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BAILE DE 
MÁSCARAS

Você já pensou em quantas máscaras adotou para viver em sociedade? 
De que maneiras nos disfarçamos de outras versões de nós mesmos 
para conviver? E com quantos enganos temos de lidar em um mundo 
cada vez mais cheio de incertezas?  

Esta edição é dedicada a refletir sobre o que se esconde, o que enga-
na, gera dúvidas e incertezas, o que é fake. Começamos por quem tem 
o disfarce por profissão: o ator. Lee Taylor conta, em entrevista, como 
a possibilidade de viver o outro definiu o rumo de sua vida. Hoje, tam-
bém diretor e formando outros atores, Lee amplia sua atuação como 
artista, em um trabalho de pura entrega às novidades que a conversa 
com o outro traz. Para viver o outro, afinal, é preciso escutar. 

Na matéria de Comportamento, Leila, Nátali, Fernanda e Noah con-
tam como deixaram máscaras para trás em suas vidas, ainda que, al-
gumas vezes, para vestir outras, novas. E, se é para falar de engano, é 
importante tratar das fake news. Fomos conversar com especialistas 
em comunicação para aprender como reconhecer e não espalhar as no-
tícias falsas. Também fizemos uma lista com as expressões que, por 
trás da aparência inocente, carregam o racismo. Vale conferir e evitar. E 
ouvimos Alberto Saa sobre como navegar com pensamento científico 
neste mundo de areias movediças.

Por fim, investigamos como é que as células cancerígenas passam 
por células normais aos olhos do nosso sistema de defesa, como sinto-
mas parecidos fazem uma doença parecer outra e as maneiras com que  
a nossa memória pode nos enganar. 

Boa leitura!

EDITORIAL
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DRA. PAOLA EMANUELA P. SMANIO
Cliente do Fleury desde criança, Dra. Paola entrou 
para o primeiro grupo de médicos do atendimento 
em 1996. Especialista em cardiologia e em 
medicina nuclear, é assessora sênior das equipes 
dessas especialidades. Doutora pela Universidade 
Federal de São Paulo, fellow da Universidade  
da Virginia e na Emory (Estados Unidos),  
participa da revista como colaboradora médica.

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

ANA KARLA RODRIGUES 
É jornalista formada pela Unesp e mestre 
em cinema pela Unicamp. Colaboradora da 
Revista Fleury há mais de cinco anos, trabalhou 
na Editora Trip e no Grupo TV1 por mais de dez 
anos, como repórter, editora e redatora-chefe. 
Nesta edição, investigou as incertezas na 
ciência e os mistérios da memória.

NONO
Estúdio multidisciplinar, foram eles que 

trabalharam junto com a equipe da revista 
para criar o infográfico da edição. Curiosos 

e buscando o balanço entre imagem e 
informação, eles transformam o conteúdo 

de maneira didática e interessante.  
“Para nós o útil guia a estética”, dizem.

VITOR LUIZ PRESTO BRAGA  
Engenheiro de Produção pela 

Universidade Federal de São Carlos, 
Vitor é gerente de marketing do Grupo 

Fleury e responsável pelas ativações  
das diferentes marcas do Grupo, 

incluindo a Revista Fleury.

EXCELÊNCIA
“Tive um ótimo atendimento, com minha mãe, pela 
atendente Ana, pela enfermeira Marcela e pela Dra. Ana Paula 
na unidade Ponte Estaiada. A gente sempre espera excelência 
do Fleury, mas, quando os profissionais conseguem superar 
isso com sensibilidade, é extraordinário. Parabéns!”
Luzia Machado da Silva, via telefone

TRANQUILIDADE
“Gostaria de agradecer imensamente pelo atendimento  
da Alessandra durante o exame de eletroneuromiografia, 
na unidade Higienópolis. Estava apavorada e ela conseguiu 
que eu realizasse o exame tranquilamente, pois foi super 
atenciosa, carinhosa, brincalhona.”
Adriana de Lourdes Lavaca Nakamura, via Fale Conosco

PRECISÃO
“Gostaria de enviar meu agradecimento eterno  
à Dra. Cristina Cesar Conti, que conseguiu 
identificar no meu exame uma calcificação que, 
após biópsia, foi confirmada câncer, em uma 
fase bem inicial. Essa precisão com certeza 
contribuirá significativamente para a cura da 
doença. Posterior a isso, só agradecimentos 
à Dra. Adriana Helena Padovan e à equipe da 
República do Líbano II na realização da biópsia.”
Adriana Figueiredo de Paula,  
via Fale Conosco

QUALIDADE TÉCNICA
“Gostaria de agradecer a toda a equipe 
referente ao atendimento da minha paciente 
Júlia, na unidade Paraíso. Além dos pais 
terem dito que a realização do exame (tomo 
sem sedação) foi impecável, gostaria de 
reforçar a qualidade técnica e o preciosismo 
na execução do exame. O exame está sem 
dúvida impecável e foi de importante valia 
no seguimento e prognóstico da paciente. 
Gostaria de reforçar meu elogio em especial 
para a equipe da radiologia torácica. Obrigada!”
Dra. Marina Buarque de Almeida,  
via Fale Conosco

facebook.com/FleuryMedicinaeSaude

youtube.com/FleuryMedicinaeSaude 

twitter.com/fleury_online

instagram.com/fleury
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EXAMES 
OFERECIDOS 
NA UNIDADE 

BRASIL I

• Análises clínicas
• Provas funcionais 
• Eletrocardiograma
• Dermatologia
• Ultrassonografia

PARA COMEÇAR

UNIDADE BRASIL I

Unidade tem novo exame dermatológico 

Cannabis medicinal:  
o que muda com a nova 
resolução da Anvisa

Mais próxima do Ibirapuera, a unidade Brasil I 
é uma ótima opção para ciclistas. Além da 
oportunidade de aproveitar um passeio de 
bicicleta após a realização dos exames, a 
unidade oferece um bicicletário, mais um 
incentivo para deixar o carro em casa.  
A região também é de fácil acesso para  
quem vai dirigindo ou utiliza transporte 
público — a poucos metros está o corredor  
de ônibus da Avenida Brigadeiro Luís Antônio.

Além de análises clínicas, exames de 
ultrassonografia, provas funcionais e 
eletrocardiograma, há novidades nos  
exames dermatológicos oferecidos  
na unidade (leia mais abaixo).

BRASIL I 
Avenida Brasil, 216, Jardim Paulista
Horário de atendimento*
De segunda a sexta-feira, das 6h30 às 19hs
Sábados, das 6h30 às 12h30
Unidade fechada aos domingos

O mapeamento digital de nevos é 
exclusividade da unidade Brasil I e 
pode detectar os dois tipos de câncer 
de pele, doença cuja incidência vem 
aumentando no Brasil e no mundo. 
O exame é feito a partir de uma 
fotografia panorâmica do corpo inteiro 
dos pacientes em várias posições, além 
de imagens microscópicas de pintas 
ampliadas de 20 a 70 vezes. Ele pode 
detectar tanto carcinomas, os tipos 
mais frequentes, quanto melanomas, 
que têm menos ocorrências, mas são 
extremamente agressivos. “Nesses 

últimos casos, especificamente, esse 
mapeamento é o que há de melhor 
em detecção e prevenção, já que os 
melanomas se tornam metástase 
rapidamente”, afirma Dr. Fernando 
Macedo, coordenador médico de 
Dermatologia do Fleury.

Quem precisa fazer?
Pessoas de pele e olhos muito 
claros, ruivas e com muitas pintas, 
bem como as que têm pais, tios 
ou irmãos que apresentaram 
câncer de pele têm mais risco de 

desenvolver a doença e devem, 
portanto, realizar o acompanhamento 
dermatológico e o mapeamento. 
“Para lesões consideradas de alto 
risco, é sugerida a retirada. No caso 
de lesões suspeitas, é sugerido um 
acompanhamento anual ou ao menos 
trimestral”, explica Dr. Fernando.  
Além das imagens impressas e  
em CD, o cliente recebe um laudo  
que discrimina cada uma das  
pintas – e assim pode seguir 
o acompanhamento com o 
dermatologista de sua confiança.

A regulamentação de produtos à base de 
cannabis medicinal foi aprovada pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
no final de 2019, o que não significa que 
esse tipo de medicação possa ser fabricada 
integralmente no Brasil, prescrita para 
quaisquer quadros médicos ou muito  
menos vendida sem receita.

Para começar, a Anvisa estabeleceu a 
concessão da Autorização Sanitária para a 
fabricação e a importação, bem como os 
requisitos para comercialização, prescrição, 
dispensação, monitoramento e fiscalização 
de produtos de cannabis para fins medicinais. 
“Foram estabelecidas normas específicas 
desde a embalagem até a prescrição médica, 
envolvendo termos de consentimento — e 
ressaltando que se trata de uma substância 
experimental”, afirma Dr. Álvaro Pulchinelli, 
consultor médico em Toxicologia e Bioquímica 
Clínica do Fleury. Antes dessa concessão, 
pacientes brasileiros com indicação do uso de 
medicamentos à base de cannabis precisavam 
realizar um cadastro na Anvisa e receber, do 
órgão, autorização para a importação.

A cannabis vem sendo indicada, com 
altos níveis de evidência científica, para 
pacientes oncológicos em tratamento 
quimioterápico e AIDS em estágio avançado 
como um estimulador de apetite. Também 
têm sido positivos os resultados para 

Vá de bike

*Para mais informações sobre horários de atendimento, 
consulte a Central de Atendimento ao Cliente.

Mais informações em www.fleury.com.br/unidades

pacientes com episódios de espasmo 
causados por esclerose múltipla, bem como 
para portadores das síndromes de Dravet e 
Lennox-Gastaut, que provocam convulsões 
de difícil controle. Mas como ansiolítico, 
antidepressivo, analgésico ou para outros 
quadros, ainda não há evidências científicas 
que sustentem a prescrição.

Hoje, o uso da cannabis medicinal é 
permitido em 38 países, ainda que as regras 
variem em cada um deles. No Brasil, após 
a regulamentação da Anvisa e a aprovação 
pelo Conselho Federal de Medicina, 
agora concluídas, falta a incorporação dos 
tratamentos pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) e pelos planos de saúde privados, e 
quanto a isso não há previsões precisas.

