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A pele é considerada o maior órgão 
do corpo humano, e por estar sempre 
exposta exige muitos cuidados, tanto 
de proteção diária, quanto em casos 
específicos de acidentes e queimaduras. 
A dermatologista Nádia Murussi, que 
atende em Flores da Cunha, separou 
algumas dicas para mantermos nossa 
pele saudável. Confira.

– Para prevenir câncer de pele, use 
chapéus, camisetas e protetor solar sem-
pre, não somente em caso de exposição 
ao sol. Evite se expor aos raios solares 
entre as 10h e 16h (horário de verão). 

– Na praia ou piscina, utilize barracas 

e guarda-sol feitos de algodão ou lona, 
que absorvem 50% da radiação ultra-
violeta. Óculos de sol complementam 
a proteção e previnem catarata. Fique 
atento à própria pele, observando man-
chas suspeitas. 

– Usar filtro solar diariamente é um 
cuidado essencial e indispensável, por-
que é a radiação solar que mancha, en-
ruga e acelera o envelhecimento da pele, 
além de ser a principal causa de câncer. 
Durante o dia, existem duas radiações 
solares principais: a radiação ultravio-
leta A (UVA) que ocorre do nascer ao 
pôr do sol; e a radiação ultravioleta B 
(UVB) que ocorre entre às 10h e 16h. A 

UVA causa manchas, rugas e câncer de 
pele. A UVB causa queimaduras solares 
que levam a manchas e ao câncer de 
pele, mais perigosa ainda que a radiação 
UVA. Por isso, o uso do filtro solar deve 
ser um hábito de vida. 

– A pele hidratada tem mais viço e 
beleza e está mais protegida contra 
descamação, ressecamento, envelhe-
cimento precoce, irritações, alergias e 
infecções. Por isso, o uso do hidratante 
deve ser diário. Existem loções ou cre-
mes adequados para cada tipo de pele 
e específicos para corpo, rosto, mãos e 
pés. Os tipos oleosos também precisam 
ser hidratados, mas com um produto que 

seja sem óleos. Evite o uso excessivo 
de sabonetes, buchas, banhos muito 
quentes e prolongados, principalmente 
no inverno, porque ressecam ainda mais 
a pele.  

– Maquiagem tem prazo de validade! 
Isso leva em consideração o tempo em 
que é possível manter a estabilidade, a 
cosmética, a fixação, a cor e o odor do 
produto, já que, após a data de validade, 
podem ocorrer irritações ou alergias na 
pele ou perda de seu efeito. Isso também 
é regra para os filtros solares. O ideal é 
armazenar produtos de maquiagem em 
locais secos e longe de calor, por isso o 
banheiro não é o melhor lugar. 

Para ficar sempre bonita
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O tempo passa para todos, mas 
manter hábitos de vida saudáveis 
é importante para quem deseja 
minimizar os efeitos naturais de en-

velhecimento do corpo e da mente 
em qualquer estágio da vida. Alguns 
sinais começam a partir dos 25 anos 
de idade e assim se prolongam até 

o final da vida. Segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o crescimento da popu-
lação é uma tendência mundial, 

e com maior expectativa de vida, 
as pessoas acima de 60 anos já 
correspondem a 12% da população 
mundial. Para chegar a idade avan-

çada com saúde e aparência de dar 
inveja, basta seguir algumas dicas 
em todas as fases da vida. Confira 
algumas dicas:

Para minimizar os efeitos do envelhecimento

– Ser ativo: ativar o corpo e a mente sempre 
é um hábito mais do que saudável. Nem que 
seja trocar o elevador pela escada, ir a pé um 
dia da semana ao trabalho, e claro, incluir ati-
vidades físicas na rotina. Para manter a mente 
ativa é preciso aceitar sempre novos desafios, 
e estar conectado com outras pessoas. 

– Manter uma dieta saudável: adequar 
os alimentos e quantidades à rotina e neces-
sidades é importante. Consumir alimentos 
saudáveis e sempre que possível, menos in-
dustrializados. Controlar desde cedo os níveis 
de colesterol, diabetes, triglicerídeos, etc. 

– Praticar atividades físicas: bons hábi-
tos construídos até os 20 anos vão ajudar o 
indivíduo na fase adulta e na terceira idade. 
Preparar o corpo para ter condicionamento 
físico e resistência é fundamental para a re-
dução na osteoporose, manutenção do sistema 
locomotor e consequente ampliação da qualidade de vida, com saúde e bem estar.

– Beber de 1 a 2 litros de água diariamente: beber água é questão de hábito, assim 
como não beber. Além de manter o bom funcionamento dos rins, a água é importante 

para o corpo e para a hidratação interna e externa 
de todo o organismo. 

– Evitar o estresse: mesmo existindo situações 
inevitáveis de estresse para o corpo e mente, pro-
cure diminuir seus efeitos, relaxando um pouco e 
evitando maior desgaste. 

– Consultar regularmente um médico: fazer exa-
mes e consultas médicas pelo menos uma vez ao ano 
é uma atitude prudente para quem deseja estar sempre 
em dia com a saúde. Fazer este acompanhamento 
garante que não haja perdas significativas e ajuda a 
manter ainda mais saudáveis seus hábitos de vida. 

