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Centro Avançado de Retina e 
Catarata no 14º andar do edifício 
Harmony em Fortaleza
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Hidratação é o caminho 
para mais saúde e beleza

POR 
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roberta@opovo.com.br

F
icou martelan-
do na minha ca-
beça a pesquisa 
que revelou que 
de cada dez 
mulheres seis 

estavam insatisfeitas com a 
saúde e a beleza da pele do 
rosto. Nossa, é um número 
bem significativo.

O problema é que muitas 
não têm informação suficien-
te ou simplesmente ignoram o 
fato de que a saúde e a beleza 
da pele passam primeiro pela 
hidratação. Não tem como 
uma pele ser bonita sem ser 
bem hidratada.

“Muitos pacientes chegam 
ao meu consultório se quei-
xando de irritação na pele, 
sensibilidade, alergias, exces-
so de oleosidade, acne, pele 
sem viço, rugas finas, dentre 
outros problemas. E quando 
examino, vejo logo que a pele 
está desidratada”, relatou a 
dermatologista Kaline Ferraz 
em um bate-papo com influen-
cers na Loja 1000 da Pague 
Menos, onde aconteceu o lan-
çamento do creme Bepantol 
Dema Toque Seco.

Esses pacientes relatam 
ainda que já recorreram a 

Os oftalmologistas David 
Lucena e Adelardo Targi-
no inauguraram pronto-a-
tendimento oftalmológico. 
Após 16 anos de fundação do 
Centro Avançado de Retina 
e Catarata, agora a unidade 
ganha atendimento 24 horas. 
A nova estrutura ocupa es-
paço no térreo do Harmony 
Medical Center e amplia o le-
que de serviços do Centro. Na 
área recém inaugurada, não 

é necessário agendamento 
prévio para atendimento of-
talmológico.

O corpo clínico, composto 
por médicos com especializa-
ções nos principais serviços de 
oftalmologia, tem condições 
de realizar, por turno, cerca de 
40 atendimentos. O horário de 
funcionamento é de segunda a 
sexta-feira, das 8 horas às 19 
horas, e aos sábados, das 8 ho-
ras às 13 horas.

NOVA UNIDADE DE 
ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO

Oftalmologistas David 
Lucena e Adelardo Targino 
inauguram pronto-atendimetno 
oftalmológico
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Diferentes estratégias tera-
pêuticas foram empregadas ao 
longo dos anos com o objetivo 
de deter o avanço da artrite 
reumatóide. De acordo com Lí-
cia Mota, coordenadora cien-
tífica da comissão de Artrite 
Reumatoide da Sociedade Bra-
sileira de Reumatologia (SBR), 
a estratégia inicial, utilizada 
no século passado, tinha como 
base anti-inflamatórios como o 
AAS, o ácido acetilsalicílico.

A evolução do tratamento 
contou com o protagonismo 
de medicamentos sintéticos, 
à base de sais de ouro e me-
totrexato, por volta das déca-
das de 1940 e 1950. Já no início 
dos anos 1990 e início dos anos 
2000, ganham destaque os me-
dicamentos biológicos (injetá-
veis endovenosos ou subcutâ-
neos). Lícia destaca que não há 

um tipo de medicamento mais 
adequado do que outro. Na 
verdade, é fundamental esta-
belecer um alvo terapêutico e, 
a partir daí, traçar quais me-
dicações serão empregadas. 
“Mais importante do que a me-
dicação em si é a estratégia te-
rapêutica”, afirma.

Márjori Dulcine, diretora 
médica da Pfizer, explica que 
a evolução da administração 
medicamentosa é resultado de 
como os pacientes foram res-
pondendo aos tratamentos com 
o passar dos anos. As mudan-
ças, assim, refletem aspectos 
como eficácia e os efeitos cola-
terais dos diferentes tipos de te-
rapia. Entender como a doença 
se comporta no organismo tam-
bém foi, segundo a especialista, 
fundamental para a delimitação 
dos alvos terapêuticos.

EVOLUÇÃO DO 
TRATAMENTO MARCA 
COMBATE À DOENÇA 

| TERAPIA MEDICAMENTOSA  | Com o passar dos anos, 

diferentes tipos de medicamentos aperfeiçoaram o tratamento 

da artrite reumatoide. Prevenção é aposta para o futuro

MEDICAMENTO sintético 
alvo específico representou 

revolução no tratamento
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“No caso dos (medica-

mentos) biológicos, os alvos 
de tratamento foram proteí-
nas que desencadeiam toda 
a cascata do processo infla-
matório, que, no fim, é o que 
vai levar às deformidades 
que um paciente com artrite 
reumatoide tem, bem como à 
dor crônica”, ressalta.

Márjori reforça que, hoje, o 
medicamento “sintético alvo 
específico” representa uma 
evolução quando comparado 
ao biológico, uma vez que faci-
litam a adesão ao tratamento 
a partir do formato de com-
primido, e não mais injetável. 
Segundo a diretora médica da 
Pfizer, a nova fórmula possui 
um princípio-ativo chamado 
tofacitinibe, que age dentro 
das células humanas e que 
inibe a atividade de enzimas 

chamadas de JAK quinases. A 
ação é responsável por dimi-
nuir a resposta inflamatória 
da doença.

Para o futuro, Lícia desta-
ca estudos que têm o objetivo 
de prevenir a artrite reuma-
toide. A porta-voz da SBR ex-
plica que o próximo foco será 
a intervenção em indivíduos 
suscetíveis à doença crônica 
antes que ela apareça, ainda 
na fase pré-clínica. “Há vá-
rios estudos, vários protoco-
los, com tentativas de inter-
venção, modificando estilo de 
vida, por exemplo, retiran-
do o fumo, que é um gatilho 
para a doença, fazendo algu-
mas modificações dietéticas 
usando peptídeos orais para 
a tolerização e até, eventual-
mente, usando medicações”, 
aponta. (Nut Pereira)

muitos tratamentos, medi-
camentos, mas as doenças 
persistem. Aí, vem o com-
portamento clássico: trocam 
de medicação, de tratamento 
e até de dermatologista e os 
problemas persistem. A pele 
continua doente.

“Muitos chegam a minha 
clínica ansiosos, querendo fa-
zem mil tratamentos. Peço 
calma e iniciamos os trata-
mentos apenas recuperando 
a hidratação da pele, deixan-
do-a mais saudável. Muitos 
precisam de outros cuidados, 

com ácidos, lasers, mas só co-
meçamos quando a pele está 
saudável. Assim, ela responde 
bem mais rápido”, conta.

Então, vamos deixar claro: 
o número 1 dos cuidados com 
a pele é beber 2 litros de água 
por dia. Depois vêm cremes 
com ativos hidratantes. “Mui-
tas pessoas não querem usar 
hidratantes alegando que a 
pele é oleosa. Mas a pele oleosa 
pode ser muito desidratada. 
Não coisas diferentes”, avisa. 
Fique atenta e consulte seu 
dermatologista, sempre.