“Não é novidade utilizarmos substâncias 
advindas de plantas para tratamentos 
médicos. Temos os opioides da papoula como 
um exemplo antigo. Mas não é por serem 
provenientes da natureza que são inofensivas, 
e o uso recreacional não deve ser confundido 
com o uso médico. A utilização para fins 
médicos deve ser cautelosa, controlada, 
e o princípio ativo precisa ser isolado em 
laboratório. As pesquisas ainda estão em 
andamento — e caso a cannabis entre para o 
arsenal terapêutico definitivamente, ótimo: 
quanto mais substâncias tivermos disponíveis, 
melhor”, conclui Dr. Álvaro. 
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PARA COMEÇAR

Muito corante, 
pouco colágeno
Pode até ser uma sobremesa 
pouco calórica, mas a gelatina 
contém corantes artificiais, 
conservantes, açúcar, adoçante 
e pouca proteína para dar 
consistência à preparação.  
Ao contrário do que se diz, 
não fortalece unhas, pele e 
cabelo. “O teor de colágeno  
é baixo demais para  
fornecer tais benefícios.”

Gordura saturada,  
ainda que “do bem”
O óleo de coco tem uma 
composição melhor do que 
outras fontes de gordura 
saturada, mas deve ser usado 
ocasionalmente e em pouca 
quantidade. “O consumo 
elevado de gordura saturada 
está associado ao aumento do 
colesterol sanguíneo e ação 
pró-inflamatória.” 

As dietas da moda 
nos fazem acreditar 
que os alimentos são 
como personagens de 
histórias infantis: há os 
vilões, que nunca devem 
ser consumidos, e os 
mocinhos, que salvam 
nosso organismo de 
todos os males. Mas o 
bom senso é o principal 
ingrediente de bons 
hábitos alimentares 
e, como destaca Karin 
Sedó Sarkis, nutricionista 
do Fleury, “vale variar 
bastante à mesa e ficar 
atento aos rótulos”. 

SEM HERÓIS
NEM BANDIDOS

Carboidrato 
é energia
Arroz, massas, pães, batata, 
mandioca e outros alimentos 
do grupo dos carboidratos 
precisam compor as principais 
refeições do dia, ainda que 
moderadamente. “O nosso 
cérebro utiliza carboidrato 
como fonte de energia. Uma 
quantidade suficiente de 
carboidratos impede que as 
proteínas sejam utilizadas 
para a produção de energia, 
mantendo-se em sua função 
de construção de tecidos”, 
ensina a nutricionista. 
“Então, se você quer ganhar 
músculos, esse é mais um 
motivo para manter esse 
grupo alimentar na dieta. A 
exclusão pode gerar cansaço, 
dificuldade de concentração, 
oscilação no humor, maior 
irritabilidade, dispersão e 
insônia”, completa.
 

Três frutas  
por dia 
Vitaminas, 
minerais, fibras, 
enzimas digestivas 
e compostos 
bioativos, com 
ações antioxidantes, 
anti-inflamatórias, 
reguladoras 
dos sistemas 
imunológico e 
intestinal – e há 
quem classifique 
as frutas como 
vilãs por conterem 
açúcar. Ao menos 
três frutas por dia 
é a recomendação 
de Karin, que alerta: 
“Sucos naturais 
contêm menos fibras, 
mas, se consumidos 
logo após o preparo, 
os compostos das 
frutas são mantidos”.

Arroz e feijão:  
uma boa 
combinação 
Se o primeiro já foi 
demonizado por 
ser carboidrato, o 
segundo também 
vem sendo excluído 
dos pratos de quem 
faz dietas da moda, 
seja por contagem 
de calorias, seja por 
uma fama injusta de 
provocar gases em 
qualquer organismo. 
O feijão é uma 
importante fonte de 
proteína vegetal, além 
de conter vitaminas 
do complexo B, 
potássio, cálcio 
e ferro. “Quando 
acompanhado do 
arroz, fornece todos 
os aminoácidos 
essenciais (que o 
corpo não produz). 
Sua quantidade 
de fibras ajuda 
na sensação de 
saciedade e no bom 
trânsito intestinal. É 
uma brasilidade com 
grande diversidade: 
há feijão branco, 
preto, carioca, 
fradinho, azuki, 
manteiga, mulatinho, 
entre outros”, defende 
a nutricionista.

Não há relação real hoje que não seja atravessada pelo virtual — tem 
sempre alguém que não larga o celular para postar cada instante daquele 
encontro de amigos, que muitas vezes foi combinado via grupo de 
WhatsApp. Como aproveitar o melhor dos dois mundos? 

REDES REAIS 
X

REDES VIRTUAIS

ESCOLHA CONSCIENTE

• Nas relações afetivas, o encontro presencial é 
insubstituível. Nas de trabalho, também:  conversas 
mais longas ou sobre temas e situações delicadas são 
mais proveitosas ao vivo.

• Sabe aquele amigo que não tem perfis nas redes sociais 
e deixa todos desconfiados por isso? Talvez ele seja 
apenas consciente. Além de uma exposição pública 
sem cuidado não ser segura, o uso indiscriminado  
de redes sociais pode gerar ou agravar a ansiedade. 

• Até existem algumas regras de “etiqueta” do uso  
de redes virtuais, mas elas podem variar a cada  
grupo social ou mesmo de pessoa para pessoa. Se 
você tem a possibilidade de verificar pessoalmente 
como e quando alguém prefere se comunicar  
pelas redes antes de fazer isso, melhor.

• Embora as comunidades terapêuticas online tragam 
muitos benefícios, o contato presencial  
é fundamental em processos de cura ou  
que necessitam de cuidados específicos,  
sejam eles físicos ou emocionais.

• Agilizam a comunicação, especialmente  
com os grupos de mensagens  
instantâneas. Vale para marcar  
o almoço de família, agendar  
compromissos de trabalho e  
manter a equipe informada.

• Comunidades virtuais podem ser pontos de 
encontro para o empoderamento de pacientes 
em seu processo de tratamento, em uma 
dinâmica participativa e consciente em  
relação a um problema de saúde.

• Possibilitam o trabalho em redes de 
cooperação real (“mutirões digitais”),  
com benefícios para comunidades reais  
e virtuais – por exemplo, a Wikipedia.  

• Podem ser boas fontes de informações,  
no caso das redes sociais, desde que  
haja atenção à qualidade e à veracidade  
dos conteúdos propagados pelos  
perfis e páginas seguidos.

REDES VIRTUAISREDES REAIS
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Fonte: João Alexandre Peschanski, professor do Departamento de Jornalismo da Faculdade Cásper Líbero
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POR  MARCELLA CHARTIER   
FOTOS  FLAVIO SANTANA

A oportunidade de se 
comunicar através da 

vivência de um papel foi 
marcante para o jovem  
Lee Taylor. Hoje, entre  
a atuação, o ensino e a 

direção, ele se multiplica 
como artista

Viver o 
outro
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Como descobriu em você essa vontade, essa necessidade 
de performar, de ser outros? De onde você vem?
Eu venho de Goiânia e na minha cidade eu tinha pouco con-
tato com cultura, com teatro, cinema. Ainda é difícil, mas 
na minha época o acesso era terrível. No entanto, como eu 
estudava em escola particular, tive a possibilidade de ver 
algumas peças de teatro. E, quando comecei a assistir, me 
encantei. Eu tinha uns 13, 14 anos. Aí, a minha professora de 
artes plásticas me chamou pra fazer uma peça que ela ia 
montar pro final de ano pela primeira vez na escola. Eu era 
muito inquieto na sala de aula e ela achou que seria bacana 
eu experimentar. Quando fiz a apresentação pro público, 
me senti muito estimulado, porque vi a possibilidade de me 
comunicar de uma maneira com que eu não estava habi-
tuado. E isso me atravessou de uma forma surpreenden-
te. Depois que acabou aquilo eu pensei: preciso vivenciar 
essa sensação novamente. E a partir disso fui para cursos e 
oficinas de teatro. Conheci pessoas de um grupo de teatro 
infantil e entrei, já pra fazer duas peças ao mesmo tempo. 
Viajava o interior de Goiás me apresentando em escolas. 
Foi quando tive certeza de que queria seguir esse caminho 
profissionalmente. Com 18 anos, prestei vestibular pra USP. 
Pensei: já que eu vou fazer teatro, que é uma profissão que 
não é muito reconhecida, vou para a melhor universidade 
e o melhor contexto, onde há um mercado. E como eu não 
tinha nenhum tipo de apoio dos meus pais...

Um caminho que você descobriu e começou a trilhar so-
zinho, então...
É, sem influência nenhuma dos meus pais, pelo contrário, 
eles me desestimularam muito e inclusive tive problemas 
por isso. Foi difícil essa relação depois que eu declarei que 
ia fazer artes cênicas.

Você já conhecia São Paulo? Já tinha morado sozinho?
Não. Coloquei na minha cabeça que ia arrumar um lugar pra 
morar e me manter, não queria mais depender dos meus pais. 
Foi importante. Trabalhei na própria USP desde o início, e por 
meio da universidade também fui conseguindo outros bicos 
e me mantendo. Já de cara consegui bolsa-moradia no Crusp 
[Conjunto Residencial da USP], bolsa-alimentação também.

E como foi, depois, que você se apropriou dos novos lu-
gares de diretor e professor?
No segundo ano de faculdade eu entrei no CPT e lá fui mui-
to estimulado a compartilhar o aprendizado que eu tinha 
com os outros aprendizes. Entrei em 2004 e em 2005 já 
estabeleci essa relação artístico-pedagógica com os ou-
tros participantes. Então veio isso primeiro, antes de eu 
estrear como profissional, que foi em 2006. E a partir daí 
eu vi que era imprescindível para minha plenitude como 
artista ter essa função de artista-pedagogo, de dividir um 
pouco o aprendizado, de trocar com outras pessoas. Isso 
me estimulava, me provocava, me fazia rever princípios, 
me deu uma disciplina, um rigor, uma técnica, fundamen-
talmente. A direção veio em 2013, quando depois de toda 
essa experiência de quase dez anos de CPT eu entendi que 
era fundamental primeiro me desvincular daquele espaço, 
porque eu já tinha construído a minha história ali e não via 
mais com o que contribuir. Era necessário esse voo. Eu já 
tinha articulado todo um projeto de formação, criei o NAC, 
em parceria com o Centro da Cultura Judaica, e comecei a 
exercer também a função de direção.

