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COLUNISTA
O médico cardiologista
Fernando Nobre, autor de
‘Lições para cuidar bem do
coração’, que será lançado
no dia do aniversário de cinco
anos da rádio CBN Ribeirão
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“Caros e caras ouvintes da
CBN...”.

Esta saudação marca o iní-
cio do quadro “CBN Saúde”, em
que o médico cardiologista Fer-
nando Nobre dá dicas de pre-
venção a doenças do coração.
O quadro, que vai ao ar todas as
terças-feiras à tarde pela rádio
CBN Ribeirão, rendeu o livro
“Lições para cuidar bem do co-
ração”, que será lançado na pró-
xima segunda-feira - dia do ani-
versário de cinco anos da rádio
- na Livraria Cultura do Shop-
ping Iguatemi.

O livro traz uma síntese dos
conteúdos transmitidos dentro

da grade do programa “Manhã
CBN”, semanalmente, há cinco
anos. Traz uma linguagem colo-
quial, sem terminologias médi-
cas complexas e bem aos mol-
des da comunicação do rádio.
“Tinha tudo escrito e outros li-
vros já publicados. Como rece-
bi muito estímulo de ouvintes e
amigos para fazê-lo, decidi edi-
tar o material e publicar”, co-
menta Nobre.

Dos quase 250 comentários
feitos nesse período, o cardio-
logista escolheu 130 para publi-
cação. “Usei como critério tex-
tos que tinham mais impacto na
saúde, com abordagens inéditas
ou que valeria a pena as pessoas
terem em mãos, como a forma
de prevenção e orientações pa-
ra se ter uma vida saudável”, de-
talha o cardiologista e escritor.

O tema não é inédito, mas a
forma como é abordado e o fa-
to de abranger todos os fatores
de risco são os diferenciais do
livro. “O conjunto mostra o que
as pessoas podem ter de pro-

blemas, o que eles podem acar-
retar e revela que, quando se
adota uma prevenção adequa-
da, se consegue diminuir a inci-
dência”, detalha.

Segundo Nobre, hoje uma
grande parte das pessoas mor-
re de infarto sem saber que es-
tão tendo um; muitas têm AVC
e ficam com sequelas para o
resto da vida porque não foram
atendidas a tempo com proce-
dimentos que os reduzem. Sen-
do assim, o livro tem como foco
ser referência no conhecimento
do assunto e ajudar as pessoas
a refletirem sobre ele. “Sempre
procuro apontar o problema,
o quanto ele impacta na vida,
na sobrevida e na mortalidade.
Mas mostra que há um cami-
nho a seguir que impede o sur-
gimento ou complicação”, diz.

Nobre já escreveu diversos
livros para médicos. Inclusi-
ve ganhou o prêmio Jabuti em
2016, na categoria Ciências Na-
turais e Ciências da Saúde, com
“Tratado de Cardiologia”. Desta

vez, teve como desafio escrever
para um público leigo. “Me exi-
giu um outro tipo de linguagem
para passar a precisão necessá-
ria”, comenta.

“Lições para cuidar bem do
coração” é quase uma cartilha
para se prevenir das doenças do
coração, como diz o próprio no-
me. “São 282 páginas para ler,
aprender e fazer. Se fôssemos fe-
char uma equação matemática,
o somatório seria igual a viver
mais e melhor”, define Nobre.

Temas correlatos
O livro traz ainda três capítu-

los adicionais que tratam de te-
mas afins, mas com relação di-
reta com doenças do coração,
escritos por especialistas convi-
dados. O psiquiatra Luiz Alber-
to Hetem assina “Saúde Men-
tal”; o nutrólogo José Ernesto
dos Santos escreveu “Alimen-
tação”; e Pedro Schwartzmann,
“Atividades Físicas”. “Fecha o
universo total de prevenção das
doenças do coração”, diz Nobre.

Colunista da CBN, cardiologista
Fernando Nobre lança livro com
uma síntese das os comentários
apresentadas em quadro da rádio

LITERATURA

DE VOLTA AO RÁDIO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À SAÚDE
Há cinco anos Nobre fala ao microfone da rádio CBN. O convite marcou seu retorno a esse meio de comunicação.
“Achei fantástico. Meu primeiro trabalho, ainda como estudante de medicina, foi em uma rádio de Ribeirão Preto. A
vaga era para o cargo de programador musical, mas, por conta da minha voz, acabei virando locutor”, lembra. Para
o cardiologista, tornar-se comentarista da CBN representou uma oportunidade de esclarecer ao público sobre as
doenças do coração, o maior fator de morte no mundo. “Percebi que podia prestar um serviço de prevenção contra
os males do tabagismo, hipertensão, obesidade, que nem sempre são abordados de maneira direta e objetiva
como no programa”, diz. Ele se sente muito gratificado com o retorno que recebe dos ouvintes. “As pessoas me
ligam, me passam e-mail, comentam quando encontro na rua, no Hospital das Clínicas...”, conclui.

São 282 páginas para ler, aprender e
fazer. Se fôssemos fechar uma equação
matemática, o somatório seria igual a
viver mais e melhor”
Fernando Nobre
Médico cardiologista
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