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A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) vem alertando a 
população desde o início dos 
anos 2000 sobre o crescimen-
to das taxas de suicídio, de-
pressão e ansiedade. Discutir 
esses temas e a saúde mental 
como um todo é o objetivo da 
campanha Janeiro Branco, que 
ganha sua 4ª edição no Brasil 
com ações de conscientização 
e informações sobre a saúde 
mental. Em Flores da Cunha 
o projeto ganhou força neste 
ano sob a coordenação das 
psicólogas Cláudia Salvador e 
Patrícia Borges Girardi. 

Entre as at ividades está 
uma roda de conversa sobre 
a campanha, ocorrida ontem, 
dia 12, na sede da Humman 
– Desenvolvimento Pessoal 
e Profissional. Além disso, 
minipalestras serão realizadas 
ao longo do mês: terça-feira, 
dia 17, às 10h30min, no Cen-
tro de Saúde Irmã Benedita 
Zorzi, no Centro; e no dia 24, 
às 10h, na Unidade Básica de 
Saúde (UBS) Claudino Caeta-
no Muraro, no bairro União. 
“É preciso desmistificar que 
saúde mental não é somente 
ausência, demências ou trans-
tornos. É muito além disso: é 
falar sobre a qualidade de vida 
e o desenvolvimento humano 
do ponto de vista psicológico”, 
destaca Patrícia. Outra ação 
realizada pelas profissionais 
é o Momento Janeiro Branco, 

Pesquisadores de uma univer-
sidade finlandesa afirmam que 
correr pode aumentar o núme-
ro de células cerebrais – pelo 
menos em ratos. Os cientistas 
dividiram grupos de roedores 
em equipes diferentes: uma de 
corrida, outra de levantamento 
de peso e outra com um treino 
de alta intensidade. O resultado 
é que somente os ratos que cor-
reram tiveram um demonstrati-
vo de multiplicação nas células 
do cérebro. 

Os grupos que não tiveram 
células multiplicadas produzi-
ram maior nível de estresse. A 
pesquisa irá ser aplicada com 
humanos para então poder ter 
resultado comprovado, mas, 
sem dúvida, correr é um dos 
melhores exercícios físicos, 
pois libera estresse e endorfi-
nas. 

Porém, quem ainda não corre 
vale a dica de colocar os exa-
mes em dia, principalmente do 
coração, já que a corrida exige 

Dúvidas sobre
a gravidez 

após o câncer

Nas duas últimas décadas tem-se 
assistido a um aumento significativo 
das taxas de sobrevida dos doentes 
com câncer, particularmente no que 
diz respeito a neoplasias que afetam 
crianças e adultos jovens. Conse-
quentemente, questões de qualidade 
de vida como a preservação da fer-
tilidade são cada vez mais valori-
zadas. Um em cada 570 indivíduos 
com idades entre os 20 e 34 anos 
sobreviveu a um câncer diagnosti-
cado na infância ou adolescência, e 
vários estudos têm demonstrado a 
importância dada pelos sobreviven-
tes à possibilidade de maternidade e 
paternidade biológicas.

Na abordagem de pacientes que 
desejam ter filhos após terem se 
curado de um câncer, há duas 
questões que emergem: a gravidez 
é segura para a mulher? A gravidez 
é segura para a próxima geração? 

Quanto à segurança da gravidez 
para a paciente, existem duas consi-
derações iniciais. A primeira é qual 
o risco da recorrência do câncer. 
Muitas mulheres preferem não ges-
tar se o risco for alto. A segunda é 
quanto ao possível impacto negativo 
de uma gravidez sobre o câncer. 
Os dados disponíveis atualmente 
não indicam um aumento do risco 
de recorrência da doença nas que 
engravidam após o câncer. Isto é vá-
lido mesmo naquelas com cânceres 
sensíveis aos hormônios, como o de 
mama. Uma recente análise de 14 
estudos demonstrou que as que en-
gravidaram após o câncer de mama 
melhoraram a sobrevida global em 
comparação às demais.

