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saúde bem-estar
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À margem das séries televisivas, mas sem personagens
de ficção, «os agentes caninos» da Brigada Cinotécnica

da Polícia de Segurança Pública (PSP) do Porto
pertencem a uma subunidade especializada no treino
de cães capazes de intervir com eficácia no trabalho

operacional. Embora também sejam protagonistas de
grandes feitos, estes são «agentes» bem reais.

Um dos símbolos da beleza do ser humano é o
cabelo. Não interessa a textura, a cor ou o corte, o
que vale é a qualidade e quantidade.

Homens e mulheres deparam-se diariamente com
este problema que não representa apenas um óbice
estético, mas também de saúde. O cabelo é o espe-

Cabelo a quanto obrigas

Como evitar…

• Eleger um shampô de qualidade (que não faça
muita espuma).

• Proteger os cabelos do sol, salitre e cloro.
• Usar uma escova macia.
• Evitar secadores e produtos capilares agressi-

vos.
• Hidratar e tonificar os cabelos com produtos

específicos.
• Manter uma alimentação saudável rica em fer-

ro, zinco, cálcio, magnésio e proteínas ani-
mais.

• Evitar ingerir álcool e fumar.

Principais causas

• Herança genética.
• Oleosidade e caspa.
• Alimentação deficiente.
• Stresse.
• Reacção a medicamentos, radiação ou produ-

tos químicos.
• Tabagismo e álcool.

lho de como se vive a vida. As estações do ano, as
emoções, as hormonas, os medicamentos e os tra-
tamentos médicos, ou os penteados por que se opta,
são os principais factores que originam a perda
capilar.

Todos os dias caiem milhares de cabelos mas
sempre que um cai, outro já está a nascer. É um
processo fisiológico normal. O anormal é quando
caiem mais fios de cabelos do que aqueles que
crescem no couro cabeludo. Quando assim é, esta-
mos perante sintomas de calvície. As principais
vítimas são os homens, devido a factores genéti-
cos, mas as mulheres também sofrem deste mal,
normalmente associado a problemas hormonais.

Para cada caso um tratamento. Desde champôs e
ampolas medicinais e transplantes de cabelos a alte-
rações de hábitos diários, tudo é válido para manter ou
recuperar uma cabeleira farta. O melhor é consultar
um médico nos primeiros indícios alarmantes.

Túnel Cárpico:

• Perda de sensibilidade (sobretudo no polegar
e nos três dedos seguintes).

• Adormecimento da mão.
• Dor for te no pulso.
• Pontadas tipo agulhas (par ticularmente du-

rante a noite).
• Fraqueza no aper to.

O nome parece (e é) estranho. Se alguns já o
ouviram e sabem o que representa, muitos estão
longe de adivinhar que se trata de uma doença.

Túnel Cárpico é o canal ósseo, situado na palma do
pulso, que fornece passagem ao nervo que liga a mão
ao sistema nervoso central (nervo mediano). Esta sín-
drome é causada pela irritação desse nervo no pulso
devido à constante pressão a que está sujeito.

Actualmente esta lesão contrai-se facilmente.
Ser dactilógrafo, caixa de lojas comerciais, empa-
cotador, contabilista, escritor ou, escrever frequen-
temente no teclado do computador pode originar o
seu aparecimento. Esta lesão óssea está também
associada a patologias como a obesidade, a gravi-
dez, o hipotiroidismo, a artrite e a diabetes.

Como tratar?

O tratamento depende da severidade dos sinto-
mas e da origem da lesão. Quando diagnosticada
cedo é tratada à base de medicamentos anti-infla-
matórios e com a mudança de actividades, tornan-
do-a reversível. Diagnosticada em fase avançada é
necessário recorrer à cirurgia a fim de evitar lesões
permanentes. Trata-se de uma pequena intervenção
cirúrgica executada através de uma pequena inci-
são que devolve força e capacidade de movimentos
ao pulso e à mão.

Esteja atento aos sintomas…

sabe o que é?
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