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Dados preliminares do Instituto 
Nacional de Seguridade Social (INSS) 
indicam que ao menos 22.029 traba-
lhadores precisaram fi car mais de 15 
dias de suas atividades em 2017 por 
causa de algum tipo de doença rela-
cionada com as lesões por esforço re-
petitivo e distúrbios osteomusculares 
(LER/Dort). O número representa 
11,19% de todos os benefícios conce-
didos pelo INSS no ano passado. 

As doenças relacionadas às LER/
Dort são caracterizadas pelo desgaste 
de estruturas do sistema músculo-
-esquelético que atingem várias ca-
tegorias profi ssionais. Geralmente 
são provocadas por movimentos 
contínuos com sobrecarga dos ner-
vos, músculos e tendões. Das 20 
principais causas de afastamento das 
atividades profi ssionais por adoeci-
mento no trabalho em 2017, três se 
enquadram nessa denominação: le-
sões no ombro, sinovite (infl amação 
em uma articulação) e tenossinovite 
(infl amação ou infecção no tecido 
que cobre o tendão) e mononeuropa-
tias dos membros superiores (lesão 
no nervo periférico). Nessa última, a 
mais comum é a doença conhecida 
como Síndrome do Túnel do Carpo, 
resultante da compressão interna do 
nervo mediano na altura do punho, 
problema comum em pessoas que fa-
zem movimentos repetitivos em alta 
velocidade ou associados com força, 
como digitar, tocar instrumentos mu-
sicais, torcer roupas e picar alimentos 
em cozinhas industriais.

Prevenção
Os principais prejudicados com 

as ocorrências de LER/Dort são os 
trabalhadores. Mas os empregado-
res também têm prejuízos quando o 
INSS precisa afastar os empregados 
das tarefas diárias. Se somados todos 
os dias que os trabalhadores fi caram 
afastados das tarefas profi ssionais 
em 2017 por causa de alguma doença 
relacionada a esses dois problemas, 
o número chegaria a 2,59 milhões de 
dias de trabalho perdidos. 

Por isso, a prevenção é a maneira 
mais efi caz de resolver o problema. O 
primeiro passo deve ser uma avalia-
ção ergonômica do trabalho e a ade-
quação dos problemas encontrados. 

Isso é tão importante que foi criada 
uma norma regulamentadora para 
tratar especifi camente do tema, a 
NR- 17.  Uma avaliação médica espe-
cífi ca, com inventário de queixas nos 
setores de maior risco, pode identifi -
car precocemente os primeiros casos 
e alertar para a necessidade de ade-
quar as medidas preventivas. Além 
disso, há as ações complementares 
que podem ser adotadas. Entre elas 
estão as pausas para alongamento e 
recuperação, aquecimento, exercí-
cios de alongamento antes e depois 
do trabalho e a ginástica laboral. 

Fonte: MPT
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O Brasil tem em seu território a maior diversidade 
biológica do Planeta e, por esta razão, possui um alto 
potencial para a criação de novas opções para a produ-
ção de medicamentos, fi toterápicos, cosméticos e ali-
mentos, constituindo uma importante fonte alternativa 
para renda. Assim, caros leitores deste sábado, hoje, a 
equipe BioFlora traz mais uma vez a descrição botânica 
de uma espécie vegetal de cunho alimentício não con-
vencional – PANC.  Estamos falando da popular e tão 
usada Bardana, carrapicho-grande, labaça, orelha-de-
-gigante, pega-pega e, até mesmo conhecido popular-
mente como gobô. 

