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AZUL MAGENTA AMARELO PRETO

QUAL É O SEU PROBLEMA?
Antônio Marinho (amarinho@oglobo.com.br)

DIREITO

• Participe da coluna "Qual é o Seu Problema" e escolha em nosso site
(www.oglobo.com.br/saude) o assunto que você gostaria de ler no próximo
domingo. Você poderá ainda tirar suas dúvidas diretamente com um especialista.

Psicoterapia para acabar com o mau humor
Uso de testamento
Sou filha única e me casei com um francês
no Brasil em comunhão parcial de bens, e o
documento é reconhecido na França. Tenho
um apartamento em meu nome e outro de
doação, com usufruto de minha mãe. Os
dois imóveis recebi antes de meu
casamento. Não temos bens em comum e
nem filhos na união, mas ele têm dois. Se
falecer antes de meu marido, ele será o meu
herdeiro universal? O que eu posso fazer
para evitar que ele tenha direito aos meus
bens?
— ROVENA, Rio de Janeiro, RJ

● Se você falecer antes de sua mãe,
esta será sua herdeira universal, na
condição de ascendente. Se ela
morrer primeiro, você terá a opção
de fazer o testamento dispondo a
integralidade de seus bens a
terceiros, pelo que expõe o artigo
1.829-I do Código Civil, pois os seus
bens são considerados particulares,
não sendo comunicáveis nem
participativos ao seu marido no
regime da comunhão parcial.

— PAULO LINS E SILVA, advogado
de família e diretor internacional do
Instituto Brasileiro de Direito de Família
(IBDFAM).

● O mau humor crônico atinge pelo
menos 3% da população mundial,
segundo pesquisas, e pode ser sin-
toma de um transtorno psicológico
chamado distimia. O tema foi o es-
colhido pelos leitores no site do
GLOBO para a coluna desta semana.
A psicóloga Monica Portella, direto-
ra do Centro de Psicologia Aplicada
e Formação do Rio de Janeiro
(CPAF-RJ) e autora do livro “A ciên-
cia do bem-viver — propostas e téc-
nicas da psicologia positiva” (CPAF-
RJ), explica que as pessoas mal hu-
moradas e depressivas cometem di-
versos erros no que diz respeito ao
aspecto cognitivo, como, por exem-
plo, maximizam o fator negativo e
minimizam o positivo; levam sem-
pre as questões para o lado pessoal
e acham que estão sendo injustiça-
das ou que o acontecimento ruim
ou desagradável só acontece com
elas. A técnica de psicoterapia cog-
nitiva e comportamental, diz Moni-
ca, pode ajudar a controlar o pro-
blema e, em alguns casos, é neces-
sário tomar medicamentos, receita-
dos por especialista.
● Quando o mau humor se torna

um doença?
MONICA PORTELLA: Esta é uma ca-
racterística dos transtornos de hu-
mor, que incluem depressão, disti-
mia e transtorno bipolar. A distimia
é um estado de depressão leve crô-
nico e se manifesta já na adolescên-
cia. Por ter sintomas mais leves do
que a depressão, às vezes leva mais
tempo para as pessoas procurarem
tratamento. Quem tem distimia sen-
te-se desmotivado, mal humorado
mostra sentimentos negativos e im-
paciência. Porém, uma pessoa sem
esses transtornos de humor pode
ser mal humorada, já que o nosso
humor pode ser, em parte, genetica-
mente determinado. Os determinan-
tes do humor são três: circunstân-
cias da vida, isto é, acontecimentos
felizes ou não (10%), genética (50%)
e 40% atividades intencionais, como
menciona a pesquisadora Sonja
Lyubomirsky, da Universidade da
Califórnia. Entre essas atividades
estão ser otimista, focar metas pes-
soais, cultivar a relação com outras
pessoas, práticas espirituais e
ações relacionadas com o corpo.
Geralmente os mal humorados crô-

nicos alimentam pensamentos auto-
máticos, espontâneos, ligados a coi-
sas negativas. As pessoas mal hu-
moradas maximizam tudo de ruim.

● Quais são os sinais?
MONICA: Irritabilidade, tristeza, im-
paciência, comportamento agressi-
vo, e, algumas pessoas, podem sen-
tir reação fisiológica como aperto
no peito relacionado à angústia. Es-
tes sintomas podem ser observados
na infância e isto não quer dizer que
a pessoa vai sofrer do problema,
pois existem outros fatores determi-
nantes. O ambiente também pode
influenciar de forma negativa. Fi-
lhos de pais mal humorados podem
sofrer de mau humor.