O palco do teatro e a possibilidade de se comu-
nicar performando lhe entregaram uma pleni-
tude estimulante que o atravessou definitiva-
mente. Mais de 20 anos se passaram desde o 
momento dessa descoberta que o levou a se 
mudar sozinho de Goiânia para São Paulo aos 
18 anos, recém-aprovado no vestibular da Uni-
versidade de São Paulo (USP) para o curso de 
Artes Cênicas e sem a aprovação dos pais. A cer-
teza de que era esse seu caminho fez com que 
Lee se dedicasse obstinadamente, desde cedo, 
a cumprir os papéis que faziam sentido para ele.      

Como ator, fez sua estreia profissional já en-
tre gigantes: dirigido por Antunes Filho e vivendo 
o protagonista de A pedra do reino, de Ariano 
Suassuna, em 2006. Mas ainda durante a própria 
graduação, antes disso, Lee já entendia a atuação 
como um processo necessariamente pedagógi-
co e trabalhava na formação de novos atores no 
Centro de Pesquisa Teatral (CPT, coordenado 
por Antunes Filho, um dos maiores nomes do 
teatro brasileiro). 

Criou e segue à frente, ainda hoje, do Núcleo 
de Artes Cênicas (NAC) da USP, onde vem dirigin-
do peças em um formato poético-documental, 
baseado em relatos pessoais – a mais recente, 
DOC.malcriadas, parte de conversas das atrizes 
do elenco com empregadas domésticas. Depois 
dos palcos, veio a experiência com o audiovisual, 
com séries como Onde nascem os fortes (2018), 
Irmandade (2019) e a novela A dona do pedaço 
(2019) entre as mais conhecidas, além de papéis 
no cinema. Sem perder de vista os princípios que 
o guiam, Lee se divide hoje entre as diversas fun-
ções de um mesmo ofício: o de artista.  

Foi quando se 
transformou 

em outro 
pela primeira 

vez, ainda 
adolescente, 

que Lee Taylor 
se encontrou. 
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Foi tudo bem orgânico então, as funções fazendo parte 
de uma mesma coisa pra você, né?
Sim, as coisas foram se completando e se tornando neces-
sárias. Eu sentia a necessidade de ter um trabalho mais au-
toral e percebia que, se criasse um espaço de formação, ele 
tinha que ser também de pesquisa pra que eu continuasse 
em movimento como um artista completo.

As peças do NAC têm esse formato poético-documental. 
Você pode falar um pouco sobre essa escolha?
Eu já tinha experimentado isso lá no CPT e via uma potência, 
porque eu percebia a diferença de quando os atores trata-
vam de um texto que era real e de um que era escrito. A 
abordagem, a maneira como eles performavam o texto, era 
absolutamente de outra natureza. Porque quando eles en-
trevistavam pessoas, encontravam, olhavam no olho, eles 
estabeleciam uma relação mais afetiva com o trabalho. E 
percebiam que as contradições que existiam ali na fala, no 
relato, eram reais, e não algo que um autor pensou. Eu per-
cebia que isso alterava a sensibilidade deles, e quando eles 
pegavam um texto escrito, de dramaturgia, já abordavam 
de maneira diferente também. Então entendi que isso era 
absolutamente pedagógico, não só pelo resultado estético, 
mas principalmente porque eu humanizava os atores. Fazia 
com que eles ampliassem um pouco a sua visão de mundo. 
Então todo o trabalho pedagógico que a gente faz no NAC 
hoje não é só técnico, mas tem também um fundo de fazer 
com que os artistas, as artistas, se conscientizem da função 
deles, delas, no mundo. Como cidadãos, primeiramente, e 
como artistas de uma maneira ampla, não só como funcio-
nários do palco. É uma ampliação de referências, uma busca 
por entender a complexidade humana pra depois poder, a 
partir disso, perceber o que se quer falar – porque a maio-
ria dos atores quer falar, mas não sabe o quê. Então o que 
a gente faz é: se ouça. Antes de falar, comece a escutar o 
mundo e as pessoas à sua volta. Aí você vai perceber que 
alguma coisa pode ser dita.



18

Geralmente não 
aceito papéis que 

não me provoquem, 
que não me façam 
pensar: caramba, 
tenho que correr 

atrás pra saber fazer 
esse papel – pra mim 

é estimulante.” 

“
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Antes de falar, 
comece a escutar 

o mundo e as 
pessoas à sua 
volta. Aí você 

vai perceber que 
alguma coisa 

pode ser dita.”

Você aprendeu isso com Antunes Filho? Ou na faculdade, 
em vivências pessoais?
Vou citar o Antunes, que citava a Escola Brasil, uma esco-
la de artes plásticas que também seguia esses moldes de 
curso livre, tal qual o CPT e o NAC: “Arte não se ensina, se 
aprende”. Então acho que boa parte disso eu aprendi ao 
longo da minha trajetória, das minhas trocas. Entendi que 
pra mim funcionava muito, então talvez pra outras pessoas 
também fosse estimulante. Mas claro que a minha maior 
referência no teatro é o Antunes, porque foi um mestre e 
porque não conheço nenhum artista da grandeza do Antu-
nes em nenhuma área. Não do ponto de vista de sucesso, 
mas do espiritual, do humano, de produzir obras-primas 
em série. As coisas que eu vi do Antunes, pessoalmente ou 
gravadas, foram arrebatadoras, me transformaram como 
ser humano e como artista.

Em uma das mensagens que trocamos você me disse “boa 
tarde” e era de manhã, na semana da estreia. Imaginei 
que você devia estar virando noites. É sempre assim ou 
você tem alguma rotina regrada?
Eu era muito disciplinado até começar uma reforma na mi-
nha casa. Isso me desestruturou completamente, e eu ainda 
estou nessa reforma. Mas em geral trabalho e rendo mais 
nas noites, a manhã não é meu melhor horário para criar. 
Eu preciso dessa rotina, acho fundamental, e essa reforma 
também veio num sentido de criar um espaço na minha 
casa pro meu trabalho. Ter lá um lugar pra desenvolver mi-
nhas pesquisas profissionais.

Você tem uma entrega intensa e constante aos seus pro-
cessos que é muito perceptível. Como dá conta de manter 
um eixo? Já se perdeu disso? 
No meu primeiro papel profissional, eu perdia 3 quilos de 
líquido em cena [vivendo o protagonista Pedro Diniz Qua-
derna na montagem de A pedra do reino, de Ariano Suassu-
na, dirigida por Antunes Filho em 2006]. Então era de uma 
entrega física tamanha que eu tinha que me recuperar ao 
longo da semana toda. Muitas vezes eu cheguei em limites 
de exaustão fazendo o espetáculo no meio da cena. Eu me 
sentia muito desafiado e gosto disso até hoje. Geralmente 
não aceito papéis que não me provoquem, que não me fa-
çam pensar: caramba, tenho que correr atrás pra saber fa-
zer esse papel – pra mim é estimulante. É raro, por isso eu 
faço muito poucos trabalhos. 

Tem projetos futuros já estruturados sobre os quais você 
possa contar um pouco?
Começo a gravar em março a segunda temporada de Irman-
dade [série da Netflix dirigida por Pedro Morelli], que pro-
vavelmente vai ao ar no fim do ano. Há possibilidade de eu 
fazer um filme em Portugal, mas antes disso vou estrear um 
espetáculo de dança, um butoh, em maio. Pode ser que eu 
também faça uma peça como ator, estou estudando ainda.

Existe alguma função no seu ofício de artista que você 
quer desempenhar ainda?
Tenho muita vontade de dirigir audiovisual. É um próximo de-
safio, vou me preparar melhor pra desempenhar em breve. 

“



Até 2016, muita gente nunca tinha ouvido falar em fake 
news. Essa nova maneira de se referir a notícias falsas correu 
o mundo por causa das eleições presidenciais dos Estados 
Unidos – tanto que em 2017 a expressão foi considerada a 
“palavra do ano” pelo dicionário britânico Collins. 

“O termo ‘fake news’ acabou se popularizando pelo uso 
exagerado do então candidato Donald Trump. Toda notícia 
que não o agradava era chamada por ele de fake news”, ex-
plica Gilmar Lopes, criador do site E-farsas, que desde 2002 
desmistifica boatos espalhados pela internet.

Mas o que parecia uma onda efêmera continua sendo mo-
tivo de discussão até hoje. “As notícias falsas não vão acabar 
tão cedo: elas vieram para ficar. Não são passageiras, como 
muitos pensavam. Vão ficar porque trazem vantagem para 
quem propaga e porque mexem com o emocional das pes-
soas”, afirma o jornalista Rodrigo Ratier, um dos criadores da 
plataforma Vaza, Falsiane!, dedicada a combater as fake news. 

Já que teremos que conviver com elas, é melhor se pre-
parar. Em entrevista à Revista Fleury, esses dois especialistas 
explicam como identificar uma notícia falsa, quem tem inte-
resse em espalhá-las e como conviver com as fake news – e 
com quem gosta de passar uma para a frente.

Que truques são usados para disfarçar uma mentira 
como se fosse verdade?
Gilmar - A notícia falsa tem um formato jornalístico, ou seja, 
imita uma verdadeira, e isso contribui para que o leitor fique 
em dúvida.

Rodrigo - Se a matéria não vier assinada, já é um sinal 
amarelo, porque quando alguém publica algo na internet 
torna-se responsável criminalmente pelo que escreveu. 
Desconfio sempre de linguagem estridente, como “fulano 
silencia o plenário da Câmara”, “beltrano humilha sicrano”, 
porque a linguagem jornalística tradicional é serena, não 
grita com ninguém. E cuidado com as imagens: veja se têm 
data, crédito. Em geral elas até são verdadeiras, mas foram 
tiradas do seu contexto. 

O que são fake news?
Publicações com informações  
intencionalmente falsas que imitam  
o estilo jornalístico e alcançam um 
grande público (viralizam) rapidamente.

Como reconhecer uma?
As fake news apresentam alguns 
pontos em comum:
• Não têm autoria clara  

(quem assina a matéria?)
• Usam uma linguagem estridente,  

exagerando nos termos
• Não têm data (assim podem ser usadas  

várias vezes como se fossem novidade)
• Apelam para o lado emocional, em geral  

em tom alarmista ou conspiratório
• Seu texto pede que elas sejam repassadas

Onde nascem? Como se reproduzem?
Apesar de ser difícil descobrir a origem  
das fake news e quem as produz, sabemos  
que elas em geral são disseminadas em  
grupos de WhatsApp e nas redes sociais.

