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Bem viver para além do estresse...

A medicina atual é, sem dúvida, bem mais avançada do que anos atrás. Mas, os novos hábitos da população fizeram surgir
novas doenças e intensificaram os efeitos de outras. Segundo pesquisa feita anualmente pelo Ministério da Saúde, o brasileiro
está obeso e sedentário, além de abusar mais de álcool e comer cada vez menos feijão, frutas e hortaliças. Ainda está mais
sujeito à hipertensão e ao diabetes. Sem falar das doenças da mente, que, nos últimos anos, vem aumentando o número de
vítimas do estresse, da depressão e das fobias.

Ao pesquisarmos em sites de busca na web, encontraremos milhares de ‘receitas prontas’ de como viver melhor, emagrecer e
até mesmo ser feliz. Para a médica e psicanalista, Soraya Hissa de Carvalho, essas fórmulas podem contribuir, mas não são
adequadas a todos. “Cada um de nós é único e, por isso, a mesma receita não vale igualmente para todos. Cada indivíduo
tem medos, anseios, incertezas e maneiras de encarar a vida de forma diferente”, explica a médica.

Para falar sobre saúde, bem viver e qualidade de vida, a médica Soraya Hissa de Carvalho é a convidada do projeto Estação
Pátio Savassi desta semana. Na palestra “Bem viver para além do estresse”, ela irá explicar que o bem estar está na
alimentação, nos exercícios físicos, no autoconhecimento e no equilíbrio emocional.

O debate, que acontece neste sábado, dia 27 de agosto, às 11h, no anfiteatro (L2) do Shopping Pátio Savassi (Avenida do
Contorno, 6061 – Savassi), dá continuidade ao ciclo de palestras com a temática “Do bem dizer ao bem viver”, que direciona
o projeto neste segundo semestre. O evento é gratuito e aberto ao público.

Sobre o palestrante
Soraya Hissa de Carvalho é médica formada pela UFMG e tem especializações endocrinologia, geriatria, medicina tradicional
chinesa, medicina ortomolecular, neurociência e comportamento.

Estação Pátio Savassi
O Projeto Estação Pátio Savassi é uma realização da Estação do Saber e do Shopping Pátio Savassi, com curadoria de Júlia
Ramalho Pinto. O projeto está no sexto ano de realização, com palestras gratuitas quinzenais, sempre nas manhãs de
sábados, onde são discutidos temas contemporâneos com a participação de intelectuais, escritores e profissionais
renomados.
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As palestras poderão ser acompanhadas através do Twitter de Júlia Ramalho Pinto e da Estação do Sabercom postagem de
frases e comentários ao vivo das apresentações. O evento também será transmitido via Ustream na página da Estação do
Saber www.estacaodosaber.art.br.
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