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Excesso de açúcar aumenta
casos de depressão

REFRIGERANTES E

DOCES PODEM ESTAR

ASSOCIADOS A OUTROS

PROBLEMAS, COMO

ANSIEDADE.

Estudo da Universidade de Londres
publicado na Scientific Reports apon-
ta que dietas com alto teor de açúcar,
por exemplo, com refrigerantes e do-
ces, podem estar associadas a um
maior risco de problemas cerebrais
como ansiedade e depressão.

Os resultados mostram efeito do açú-
car na saúde mental a longo prazo. “Al-
tos níveis de consumo de açúcar já ha-
viam sido relacionados a uma preva-
lência mais alta de depressão em diver-
sos estudos anteriores. No entanto, até
agora, cientistas não sabiam se a ocor-
rência do problema mental desenca-
deava um consumo maior de açúcar,
ou se os doces é que levavam à de-
pressão”, explica o psiquiatra e pes-
quisador do Programa de Transtornos
afetivos (GRUDA) do Hospital das Clí-
nicas da USP, Diego Tavares.

Para um terço dos homens pesquisa-
dos - aqueles com maior consumo de
açúcar -, houve um aumento de 23% na
ocorrência de problemas mentais após
cinco anos. Um estudo americano de
2015, exclusivamente com mulheres,
também encontrou associação entre alto
consumo de açúcar e depressão, mos-
trando que os resultados não se restrin-
gem ao sexo masculino. 

“Há várias explicações biológicas plau-
síveis para a associação. A principal de-
las é que o açúcar reduz os níveis do
chamado fator neurotrófico derivado do
cérebro (BDNF, na sigla em inglês), que
ajuda no desenvolvimento de tecidos ce-
rebrais. Quando o BDNF cai costuma
ocorrer uma atrofia do hipocampo, área
do cérebro que além da memória tam-
bém regula o estado de humor”, finali-
za Dr. Diego Tavares.

A Organização Mundial da Saúde re-
comenda uso máximo de 50 gramas de
açúcar por dia e aponta que o ideal é
não passar dos 25.

As rasteirinhas têm todo o conforto e pra-
ticidade dos chinelos, especialmente no verão,
com o benefício de serem mais sofisticadas. No
entanto, após algum tempo de uso, as pernas
e pés começam a doer.

Não há tanta interferência na coluna, quem
sofre mesmo são os membros in-
feriores, as dores na coluna apa-
recem com mais frequência com
o uso de sapatos de salto alto,
pois eles causam o encurtamen-
to da panturrilha. Já com o uso
das rasteirinhas, os calca-
nhares ficam continuamente
apoiados ao chão e a pantur-
rilha acaba se alongando com
os movimentos realizados no
decorrer do dia, isso é a causa
da dor intensa nessa região após horas de uso.

Deve-se evitar as rasteirinhas quando for
ficar muito tempo em pé ou realizar exercí-
cios físicos como caminhadas longas e corri-
das, já que elas não proporcionam amorte-
cimento do peso corpóreo,o que aumenta a

Rasteirinha faz mal
para coluna?

sobrecarga nos ossos que se localizam nos
pés e tornozelos.

Além destes prejuízos citados, o uso de
rasteirinhas e chinelos aumentam as chan-
ces de patologias como a tendinite, estira-
mentos musculares e tornam as pessoas mais

susceptíveis a quedas. O
mais indicado, segundo os
especialistas, é alternar
entre o uso de sapatos al-
tos e baixos, pois assim
não haverá riscos para o
corpo. Opte pelo uso de
calçados com amortecedo-
res como tênis ou de sal-
to baixo (no mínimo e 2
cm e no máximo de 5 cm
de comprimento).

No decorrer do dia, se aparecerem dores
intensas nas penas e pés, estique-as bem e
realize massagens suaves. Realizar alonga-
mentos nas pernas e praticar exercícios físi-
cos de todos os tipos (desde a caminhada a
alongamentos simples) reduzem as dores.