● Qual é a incidência?
MONICA: Segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS), 3% da po-
pulação mundial, cerca de 180 mi-
lhões de pessoas, sofrem de disti-
mia, sendo o mau humor mais co-
mum em mulheres, por causa das
oscilações hormonais. No diagnósti-
co é importante entender que o mau
humor não é uma doença e sim uma

característica de um transtorno.

● Qual é o tratamento atual?
MONICA: É possível conseguir bons
resultados com a terapia cognitiva e
comportamental, que vai modificar
a maneira de a pessoa sentir, pensar
e agir. O objetivo é trabalhar os pa-
drões de pensamentos, os tais erros
cognitivos, comportamentos, senti-
mentos e reações fisiológicas. Em
relação aos nutrientes, há estudos
mostrando que determinados ali-
mentos mexem com o humor e po-
dem melhorar o bem-estar, ao au-
mentar a produção do neurotrans-
missor serotonina. Já a prática de
exercícios físicos é importante, pois
há comprovação da liberação da en-
dorfina e serotonina, importantes
para o humor, além de melhorar a
autoestima. A medicação é receita-
da quando o problema se torna pre-
judicial à rotina do indivíduo. Nor-
malmente são indicados antidepres-
sivos que devem ser receitados com
acompanhamento psiquiátrico. O
mau humor crônico tem cura com
terapia e, se necessário, o especia-
lista indicará tomar fármacos.

A força da luz nos cabelos
Laser é a mais nova esperança para combater os sinais da calvície

Antônio Marinho
amarinho@oglobo.com.br

C om o pai e o tio quase totalmente ca-
recas, o empresário Fábio Fonseca Car-
doso, de 31 anos, sabe que a sua he-
rança genética lhe reserva o mesmo

destino. Ainda jovem, muitos de seus fios o
abandonaram, deixando grandes entradas. Mas
Fábio não se entrega e faz de tudo para segurá-
los. E acredita ter encontrado uma saída. Há 15
dias iniciou um novo tratamento com laser e
conta que os resultados foram quase imedia-
tos. Estudo apresentado no último congresso
mundial de dermatologia em Seul mostrou que
a aplicação de laser poderia evitar a queda e
estimular o crescimento de cabelo. Outras op-
ções seriam uma espuma antiqueda e novas
técnicas de microtransplante de fios.

O laser, porém, é o que parece mais pro-
missor, tanto para homens quanto para mu-
lheres. Fábio só passou por duas sessões e já
vê os primeiros resultados.

— Sei que vou ficar bem calvo um dia, mas
hoje não consigo me imaginar careca. O laser
estimulou o crescimento de fios em áreas de-
vastadas. Minha mulher ainda não percebeu,
mas a minha mãe sim — brinca Fábio.

A verdade é que o laser não faz milagre,
não faz renascer cabelo em carecas, mas a
dermatologista Daniela Nunes, diretora mé-
dica da Slim Clinique, diz que o estudo apre-
sentado na Coreia do Sul com o aparelho Er-
bium Glass-1550nm, o Fraxel Dual, confirmou
os bons resultados. Este equipamento já é in-
dicado em medicina para tratar acne, es-
trias, entre outros problemas de pele.

— O laser muda o ciclo de crescimento do
pelo, ou seja, faz com que os fios saiam da
fase natural de latência e voltem à fase de
crescimento — explica Daniela, lembrando
que a aplicação é mais indicada em homens
que sofrem de alopecia androgenética, a
principal causa de calvície, devido à predis-
posição genética. Neste caso, há afinamento
e diminuição do comprimento dos fios. — O
laser é indicado também para mulheres que
apresentam poucos fios e queda causada
por tratamentos químicos de cabelos.

Caspa é comum no
inverno e acelera perda
● Para estimular o crescimento do cabelo
são necessárias seis sessões em intervalos
de 15 dias, cada. Depois vem a manutenção
uma vez por mês, ou a critério do médico.
Antes de qualquer tratamento, é preciso in-
vestigar causas da queda, que podem ser es-
tresse, falta de vitaminas e minerais, uso de
medicamentos, como, por exemplo, drogas
de controle de colesterol, caspa — sintoma
de dermatite e que piora no inverno — e
doenças, como a da glândula tireoide.

Na opinião de Celso Sodré, professor de
dermatologia da UFRJ e da Faculdade Souza
Marques, usar laser contra calvície ainda
não é a solução definitiva.