Kinupp e Lorenzi (2014) descreveram a receita de 
BARDANA FRITA. “Lave e raspe as raízes tuberosas da 
Bardana. Corte em rodelas ou tirinhas e imediatamente 
deixe-as de molho na água com sal e limão para mini-
mizar a oxidação e eliminar o sabor forte. Escorra bem e 
frite em óleo bem quente. Escorra em papel absorvente. 
Polvilhe sal e ervas fi nas a gosto, se preferir. Sirva quen-
te. Uma iguaria levemente adocicada. ” Na culinária são 
empregadas geralmente suas raízes engrossadas, vis-
to que as folhas são muito amargas, ainda que citadas 
como alimentícias.  As raízes possuem bons teores de 
potássio e magnésio, e têm insulina como polissacarí-
deo de reserva, sendo recomendável para diabéticos. 
Contém ainda triterpenoides, lignanas e poliacetilenos, 
com usos medicinais para o combate de reumatismo, 
gota, caspa, bronquite, doenças da pele, entre outras. 

A bardana tem ação adstringente, anti-infl amatória, 
antimicrobiana, anti-seborréica, antisséptica, bacte-
ricida, calmante, cicatrizante, depurativa, diurética, 
fungicida, sudorífi ca e tônica. Com suas propriedades 
combinadas, a ingestão da bardana como alimento ou 

em chá, tem ação depurativa para o sistema hepático. 
Pessoas com diarreia devem evitar o uso da bardana, 
pois sua ingestão acelera o trânsito intestinal. Alguns 
podem sofrer irritação cutânea e nos olhos ou até con-
vulsões e difi culdades de respiração, em caso de alergia 
à essa planta.

A bardana, caracterizada por ser nativa da Europa, 
produz no primeiro ano apenas uma roseta de folhas 
basais e em seguida uma haste (caule) semilenhosa, 
pouco ramifi cada, onde irão aparecer as fl ores. Suas in-
fl orescências são na forma de capítulos, dispostas em 
brácteas transformadas em espinhos. A planta é culti-
vada em hortas domésticas, especialmente na Região 
Sul e Sudeste do Brasil para emprego na medicina po-
pular e culinária. E existem diversas variedades agríco-
las cultivadas. 

O vegetal em destaque na matéria de hoje, caros 
leitores, é bem adaptado ao clima brasileiro. Caso você 
queira cultivar a bardana, é muito fácil. Pode ser atra-
vés da aquisição de mudas ou por meio da semeadura 
já no local defi nitivo, pois esta espécie não gosta muito 
de ser transplantada. Poderá colher as raízes a partir da 
décima semana, e as folhas, conforme a necessidade. As 
raízes da bardana podem fi car na terra, à espera de que 
você precise delas, mas, se for usá-las como alimento, 
não as deixe lá por mais de um ano, pois as mais velhas 
são bastante fi brosas e menos saborosas. Fica a dica!

Dentre as patologias 
psíquicas que acometem 
crianças, depressão in-
fantil merece atenção 
especial devido às con-
sequências danosas que 
essa doença pode gerar 
no desenvolvimento da 
criança, interferindo nos 
aspectos cognitivos, emo-
cionais e sociais.

A depressão infantil 
existe e está relacionada 
aos ambientes e situações 
que a criança vivencia 
no decorrer da sua vida, 
como ambiente familiar 
e escolar. É uma doença 
multifatorial de diag-
nóstico complexo, pois é 
causada por inúmeros 
fatores que se relacionam 
e para que se tenha um 
diagnóstico satisfatório é 
preciso investigar os an-
tecedentes e conseguir relacioná-los aos sintomas apresen-
tados pela criança.

É caracterizada por alterações cognitivas, emocionais 
e comportamentais que podem trazer inúmeros prejuízos 
para a vida da criança, bem como para o seu desenvolvi-
mento na fase adulta, que se não forem adequadamente 
diagnosticadas e tratadas podem trazer consequências ne-
gativas.

As crianças deprimidas possuem uma profunda tris-
teza, insônia, transtornos alimentares e de sono, além de 
distúrbios somáticos, tais como taquicardia e sudorese. 
Além disso, as crianças possuem alto grau de irritabilida-
de, apatia, desânimo e falta de prazer com atividades que 
geralmente crianças da sua faixa etária costumam reali-
zar, como por exemplo, brincar, sair com os amigos. Em 
situações de jogo, comumente a criança depressiva faz uso 
de expressões como “eu não sei”, “eu não consigo”, que ex-
primem a falta de confi ança e baixa autoestima delas. A de-
pressão infantil faz com que as crianças sejam tímidas, não 
tenham amigos, podendo fazer surgir outras enfermidades 
como o autismo, além de, na vida adulta, ter a possibilidade 
de levá-las ao suicídio.