NA CORRERIA DO DIA
A DIA, AS MULHERES

ACABAM OPTANDO
PELOS SAPATOS MAIS

PRÁTICOS E
CONFORTÁVEIS.
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Alguns mitos sobre suplementos alimentares
O número de consumido-

res de suplementos alimenta-
res aumenta a cada dia, mo-
tivados por benefícios ligados
à saúde ou apenas estética.

Alguns mitos ainda ron-
dam a maioria deles e podem
até mesmo assustar quem está
pensando em utilizar. Por
isso, o nutricionista Diogo
Círico, listou as principais
dúvidas sobre o assunto.

FAZEM MAL À SAÚDE?

O suplemento alimentar
traz nutrientes presentes na
alimentação, mas de maneira
especifica seja concentrando
ou isolando apenas determi-
nados nutrientes. Já os ana-
bolizantes são fármacos usa-
dos para tratamento de algu-
mas condições que acabam
sendo usados para aumentar
a massa muscular e podem ge-
rar grandes prejuízos à saú-
de, por isso, somente podem
ser consumidos mediante pres-
crição médica.

SÓ PODEM SER
CONSUMIDOS POR ATLETAS

AVANÇADOS?

Desde que aconselhado
pelo nutricionista, “esses pro-
dutos podem ser inseridos em

SUBSTÂNCIAS SÃO USADAS PARA GANHO
DE MASSA MUSCULAR, DEFINIÇÃO E

BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE.

diferentes rotinas, mesmo que
você tenha começado a aca-
demia há pouco tempo. É im-
portante lembrar que eles de-
vem ser incluídos de acordo
com as necessidades nutrici-
onais, e que os exercícios tam-
bém precisam ser executados
de maneira segura e com
aconselhamento profissional
para evitar lesões”, comenta
o nutricionista.

SUPLEMENTO ENGORDA?

Nenhum alimen-
to, por si só, pode ser o
culpado pelo ganho de peso.
É preciso haver equilíbrio
entre as calorias consumi-
das via dieta e usadas como
forma de energia.Os suple-
mentos possuem uma deter-
minada quantidade de ener-
gia, que deve ser usada du-
rante os treinos e, em mui-

tos casos, o ganho de peso
se relaciona também com o
aumento de massa magra.

VOCÊ NÃO PODE
SUBSTITUIR A ALIMENTAÇÃO

POR ELES?

Os suplementos alimen-
tares garantem nutrientes
que agregam novos benefí-
cios à dieta. Entretanto,

eles devem sempre vir
acompanhados de uma ali-
mentação saudável e balan-
ceada. “Quando é possível
consumir uma refeição com
alimentos sólidos e saudá-

veis os suplementos não de-
vem e não podem substituir
tal refeição”, explica Círico.

SUPLEMENTOS

EMAGRECEM?

Da mesma maneira, os
benefícios dos suplementos
são sentidos com o acompa-
nhamento de uma vida sau-

dável e a prática
de exercícios físicos, mas
não são capazes de fazer mi-
lagre por si só. Eles são o
combustível para garantir
treinos melhores e resulta-
dos maiores, entretanto, só

tomar o suplemento não ga-
rante os resultados que você
deseja – em especial, o ema-
grecimento, que tem origem
na queima de uma quantida-
de de calorias maior do que
o consumido.

MAIOR QUANTIDADE

ACELERA OS OBJETIVOS?

Um dos riscos é justamen-
te a superdosagem, o consu-
mo exagerado pode sobrecar-
regar o organismo. Siga sem-
pre rigorosamente o valor in-
dicado pelo nutricionista, es-
pecialmente, para sentir os
resultados e benefícios.

UMA BOA ALIMENTAÇÃO
DISPENSA A INGESTÃO DE

SUPLEMENTOS?