Os medicamentos quimioterápi-
cos, apesar de sua essencial função 
em alguns casos, podem ser bastante 
nocivos e apresentam risco de danos 
ao coração para cerca de 10% dos 
pacientes. A toxicidade cardíaca em 
longo prazo poderá complicar uma 
gravidez futura, por exemplo, em 
mulheres com história de irradiação 
torácica prévia ou de terapêutica 
com antraciclinas. Elas deverão ser 
avaliadas do ponto de vista cardíaco 
previamente à concepção.

O maior estudo de seguimento de 
pacientes que foram previamente 
tratados para câncer é o Childhood 
Cancer Survivor Study (CCSS) com 
mais de 20 mil indivíduos que so-
breviveram ao câncer na infância. O 
trabalho comprovou que não houve 
diferenças aparentes nos riscos de 
anomalias congênitas, de defeitos de 
um único gene, ou de anormalidades 
citogênicas em sobreviventes de 
câncer na infância, independente-
mente do tipo de tratamento prévio. 
A descendência dos sobreviventes 
não tem risco aumentado de câncer.

Descobrir um câncer é sempre um 
choque na vida de qualquer pessoa. 
Quando se trata de uma mulher 
que ainda não tem filhos, a doença 
assusta ainda mais, pois gera muitas 
dúvidas sobre a possibilidade de 
engravidar após o tratamento.

‘Janeiro Branco’ ganha destaque no município
Larissa Verdi
larissa@jornaloflorense.com.br

Objetivos do Janeiro Branco

com divulgação sobre a cam-
panha nas emissoras de rádio. 

O Janeiro Branco nasceu 
em Uberlândia (MG), e é uma 
proposta transdisciplinar, bus-
cando mostrar às pessoas que 
elas podem se comprometer 
com a construção de uma vida 
mais feliz para si e para as 
pessoas com quem convive. 
O mês e a cor escolhidos não 
foram em vão: Cláudia explica 
que o simbolismo da virada de 
ano nos inspira a planejarmos 
uma vida com mais realiza-
ções e coragem na busca dos 
nossos sonhos. “Um momento 
de reflexão entre o passado 
e o presente, e um recomeço 
a partir de agora”, enfatiza a 
psicóloga.

A virada de um ano para 
o outro é um presente que a 
própria humanidade se deu, 
uma fonte de energia, de ins-
piração, de novas propostas, 
de resgate dos sonhos, de 
renovação das forças e de 
reorganização dos planos. A 
cor branca vem ao encontro 
desta renovação, uma alusão 
também por ser a cor a partir 
da qual outra pode se destacar, 
existir e acontecer como um 
projeto, como uma possibili-
dade – assim como a partir de 
uma folha em branco qualquer 
história pode ser escrita ou 
reescrita.

A cor branca nos possibilita 
qualquer ideia, criação, ousa-
dia e realização. É o símbolo 
dos inícios, partidas e convites 
à criatividade. “O projeto Ja-
neiro Branco faz deste mês um 
marco temporal estratégico 

As psicólogas Cláudia Salvador e Patrícia Borges Girardi 
coordenam a ação em Flores da Cunha.
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– Fazer deste mês o marco 
temporal estratégico para 
que todas as pessoas do 
mundo reflitam, debatam e 
planejem ações em prol da 
saúde mental e da felicidade 
em suas vidas ao longo de 
todo o ano.

– Chamar a atenção de 
todo mundo para o tema da 
saúde mental nas vidas das 
pessoas.

– Aproveitar o início de 
todo ano para incentivar as 
pessoas a pensarem a respei-

to das suas vidas, dos seus 
relacionamentos e do que 
andam fazendo para serem 
verdadeiramente felizes.

– Chamar a atenção das 
pessoas para pensarem a res-
peito do que precisam mudar 
em suas vidas para serem, 
realmente, felizes.