– Evite excessos: vícios como cigarro e consu-
mo de bebidas alcoólicas regularmente alteram 
significativamente a aparência da pele e também 
a qualidade de vida das pessoas. Por isso, evite os 
excessos sempre. 

– Invista em alimentos de qualidade: para retardar o envelhecimento, existem alguns 
alimentos valiosíssimos. A lista é enorme (passa pelo chá verde, suco de uva integral, 
castanha do pará, frutas cítricas e aveia) e pode ser ampliada com um profissional – 
nutricionista, nutrólogo ou médico da família.

Preparar o corpo para ter condicionamento é fundamental para a 
redução na osteoporose e ampliação da qualidade de vida. 
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Nessa época de friozinho, boas companhias 
para jantar, almoçar ou tomar um café são 
ótimas pedidas. Mas também é um desafio 
para quem não quer sair da dieta. O desejo por 
comidas quentes e mais calóricas é um processo 
natural do corpo, mas se virar um hábito o pre-
juízo com os quilinhos a mais será dobrado para 
que sejam eliminados após a troca da estação. 

Porém, sabendo organizar a rotina com equi-
líbrio de alimentação e atividades físicas, pode 
sim não só manter a dieta, como perder peso. 
Isso por que o inverno é a época mais propícia 
para perder peso devido à queima calórica 
natural ser maior para manter a temperatura 
do corpo. Desta forma, com alguns cuidados 
é possível conseguir emagrecer de maneira se-
gura e lenta, sem grandes sacrifícios, adotando 
um novo estilo de vida. 

Para mantermos a temperatura corporal 
interna em torno de 37ºC durante o inverno, o 
corpo faz um esforço maior para evitar a queda 
dessa temperatura. Arrepios, tremores e idas 
mais frequentes ao banheiro são sinais que o 
corpo está reagindo à exposição ao frio. O 
arrepio, por exemplo, é a reação dos músculos 
da pele contraídos para formar uma camada 
de ar que preserve o calor da superfície. Uma 
ação involuntária que contrai os vasos sanguí-
neos e aumenta a temperatura corporal. Esses 
processos todos fazem com que o corpo acelere 
o processo de gasto calórico. A questão de os 
homens geralmente sentirem menos frio que as 
mulheres também têm explicações fisiológicas. 
O fato é que a concentração de músculos nas 
mulheres é até 20% menor que a dos homens, 
e eles auxiliam na produção de calor.

Se por um lado o gasto calórico para o corpo 
manter-se aquecido é maior, por outro o corpo 
buscará suprir essa necessidade energética. É 
justamente por isso que no inverno nos sen-
timos atraídos por alimentos quentes, doces 
e gordurosos. Mesmo assim, os profissionais 
da nutrição asseguram que o ganho de peso 
no inverno está ligado mais a uma questão 
psicológica do que fisiológica. O efeito recon-
fortante e de aquecimento que os alimentos nos 
proporcionam nos fazem sair da dieta e não 
manter alguns cuidados fundamentais para o 
equilíbrio. Mantermos menor frequência de 
exercícios físicos também é determinante para 
o ganho de peso. 

O fato é que as baixas temperaturas facilitam 
a perda de peso se tomarmos os cuidados neces-
sários com a alimentação e exercícios regulares. 
É importante manter o corpo aquecido e nutrido 
para ele estar em equilíbrio. A grande aposta é 
incluir sopas e caldos no cardápio, assim como 
chás aliados ao metabolismo. Alimentos termo-
gênicos, que aceleram o nosso metabolismo, 
algumas especiarias como a canela, gengibre, 
hibisco, entre outros, devem ser aliados na 
alimentação do inverno, pois produzem sero-
tonina (hormônio que proporciona sensação 
de bem-estar e prazer). Confira algumas dicas:

– Evite alimentos industrializados, doces, 
massas e frituras, além de bebidas alcoólicas 
em excesso. 

– Invista em chás e bebidas quentes à base de 
cafeína; caldos, sopas e ensopados; alimentos 
termogênicos, substitua doces por frutas e olea-
ginosas; faça lanches intermediários; e pratique 
atividades físicas. 

Dá para aproveitar
o frio e emagrecer
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O Jornal O Florense publica 
a cada dois meses reportagens 
alusivas ao tema Vida & Saú-
de. Nesta edição, na seção 
‘Especialista do Mês’, o as-
sunto abordado é oftalmologia. 
Problemas relacionados aos 
olhos são comuns e acometem 
pessoas de todas as idades. Por 
isso, o oftalmologista Gustavo 
Vedana esclarece questões 
sobre a catarata. Atendendo 
na Clínica Olhar, junto ao 
Hospital Fátima de Flores da 
Cunha, ele procura contemplar 
a população com atendimento 
de qualidade e confiável, ofe-
recendo o que há de melhor 
em tecnologia no diagnóstico 
e tratamento de doenças ocu-
lares. O profissional atende 
com ênfase em cirurgias de 
catarata, miopia, hipermetro-
pia e astigmatismo, além de 
adaptação de lentes de contato 
e tratamento do ceratocone.