Uma boa alimentação
consegue suprir as carên-
cias do corpo, contudo, as
necessidades do organis-

mo depois de treinos mais in-
tensos podem exigir um con-
sumo ainda maior de alguns
dos nutrientes para produ-
zir resultados melhores.Por
isso, a suplementação age
não só no ganho de massa
muscular, mas na própria
recuperação e desempenho
durante os treinos.

E se a saúde fosse contagiosa?
É razoável considerar uma coisa boa como

contagiosa? Acaso não é amplamente aceito, por
exemplo, que o riso pode ser contagiante?

Talvez, ao invés de considerarmos que a saú-
de é frágil, poderíamos adquirir uma compreen-
são mais firme a respeito da saúde, isto é, de
que a saúde não é apenas a ausência de doença
ou enfermidade, conforme indica a definição de
saúde proporcionada pela Organização Mundial
da Saúde (OMS).

Isso, por sua vez, poderia nos ajudar a en-
frentar o medo diante das numerosas reporta-
gens sobre a gripe e outras formas de contágio.
Tais reportagens podem nos ajudar a ficar infor-
mados, alertas e sábios. Mas elas também po-
dem fazer com que fiquemos temerosos. A Dra.
Margaret Chan, diretora geral da OMS, referin-
do-se ao surto de Ebola, disse que o medo estava
se espalhando mais rápido do que o vírus.

Combater o medo é importante.
Mary Baker Eddy, reformadora do tratamen-

to da saúde, disse: “As pessoas acreditam em
doenças infecciosas e contagiosas, e que qual-
quer um está sujeito a contraí-las, em virtude
de determinadas causas predisponentes e ex-
citantes. Esse estado mental nos prepara para
contrair qualquer doença, sempre que se apre-
sentem as circunstâncias que, acreditamos, a
provocam. Se acreditássemos, com a mesma

QUAIS SERIAM AS IMPLICAÇÕES
BENÉFICAS DE SE CONSIDERAR A
SAÚDE COMO CONTAGIOSA?

Bob Cummings - Comitê de Publicação da
Ciência Cristã em Michigan, EUA, e escreve

sobre espiritualidade e saúde. Ele se formou
pela Universidade Estadual de Michigan.

sinceridade, que a saúde é contagiosa quando
em contato com pessoas saudáveis, seríamos
contagiados pela maneira como elas se sentem,
tão certamente e com melhores resultados, do
que quando nos contagiamos com o estado do
homem doente”.

Tudo isso me faz pensar em um exemplo da
Bíblia, no qual Jesus tocou um leproso. Ao invés
de Jesus contrair a lepra, o leproso foi curado.

Não poderia esse toque ter sido a afirmação de
um ponto de vista diferente do que a saúde é e de
onde ela vem, uma afirmação de que a fonte da
saúde é superior à fonte da doença?

Existe um fundamento bíblico para essa ideia:
“… reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso”
e “[Eu] te restaurarei a saúde... diz o Senhor...”
(Apocalipse 19:6, Jeremias 30:17).

Há vários anos, durante o inverno, quando le-
vei meu carro para consertar, essa perspectiva
mais elevada a respeito da saúde me ajudou. Aqui
está o que aconteceu. Fiquei sentado na sala de
espera por uma hora e meia. O local era pequeno,

e um único cômodo abrigava o escritório, a área
da recepção e a sala de espera. Quando meu car-
ro ficou pronto e fui até o balcão pagar o conser-
to, a recepcionista me disse algo assim: “Você re-
almente não precisava ter esperado aqui; prati-
camente todos nós aqui estamos com a gripe e
alguns funcionários da nossa equipe estão de li-
cença médica devido a essa doença”.

