal que o adolescente se sinta incomodado por ter espinhas no
rosto. Não é normal que ele não queira mais
sair de casa e passe o dia trancado no quarto
por causa disso. Adolescentes que aprendem a
gostar de si e crescem aceitos exatamente
como são se tornam adultos muito mais maduros e menos inseguros. Talvez mais bem
preparados para enfrentar os dilemas da adolescência de seus próprios filhos.
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mulher

Diabetes e
menopausa

sob controle
É possível conviver com ambos em harmonia.
Especialistas dão dicas de como fazer isso

A

o entrar na menopausa, milhares de questões permeiam a mente de uma mulher.
Para aquelas que têm diabetes, somam-se
mais perguntas. É possível conviver com a doença e
também com todas as mudanças hormonais? A resposta é sim. Mas é preciso cuidado redobrado. Estudos
mostram que, ao entrar na menopausa, as mulheres
com diabetes ficam mais vulneráveis a doenças coronárias. Isso ocorre porque, quando pára a menstruação,
cessa também a produção de estrógeno, hormônio que
funciona como uma proteção natural para o coração.
“Mulheres diabéticas, independentemente da meno-

pausa, têm risco quatro a seis vezes maior de desenvolver doença cardiovascular”, diz a endocrinologista
Márcia Silva Queiroz, do Departamento de Diabetes e
Menopausa do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo.
O primeiro passo é cuidar da alimentação: diminuir
gorduras e frituras e consumir mais frutas e verduras.
De acordo com a endocrinologista Ana Hoff, assessora
médica do Fleury, o cigarro deve ser banido da vida da
mulher diabética, pois agride as artérias. “Além disso,
as mulheres fumantes entram na menopausa cerca de
dois anos antes. E a menopausa precoce provoca maior
risco de doença coronária”, afirma Ana.
A alimentação equilibrada associada à atividade
física ajuda a controlar o diabetes, melhora a disposição, a aparência e, de quebra, levanta a auto-estima. “Uma alimentação saudável e a prática regular
de atividade física são importantíssimas para manter
ou reduzir o peso corporal, conservar o bem-estar
emocional e condicionar a musculatura do coração,
tornando-o forte e saudável, além de ajudar a controlar o colesterol e a hipertensão”, diz Márcia.
A atividade física deve ter no mínimo uma hora
de duração e ser realizada pelo menos três vezes por
semana. O ideal é aliar as práticas aeróbicas, como
corrida, caminhada e natação, com exercícios de
flexibilidade e de resistência muscular localizada.

“Como na menopausa ocorre uma perda de massa
óssea, é importante realizar também exercícios de
resistência, como musculação ou Pilates, que também trabalha a postura”, ressalta Ana.
Na menopausa algumas mulheres fazem a Terapia de
Reposição Hormonal, ou TRH. No entanto, ela deve ser
muito bem avaliada. “Qualquer recomendação precisa
ser individualizada”, observa Paola Emanuela Smanio,
cardiologista do Fleury. “Os sintomas da deficiência de
estrógeno são mais importantes no começo da menopausa, vão diminuindo de intensidade e desaparecem
em três ou quatro anos. Portanto, a recomendação
principal é iniciar o quanto antes a mudança de hábitos
e avaliar bem os riscos antes de começar uma reposição hormonal”, explica Ana.
Atualmente é possível prevenir ou mesmo retardar o
surgimento e a evolução das complicações secundárias
do diabetes, que podem afetar vários órgãos, como os
olhos, os rins e os nervos. Além das taxas de glicemia,
é importante controlar a pressão arterial e o colesterol
sangüíneo. No caso da relação diabetes/menopausa, o
ideal é que ocorra uma interação entre os profissionais
que acompanham a mulher: ginecologista, endocrinologista e cardiologista. “É preciso uma avaliação conjunta. Hoje a Medicina é baseada em prevenção. A mulher tem uma expectativa de vida maior, mas precisa
ter qualidade de vida”, destaca Paola.

