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t Bem-viverFumantes ativos e passivos

têm cinco vezes mais chances
de desenvolover rugas prema-
turas do que os não fumantes.

O olfato é mais apurado nas
mulheres do que nos homens, e
o sentido fica mais forte nelas
nos dias próximos à ovulação.

Vitiligo sem preconceitos
Ação para tirar dúvidas
sobre a doença estará no
metrô da Carioca, amanhã

a PELE PERDE PIGMENTO

Camilla Muniz
camilla.muniz@extra.inf.br

a Problema de pele que ain-
da desperta preconceito, o vi-
tiligo está prestes a ganhar
um dia mundial de combate
à doença. Para apoiar a data
sugerida, 25 de junho, o Ins-
tituto Protetores da Pele
(IPP) realizará amanhã uma
campanha informativa na es-
tação Carioca do metrô. Das
12h às 18h, a população po-
derá tirar dúvidas e fazer
avaliação de pele. Casos ur-
gentes serão encaminhados
para consulta gratuita na Po-
liclínica Geral do Rio de Ja-
neiro, também no Centro.
Presidente do IPP, o derma-

tologista Omar Lupi explica
que o vitiligo é mais do que
um problema estético:
— A doença traz impactos

psicológicos por causa do es-
tigma em torno dela. Há pes-
soas que perdem o emprego.
Para crianças, as conse-

quências psicológicas geral-
mente são mais graves. Por
isso, Lupi recomenda que
pais de pequenos comvitiligo
procurem a orientação peda-
gógica da escola a fim de evi-
tar problemas com bullying.
As manchas na pele tam-

bém podem estar relaciona-
das a outras doenças mais
complexas, como lúpus, ti-

reoidismo e
anemias.
— Nesses

casos, o vitili-
go ajuda no
reconhec i -
m e n t o d e
uma doença
que sequer se

manifestou. Não há por que
ter preconceito — ensina
Omar Lupi, que também lan-
çará amanhã o livro “Doutor,
eu tenho vitiligo” (editora
Gen), com as 50 perguntas
mais frequentes a respeito da
doença. s
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INCIDÊNCIA
No Brasil, de
2% a 3% da
população
sofre de
vitiligo. Na
Índia, são 8%
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Agressões são
problema de saúde
mundial, diz OMS
a Mais de um terço das
mulheres do mundo é víti-
ma de violência física ou
sexual, o que representa
um problema de saúde
global com proporções
epidêmicas, segundo rela-
tório da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS). As
agressões provocam con-
tusões, complicações na
gravidez e depressão.
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Cefaleia do
orgasmo atinge
1% da população
a A cefaleia orgástica é
uma doença que atinge até
1% da população ociden-
tal e pode prejudicar a vi-
da sexual. Nesse caso, a
dor de cabeça acontece na
vigência do ato sexual e
pode acometer tanto ho-
mens como mulheres. Da-
dos de associações inter-
nacionais revelam que a
cefaleia do orgasmo repre-
senta de 0,2 a 1,3% de to-
das as dores de cabeça.
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Insuficiência
cardíaca por
causa de açúcar

a O consumo excessivo
de açúcar pode causar
insuficiência cardíaca,
segundo estudo da Uni-
versidade do Texas.
Uma única molécula de
glicose, obtida pela ali-
mentação rica em ami-
do, pode causar estres-
se ao coração, alterar
proteínas musculares e
induzir o baixo bom-
beamento de sangue.
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Fonte: Dermatologista
Omar Lupi / Site do Instituto
Protetores da Pele:
www.protetoresdapele.org.br

Infografia: Kamilla Pavão

Vitiligo é o aparecimento de manchas
brancas na pele causadas pela total
ausência de pigmento (acromia)

Isso se dá pela morte seletiva das células
que produzemmelanina, os melanócitos

As lesões na pele tendem a ser
simétricas, afetando os dois lados

do corpo de forma parecida

É clínico, feito em
consultório. Não é necessário

fazer biópsia de pele

Com certeza, sabe-se
apenas que o indivíduo

precisa ter uma
predisposição genética

Cremes imunomoduladores,
para reduzir a agressão do
organismo aos melanócitos
e moderar o surgimento de
novas manchas

Fototerapia, ou seja, uso de câmaras
de luzes especiais que estimulam os
melanócitos saudáveis a voltar a
produzir melanina

DIAGNÓSTICO

CAUSAS

OQUE É

OUTRAS
PROVÁVEIS

CAUSAS

TRATAMENTO

Fatores
ambientais

Dieta rica em
curry, que pode
ser tóxico para
os melanócitos

Estresse e
nervosismo

Traumas
na pele

Casosmenos
agressivos

Casosmais
agressivos
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