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Estruturaformadaporque-
ratinaequeserveparapro-
teger os dedos dos impac-
tos do dia a dia, as unhas
costumam ser tratadas
apenascomoaparatoesté-
tico, principalmente pelas
mulheres. Mas, mais do
que isso, funcionamcomo
umaespéciedeespelhodo
corpo, podendo revelar
desde carências nutricio-
nais e hábitos inadequa-
dos a doenças crônicas e
até autoimunes.
“Não significa que toda

pessoa com alteração un-
gueal esteja com algum
problema de saúde, mas,
de fato, as unhas podem,
sim,darpistas sobreagen-
te. Por isso, é fundamental

não só manter a higiene
correta, como ter atenção
constanteepassarporava-
liaçõesperiódicas”,reforça
adermatologistaAnaRosa
Magaldi,membrodaSocie-
dade Brasileira de Derma-
tologia (SBD).
Segundo a especialista

deBeloHorizonte, umdos
problemas mais frequen-
teséamicose,quesemani-
festa sobretudo nos dedos
dospés,destruindoacama-
dadequeratinaelevandoà
perda parcial ou completa
da lâmina.Ocasionadapor
fungos,queencontramno
ambiente úmido e escuro
local perfeitopara seproli-
ferar, exige diagnóstico
precoce para ser tratada
adequadamente.
Menos comum– impac-

tandocercade2%dosbrasi-

leiros – a psoríase é outro
problema que pode dar si-
naisapartirdoaspectodas
unhas. Doença crônica e
sem cura, a do tipo un-
guealpodeafetar tantosas
mãosquantosospéslevan-
doadescamações, engros-
samento,depressões,man-
chaseatéalteraçõesdecor.
O tratamento é essencial e
individualizado.

DOENÇAPULMONAR
Determinante para algu-
mas avaliações médicas, o
aspecto das unhas das
mãosajudaafecharodiag-
nóstico, por exemplo, de
doenças pulmonares, co-
mo a fibrose – quando há
substituiçãodo tecidopul-
monarnormalporumcica-
tricial.Nessescasos,aspon-
tasdosdedosadquiremas-

pecto semelhante a uma
baqueta de tambor e as
unhas,aodevidrosdereló-
gio, tornando-se arredon-
dadas. “Diagnostica-se pe-
las unhas”, enfatiza a der-
matologista de Belo Hori-
zonte,reforçandoaimpor-
tância do cuidado e diag-
nóstico corretos.
Menos graves, mas co-

muns, principalmente en-
tremulheres, sintomasco-
m o r e s s e c am e n t o e
descamação também de-
vem servir de alerta tanto
para dietas desequilibra-
dasquantoparahábitoses-
téticos e de higiene inade-
quados. A consultora de
imagem e estilo Geralda
FranciscadeOliveiraSá,de
41 anos, levou um susto
quando soubedisso.
Acostumadaamanteras

unhasimpecáveis, sempre
esmaltadas, exigência da
profissão, percebeu uma
descamação incomum e
correuparaomédico.Are-
comendação foi suspen-
der, ainda que provisoria-
mente,asvisitasàmanicu-
reedeixarasunhas“respi-
rarem”pormais tempo.
“Eu fazia numdia e pou-

co tempo depois já estava
sem o esmalte das pontas.
Notei, então, que estavam
descamando e muito fra-
cas. É difícil ficar sem es-
malte,masprecisotentar”,
comentaGeralda,queespe-
ra o resultado de exames
de sangueparadescobrir a
razãodoproblema.

ALERTA
Quando o assunto é a saú-
dedas unhas, umdos aler-

tas mais importantes diz
respeitoaohábitoderemo-
ver as cutículas e pintá-las
com frequência. Sem a de-
vida proteção e abafadas,
as estruturas tornam-se
frágeis e suscetíveis a pro-
blemas,explicaodermato-
logista Lucas Miranda,
membroda SBD.
“Oproblemacomeçape-

laextraçãodacutícula,não
só porque funciona como
proteção, mas porque,
quando retirada, sujeita a
infecçõese traumas.Ouso
dealicatesede instrumen-
tos compartilhados tam-
bém aumenta a chance de
contatocomsangueconta-
minado”, alerta o médico.
Asunhasdevemseravalia-
das quanto a consistência,
formatoepresençaounão
demanchas e sulcos.

INVESTIGAÇÃO–Problemas comoamicose, identificadana imagempela dermatologista AnaRosaMalgadi, devemser diagnosticadosomais precocemente possível para tratamentoadequado

UNHAS REFLETEM DIETA E HÁBITOS INADEQUADOS E DENUNCIAM ATÉ DOENÇA AUTOIMUNE
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Acarência de ferrono

organismopode levar à

alteraçãono formatodas unhas,

que ficamcomaconcavidade

voltadapara cima, a chamada

“unhade colher”

De olho
PROBLEMAS E SINTOMAS

Leuconíquia
O QUE É: manchas brancas que se apresentam 
em uma ou mais unhas. Em geral, não 
indicam doenças e desapareceram 
espontaneamente. Podem ser resultado de 
traumas (como prender o dedo na porta) ou 
indicar o início de uma micose

SINTOMA: manchas em formato estriado, 
contínuas ou localizadas em certas partes da 
unha

TRATAMENTO: costumam desaparecer 
sozinhas. Caso indiquem micose, o tratamento 
deve ser individualizado