controle adequadamente a glicemia;
e vite o ganho de peso, principalmente quando
relacionado ao aumento da cintura;
faça atividade física regularmente;
não fume;
controle os fatores de risco para doenças cardiovasculares,
como hipertensão, dislipidemia (aumento anormal da taxa
de gordura no sangue) e depressão;
f aça avaliação cardiovascular e trate a doença coronária,
caso ela exista;
avalie com o médico se há indicação de fazer
Terapia de Reposição Hormonal.
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É essencial que a mulher
com diabetes:
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sustentabilidade

Pequenas atitudes,

boas mudanças

Q

nik

Reduzir as
emissões de
carbono, um dos
grandes vilões
do meio ambiente,
é viável e pede
atitudes que,
além de fazerem
bem ao planeta,
podem melhorar
sua qualidade
de vida

uem mora em grandes cidades sabe que o
trânsito se tornou um poderoso inimigo da
qualidade de vida: além da perda de tempo
e do estresse nos congestionamentos, existem também os malefícios causados ao meio ambiente
pela emissão de CO2. Substituir o carro, que emite 4,5
toneladas de carbono por ano, pela bicicleta (leia matéria
sobre o assunto na página 26), usar mais o transporte público, andar a pé ou de carona são algumas atitudes que
podem ajudar a controlar o processo de aquecimento
pelo qual o planeta vem passando. “É importante lembrar que os veículos motorizados são um dos principais
emissores de gás carbônico”, alerta o secretário do Meio
Ambiente do Estado de São Paulo, Xico Graziano.
A quantidade de CO2 que emitimos faz toda a diferença. O site Carbono Brasil fez a conta: em média,
um brasileiro emite por ano 1,7 tonelada, ao passo que
um americano, 21 toneladas. Claro que, se comparados com os cidadãos da maior potência global, nossas
emissões parecem inofensivas. Apesar disso, é preciso
rever comportamentos, e muitas iniciativas, individuais, coletivas e empresariais, mostram que é possível mudar. Há diversas maneiras de reduzir a pegada
de carbono – expressão que sintetiza o conceito das
emissões de CO2. A idéia é começar aos poucos, e ir
aprimorando o comportamento sustentável.
Um bom exemplo de mudança de hábito é tirar os
aparelhos em stand-by da tomada. De dia, usar a luz do

sol ao máximo. Não ceder à tentação de trocar de celular,
notebook, câmera digital e MP3 a cada lançamento. Reciclar lixo também é um ótimo começo. “O importante
é a reflexão sobre como encontrar saídas inteligentes e
sustentáveis para os problemas”, afirma Daniel Marques
Périgo, gerente de Sustentabilidade do Fleury. Se usa
carro, opte pelos modelos bicombustíveis (flex fuel).
No ambiente de trabalho, se possível, resolva os
assuntos pelo telefone e pela internet, usando a comunicação via e-mail – essa atitude economiza saídas de carro. Prefira os pen-drives aos CDs.
O Fleury começou a ter atitudes sustentáveis já nos
anos 90. A coleta seletiva foi uma das primeiras iniciativas. Desde 2007, a redução do uso de papel e de energia
virou uma meta corporativa que pode se reverter em lucro para todos, uma vez que está diretamente relacionada ao Programa de Participação dos Resultados (PPR).
Outras iniciativas que já ajudaram a reduzir a emissão
de CO2 do Fleury foram a troca da frota de veículos a
diesel por bicombustíveis e o constante controle da fumaça emitida pelos geradores, que funcionam à base de
óleo diesel. O tema é assunto recorrente nas campanhas
internas e até na comunicação com os clientes. “Temos
um Programa Central de Idéias para que os colaboradores dêem suas sugestões. E a área de Sustentabilidade é a
que mais recebe propostas”, diz Périgo. A iniciativa dos
colaboradores do Fleury mostra que a mudança de comportamento, ainda que lentamente, já está acontecendo.