A primeira coisa que me veio ao pensamento
foi: se você pretendia me dizer algo assim, deve-
ria ter me dito logo no começo e não depois de eu
ter ficado aqui por mais de uma hora. Mas logo
depois desse pensamento inútil, lembrei-me da
declaração de Eddy a respeito de considerar a
saúde como contagiosa. Então, eu disse para a
recepcionista: “Não se preocupe, vocês todos po-
dem ser contagiados com a minha saúde”. Talvez
ela não soubesse como responder ao meu comen-
tário, o que é compreensível, mas aquilo acal-
mou meu medo. Ao longo dos dias e semanas se-
guintes, não fiquei doente com a gripe.

Você pode se imaginar simplesmente lendo o
jornal amanhã e vendo reportagens de que a saúde
se espalhou?
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Uso isolado do protetor
solar não faz milagre

ara cada ocasião e pessoa
há um tipo ideal de prote-
tor solar e a melhor forma
de usá-lo. Segundo a der-

matologista, Marcia Grieco, o pro-
tetor deve ser aplicado em quanti-
dade generosa, sendo uma colher de
sobremesa para cada área do corpo
e reaplicado a cada duas horas e
sempre que sair do mar ou da pis-
cina. A versão em spray é idealpa-
ra áreas com pelo, como couro ca-
beludo e pernas de homem.

Para quem tem pele oleosa, o
mais indicado é o uso de protetor
à base de gel, fluidos ou oilfree,
que são menos gordurosos e não
bloqueiam os poros. Os cremessão
para peles secas. Já quem tem
manchas escuras na pele ocasio-
nadas pela exposição solar ou
manchas por alterações hormo-
nais na gravidez ou uso de anti-
concepcionais, deve usar proteto-
res com fator mais alto, e, se pos-
sível, também se proteger com cha-
péu, boné, óculos.

Para crianças de até seis anos,
prefira filtros solares em cremes ou
em loções com dióxido de titânio,
que pode ser usado sem risco de to-
xicidade. “Também recomendo rou-
pas com FPS 50, que protegem da
radiação ultravioleta, sendo neces-
sário apenas aplicar o protetor nas
regiões expostas ao sol”, explica a
especialista. Feitas de tecidos espe-
ciais quimicamente tratados com
componentes fotoprotetores, as
roupas são leves e não incomodam.

Quem pretende manter o bron-
zeado por mais tempo, a dica é pas-
sar hidratante ou óleo corporal à
base de ureia e ceramidas, o que
também dá uma cor mais bonita.

Já em casos de queimaduras e
vermelhidões, são indicados pro-
dutos pós-sol, águas termais, cre-
mes calmantes ou chá de camomi-
la frio, que aliviam e refrescam a
pele. Em casos mais graves, quan-
do a pessoa sente muitas dores,
calafrios, calor excessivo no local
ou tem febre e formação de bolhas
é preciso procurar um médico, pois
é sinal de insolação e queimadu-
ras mais profundas.

Quando se fala em infarto agudo
do miocárdio, o grande senso comum
é que apenas os mais velhos podem
ser acometidos pelo mal. Entretanto,
cada vez mais jovens dos 20 aos 39
anos estão expostos aos fatores de ris-
co para doenças cardiovasculares.

Segundo dados do DataSUS, do Mi-
nistério da Saúde, em 2013, houve
um aumento de 13% no número de
infarto entre adultos de até 30 anos.
Esse aumento revela hábitos não-
saudáveis e que colocam em risco a
vida das pessoas dessa faixa etária.

Estresse, obesidade, diabetes, ta-
bagismo, hipertensão e colesterol fora
de controle, além do histórico fami-
liar da pessoa - fatores cada vez mais
presentes na vida dos com menos de

Infarto em jovens é mais comum
do que se imagina

STRESS DO DIA A DIA, SEDENTARISMO E MAUS HÁBITOS SÃO PRINCIPAIS FATORES
QUE LEVAM JOVENS A TER UM ATAQUE CARDÍACO.

É PRECISO APLICAR
CORRETAMENTE E
FICAR ATENTO AO
TIPO DE PELE.