– Mostrar às pessoas que 
sempre é possível o fecha-
mento e a abertura de novos 
ciclos em busca da felicidade 
em suas vidas – afinal, ano 
novo, vida nova, mente nova.

para que todas as pessoas refli-
tam, debatam e planejem ações 
em prol da saúde mental e da 
felicidade em suas vidas”, frisa 

Patrícia. Para conhecer 
mais sobre a campanha 
basta acessar o site www.
janeirobranco.com.br.

Corrida é capaz de multiplicar neurônios

Antes de sair por aí é recomendado fazer exames para 
saber se está tudo certo com seu organismo.

grande esforço cardiorrespira-
tório. Use sempre um tênis que 
já esteja acostumado, o ideal 
é que seja resistente e que ab-
sorva o impacto. A vestimenta 
ideal é roupas com tecidos 
transpirantes, confortáveis e 
leves. Nada melhor que boné 
ou viseira, protetor solar e água 
para hidratar. A corrida ao ar 
livre exige maior preparo, pois 
enfrenta também as variações 
de clima. Mas é mais recomen-
dada que a corrida na esteira, 
pois o tempo passa rápido e 
o nível de dificuldade muda 
constantemente. 

Quem opta por correr  na 
academia, selecione a opção de 
inclinação para simular desafios 
ao ar livre. Se o caso for uma 
pessoa sedentária, vale começar 
com as caminhadas leves e ir 
aumentando o ritmo conforme 
o condicionamento. Mas é im-
portante impor uma meta para 
não se acomodar na caminhada 
tranquila. O que vale é manter 

o ritmo: duas ou três vezes por 
semana são suficientes para 
criar o hábito aos poucos e de 
modo saudável.

Um aplicativo que faz sucesso 
entre os corredores é o ‘Strava’, 
que mostra aos usuários outras 
pessoas que já fizeram o trajeto, 

e permite conectar a co-
munidades de praticantes, 
além, é claro, de calcular 
o ritmo por quilômetro. 
Motivar-se é o primeiro 
passo e colocar em prática 
uma nova meta é garantia 
de satisfação. 
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Estima-se que mais de 150 milhões 
de pessoas acima dos cinco anos 
têm visão subnormal devido a erros 
de refração – miopia, hipermetropia e 
astigmatismo – não corrigidos. Esses 
erros (grau da lente) são decorrentes 
geralmente do formato e tamanho do 
olho, no qual as imagens são focadas 
fora da retina. Com isso, a imagem 
que enxergamos se torna borrada. 

A correção desses erros pode ser 
feita conservadoramente, com lentes 
de contato ou óculos; ou cirurgica-
mente, com tratamento a laser, cha-
mado de cirurgia refrativa.

Existem duas técnicas cirúrgicas 
comumente usadas: a ceratectomia 
fotorrefrativa (PRK) e a ceratomileu-
sis in situ (LASIK). O PRK trata os 
erros refrativos por meio da remoção 
de tecidos da superfície da córnea, 
sem corte, com uma raspagem, cha-
mada de desepitelização corneana, e 
a aplicação do laser para a alteração 
das curvaturas corneanas e correção 
do grau logo em seguida. No fim, uma 
lente de contato é posicionada até a 
completa cicatrização do epitélio que 
foi removido (em torno de sete dias). 
O PRK tem como grande vantagem 
o alto nível de segurança, especial-
mente em pacientes com córneas 
mais finas ou leves alterações em 
sua curvatura.

No LASIK há a confecção de um 
flap (corte parcial da córnea com es-
pessura em torno de 1mm) com o uso 
de um aparelho que se chama micro-
cerátomo, por meio de uma lâmina, 
ou então com a aplicação do laser de 
Femtosegundo. Após isso, esse flap 
é levantado, o tecido recém-exposto 
da córnea é tratado com laser para 
remodelação da córnea – correção 
do grau – e o flap é  reposicionado. 
O LASIK tem como grande vantagem 
a recuperação visual mais rápida e 
menor desconforto no pós-operatório.