Novas atitudes

Pequenas mudanças podem melhorar, e muito, o planeta
 ê preferência aos carros
D
bicombustíveis (flex fuel)
Use mais o transporte coletivo
A nde a pé, e aproveite para
ver a cidade com novos olhos
Tire aparelhos em stand-by
das tomadas
Procure fazer compras
em mercados próximos,
onde possa ir a pé

E aproveite para levar
a sua própria sacola,
reduzindo o consumo
de plástico
Adote o uso de pilhas
e baterias recarregáveis.
As descartáveis devem ser
entregues em postos de
coleta, jamais jogadas
no lixo comum

 esabilite a proteção de tela
D
do computador, que gera
um consumo desnecessário
de energia
Tenha a sua própria caneca,
para evitar desperdício
de copinhos de água e café
Use mídias regraváveis, drives
USB e o e-mail. Esses meios
são mais indicados do que

os CDS e DVDs tradicionais,
feitos de plástico
Evite trocar o celular por puro
impulso e, quando o fizer,
deixe seu modelo antigo na
revendedora para reciclagem
Plante árvores. Hoje é possível
fazer isso sem nem colocar
a mão na terra, por sites
na internet
Fonte: Carbono Brasil
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espaço fleury

As últimas novidades em saúde e exames

Calcule seu IMC

Maturidade saudável

agora oferece uma
> OnovaFleury
modalidade de check-up

Está disponível no site do Fleury uma
calculadora que ajuda a verificar como
está o Índice de Massa Corporal (IMC),
fórmula usada para calcular se o peso
de um indivíduo é adequado à sua altura.
O IMC é um padrão internacional que
avalia o estado nutricional da pessoa,
classificando-a em baixo peso,
peso adequado, sobrepeso e obesidade.
A obesidade é dividida em três níveis:
classe 1, 2 ou 3. Pessoas com sobrepeso
e obesidade possuem maior risco de
desenvolver doenças cardiovasculares,
hipertensão e diabetes, bem como apresentar
alterações nos níveis de colesterol
e triglicérides. Por outro lado, pessoas
com baixo peso podem apresentar desnutrição.
Acesse nosso site, calcule o seu IMC e veja qual a
orientação indicada conforme o resultado obtido.
O IMC é calculado da seguinte forma:

familiar e da própria pessoa, em alguns casos
envolvemos a família nesse processo para

voltado para pessoas com mais de 60 anos.

colher mais informações, como mudanças de

Os exames têm por objetivo o rastreamento

comportamento nos últimos meses e até uma

de situações que comumente ocorrem nessa

análise na residência do idoso para avaliar os

faixa etária: distúrbios de memória, instabilidade

riscos do local”, explica Nelson Carvalhaes,

da marcha, risco de queda e dificuldades para

médico responsável pelo Check-up do Fleury.

realizar as atividades habituais, entre outras.

O Check-up Funcional da Maturidade pode ser

A identificação desses quadros é feita a partir da

realizado na Unidade Ibirapuera. Mais informações

avaliação de uma equipe multiprofissional (médico

em nosso site ou na Central de Atendimento.

geriatra, neuropsicólogo, fisioterapeuta e
nutricionista) e de exames complementares
(exames laboratoriais, audiometria, teste
ergométrico, análise da composição

IMC =

corporal). “Fazemos uma avaliação

peso (quilos)
altura x altura (metros)

para detectar um panorama clínico
e funcional. Além de todas as
avaliações clínicas, por meio
dos exames, do histórico