PP
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40 anos - são apontados como os
grandes responsáveis pelo aumento
das estatísticas. Além desses fatores,
também contribuem para um risco
elevado de ter um infarto a insufici-
ência renal crônica, o uso de drogas
como cocaína, crack e anabolizantes,
e até mesmo doenças trombofílicas e
autoimunes, como o lúpus.

Os sintomas de um ataque car-
díaco nos jovens são diferentes dos
que acometem os mais velhos. “Eles
são mais exuberantes, como dor no
peito irradiando para os braços, su-
dorese fria, mal-estar, náuseas e vô-
mitos”, explica o Dr. Gustavo Trin-
dade, cardiologista do Hospital Sa-
maritano de São Paulo. “No idoso,
nem sempre esses sintomas são tão

explícitos, podendo se manifestar
por meio de falta de ar, desconfor-
to torácico leve e necessita um grau
de suspeição maior pelo profissio-
nal”, complementa.

O mais importante no infarto é o
tempo entre o início dos sintomas e a
desobstrução da artéria. “Quanto mai-
or o tempo entre início e tratamento,
maior são as chances de sequelas”,
alerta o Dr. Trindade. Em um caso sem
complicações, o jovem que sofreu in-
farto recebe alta hospitalar em cinco
dias, após os procedimentos de angio-
plastia e/ou colocação de stent. A ro-
tina habitual volta cerca de 30 dias
depois, “mas com acompanhamento
de um cardiologista pelo resto da
vida”, reitera o especialista.



P
á
g
in

a
 4 Jornal O Debate  - Saúde & Beleza

Edição Número: 2643 - Belo Horizonte - Setembro de 2017

Entenda como o cigarro e a
bebida prejudicam a pele

A VITAMINA E É ANTIOXIDANTE E

AJUDA A ELIMINAR OS SINAIS

DO CONSUMO DE ÁLCOOL

EM EXCESSO.

Nocivos para a saúde a todos os níveis, os
vícios de fumar e beber afetam muito a beleza da
pele. São uns dos principais responsáveis pelo en-
velhecimento precoce, fazendo com que as mulhe-
res que fumam ou bebem fiquem muito mais pro-
pensas a desenvolver rugas antes do tempo.

Outros hábitos ruins como
dormir pouco e não se lavar
antes de dormir também in-
terferem na saúde da pele.

RETINOL E ESFOLIAÇÃO SÃO
ESSENCIAIS PARA QUEM TEM O

HÁBITO DE FUMAR

O fumo do tabaco dimi-
nui em 40% a produção de
colágeno e elastina na pele,
tornando-a mais flácida e
menos resistente. Hidratan-
tes enriquecidos com retinol ou vitamina A pro-
tegem contra inúmeras doenças cutâneas. O in-
grediente também ajuda a remover a camada
superior de células mortas, o que, aliado à es-

foliação regular, contribui para uma maior lu-
minosidade da pele.

HIDRATAÇÃO COM INGREDIENTES ANTIOXIDANTES

AJUDA A ATENUAR OS DANOS DO ÁLCOOL

Já o consumo excessivo de álcool causa a
desidratação da pele e ainda aumenta o vo-
lume dos vasos sanguíneos, provocando in-
chaço e vermelhi-
dão. Assim, é mui-
to importante redo-

brar o cuidado
com a hidrata-

ção e vale tam-

bém acrescentar antioxidantes como a vita-
mina E à sua rotina, já que o vício também
diminui a defesa da pele contra os radicais
livres. Outra dica é deixar o seu hidratante

na geladeira, para ajudar a diminuir o in-
chaço na hora da aplicação.

QUEM DORME MENOS DE 6 HORAS POR DIA DEVE

ABUSAR DE COSMÉTICOS COM A VITAMINA B3

Menos de 6 horas por noite já afeta a saúde
da pele, deixando-a seca e sensível, o que pode
trazer outros problemas como o efeito rebote

de oleosidade excessiva e
até acne. Para diminuir os
danos, é importante in-
vestir em um hidratante
enriquecido com vitamina
B3, que ajuda a reter a
água na pele, evitando o
seu ressecamento.