Recebi fake news: o que fazer?
Em primeiro lugar, não repasse. Depois,  
avise reservadamente a quem enviou  
a mensagem que a notícia é falsa, de  
preferência enviando o link do desmentido.
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Fake
news

?

??
POR  BRUNA FONTES  ILUSTRAÇÕES  RAFAEL CASTRO

Tem cara de notícia, mas é fake news: Rodrigo 
Ratier, do Vaza, Falsiane! e Gilmar Lopes, do 
E-farsas, explicam como não cair nessa

verdade
OUmentira

Fontes: E-farsas e Vaza, Falsiane!
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Qual é o interesse de quem cria essas fake news?
Rodrigo - Existem três tipos de interesse: o primeiro é o po-
lítico, quando elas são usadas para prejudicar adversários. 
O segundo é o econômico, para ganhar dinheiro – e para 
muitas pessoas não está claro que existe um mecanismo de 
monetização a partir dos acessos. Um caso célebre foi o dos 
meninos da Macedônia que geravam notícias falsas sobre a 
eleição norte-americana de 2016 não porque tivessem inte-
resse político, mas porque com o alto número de acessos no 
site eles ganhavam dinheiro com anúncios. A terceira moti-
vação é a disrupção social: tem gente que gera notícia falsa 
para ver a sociedade entrar em colapso, em choque. 

Como as notícias falsas podem impactar nossa vida? 
Gilmar - Atualmente, a máquina de mentiras está a serviço da 
política, mas as fake news podem não só definir os rumos de 
uma eleição como também podem atrapalhar a saúde dos 
usuários da web. Uma notícia falsa afirmando que esse ou 
aquele chazinho cura o câncer, por exemplo, pode fazer vá-
rias pessoas abandonarem o tratamento convencional para 
usar essas “simpatias” que não curam ninguém.  

O que está sendo feito para combatê-las no Brasil? 
Gilmar - Nosso site foi o pioneiro em checagem de fatos no 
país, e hoje outras agências estão surgindo. No entanto, esse 
trabalho ainda é muito incipiente e não abrange todo o país. 
Acredito que o tema deveria ser abordado nas escolas, com 
a participação de professores, alunos e pais. Temos alguns 
projetos em andamento para apoiar o ensino do tema nas 
escolas, mas ainda é muito pouco. 

Rodrigo - Não existe campanha educativa ou melhoria da 
qualidade da mídia que vá resolver esse problema, porque 
acreditar ou não em uma determinada narrativa vai além 
do aspecto racional. A mídia tem tentado contra-atacar 
com checagem de fatos, e o acervo de desmentidos já é 
grande. O problema é que a maioria das pessoas não faz 
essa checagem. 

As fake news afetam a credibilidade da mídia?
Rodrigo - Enormemente. Primeiro pelo uso do termo fake 
news no discurso de diversos atores políticos. Quando con-
frontados com uma verdade inconveniente, chamam a notí-
cia real de fake news. Isso os desobriga de dar uma resposta 
e deslegitima o jornalismo. Mas a própria mídia tradicional 
pavimentou o caminho para isso. O Buzzfeed fez um levan-
tamento de manchetes falsas e verdadeiras às vésperas da 
eleição de 2016, nos Estados Unidos, e o que o chamou a 
atenção foi que não havia muita diferença na forma como 
elas foram construídas. Todas eram meio “caça-cliques” e 
sensacionalistas. A sociedade já não reconhece mais o jor-
nalista como o único profissional apto a fazer esse relato não 
ficcional da realidade. Ele perdeu esse monopólio. 

A situação pode piorar com as deep fake?
Gilmar - Acredito que nas próximas eleições municipais [em 
2020] ainda não teremos problemas com as chamadas deep 
fake, mas nas próximas eleições presidenciais [em 2022] o 
assunto será uma grande dor de cabeça. Esperamos que até 
lá a tecnologia de detecção de adulterações desse tipo tam-
bém evolua na mesma velocidade.

Se as fake news vieram para ficar, como podemos 
conviver com elas?
Rodrigo - Estamos intoxicados com tanta oferta de informa-
ção, e boa parte está contaminada pelas fake news. Por isso é 
importante ter uma dieta equilibrada de notícias: dá para usar 
a rede social, mas é importante escolher o que ver primeiro 
na sua linha do tempo, e não consumir só o que aparece para 
você. Além disso, é preciso sempre checar uma notícia que 
pareça esquisita. 

Qual é a melhor maneira de avisar alguém que está 
espalhando fake news? 
Gilmar - Acredito que a educação ainda seja a melhor arma 
para tentar diminuir a disseminação de fake news. Geral-
mente quem espalha notícias falsas não gosta de ser corri-
gido em público, mesmo que espalhe a mentira em público. 
Por isso, a sugestão é que a correção seja feita em particu-
lar, caso por caso. O problema é que isso demanda muito 
tempo, ainda mais quando – em alguns casos – é necessá-
rio mostrar para os espalhadores de fake news mais de uma 
fonte para tentar convencê-los.

Rodrigo - Eu acho que o diálogo não adianta muito, não [ri-
sos]. O bombardeio constante de informações é um aspecto 
importante no cenário das fake news. A gente pode até dar 
um toque e mostrar o desmentido, mas o efeito é limitado 
porque, do outro lado, a reiteração de uma mensagem tem 
um grande poder. Estudo alguns grupos no WhatsApp e há 
os que chegam a 1.300 mensagens por dia. Além disso, as 
notícias falsas são cíclicas, então a mentira tem sempre um 
alcance maior do que o desmentido. 
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Atualmente,

a máquina de 
mentiras está a 
serviço da política,
mas as fake news podem não só 
definir os rumos de uma eleição 
como também podem atrapalhar 
a saúde dos usuários da web.”

“



Quem nunca ouviu alguém descrever uma situação toda 
atrapalhada como um “samba do crioulo doido”? Ou dizer 
que “a coisa tá preta”? Se à primeira vista essas expressões 
parecem uma brincadeira, prestar atenção ao seu real sig-
nificado revela que elas carregam uma boa dose de racis-
mo, ainda que disfarçado. 

Nas entrelinhas, as duas fazem uma imagem pejorati-
va do negro: a primeira relaciona a cor da pele a algo des-
trambelhado; a segunda atrela à cor um caráter negativo 
que ela não deveria ter.

Como esses dois exemplos, existem muitas outras ex-
pressões enraizadas na nossa cultura que carregam um 
preconceito embutido, mas nem sempre visível. No Brasil, 
muitas delas – como “fazer nas coxas”, “mulata” ou “a dar 
com pau” – se originaram no período colonial, marcado 
pela escravização de negros africanos. 

“Essas expressões foram cunhadas pelo colonizador 
europeu, que trouxe consigo uma forma de pensar, de no-
mear as coisas de acordo com a sua visão de mundo, que 
era racista”, explica Gabriel Nascimento, professor da Uni-
versidade Federal do Sul da Bahia e autor do livro Racismo 
linguístico: os subterrâneos da linguagem e do racismo. 
“Elas ainda existem porque nós falamos o português que 
aprendemos e usamos esse repertório durante séculos de 
dominação racial.” 

POR BRUNA FONTES
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Algumas expressões 
populares que usamos 

no dia a dia carregam um 
preconceito escondido – 

você sabe quais são?

Dez expressões  
para riscar do 
vocabulário
Frases e palavras  
racistas que não  
devem ser ditas  
nem de brincadeira

1. 
“A COISA 
TÁ PRETA”

2. 
“MERCADO 
NEGRO”

Se a situação está difícil, complicada, é melhor usar 
adjetivos como esses para descrever o cenário. Dizer 
que a coisa está preta também é uma maneira de 
associar o negro a algo desagradável, desconfortável.

Outro exemplo em que se usa a palavra 
“negro” de forma negativa, para 
descrever algo errado, ilícito. Expressões 
semelhantes também são pejorativas, 
como lista negra, ovelha negra e magia 
negra, entre outras.

Um racismo que  
SE ESCONDE  
nas palavras



Um dos principais preconceitos que perduram na nossa 
língua até os dias de hoje é o de associar a cor negra a coisas 
negativas (lista negra), pejorativas (ovelha negra) e até ilegais 
(mercado negro). “A origem do verbo denegrir [tornar negro], 
por exemplo, não é negativa, mas o uso que se fez dele na 
linguagem, sim”, exemplifica. “Aqui na Bahia se diz muito ‘não 
seja escuro’ quando alguém parece dúbio, incerto.” 

Hoje em dia, as expressões racistas mais pesadas já 
são conhecidas, e muita gente tem consciência do que não 
deve mais falar. Mas será que esses termos se restringem a 
essa pequena lista que fizemos? 

Nascimento afirma categoricamente que não. Quando 
saem de cena as formas agressivas de se expressar, o racis-
mo se disfarça ainda mais, pois está estruturado na sociedade 
brasileira. “A língua tem se transformado no lugar do racismo 
cordial, que é bem mais suavizado. É dizer ‘ela é negra, mas 
é bonita’: a intenção pode até ser fazer um elogio, mas em 
uma fala que carrega o racismo em si”, afirma o especialista. 
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Outro exemplo é se referir a uma pessoa negra como 
“morena” (ou “moreninha”, “escurinha”) para evitar dizer “ne-
gro”. Trocar uma palavra pela outra acontece muito quando 
quem está falando pensa que chamar alguém de negro é 
ofensivo. Ou seja, é uma atitude racista, mas disfarçada com 
a doçura que o diminutivo confere às nossas palavras. Mais 
uma expressão que revela uma visão de mundo racista em 
tom de elogio é “beleza exótica”, pois denota que tudo o 
que não é branco e europeu é considerado incomum.

A boa notícia é que a língua de um país, como gostam 
de dizer os linguistas, é viva e pode mudar de acordo com 
o uso que fazemos dela. “É importante as pessoas terem 
consciência de como a nossa língua pode ser racista. Esse 
tipo de preconceito se desconstrói no dia a dia, encontran-
do alternativas para expressar as suas ideias sem ofender 
pessoas negras”, completa Nascimento.