Rejuvenescimento facial
Especialistas do Fleury participaram do IV Simpósio de Rejuvenescimento
Facial e Videocirurgia, que aconteceu em São Paulo. Durante o
congresso, médicos brasileiros e estrangeiros demonstraram, ao vivo,
técnicas de cirurgia plástica de face e prótese mamária por via axilar. O
simpósio aconteceu em um hotel, e os participantes puderam assistir
às videocirurgias, que aconteceram no Fleury Hospital-Dia. A técnica da
videocirurgia se vale de pequenas incisões para introduzir uma microcâmera
e realizar procedimentos com precisão e segurança. Com isso, são evitadas
grandes cicatrizes, por exemplo. É possível também a inclusão de implantes

fotos: shut terstock

mamários por via axilar, evitando cicatrizes nas mamas. Segundo Ronald
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Brewer Freire, gerente médico do Fleury Hospital-Dia, esse tipo de cirurgia
é totalmente adequado ao ambiente de hospital-dia, “que é voltado para
cirurgias de baixa e média complexidades.”
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espaço
PARA COMEÇAR
fleury

Entre as comodidades que o Fleury oferece aos seus clientes está
a possibilidade da realização de diversos exames em casa.
A polissonografia – uma avaliação do sono feita durante o período
em que a pessoa dorme – é um deles. Um técnico vai até a casa do
cliente, instala todos os equipamentos e, combinado um horário, ele
volta no dia seguinte para retirar os aparelhos. Para esse exame, são
colados eletrodos ao corpo, e os registros do sono são marcados
no computador – no caso, um notebook levado pelo Fleury para a
casa do cliente. A instalação dos equipamentos dura cerca de 40
minutos. “Como o exame é feito durante o sono, em casa, a pessoa
tem o ambiente que está mais próximo da sua realidade. Essa é
mais uma vantagem de fazer esse exame em domicílio”, afirma
Rosana Souza Cardoso Alves, neurologista do Fleury, especializada
em Polissonografia. A polissonografia é indicada para pessoas
que apresentam insônia, sonolência excessiva diurna, distúrbios
respiratórios, como ronco, apnéia obstrutiva do sono e outros.
O procedimento só deve ser realizado mediante pedido médico.
O exame em casa está disponível somente para a cidade
de São Paulo. Para outras informações, entre em
contato com nossa Central de Atendimento.

Fleury oferece PET/CT
O Fleury Medicina e Saúde é
o primeiro centro diagnóstico
na cidade de São Paulo a
oferecer o exame PET/CT fora
de um ambiente hospitalar.
Além disso, o serviço fornece
um laudo integrado, elaborado
por diferentes especialistas, que
analisam as imagens obtidas
em conjunto com os resultados
de outros exames relacionados
e com as informações clínicas,
o que aumenta a precisão
do diagnóstico. O PET/CT
é um exame não invasivo e
de alta precisão para áreas
de Oncologia, Cardiologia e
Neurologia. A técnica consiste
na captação de imagens que
evidenciam aspectos funcionais
e anatômicos das diversas
estruturas do corpo. “O grande
benefício dessa integração pode
ser percebido na qualidade das
informações obtidas com os
dados anatômicos e funcionais”,
explica o radiologista Gustavo
Meireles. De acordo com a
médica especialista em Medicina
Nuclear, Paola Smanio, além da
Oncologia, o PET/CT é usado no
pronto-atendimento cardiológico,
para investigação de dor
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torácica, mesmo até 24 horas
após o término da angina.
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Cientistas
do Fleury:
sua rotina
é inovar

D o u g l as g a r c ia

Polissonografia: um exame
que pode ser feito em casa

Os doutores das análises
Desenvolver pesquisas
e metodologias de
ponta é o trabalho
dos assessores
científicos do Fleury.
Eles são colaboradores
com formação em
Química, Bioquímica
e Biologia, e se dedicam
a pesquisas em áreas
específicas, como
Biologia Molecular,
Biologia Celular e
Espectrometria de
Massas. Todos

com doutorado ou
pós-doutorado
no exterior, eles
trabalham com projetos
de pesquisa, além
de desenvolverem
testes utilizados em
análises clínicas.
“Temos implantado
no Fleury um número
grande de produtos
novos. Os assessores
científicos se dedicam
aos projetos de maior
complexidade,

com metodologia
desenvolvida aqui”,
destaca Jeane Tsutsui,
gerente de Pesquisa
e Desenvolvimento
do Fleury. A demanda
de trabalho dos
assessores científicos
surge graças aos
assessores médicos,
que vislumbram
a possibilidade de
colocar um novo
teste ou a mudança
de metodologia para

fazer um teste
já existente. Os
assessores científicos
integram a Diretoria
de Inovação,
Pesquisa e
Desenvolvimento,
responsável pelas
iniciativas estratégicas
de pesquisa,
desenvolvimento,
inovação e gestão
de conhecimento
no Fleury desde 2007,
quando foi criada.
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espaço fleury