Os sentimentos das crianças são, na maioria das vezes, 
negligenciados e categorizados como resistência, obsti-
nação, teimosia, aborrecimento e irritação. Um dos moti-
vos dessa subjugação dos sentimentos infantis é porque a 
criança pode não saber expressar o que sente verbalmente, 
difi cultando a percepção de um possível desvio psicológico 
ou comportamental. Por isso é preciso estar atento às ma-
nifestações não verbais, como expressão facial, alterações 
comportamentais, postura corporal, brincadeiras, relacio-
namento com o outro, no que ela investe seu tempo, entre 
outras, visto que a depressão poderá interferir nas ativida-
des associadas à cognição, à emoção, ao desempenho esco-
lar e ao funcionamento psicossocial.

É necessário que os pais fi quem atentos ao comporta-
mento de seus fi lhos, escutando e dando uma atenção maior 
a criança. Muitas crianças relatam que os pais apenas fa-
lam que a criança não tem motivo para sofrer, pois ganha 
tudo. Porem, sabemos que as crianças podem apresentar 
frustrações, preocupações e que também precisam ser com-
preendidas para fi carem bem emocionalmente. A saúde 
mental na infância aliada a ações interventivas que promo-
vam a autonomia e o bem-estar desses pacientes com de-
pressão é essencial, pois nos últimos anos vem crescendo o 
número de crianças e adolescentes com depressão infantil.

BardanaBardana
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Depressão Infantil
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Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico 
de Transtornos Mentais a ansiedade é caracteri-
zada por um sentimento de preocupação persis-
tente que difi culta a capacidade de relaxamento 
do indivíduo. A ansiedade pode levar a tremores, 
suores descontrolados, dores de cabeça, tensão 
muscular, dentre outros sintomas, e já é correla-
cionada ao aumento ao risco de doenças cardio-
vasculares e neurovasculares. A terapia cogniti-
vo-comportamental é o tratamento mais efi caz 
a longo prazo para transtornos relacionados à 
ansiedade, sendo o tratamento farmacológico 
também bastante utilizado, porém, apresentan-
do diversos efeitos colaterais indesejados e custo 
elevado. 

Como consequência, surgiu o interesse no es-
tudo de ervas extraídas da natureza para auxiliar 
e tratar de modo natural os tipos de ansiedade, 
sendo a principal preocupação, comprovar a efi -
cácia e segurança em utilizar estes medicamentos 
coadjuvantes e alternativos. 

Na pratica clinica, oriento o consumo da ex-
tração de algumas ervas na forma de chás (infu-
são):

Passifl ora, Camomilla, Cidreira, Mulungo, 
Anis estrelado, Maracujá, Valeriana.

Oriento o consumo em horários mais exausti-
vos e ansiosos do dia, e também antes de dormir. 
Auxilia no controle do cortisol e também na mo-
dulação do sono.

Claro que deve haver uma orientação indivi-
dual pelo nutricionista, pois algumas patologias 
requerem restrição de alguns chás.

Nutricionista 
kellyunijui@outlook.com 

Instagram: @kellynutrition

Kelly Kercher

Ervas Medicinais como 
Estratégia para Ansiedade

Companheiro de todas as horas, 
o celular conquistou lugar de desta-
que na rotina das pessoas graças à 
infi nidade de aplicativos úteis para o 
trabalho, estudo e momentos de lazer. 
A tendência, segundo especialistas, é 
que o uso desse e de outros dispositi-
vos móveis aumente a cada dia e acabe 
provocando danos à coluna, pescoço 
ou problemas de memória. Recente-
mente outras pesquisas apontaram 
que passar várias horas diante desses 
aparelhos também pode prejudicar a 
visão. Mas como isso ocorre?