Essa é uma mudança que também depende de adotar 
uma atitude antirracista e dar aquele toque em alguém que 
diga alguma dessas expressões ofensivas em uma conver-
sa, mesmo que sem querer. E fica o exercício: que outras 
palavras podemos usar para dizer o que queremos sem 
perpetuar esse racismo disfarçado? 

3. 
“INVEJA 
BRANCA”
Seguindo o raciocínio do item anterior, 
por que uma inveja que teoricamente 
não é do mal seria “branca”?

4. 
“DENEGRIR 
A IMAGEM”
O verbo vem do latim denegrire, que quer 
dizer “tornar negro” – como denegrir os 
cabelos, por exemplo. Mas é racista usá-lo 
quando isso passa a significar “manchar a 
imagem”, porque dá a entender que tornar 
negro, nesse caso, é algo ruim. 6. 

“FAZER  
NAS COXAS”
A origem do termo é meio incerta, mas uma 
das interpretações que se faz é que no período 
colonial, um dos trabalhos dados a negros 
escravizados era produzir telhas moldando-as em 
suas coxas. As telhas, assim, ficavam de tamanhos 
diferentes e não encaixavam direito – por isso 
a expressão passou a ser usada quando se quer 
dizer que um trabalho não foi bem feito.

7. 
“COR  
DE PELE”

8. 
“ESTAMPA 
ÉTNICA”

9. 
“NÃO SOU 
TUAS NEGAS”
Quando dizemos que não vamos aceitar um 
determinado comportamento de alguém, por 
que achamos que uma pessoa negra a aceitaria? 
Porque a expressão remete ao tempo em que as 
negras escravizadas tinham de satisfazer a todas 
as ordens do dono da casa.

10. 
“TER UM PÉ  
NA COZINHA”
Essa expressão usada para mencionar que 
alguém descende de negros está relacionada 
ao tempo da escravidão, quando a cozinha 
era o único lugar que a maioria das mulheres 
negras podiam frequentar na casa.

5. 
“MULATA”
Para algumas pessoas, a palavra é 
ofensiva porque tem raízes na palavra 
“mula”. No século 17, os espanhóis 
chamavam de “mulato” os mulos 
(cruzamento de cavalo com jumenta) 
jovens. Para outras, a palavra é rechaçada 
porque era usada de forma pejorativa 
para nomear os filhos mestiços de negras 
com brancos nos tempos da escravidão.

Fontes: Gabriel Nascimento e Geledés - 
Instituto da Mulher Negra

Uma roupa de origem africana em 
geral é categorizada de “étnica” no 
mundo da moda, uma maneira velada 
de dizer “exótica” aos olhos de quem 
segue um padrão branco e europeu. 
Dizer que uma pessoa negra tem uma 
beleza exótica é racista também.

Muita gente usa essa expressão para definir uma 
cor que parece com a de quem tem a pele meio 
bege, meio rosada. Mas essa cor não representa 
a da pele da maioria no Brasil, onde 55% da 
população se declara parda ou negra. O termo 
“nude” também é polêmico, especialmente 
quando não reflete a diversidade dos tons de pele.



Não é novidade que vivemos uma era de descrença e des-
confiança. No ano passado, o instituto de pesquisas norte-
-americano Pew Reserach Center (PRC) mostrou que temas 
como confiança em fatos e na democracia estão no centro 
do movimento de polarização, fragmentação e descrédito 
da mídia, dinamitado pelo crescimento das fake news. 

Nos últimos meses do ano, o PRC detectou que nos Esta-
dos Unidos – como no Brasil e em vários lugares do mundo 
– as pessoas confiavam mais na informação que recebiam 
via redes sociais e aplicativos como o WhatsApp que na im-
prensa. Também identificaram que categorias como líderes 
religiosos, policiais, médicos, educadores e cientistas eram 
os menos críveis para a grande maioria dos entrevistados.

Enquanto isso, no Brasil, um levantamento realizado 
no mesmo período mostrou que 73% das pessoas estão 
otimistas quanto à ciência brasileira, mas que, de 2015 
para cá, apenas 31% (dos anteriores 54%) veem os bene-
fícios dela em suas vidas cotidianas. Ou seja, uma queda 
e tanto. Esses números fizeram parte da quinta edição do 
estudo “Percepção Pública da C&T (Ciência e Tecnologia) 
no Brasil”, realizado pela Sociedade Brasileira para o Pro-
gresso da Ciência (SBPC) anualmente.

Será que esses dados explicam que vídeos no YouTube 
espalhem notícias falsas como a que o bilionário Bill Gates 
tenha investido em vacinas para “acabar com a população 
mundial”? Ou que famílias tenham deixado de vacinar suas 
crianças por acreditarem em uma notícia falsa – importada 
dos Estados Unidos – de que a vacina contra o sarampo es-
tava diretamente relacionada ao autismo?

POR  ANA KARLA RODRIGUES      ILUSTRAÇÕES  RAFAEL CASTRO

Estamos numa era de questionamentos, medos e 
desconfiança, principalmente no que se refere à ciência 
e à educação. Como navegar nesse universo na dúvida? 

O professor e cientista Alberto Saa nos deu um norte

CETICISMO E CONTESTAÇÃO
Para Alberto Saa, professor do Instituto de Matemática, Es-
tatística e Computação Científica (IMECC) da Universidade 
de Campinas (Unicamp), essa confluência de descrença em 
instituições, nas regras de convívio em sociedade e em áreas 
como a cultura, a política e a ciência são fenômenos interli-
gados, que merecem uma atenção mais cuidadosa. 

Na ciência, o extremo ceticismo e a contestação da au-
toridade científica são os maiores negativismos. De maneira 
geral, ambos poderiam até ser considerados virtudes cientí-
ficas, já que toda grande descoberta envolve pitadas de ce-
ticismo e contestação. “Porém, os negacionistas são céticos 
com algumas coisas, mas aceitam outras muito mais com-
plicadas sem nenhuma contestação. Igualmente se dá com a 
questão da autoridade. Eles contestam a autoridade científi-
ca estabelecida frequentemente, mas cedem docilmente aos 
‘doutrinamentos’ de seus gurus preferidos”, comenta.

Para Saa, grande parte desta desconfiança se deve ao 
fato de que, no Brasil mais que em outros países, as ins-
tituições científicas são burocratizadas. “Não é fácil para o 
cidadão médio ter acesso aos meandros da ciência. Essa 
burocratização, de certa forma, afasta o público leigo, que, 
talvez sem referências sólidas cientificas e educacionais, 
acaba se aferrando a ‘curandeiros da alma’, que oferecem 
confortos simples e invariavelmente inúteis”, analisa. O pro-
fessor acredita que o mesmo aconteça na política: respos-
tas simples e erradas a problemas complexos.

CIÊNCIAem tempos de
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CIÊNCIA E RELIGIÃO, O VELHO EMBATE
Cerca de 4 bilhões de pessoas, mais de dois terços da po-
pulação mundial, declaram ter uma religião, de acordo com 
a Organização das Nações Unidas (ONU), e desses, a maior 
parte é criacionista, acreditando que o universo foi criado 
por um ser sobrenatural, seja Deus, Alá ou Shiva. Entretanto, 
Alberto Saa não acredita que o papel da ciência seja “des-
mascarar a religião”, mas sim buscar a verdade por meio do 
método científico. “O papel da ciência é buscar a verdade, 
que é o que distingue a ciência de todas as outras ativida-
des humanas, e o que a caracteriza é o método científico”, 
defende. “Note que o cientista não acredita na ciência, ele 
confia nela, pois conhece o método”, analisa.

Na outra ponta, na busca dessa verdade científica, des-
cobrem-se inconsistências nos vários mitos ancestrais da 
humanidade. Com poucas exceções, pessoas instruídas 
tentam acomodar suas crenças baseadas em mitos, à luz 
dos novos dados. “Considere uma determinada população 
primitiva que ‘explica’ as estrelas afirmando que são mani-
festações divinas: umas são espécies de fogueiras distantes, 
outras, grandes bolas de pérola constantemente lustradas 
por alguma deidade muito prendada. Aí, você apresenta a 
essa população um aparelho novo, um telescópio, e expli-
ca como ele funciona. Eles passarão a ter acesso a informa-
ções que nunca tiveram”, reflete. Por respeito ao seu mito 
criador, essa população irá reinterpretá-lo e não ignorar a 
verdade científica. “Um mito é construído basicamente por 
inferência e interpretação. Ele não contém informações ou 
verdades confiáveis. Não é difícil reinterpretá-lo, e talvez 
aí resida seu maior poder de se perpetuar com a espécie 
humana”, relaciona.

Hoje, porém, grupos anticientíficos abundam. “Por que 
esse comportamento profundamente irracional? Eu não 
sei, acho que ninguém sabe. Mas é evidente que esse tipo 
de comportamento floresce onde há ignorância. Se um in-
divíduo não conhece a ciência e como ela funciona, ele não 
notará diferença entre uma afirmação científica e um dog-
ma religioso derivado de algum mito.” Por isso, ressalta o 
cientista, as únicas formas de combater o anticientificismo 
são a educação e a divulgação científica. 

Alberto Saa 
Alberto Vázquez Saa é físico formado pela Universidade 

de São Paulo, com mestrado, doutorado e pós-doutorado 
pela mesma instituição. É professor de Física Matemática 

no Instituto de Matemática, Estatística e Computação 
da Universidade de Campinas (IME-UNICAMP). É 

também coordenador-adjunto da área de Astronomia 
e Física da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal 
de Nível Superior (Capes), e foi professor visitante em 
universidades na Espanha, na Bélgica e na Alemanha.

A BELEZA QUASE INVISÍVEL DA CIÊNCIA
Para Alberto Saa, a ciência tem capacidade de criar a bele-
za, o que para olhos pouco treinados ou apressados acaba 
passando em branco. Ele acredita que a percepção comum 
sobre a ciência entre a população, mesmo a mais educada, 
é de que se trata de um tema desinteressante, esteticamente 
estéril, que não proporciona prazer a não ser em uma desco-
berta revolucionária. “Isso é rotundamente falso. Cientistas 
autênticos não estão na ciência para ganhar Prêmio Nobel. O 
tipo de prazer que um cientista tem fazendo ciência é muito 
parecido com o de um artista. São pequenos detalhes criati-
vos que nunca foram feitos antes, combinações de técnicas, 
novos problemas, novos resultados etc.”, diz.