Facilidades on-line
O Fleury oferece em seu site uma
nova gama de serviços para seus

O Fleury oferece um curso para ajudar as mães e os pais
de primeira viagem. As aulas não apenas contemplam dicas
práticas sobre a saúde da gestante e a amamentação, como
também explicam passo a passo os detalhes, as novidades
e, claro, as responsabilidades que passam a fazer parte da
rotina da família depois que ela aumenta. Isso vai desde a
adaptação do bebê ao cotidiano até assuntos tão diversos
quanto necessários, a exemplo de vacinação, prevenção
de acidentes e problemas corriqueiros, como administrar
a primeira febre. Para maiores informações sobre datas e
horários, consulte o nosso site.

clientes. Essa maior interatividade
permite que você possa acompanhar
em tempo real os dados sobre sua
saúde. Os clientes também podem
acessar seus próprios laudos evolutivos
(histórico de resultados). Antes, esse
serviço só estava disponível para os
médicos. Com isso, a pessoa pode
acompanhar sua saúde e gerenciá-la
de forma mais consciente. Também já
está no ar uma página de serviços onde
você pode encontrar todos os exames e
procedimentos que o Fleury realiza para
cada especialidade médica. Você já pode
buscar e saber quais são os exames
disponíveis nas áreas de Cardiologia,

fotos: shut terstock

Curso para
mamães e papais

Endocrinologia, Imunologia e Alergologia,

Check-up com
colonoscopia virtual
O Fleury acaba de integrar
ao seu check-up, de forma
pioneira no Brasil,
a colonoscopia virtual. Esse
exame de rastreamento de
câncer de cólon consiste num
procedimento menos invasivo,
que dispensa sedação e utiliza
imagens obtidas por tomografia
computadorizada para
rastrear os pólipos – lesões
benignas que antecedem
o câncer. A colonoscopia
virtual é mais simples e rápida
quando comparada ao exame
convencional. O procedimento
dura aproximadamente 15
minutos. “O método virtual
incentivará mais pessoas a se
submeter a esse rastreamento”,
afirma Nelson Carvalhaes,
médico responsável pelo
Check-up do Fleury.

Oftalmologia, Otorrinolaringologia,
Reumatologia e Infectologia.

Top of Mind

Fleury Hospital-Dia: novas
operadoras credenciadas
No Fleury Hospital-Dia é possível fazer a grande maioria dos
procedimentos cirúrgicos realizados por quase todas as
especialidades médicas, com a vantagem de sair no mesmo
credenciou com diversas operadoras de planos de saúde.
No nosso site, você consegue saber quais planos dessas
operadoras oferecerem o Fleury Hospital-Dia. Para sanar outras
dúvidas, consulte também a nossa Central de Atendimento.
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dia. Para atender um número maior de clientes, o Fleury se

Para 70% dos médicos
de São Paulo, o Fleury Medicina
e Saúde é o melhor e o mais
confiável Centro de Medicina
Diagnóstica, segundo dados
do Instituto Brasileiro de Opinião
Pública e Estatística, o Ibope.
O resultado faz parte de uma
pesquisa realizada entre
15 e 20 de agosto deste ano,
com 500 médicos da cidade
de São Paulo. A diferença
entre o Fleury e o segundo
colocado foi de mais de 60
pontos percentuais.
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minha história
>

“Sou de um tempo em que

A partir de 1992, quando me aposentei, voltei

tirávamos da terra a nossa sobrevivência.