— Por enquanto, as evidências de eficácia
são muito poucas. Precisamos ver mais es-
tudos com o método — diz o coordenador

do ambulatório de alopecias do Hospital Cle-
mentino Fraga filho e do Instituto de Pós-Gra-
duação em Dermatologia Prof. Azulay.

Roberto Mattos, coordenador do Departa-
mento de Laser da Sociedade Brasileira de
Dermatologia, concorda:

— Os estudos na Coreia do Sul mostram
que o tratamento leva ao aumento da den-
sidade dos fios, mas quando é interrompido,
a situação pode se reverter.

Para tratar calvície, uma novidade, ainda em
fase de aprovação nos Estados Unidos, é a du-
tasterida, diz Sodré, um fármaco com ação se-
melhante à finasterida — impede a atrofia dos
folículos — só que mais potente. E a espuma de
minoxidil também parece funcionar bem:

— A espuma tem resultados semelhantes

à solução, com menor efeito irritativo.
Ele explica que o tratamento da queda de-

penderá de investigação detalhada. Isto por-
que há diferentes tipos de alopecia. Mesmo a
androgenética pode ser desencadeada por
medicamentos com hormônios masculinos
anabolizantes. Uma forma de alopecia me-
nos frequente, a areata, ataca os folículos em
atividade, deixando uma ou mais áreas cal-
vas, sem sinal de inflamação no couro cabe-
ludo. Quase sempre é devido à autoagressão
do organismo, às vezes por estresse.

— Na fase de repouso do folículo a agressão
cessa e não há destruição total dos fios, poden-
do haver recuperação espontânea ou com tra-
tamento — explica Sodré, citando ainda a que-
da aguda ou crônica. Neste caso, a perda é di-

fusa, de 70 a 100 fios por dia, ou mais. Doenças
e falta de nutrientes são algumas das causas.

Portanto, para cada situação, há um trata-
mento, reforça Sodré:

— Finasterida oral e minoxidil local ainda
são a melhor indicação no controle da cal-
vície, associadas ou isoladas. O tratamento
deve ser acompanhado por dermatologista
— afirma Sodré, lembrando a importância de
consultar o médico até mesmo antes de com-
prar xampus, condicionadores. — Produtos
de boas marcas normalmente não oferecem
risco, embora devam ser vistos com reser-
vas com relação à propriedade anticalvície.

Segundo o médico, não faz mal lavar o cabelo
todos os dias: a limpeza remove o sebo, as es-
camas e o excesso de flora microbiana.

FÁBIO recebe aplicação de laser contra calvície e diz que em duas sessões seu cabelo voltou a crescer

Ana Branco

Microtransplante de
fios pode ser uma
solução duradoura
Folículo implantando não cai,
pode ser tingido, tratado, e
cabelo tem um aspecto natural
● Quando pílulas e fórmulas de aplicação
local anticalvície falham, a opção pode ser
a cirurgia de microtransplante de folícu-
los, indicada tanto para homens quanto
mulheres. Ela é feita em ambulatório sob
anestesia local e sedação, com duração
média de três horas, diz o médico Carlos
Oscar Uebel , professor assistente do Ser-
viço de Cirurgia Plástica da PUC-RS e um
dos pioneiros na técnica. Nessa operação
são implantados cerca de 5 mil fios retira-
dos da parte de trás da cabeça, região com
o cabelo de melhor qualidade. A técnica
promete evitar que o cabelo fique espeta-
do, como o do Cebolinha.

— Dificilmente uma pessoa perde cabelo
na parte da nuca; então o cabelo implantado
não vai cair. Se a pessoa apresentar tendên-
cia à calvície, podem ser realizadas mais
uma ou duas intervenções, se ela ainda tiver
uma boa área doadora — explica Uebel.

O resultado final só aparece um
ano depois do procedimento

As raízes implantadas começam a crescer
após três meses e em 12 meses podem nas-
cer novos fios. Portanto, o resultado final só
vai aparecer em aproximadamente um ano.

— Em 70% fazemos só uma etapa. Pode-se
tomar sol a partir da terceira semana e pra-
ticar esportes um mês depois. O cabelo im-
plantado poderá ser tingido, cortado. O as-
pecto fica natural e elegante, e há quem con-
te que recuperou a autoestima — diz Uebel.

Um avanço na técnica, diz o médico, é a
possibilidade de melhorar a qualidade das
raízes, beneficiando pacientes mais velhos
ou jovens com pouca área doadora.

— É como usar fertilizante em novas mu-
das — diz. — Acredito que a partir de estu-
dos de biologia molecular cientistas poderão
encontrar a cura da calvície. (A.M.) ■
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 31 jul. 2011, Economia, p. 45.