O LUGAR DO ACASO
Para o professor, a expressão “serendiptismo” define a 
ocorrência de descobertas científicas. A palavra vem do 
conto “Os três príncipes de Serendip”, (do autor inglês Hora-
ce Walpole, de 1754). A obra conta a história de três nobres 
que passavam seu tempo fazendo descobertas inespera-
das. “Na minha experiência pessoal, é a maior fonte de des-
cobertas que um cientista pode ter! É claro que você pode 
‘cultivar’ sua serendipidade. Como dizia [o cientista francês] 
Louis Pasteur, ‘o acaso só favorece a mente preparada’.” 

32



2

1

A ciência ainda estuda 
como se formam 
e como prevenir o 
surgimento de células 
cancerígenas. Para 
enganar o nosso 
sistema imunológico, 
elas agem como se 
fossem um grupo 
especializado 
de penetras que 
consegue passar  
pela segurança e 
pela lista restrita de 
convidados de uma 
festa fechada.

INFOGRÁFICO 
Cíntia Marcucci e
Estúdio Nono

ILUSTRAÇÃO 
Elcerdo

O GRUPO PENETRA DOS 
NÃO CONVIDADOS
O câncer é uma doença dos genes 
e envolve o acúmulo de mutações 
deletérias que levam a uma proliferação 
descontrolada das células, que passam 
a se comportar com características 
de malignidade e se espalham pelo 
corpo. Essas mutações (patogênicas 
ou oncogênicas) podem ser herdadas 
(famílias com maior predisposição), 
mas na maioria das vezes ocorrem de 
forma aleatória por fatores ambientais 
e individuais (envelhecimento, drogas, 
agentes tóxicos, micro-organismos, 
inflamações etc).

SUMIÇO NOS PENETRAS?
Como as células sofrem muitas mutações, 
uma das principais limitações para a 
curabilidade é a resistência tumoral ao 
tratamento. É comum o paciente ter 
boa resposta inicial, porém algumas 
células malignas resistem e se proliferam 
novamente, mais ou menos como na 
resistência bacteriana a antibióticos. Novas 
mutações ou mecanismos de progressão 
tumoral (por exemplo, a seleção de um 
clone ainda mais maligno que o original) 
também limitam as possibilidades  
de cura em doenças avançadas.

FURANDO A SEGURANÇA
Nosso sistema imunológico tem a 
função de barrar corpos estranhos, para 
que todo o corpo continue funcionando 
em harmonia. Algumas doenças, 
como certas viroses e os cânceres, 
por exemplo, conseguem furar esse 
bloqueio. No caso das células de 
tumores, elas fazem isso interagindo, 
enganando e furando o bloqueio, se 
fazendo passar por “inofensivas”. Um 
dos mecanismos mais estudados de 
escape ou evasão é a interação entre 
as proteínas PD1 e PD-L1, que ocorre 
entre as células tumorais e as células 
do sistema imune. Com ele, o tumor 
bloqueia e inibe a resposta imunológica. 

NOVOS 
TREINAMENTOS 
PARA A 
SEGURANÇA
As principais drogas 
relacionadas à 
imunoterapia contra 
o câncer atuam 
“quebrando” o disfarce do 
tumor, fazendo com que 
o sistema imunológico 
reconheça e ataque as 
células tumorais. É o  
caso dos anti-PD-L1.  
A perspectiva é de que, 
no futuro, esse tipo de 
terapia venha de fato  
a curar o paciente. 

DESCOBRINDO O DISFARCE
O principal exame para detecção de tumores de 
expressão PD-L1 é a técnica de imuno-histoquímica, 
realizada em amostras (biópsias) do próprio tumor 
e analisadas por um médico patologista. Já os 
tumores altamente antigênicos (aqueles que geram 
resposta imunológica e, portanto, mais suscetíveis 
a imunoterapia) são detectados por pesquisa 
de instabilidade de microssatélites e pela carga 
mutacional tumoral (TMB).

SERVIÇO DE 
INTELIGÊNCIA 
DO CORPO 
Embora o surgimento dos 
“penetras” seja imprevisível e 
incontrolável, os danos causados 
ao sistema imunológico e 
ao organismo podem ser 
minimizados. A detecção precoce 
permite cura na maioria das 
vezes. Também vale evitar fatores 
sabidamente cancerígenos, como 
cigarro, embora a predisposição 
individual desempenhe 
papel importante. Nos casos 
de síndromes genéticas de 
predisposição familiar ao câncer, 
é indicado o aconselhamento 
genético por um médico.

Células 
PENETRAS

4

3

6

5

INFOGRÁFICO



36

De forma 
consciente  
e sem a 
dependência  
do olhar do 
outro, as 
máscaras  
sociais são 
fundamentais 
para construir  
a nossa 
identidade

Aos oito anos, Leila sacou a vida. Não era como as 
outras garotas, miúdas, simétricas e com longos ca-
belos escorridos. Era grande, ossuda e de cabelos 
cacheados. E o primeiro biótipo era infinitamente 
mais popular que o dela. Naquele momento, deci-
diu inconscientemente que seria uma pessoa muito 
legal e agradável para ser querida por todos, o que 
só se intensificou quando ela começou a engordar, 
após os dez anos. Esta é a primeira máscara social 
que Leila Cristina Bonfietti Lima, 35 anos, jornalista 
de Campinas, se recorda de ter usado.

A gorda legal, engraçada e simpática foi seu prin-
cipal papel, até que em 2012, após uma bronca de 
um cardiologista por causa da pressão arterial, co-
meçou uma dieta rigorosa aliada a exercício físico. 
O processo de emagrecimento e de transformação 
do corpo foi tão intenso que ela decidiu compartilhar 
nas redes sociais, com direito a muitos “antes e de-
pois” no Instagram. Leila vestiu uma nova máscara, a 
da mulher vitoriosa, com força de vontade para su-
perar qualquer obstáculo. Até o dia em que ela não 
emagreceu mais – já tinha perdido 43 quilos – e não 
tinha nada de impactante para exibir. Parou de rece-
ber likes. Uma demissão, um acidente de carro que a 
fez ter crise de pânico e, depois, a morte do pai, a fi-
zeram perder o rumo, e os quilos perdidos voltaram.

A história de Leila ainda teve outros ingredientes 
ligados à imagem, mas o que ficou foi o aprendizado 
para a vida: a consciência de que não pode colocar 
tanto peso no olhar dos outros sobre si mesma. “Na 
época em que eu emagreci, ficava muito feliz com 
os meus resultados e conquistas – cheguei a correr 
15 quilômetros! -, mas ainda era uma felicidade pelo 
olhar do outro, não por mim”, reflete.

por que 
precisamos 
delas?

máscaras 
sociais: 

POR  DÉBORA RUBIN  
FOTOS  FLAVIO SANTANA
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A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE
“Nosso processo de socialização passa pela incorporação 
de papéis sociais que já existem muito antes de nascer-
mos”, explica a socióloga Stella Christina Schrijnemaekers, 
professora na Fundação Escola de Sociologia de São Pau-
lo (FESPSP). “Esses papéis vão variar de acordo com nosso 
contexto, o gênero, a classe social, a profissão que esco-
lhemos etc.” Logo, as máscaras não são negativas – pelo 
contrário. São fundamentais para a vida em sociedade. “O 
tempo inteiro estamos nos construindo através das rela-
ções com os outros, e essas relações se dão por meio de 
papéis. A soma desses papéis constitui a nossa identidade”, 
complementa Júlia Calderazzo, mestre em psicologia social 
pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-
-SP). A questão, segundo Stella, é o modo como as pessoas 
vivem esses papéis, em especial em tempos de vida virtual.

“Usamos os repertórios que acumulamos ao longo da 
vida. O problema é que esses repertórios estão cada vez 
mais amplos; antes, a pessoa nascia e morria num mesmo 
vilarejo e não tinha tantas referências externas”, destaca 
Stella. Hoje, as referências são muitas e um tanto fugazes. 
A manipulação da imagem nas redes sociais em busca de 
likes pode ser nociva, como no caso de Leila, em que a ne-
cessidade da aprovação dos colegas da escola ganhou es-
cala e velocidade no Instagram. “A gente manipula o que 
posta para se sair bem porque, de fato, os outros estão jul-
gando a gente o tempo todo; e a gente quer ser querido”, 
explica Júlia. “Mas é importante diferenciar o que é o olhar 
do outro, algo importante para nosso crescimento, do jul-
gamento do outro.”

OS PAPÉIS QUE NOS CABEM
Apesar do mundo ultra conectado, pode-se dizer que 
Nátali Tomazella cresceu em um vilarejo com refe-
rências limitadas. De família católica de uma pequena 
cidade do interior de São Paulo, rezou a cartilha ensi-
nada pelos pais: fez parte do grupo de jovens da igre-
ja, casou aos 23 anos, virgem, e logo teve um filho. O 
papel social que lhe foi designado começou a ruir na 
lua de mel. “Até casar, eu tinha plena certeza de que 
era aquilo em que eu acreditava. Até tive nuances de 
questionamentos, que vinham como mal-estar, mas 
eu negava”, recorda. “Me frustrei muito com a lua de 
mel, com a vida sexual, e fui sendo atropelada pela 
solidão. Engravidei rápido e fui atropelada pela mater-
nidade também.”

Com a ajuda da terapia, Nátali se separou e come-
çou a vivenciar uma vida sexual libertária. Com o tem-
po, viu que estava colocando uma nova máscara, a da 
mulher livre que faz o que quer. “Eu virei refém dessa 
vida sexual ativa”, avalia. Hoje, aos 30 anos, enquanto 
tenta reajustar as relações, mudou de cidade com o fi-
lho, montou um ateliê de costura e está tentando criar 
sua marca de vestuário e acessórios, tudo em busca de 
uma vida com mais equilíbrio. 

Leila

Nátali
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NOVA MÁSCARA, NOVO BAILE
Como Nátali, que deixou todo o grupo jovem da 
igreja para trás e passou a habitar novos mundos, 
Noah Morissawa teve que reinventar suas relações, 
a começar pela família. Homem transexual, teve sua 
transição aceita pelos pais. “Mas teve o período de 
luto: minha mãe perdeu uma filha pra ganhar um fi-
lho”, explica ele. Para além das trocas de pronomes, 
houve a construção de uma nova relação. 