para a Aeronáutica como voluntário. Meu objetivo

Plantávamos cereais e legumes, além das

era plantar árvores frutíferas. Foi a decisão de

árvores frutíferas. Nasci no interior de São Paulo

me ocupar na velhice com aquilo que aprendi na

e criávamos porco, boi e vaca. O carro de boi

infância. Já plantei mais de 700 árvores frutíferas.

era o meio de transporte e a comida era feita

Também comecei a fazer palestras em escolas.

no fogão à lenha. Fui criado no meio do mato,

Nelas, falo sobre o valor da terra, da plantação e

comendo fruta do campo e brincando com

do trabalho do agricultor. Selecionar a semente,

cachorros. Foi nessa época que aprendi a fazer

preparar a terra, plantar e tratar desse pé, fazendo

enxertos e tratar árvores frutíferas: laranja-lima,

com que ele floresça e produza seus frutos, para

limão galego, mexerica, uva, acerola, abacate,

então colhê-los. Tento mostrar a trajetória desse

jabuticaba. A gente tinha que usar os recursos

alimento para crianças e adultos que moram na

naturais para fertilizar a terra.

cidade, para que aprendam a sentir gratidão por

Se você entende que todos dependem

tudo isso que aconteceu.”

da natureza, você a trata bem. As gerações
atuais perderam essa percepção, porque
tudo vem pronto e industrializado. Por isso,
meu objetivo é tentar levar essa vivência para

Caetano Becari tem 84 anos, dois filhos
e é aposentado. Atualmente,
é um ativista ecológico

elas, tentando mostrar que o contato com a
natureza pode unir pais e filhos. Foi isso que
aprendi com meu pai, e que venho praticando
durante toda a minha vida.
Aos 19 anos, vim para São Paulo. Entrei para
a Aeronáutica e me formei na Escola Técnica de
Aviação. Trabalhei a vida toda como especialista

f o t o s : d o u g l as g a r c ia
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o futuro
Aos 84 anos, Caetano Becari não se cansa de
admirar a natureza. E quer ensinar a outras
pessoas o valor que tem cada planta

em hidráulica. Trabalhei inclusive nos aviões que
voltavam da Itália, na época da guerra. Mas a
paixão pelas árvores e pela natureza sempre
esteve presente em minha vida. A casa onde
moro, em Moema, na zona sul de São Paulo, foi
comprada em 1963, quando o bairro ainda era
formado de ruas de terra e postes de madeira.
Ainda não tinha shopping, nem prédios.
Construí meu quintal e plantei meu pomar, que
cultivo até hoje. Tenho dois pés de caqui, que
foram plantados quando meus filhos nasceram.
Em casa são palmeiras, mangueiras, pés de
acerola, entre outras. Cuido delas diariamente.
As plantas são motivo de satisfação na minha
vida. São o meu bem-estar. Cuidar delas
é, para mim, um ato de saúde.
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“Cuidar das plantas é,
para mim, um ato de
saúde”, diz Becari
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diagnóstico

por nuno cobra*

Crônicas e experiências sobre saúde e qualidade de vida

>

alto nível
Eu trabalho há mais de

que se encontra nosso organismo, e que nos

50 anos com saúde e posso dizer com

oferece essa plenitude de viver. Um nível baixo

segurança o quanto melhorou a

de saúde faz com que um indivíduo fique triste

conscientização das pessoas sobre a

e desanimado, sempre cansado

importância de se cuidar melhor. Percebo

e sem disposição. Um nível mais elevado

claramente que todos estão buscando, cada

dá à pessoa mais entusiasmo, energia

vez mais – através de exames periódicos

e muita vontade de viver.

em laboratórios sofisticados –, saber como

Um sono mais reparador, uma alimentação

está o funcionamento de seu organismo,

mais adequada, um movimento sistemático

ou se estão com algum tipo de doença.