Um mal conhecido
Todos nascem com uma lente 

transparente que fica atrás da 
íris (parte colorida do olho) 
chamada cristalino. Ela tem 
função importante no direcio-
namento da luz para retina, que 
transmitirá o impulso nervoso 
por meio do nervo óptico para 
o cérebro, onde ocorre a for-
mação da imagem. Quando o 
cristalino fica opaco (fosco/
escurecido) a luz deixa de en-
trar no olho de forma adequada 
comprometendo a formação 
das imagens, que ficam mais 
escuras, semelhantes a visão 
por meio de um vidro sujo. 
Esse cristalino ‘sujo’ e opaco 
é chamado de catarata. A causa 
mais comum é o processo na-

Revisão anual para os olhos

O especialista

Formado em Medicina pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) em 2010, 
Gustavo Vedana é especialista em Oftalmologia pelo 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia (2014) após curso 
de especialização em Oftalmologia pela Irmandade San-
ta Casa de Misericórdia de Porto Alegre (2011-2014). 
Atua com ênfase em cirurgias oftalmológicas após 
especialização no Hospital de Olhos do Paraná, em cirur-
gias de catarata, PRK, Lasik e implante de anel intraestro-
mal (2014-2015). Tem também envolvimento em projetos 
de pesquisa na área de neurociências, permanecendo dois 
meses na Universidade da Califórnia (Irvine, USA) em 
2008 e na área de oftalmologia, mantendo-se seis meses 
na Universidade Johns Hopkins em 2015 (Baltimore, 
Maryland, USA). Pós-graduado em Oftalmologia pela 
Universidade Positivo do Paraná (2014-2015), Vedana 
expande conhecimentos na área por meio do curso básico 
de Oftalmologia Guillermo Pico Santiago, em Porto Rico, 
em 2012 (San Juan, Puerto Rico, USA) e da observação 
ambulatório-cirúrgica em segmento anterior – e córnea 
durante o período do research fellowship na Universidade 
Johns Hopkins.

Procedimento é ambulatorial e não dura mais do que 4 horas.

tural do envelhecimento que, 
semelhante ao surgimento de 
cabelos brancos, não indica 
doença. Porém, diversas outras 
causas como diabetes, traumas 
e doenças infecciosas podem 
ocorrer e quem faz esse diag-
nóstico diferencial é o médico 
oftalmologista.

O sintoma mais comum da 
catarata é a perda visual lenta 
e gradual devido à barreira que 
o cristalino opaco faz para a 
entrada da luz. A imagem deixa 
de ser vívida e brilhante, perde 
o contraste e gradativamente 
prejudica a visão central, res-
ponsável pela leitura de longe 
e perto. Como a evolução da 
doença é gradual, muitos pa-
cientes não notam essa perda e 
aí que se torna tão importante a 
revisão oftalmológica anual e 
a aplicação dos testes adequa-
dos para medir a quantidade e 
qualidade visual. A catarata é 
uma das causas mais comuns 
de cegueira no mundo – é 
reversível com o tratamento 
cirúrgico. 

A única forma de tratar a 
catarata em qualquer estágio 
é por meio de cirurgia. No 
procedimento, a remoção do 
cristalino natural opaco é feita 
por um aparelho de façoemul-
sificação que usa ultrassom 
para aspiração do cristalino 
por meio de uma incisão de 2 
milímetros, que não precisa de 
pontos para fechar, e logo em 
seguida se insere uma prótese 
chamada de lente intraocular, 
que retoma sua antiga função. 
A cirurgia de catarata leva em 
torno de 15 minutos e é consi-
derada uma das mais seguras 
do mundo. O paciente é hos-

pitalizado e o procedimento é 
ambulatorial, sem necessidade 
de internação – a pessoa não 
fica mais do que quatro horas 
no hospital entre a prepara-
ção, cirurgia e o período de 
observação pós-operatório. A 
anestesia é local e acima de 
90% dos pacientes têm resulta-
dos satisfatórios, com melhora 
visual após a cirurgia. 

Existem estudos que rela-
cionam a tristeza, depressão 
e dependência física à perda 
visual que, no caso da cata-
rata, podem ser evitados com 
o tratamento. No idoso, mais 
de 70% dos pacientes acima 
de 70 anos têm catarata em 
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Gustavo Vedana explica que a única forma de tratar a 
catarata em qualquer estágio é por meio de cirurgia.

algum estágio que compromete 
a visão com perda de qualidade 
de vida. 

Para diagnosticar problemas 
oculares antes que causem 
sintomas visuais e que possam 
ser tratados para que não haja 
perda visual, é necessário fazer 
revisões anuais. O objetivo na 
saúde ocular deve ser sem-
pre a prevenção, e se houver 
qualquer doença ela deve ser 
tratada o quanto antes. Pacien-
tes com catarata ou baixa visão 
perdem autonomia e qualidade 
de vida. Uma boa visão é im-
portante para evitar quedas 
domiciliares, acidentes, de-
pressão e baixa autoestima. 