A decisão de passar pelo processo veio depois 
de muita terapia. “Eu sentia que não podia ser como 
eu era, mas não pensava que tinha relação com gê-
nero.” A princípio, não foi fácil, em especial porque 
Noah era uma mulher feminista – “de chegar perto 
do feminismo radical”. E de repente queria ser um 
homem? Quando entendeu que o incômodo era jus-
tamente a máscara de mulher, começou o processo. 
Hoje, aos 23 anos, a vida flui. Começou uma nova fa-
culdade este ano e está empregado em uma empre-
sa que acolhe transexuais.

GRANDES EXPECTATIVAS
Fernanda Tonon, 42 anos, queria ser psi-
cóloga, mas acabou fazendo Tecnologia 
da Informação por pressão familiar. En-
trou para o mundo corporativo e foi muito 
bem-sucedida, mas o chamado continua-
va. Aos 27 anos, decidiu arriscar. “A faculda-
de de psicologia era um sonho para mim, 
mas inicialmente eu tratei como um hobby. 
Minha mãe é funcionária pública e meu pai 
é um empreendedor fracassado. Pairava 
neste contexto familiar que trabalhar por 
conta, empreender, era algo que não dava 
certo, coisa de sonhador, de pessoa aven-
tureira”, explica.

A transição ainda teve percalços – aca-
bou voltando ao mundo corporativo quan-
do engravidou e só há três anos deu o salto 
definitivo. Ao deixar a executiva de sucesso 
para trás, tirou não só a máscara como toda 
a fantasia. “Eu literalmente me vestia como 
uma executiva: sapato escarpim, saia lápis, 
terninho, cabelo loiro, maquiagem...”, conta, 
rindo. “Doei sapatos e roupas e fui mudan-
do também por fora até vestir a másca-
ra de desapegada, hiponga”. Agora, tenta 
não exagerar nesse novo papel. E, sobre 
as máscaras, como boa psicóloga, receita: 
“Elas são muito necessárias. Em vários mo-
mentos da vida é até o nosso mecanismo 
de defesa. Elas só se tornam ruins quando 
você não percebe que está usando”. 

Noah

Fernanda



GRIPE

O que parece uma  
gripe corriqueira pode  
ser, na verdade, dengue.  
A sepse pode ser confundida com 
meningite. O lúpus pode inicialmente 
apresentar-se com sintomas semelhantes 
a qualquer outra doença autoimune. 
Além disso, muitos indivíduos que se 
apresentam com sensibilidade ao glúten 
eram antes classificados como  
portadores de doença celíaca.

Febre, mal-estar generalizado, moleza no corpo e náuseas são alguns dos  
sintomas que podem ser confundidos com uma simples gripe quando, na verdade, 
são sintomas iniciais de dengue (e também de zika e Chikungunya). “Em alguns 
casos é preciso esperar a doença evoluir para poder identificá-la”, explica Dr. Celso 
Granato, infectologista do Fleury. Se dores de cabeça e musculares mais intensas 
surgirem, é um sinal de alerta para um quadro de dengue. Se a pele fica vermelha, 
mais um. Dr. Granato destaca fatores que o médico deve considerar: é inverno na 
cidade? Há epidemia de gripe? A pessoa mora em uma cidade que sempre sofre 
com dengue no verão? Em caso de suspeita de dengue, nos primeiros quatro  
ou cinco dias usa-se um teste chamado pesquisa de NS1 para detectar a doença. 
A partir do sexto ou sétimo dia, o organismo passa a produzir anticorpos e o 
diagnóstico laboratorial é feito a partir da sorologia (pesquisa de anticorpos).
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Existem doenças que, embora distintas 
e com tratamentos completamente 
diferentes, têm sintomas semelhantes que 
confundem até mesmo os especialistas

PARECE, 

Dengue

mas  
não é

POR  DÉBORA RUBIN
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“Lúpus é uma doença bastante espectral, podendo 
acometer qualquer órgão ou qualquer sistema”, explica 
Dr. Sandro Perazzio, assessor médico de Imunologia 
e Reumatologia do Fleury. “Por isso, muitas vezes seu 
diagnóstico é retardado.” A característica cutânea mais 
evidente do lúpus é uma vermelhidão na face em forma 
de borboleta (distribuída pelas bochechas e no nariz). A 
sensibilidade à luz do sol também é sugestiva da doença. 
Outras manifestações incluem bolhas na pele, úlceras 
orais, inflamação renal, convulsões, fraqueza, falta de 
apetite, entre inúmeras outras. Fraqueza muscular e 
lesões na pele podem aparecer em outras doenças 
autoimunes, como na polimiosite, na dermatomiosite e na 
esclerose sistêmica. Por sua complexidade, o lúpus pode 
ainda ser confundido com doenças de outras áreas. “Se 
acometer o sistema nervoso central, por exemplo, pode 
ser confundida com doenças neurológicas”, explica Dr. 
Perazzio, destacando que ela ainda pode se confundir com 
doenças cardiológicas (pericardite) e até com infecções 
virais e algumas neoplasias (como linfomas). 

Doença celíaca é uma enfermidade 
estabelecida, com definição, diagnóstico e 
um único tratamento: dieta sem glúten o 
resto da vida. Sensibilidade ou intolerância 
ao glúten não são doenças, mas uma 
tendência ligada a questões alimentares. 
A hipótese levantada pelos especialistas 
no segundo caso é a de que algumas 
pessoas têm baixa absorção dos chamados 
FODMAPs, componentes fermentáveis dos 
alimentos que são mal absorvidos pelo 
nosso organismo e que podem causar 
desconforto intestinal tais como distensão, 

Sepse não é uma doença, mas uma 
resposta inflamatória generalizada a 
alguma infecção. Uma meningite (existem 
muitos tipos) pode, inclusive, evoluir para 
sepse. “Quando há um agente infeccioso, 
o corpo responde para combatê-lo. Essa 
resposta pode ser sistêmica e benéfica 
ao corpo. No entanto, às vezes ela sai 
do controle, provocando esse quadro 
chamado sepse”, explica Dra. Carolina 
Lázari, assessora médica de Infectologia 
do Fleury. A meningite, por sua vez, é 
uma doença de muitas formas e origens 
(viral, bacteriana, fúngica, entre outras). 
Mas tanto a sepse quanto a meningite 

Sensibilidade ao glúten

Meningite Outras doenças 
autoimunes

DOENÇA 
CELÍACA

SEPSE LÚPUS

gases e até diarreia. “Isso pode acontecer 
com outros alimentos com fibras solúveis 
também, como a batata doce”, explica Dra. 
Márcia Wehba Esteves Cavichio, consultora 
médica em Gastroenterologia do Fleury.  
O quadro clássico dos sintomas em 
celíacos é composto de diarreia, baixo 
ganho de peso, parada no crescimento  
(em crianças) e anemia. Já em adultos, 
pode manifestar-se de maneira  
atípica com osteoporose precoce  
e infertilidade. A maior parte dos  
casos é descoberta na infância.

podem apresentar os mesmos sintomas 
iniciais, como febre alta, dor de cabeça 
e confusão mental. Uma característica 
própria da meningite é a rigidez na nuca 
– o paciente apresenta dificuldade em 
movimentar o pescoço –, e manchas pelo 
corpo (principalmente na meningocócica). 
No caso de suspeita de meningite, a 
coleta do liquor (líquido que envolve o 
cérebro e a medula) é fundamental para  
a análise de alterações físico-químicas  
em busca de um processo inflamatório 
nas meninges. Exames de cultura  
ou pesquisa de PCR viral ajudam  
a identificar o agente causador.

Dra. Márcia Wehba Esteves 
Cavichio, consultora médica em 
Gastroenterologia do Fleury

Dr. Celso Granato, 
infectologista do Fleury

Dr. Sandro Perazzio, assessor 
médico de Imunologia e 
Reumatologia do Fleury
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A fascinação pela memória vem de longe. Na antiga civi-
lização egípcia, os faraós eram enterrados com todos os 
seus pertences não apenas pelo valor econômico que es-
ses objetos continham, mas também pelo emocional e pe-
las lembranças que eles trariam àquele soberano em sua 
vida após a morte, segundo se acreditava à época.

No cinema e na televisão, o tema é recorrente. No filme 
Brilho eterno de uma mente sem lembranças, dirigido pelo 
francês Michel Gondry em 2004, o casal Joel ( Jim Carrey) e 
Clementine (Kate Winslet) se separa de forma traumática e, 
para se livrar das lembranças do fim do relacionamento, ela 
contrata uma empresa para “apagar” todas as lembranças 
que tinha do ex-namorado, o que o leva a fazer o mesmo.
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POR  ANA KARLA RODRIGUES

Mais recentemente, o seriado britânico Black Mirror 
(produzido originalmente pelo Channel 4 e mais tarde 
transmitido por streaming pela Netflix) mostrou um cená-
rio em que pessoas implantavam chips em seus cérebros 
para armazenar suas memórias e consultá-las – quem 
nunca esqueceu alguma coisa e demorou dias para se lem-
brar dela? Mas esse recurso também possibilitava visuali-
zar as lembranças de outras pessoas para espionar funcio-
nários ou cônjuges. O resultado é obviamente desastroso.

 
IMPLANTE DE MEMÓRIA
Ficção à parte, nada disso está próximo de se tornar rea-
lidade. Mas em um estudo publicado na revista britânica 
Nature em 2019, cientistas americanos e canadenses re-
lataram ter conseguido implantar memórias artificiais em 
ratos. “Foram realizados os testes de condicionamento 
clássico. Toda vez que os animais sentiam o cheiro de ce-
reja, recebiam um choque, o que os induziu à aquisição do 
conhecimento do tipo aprendizado associativo, conectan-
do o odor específico (no caso cereja) à dor (gerada pelo 
choque). Esse tipo de associação pode ser considerado um 
tipo de memória implícita”, esclarece Dr. Carlos Penatti, 
médico e neurocientista do Fleury. Ainda que os resulta-
dos com os camundongos chamem a atenção, Dr. Penatti 
não concorda que o experimento possa “criar lembranças”, 
e sim o estabelecimento de uma rede neural determinada 
à função neurológica de memória. 