e agradável, um relaxamento e uma

Essa mudança é maravilhosa comparada

respiração mais profunda e completa elevam

a algumas décadas atrás, quando não havia

nosso nível de saúde a patamares superiores,

esse tipo de preocupação, e as pessoas

proporcionando essa exuberância de vida

eram mais displicentes em relação às

tão almejada por todos!

doenças. Precisamos agora dar outro
grande passo e fazer com que elas voltem

*Nuno Cobra é preparador físico e já treinou

sua atenção para a saúde.

atletas olímpicos no Brasil e no exterior

É fundamental entender que ter saúde não
significa apenas não estar doente, é muito
mais do que isso. Uma pessoa pode não estar
doente, mas também não estar saudável.
Saúde é o encantamento com a vida,
é o entusiasmo de viver, é alegria! Ela é
a vibração que temos em viver, é energia,
vitalidade e muita disposição para
o enfrentamento diário da vida.
Para que as pessoas pudessem entender
melhor o que é saúde, eu criei, há muitas
décadas, o termo “nível”. Ele explica melhor o
que significa o estado de perfeito equilíbrio em
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Saúde em

endereços
> São Paulo – Capital
Unidade Braz Leme
Av. Braz Leme, 1.802 – Santana
* Acesso pela ponte Casa Verde
* Sentido bairro/centro: lado direito

Unidade Brigadeiro
Luís Antônio
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4.312 –
Jardim Paulista
* Em frente à praça Dia do Senhor
* Sentido centro: terceira quadra após
a Escola Panamericana de Artes
* Sentido bairro: duas quadras após a av.
Brasil (sentido permitido apenas para ônibus)
* A quadra fica entre a rua Antonio Bento
e a rua Cons. Torres Homem

Unidade Campo Belo (em breve)
Av. Vereador José Diniz, 3.457

unidade Rochaverá-Morumbi

Unidade São Bernardo do Campo

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

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

Unidade sumaré
Av. Sumaré, 1.270 – Perdizes
* Sentido Barra Funda/Pinheiros
* No quarteirão entre as ruas Wanderley
e Ministro Gastão Mesquita
* Próxima ao Bradesco e à Blockbuster

Unidade Shopping Jardim Sul
Shopping Jardim Sul – loja 317 – piso 2
Av. Giovanni Gronchi, 5.819
* Shopping Jardim Sul: em frente ao Carrefour

Unidade Shopping Anália Franco

Rua Mato Grosso, 306 – 1a sobreloja
– Higienópolis
* Localizada no Higienópolis Medical Center
* Atrás do Cemitério da Consolação, altura
do no 1.800 da rua da Consolação

Shopping Anália Franco – loja 37E –
piso Acácia – Av. Regente Feijó, 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 Ibirapuera

Unidade Villa–Lobos

Av. República do Líbano, 635 – Moema
* Próxima ao Monumento às Bandeiras
e ao Parque do Ibirapuera
* Sentido bairro/centro: lado direito

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

Unidade Chácara Klabin
Av. Pref. Fábio Prado, 538 – Chácara Klabin

Unidade Higienópolis

Unidade Itaim (em breve)
Av. Juscelino Kubitschek, 1.117 a 1.135

Unidade Jardim América
Av. Brasil, 1.891 – Jardim América
* Sentido Pinheiros/Ibirapuera: lado direito
* Próxima à rua Gabriel Monteiro da Silva

Unidade Oscar Americano

Outros Municípios

> Unidade Alphaville

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

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

Unidade Campinas

Unidade Paraíso

Unidade SANTO ANDRé

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

Av. D. Pedro II, 1.313 – Jardim Santo André
* Próxima ao parque Celso Daniel
(antigo parque Duque de Caxias)
* Entrada lateral pela rua das Aroeiras

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

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

> Outros Estados

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

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

> Atendimento Móvel

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

> Fleury Hospital-Dia

Rua Mato Grosso, 306 – Higienópolis
São Paulo – SP

> Central de Atendimento
ao Cliente 24 horas

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