SINTOMAS: a pele em volta da unha, próxima à 
cutícula, Mca vermelha e inNamada, podendo impactar 
no aspecto da unha como um todo

TRATAMENTO: medicação especíMca e uso de luvas de 
borracha para evitar contato com água e produtos 
químicos

Paroníquia
O QUE É: infecção fúngica mais comum 
entre mulheres que têm contato 
exagerado com água, como copeiras e 
lavadeiras. Pode ser causada por 
diversos micro-organismos, dentre eles 
o fungo Candida albicans

SINTOMAS: vermelhidão, ferimento na pele e infecção 
com presença de pus

TRATAMENTO: cortar as unhas em formatos adequa-
dos, evitar pressões crônicas e suor excessivo, sobretu-
do nos pés

SINTOMAS: redução da espessura, estrias e 
fendas na superVcie da unha. Podem surgir 
manchas brancas e pontos parecidos com um 
dedal, além de haver mudança de cor

TRATAMENTO: medicação especíMca

Líquen plano
ungueal
O QUE É: doença inNamatória 
capaz de provocar alterações na 
raiz, na região abaixo da unha e 
ao redor dela. Se não tratadas a 
tempo, as modiMcações podem 
levar a danos irreversíveis e até à 
perda da unha

Unha encravada
O QUE É: doença crônica, dolorosa, 
localizada nas bordas de um ou em 
ambos os lados da unha, geralmente 
nos dedos do pé, causada pela entrada 
da unha na pele do entorno

O QUE É: a falta de 
vitaminas e minerais 
pode levar ao 
enfraquecimento das 
unhas

SINTOMAS: normalmente 
resultam em unhas 
quebradiças, Mnas, opacas, 
rugosas e que descamam 
com facilidade

TRATAMENTO: reforço na 
ingestão de alimentos 
com vitaminas A e C e 
ferro, principalmente

Carência nutricional

Micose
O QUE É: infecção causada por fungos que 
se alimentam da queratina - proteína 
responsável por formar a unha. Costuma 
ser mais comum nos pés, mantidos em 
ambiente úmido, escuro e quente, ideal 
para a proliferação de micro-organismos

SINTOMA: pode haver descolamento da parte da 
frente da unha, deixando o espaço oco. A unha Mca 
amarelada, esbranquiçada ou até escurecida

TRATAMENTO: medicamentos orais, tópicos e cuida-
dos especíMcos com a higiene, sobretudo dos pés

FR
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Excesso de esmalte, re-
moção completa das
cutículas e polimento
são só algumasdas prá-
ticas inadequadas que
pre judicam a saúde
dasunhas.O ideal, aler-
tamespecialistas, é evi-
tar o uso ininterrupto
dos cosméticos, mui-
tas vezes tóxicos, pre-
servando a integrida-
de das estruturas, e li-
vrá-las do contato fre-
quente com produtos
q u í m i c o s e m u i t a
água, por exemplo.
A dica do dermatolo-

gista Lucas Miranda, de
BH, é deixá-las pelo me-
nos uma semana por
mêssemcoberturadeba-
seouesmalte, ouseja, pe-
lomenosdoisdiaspor se-
mana limpas e livres dos
cosméticos. Ao retirá-
los, a recomendação é
priorizar removedores
com agentes hidratan-
tes, comooóleodebana-
na, evitando a acetona,
que é abrasiva.
Outra dica do especia-

lista é evitar o contato
com produtos químicos
usados na limpeza de ca-
sa e até com resíduos do
lixo doméstico. O ideal,
segundoele, éutilizar lu-
vasdealgodãoedeborra-
chapara evitarquea cutí-
cula se degenere, capri-
chando também na hi-
dratação das mãos.
“Deixar as unhas sem-

pre bemaparadas e lim-
pas ou, quando maio-
res, devidamente lixa-
das, e hidratar toda a re-
gião das mãos após o
banho é uma forma de
manter a boa aparên-
cia mesmo nos perío-
d o s s e m e s m a l t e .
Unhas postiças, sejam
elas de fa rmác ia ou
mais duradouras, co-
mo as de gel e acrílico,
também não têm indi-
cação médica”, acres-

centa o dermatologis-
ta, membro da SBD.

RENTEÀPELE
O formato ideal, ensina a
colega Ana RosaMagaldi é
o quadrado, rente à borda
da pele, que ajuda a evitar
traumas por contato, co-
mo os ocasionados pela
digitaçãofrequente.Aespe-
cialista lembra que é con-
traindicado lixá-las por ci-
ma, mesmo que com ins-
trumentos específicos pa-
ra poli-las, e limpá-las por
baixo comfrequência.
Oshábitos, explicaader-

matologista, levam ao afi-
namento da lâmina e ao
descolamento da pele.
“Tambémajuda a inocular
fungos e bactérias”, acres-
centa, referindo-se ao cos-
tume de higienizá-las por
baixo com instrumentos
usados emsalões.
Para reforçara saúdedas

estruturas, osespecialistas
recomendam dietas ricas
em frutas, verduras e olea-
ginosas,quefornecemvita-
minas e minerais, como
zincoe selênio.

Assimcomoa

pele, as unhas

devemser

hidratadas

diariamente

comprodutos

específicos e

mantidas fora

do contato

comprodutos

químicos

Formato e higiene adequados
ajudam a manter boa saúde
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