FALSAS,  

RECUPERADAS:
OU

VERDADEIRAS,

O intrigante 
mundo cerebral 
já é bastante 
estudado pelos 
neurologistas e 
neurocientistas, 
mas nem todas  
as perguntas 
foram 
respondidas

PERDIDAS
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Dr. Carlos Penatti, médico 
e neurocientista do Fleury

MEMÓRIA TRAIDORAS
Além da criação de memórias falsas, há inúmeros relatos 
de casos de “traição pela memória”, como testemunhas de 
crimes que creem ter visto alguém atentando contra a vida 
de outra pessoa, mas acabaram por reconhecer um inocen-
te. Mas é preciso distinguir uma memória falsa de uma sim-
ples mentira. “O passar do tempo fragmenta uma lembran-
ça. Existem vivências que podem interferir em situações de 
estímulos parecidos e memórias correlatas, abrigando sen-
timentos, criando condições que facilitam o preenchimento 
de partes não reais para uma memória episódica comple-
ta. Essa ausência da garantia do fato vivido mas enxertado 
como parte da lembrança pode ocorrer tanto pela presun-
ção lógica como pela força da própria rotina”, explica.  

TRAUMAS E ABUSOS
Outro caso de flutuação ou filtro mnêmico são as pessoas 
que sofreram traumas advindos de abusos de todo o tipo, 
torturas físicas ou emocionais e mesmo acidentes, e que 
passam por uma espécie de amnésia seletiva, “apagando” 
aqueles fatos de sua memória para poder seguir com sua 
vida e dia a dia habitual. A neurociência explica como isso 
acontece. “Para chegar ao conhecimento, o cérebro codi-
fica e estoca as mensagens em várias regiões do córtex, 
em forma de capacidade executiva motora e elaboração 
visuoespacial, emoção e, consequentemente, memórias”, 
explica Dr. Penatti. 

Se no córtex são formadas as memórias, é em outra 
área do cérebro, o hipocampo, que elas são recrutadas ou 
filtradas. As lembranças muito claras, fiéis e factuais depen-
dem dessa estrutura, que é muito complexa e rica em ele-
mentos celulares. “É ali, por meio da função cognitiva, que 
fatos e acontecimentos são consolidados de forma cons-
ciente”. Entretanto, segue o neurologista, a ação específica 
de neurotransmissores pode bloquear essas funções devi-
do a traumas ou estresse. A boa notícia é que existe uma 
série de abordagens médicas e psicológicas, geralmente 
aplicadas por psiquiatras e psicólogos, para tentar recons-
tituir e analisar memórias que tenham sido “apagadas” ou 
bloqueadas em algum grau. 

MANIPULAR E RECUPERAR  
MEMÓRIAS – UM LONGO PROCESSO 
Também no último ano, a agência norte-americana De-
fense Advanced Research Project Agency (Darpa) divulgou 
estudos de estimulação elétrica no hipocampo humano, já 
estabelecida como terapêutica em algumas condições neu-
rológicas e neuropsiquiátricas. O objetivo dos estudos é fa-
cilitar e aumentar a capacidade de aquisição, consolidação 
e recuperação da informação em exercícios de cognição ou 
de memória. A técnica tem potencial de aplicação médica 
em doenças como Alzheimer, Parkinson, demência e outras 
enfermidades neurológias. Esses testes, de acordo com Dr. 
Penatti, usaram microeletrodos profundos, que são colo-
cados para mapear a codificação dos neurônios presentes 
nessa importante área do cérebro e desenvolver algoritmos 
de atividade neuronal.

“Será que estimulando os eletrodos e dando uma des-
carga pequena para reproduzir os efeitos locais eu consigo 
uma melhora de performance cognitiva (a aptidão cognitiva 
é um estado de alerta do cérebro, cuja performance pode 
ser melhorada com alguns cuidados, como atividade física)? 
A resposta que esses cientistas obtiveram foi conseguir me-
lhorar a performance individual em alguns exercícios de me-
mória, como reconhecimento de faces e objetos, a partir da 
medida da atividade elétrica neuronal local (atividade elétrica 
= média dos neurônios ativados da região onde os eletrodos 
foram colocados), criando uma programação advinda da de-
codificação desse padrão neuronal”, diz o especialista. 

Dr. Penatti diz que, mesmo com vários estudos avan-
çando nesta área, não há no horizonte uma perspectiva de 
cura para essas doenças, mas sim de melhora da qualidade 
de vida dos pacientes. Ainda assim, como cada pessoa mani-
festa esse grupo de doenças de uma maneira, o tratamento 
deve ser individualizado, compreendido dentro da rotina e na 
vida de cada paciente. “Como são condições neurodegenera-
tivas, o objetivo é frear a progressão da morte neuronal e da 
perda de função cerebral, e aí está a delicadeza de olhar para 
cada pessoa como única, porque dependendo da medicação 
indicada, os efeitos podem melhorá-la ou piorá-la”. O fim da 
memória pode representar uma dolorosa morte em vida, e é 
para evitar essa situação que neurocientistas seguem traba-
lhando incessantemente. 

“Para chegar ao 
conhecimento, o 
cérebro codifica e 
estoca as mensagens 
em várias regiões do 
córtex, em forma de 
capacidade executiva 
motora e elaboração 
visuoespacial, emoção 
e, consequentemente, 
memórias.”
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SURPREENDER É

Entre Santiago e São Paulo, a artista chilena María Paz Gutiérrez (@cartasesina no Instagram) deixa sua 
arte na pele das pessoas, como tatuadora, em gravuras, pinturas e esculturas. Ao ilustrar o tema desta 
edição, #disfarce, ela traz um ambiente de mistérios, em que a sombra cobra vida da personagem.

endereços

www.fleury.com.br/unidades

Unidade Oscar Americano 
Rua Eng. Oscar Americano, 163 –  
Cidade Jardim

Unidade Paraíso 
Rua Cincinato Braga, 282 –  Bela Vista 

Unidade Ponte Estaiada
Avenida Jornalista Roberto Marinho, 85,  
Térreo do Edifício Tower Bridge  
Corporate – Brooklin  

Unidade República do Líbano I 
Avenida República do Líbano, 635 – 
Ibirapuera

Unidade República do Líbano II
Atendimento geral e Centro  
Diagnóstico Avançado da Mulher
Avenida República do Líbano, 561 – 
Ibirapuera

Unidade República do Líbano III 
Avenida República do Líbano, 990 – 
Ibirapuera

Unidade Rochaverá 
Avenida Dr. Chucri Zaidan, 1.170 –  
Edíficio Rochaverá Corporate Towers –  
Vila Cordeiro 

Unidade Shopping Anália Franco 
Shopping Anália Franco, piso Acácia, loja 37E
Avenida Regente Feijó, 1.739  – Tatuapé
 (até as 10 horas, entrada somente  
pela Avenida Regente Feijó)

Unidade Shopping  Jardim Sul 
Shopping Jardim Sul – piso 1 – loja 206 A 
Avenida Giovanni Gronchi, 5.819 – Vl. Andrade
(acesso ao estacionamento pela  
Rua Itacaiúna, 61)

Unidade Sumaré 
Avenida Sumaré, 1.270 – Perdizes

Unidade Vila Leopoldina
Rua Carlos Weber, 624 – Vila Leopoldina 

Unidade Villa–Lobos 
Rua Castro Delgado, 188 – Alto de Pinheiros 

OUTROS MUNICÍPIOS
Unidade Alphaville 
Alameda Araguaia, 2.400 – Barueri – SP  
(entrada pela Avenida Sylvio Honório Álvares  
Penteado, nova Rua Projetada) 

Unidade Campinas 
Avenida Aquidaban, 747 – Centro 
 
Unidade Granja Viana
Rua José Felix Oliveira, 838 –  
Granja Viana, Cotia – SP 

Unidade Jundiaí 
Avenida Antônio Segre, 241 – Jd. Brasil

Unidade Santo André 
Avenida D. Pedro II, 1.313 – Jardim
 (entrada lateral pela Rua das Aroeiras)

Unidade Santo André II
Avenida Dom Pedro II, 1.241 – Jardim

Unidade São Bernardo do Campo
Avenida Lucas Nogueira Garcez, 666 – Centro

Unidade São Caetano do Sul
Avenida Goiás, 420 – Centro

OUTROS ESTADOS 
Unidade Brasília
SEPS 715/915, conjunto A,  
bloco E do Centro Clínico Pacini,  
Asa Sul, Brasília – DF

ATENDIMENTO MÓVEL  
Serviço disponível nas cidades  
nas quais o Fleury tem unidade  
e também em localidades como Osasco,  
Itu, Sorocaba, São José dos Campos,  
Santos, São Vicente, Praia Grande,  
Valinhos, Vinhedo, entre outras.  
Para mais informações, consulte  
www.fleury.com.br/exames-e-servicos  
ou entre em contato com a nossa  
Central de Atendimento ao Cliente.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 
São Paulo e localidades com  
DDD (11): 3179-0822  
Outras localidades: 0800-704-0822

SÃO PAULO – CAPITAL 
Unidade Alameda Jaú
Alameda Jaú, 1.725 – Jardim Paulista

Unidade Anália Franco II
Rua Antonio de Barros, 2.203 – Vila Carrão

Unidade Brasil I
Avenida Brasil, 216 – Jardim Paulista

Unidade Brasil II ( Jardim Paulista)
Avenida Brasil, 1.891 – Jd. Paulista

Unidade Braz Leme
Avenida Braz Leme, 2.011 – Santana

Unidade Campo Belo 
Avenida Vereador José Diniz, 3.457,  
2o andar do Campo Belo  
Medical Center – Campo Belo

Unidade Cerro Corá
Rua Cerro Corá, 1.865 – Vila Romana

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

Unidade Heitor Penteado
Rua Heitor Penteado, 833 –  
Sumarezinho

Unidade Higienópolis 
Rua Mato Grosso, 306 –  
1a sobreloja do Higienópolis 
Medical Center – Higienópolis

Unidade Ipiranga 
Avenida Nazaré, 1.266 – Ipiranga

Unidade Itaim
Avenida Juscelino Kubitschek, 1.117 –  
Itaim Bibi

Unidade Moema  
Alameda dos Nhambiquaras, 353 – 
 Moema
 
Unidade Morumbi
Avenida Giovanni Gronchi, 3.108 –  
Morumbi
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