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Blitz da Saúde chega à Campinas e traz inovação a serviço do 
bem estar  

  
- Ação itinerante tem como objetivo conscientizar sobre detalhes que 

fazem diferença na saúde das pessoas -  
  

Entre os dias 20 e 21 de junho de 2018, a Blitz da Saúde Medley levará 

exames gratuitos para dois pontos de Campinas (bairros: Sousas e Jardim 

das Oliveiras)  

Equipado com óculos de realidade aumentada, luz especial, telas 

interligadas com devices, entre outras novidades, o espaço itinerante vai 

oferecer uma experiência diferente no processo de autoconhecimento da 

saúde do corpo e da pele, ajudando a identificar pontos de atenção para 

melhoria da qualidade de vida 

As atividades gratuitas, que permite a interatividade dos participantes, 

incluem: 

o luz ultravioleta para ensinar a metodologia correta para lavar as 

mãos 

o telas capazes de mostrar em tempo real, por meio de GIFs, a 

diferença da pele tradada e bem cuidada 

o ‘leitura’ de umidade, oleosidade e elasticidade da pele do corpo, 

análise de porcentagem de gordura e massa muscular por meio 

de exame de bioimpedância. O resultado sai na hora.  

Porta-vozes médicos disponíveis para entrevistas, mediante agendamento 

A nova Blitz da Saúde Medley é mais uma ação da Medley que tem como 

objetivo oferecer saúde além de medicamentos, proporcionando experiência 

de marca para os consumidores 

Além disso, a Medley, como um dos principais players do mercado de 

genéricos e similares, tem como um de seus pilares contribuir para 

democratizar o acesso à saúde e a informação.  

Dados de apoio à pauta  
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Mecânica correta de lavar as mãos:  

Segundo a ONU (Organizações das Nações Unidas), lavar as mãos de 
maneira correta pode salvar vidas. Internações relacionadas a infecções de 
cuidados agudos, representam de 5% a 10% em países desenvolvidos e 
ultrapassa os 25% nos países em desenvolvimento¹ 
Lavar as mãos de forma correta após usar o banheiro, ajuda a reduzir 
doenças em 40% das vezes; fazer a higienização antes de manipular 
alimentos diminui em 23%²   
Ainda de acordo com a Organização, a higienização das mãos é essencial 
para o controle de doenças transmissíveis, já que permite combater de 
forma eficaz a propagação de germes resistentes a medicamentos³ 

  

Bioimpedância4: 

A bioimpedância consegue calcular de forma assertiva a gordura corporal e 
visceral, massa muscular, peso dos ossos, além do índice de água, índice 
de massa corporal (IMC) e a idade metabólica de cada indivíduo; o método 
é considerado o mais seguro para avaliar a composição corporal de uma 
pessoa 

O exame permite identificar riscos à saúde associados com níveis 
excessivamente altos ou baixos da gordura abdominal total e intra-
abdominal, monitorização de possíveis alterações da composição corporal 
associadas a doenças como diabetes, hipertensão e doenças coronariana 

  
Cuidados e hidratação da pele5: 

• O acúmulo de sujeira na pele do rosto leva ao fechamento dos poros, e 
favorece o aparecimento de cravos e espinhas, além de contribuir para o 
envelhecimento precoce. 

• Além disso, a exposição à radiação ultravioleta (UV) tem efeito cumulativo 
e os raios solares penetram profundamente na pele, podendo provocar 
diversas alterações, como o surgimento de pintas, sardas, manchas, 
rugas e outros problemas.  

• A exposição solar em excesso também pode causar tumores benignos 
(não cancerosos) ou malignos 

Serviço: 

• Blitz da Saúde – Campinas 

Datas e locais:  
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20 de junho | DROGARIA PRAÇA CAPITAL (AV. ANTÔNIO CARLOS COUTO 
DE BARROS,475, SOUSAS) 
21 de junho | FARMACIA POSCIDONIO E FACINE (AV. JOSÉ FONSECA 
ARRUDA, 96, JARDIM DAS OLIVEIRAS) 
  
EXAMES (das 10h às 19h) 
- Bioimpedância  
- Análise da pele facial  
- Como hidratar e cuidar do rosto  
- Mecanismo correto para lavar as mãos  
  
Para mais informações: 

  
Imagem Corporativa 

Assessoria de Imprensa Medley  
Paloma Costoya - (11) 3526-4556 / 
paloma.costoya@imagemcorporativa.com.br 
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