Segundo o diretor do Núcleo de 
Oftalmologia Especializada, Frederi-
co Pereira, o tipo de luz emitida pelos 
monitores dos celulares e tablets pode 
ser tóxico aos fotoreceptores da retina 
devido à alta intensidade da ilumina-
ção. Além disso, o uso prolongado des-
ses dispositivos (e sua luz forte) pode 
causar uma alteração na produção do 
hormônio melatonina, que tem como 
principal função regular o ritmo circa-
diano de nosso organismo, processo 
que rege os ciclos de sono e de desper-
tar. Ou seja, quando usamos o celular 
em excesso a qualidade do sono pode 
ser prejudicada.

O oftalmologista ressalta que os 
estudos nesse campo ainda não são 
conclusivos em seres humanos, mas 

considerando que o uso desses dis-
positivos tem aumentado muito é im-
portante fi car atento, pois existe um 
risco em potencial para a saúde ocu-
lar, principalmente no caso de crian-
ças e adolescentes. De acordo com 
Frederico Pereira, como esses jovens 
vão usar os aparelhos cada vez mais 
ao longo de suas vidas a preocupação 
aumenta, já que as crianças podem 
apresentar transtornos de visão mais 
precocemente, inclusive problemas 
que hoje só são diagnosticados em 
idosos.

O mais indicado, como recomen-
da o especialista, é atuar de forma pre-
ventiva. O primeiro passo é diminuir o 
tempo de exposição a esses monitores, 
ou seja, celular e tablets devem ser 
usados sem excesso. Outra alternativa 
é utilizar um óculos especial com len-
tes capazes de bloquear a luz que causa 
danos aos olhos. “Já existem no mer-
cado brasileiro várias lentes com essas 
propriedades. Elas podem ser usadas 
em óculos com ou sem grau e têm um 
custo acessível”.
Disponível em: http://semexcesso.com.br

Celular em excesso pode Celular em excesso pode 
prejudicar a visão?prejudicar a visão?
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A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) publicou uma nova Classifi cação 
Internacional de Doenças (CID), um sis-
tema que foi criado para listar, sob um 
mesmo padrão, as principais enfermida-
des, problemas de saúde pública e trans-
tornos que causam morte ou incapacita-
ção de pessoas. Pela primeira, o vício em 
videogames foi incluído como perturbação 
mental, ou seja, doença caracterizada pela 
“perda de controle no jogo”. O diagnóstico 
considera, por exemplo, a falta de controle 
e a prioridade dos jogos na vida da pessoa. 

O documento também passou a incluir 
condições relacionadas à identidade de gê-
nero no capítulo sobre saúde sexual – an-
tes estavam relacionadas à saúde mental. 
A 11ª edição da CID será apresentada na 
Assembleia Mundial de Saúde, que ocorre-
rá em maio de 2019, para que seja aprova-
da pelos Estados-Membros. Se aceitas, as 
mudanças deverão entrar em vigor 1º de 
janeiro de 2022.

A OMS recebeu mais de 10 mil su-
gestões de profi ssionais de saúde de todo 
mundo para a formatação da nova clas-
sifi cação, A CID-10, ainda em vigor, foi 
aprovada em 1990. De acordo com as pro-
postas, serão incluídos um capítulo sobre 
medicina tradicional, outro sobre saúde 
sexual, considerando o tema relativo a 
transgêneros, e o transtorno gerado pelos 
jogos de videogame. Neste último caso, o 
tema está entre as “desordens de depen-
dência”.

Para o diagnóstico do vício em video-
game, a OMS diz que é necessário haver 
um comportamento extremo com con-
sequências sobre as “atividades pessoais, 
familiares, sociais, educativas ou profi ssio-
nais” e, “em princípio, manifestar-se clara-
mente sobre um período de pelo menos 12 
meses”. A relação de doenças listadas na 
CID reúne mais de 55 mil códigos.

Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br

OMS inclui vício em OMS inclui vício em 
videogame em classifi cação videogame em classifi cação 

internacional de doençainternacional de doença
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