LENÇOS MICELARES SÃO
IDEAIS PARA MULHERES QUE
VÃO PARA A CAMA SEM

LAVAR O ROSTO

Outro hábito que é extre-
mamente nocivo para a saú-
de da pele, deixando-a sensí-
vel, oleosa e propensa à for-
mação de cravos e espinhas,
é não limpar o rosto antes de
dormir. Muitas mulheres ain-
da cometem esse erro, especial-
mente nos dias mais cansativos

e, para elas, existe uma solução: os lenços mice-
lares. Além de serem super práticos, eles hidra-
tam e refrescam a pele, camuflando os danos da
prática do mau hábito.

Com a correria do cotidi-
ano, é inevitável apresentar
alguns sinais de cansaço no
rosto. A maquiagem vai de-
saparecendo ao longo do dia
e logo começam a surgir
olheiras ou aspecto sem vida
da pele, que um simples re-
toque de corretivo ou base
não resolve. Confira as dicas
a aprenda a recuperar a lu-
minosidade da pele sem sair
da mesa de trabalho!

ANTES DE SAIR DE
CASA

Para que a sua pele fique
impecável até a hora de sa-
ída do trabalho, é essencial
ter alguns cuidados logo
pela manhã:

Como cuidar da pele ao longo do dia

- Se possível, acorde 10
minutos mais cedo para fazer
uma máscara hidratante, para
deixar a pele revigorada e lu-
minosa.

- Em seguida, limpe o ros-
to com um produto esfolian-
te, e deixe o sabonete adstrin-
gente e o tônico de lado para
evitar retirar o brilho natu-
ral da pele.

- Depois, aplique o BB Cre-
am em todo o rosto e faça a
sua maquiagem, evitando o pó
para evitar o aspecto pesado
ao longo do dia.

- Se a oleosidade é um pro-
blema, aposte no Blur Mágico
na zona “T” para a manter
sob controle.

Antes de sair de casa, co-
loque a sua água micelar e um
sérum hidratante na bolsa!

DURANTE A PAUSA DA
MANHÃ

No meio da manhã, vale
renovar o brilho da pele com
um sérum hidratante. A gran-
de vantagem deste produto é
que pode ser aplicado por cima
da base ou BB Cream, sendo
absorvido pela pele. A dica é
aplicar um pouco da fórmula
nos dedos limpos e pressioná-
la no rosto, ao invés de espa-
lhar. Aproveite o intervalo
para colocar a sua água mi-
celar na geladeira comum -
isso vai ajudar a deixar o pro-
duto mais refrescante e a pele
ainda mais iluminada.

NO HORÁRIO DE
ALMOÇO

Depois do almoço, apro-
veite a ida ao banheiro para
escovar os dentes e faça
uma massagem facial, com
as mãos bem limpas. “Belis-
que” levemente as boche-
chas, as sobrancelhas e a
papada, para melhorar a
circulação e deixar a pele
mais firme e luminosa.

A UMA HORA DO
FINAL DO EXPEDIENTE

Chegou a hora de tirar a
água micelar da geladeira!
Antes de retocar a maquia-
gem, vale refrescar o rosto

com a fórmula geladinha para
começar com uma base limpa
e revigorada. Mas atenção:
tome cuidado para não reti-
rar a maquiagem dos olhos.
Depois, é só seguir os passos,
sem sair da mesa de trabalho:

1. Aplique o BB Cream em
todo o rosto;

2. Reforce a cobertura
com mais uma camada na re-
gião das olheiras;

3. Aplique um batom ver-
melho vivo nos lábios;

4. Com os dedos, transfi-
ra um pouco do batom para
as bochechas;

5. Está pronta! 

PEQUENAS TAREFAS FAZEM DIFERENÇA NO FINAL DE UM DIA DE TRABALHO.