Vários estudos apontam melhora 
importante da qualidade de vida nos 
pacientes que realizaram a correção 

do grau com a cirurgia refrativa (PRK 
ou LASIK), quando comparado ao 
tratamento conservador.  A cirurgia 
refrativa para correção de miopia, hi-
permetropia e astigmatismo é prática 
médica consagrada universalmente. 
Esta técnica vem sendo desenvolvida 
desde o início da década de 1990 
com resultados progressivamente 
melhores. Atualmente, miopia até 8 
graus, hipermetropia até 6 graus e 
astigmatismo até 4 graus podem ser 
corrigidos com mínimo risco, grande 
precisão e resultados que se mantém 
em longo prazo. Esta cirurgia possibi-
lita a independência dos óculos acima 
de 90% dos casos operados.

Além da qualidade de vida o tra-
tamento com laser é considerado 
custo efetivo. O tratamento óptico 
(com lentes de contato ou óculos) dos 
vícios de refração (miopia, hiperme-
tropia e astigmatismo) traz um custo 
elevado para o brasileiro em longo 
prazo, além do gasto com produtos 
de limpeza e conservação. 

Outro grupo de pacientes que se 
beneficia bastante do tratamento 
a laser é o dos trabalhadores qua-
lificados, operários e artesãos da 
construção, das artes mecânicas e 
outros ofícios, entre os quais enge-
nheiros, pedreiros, construtores, que 
estão constantemente nas urgências 
oftalmológicas devido a acidentes de 
trabalho pelo não uso do óculos de 
proteção. Muitos deles não os usam 
por serem intolerantes ao uso de 
lentes de contato devido ao ambiente 
de trabalho. Um estudo com soldados 
americanos revelou que, apesar do 
olho apresentar apenas 2% da su-
perfície corporal, 16% das lesões em 
combate eram oculares, prevenidas 
com o uso de óculos de proteção, 
que não eram usados sobre os seus 
óculos pela má qualidade visual. 

Todos pacientes acima de 18 anos 
que usam óculos com grau estável 
há pelo menos seis meses podem se 
tornar candidatos a cirurgia refrativa, 
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Uso de óculos e lentes influencia hábitos de quem tem miopia, astimagmatismo e hipermetropia, deixando-os dependentes

Oftalmologista Gustavo Vedana.

desde que passem pela avaliação 
criteriosa do seu oftalmologista e 
não apresente nenhuma contraindi-
cação ao procedimento. Para isso, 
é indispensável o estudo da córnea 
com exames complementares e um 
exame oftalmológico completo.

Currículo
Formado em Medicina pela Pon-

tifícia 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 
CBO pela Irmandade Santa Casa de 
Misericórdia de Porto Alegre (2011-
2014). Atua com ênfase em cirurgias 
oftalmológicas após especialização 
no Hospital de Olhos do Paraná em 

cirurgias de catarata, PRK, LASIK e 
implante de anel intraestromal (2014-
2015). Possui também envolvimento 
em projetos de pesquisa na área de 
neurociências, permanecendo dois 
meses na Universidade da Califórnia 
(Irvine, Califórnia, EUA) em 2008; e 
na área de oftalmologia, permane-
cendo seis meses na Universidade 
Johns Hopkins em 2015 (Baltimore, 
Maryland, EUA). Pós-graduado em 
Oftalmologia pela Universidade Posi-
tivo do Paraná (2014-2015), expandiu 
conhecimentos na área por meio do 
curso básico de oftalmologia Guiller-
mo Pico Santiago em Porto Rico, em 
2012 (San Juan, Porto Rico, EUA) e 
da observação ambulatório-cirúrgica 
em segmento anterior e córnea du-
rante o research fellowship na Uni-
versidade Johns Hopkins. 
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Cirurgia com a técnica PRK.

Cirurgia com a técnica LASIK.


